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ĮVADAS
Ši galimybių studija parengta remiantis 2008 m vasario 11 d. pasirašyta sutartimi Nr. 1VL-55
tarp Vidaus reikalų ministerijos ir pagal jungtin÷s veiklos sutartį veikiančius UAB „SIKC“ ir UAB
"Investicijų strategijos valdymas". Galimybių studija parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos Socialinio fondo l÷šomis bendrai finansuojamą projektą Nr.BPD2004-ESF-5.2.003-05/0013 „Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo viešojo administravimo, vietin÷s
ir regionin÷s pl÷tros srityse 2007−2013 metais galimybių studijų parengimas“.
Galimybių studijoje pateikiama:
1. Esamos situacijos analiz÷.
2. Valstyb÷s tarnautojų mokymo poreikių iki 2013 m. tyrimas.
3. Valstyb÷s tarnybos sistemos stiprinimo poreikių iki 2013 m. tyrimas.
4. Rekomendacijos d÷l ilgalaikių investicinių prioritetų, investavimo gairių ir
investicinių krypčių nustatymo 2007−2013 m. žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos
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prioriteto

„Administracinių

geb÷jimų

stiprinimas

ir

viešojo

administravimo efektyvumo didinimas“ uždaviniui „Tobulinti žmogiškųjų išteklių
valdymą bei stiprinti administracinius geb÷jimus valstyb÷s tarnyboje“ .
5. Optimaliausio sprendimo pasirinkimas.
6. Pasirinkto sprendimo įgyvendinimas.
7. Rizikos vertinimas.
8. Pasirinkto optimaliausio sprendimo naudos įvertinimas.
9. Pagrindin÷s išvados ir pasiūlymai.
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1. ES AMOS S ITUACIJOS ANALIZö
1.1

Valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų biudžetuose numatytų l÷šų, skirtų valstyb÷s
tarnautojų ir darbuotojų mokymams analiz÷
Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymas nustato valstyb÷s

tarnautojų teisę ir pareigą mokytis, mokymo rūšis, numato finansavimo šaltinį – valstyb÷s ir
savivaldybių biudžeto l÷šas, kurios pagal Lietuvos valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatas turi
sudaryti ne mažiau kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui
nustatytų asignavimų.
Valstyb÷s tarnautojų mokymo sistemos tobulinimui didelę reikšmę turi valstyb÷s tarnautojų
mokymo strategijos 2007–2010 m. parengimas bei patvirtinimas. Galima teigti, kad šiuo metu
parengti ir įsigaliojo būtini teis÷s aktai, kurie reglamentuoja valstyb÷s tarnautojų mokymą.
Institucinę sąrangą vykdant valstyb÷s tarnautojų mokymus sudaro: Vidaus reikalų ministerija,
Valstyb÷s tarnybos departamentas, kitos valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei
valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, patvirtintos vidaus reikalų ministro.
Lietuvoje sukurta ir nuolat plečiama decentralizuota valstyb÷s tarnautojų mokymo sistema.
Lietuvoje nuolat vyksta valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų pl÷tra: jau 2008
m. pradžioje buvo patvirtintos 8 naujos valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, 2
išbrauktos. Bendrai iki 2008 m. kovo 3 d. patvirtinta 141 valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo įstaiga, kurios išsid÷sčiusios visuose Lietuvos regionuose. Per 2007 metus patvirtintos
26 valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos (11 įstaigų mažiau nei 2006 m.), 3
išbrautos. Tarp 2007 m. patvirtintų įstaigų daugiausiai veikiančių, kaip ir ankstesniais metais, buvo
Vilniuje (13). Įstaigų tinklas taip pat plečiasi ir kitose Lietuvos regiuosiuose - Kaune patvirtintos 3
įstaigos, Alytuje – 2 (šiame mieste iki 2007 m. nebuvo nei vienos valstyb÷s tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigos).Valstyb÷s tarnautojų mokymo paslaugas taip pat prad÷jo teikti
po 1 naują įstaigą įsikūrusią Klaip÷doje, Utenoje, Radviliškyje, M arijampol÷je, Lazdijuose,
Telšiuose, M ol÷tuose ir M ažeikiuose. 2007 m. dar labiau nei 2006 m. sustipr÷jo kvalifikacijos
tobulinimo įstaigų geografin÷ pl÷tra kituose regionuose, o tai daugeliui valstyb÷s tarnautojų suteikia
galimybę tobulinti kvalifikaciją netoli savo darbo vietos.
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1 pav. Valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulino įstaigų pl÷tra 2002−2007 m. (vnt.)
(Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos rengia valstyb÷s tarnautojų mokymo
programas, kurias įvertina ir tvirtina Valstyb÷s tarnybos departamentas. Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 45 straipsnis reglamentuoja, kad valstyb÷s tarnautojų mokymo programos rengiamos pagal
vidaus reikalų ministro nustatytus mokymo programų turinio reikalavimus. Kvalifikacijos
tobulinimo bendrąsias programas integracijos į Europos Sąjungą ir personalo vadybos srityse, 18 –
20 kategorijų valstyb÷s tarnautojų mokymo programas rengia ir pagal parengtas programas
valstyb÷s tarnautojus moko Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS). Kitas mokymo
programas rengia ir pagal jas valstyb÷s tarnautojus moko vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka
patvirtintos valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos.
Iki 2008 m. vasario 22 d. įvertintos ir patvirtintos 389 valstyb÷s tarnautojų mokymo
programos, kurios suskirstytos į keturias programų grupes: 18–20 kategorijų valstyb÷s tarnautojų
mokymo, įvadinio mokymo, kompiuterinio raštingumo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo.
Analizuojant Lietuvos valstyb÷s tarnautojų mokymo, kvalifikacijos k÷limo sistemą, galima
teigti, kad tiek teisin÷, tiek institucin÷-funkcin÷ aplinka numato gan÷tinai palankias sąlygas
valstyb÷s tarnautojų mokymui. Tačiau kaip ir daugelyje viešojo administravimo sričių, susiduriama
su finansavimo problemomis.
2007 m. valstyb÷s tarnautojų mokymams buvo skirta 14,12 mln. Lt biudžeto l÷šų t.y. 1,3 proc.
nuo valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų metinių asignavimų. Lyginant su 2006 metų
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duomenimis, 2007 m. valstyb÷s tarnautojų mokymui skirta suma yra 3,7 mln. Lt didesn÷, tačiau
pavertus procentine išraiška ji sudaro tą patį 1,3 proc. (2 pav.).
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2 pav. L÷šos skirtos valstyb÷s tarnautojų mokymui valstyb÷s ir savivaldybių institucijose
2003 – 2007 m. (mln. Lt)
(Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Pagal 2007 metų valstyb÷s tarnautojų mokymo ataskaitos duomenis vidutiniai finansiniai
mokymo rodikliai atitinka valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatas d÷l mokymo finansavimo iš
valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų, tačiau kaip ir ankstesniais metais pastebimi skirtumai tarp
centrinio, teritorinio ir vietos savivaldos lygmens institucijų (žr. 1 lentelę). Apskričių viršininkų
administracijos n÷ra paj÷gios skirti net mokymams numatytus 1–5 proc. nuo darbo užmokesčio
fondo. Iš 1 lentel÷s duomenų matyti, kad apskritys valstyb÷s tarnautojų mokymui net neskiria
numatyto 1 proc., nors ir 2007 m. apskričių viršininkų administracijos valstyb÷s tarnautojų
mokymams skyr÷ 0,19 proc. punkto daugiau nei 2006 m. (žr. 1 pav.). Tik Kauno apskrities
viršininko administracija valstyb÷s tarnautojų mokymui skyr÷ 2,75 proc. darbo užmokesčio fondo
l÷šų. Visos kitos apskričių viršininkų administracijos valstyb÷s tarnautojų mokymui skyr÷ mažiau
l÷šų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatyme.
Iš įstaigų pavaldžių ministerijoms daugiausiai valstyb÷s tarnautojų mokymams skyr÷ įstaigos
pavaldžios susisiekimo ministerijai – 2,66 proc. nuo darbo užmokesčio fondo. M ažiau nei 1 proc.,
skyr÷ įstaigos pavaldžios vidaus reikalų ministerijai (0,65 proc.), teisingumo ministerijai (0,82
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proc.), aplinkos ministerijai (0,91 proc.), ūkio ministerijai (0,94 proc.). Teismai ir prokuratūros
valstyb÷s tarnautojų mokymams skyr÷ tik 0,72 proc. darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
1 lentel÷. 2007 m. valstyb÷s tarnautojų mokymo rezultatai

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos
valstyb÷s
tarnautojų
skaičius

Įstaigos valstyb÷s
tarnautojų darbo
užmokesčio fondas
(Lt)

Mokymuose
dalyvavusių
valstyb÷s
tarnautojų
skaičius

Mokymui skirtos
biudžeto l÷šos
(Lt)

Procentas
nuo įstaigos
valstyb÷s
tarnautojų
darbo
užmokesčiui
numatytų
asignavimų

Ministerijos

2.689

114.329.700

2.313

1638250

1,43%

Aps kritys

1.045

31.139.464

779

291235

0,94%

Savi valdyb÷s

4.696

155.190.565

3.939

1852960

1,19%

19.160

696.504.518

18.337

8777017

1,26%

1.260
1.209

41.006.807
31.404.502

1.113
544

688057
226013

1,68%
0,72%

1.192

45.493.216

654

637.378

1,40%

Įstaigos prie ministerijų
Įstaigos ats kaitingos
vyriaus ybei
Teismai ir prokuratūros
Seimo kanceliarija ir
įstaigos, ats kaitingos Seimui
Prezidentūra ir įstaigos,
ats kaitingos Prezidentui
VISO

39

1.699.900

33

10.500

0,62%

31.290

1.116.768.672

27.712

14.121.409

1,26%

* (Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Kaip rodo Valstyb÷s tarnybos departamento duomenys, l÷šų, skiriamų valstyb÷s tarnautojų
mokymui, pokyčiai 2006 m. ir 2007 m. yra labai nedideli (žr. 3 pav.). M inisterijos vienam valstyb÷s
tarnautojui vidutiniškai skyr÷ 708 Lt , apskričių viršininko administracijos – 373 Lt, savivaldyb÷s –
470 Lt mokymo l÷šų per 2007 m.
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3 pav. Procentas nuo įstaigos valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui numatytų
asignavimų
(Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Analizuojant ankstesnius periodus, buvo daroma prielaida, kad viena iš priežasčių, lemiančių
žemą apskričių viršininkų administracijų mokymo finansavimą iš biudžeto l÷šų, gal÷tų būti ES
paramos l÷šų panaudojimas valstyb÷s tarnautojams mokyti. Nors valstyb÷s tarnautojų mokymo
ataskaitoje yra išskirta skiltis „M okymui skirtos kitos l÷šos“ daugelis viešojo administravimo
subjektų nepateikia informacijos arba pastabų skiltyje nepamini, kitų finansavimo šaltinių. Turimi
duomenys, n÷ra pakankami, kad šiame analiz÷s etape galima būtų įvertinti ES paramos l÷šų
panaudojimo įtaką nepakankamam darbo užmokesčio fondo panaudojimui valstyb÷s tarnautojų
mokymams. Detalesn÷ analiz÷ bus atliekama 1.2 galimybių studijos dalyje „Kitų finansavimo
šaltinių l÷šų panaudojimas valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų mokymams“.
Pagal valstyb÷s tarnautojų mokymo ataskaitos duomenis 2007 m. kvalifikaciją tobulino 88,6
proc. valstyb÷s tarnautojų (2006 m. kvalifikaciją tobulino 70 proc. valstyb÷s tarnautojų).
Aktyviausiai mokymuose dalyvavo valstyb÷s tarnautojai iš įstaigų prie ministerijos grup÷s – 95,70
proc. valstyb÷s tarnautojų dirbančių šiuose įstaigose dalyvavo mokymuose. M ažiausiai aktyvūs
buvo teismuose ir prokuratūrose dirbantys valstyb÷s tarnautojai – mokymuose dalyvavo mažiau nei
pusę (45 proc.) dirbančiųjų.
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4 pav. Valstyb÷s tarnautojų dalyvavimo 2007 m. mokymosi rodikliai pagal įstaigų
grupes (proc.)
(Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Per 2007 m. daugiausiai mokymuose dalyvavo Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos valstyb÷s tarnautojai (3405 dalyvių). Iš
ministerijų grup÷s daugiausiai dalyvavo aplinkos ministerijos (190 dalyvių) ir vidaus reikalų
ministerijos (186 dalyvių) valstyb÷s tarnautojai. Iš savivaldybių aktyviausiai mokymuose dalyvavo
Kauno rajono savivaldyb÷s administracija (401 dalyvis) ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracija (423 dalyviai). Iš apskričių viršininkų administracijų aktyviausiai kvalifikaciją k÷l÷
Vilniaus apskrities viršininko

administracijos

valstyb÷s tarnautojai. Šios

administracijos

mokymuose dalyvavusių valstyb÷s tarnautojų skaičius (222 dalyviai) sudaro 28,5 proc. visų
mokymuose dalyvavusių apskričių viršininkų administracijos darbuotojų skaičiaus.
2007 m. didelis d÷mesys buvo skiriamas „Geb÷jimų, susijusių su valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimas“ (dalyvavo 21.573 valstyb÷s
tarnautojai). Valstyb÷s tarnautojai taip pat gausiai dalyvavo kitose mokymo programose, kurios
n÷ra detalizuojamos (dalyvavo 16.676 valstyb÷s tarnautojai). M anytina, reik÷tų daugiau d÷mesio
skirti valstyb÷s tarnautojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos sprendimų pri÷mimo ir priimtų
sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, besirengiančių pirmininkauti Europos Sąjungoje
2013 m., mokymui bei visų lygių valstyb÷s tarnautojų geb÷jimų administruoti Europos Sąjungos
10

struktūrinę paramą tobulinimui, nes 2007 m. šiose srityse kvalifikaciją 2,3 karto mažiau valstyb÷s
tarnautojų, nei 2006 m.
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5 pav. Valstyb÷s tarnautojų dalyvavimo mokymuose pagal atskiras mokymo rūšis
rodikliai 2007 m.
(Valstyb÷s tarnybos departamento duomenimis)

Atkreiptinas d÷mesys, kad Lietuvos 2007−2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijoje konvergencijos tikslui įgyvendinti išskiriama, kad valstyb÷s sektoriaus
darbuotojams būdingos ir bendros visiems Lietuvos žmogiškiesiems ištekliams problemos –
emigracija, sen÷jimas ir kitos neigiamos tendencijos – bei konkrečiai šiam sektoriui aktuali
problema – administracinių geb÷jimų ir sukauptos patirties praradimas d÷l valstyb÷s tarnautojų
per÷jimo dirbti į privatų sektorių. Atsižvelgiant į tai, kad viena iš 2007–2010 m. valstyb÷s
tarnautojų mokymo strategijoje numatytų prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo grupių yra
valstyb÷s tarnautojai, atsakingi už personalo valdymą bei tai, kad Valstyb÷s tarnybos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ataskaitoje apie valstyb÷s tarnybos įstatymo ir su juo susijusių
teis÷s aktų taikymą ir įgyvendinimą 2007 metais taip pat pažymima, kad taupant darbo laiką ir
pinigines sąnaudas, siekiama orientuotis į optimalų žmogiškųjų išteklių valdymą valstyb÷s
tarnyboje, šios problemos sumažinimui didel÷s įtakos tur÷tų valstyb÷s ir savivaldybių įstaigose
skiriamas didesnis d÷mesys ne tik mokymams, kurių metu stiprinami geb÷jimai susiję su valstyb÷s
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ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, bet ir mokymams, kurių metu
didelis d÷mesys būtų skiriamas personalo valdymui ir veiklos planavimui, stiprinami valstyb÷s
tarnautojų, atsakingų už personalą administravimą, geb÷jimai, tuo tikslu organizuojant specialius jų
mokymus.
Didesnis d÷mesys, taip pat tur÷tų būti skiriamas mokymams susijusiems su valstyb÷s
tarnautojų veiklos vertinimui. Valstyb÷s tarnautojų atrankos tobulinimas yra vienas iš Vyriausyb÷s
2006–2008 m. programoje numatytų prioritetų. D÷l viešojo administravimo įstaigų vadovų
kompetencijos personalo valdymo srityje stokos negalima užtikrinti objektyvaus ir efektyvaus
valstyb÷s tarnautojų veiklos vertinimo bei naujų valstyb÷s tarnautojų atrankos. 2007 m.
Vyriausyb÷s Strateginio planavimo komitete buvo svarstyta ir nutarta, kaip valstyb÷s tarnautojų
atranka ateityje tur÷tų būti tobulinama. Nutarta papildomai reglamentuoti atrankos komisijų darbą
bei mokyti personalo tarnautojus profesionaliai vykdyti atranką, stiprinti atrankos komisijų darbo
kontrolę.
Išvados:
1. Nors valstyb÷s tarnautojams mokymo paslaugas teikiančių institucijų skaičius ženkliai did÷ja ir
mokymų programų skaičius auga, įstaigos neskiria pakankamai l÷šų valstyb÷s tarnautojų
mokymams.
2. Valstyb÷s tarnautojų mokymas mažai siejamas su kitomis žmogiškųjų išteklių valdymo
funkcijomis: strateginiu valstyb÷s tarnautojų (kaip žmogiškųjų išteklių) planavimu, valstyb÷s
tarnautojo kompetencijos "portfeliu", pareigyb÷s reikalavimais, veiklos vertinimu, karjeros
sistema, pokyčiais (teisiniais, struktūriniais, procedūriniais) viešojo administravimo srityje.
3. Valstyb÷s tarnautojus valstyb÷s ir savivaldybių įstaigose reik÷tų plačiau supažindinti su
galimyb÷mis dalyvauti ES sprendimų pri÷mimo ir jų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, tai
būtų didesn÷ motyvacija dalyvauti šios srities mokymuose bei geriau Lietuvai pasirengti
pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais.

1.2

Kitų finansavimo šaltinių panaudojimas valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų
mokymams
Valstyb÷s tarnautojų mokymams taip pat yra naudojamos ES paramos l÷šos pagal Lietuvos

2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų
išteklių pl÷tra“ finansuojamas priemones 2.1. „Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas“ ir 2.2. „Darbo
j÷gos kompetencijos ir prisitaikymo prie pokyčių ugdymas“ bei pagal V prioriteto „Technin÷

12

parama“ 5.1. priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei“. Toliau
detaliau apžvelgsime kiekvieną iš šių priemonių.
Pateikiant informaciją vadovaujamasi duomenis, kuriuos pateik÷ paramos fondas Europos
socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) bei Centrin÷ projektų valdymo agentūra.

1.2.1

BPD 2.1 priemon÷s „Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas“ apžvalga
BPD 2.1 priemon÷s „Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas“ pagrindinis tikslas – gerinti bedarbių

užimtumo geb÷jimus ir jų integraciją į darbo rinką, siekiant pad÷ti mažinti nedarbą ir užkirsti kelią
ilgalaikiam nedarbui. Smunkant nedarbo lygiui ir did÷jant užimtumui auga darbo j÷gos, o ypač
kvalifikuotos, paklausa. Pagal 2.1. priemonę buvo paskelbti du kvietimai, pagal kuriuos parama
buvo skirta Darbo biržos darbuotojų geb÷jimų ugdymui (kiti pagal šią priemonę paramą gavę
projektai šioje galimybių studijoje n÷ra detalizuojami). Kadangi iš šio priemon÷s buvo finansuojami
tik du projektai skirti Darbo biržos darbuotojų geb÷jimams ugdyti (kitų šios priemon÷s kontekste
paramą gavusių projektų tikslin÷ grup÷ - bedarbiai), detaliau juos panagrin÷sime.
Pagal kvietimą BPD2004-ESF-2.1.0-01 parama buvo skirta projektui „Lietuvos darbo biržos
administracinių geb÷jimų pl÷tra“.
Projekto tikslas: Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo kvalifikacijos
tobulinimas bei darbo kokyb÷s gerinimas, siekiant priartinti Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių
darbo biržų teikiamų paslaugų kokybę prie Europos Sąjungos užimtumo tarnybų teikiamų paslaugų
lygio.
Projekto rezultatai:
1. įsisavinę 100 akademinių valandų anglų kalbos mokymosi kursą ir išlaikę testą, 21 Europos
socialinio fondo konsultantas gaus Europinio standarto kvalifikacinius pažym÷jimus;
2. įsisavinę 50 akademinių valandų anglų kalbos mokymosi kursą ir išlaikę testą, 30
teritorinių darbo biržos vadovų gaus Europinio standarto kvalifikacinius pažym÷jimus;
3. įsisavinę 100 akademinių valandų anglų kalbos mokymosi kursą ir išlaikę testą, 20 Lietuvos
darbo biržos darbuotojų gaus Europinio standarto kvalifikacinius pažym÷jimus;
4. įsisavinę 40 akademinių valandų mokymosi kursą ir patobulinę turimus kompiuterinius
įgūdžius, 85 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų išlaikę testus gaus Europos
kompiuterio vartotojo pažym÷jimą (ECDL Start ), įgys kompiuterinio raštingumo kompetenciją,
būtiną ES užimtumo tarnybų dirbantiesiems;
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5. aktyviai dalyvaujant 24 akademinių valandų psichologijos mokymo seminaruose, 50
teritorinių darbo biržų darbuotojų (25 konsultantai ir 25 tarpininkai) patobulins psichologines žinias
bei įgūdžius, būtinus aptarnaujant klientus.
Pagal kvietimą BPD2004-ESF-2.1.0-02 paramą gavo projektas „Lietuvos darbo biržos
paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“.
Projekto tikslas - stiprinti darbo biržos personalo kompetencijas bei didinti aktyvių darbo
rinkos programų bei atviro informavimo paslaugų efektyvumą, siekiant teikiamų paslaugų kokybę
priartinti prie ES užimtumo tarnybų teikiamų paslaugų lygio.
Projekto rezultatai ir pasekm÷s:
1. 80 darbuotojų iš teritorinių darbo biržų baigę modulinius mokymus iš karjeros
konsultavimo srities, įgis geb÷jimų profesionaliam darbui su klientais ir efektyviam žmogiškųjų
išteklių valdymui, tai patvirtins išduoti pažym÷jimai;
2. 26 darbuotojai iš Lietuvos darbo biržos pagilins savo anglų kalbos žinias ir išlaikę
egzaminus, gaus pasiektą anglų kalbos lygį patvirtinantį pažym÷jimą;
3. 10 Lietuvos darbo biržos darbuotojų patobulinę turimus kompiuterinius įgūdžius įgis
kompiuterinio raštingumo ECDL Start pažym÷jimus;
4. 46 darbuotojai iš teritorinių darbo biržų pagilins savo žinias socialinių įmonių
administravimo kursuose ir gaus tai patvirtinantį pažym÷jimą;
5. 50 darbuotojų iš teritorinių darbo biržų pagilins savo žinias ir įgūdžius vietinių užimtumo
iniciatyvų projektų administravimo kursuose ir gaus atitinkamą kompetenciją patvirtinančius
pažym÷jimus;
6. aktyvios darbo rinkos politikos programų efektyvumo tyrimo papildomai remiamų
bedarbių grupių pjūviu ataskaita;
7. aktyvios darbo rinkos politikos programų vertinimo metodika, kurią LDB ateityje naudos
darbo rinkos programų efektyvumo periodiškam vertinimui, taip pat parengta rekomendacijos d÷l
aktyvios darbo rinkos politikos programų efektyvumo didinimo;
8. atlikus atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimą bus pateikta ataskaita su
rekomendacijomis d÷l atviro informavimo paslaugų tobulinimo.
Šių projektų statistiniai duomenys pateikiami 2 lentel÷je.
Pagal 2005 m. įvykusį 2.1 priemon÷s kvietimą projektų veiklos yra įgyvendinamos
v÷liausiai iki 2008 m. birželio 1 d. ir projektų veikloms vykdyti skirtos ES Europos socialinio fondo
l÷šos iki 2008 m. vasario 29 d. įsisavintos 89,98 proc. nuo projektams įgyvendinti skirtų ES l÷šų ir
sudaro 2,02 mln. Lt sumą.
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2 lentel÷. Pagal 2.1 priemonę įgyvendinti/ įgyvendinami projektai

1
Lietuvos darbo
biržos
administracinių
geb÷jimų pl÷tra
Lietuvos darbo
biržos paslaugų
efektyvumo
tyrimai ir
personalo
kompetencijų
tobulinimas
VISO

1.2.2

0,50 0,38

0,20

0,09

0,01

0,01

165

2,50 1,88

1,41

0,18

0,04

0,03

194

2,241,68

297

3,00 2,25

1,61

0,27

0,05

0,04

359

2,241,68

297

Iš jų ES l÷šos

Iš viso:

Iš jų ES l÷šos

Iš viso:

Projekto
pavadinimas

Iš jų ES l÷šos

Iš viso:

Šiuo metu
Iki 2008 m. vasario
įgyvendinami
29 d. baigti
projektai
įgyvendinti projektai
Finansuojamiems projektams pagal pasirašytas sutartis paskirstyta Pagal mok÷jimo
Pagal galutinius
l÷šų (mln. Lt)
prašymus projekto mok÷jimo prašymus
vykdytojams
projektų vykdytojams
apmok÷tos sumos
apmok÷tos sumos
(mln. Lt)
(mln. Lt)
Planuojam
Iš jų projekto Iš jų
Iš jų
Iš jų
as
Apmokyta
Apmokytas
metu
projekto
projekto projekto apmokyti
s naudos
naudos
numatytiems administra
viešinimo
audito
naudos
gav÷jų
gav÷jų
mokymams
vimo
išlaidos išlaidos gav÷jų
skaičius
skaičius
skirtos l÷šos išlaidos
skaičius
2
3
4
5
6
7
8
9 1
11
12 1
14
0
3

0,470,35

185

0,470,35

185

BPD 2.2 priemon÷s „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių
ugdymas“ apžvalga
BPD 2.2 priemon÷s „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių

ugdymas“ pagrindinis tikslas – didinti ūkio subjektų konkurencingumą visoje Lietuvoje
investuojant į mokymą ir įgūdžių ugdymą, siekiant pad÷ti darbuotojams prisitaikyti prie darbo
rinkos pokyčių ir augančių darbdavių reikalavimų kvalifikacijai.
Pagal BPD 2.2 priemonę buvo paskelbti 2 kvietimai, pagal kuriuos viešojo administravimo
institucijos gal÷jo teikti paraiškas valstyb÷s tarnautojų geb÷jimų ugdymui.
Įgyvendinant BPD 2.2 priemonę, vadovaujantis LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
valstyb÷s sekretoriaus 2005 m. vasario 22 d. potvarkiu Nr. A3-29 „D÷l paramos skyrimo
projektams, įgyvendinantiems BPD 2.2. priemonę „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. vasario 23
d. įsakymu Nr. A1-58 „D÷l paramos skyrimo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos projektui
„Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kvalifikacijos didinimas“, įgyvendinamam
pagal BPD 2.2. priemonę „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių
ugdymas“, buvo pasirašytos pirmo kvietimo paramos sutartys su 13 projektų vykdytojų iš viešojo
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administravimo sektoriaus. Parama buvo skirta valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui bei mokymo darbo vietoje
organizavimui, tai sudar÷ 30,44 % paremtų projektų pagal šį kvietimą.
Projektų vykdytojai vykd÷ valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos k÷limą ir perkvalifikavimą (užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo,
administracinių geb÷jimų, karjeros valstyb÷s tarnautojų ir kt. srityse), taip pat bendruosius ir,
atsižvelgiant į projektų vykdytojų organizacijų veiklos pobūdį, specialiuosius mokymus
(informacinių technologijų, lengvosios pramon÷s, paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos, transporto,
farmacijos, žem÷s ūkio, cheminių produktų gamybos, poligrafijos, naftos perdirbimo bei kitose
srityse).
Paramą pagal BPD 2.2. priemonę gavo: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija, savivaldybių, apskričių administracijos ir jų įmon÷s, Lietuvos policijos eismo priežiūros
tarnyba, policijos komisariatai, Valstybin÷s turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausyb÷s, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos Valstyb÷s kontrol÷, Lietuvos
darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s kanceliarija, Nacionalin÷ veterinarijos laboratorija, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, M okestinių ginčų komisija prie LR Vyriausyb÷s, Lietuvos
Respublikos Valstybin÷ darbo inspekcija, Prieš gaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos, Valstybin÷
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstyb÷s tarnybos departamentas prie LR
Vidaus Reikalų ministerijos, Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba.
Pagal BPD 2.2. priemon÷s kvietimus ir jų dokumentacijose nustatytas remiamas veiklas,
skirtas valstyb÷s tarnautojų geb÷jimų ugdymui parama buvo skirta 46 projektams. Bendra šių
paramos sutarčių vert÷ (t.y. parama projektams ir projektų vykdytojų ind÷lis) sudaro 46,05 mln. Lt,
iš jų 29,76 mln. Lt ES l÷šos.
Žemiau 3 ir 4 lentel÷se pateikiama detali informacija apie projektų įgyvendinimą pagal
įvykusius kvietimus.
Pagal 2004 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ESF-2.2.0-01 įgyvendinamų projektų veiklos yra
įgyvendinamos v÷liausiai iki 2008 m. gruodžio 31 d. ir projektų veikloms vykdyti skirtos ES
Europos socialinio fondo l÷šos iki 2008 m. vasario 29 d. įsisavintos 69,97 proc. nuo projektams
įgyvendinti skirtų ES l÷šų ir sudaro 4,96 mln. Lt sumą.
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3 lentel÷. Pagal 2004 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ES F-2.2.0-01 įgyvendinti/ įgyvendinami projektai
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Įgyvendinamos v÷liausiai iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. ir projektų veikloms vykdyti skirtos ES Europos socialinio fondo l÷šos iki 2008 m.

vasario 29 d. įsisavintos 53,05 proc. nuo projektams įgyvendinti skirtų ES l÷šų ir sudaro 12,03 mln. Lt sumą. Iki 2008 m. vasario 29 d. baigti
įgyvendinti 4 projektai.
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darbuotojų pad÷j÷jų kvali fikacijos
tobulinimas
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4.

5.

6.

Apmokytas
naudos
gav÷jų
skaičius

11. 12.

13.

14

1
5

16

113

0,360,27

133

0,04

270

0,610,46

0

0,00

0,01

121

0,510,21

0,05

0,01

0,01

277

0,380,21

289

0,24

0,06

0,00

0,01

120

0,450,24

120

1,62

0,26

0,09

0,06

3185

0,800,60

2377

Iš jų projekto
viešinimo
išlaidos

Iš jų
P lanuojamas
projekto
apmokyti
audito naudos gav÷jų
išlaidos
skaičius

Iš jų projekto
administravimo
išlaidos

7.

8.

9.

10.

0,38 0,29

0,36

0,00

0,01

0,01

1,09 0,82

0,92

0,05

0,01

0,54 0,22

0,19

0,07

0,53 0,30

0,23

0,61 0,32

2,88 2,16

Iš viso:

3.

Iš jų ES l÷šos

2.

Apmokytas
naudos
gav÷jų
skaičius

iš jų ES l÷šos

0006

P rojekto pavadinimas

Iš jų projekto
metu
numatytiems
mokymams
skirtos l÷šos

Iki 2008 m. vasario
29 d. baigti
įgyvendinti
projektai
P agal galutinius
mok÷jimo
prašymus projektų
vykdytojams
apmok÷tos sumos
(mln. Lt)
Iš viso:

0001

Organizacijos
pavadinimas

Iš viso:

1.

Finansuojamiems projektams pagal pasirašytas sutartis paskirstyta l÷šų (mln. Lt)

P agal mok÷jimo
prašymus projekto
vykdytojams
apmok÷tos sumos
(mln. Lt)
Iš jų ES l÷šos

05/)

SFMIS NR. (BPD2004-ESF-2.2.0-02-

4 lentel÷. Pagal 2004 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ES F-2.2.0-02 įgyvendinti/įgyvendinami projektai
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0035

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s
kanceliarija

0037

0042

0055

0059

0071

0085

0098

0100
0102

Vilniaus miesto
savivaldyb÷s
administracija
Mažeikių rajono
savivaldyb÷s
administracija
K÷dainių rajono
savivaldyb÷s
administracija
Nacionalin÷
veterinarijos
laboratorija

Alytaus rajono
savivaldyb÷s
administracija
Šiaulių miesto
vyriausiasis policijos
komisariatas
Finansinių
nusikaltimų tyrimo
tarnyba prie VRM
Kauno rajono
savivaldyb÷s
administracija
Var÷nos rajono
savivaldyb÷s

LR Vyriausyb÷s kanceliarijos darbuotojų
kompetencijos Europos Sąjungos srityje
stiprinimas ir profesinių įgūdžių, dirbant
su Europos Sąjungos reikalais, ugdymas
Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos ir jai priklausančių įstaigų
(išskyrus švietimo) darbuotojų ir
savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų
administracinio personalo kvalifikacijos
k÷limas ir administracinių geb÷jimų
tobulinimas
Geb÷jimų valstyb÷s tarnautojo darbe
efektyviai panaudoti IT biuro programas
ir anglų kalbos žinias ugdymas
K÷dainių rajono savivaldyb÷s socialinį
darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas
Nacionalin÷s veterinarijos laboratorijos
darbuotojų ir vadovų kompetencijos
geb÷jimų ugdymas, siekiant prisitaikyti
prie pokyčių ES pl÷tros programų
įgyvendinimo
Alytaus rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų mokymai ir
kvalifikacijos tobulinimas, siekiant
sukurti modernų, dinamišką,
konkurencingą ir profesionalų personalą
Šiaulių miesto vyriausiojo policijos
komisariato pareigūnų anglų kalbos
mokymai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
administracinių geb÷jimų stiprinimas
ugdant darbuotojų anglų kalbos įgūdžius
Kauno rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų žinių ir
įgūdžių ugdymas
Var÷nos rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų kvalifikacijos
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1,60 0,87

0,41

0,12

0,00

0,04

144

0,510,28

0,37 0,21

0,28

0,06

0,02

0,01

345

0,46 0,27

0,27

0,02

0,00

0,01

100

0,25 0,16

0,12

0,02

0,00

0,01

54

0,30 0,23

0,21

0,04

0,00

0,01

166

0,280,21

0,32 0,23
1,25 0,94

0,19
0,34

0,04
0,12

0,00
0,00

0,01
0,03

105

0,190,14
0,370,27

0,98 0,56

0,42

0,04

0,01

0,02

0,270,16

528

150

0,360,21

525

0,120,07

113

0

166

117

0
0,640,37

130

0,14 0,10

0,09

0,00

0,00

0,01

250

0,33 0,24

0,22

0,04

0,00

0,00

96

99

0,130,09
0,280,21

127

252

0105

0116

0123

0132

0138

0140

0143

0146

0152

0156

administracija

tobulinimas

Mokestinių ginčų
komisija prie LR
Vyriausyb÷s
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija
Lietuvos Respublikos
Valstybin÷ darbo
inspekcija
Lazdijų rajono
savivaldyb÷s
administracija
Trakų rajono
savivaldyb÷s
administracija
Priešgaisrin÷s
apsaugos ir gelb÷jimo
departam entas prie
VRM
Nacionalin÷ žem÷s
tarnyba prie Žem÷s
ūkio ministerijos
Panev÷žio miesto
savivaldyb÷s
administracija
Valstybin÷ ligonių
kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Valstyb÷s tarnybos
departam entas prie
LR Vidaus Reikalų
ministerijos

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s personalo
kvalifikacijos tobulinimas
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s darbuotojų
mokymai ir kvalifikacijos k÷limas

0,16 0,12

0,11

0,02

0,00

0,00

11

0,24 0,18

0,16

0,06

0,01

0,01

140

0,160,12

134

0,13

0,01

0,00

0,02

85

0,210,16

133

1,30

0,06

0,01

0,06

1808

1,651,16

1275

0,61

0,12

0,01

0,03

295

0,960,53

171

2,77

0,00

0,04

0,05

1163

2,952,20

1021

3,04 1,79

1,73

0,18

0,03

0,03

227

1,400,82

158

1,14 0,50

0,46

0,09

0,01

0,03

154

0,360,16

0

1,15

0,63

0,53

0,04

0,01

0,01

180

0,070,04

0

3,16

2,37

2,20

0,23

0,02

0,03

3948

0,830,63

640

Valstybin÷s darbo inspekcijos žmogiškųjų
išteklių tobulinimas ir darbo inspektorių
0,37 0,27
profesionalumo ugdymas
Lazdijų rajono savivaldyb÷s ir jos įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio
k÷limas
2,25 1,58

0,140,11

Mokymai - šuolis į ateitį
1,41 0,77
Valstybin÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo
tarnybos dirbančiųjų geb÷jimų stiprinimas
ekstremalių situacijų ir teroro aktų
padarinių likvidavime
3,86 2,87
Lietuvos geografin÷s informacijos
valdytojų kvalifikacijos k÷limas
Panev÷žio miesto savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų kvalifikacijos
k÷limas
Žmogiškųjų išteklių kompetencijos,
pl÷tojant privalomojo sveikatos draudimo
sistemą Lietuvoje, ugdymas
Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų geb÷jimų stiprinimas
personalo valdymo srityje
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16

0162

0184

0189

0201

0209

0213

0221

Valstybin÷ maisto ir
veterinarijos tarnyba
Kauno miesto
savivaldyb÷s
administracija
Pasvalio rajono
savivaldyb÷s
administracija
Pakruojo rajono
savivaldyb÷s
administracija
Klaip÷dos rajono
savivaldyb÷s
administracija
Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s
administracija
Akmen÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija

Teritorinių Valstybinių Maisto ir
veterinarijos tarnybų vadovaujančių
specialistų mokymas siekiant padidinti
užsienio kalbos ir kompiuterinio
raštingumo kompetenciją
Socialin÷s paramos teik÷jų kvalifikacijos
k÷limas ir geb÷jimų prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas
Pasvalio rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų geb÷jimų
ugdymas
Pakruojo rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų kompetencijų
tobulinimas
Kompleksinis kvalifikacijos k÷limas
Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s
administracijoje
K4 (Kompleksinis kvalifikacijos k÷limas
Klaip÷doje) - Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s administracijos darbuotojų
administracinių geb÷jimų tobulinimas
Akmen÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų geb÷jimų
ugdymas

IŠ VISO:
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1,35
0,83

0,74
0,59

0,70
0,55

0,11
0,12

0,00
0,00

0,04
0,02

244

0,320,18
0,45

100

0,64

0

139

1,29

0,82

0,74

0,12

0,01

0,05

244

0,830,53

63

0,81

0,38

0,35

0,11

0,00

0,02

90

0,310,15

0

0,64

0,28

0,24

0,09

0,01

0,02

95

0,480,21

0

0,33

0,16

0,13

0,05

0,01

0,01

94

0,060,03

0

0,98

0,70

0,56

0,13

0,01

0,03

203

234

35,01 22,68

19,40

2,53

0,35

0,73

15085

0,800,57
11,5
17,6 5

7380

0,750,48

1253

1.2.3

BPD 5.1 priemon÷s „Parama rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą
(ERPF)“ a pžvalga
BPD 5.1 priemon÷s „Parama rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą

(ERPF)“ tikslas – užtikrinti visos struktūrinių fondų p aramos p rogramos p arengimo, v ertinimo ir
p riežiūros veiksmų koky bę bei veiksmin gumą v isais administravimo lygmenimis. Tarp usavy je
susijusių min÷tų veiksmų p l÷tot÷ taip pat p asp artins p artnery st÷s, skirtos atitinkamų strategijų kūrimui
ir jų įgy vendinimu i, p l÷trą.
Parama p agal šią p riemon ę buvo teik iama siek iant bendrai fin ansuoti vadovaujančios institucijos
ir kitų institucijų, kurioms p riskirtos valdy mo funkcijos, valdy mo veiksmus. Sk irta finansin÷ p arama
buvo naudojama šiam p riemon÷s uždaviniui, susijusiam su v iešojo administravimo sektoriuje
dirbančių valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų stip rinimu (nesusiję priemon÷s uždavin iai n÷ra detalizuojami)
- užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų finansavimą. Programavimo laikotarp iu, siekiant užtikrinti
tinkamą ES struktūrinių fondų l÷šų ad ministravimą p agal institucijoms priskirtas funkcijas BPD
p riemones bei ruošiantis įgy vendinti p rogramą, p akeisian čią BPD sekančiu laikotarpiu, institucijos:
 samd÷ darbuotojus – iš p riemon÷s l÷šų buvo mokamas darbo užmokestis valstyb÷s
tarnautojams ir darbuotojams už funkcijas, susijusias su BPD administravimu ir/arba
pasirengimu įgyvendinti p rogramą, kitą p rogramav imo laikotarp į pakeisiančią BPD.
Pasirengimo įgy vendinti 2007−2013 metų veiksmų p rogramas, įgy vendinan čias
Lietuvos 2007−2013 metų ES struktūrin÷s p aramos panaudojimo strategiją, funk cijos
atliekamos ir buvo finansuojamos šios p riemon÷s l÷šomis iki Europ os Komisija
patvirtino 2007−2013 metų veiksmų programas, kurias ad ministruoja institucijos;
 stip rino institucijų valsty b÷s tarnautojų ir darbuotojų, atliekan čių ES struktūrinių
fondų administravimo funk cijas, administracinius geb÷jimus – iš p riemon÷s l÷šų buvo
ap mokamos kvalifikacijos k÷limo išlaidos. M oky mai buvo organ izuojami kursų,
seminarų konferencijų ar k itų renginių forma Lietuvoje, kviečiantis lektorius –
eksp ertus iš Lietuvos ir ES valsty bių, ir kitose ES šaly se, siekiant įgy ti daugiau ir
koky biškesnių žinių apie kitų ES valsty bių geriausią p raktiką ES struktūrinių fondų
valdy mo srity je, p asidalinti p roblemomis ir jų sprendimo būdais ir šias žinias
pritaikyti Lietuvoje, ruošiantis ir valdant p rogramą, atliek ant p rogramos ir p rojektų
priežiūrą bei kontrolę, vy kdant p rojektų atranką ir auditą, tobulinant šias procedūras.
Organizuojamų moky mu metu grįžtamąjį ryšį p ad÷jo užtikrinti moky mų daly viams
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dalinamos anonimin ÷s anketos. Institucijos išanalizavusios anketose p ateiktus
pageidavimus, pastabas, aktualių temų p oreikį, reng÷ ir įgyvendino moky mų p lanus.
Kai kurios institucijos seminarus ir moky mus p akeit÷ rezultaty vesniais ir
efekty vesniais individuliais susitikimais. Tai p ad÷jo išsp ręsti konkrečias p roblemas ir
sunkumus ir sumažinti biurokratinius p rocesus, kylančius d÷l ilgų komun ikacinių
procesų tarp tarp in÷s ir administruojančios institucijos ir p rojekto vykdytojo;
 įsigijo prekes ir p aslaugas, reikalin gas institucijų komp etencijai p riskirtų 2004−2006
metų BPD p riemonių valdy mo efekty vumui užtikrinti - iš p riemon÷s l÷šų buvo
ap mokama baldų ir įran gos įsigijimo, nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir
kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro p rekių, telekomunikacijų, p ašto p aslaugų, kitų
priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos, p atalp ų nuomos, eksp loatavimo, draudimo
išlaidos ir kitos su tuo susijusios išlaidos, transp orto p riemonių nuomos,
eksp loatavimo, draudimo, remonto ir kitos su tuo susijusios išlaidos.
Įgy vendinant BPD 5.1 p riemonę, Fin ansų min isterija (v adovaujančio ji ir mok ÷jimo institucija) ir
Centrin÷ projektų valdy mo agentūra (įgyvendinančio ji institucija) nuo p rogramavimo p eriodo p radžios
iki 2007 m. gruodžio 31 d. p askelb÷ tris kvietimus teikti p araiškas konkursams. Pagal BPD 5.1.
p riemonę p arama buvo skirta šiai veiklai, susijusiai su viešojo admin istravimo sektoriuje dirbančių
valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų stip rinimu, - pasirengimui įgyvendinti programą, 2007-2013 m.
programavimo periodą pakeisiančią BPD, programos valdymui, programai ir projektų
priežiūrai be kontrolei – įgyvendinant p riemonę, užtikrinamas tinkamas ES struktūrinių l÷šų
administravimas p agal p rojektų vy kdytojų komp etencijai p riskirtas p riemones bei p asirengimas
administruoti 2007−2013 metų ES struktūrinę p aramą, iš p aramos l÷šų samdant valsty b÷s tarnautojus
ir darbuotojus (toliau – darbuotojai), sukuriant ir p agerin ant darbuotojų darbui skirtą materialin ę ir
techninę bazę, tuo užtikrinant didesnį darbo veiksmin gumą ir operaty vumą, stip rinat darbuotojų,
daly vaujančių ES struktūrinių l÷šų administravime, admin istracinius geb ÷jimus, tuo užtikrinat tinkamą
BPD p rogramos valdy mą, p riežiūrą, kontrolę ir p asirengimą įgy vendinti programą, 2007-2013 m.
p rogramavimo p eriodą pakeisiančią BPD. Šiai veik lai įgy vendinti skirtos l÷šos sudaro 39,29 proc.,
visų 5.1 priemon÷s įgy vendinimui skirtų l÷šų.
Paraiškas teikti pagal BPD 5.1 p riemonę gal÷jo ES struktūrinių fondų administravime
daly vaujančios institucijos: Finansų ministerija, Ap linkos ministerija, Informacin ÷s veiklos komitetas,
Socialin ÷s ap saugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sv eikatos ap saugos min isterija,
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Aplinkos p rojektų valdymo agentūra, Nacionalin ÷ mok÷jimo agentūra, Centrin÷ p rojektų valdymo
agentūra, Lietuvos verslo p aramos agentūra, Transp orto investicijų direkcija, p aramos fondas Europos
Socialin io fondo agentūra.
Iki 2006 m. sp alio 13 d. visiems trims kvietimams p agal BPD 5.1. priemon÷s remiamas sritis
p arama buvo skirta 42 p rojektams, kurių veiklos susijusios su viešojo admin istravimo sektoriuje
dirbančių d arbuotojų geb÷jimų stip rinimu. Šių p rojektų sutarčių vert÷ (t.y . p arama p rojektams ir
p rojektų vy kdytojų ind÷lis) sudaro 65,050 mln. litų. Toliau 5, 6, 7 lentel÷se p ateikiama d etali
informacija ap ie pagal 2004 m./2005 m./2006 m. įvy kusius kvietimus.
Pagal 2004 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ERPF-5.1.0-01 p rojektų veiklos yra įgy vendinamos
v÷liausiai ik i 2005 m. gruodžio 31 d., p rojektų veikloms vy kdyti skirtos ES Europ os regionin÷s p l÷tros
fondo l÷šos įsisavintos 96,51 p roc.
5 lentel÷. Pagal 2004 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ERPF-5.1.0-01 įgyvendinti projektai
Finansuojamiem
s projektams
pagal pasirašytas
sutartis
paskirstyta l÷šų
(mln. Lt)
Projekto kodas

1
BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0001-01
BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0002

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0003

Iki 2008 m. vasario 29 d. baigti įgyvendinti
projektai
Pagal galutinius mok÷jimo prašymus projektų
vykdytojams apmok÷tos sumos (mln. Lt)

Projekto pavadinimas

2
Programos (ERPF)
valdymas, priežiūra ir
kontrol÷
Europos socialinio fondo
projektų administravimas
(ŽIPPPF)
LR ūkio ministerijos
geb÷jimų, susijusių su
pasirengimu įgyvendinti
programą, programos
valdymu, projektų atranka
bei projektų auditu,
stiprinimas

Iš viso:

iš jų
ES
l÷šos

Iš
viso:

iš jų ES
l÷šos

Iš jų projekto
metu
numatytiems
mokymams
skirtos l÷šos
(viso)

3

4

5

6

7

8

0,06

0,05

0,06

0,04

0,02

-

0,68

0,51

0,68

0,51

0,02

-

0,24

0,18

0,21

0,16

0,04

0,01
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Iš jų
projekto
audito
išlaidos
(viso)

BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0004-02

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0005

BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0006-01

BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0007-01

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0008

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0009

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0010

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0011
BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0012-01

Pagalba Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijai rengiantis
įgyvendinti Nacionalin÷s
iniciatyvos (BPD)
programą, atliekant
programos valdymo,
priežiūros ir kontrol÷s
Susisiekimo ministerijos –
tarpin÷s institucijos
įgyvendinant
administracinių geb÷jimų
stiprinimas
Technin÷ pagalba rengiant,
valdant, prižiūrint ir
kontroliuojant 2004–2006
m. BPD 1 prioriteto 1.4
priemonę „Sveikatos
priežiūros įstaigų
restruktūrizavimas ir
modernizavimas“ .
Technin÷ pagalba
Transporto investicijų
direkcijai ES struktūrinių
fondų administravimo
geb÷jimams stiprinti
„Darbo sąlygų ir
administracinių geb÷jimų
gerinimas administruojant
Europos socialinio fondo ir
Europos regionin÷s pl÷tros
fondo l÷šas“ .
„ES SF paramos verslui,
energ etikai ir turizmui
administravimo
užtikrinimas“
Nacionalin÷s mok÷jimo
agentūros prie Žem÷s ūkio
ministerijos materialin÷stechnin÷s baz÷s stiprinimas
bei projektų vertinimo
kokyb÷s užtikrinimas
administruojant BPD
priemones
Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijai paskirtų BPD
priemonių administravimas
"T echnin÷ parama 1"

0,78

0,59

0,77

0,58

0,26

-

0,11

0,08

0,11

0,08

-

-

0,05

0,04

0,05

0,04

0,02

0,002

0,31

0,23

0,24

0,18

0,04

-

0,18

0,13

0,17

0,13

0,06

-

0,7

0,53

0,69

0,52

-

-

0,58

0,44

0,55

0,41

-

-

0,17

0,12

0,17

0,12

0,09

-

0,09

0,07

0,09

0,07

0,02

-
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BPD2004-ERPF5.1.0-0104/0013-01

BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0014
BPD2004-ERPF5.1.0-01-04/0015

Europos žem÷s ūkio
orientavimo ir garantijų
fondo Orientavimo dalies ir
Žuvininkyst÷s orientavimo
fin ansin÷ priemon÷s
valdymo sistemos kūrimas
ir įgyvendinimas
Projektų įgyvendinimo
priežiūros procedūros
"T echnin÷ pagalba CPVA
įgyvendinant SF
administravimo funkcijas"

IŠ VISO:

0,2

0,15

0,20

0,15

-

-

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,001

0,75

0,56

0,75

0,56

0,22

0,03

4,93

3,70

4,77

3,58

0,82

0,05

Pagal 2005 m. įvykusį kvietimą p rojektų veiklos y ra įgy vendinamos v÷liausiai iki 2007 m.
birželio 30 d. ir iš p rojekto veiklų p atirtos išlaidos deklaruojamos Centrinei projektų valdymo
agentūrai v÷liausiai iki 2007 m. sp alio 18 d.
Iki 2007 m. gruodžio 31 d. prip ažintos deklaruotinomis Europ os Komisijai ES Europos
regionin÷s p l÷tros fondo l÷šos sudar÷ 91,86 proc. nuo p rojektams p agal 2005 m. įvy kusį kvietimą
įgyvendinti skirtų ES l÷šų.
2007 m. liko n edeklaruotos Europos Komisijai projektų BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0010-04 ir
BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0012-02 galutin÷se išlaidų deklaracijose deklaruo jamos sumos, kurios
sudaro 326 tūkst. Lt, iš šios sumos 45 tūkst. Lt sudaro ES Europ os regionin ÷s p l÷tros fondo l÷šos.
2007 m. gruodžio 31 d. nep anaudota p agal 2005 m. įvykusį kvietimą projektų veikloms vy kdy ti
suma sudaro 1,6 mln. Lt, iš šios sumos 1,2 mln. Lt sudaro ES Europ os regionin ÷s p l÷tros fondo l÷šos.
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6 lentel÷. Pagal 2005 m. įvykusį kvietimą BPD2004-ERPF-5.1.0-02 įgyvendinti projektai
Finansuojamiems
projektams pagal
pasirašytas sutartis
paskirstyta l÷šų
(mln. Lt)
Projekto kodas

1
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0001-01
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0002-02

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0003-01

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0004-01
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0005-01
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0006-01
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0007-01

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0008-01

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0009-01

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0010-04
BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0011-01

Projekto pavadinimas

2
Europos socialinio fondo
projektų administravimas
(ESFA)
Programos (ERPF) valdymas,
priežiūra ir kontrol÷
BPD priemonių
administravimo efektyvumo ir
kokyb÷s stiprinimas
Nacionalin÷j e mok÷jimo
agentūroje prie Žem ÷s ūkio
ministerijos
Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos kompetencijai
tenkančių BPD priemonių
administravimas
„T echnin÷ parama 2“
T echnin÷ parama Finansų
ministerijai
„ES struktūrinių fondų
paramos energetikai, verslui ir
turizmui administravimo
užtikrinimas“
„Švietimo ir mokslo
ministerijai priskirtų tarpin÷s
institucijos funkcijų
įgyvendinimo kokyb÷s
užtikrinimas“
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos geb÷jimų,
susijusių su programos
valdymu, programos ir
projektų priežiūra bei
kontrole, projektų atrankos ir
audito vykdymu, stiprinimas
Parama programos valdymui,
priežiūrai ir kontrolei
"T echnin÷ pagalba CPVA
įgyvendinant SF
administravimo funkcijas-2"

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. baigti
įgyvendinti projektai
Pagal galutinius mok÷jimo prašymus
projektų vykdytojams apmok÷tos sumos
(mln. Lt)
Iš jų
Iš jų
projekto
metu
projekto
Iš
iš jų ES
audito
numatytiems
viso:
l÷šos
mokymams išlaidos
(viso)
skirtos l÷šos
(viso)
5
6
7
8

Iš viso:

iš jų ES
l÷šos

3

4

3,44

2,58

3,44

2,58

0,05

-

0,22

0,16

0,22

0,16

0,05

-

3,87

2,90

3,87

2,90

0,13

-

0,87

0,65

0,87

0,65

0,32 Lt

-

0,54

0,40

0,46

0,34

0,07

0,01

4,32

3,24

3,24

2,43

0,84

0,004

3,67

2,75

3,67

2,75

0,02

0,02

0,97

0,72

0,69

0,52

0,23

0,005

1,28

0,96

1,20

0,90

0,59

0,01

1,35

1,01

0,91

0,68

0,004

-

3,90

2,92

3,88

2,91

0,23

0,004
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BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0012-02

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0013-02

BPD2004-ERPF5.1.0-02-05/0014-01

„T echnin÷ parama BPD 1.3
priemonei administruoti“
Sveikatos apsaugos sistemos
administracinių geb÷jimų
stiprinimas, darbo sąlygų
gerinimas bei audito ir patikrų
vietose atlikimo
organizavimas
Struktūrinių fondų paramos
l÷šų administravimo geb÷jimų
stiprinimas transporto
sektoriuje

IŠ VISO:

0,19

0,14

0,11

0,08

0,02

-

0,24

0,18

0,24

0,18

0,11

0,005

0,19

0,15

0,19

0,15

0,08

-

25,03

18,78

22,99

17,25

2,76

0,05

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. nedeklaruotinomis Europos Komisijai buvo nustatytos p rojektų
BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0002-02, BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0004-01, BPD2004-ERPF-5.1.002-05/0007-01,

BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0008-01,

BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0009-01,

BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0011-01, BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0013-02, BPD2004-ERPF-5.1.002-05/0014-01 išlaidų d eklaracijose deklaruojamos sumos.
2008 m. liko išmok÷ti 75,51 p roc. ES l÷šų dalis nuo p rojektams p agal 2006 m. įvy kusį kvietimą
įgyvendinti skirtų ES l÷šų.

28

7 lentel÷. Pagal kvietimą BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06 įgyvendinti projektai

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0001-01

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0002
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0003-01
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0004-01
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0005
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0006

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0007-01

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0008-01

2
Pasirengimas tinkamai vykdyti
Vidaus reikalų ministerijai
priskirtas administravimo
funk cijas, įgyvendinant 2007 2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinę paramą
T echnin÷ parama Finansų
ministerijai - 3
T echnin÷ parama struktūrinių
l÷šų administravimui
Europos socialinio fondo
remiamų projektų vertinimas
ir administravimas
Programos (ERPF) valdymas,
priežiūra ir kontrol÷
Struktūrinių fondų paramos
l÷šų administravimo geb÷jimų
stiprinimas transporto
sektoriuje
BPD priemonių
administravimo efektyvumo ir
kokyb÷s stiprinimas bei
pasirengimas 2007 - 2013 m.
laikotarpiui Nacionalin÷je
mok÷jimo agentūroje prie
Žem÷s ūkio ministerijos
"Švietimo ir mokslo
ministerijai prieskrtų tarpin÷s
institucijos funkcijų
įgyvendinimo kokyb÷s
užtikrinimas ir veiklos
tobulinimas"

Pagal mok÷jimo prašymus projektų vykdytojams
apmok÷tos sumos (mln. Lt)

iš jų
ES
l÷šos

Iš viso:

1

Projekto pavadinimas

Šiuo metu įgyvendinami projektai

Iš viso:

Projekto kodas

Finansuojam
iems
projektams
pagal
pasirašytas
sutartis
paskirstyta
l÷šų (mln.
Lt)

iš jų
ES
l÷šos

3

4

5

6

Iš jų
projekto
metu
numatytiems
mokymams
skirtos l÷šos
(viso)
7

0,09

0,07

0,06

0,05

0,05

-

1,80

1,35

0,02

0,02

-

-

0,25

0,19

0,04

0,03

0,003

-

9,57

7,18

1,65

1,24

0,11

-

0,26

0,19

0,06

0,04

0,004

-

0,23

0,17

0,04

0,03

0,01

4,47

3,36

1,00

0,75

-

-

1,29

0,96

0,03

0,001

-

29

0,04

Iš jų projekto
audito išlaidos
(viso)

8

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0009-01

BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0010-01
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0011-01
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0012-01
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0013
BPD2004-ERPF5.1.0-03-06/0014-02

Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos geb÷jimų,
susijusių su programos
valdymu, programos ir
1,34
projektų priežiūra bei
kontrole, projektų atrankos ir
audito vykdymu, stiprinimas
(II)
Parama programos valdymui,
1,61
priežiūrai ir kontrolei
T echnin÷ parama LR sveikatos
0,33
apsaugos ministerijai
„T echnin÷ pagalba CPVA
įgyvendinant SF
administravimo funkcijas – 3“
"ES struktūrinių fondų
paramos energetikai,verslui ir
turizmui administravimo
užtikrinimas"
"T echnin÷ parama 3"

IŠ VISO:

1,01

0,15

0,11

0,10

-

1,21

-

-

0,25

-

-

0,001

-

5,68

4,26

2,78

2,09

0,26

0,01

7,32

5,49

2,65

1,99

0,33

-

0,84

0,63

0,11

0,08

0,11

-

8,59

6,44

0,99

0,01

35,08 26,31

Iš p irmo ir antrojo kvietimo iki 2007 m. vasario 29 d. jau baigta įgy vendinti 100 p roc. Trečiojo
kvietimo projektai dar įgyvendinami.
Pateikiame 2007 m. kelių institucijų suorganizuotų mokymų temų sąrašą:
8 lentel÷. 2007 m. institucijų suorganizuotų mokymų/seminarų/konferencijų temų sąrašas
Institucija
M oky mų/seminarų/konferen cijų tema
Aplinkos ministerija
„Patarimai p rojektų vy kdytojams“
„Įvadinis „Ap linkos kokyb÷s gerinimas ir žalos ap linkai p revencija“
„Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas“
„Sutarčių pasirašymas su rangovais; sutarčių p riežiūra“
„Projekto įgy vendinimo plano p riežiūra ir p rojekto p irkimai (techn in÷s
užduoties rengimas)“
„Projektų finansinis v aldy mas: reikalavimai finansinei apskaitai,
buhalterin÷s ap skaitos valdy mas. M ok÷jimo p rašy mų rengimas“
„Adap tuoti moky mai p rojekto p lano valdy mo klausimais“
„ES struktūrinių fondų įsisavinimas aplinkosaugos srity je: p atirtis ir
galimy b÷s“
„Visuomen÷s informavimas ir informacijos sklaida. Paramos sutarties
keitimo p rocedūra“
„Ataskaitų (tarp inių bei galutinių) ren gimas“
„Ataskaitų rengimas. Finansiniai klausimai “
„Ataskaitų rengimas, p rojektų vady bos klausimai“
„Pasiekimų, rezultatų ir p oveikio rodiklių apskaičiavimas Projekto
tęstinumo užtikrinimas“
„Baigiamasis „BPD 1.3 p riemon÷s „Ap linkos koky b÷s gerinimas ir
30

Informacin÷s visuomen÷s
p l÷tros komitetas
Sveik atos ap saugos
ministerija

Ūkio ministerija
Lietuvos verslo paramos
agentūra
1.2.4

žalos ap linkai p revencija“
„BPD 3.2 p riemon÷s l÷šomis finansuojamų el. valdžios srities
investicijų p rojektų rezultatai“
„ES remiami šeimos gy dytojų p rojektai: s÷km÷ ir p amokos“
„Projektų tarp inių įgy vendinimo ataskaitų pildy mas. Dažniausiai
p asitaikančios klaidos“
„Viešųjų pirkimų vy kdy mas“
„Projektų viešinimas: kaip formalu mą p aversti nauda organizacijai“
„Projektų administravimo pagrindin÷s taisy kl÷s, dažniausiai
p asitaikančios klaidos“
„Pagrindin÷s mok÷jimo p rašy mo p ildy mo taisy kl÷s. Dažniausiai
p asitaikančios p ildy mo klaidos. Pagrindžianty s dokumentai; Projektų
viešinimo pagrindin iai reikalavimai ir taisy kl÷s“
„Projektų finansų valdy mas. Dažniausiai p asitaikančios klaidos“
„ESF p arama 2007−2013 m.“
„2004−2006 m. geroji p atirtis ir pamokos“
„Naujos galimy b÷s 2007−2013 m. p rogramavimo etap e“
„ESF komun ikacija Lietuvoje“
„2007−2013
m.
veiksmų p rogramos, tenkančios SADM
komp etencijai“
„Lietuvos 2004−2006 m. p rogramav imo p eriodo p atirties sklaida“
„Inovacijų strategijos svarba, kuriant žinių ekonomikos visuomenę“
„Projektų įgy vendinimas“
„Projektų įgy vendinimo problemos“

ES l÷šų, skirtų valstyb÷s tarnautojų geb÷jimų stiprinimui, pasiskirstymas

Projekto administravimui skiriamos l÷šos
Valsty binio sektoriaus (biudžetinių įstaigų ir organizacijų) atly ginimai nustatomi remiantis
Lietuvos Resp ublikos Vy riausyb÷s 1993 m. liep os 8 d. nutarimu Nr. 511. Tačiau, atsižvelgiant į tai,
kad p rojekto administracinis p ersonalas y ra samdomas p agal atskiras darbo sutartis, jų atly ginimai
n÷ra reglamentuojami min÷to įstaty mo. Samdant sp ecialistą jam siekiama mok ÷ti atly ginimą, kuris
atitinka rinkos situaciją. Remdamiesi įstaty mais ir vidaus p otvarkiais, reglamentuojančiais įkainius ir
jų žirkles, p riedų dy džius ir t.t., organizacijos ap skaičiuoja atly gin imo dy dį. Toliau p aanalizuosime
p rojekto administravimui skirtas l÷šas.
Atkreip iame d÷mesį, kad:
• rinkoje n iekas n eskaičiuoja darbo dienomis, tik m÷nesiais – d ažniausia įvardin ama suma,
kiek darbuotojas turi gauti p er m÷nesį už p rojekto administravimą ar finansų tvarky mą.
(toliau varijuojama įkainiais, ir dienos įk ainis p riklauso nuo etato kiekio).
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• p rojekto administratoriaus (koordinatoriaus) darbo užmokestis labiausiai atitinka vidutinį
kvalifikuoto žmogaus darbo užmokestį, esantį rinkoje.
Projekto administravimui skiriamos l÷šos skiriasi p rivačiame ir valsty biniame sektoriuje, taip
p at šios l÷šos gali skirtis p riklausomai nuo to kokioje apskrity je vy kdomas p rojektas.
Administravimo darbų kiekis tiesiogiai p riklauso nuo:
1) teikiamų ataskaitų ir mok÷jimo p rašymų kiekio, (išskiriami du lygiai – mok÷jimo p rašymai
teikiami kas trys m÷nesiai, mok÷jimo p rašy mai teikiami kas m÷nesį);
2) p rojekto p artnerių skaičiaus (išskiriami trys ly giai: 1-2 p artneriai, 5-8 p artnerių, daugiau nei 8
p artnerių).
ESFA užsaky mu atlikus „Dažniausiai ESF p rojektuose numatomų prekių ir p aslaugų kainos
rinkos analizę“ nustatyta, jog įmon ÷s administravimo p aslau gų kainas iš esm÷s įmon ÷s nurodo nuo –
iki, t.y . jei firma p asak÷, kad m÷nesio kaina yra 3500−4500 Lt, tai ji teigia, kad kaina tose ribose ir
varijuoja d÷l administravimo sud÷tingumo ly gio (kuris priklauso nuo veiklų kiek io, p artnerių
skaičiaus, mok÷jimo p rašy mų teikimo dažnumo). Tačiau šios kainos y ra subjekty vios ir tik
rekomendacinio pobūdžio. Rinkoje, apskaičiuojant kainas, atsižvelgiama į p rojekto veiklų p obūdį –
t.y. konkrečias veiklas (moky mai, neįgaliųjų užimtumo p rogramų ren gimas ir t.t.), viešųjų p irkimų
p obūdį, konkrečius reikalin gus veiksmus – pirkimo p rocedūras ir t.t. Tai y ra kiekvienas p rojekto
administravimo įkain is apskaičiuojamas atskirai konkrečiam atvejui.
Apklausus sp ecialistus, administruojančius p rojektus individualiai, p aaišk÷jo, k ad min imali
kaina y ra didesn÷ nei p rojektus administruojančių įmonių. Buvo nustatyta, jog taip y ra d÷l to, kad
asmeny s daugiausia admin istruoja sp ecifinius p rojektus, kuriems reikalin ga sp ecifin÷ ko mp etencija.
Taip p at buvo p asteb÷ta, kad asmenų teik iamos p rojektų administravimo p aslaugų kainos n÷ra ženkliai
mažesn÷s už p rojektų administravimo paslaugas teikiančių įmon ių paslaugų k ainas, kad angi suveik ia
rinkos d÷sniai, o šiuo atveju įmon÷s ir asmenys konkuruoja ne atskirai bet kartu, siūly damos tą p ačią
p aslaugą.
Pasteb÷tina, kad 2004–2006 m. p eriodu nebuvo reglamentuotas projekto administravimui
skiriamos l÷šos nuo bendros p rojekto vert÷s, tod÷l šių išlaidų p riklausomybę nuo b endro p rojekto
biudžeto yra nustatyti gana sud÷tin ga. 2007–2013 m. ESFA užsaky mu buvo p arengta Admin istracinių
išlaidų skaičiavimo metodika, kuria remiantis bus galima ap skaičiuoti p rojekto administravimo
kaštams skiriamas l÷šas.
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Atsakomyb÷ ir funkcijų p asiskirsty mas tarp institucijų, įgy vendinant Lietuvos 2007−2013 m.
Europ os Sąjungos struktūrin÷s p aramos p anaudojimo strategiją ir veiksmų p rogramas, taisy kl÷mis
p atvirtintomis Lietuvos Resp ublikos Vy riausyb÷s 2007 m. sp alio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „D÷l
atsakomyb÷s ir funkcijų p asiskirsty mo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007−2013 metų
Europ os Sąjun gos struktūrin÷s paramos p anaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, institucijoms
administruojančioms 2007−2013 m. Europ os Sąjun gos struktūrinę p aramą, nustaty tos naujos
administravimo funkcijos. Atsižvelgiant į institucijoms priskirtų funkcijų apimtis, šiuo metu
vyriausy b÷je y ra derinimas nutarimo p rojektas „D÷l Lietuvos Resp ublikos vy riausy b÷s 2006 m.
gruodžio 22 d. nutarimo Nr.1325 „D÷l valsty b÷s institucijų ir įstaigų ad ministracinių geb÷jimų
stip rinimo iš Lietuvos Resp ublikos valsty b÷s biudžeto Europ os Sąjungos struktūrin÷s, kitos
struktūrin÷s finansin÷s paramos ir tarp tautin÷s finansin÷s p aramos l÷šų“ p akeitimo“ (9 p riedas). Šiuo
nutarimu siekiama Lietuvos Resp ublikos institucijoms p agal p oreikį n aujai nustatyti arba p adidinti
esamą, v alsty b÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių p agal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį
iš ES technin÷s p aramos l÷šų, p areigy bių skaičių, reikalingą 2007−2013 m. Lietuvai skiriamos
Europ os Sąjungos struktūrin÷s p aramos administravimui. Veiksmų p rogramose buvo nustatytos ES
technin÷s p aramos, skiriamos administravimu i, viešinimu i ir informavimui b ei v ertinimui, sumos, iš
kurių admin istravimui nu maty ta 80 p roc. Teminių veiksmų p rogramų technin ÷s paramos p rioritetų
l÷šų ir 90 p roc. technin÷s p aramos veiksmų p rogramų p rioriteto l÷šų. Žmo giškųjų išteklių p l÷tros
veiksmų programos 5 prioritetui “Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių p l÷tros veiksmų p rogramos
įgyvendinimui” iš viso 2007–2013 m. y ra numatyta 82,569 mln. Lt, iš kurių 80 p roc. sudaro t.y .
66,055 mln. Lt sudaro ES techn in÷s p aramos veiksmų programų administravimui skirtos l÷šos.
Kadangi didžiausią d alį sudaro p rojektų vertinimo, atrankos ir įgy vendinimo p riežiūros
veiksmai, įgy vendinančioms institucijoms numatyta skirti didžiausią ES technin ÷s p aramos dalį – 61,5
p roc. Dalis įgy vendinančių institucijų funkcijų, susijusių su viešųjų p irkimų kontrole, šiame p eriode
bus p erduota Viešųjų p irkimų tarny bai p rie Lietuvos Resp ublikos Vy riausyb÷s, tod÷l šiai institucijai
numatyta skirti 1 p roc. ES technin÷s p aramos l÷šų.
Ministerijos funkcijos, susijusios su ES struktūrin÷s p aramos admin istravimu, p aly ginus su
2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos p rogramavimo p eriodu sumaž÷jo: ministerijos nebed aly vaus
p atirtų tinkamų finansuoti išlaidų deklarav ime, nebevy kdys atrankinių patikrinimų, be to dalis
veiksmų, kuriuos 2004-2006 metais buvo galima fin ansuoti iš ES technin ÷s p aramos l÷šų (p vz.,
sektorių studijos ir tyrimai, skirti geresniam investicijų p lanavimui), naujame p eriode bus
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finansuojami iš Žmo giškųjų išteklių v eiksmų programos l÷šų, tod÷l ministerijo ms numaty ta skirti 12
p roc. ES technin÷s p aramos l÷šų. Vidaus reik alų ministerijai, kuriai šiame periode yra p riskirta nauja
regioninių p rojektų koordinavimo funkcija, y ra numatyta p ap ildomai skirti 1,5 p roc. ES technin÷s
p aramos l÷šų.
Atkreip iame d÷mesį, kad valstyb÷s institucijose ir įstaigose darbuotojai p agal darbo sutartis,
p rojekto įgy vendinimo laikotarpiui, gali būti įdarbinti p asinaudojant ES technin÷s p aramos l÷šomis.
Pareigy bių skaičius y ra ap ribotas institucijai numatytos skirti Europ os Sąjungos 2007−2013 m.
struktūrinių fondų technin÷s p aramos.
Finansų ministerija, siekd ama efekty vaus Lietuvai skirtos Europ os Sąjun gos 2007−2013 m.
struktūrin÷s p aramos įsisavinimo, tam p anaudojant Europos Sąjun gos struktūrų fondų techninę
p aramą, ir įvertinus tokius veiksnius, kaip 2007−2013 m. Lietuvai skiriama Europ os Sąjun gos
struktūrinių fondų technin÷s p aramos finansuojamų veiklų p obūdis (Europ os Sąjun gos struktūrinę
p aramą admin istruojančių institucijų darbuotojų atly ginimai, darbuotojų komandiruočių ir darbuotojų
kvalifik acijos k÷limo išlaidos, sudarančios d idžiąją iš Europ os Sąjungos struktūrinių fondų technin÷s
p aramos komp ensuojamų išlaidų dalį, kitos iš Europ os Sąjun gos struktūrinių fondų technin÷s p aramos
finansuojamos tokios veik los, kaip veiksmų p rogramų vertimas, informav imas ir viešin imas),
2007−2013 m. Europ os Sąjungos struktūrinę p aramą admin istruojančioms institucijoms nustat÷
rekomenduotiną pareigy bių, galimų fasuoti iš Europ os sąjun gos struktūrinių fondų technin÷s p aramos,
skaičių. Reko menduotino p areigy bių, galimų fin ansuoti iš Europ os Sąjungos 2007−2013 m.
struktūrinių fondų technin÷s p aramos, skaičiaus nustatymo metodika pridedama (9 p riedas).
Daryti pačiam ar samdytis konsultantus?
Lietuvoje y ra ap ie 260 įmonių, kurios tarp savo vy kdomų veiklų nurodo p rojektų
administravimą. Kiekv iena jų turi d idesnę ar mažesnę sp ecializaciją ir p atirtį šioje srity je. Konsultanto
samdy mą galima p aly ginti su advokato samdy mu: reikalin ga žinoti, kokia p raktika verčiasi advok atas,
norint išspręsti konkrečią teisinę p roblemą. Šeimos teis÷s srity je besiverčiantis advokatas tikriausiai
netiks išsp ręsti įmon÷s mokesčių ginčą. Panašiai y ra su verslo konsultantais. Prieš p asirinkdami
konsultantus, nusp ręskite kokius konkrečius kriterijus jie turi atitikti: tur÷ti patirtį administruojamame
p rojekte numaty tų veiklų srityje, tur÷ti ne mažiau kaip 2 metų patirtį darbo su p rojektais, tur÷ti
s÷kmin gų p rojektų p avyzdžių ir t.t. Gal÷site surasti visą eilę kitų kriterijų, tačiau verta panagrin÷ti
alternaty vų kelią – galbūt verta pam÷ginti p rojektą administruoti p atiems?
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Teoriškai valsty b÷s institucija turinti pakankamą kiekį valsty b÷s tarnautojų gal÷tų darbus
p askirsty ti taip , kad be konsultantų sugeb÷tų administruoti p rojektą. Tokiu atveju p rojekto
administravimo kaštai bus – valsty b÷s tarnautojo ar darbuotojo dirbančio p agal darbo sutartį
(sudarytos iš technin÷s paramos l÷šų) darbo užmokestis.
Konsultantai turi ir absoliutų ir ly ginamąjį pranašumą p rieš p rojekto vykdytojo komandą.
Anksčiau ar v÷liau institucijos vidaus projekto komandai iškils tokių klausimų, į kuriuos nor÷s gauti
atsaky mus iš sp ecialistų. Teks prip ažinti, kad konsultantus samdy ti yra neišven giama. Dau geliu atvejų
konsultantų užmokestis kainuos tiek p at, kiek ir institucijos viduje administruotas p rojektas.
Bet kurie nusamdy ti konsultantai negal÷s dirbti be v isos eil÷s d arbų, kuriuos gali nudirbti tik
Jūsų institucijos darbuotojai. Konsultantai įpareigos p ateikti daugy bę finansinių rodiklių, kuriais
remiantis bus rengiamos mok÷jimo paraiškos, ataskaitos. Nuo p rojekto vy kdy tojo ir konsultanto
tarp usavio bendradarbiav imo p riklausy s kaip

efekty viai dirbsite. Sudary dami kontraktą su

konsultantais, nustaty kite kalendorinį darbų grafiką, kuriame būtų aiškiai įvardinti terminai ir darbai,
kuriuos atliks konsultantai ir Jūsų institucija. Konsultantų darbų terminai bus visiškai p riklausomi nuo
p rojekto vy kdytojo darbo tempų, tod÷l nep lanuokite nerealių terminų. Tur÷dami aiškų ir lo giškai
sud÷liotą darbų grafik ą žy miai efekty viau bendrausite su konsultantais.

Rekomendacijos:
o Projektai kurių p abaiga y ra 2015 m., rekomenduojame p irkti p rojekto admin istravimo p aslau gas iš
šalies, d÷l p adid÷jusio darbuotojų darbo krūvio. R emiantis 2004-2006 m. praktika 2007 m.
p abaigoje - 2008 m. pradžioje institucijų darbuotojų darbo krūvis žy miai padid÷jo:
-

p askelbus kvietimus d÷l p apildomo finansavimo;

-

siekiant kuo didesnio l÷šų įsavinimo, dau gelio p rojektų įgy vendinimo laikotarp is
maksimaliai p ratęsiamas, d÷l

ko

atsitinkamai

nusikelia ir

uždary mo p rocesas,

p areikalaujantis taip pat atitinkamo darbuotojų skaičiaus.
o Optimalus žmogiškųjų resursų p asiskirstymas, garantuojantis efekty vų funkcijų atlikimą, tur÷tų
būti po 2 darbuotojus kiekvienai p riemon ei ad ministruoti.
o Tuo atveju jei institucijoje p ersonalo kiekis n ÷ra p akankamas arb a p rojekte numaty tos veiklos
reikalauja specifin ių žinių, rekomenduo jame samdy tis išor÷s konsultantus administruoti Jūsų
p rojektą.
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Projekto auditui skiriamos l÷šos.
Projekto auditui skiriamas l÷šas galima skirti p agal:
a) ap skritis;
b) p rojekto sud÷tingumo ly gį;
c) ataskaitinių p eriodų skaičių ;
d) p atirtį audituojant p rojektus (metai, audituotų p rojektų skaičius).
Remiantis 2004–2006 m.. įgy vendintais/įgy vendinamais p rojektais galima teigti, kad p atirtis
n÷ra lemiantis kriterijus nustatant kainą, k adan gi šis reik alav imas yra konkretizuojamas tik audito
p aslaugų pirkimo dokumentacijoje, kurią ren gią individu aliai kiekvienas p areišk÷jas.
Dirbant su žmoniškųjų išteklių p l÷tros p rogramos p rojektais svarbiausias kriterijus, nustatant
kainą, y ra darbų kiek is. Galima išskirti šiuos ly gius p agal d arbų ap imtis:
- 1 ly gis (mok÷jimo p rašy mas p atikrinamas p er vieną dien ą),
- 2 ly gis (mok÷jimo p rašy mui p atikrinti reikia dviejų dienų),
- 3 ly gis (mok÷jimo p rašy mui p atikrinti reikia ik i 3 dienu).
Patikros laiką lemia dokumentų kiek is, kuris p riklauso nuo veiklų kiekio, p rojekto biudžeto
struktūros, taip pat ir nuo p artnerių skaičiaus. ESFA užsaky mu atliktos „Dažniausiai ESF projektuose
numatomų p rekių ir paslaugų kainos rinkos an aliz÷je“ p ateikiami aud ito paslaugų įk ainiai,
p riklausomai, nuo p rojekto mok÷jimo prašy mų kiekio. Įkain ių skaičiavimas priklausomai nuo p rojektų
vert÷s būtų netikslus, kadangi pagal apklausos metu gautus duomenis, maty ti, kad audito p aslaugų
kaina mažai p riklauso nuo p rojekto vert÷s, t.y . panašaus biudžeto skirtingų p rojektų kainos tarp usavy je
gali skirtis net keliais tūkstančiais.
Atkreiptinas d÷mesy s, kad gana dažnai did esnių miestų auditoriai audituoja k ituose,
mažesniuose miestuose, vy kdomus p rojektus.
ESFA užsaky mu atliktos „Dažniausiai ESF p rojektuose numatomų prekių ir p aslaugų kainos
rinkos analiz÷s“ (jos metu buvo ap klausiami projektus audituojantys auditoriai) duomenimis 1 dienos
minimalūs audito įkainiai, skirtin gose Lietuvos ap skrity se svyruoja nuo 500 iki 800 Lt. Maksimali 1
dienos audito p aslau gų kaina kinta nuo 960 ik i 2000 Lt. Ty rimo metu taip p at p aaišk÷jo, kad nors visi
auditoriai teigia, kad v ertina aud ito p aslaugų kain as p agal valandas, rinkoje susiklosčiusi šiek tiek
kitokia situacija: vidutin÷ audito kaina svy ruoja nuo 8000 ik i 30000 Lt. Kadangi d idžioji dalis p rojektų
p erka audito p aslaugas vadov audamiesi Viešųjų p irkimu įstaty mu, tik÷tina, kad realios kainos bus
artimos mažesn÷ms kainoms, kad an gi siekd ami laim÷ti konkursą, auditoriai pateikia mažesnes kain as.
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Audito p aslaugų kain a pagal p rocentą nuo p rojekto vert÷s – 2.1. p riemon÷je - 1,28 p roc.
p rojekto vert÷s, 2.2 p riemon÷je – 2,33 p roc. p rojekto vert÷s. Tačiau atskirų projektų atveju p asteb÷ta,
kad gan a dažnai mažesn÷s ap imties p rojektų audito p aslaugos kainuoja brangiau nei didesnių ap imčių
p rojektų. Atkreipiame d÷mesį, kad šioje galimy bių studijoje n÷ra an alizuojamas aud ito p aslaugų
įkainių dydis p riklausomai nuo projekto įgy vendinimo laikotarp io.
2004–2006 m. p rojektų audito p rocedūros buvo susijusios su p ernely g d idele admin istracine
našta, yp ač įgy vendinant ESF projektus, kai įgy vendinant netgi tip inį p rojektą būtina tikrinti daugybę
smulkių mok÷jimo p rašymų. Gry nųjų pinigų ir k iekvienos sąskaitos tikrinimas taikant „keturių akių“
p rincip ą turi esminių p asekmių žmo giškiesiems ištekliams. Taip p at tai sąlygoja p rojekto ly gmeny je
administracin ius v÷lavimus ap iforminant subsidijas ir ap dorojant finansavimo p araiškas. 2004−2006
m. galutiniai l÷šų p rašymai gali būti itin p roblemiški d÷l sud÷tingų audito ir p rojekto užbaigimo
p rocedūrų.
2007−2013 m. nenumaty ta jokių esmin ių audito ir kontrol÷s sistemų pakeitimų. 2007–2013 m.
bus taikoma p anaši sistema, kaip ir 2004–2006 m. – Fin ansų min isterija ir toliau atliks savo kaip
Sertifikuojančios ir Audito institucijos funkcijas. Įgy vendinančiosios institucijos v÷l bus atsakin gos už
išlaidų p atikrinimą p rojekto ly gmen iu.
Atliekant koky b÷s kontrolę daugiau d ÷mesio reik ÷tų skirti koky bei, o ne kontrolei – tai leis
p adidinti veiksmin gumą ir efekty vumą. Mok÷jimo p rašymų tikrinimo ir p atikrinimų v ietoje
p rocedūros tur÷tų būti sup ap rastintos, siekiant daugiau laiko skirti p rojektų koky b÷s užtikrinimui, o ne
auditui ir atitikčiai. Patikrinimai tur÷tų būti aiškiai atskirti ir, pateikiant kiekvieną p rašy mą, kartu būtų
p ateikiamas sandorių, kuriuos p rašoma ap mok÷ti pagal tą p rašy mą, sąrašas. Pirmasis tikrinimo
p rocedūros etap as būtų patikrinti sandorių sąrašui tip iškų sąskaitų p avy zdžius. Antrajame patikrinimo
p roceso etap e ESF agentūros darbuotojai gal÷tų atlikti p atikrinimus vietoje. Visus p rojektus tur÷tų būti
galima p ap ildomai p atikrinti lank antis vietoje. Tokie p atikrinimai būtų numatomi taik ant rizikos
vertinimo p rocedūrą. ESF agentūra rizikos vertinimo p atirties įgijo 2004-2006 m. p rogramav imo
laikotarp iu. 2007−2013 m. ji tur÷tų būti paj÷gesn÷ p eržiūr÷ti rizikos vertinimą taip, kad jo
administravimas nebūtų p ernelyg sud÷tin gas: Agentūra žinos, kurios organizacijos p riklauso aukštos
arba žemos rizikos grup ÷ms, ir gal÷s į šiuos veiksnius atsižvelgti p rocedūroje. Projektų rizikos
įvertinimas detaliau p ateiktas šios studijos 7 skyriuje.
Labai svarbu atskirti Vadovaujan čios ir kontroliuojančių (audito) institucijų atsakomybę:
Vadovau jančioji turi iš anksto užtikrinti, kad atrinkti finansuoti projektai atitinka ES taisy kles, o
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audito institucijos v÷liau kontroliuoja kaip ji sugeba atlikti šią savo funkciją ir nurodo taisytinus
trūkumus bei klaidas.
Toliau apžvelgsime vadovau jančios, audito ir sertifikuojančios institucijos funkcijas susijusias
su audito atlikimu. Nustaty ta, kad visų Konvergencijos tikslo veiksmų p rogramų Vadovaujančiosios,
Sertifikuojančios ir Audito institucijos funkcijas atliks Finansų min isterija. Fin ansų min isterija taip p at
bus institucija, atsakinga už l÷šų gavimą iš Europ os Komisijos ir l÷šų išmok ÷jimą p rojektų
vykdytojams.
Žmonių išteklių pl÷tros veiksmų p rogramos Vadovaujančio ji institucija atsako už p rogramos
valdy mą bei įgyvendinimą laikantis patikimo finansų valdy mo princip o bei vykdo šias Tarybos
reglamento d÷l bendrųjų Europos regionin ÷s pl÷tros fondo, Europ os socialinio fondo ir San glaudos
fondo nuostatų ir d÷l Tary bos Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 panaik inimo (toliau – Bendrasis
reglamentas) 60 straip sny je nurody tas funkcijas - nustato p rocedūras, užtikrinančias, kad visi su
išlaidomis ir p atikrinimais susiję doku mentai, reikalin gi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų
saugomi, laik antis EK reglamentų ir Lietuvos teis÷s aktų nustatytų reikalavimų. Sertifikuojančios
institucijos vy kdomos funkcijos ap ims: atsižvelgimą tvirtinimo tikslais į visų aud itų, kuriuos atliko
audito institucija arba kurie buvo atlikti jos atsakomy be, rezultatus.
Audito instit ucijos funkcijos y ra šios:
1. užtikrinti, kad, siekiant patikrinti, ar veiksmų programos valdymo ir kontrol÷s sistemos veikia
efekty viai, būtų atliekamas auditas;
2. užtikrinti, kad būtų atliekamas tinkamai atrinktų op eracijų auditas, siekiant p atikrinti
deklaruotas išlaidas;
3. per devy nis m÷nesius nuo veiksmų p rogramos patvirtinimo pateikti Komisijai audito
strategiją, nurodant įstaigas, kurios atliks auditą, naudotiną metodą, veiksmų aud ito atrankos metodą ir
p reliminarų audito p laną, užtikrinantį, kad bus p atikrintos pagrindin ÷s įstaigos ir kad auditas bus
atliekamas toly giai visu programavimo laikotarp iu;
4. 2008–2015 m. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. p ateikti Komisijai metinę kontrol÷s ataskaitą,
nurodant audito, atlikto per p ra÷jusį 12 m÷nesių laikotarp į, p asibaigusį atitinkamų metų birželio 30 d.,
p agal veiksmų programos audito strategiją, rezultatus ir p rogramos valdy mo ir kontrol÷s sistemose
nustatytus trūkumus:
-

remdamasi Audito institucijos atsakomy be atliktos kontrol÷s ir audito rezultatais p ateikti

nuomonę ap ie tai, ar valdy mo ir kontrol÷s sistema veikia efekty viai ir gali deramai užtikrinti, kad
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Komisijai p ateiktos išlaidų ataskaitos yra teisingos ir d÷l to būtų deramai užtikrinta, kad pagrindiniai
sandoriai yra teis÷ti ir reguliarūs.
-

prireikus p agal 86a straip snį pateikti deklaraciją d ÷l dalinio užbaigimo, kurio je būtų įvertintas

susijusių išlaidų teis÷tumas ir regu liaru mas.
5. ne v÷liau kaip iki 2017 m. kovo 31 d. p ateikti Komisijai deklaraciją d÷l užbaigimo, kurio je
būtų įvertintas paraiškos galutiniam liku čiui ap mok÷ti p agrįstumas ir galutin÷je išlaidų ataskaitoje
nurodytų sandorių, kuriais ji p agrįsta, teis÷tumas ir reguliarumas; deklaracija p atvirtinama galutine
kontrol÷s ataskaita.
6. užtikrinti, kad atliekant auditą būtų atsižvelgiama į tarp tautiniu mastu prip ažintus audito
standartus.
7. Audito institucija taip pat bus atsakinga už išankstin÷s nuomon÷s ap ie v aldy mo ir kontrol÷s
sistemos atitikimą Bendro jo reglamento 57-61 str. nuostatoms p arengimo (p agal Bendrojo reglamento
70 str. 2 ir 3 p .) organizavimą. Tam tikslui bus p erkamos nep riklausomų auditorių p aslaugos.

Rekomendacijos:
- reik÷tų p eržiūr÷ti finansin÷s kontrol÷s sistemas ir išbandy ti p ap rastesnius mechanizmus
vertinant atitikimą ES nuostatams, pareišk÷jo p asit enkinimą ir l÷šų įsisavin imo
efekty vumą. Sup aprastinimas gal÷tų reikšti sup ap rastintus audito reikalavimus l÷šų
p rašy mams ir p aliekant tik galutinių prašy mų auditą, taip pat atsisakant p rivalomo
p irkimų p atikrinimo tvirtinant projektus ir pereinant p rie p asirinktinių patikrinimų
monitoringo metu. Nuobaudos už p irkimų ir audito reikalav imų nesilaiky mą tur÷tų likti,
tačiau atsakomy bę už projekto laiky mąsi tur÷tų p risiimti subsidijos gav÷jai, o ne
administruojančios struktūrinę p aramą institucijos. Tai gal÷tų būti žingsnis p ereinant nuo
biurokratin÷s kontrol÷s p rie p rojektinio audito.
- taip

atliekant

projekto auditus,

skirtingos p rojektą

audituojančios

institucijos

(vadovaujančioji, tarp in÷, įgy vendinančioji, valsty b÷s kontrol÷) tur÷tų tarp usavy je
p asitik÷ti ir vadovautis atliktų auditų rekomendacijomis, kaip gerąją p raktiką audituojant
kitus p rojektus, bet ne atliekant to p aties p rojekto auditą, keliuose struktūrinę p aramą
administruojančių institucijų ly gmeny se.
- 14 priede pateikiamos supap rastinto atviro konkurso sąly gos audito paslaugų p irkimui.
Technin÷ užduotis audito p aslaugoms y ra sud÷tin÷ atviro konkurso sąlygų d alis.
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Atkreip iame d÷mesį, kad projekto vy kdy tojo p erkamos audito paslaugos n÷ra nei aud itas,
nei peržvalga, kaip ap ibr÷žiama Tarp tautiniuose audito bei Tarptautiniuose p eržvalgos
standartuose, tod÷l auditoriai n ep areiškia jok io užtikrinimo d÷l Projekto tarp inio/galutinio
mok÷jimo prašy me p ateiktos informacijos.

Projekto viešinimui skiriamos l÷šos.
Projekto viešinimą ap ima šios viešinimo p riemon÷s:
•

Straipsnių publikavimo nacionalin÷je ir regionin÷je spaudoje – kain a p riklauso nuo 1
kvadratinio centimetro kainos spaudoje;

•

Spaudos darbai (lankstinukai, plakatai, leidin iai) – k aina lankstinukui ir p lakatui p riklauso nuo
tiražo, formato, pop ieriaus, sp alvingu mo, sp audos (ofsetas, skaitmenin÷), dizaino, maketavimo
darbų įkainių. Kny gų leidimo p aslaugų kainas įtakoja šie veiksniai – formatas, tiražas, ap imtis
(matuojama lankais), p op ieriaus lankams, teksto sp alvingumo ir grafikų ir lentelių kiekio,
viršelio spalvingumas, viršelis minkštas ar kietas, sp audos (ofsetas, skaitmeninis), įrišimo tip o
(klijuota brošiūra arb a siuvimas). Taip pat kainai įtakos turi p ap ildomų p aslaugų kiekis: dizaino
sukūrimas, mak etavimo ir p arengimo spaudai darbai, redagavimas ir korektūra, ISBN numerio
suteikimas, p ristaty mo išlaidos. 2.1 p riemon÷je viešinimo išlaidoms skiriama vidutiniškai 1,34
p roc. visų p rojekte numatytų išlaidų, 2.2 p riemon÷je skiriama vidutiniškai - 54 p roc.
ESFA užsaky mu atliktoje „Dažniausiai ESF p rojektuose numatomų prekių ir p aslaugų kainos

rinkos analiz÷je“ p ateikiama straip snių p ublikavimo nacionalin÷je ir regionin÷je sp audoje įkainiai,
nurodant 1 kvadratinio centimetro kainą. Taip p at nurodomi spaudos darbų įkainiai (bukletų,
lankstinukų).

Teis÷s aktai reglamentuojantys viešinimo veiklas
Europ os Sąjungos reik alavimai d ÷l informavimo ap ie struktūrinius fondus ir jų viešinimo 20072013 m. laikotarpiu y ra nustatyti Tary bos reglamente (EB) Nr. 1083/200661 bei detalizuoti Komisijos
reglamente (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiame ES struktūrinių fondų reglamentu įgyvendinimo
taisy kles. Tary bos reglamente y ra įv ardinti p agrindiniai v iešinimo ir informavimo tikslai, o Komisijos
reglamente įtvirtinami ES struktūrin÷s paramos viešinimo bei informav imo apie ją p rincip ai.
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Reglamente nurodyta, kad vadovaujanti institucija y ra atsakinga už veiksmų p rogramai skirto
informavimo p lano p arengimą ir nurody ta šio p lano sud÷tis (turinys). Komisijos reglamente taip p at
numatyta šio p lano suderinimo su Komisija tvarka. Ap ibr÷žiama plano įgyvendinimo ir steb÷senos
tvarka: nurodoma, kad į šį p rocesą įtraukiami veiksmų p rogramų steb÷senos komitetai, kuriems
vadovaujanti institucija turi teikti informaciją ap ie p lano įgy vendinimą, informaciją ap ie viešinimo ir
informavimo p riemonių ir p lano įgy vendinimą.
Pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europ os Sąjun gos struktūrin÷s p aramos p anaudojimo strategiją
ir ją įgy vendinančias veiksmų p rogramas p rojekto vy kdytojo įgyvendinamose informavimo ap ie
p rojektą priemon÷se turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrin÷s p aramos ženklas. Šio
ženklo p avy zdžiai p atvirtinti 2007 m. gruodžio 12 d. Finansų ministro įsaky mu Nr. 1K-366.
Remiantis šiuo įsaky mu Finansų ministerija p aren g÷ 2007−2013 m. ES struktūrin÷s p aramos
grafinio stiliaus gaires. Pag rindiniai Lietuvos viešinimo ir informavimo sistemos principai,
minimalūs viešinimo, kaip ir pra÷jusiu programa vimo laikotarpiu, bus įtvirtinti Informavimo ir
viešinimo strategijoje. Iki šiol ji dar n ÷ra patvirtinta LR Finansų ministro įsaky mu, tačiau jau
p arengtas strategijos p rojektas. Strategijos projekte numatomi keturi viešinimo ir informav imo
ly gmeny s. Šis p okytis yra susijęs su p aramos p rogramavimo tvarkos p asikeitimu. Atsižvelgiant i tai,
kad 2007−2013 m. p ereinama nuo vieno Bendro jo p rogramav imo dokumento p rie dviejų lygių
dokumentų, t.y . Strategijos ir atskirų veiksmų p rogramų, tod÷l v iešinimo ir informavimo v eiklos
organ izavime atsiranda du ly gmeny s – visos ES struktūrin÷s p aramos ly gmuo (bendras lygmuo) b ei
p rogramų ly gmuo. Likę du ly gmeny s lieka tokie p aty s – atskiru p riemonių bei p rojektų ly gmeny s.
Tačiau, atsižvelgiant i naująją programavimo tvarką, korektiškiau atrody tų ne p riemonių, o p rioritetų
ly gmens išsky rimas. Atkreip tinas d÷mesy s, kad 2007−2013 m. ES struktūrin÷ p arama bus skiriama
p agal k eturiose veiksmų p rogramose išskirtus 16 p rioritetų (kurie veiksmų p rogramose detalizuojami i
veiksmų grup es, o ne p riemones). Naujosios strategijos p rojekte y ra numaty tas bendrasis tikslas - kurti
teigiama ES p aramos įv aizdį, skatinant ES struktūrin÷s p aramos p oveikio sparčiam gy venimo sąlygų
ger÷jimui suvokimą – bei du šio tikslo pad÷siantys siekti uždaviniai: (1) didinti ES p aramos ir v eiksmų
p rogramų matomumą bei žinomumą akcentuojant ES paramos p rid÷tinę vertę ir (2) nuolatos tobulinti
informavimo ir viešin imo sistemą. Pastarieji du uždavin iai y ra detalizuojami į veiklas, kurios gali būti
laikomos sp ecifiniais šios strategijos uždaviniais. Tačiau svarbu p asteb÷ti, kad tarp viešinimo tikslų /
uždavinių n÷ra numaty tas skaidrumas. Tokį tikslą nurodo išskirti tiek Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1083/200666, tiek p agrindžia Lietuvos situacija.
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Bendrieji struktūrin÷s p aramos administravimo poky čiai 2007−2013 m. šiek tiek daro įtaką ir
administravimo funk cijų viešumo ir informavimo srity je p askirsty mui institucijoms. Už informacijos
sklaidą ir v iešinimą p riemonių ly gmenyje atsakin gomis liek a tarp in÷s ir įgyvendinančios institucijos;
už p rojektų ly gmenį – p rojektų vy kdytojai, o jų p riežiūrą vy kdo įgy vendinančios institucijos.
Pabr÷žtina jog būtina d idinti institucijų komun ikacijos p lanavimo b ei tikslin ių grup ių p oreikių analiz÷s
geb÷jimus. 2007−2013 m. programavimo laikotarp iu svarbu efekty viau užtikrinti institucijų
bendradarbiavimą p lanuojant ir įgy vendinant viešinimo ir informav imo v eiklas, testinį admin istracinių
geb÷jimų stip rinimą bei p atirties daly bas. Pažym÷tina, kad geros p atirties mainus tarp valsty bių narių
naujame laikotarpy je numatyta skatinti ir ES ly gmen iu.
Priemonių ly gmeniu siū lytina naudoti daugiau tiesio ginio kontakto priemonių (kaip labiausiai
atitinkančias tikslinių grup ių p oreikius) bei įvesti daugiau horizontalių p riemonių (siekiant optimaliau
p anaudoti viešinimui ir informav imui skiriamas l÷šas). Pavyzdžiui, 2006 m. gruodį sukurta nauja
internetin÷ svetain÷ www.esp arama.lt, viena vertus, mažina sąnaudas, kurios atsirastų p alaikant atskirų
institucijų p ortalus, ir tuo p ačiu, p ateikiant susistemintą vienin gą informaciją ap ie ES struktūrinių
fondų p arama vien ame informacin iame šaltinyje, suteikia didesne naud a vartotojams. 2007−2013 m.
laikotarp iu rekomenduotina apsvarstyti tokiu horizontalių viešinimo ir informavimo p riemonių
naudojimą: b endro v isai administravimo sistemai spaudos monitoringo, visuomen÷s nuomon ÷s ES
p aramos žinomumo ir p an. klausimais ty rimų vy kdy mą, elektronines komun ikacijos p riemones
(tikslinių grup ių duomenų bazių sudary mą, elektroninių naujienlaiškių siuntimą), admin istracinių
geb÷jimų stip rinimo p rojektus.
Vadovau jančios, tarp in÷s ir įgy vendinančios institucijos vy kdomos p rojekto viešinimo veiklos
turi būti nukeiptos į atskiras tikslines grup es – paraišk÷jai, p rojektų vykdytojai, visuomen÷:
- Pareišk÷jams skirtos viešinimo ir informavimo p riemon ÷s – finansavimo sąlygų
aprašai, sp ecializuoti seminarai, p araiškų p ildymo vadovai, konsultacijos, internetin÷s
institucijų svetain÷s, sp ecializuoti leidiniai.
- Projektų vy kdytojoms skirtos viešinimo ir informavimo p riemon÷s moky mai, seminarai
įvairiais p aramos administravimo klausimais, konsultacijos, metodin÷s p rojektų
įgyvendinimo instrukcijos.
- Visuomenei skirtos viešinimo ir informav imo p riemon ÷s – TV laidos, TV reklama,
straipsniai sp audoje ap ie ES l÷šų įsisavinimą, ES struktūrinių fondų paramos teikiamas
galimy bes, s÷kmin gai įgyvendinamų p rojektų sklaida.
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- Administracinių geb÷jimu stiprinimo p riemon÷s institucijų ir kai kurių ministerijų
viešųjų informavimo tinklų darbuotojams galima organizuoti sp ecialus moky mus ap ie
ES struktūrinių fondų p aramą, kas p adidins šios tikslin÷s grup÷s komp etenciją vy kdy ti
viešinimo ir informavimo v eiklas.
Pagrind iniai 2007−2013 m. laikotarp io viešinimo ir informav imo ap ie ES struktūrinę p aramą
bruožai tur÷tų būti:
- aiški komun ikacija (vengti sud÷tin gos administracin÷s k albos, įvesti teminius simbolius,
komunikuojant su visuomene, n audoti pap rastą kalbą;
- kryptinga komunikacija (atitinkanti tikslinių grup ių p oreikius, moty vuojanti jas daly vauti ES
p aramos įsisavinimo p rocese, formuojanti p asitik÷jimą šiuo p rocesu ir siejanti gy venimo
koky b÷s teigiamus p oky čius su ES p aramos įtaka);
- įtraukianti (tikslines grupes, p artnerius bei formuojanti atskirų tikslinių grup ių tinklus)
komunikacija.
2007−2013

m.

p rogramavimo

laikotarp iu

svarbu

efekty viau

užtikrinti

institucijų

bendradarbiavimą p lanuojant ir įgy vendinant viešinimo ir informav imo v eiklas, testinį admin istracinių
geb÷jimų stip rinimą bei p atirties daly bas. Pažym÷tina, kad geros p atirties mainus tarp valsty bių narių
naujame laikotarpy je numatyta skatinti ir ES ly gmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad naujajame
p rogramavimo laikotarpy je regionų p l÷tros tary boms y ra deleguo jamos tam tikros ES struktūrin÷s
p aramos administravimo funkcijos, regioninius v eik÷jus taip p at der÷tų įtraukti į viešin imo ir
informavimo administracinį mech anizmą.

Projekto metu numatytiems mokymams skiriamos l÷šos.
Iš pateikto 6 p aveikslo matyti, kad 2.1 priemon÷s atveju ap mokytų naudos gav÷jų skaičius, jau
viršija numatyta, nors tik vienas iš dviejų p rojektų y ra baigtas įgy vendinti. 2.2 p riemon÷je ap moky tų
naudos gav ÷jų skaičius dar nep asiek÷ planuojamų rodiklių, tačiau šiuo atveju b aigti įgy vendinti tik 9
p rojektai iš 45 projektų, skirtų viešojo admin istravimo sektoriuje d irbančių darbuotojų geb÷jimų
ugdy mui.
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6 pa v. Planuojamų ir apmokytų naudos gav÷jų skaičius
2.1 p riemon÷je vien am naudos gav÷jui ap moky ti buvo skiriama vidutiniškai 4.489 Lt
(skaičiuojant nuo p lanuojamų moky mams skirti p rojekto l÷šų). Iš viso moky mams skirtos išlaidos
sudar÷ 53,73 p roc. bendros p rojekto vert÷s.
2.2. p riemon÷je vien am naudos gav ÷jui buvo skirta vidutiniškai 1.327 Lt (skaičiuojant nuo
p lanuojamų mokymams skirti projekto l÷šų). Iš viso moky mams skirtos išlaidos sudar÷ 52,40 p roc.
bendros projekto vert÷s.
5.1 priemon÷je moky mams skirtos išlaidos sudaro tik 7,03 p roc. viso projekte numatytų išlaidų.
Detalesn÷ informacija apie p lanuojamus ir ap mokytus darbuotojus nebuvo p ateikta.
Analizuojant p rojektus, kuriems buvo p ateikti galutiniai mok ÷jimo p rašy mai matyti, kad p rojekto
metu p lanuotų ir ap moky tų naudos gav÷jų skaičius skiriasi, kai kur beveik dvigubai (žr. 7 p av.). 7
p aveiksle p ateikti tik p asibaigusių p rojektų duomeny s.
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7 pa v. Planuojamų ir apmokytų naudos gav÷jų skaičius (pasibaigusių projektų duomenys)
8 p av. ap ibendrinimui p ateikiama informacija ap ie įgyvendintų/įgy vendinamų p rojektų būklę
p agal šioje galimybių studijoje nagrin ÷jamų p riemonių p askelbtus kvietimus.
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8 pa v. Pagal kvietimus pasirašytų ir įgyvendintų projektų skaičius
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2007−2013 m. institucijoms skiriamos ES technin÷s p aramos p ap ildomoms viešinimo ir
informavimo veikloms dy dis tiesiogiai p riklauso nuo ES technin÷s p aramos, skiriamos technin÷s
p aramos administravimui. Vidaus reikalų ministerijai 2007−2013 m. p eriodui viešinimo veikloms y ra
numatyta 745 tūkst. Lt, informavimo veiklo ms – 180 tūkst. Lt.

1.3

ES šalių narių pad÷ties apžvalga, investuojant į valstyb÷s tarnybos geb÷jimų stiprinimą
Ty rimui buvo p asirinktos tos šaly s, kurios jau y ra sukaup usios tam tikrą p atirtį valstyb÷s

tarnautojų moky mų srityje ir/arba struktūrin÷s p aramos administravimo srityje. Reikia atsižvelgti ir į
tai, kad nevisos šaly s, viešai prieinamuose interneto p rieigose, veiksmų programas p ateikia anglų
kalba. Taip p at nevisos šaly s y ra numačiusios p riemones valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų u gdy mui arba
jos y ra labai smulkios. Šie min÷ti veiksniai sudar÷ tam tikrus ap ribojimus renkantis ES šalis nares
gilesnei analizei. Toliau p ateiksime p agrindimą, kod÷l buvo p asirinktos detaliau nagrin ÷jamos šaly s
Malta ir Rumunija.
Malta, kaip ir Lietuva, Europ os Sąjungos n are tap o 2004 m. geguž÷s 1 dieną. Tarp M altos stojimo į
Europ os Sąjungą p riežasčių galima p amin÷ti tokias p riežastis:
1. Maltą p risijungti p rie ES skatino jos nepalanki geop olitin÷ p ad÷tis.
2. Malta siek÷ ekonomin÷s naudos valstybei. Tap usi ES nare, M alta tur÷jo gauti nemažai ES
p aramos. Be to, p risijungiant p rie ES sukurtos bendros rinkos nor÷ta p askatinti šalies
ekonomikos au gimą.
3. kaip ir kitų ES valsty bių narių piliečiams, M altos naryst÷ ES maltiečiams suteikia pap ildomas
socialin es garantijas, teises ir užtikrina aukštesnį p ragyvenimo ly gį.
M alta p anaudodama 2004−2006 m. šaliai skirta struktūrinę p aramą visada buvo viena
p irmaujančių valsty bių, ly ginant su ES p aramos p anaudojimu kitose naujosiose ES valsty b÷se nar÷se.
Taip p at atkreiptinas d÷mesy s, ir į tai, kad M altos 2007−2013 m. ES struktūrin÷s p aramos
p anaudojimo strategija Europ os Komisijoje buvo p atvirtinta p ati pirmoji, ly ginant su kitomis ES
šalimis. Visa tai rodo, k ad M alta turi gerus administracin ius geb÷jimus p lanuojant ir įgy vendinat ES
struktūrin÷s p aramos p rojektus.
Rumunija į Europ os Sąjunga įstojo v÷liau nei Lietuva, tačiau 2007−2013 m. p eriodu, kaip nei
viena k ita ES šalis nar÷, sky r÷ lab ai d au g d÷mesio valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų tobulinimui - n et
dviejų veiksmų programų „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa“ ir „Administracinių
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geb÷jimų pl÷tros veiksmų programa“ r÷muose y ra fin ansuojami p rojektai skirti v alsty b÷s tarnautojų
geb÷jimų u gdy mui. Toks didelis d÷mesy s valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų u gdy mui 2007−2013 m.
p eriodu, galima teigti, n÷ra skiriamas nei v ienoje kitoje ES šalyje.
1.3.1

Rumunija
Kaip jau min÷ta Rumunijoje dviejų veiksmų p rogramų „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų

programa“ ir „Administracinių geb÷jimų pl÷tros veiksmų programa“ apimty se y ra finansuojami
p rojektai skirti valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų u gdy mui.
1.3.1.1 „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programoje 4 prioritetas „Valstybin÷s užimtumo
tarnybos modernizavimas“
Žmogiškųjų išteklių veiksmų p rogramoje 4 p rioriteto „Valsty bin÷s užimtumo tarnybos
modernizavimas“ ap imtyse numatytos finansavimo kryp tys nukreip tos į užimtumo paslaugų, teikiamų
Valsty bin÷s užimtumo tarny bos, koky b÷s, efekty vumo ir skaidrumo didin imą. Šio p rioriteto
finansavimo sritys y ra nukreiptos į Rumunijos valsty bin÷s intutitucijos „Valsty bin÷s užimtumo
tarny bos“ valsty b÷s tarnautojų ugdy mą.
Žemiau išvardinti sp ecifiniai šio p rioriteto tikslai:
•

„Sav itarnos“ p aslaugų, teikiamų įd arbinimo agentūrų, ly gio k ÷limas;

•

Vady bos (administravimo) kokyb÷s Valsty bin÷je užimtumo tarny boje gerin imas;

•

Valsty bin÷ užimtumo tarny bos p ersonalo įgūdžių tobulinimas, p aslaugų teikimo k lientams
srity je;

•

Akty vių užimtumo p riemonių, yp ač p rofesinio moky mo p rogramų bedarbiams, p l÷tra.

Svarbiausios finansavimo srity s:
•

Akty vių užimtumo p riemonių p l÷tra ir įgy vendinimas;

•

Valsty bin÷s užimtumo tarny bos darbuotojų moky mas.
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tematika skaičius
Apmokytų darbuotojų skaičius

Mato vnt.

Esama
pad÷tis
(pradinis
taškas)

Pradinio
taško metai

Tikslas
(2015)

Šaltinis

Sk.

35

2005

200

Sk.

0

2005

36

Sk.

1,048

2004

3000a)

Programos
steb÷senos sistema
Programos
steb÷senos sistema
Programos
steb÷senos sistema

2006

100

Rezultatai
Įdarbinimo agentūrų, teikiančių
Sk.
0
savitarnos paslaugas, skaičius
Atestuotų kokyb÷s valdyme
Proc.
90
įdarbinimo agentūrų dalis
Apmokytų darbuotojų, kuriems
Proc.
70
įteiktas sertifikatas, dalis
Bedarbių apmokymų programose
Proc.
6.68
dalis nuo visų bedarbių, remiamų
aktyviomis darbo priemon÷mis
a)
Tikslas taikytinas tikslin÷ms grup÷ms priklausantiems asmenims,
ESF finansuojamų mokymų jis/ji dalyvavo.

Programos
steb÷senos sistema
2005
95
Programos
steb÷senos sistema
2004
80
Programos
steb÷senos sistema
2005
10
Programos
steb÷senos sistema/
apžvalgos
remiamiems neatsižvelgiant į tai, kokiame sk aičiuje

10 lentel÷. 4 prioriteto „Valstybin÷s užimtumo tarnybos modernizavimas“ finansavimo l÷šų
pasiskirstymas (EUR)
Prioritetas

4 prioritetas

ES l÷šų dalis

176.656.289

Nacionalinis bendrafinansavimas
Nacionalinis viešas
Nacionalinis
finansavimas
privatus
finansavimas
58.885.430
0

Viso l÷šos

Kofinansavimas
proc.

235541719

75 proc.

Aktyvių užimtumo priemonių pl÷tra ir įgyvendinimas
Valsty bin÷s užimtumo tarny bos, t.y . Nacionalin÷s užimtumo agentūros ir jos region inių
agentūrų, modernizavimo p rocesas p rasid÷jo 2002 m. ir numat÷ užimtumo paslau gų decentralizaciją,
p aslaugų, teikiamų naudos gav ÷jams, t.y . darbdaviams, asmenims, ieškantiems darbo ir bedarb iams,
koky b÷s gerinimą ir įv airov÷s did inimą. Tam, kad dary tų lemiamą įtaką darbo rinkoje, Valsty bin÷s
užimtumo tarny bos p rivalo gal÷ti veikti greitai ir, jei įmano ma, net numaty ti p oky čius. Tod÷l svarbu
stip rinti geb÷jimus an alizuoti darbo rinką ir rengti darbo rinkos p rognozes ir veikti strategiškai teikiant
užimtumo p aslaugas. Valsty bin÷s užimtumo tarny bos taip p at tur÷tų sustip rinti p agrindinį savo kaip
skirtingų užimtumo p aslaugų teik÷jo koordin atoriaus vaidmen į. Turi būti skatinami veiksmai, kurie
gerins santy kius tarp Valsty bin÷s užimtumo tarny bos ir jos klientų ir didins prieinamumą prie aktyvių
užimtumo p riemonių.
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Valsty bin÷s užimtumo tarny bos skatins iniciaty vų p ožiūrį į darbo ieškantį asmen į, kas ap ims
ne tik darbo ieškančio asmens užregistravimą, bet taip p at tikrai į asmenį orientuotas p aslaugas, kurios
bus skirtos jo/jos įsidarbinimo galimy bių did inimu i, p radedant neatid÷lio jama darbo ieškan čio asmens
biografijos an alize, nustatant galimas kliūtis jo/jos integracijai/p akartotinai integracijai darbo rinkoje,
sukuriant asmeninį veiksmų, p ad÷siančių integruotis/pakartotinai integruotis darbo rinkoje, p laną, ir
suteikiant p aramą net p o darbo sutarties sudarymo.
Tam, kad įvy kdytų savo, kaip informacijos teik÷jo, p areigą ir pagerintų darbo metodus,
Valsty bin÷s užimtumo tarny bos p asiūly s išsamią komp iuterinę sistemą. Ši sistema tur÷tų užtikrinti
klientams p rieinamu mą prie informacijos. Valsty bin÷s užimtumo tarny bos privalo garantuoti kokybę,
atitinkamą turinį ir informacijos aktualumą bei p agalbą sistemos vartotojams. Taip p at, tam, kad būtų
p alengvintas užimtumo p aslaugų teikimo p rocesas, „savitarnos“ tip o p aslaugos bus skatinamos
daugu moje įdarbin imo agentūrų. D÷l taikomų naujų metodų atsilaisvinę žmo giškieji ištekliai bus
nukreip ti teikti konsultavimo p aslaugas, kreip iant d÷mesį į įgūdžius, darbo j÷gos trūkumą, o taip p at
vidinę organ izaciją.
Tam, kad būtų dau giau s÷kmingo įdarb inimo tarp ininkaujant atvejų, Valsty bin÷s užimtumo
tarny bos kurs bendradarbiavimo tinklus su regionų/vietos valdžia, socialiniais p artneriais, socialinių
p aslaugų teik÷jais b ei mokslo ir p rofesinio moky mo įstaigomis. Juos reikia įtraukti į užimtumo ir
socialin ÷s p olitikos įgy vendinimo p rocesą, reikia, kad jie tur÷tų sp rendimų pri÷mimo vaidmen į vietos
ly gy je. Tokia p artneryst÷ y ra pagrindas tam, kad būtų sumažintas priklausomy b÷s nuo socialinių ir
bedarbio pašalp ų ly gis (daugiausiai kaimo vietov÷se).
Valsty bin÷s užimtumo tarny bos modernizavimas sudaro geresnes galimy bes didesniam
skaičiui žmonių surasti geresnį darbą. Valsty bin÷ užimtumo tarny ba tap s geriau p asirengusi nu maty ti
ir susidoroti su galimais neatitikimais darbo rinko je, ir užtikrinti darbuotojų geo grafinį mobilumą ir jų
mobilumą p rofesijose. Veiksmais, siekian čiais p agerinti Valsty bin÷s užimtumo tarny bos veiklos
rezultaty vumą, bus skatinamas aukštesn÷s kokyb÷s, į asmenį orientuotų p aslaugų teikimas.

Numatyti veiksmai:
-

inovaty vių ir transnacionalinių v eiksmų, skirtų remti Valsty bin÷s užimtumo tarnybos
modernizaciją, sukūrimas ir įgy vendinimas;

-

p l÷tra į asmenį orientuotų p aslaugų bed arbiams, turintiems sunkumų integruojantis/pakartotinai
integruojantis darbo rinkoje;
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-

„savitarnos“ tip o p aslaugų p l÷tra;

-

sprendimų, siekiant p ažaboti neregistruotą užimtumą, yp ač kaimo v ietov÷se ir p ažeidžiamose
grup ÷se, radimas;

-

duomenų bazių, susijusių su teikiamomis p aslaugo mis, laisvomis darbo vietomis ir
darbdaviais, p l÷tra;

-

analizių, studijų, mokslin ių ty rimų, prognozių darbo rinkos klausimais ren gimas, įskaitant
nedeklaruoto darbo ir n eformalaus užimtumo situacijos analizę;

-

koky b÷s valdy mo sistemos p l÷tra;

-

p rofesinio moky mo darbo j÷gai p aslaugų teikimo sistemos tobulinimas (p vz., suaugusiųjų
moky mo centrai);

-

atitinkamų įrankių akty vių p riemonių realaus p oveikio darbo rinkai steb÷senai ir vertinimui
kūrimas ir p l÷tra;

-

veiksmų, užtikrinančių geresnį Valstybin÷s užimtumo tarny bos ir jos teikiamų p aslaugų
žinomumą, p l÷tra;
Valstybin÷s užimtumo tarnybos darbuotojų mokymai
Kuriant modernią Valsty bin÷s užimtumo tarny bą, jos darbuotojų p rofesinis moky mas ir

įgūdžių atnaujinimas įgaun a vis dau giau reikšm÷s ir svarbos. Dau guma dirbančio p ersonalo tur÷tų
žinoti daugiau apie ekonomikoje ir darbo rinko je vy kstančius p rocesus ir ap ie su tai susijusius
p adid÷jusius lūkesčius jų atžvilgiu. Į šiuos poky čius Valstybin÷s užimtumo tarnybos turi reaguoti
greitai, efekty viai ir labai p rofesionaliai. Kad būtų p asiektas šitas tikslas, Valsty bin÷s užimtumo
tarny bos sudary s p ersonalo, teikiančio užimtumo paslaugas klientams, kvalifikacijos k÷limo ir
p ersikvalifikavimo p laną. M okymo p rogramos taip pat gilins valstyb÷s tarnautojų žinias ap ie naują
p aslaugų kultūrą ir suteiks reikiamus įgūdžius, kurie leis susidoroti su p oky čiais, susijusiais su
ekonomikos ir darbo rinkos raida, regioniniame ir vietos ly gy je. Neabejotinai y ra aiškus ry šys tarp
moky mo p rogramų ir vy kdomos veiklos, o taip

p at ry šy s tarp moky mų ir vy kdomų

organ izacinių /valdy mo poky čių (naujovių).
Be to, stip rinant naujas valdymo p rocedūras ir d iegiant p ažangius p ersonalo, dirbančio
tiesiogiai su klientais, naujų p aslau gų teikimo metodus, ap moky mai bus orientuoti į institucinių tinklų
kūrimą ir vady binių geb÷jimų didin imą. Bus siūlomos moky mo p rogramos vady bininkų kvalifikacijos
k÷limu i, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol siūlytos p rogramos netenkino kai kurių profesinių poreikių bei
50

p asiūlytos sp ecialios p riemon÷s, p ad÷sian čios geriau suderinti darbo j÷gos p asiūlą ir paklausą. Taip p at
bus p ristatytos moky mų marketingo ir ko munikacijų srity se strategijos.
Remiami veiksmai ap ims šias sritis: apmoky mų p rogramos modelio, skirto didinti sp ecifinius
geb÷jimus teikiant užimtumo p aslaugas (informacija ir konsultacijos, p asiūlos/p aklausos suderinimas,
į asmenį orientuotų p aslaugų teikimas) įgy vendinant p rojektus, kurių tikslas – suvienodinti aukštos
koky b÷s paslaugų p asiūlą visoje šaly je, sukūrimas; įgūdžių didin imas, tokiose srity se kaip darbo
rinkos analiz÷ ir prognoz÷s, tarpininkavimas įd arbinant/įsid arbinant ir naujų, inov atyvių, specializuotų
p aslaugų teikimas Valstybin÷s užimtumo tarny bos klientams.
Bus remiama veik la, skirta stip rinti Valsty bin÷s užimtumo tarny bos geb÷jimus teikti
įdarbinimo p aslaugas. Taigi, Valsty bin÷ užimtumo tarny ba stengsis gerinti teikiamų p aslaugų kokybę,
didindama p ersonalo visuomeninių ir profesinių geb÷jimų lygį, atsižvelgiant į v ieną iš pagrind inių
Europ os užimtumo strategijos tikslų, skelbiančių, kad aktyvios p riemon÷s turi sudaryti didžiausią
užimtumo p aslaugų dalį.
Numatyti veiksmai:
-

Valsty bin÷s užimtumo tarny bos p ersonalo p rofesinio moky mo sistemos tobulinimas, įskaitant
moky mo programų modelius;

-

Valsty bin÷s užimtumo tarny bos darbuotojų ap mokymas teikti įdarbinimo ir konsultavimo
p aslaugas, įskaitant p aslaugas asmen ims su specifiniais p oreikiais (čigon ai, neįgalūs asmeny s,
jaunimas virš 18 metų amžiaus, nebepatenkantis į valsty b÷s vaiko ap rūp inimo sistemą, kitos
p ažeidžiamų asmenų kategorijos);

-

Valsty bin÷s užimtumo tarny bos darbuotojų ap mokymas, d÷mesį kreip iant į p agrindinius
kultūrinius/ly čių skirtumus ir p ažeidžiamų grupių sp ecifinius poreikius;

-

Moky mai, kurie leistų p lačiau naudoti mod ernias informacines ir komun ikacijos technolo gijas;

-

Apmoky mai,

novatoriški,

transnacion alin iai

(daugiašaliai)

v eiksmai, remiant

n aujas

organ izavimo ir valdy mo formas;
-

Darbuotojų p rofesin÷s kvalifikacijos k÷limas, siekiant, kad jie su geb ÷tų dary ti analizes ir
p rognozes darbo rinkos srity je, planuoti, dirbti su sp ecifin÷mis grup ÷mis ir t.t.
1.3.1.2 “Administracinių geb÷jimų pl÷tros veiksmų programa“
Pagrind inis Administracin ių geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rogramos tikslas – p risid÷ti prie

efekty vaus viešojo administravimo sukūrimo.
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Administracinių geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma bus įgyvendinama p er tris prioritetines
sritis. Pirma p rioritetin÷ sritis skatins teigiamus struktūrinius ir p roceso p oky čius viešosios p olitikos
valdy mo cikle, antra p rioriteto sritis skirta viešųjų paslau gų, teikiamų d ecentralizuotai, koky b÷s ir
efekty vumo gerinimui, trečia prioritetin÷ sritis – technin ÷ parama. Šios struktūros esm÷ y ra tur÷ti
subalansuotą intervencijų rinkin į, suderinant sp rendimų pri÷mimo p atikimumą ir organizacinį
efekty vumą bei viešųjų p aslaugų teikimą, atsižvelgiant į p iliečių p oreikius. Esmin is strategijos
elementas – remti p aslaugų trijuose sektoriuose, kurie daro ženklią įtaką socialin ÷ms-ekonomin÷ms
sąly goms, tokiuose kaip - sveikata, švietimas ir socialin÷ p arama, decentralizavimą.
11 lentel÷. Administracinių geb÷jimų pl÷tros veiksmų programos finansavimo l÷šų pasiskirstymo
2007 – 2013 m. planas (mln. EUR)
Veiksmų programa

Administracinių geb÷jimų pl÷tra

ESF
l÷šos
viso
185

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

19

26

37

37

26

21

19

12 lentel÷. Administracinių geb÷jimų pl÷tros veiksmų programos finansavimo l÷šų pasiskirstymo
planas pagal prioritetines sritis (mln. EUR)
Prioritetin÷s sritys

1 prioritetin÷ sritis
2 prioritetin÷ sritis
3 prioritetin÷ sritis
VISO

ESF l÷šos

103.60
74.00
7.40
185.00

Nacionalinis finansavimas
Viešas

Privatus

Viso

18.30
13.05
1.30
32.65

-

18.30
13.05
1.30
32.65

VISO

Kofinansavimas
(proc.)

121.90
87.05
8.70
217.65

85
85
85
85

1 Prioritetin÷ sritis: Struktūriniai ir procesiniai patobulinimai viešosios politikos valdymo ciklui
(ES F)
Ši p rioritetin÷ sritis siek ie p risid÷ti p rie nuo latinio v iešojo admin istravimo sektoriaus geb÷jimų
Rumunijoje stip rinimo, per struktūrinius ir p rocesinius tobulinimus viešosios p olitikos valdymo ciklui.
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Steb÷senos ir įvertinimo
kultūros išvy sty mas

Viešosios p olitikos
siūly mai ir instituciniai
strateginiai p lanai
Valstyb÷s
tarny bos
reformos

9 pa v. Viešosios politikos valdymo ciklas
Į šias reformas žiūrima, kaip į integruotą p aketą, kuris bus p rogresy viai įgy vendintas p er
centrinę administraciją. Reformų p aketas užbaigs darb ą, p rad÷tą p o Phare ir kitą gautą p agalbą.
Prioriteto srities tikslai:
-

gerinti geb÷jimus p olitikos formavime, geresnio valdy mo, strateginio p lanavimo ir tarp institucin÷s p artneryst÷s srity je;

-

gerinti geb÷jimus atskaitingu mo r÷muose;

-

remti struktūrinį ir p rocesinį tobulinimą, kuris prisideda p rie organizacin io efekty vumo.

13 lentel÷. Rodikliai
Pasiekimai
• Reformos p lanų skaičius;
• Atliktų studijų ir ap žvalgų skaičius;
• Sukurtų p agal reformos nuostatas sektoriaus
strategijų ir strategin ių p lanų skaičius;
• Tarp -institucinių p olitikos darbo grup ių
skaičius;
• Racionalizacijos studijų skaičius;
• Pristatytų p avienių ap moky mų iniciaty vų
(kursų) skaičius ir v ietos valsty b÷s
tarnautojų skaičius, ap mokytas reformos
metu.

Rezultatai
• Skaičius ministerijų, kurios įgy vendina
reformos p aketus;
• Sektorinių strategijų įgy vendintų p er
nustatytus strateginius p lanus skaičius;
• Rekomendacijų d ÷l racionalizacijos skaičius
(tų kurios p atvirtintos Vy riausy b÷s ir tų kurios
jau y ra įgy vendintos);
• Teigiamų įv ertinimų skaičius vertinant
ataskaitas ap ie teikiamų p aslaugų efekty vumą.

Veiksmai numatyti reformos įgyvendinimui
Pagrind in÷ veiksmų p rogramo je numaty tos strategijos dalis turi sukurti p aketą reformų sujungtų
viešosios vady bos metodais. Įgy vendinimas viešosios p olitikos ciklo p rives p rie greito valstyb÷s
tarnautojų “dirbančio įrankių komp lekto” išvysty mo. Kol kiekvien a ministerija ir įstaiga yra atskirai
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atsakinga už reformų p aketo įgy vendinimą, yra p avojus, kad reformos gali tap ti fragmentiškos. Ši
p rioriteto sritis bus p anaudota, kad p alaikytų koordinavimą ir bendradarb iavimą, tam kad būtų surasti
geriausi įp rastų p roblemų sp rendimai. Darbo grup÷s, sudary tos iš įgyvendinančių ministerijų,
p asidaly s tarp usavy je geros p raktikos pavyzdžiais, įvardintais studijose, specifikacijose ir p an. Taip
p at siekiama standartizuoti dokumentų sistemą, nusistov÷jusias tvarkas ir p rocedūras, kurios įeis į
reformų paketą. Numatoma, kad į reformų p aketą bus įtraukiamos priemon÷s, kurios skatintų naują
mąsty mą tokiose srity se kaip žinių valdymas ir inovatyvus technologijų p anaudojimas administravime
Šis p rioritetin÷s srities p riemon÷s ap ims:
•

studijavimą ir reformos p atirties ty rin÷jimą kitose valstyb÷se nar÷se, įskaitant ir
trump as stažuotes šiose šaly se;

•

technin÷ p agalb ą, skirtą integruotos valdy mo reformos struktūros sudary mui ir
metodologijos įgyvenimui b ei konsultacijoms;

•

konsultacijos ir nuomonių ap žvalga skirta p aramos gav÷jams ap ie reformos progresą;

•

id÷jų šturmo renginių organ izavimą, bendradarbiavimas tarp administracijos valdymo
organų, analitinių ty rimų vykdy mas, siekiant

užtikrinti individualių reformų

įgyvendinimą ir jų integraciją;
•

tolimesn÷s p olitikos kūrimo p alaiky mą, susietos su reformos įgy vendinimo padidin imu,
tokias kaip reguliav imo p oveikio įvertinimas; rizikos valdy mas; aukštų valstyb÷s
tarnautojų vaidmens išsivy sty mas;

•

specifinis d÷mesys bus skiriamas reformos įgy vendinimo būdų identifikavimui, kad
būtų suformuotas integruotas paketas reformų ministerijose ir įstaigose, kurios turi
p akankamą absorbcijos geb÷jimą šiai sud÷tin gai užduočiai. Laukiama, kad tai ap ims
tuos sektorius, kurie atsakingi už p agrindinį įn ašą į ekono minį vy sty mąsi.

•

teikti p aramą dirbančio ms grup ÷ms p erimant "gerąją praktiką" ir nustaty mas standartų
reformų dokumentacijai;

•

remti studijas ir pažangų reformų įgy vendinimą, liečiančių žinių valdy mą ir inovacinių
technologijų p anaudojimą ad ministravime.
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Geb÷jimas suformuluoti viešąją politiką, apimant tarp-institucinių sektorių strategijas ir
institucinius strateginius planus
Vy riausy b÷ tur÷tų p agreitinti įgy vendinimą tų reformų, tose ministerijose, kurios turi tiesioginę
įtaką ekonomikos au gimui, d arbo vietų kūrimu i, vietiniam vy sty muisi ir geram valdymui.
Numatyti veiksmai ap ims p aramą p arengtiems įgy vendinimo p lanams, sudary tiems su Phare
p agalba. Tai ap ima:
Viešosios p olitikos planavimo p rocesą:
1. viešosios p olitikos p asiūly mų kūrimo, įgy vendinimo ir vertinimo procedūrų įgy vendinimas,
įskaitant reikalav imą, kad viešieji p olitikos tikslai būtų p riimti p olitiniame lygy je (t.y .
Vy riausy b÷s);
2. teikti paramą moky mams, sup ažindinant su p rocedūrų p rincip ais, standartais ir taisy kl÷mis,
formuojant politiką, kaip tai numaty ta taisy kl÷se ir normaty viniuose aktuose. Tai tur÷tų
ap imti strategijas, p rogramas, visuomen÷s p asiūlymus, p raktinę paramą ren giant p olitikos
dokumentus bei visuomen÷s p asiūlymų kainos naudos analizę;
3. išvy styti ir įgy vendinti p oveikio reguliavimo įv ertinimo procedūras, formuojant p olitikos
p rocesą;
4. skirti p aramą komunikavimo ir konsultavimo p rocesams, formuojant p olitiką, įskaitant
susirinkimų vedimą įvairiu lygmeniu (vy riausy b÷s, p olitikos, tarp -instituciniame ly gmeny je
ir nacion alin į konsultavimo mechanizmą su socialiniais p artneriais.
Įstatymų sudary mą:
1. stip rinti tarp ministerijų koordinavimo p rocesą visame politikos cikle – nuo pat p radžių
p radedant konsultacijas d÷l normaty vinio akto rengimo; ren giant susitikimus žemiausiu
konsultacijų lygmeniu. Tai apima p aramą tarp -ministerinių tary bų funkcionavimui;
2. ištirti IT p anaudojimo galimy bes dokumentų cirkuliacijoje ir p ateikti įgyvendinimo
p asiūly mus;
3. stip rinti Vy riausy b÷s sekretoriato teis÷s departamentą.

Institucinis strateginis p lanavimas:
1. vystyti strateginio p lanavimo tary bos vaidmenį, nustatant strateginius p rioritetus rengiant
kolekty vinį naujų id÷jų svarsty mą ir SWOT analiz÷s parengimą. Remti strateginio p lanav imo
metodologijos moky mus;
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2. remti ry šius tarp strateginio p lano ir kasmetinio biudžeto. Institucinis strateginis planavimas
neturi būti atskirtas nuo ministerijos metinių p lanų. Tokie p lanai gal÷tų suvienyti p obūdį,
susidedantį iš akty vių veiksmų, susieto su p agrindiniais Vy riausy b÷s p rioritetais ir kitas
p riemones ir veiklas, kurios yra reikalin gos k itų Vy riausy b÷s ir sektoriaus išsivy stymo
p rioriteto tvirtinimams apskritai;
3. įgyvendinti sektorinį strateginį p laną. Strateginio p lano ir p rogramos sukūrimas iš dalies
reikalauja stip rinti bendradarbiavimą tarp Finansų ministerijos ir Vyriausy b÷s sekretoriato bei
viešosios p olitikos. Gera p rogramos struktūra yra p agrindas efekty viam p olitikos valdy mui.
4. sukūrimas ir mokomosios medžiagos p ateikimas apie sektorin÷s strategijos p arengimo ir
įgyvendinimo p agrind ą;
5. p arengti ir p ateikti apmoky mų medžiagą, būtiną Sektorin÷s strategijos p aruošimui ir
įgyvendinimui, remti moky mų programas ir vykdyti p ilotinę tarp -institucinį bendradarbiavimą
6. p aj÷gų p atikimam duo menų surinkimui stip rinimas, taip p at ty rimų atlikimui bei analizei.
R÷mimas p raktinio sektorinio p lanavimo, monitoringo ir įvertinimo, įskaitant sektorinių
strategijų integravimą į institucines strategijas.
7. r÷mimas toly gaus Sektorin÷s strategijos rezultatų p eržiūr÷jimo mech anizmo.
8. p arengti Sektorin÷s strategijos integravimo į institucines strategijas p lanus.

Moky mai ir viešosios p olitikos valdy mas:
1. p l÷toti komp etencijos k÷limo veik las ministrų atstovams rengiant ir p aleidžiant naujas sistemas
ir sukuriant naujas p olitikos ir įstaty mų leidy bos p rocedūras;
2. kūrimas ir įgy vendinimas moky mų kursų ap ie viešosios p olitikos valdy mą ir p oveikio
vertinimo metodus įvairaus ly gio moky mams: trumpalaikiai moky mo kursai aukščiausiems
p areigūnams ir specialistams ir ilgalaikiai mokymo kursai aukštojo mokslo absolv entams;
3. teikti ap moky mus p olitikos analiz÷s srity je, įtraukiant bendrą informaciją apie viešąją p olitiką
ir strateginio p lanav imo sistemas, Rumun ijos ir k itų šalių viešojo ad ministravimo p raktinių
atvejų studijas, įskaitant kainų analizę, tinkamų įvertinimo metodų ir įgy vendinimo p lanavimo
p raktiką.
4. bendradarbiavimo su univ ersitetais p alengvin imas, numatant p olitin÷s analiz÷s studijų kursus,
kad būtų užtikrintos p agrindin es žinios ir įgūdžiai p olitikos analizei jau oficialaus
išsimokslinimo stadijoje. Numatoma, kad dau g studijų p rogramų bus išvy stytos ir p ritaikytos
56

valsty b÷s tarnautojų p oreikiui, ap imant sritis, tokias kaip p olitikos analiz÷, sp rendimų
p ri÷mimas visuomen inio sektoriaus kontekste ir įvertinime.
Viešųjų paslaugų reformos įgyvendinimas
Struktūrų racionalizavimas
Vy riausy b÷ p rip ažįsta, kad didžioji dalis agentūrų išsip l÷t÷ b÷gant laikui ir būtina racionalizuoti
institucinių funkcijų p asiskirstymą. Tai reikalin ga ne tik tam, kad būtų paremta viešųjų p aslaugų
reforma, b et ir tam, kad būtų p agerintos p olitikos įgyvendinimo struktūros. Siūloma, kad
Administracinių geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma rems studijas kitų Valsty bių narių p atirties šioje
srity je p agrindu, taip p at ji užtikrins žinių ir techninių įgūdžių, būtinų racionalizacijai, teikimą.
Veiksmai ap ims:
-

geb÷jimų stip rinimas ir metodologijos kūrimas, būtinų racion alizacijos vy kdymui;

-

Technin÷ p arama studijoms, kurios užtikrins p olitikos sričių p askirstymo tarp ministerijų
racionalizavimą, sumažins rolių dubliavimąsi ir toly gų sektorių p askirsty mą institucijoms;

-

p arama racion alizacijos rekomendacijų įsisav inimu i.

Veiklos valdymo sistema
Administracinių geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma nori p ristatyti reformą, kuri p abr÷žia ryšio
tarp vadovy b÷s ir darbuotojo viešojo administravimo kontekste svarbą. Tikslas y ra pritaikyti valdymo
p rincip us valsty b÷s tarnautojų individualios veiklos tikslų nustatymui. Bus p ritaikyta darbuotojų
skatinimo sistema, atsižvelgiant į jų geb÷jimus ir darbo rezultatus. Reforma numato komunikacin÷s
(bendradarbiavimo) ap linkos gerinimą, tam, kad ger÷tų veiklos rezultatai ir did÷tų darbuotojų
moty vacija p er asmeninių ir organizacin ių tikslų suvienodinimą. Sp ecifiniai valsty b÷s tarnautojų
p oreikiai bus nustatomi remiantis komp etencijos reikalavimų, taikomų jų atsakomy b÷s sritims, analize.
Veiksmai ap ims:
-

esamo valsty b÷s tarny bos darbuotojų p ožiūrio ty rimą, skirtą remti veik los valdy mo iniciaty vos
centrin÷je admin istracijoje modeliav imą;

-

veiklos valdy mo iniciaty vos kūrimą (teorija ir praktika) ir jo p ristaty mo centrin÷je
administracijoje plano įgyvendinimas;

-

apmoky mus, skirtus remti sistemos įdiegimą. Ap mokymai būtini visiems valstyb÷s
tarnautojams;
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-

įdiegimą informacinių sistemų, kurios prisid÷tų p rie valdy mo sistemos veikimo tobulinimo;

-

reformų įgy vendinimo v ertinimą.

Aukštų valstyb÷s tarnautojų mokymas
Bus remiama kūrimas ir p ristaty mas labiau ilgalaik÷s moky mo iniciaty vos, skirtos remti p avienių
reformų pasklidimą (p olitikos formavimas, strateginis planavimas, steb÷sena ir v ertinimas, žmo giškųjų
išteklių reforma) v isose ministerijose ir centrin÷se v aldy mo organizacijose. Tai ap ims magistro lygio
studijų p rogramą strateginio valdy mo srity je, skirto aukštesnio ly gio valsty b÷s tarnautojams. M anoma,
kad p arama reikalin ga tiek žiūrint iš p asiūlos, tiek iš paklausos p us÷s. Taigi, veiksmai bus p adalinti į
atskiras grup es moky mo p aslaugų teik÷jams ir naudos gav÷jams t.y . ministerijoms.
Veiksmai ap ima:
-

ty rimų vykdy mas ir konsultacijos su šalimis n ar÷mis, ieškant alternaty vų, teikti mokymo
p aslaugas vy resnio amžiaus valsty b÷s tarnautojams atsižvelgiant į jų poreikius;

-

moky mo programų kūrimas, remiant atskirus reformos elementus;

-

specialių magistro ly gio p rogramų strateginio valdymo srity je aukštesnio ly gio valstyb÷s
tarnautojams kūrimas;

-

trump ų moky mo p rogramų iš atskirų reformos sričių (p vz., p olitikos analiz÷, vertinimas,
konkurencija ir valdy mas) kūrimas;

-

specialių moky mo p rogramų p oky čių valdy mui kūrimas;

-

savarankiško moky mosi modulių kūrimas;

-

teikti konsultavimo p agalbą moky mų klausimais (p vz., moky mo p rogramų kūrimas, p ortalų
kūrimas);

-

sukurti dokumentaciją reformos įgy vendinimu i (formos, šablonai, naudojimo instrukcijos,
vadovai, reko mendacijos, skrajut÷s, bukletai, žurnalai, skelb imai ir kt.);

-

moky mų poreikio analiz÷s vy kdy mas;

-

remti ap moky mų vietoje ministerijose organizavimą, įskaitant mokymų vedimą, steb÷seną ir
moky mų efekty vumo įvertinimą, moky mų infrastruktūrą;

-

p ristatyti magistro ly gio šiuolaikin io viešojo admin istravimo programą, skirtą aukštesnio lygio
valsty b÷s tarnautojams.
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Sukurti programos steb÷senos ir vertinimo struktūrą
Rumunijoje įstaty mas, remiantis biudžeto struktūros reformą, reikalau ja, kad min isterijos p ateiktų
biudžetus p rieš metus su p askaičiavimais už ateinančius 3 metus. Reforma taip p at ap ima p rogramos
biudžeto elementus, kurie p askirsto išteklius p agal p rogramos tikslus ir numatomus pasiekti rezultatus.
Siūlo ma, kad Admin istracinių geb ÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma būtų naudojama žy miai prap lečiant
strateginio valdymo reformos veikimo teritoriją, kuri galiausiai ap ims visas biudžeto den giamas
veiklas. Tai reikalaus viešojo ad ministravimo p ersonalo ir fin ansų skyrių p ersonalo geb÷jimų
didinimo.
Tuo metu, kai Rumunijoje žy mus p rogresas padary tas p er÷jime p rie dau giamečio biudžeto
struktūros, mažiau d÷mesio skirta politinio ciklo išlaidų valdy mo p roblemai. Admin istracinių
geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma sp ęs šį klausimą dviem keliais:
-

rems sutvirt÷jusį ryšį tarp biudžeto p adalinių ir viešosios p olitikos p adalinių ministerijose;

-

išpl÷s daugiametį biudžeto ciklą, p ristaty dama steb÷senos ir vertinimo struktūrą, kuri leis
įvertinti galimy bes atlikti darbus laiku ir jų poveikį visuomenei; tai suteiks svarbų p agrindą
p olitikos formavimo p rocesui.

Veiksmai greičiausiai apims:
-

koordinacijos tarp biudžeto dep artamento ir viešosios politikos sky rių ministerijose stip rinimą;

-

gerosios patirties vadovų kūrimas ir p rocedūrų dokumentavimas steb÷senai ir vertinimui,
įskaitant techninę p aramą centriniam koordinuojančiam p adaliniui;

-

vertinimo iniciaty vos pristaty mas, kuri ap ims p agrindines finansuojamas p rogramas ciklų
p agrindu;

-

centrinio koordinav imo r÷mimas ir atsižvelgimas į v ertinimo išvad as;

-

ty rimai informacinių sistemų srity je, p anaudojant jas steb÷senos ir vertinimo veik loje.

-

vidutinio ly gio valsty b÷s tarnautojų moky mai (įskaitant trump as ir ilgesnes magistro studijų
p rogramas) dau giamečio biudžeto p lanavimo, politikos analiz÷s ir p rogramos vertinimo srityse;

-

vertinimo ap žvalgos;

-

rumunų daly vavimo šalių narių vertinimo tinkluose r÷mimas.
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2 prioritetin÷ sritis: Geb÷jimų stiprinimas, gerinant vietos administracijos teikiamų paslaugų
kokybę (ES F)
2 p rioritetin÷s srities tikslas – p risid÷ti p rie viešojo administravimo reformos regiono ir
subregiono ly giuose p er valdy mo reformų įdiegimą, kurios ap ima pagrind inius strateginio valdymo
ciklo elementus.
Reforma norima modernizuoti ir integruoti darbo procesus į strateginį ir veiklos
p lanavimą, žmo giškųjų išteklių valdy mą (veiklos v aldy mas) ir p asekmių bei rezultatų steb÷seną ir
vertinimą. Prioritetine sritimi siekiama suteikti p aramą regionų ir sub-regionų organizacijoms
(savivaldyb÷ms ir b endruomen÷ms), siekiant užtikrinti jų teikiamų admin istravimo p aslaugų
efekty vumą ir koky bę. Prip ažįstama, kad šiai sričiai galimi fondai n÷ra p akankami, kad būtų p asiektos
visos apy gardos (regionai) ir d÷l to p rioritetų nustaty mo mechanizmas bus reikalin gas.
Prioriteto srities tikslai:
-

veiksmai, remianty s reformų valdy mą vietos viešojo administravimo struktūroje;

-

geb÷jimų strateginio v aldy mo ir veiksmų p lanavimo srity je stip rinimas;

-

p aslaugų vietos lygy je teikimo racionalizavimas ir žmogiškųjų išteklių valdy mo stip rinimas;

-

steb÷senos ir vertinimo veiklos vietos administracijose įdiegimas.
14 lentel÷. Rodikliai
Pasiekimai
- Atliktų ty rimų ir ap žvalgų skaičius;
- Įgy vendinant reformą sukurtų strategijų ir
veiksmų p lanų skaičius;
- Parengtų racionalizavimo studijų
skaičius;
- Pasiūlytų p avienių moky mo iniciaty vų
(kursų) ir vietos valstyb÷s tarnautojų,
ap mokytų reformos įgy vendinimo metu,
skaičius.

Rezultatai
- Apy gardų (regionų)/saviv aldy bių
/bendruomenių, kuriose įgy vendinta
reforma, skaičius;
- Valstyb÷s tarnautojų veiklos įvertinimo
rezultatų p oky čių tendencijos;
- Teigiamų veiklos įvertinimų skaičius,
atsižvelgiant į p aslaugų teikimo
efektyvumo vertinimo ataskaitas.

Veiksmai, remiantys reformų valdymą vietos viešojo administravimo struktūroje
Veiksmai, remiami p agal šitą svarbią sritį p anašūs savo esme į valdymo p rogramas p agal 1 p rioriteto
sritį ir ap ima:
-

kitų šalių narių v ietos admin istravimo reformų p atirties studijas ir mokslin ius ty rimus, įskaitant
trump us tyrimo vizitus;
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-

technin÷ p agalba nubr÷žiant integruotos valdy mo reformos r÷mus ir metodolo gijų ir
rekomendacijų rengimas;

-

konsultacijos ir naudos gav÷jų nuomonių ap ie vy kdomas reformas ap žvalgos;

-

kolekty vinių naujų id ÷jų svarsty mų organ izavimas, koordinacija tarp vadovaujančių šalių,
analitinių ty rimų vy kdy mas siekiant p aremti individualias reformas ir jų įgy vendinimą;

-

tolimesnių instrumentų, kurie remia v aldy mą vietos administracijose (p vz., rizikos valdy mas),
kūrimas; ataskaitų apie vid aus valdy mą ren gimas, specialūs ap moky mai valdymo
atskaitingumo srity je;

-

ypatingas d÷mesys bus skiriamas id entifikuojant reformų, kaip integruoto reformų p aketo
regionuose (ap ygardose), savivaldy b÷se ir bendruo men÷se, kurios y ra p aj÷gios atlikti
komp leksines užduotis, įgy vendinimo būdus. Tikimasi, k ad tai apims sektorius, darančius
didžiausią p oveikį ekonomikos au gimu i;

-

teikti p aramą dirb ančio ms grup ÷ms, skleidžiant geros p raktikos pavyzdžius ir ap ibr÷žiant
standartus reformos dokumentacijai;

-

analizuoti, kaip vy kdomas žinių valdy mas ir inov aty vių technologijų p anaudojimas
administravimo veiklo je, užtikrinti to p l÷trą.

Geb÷jimų strateginio valdymo ir veiksmų planavimo srityje stiprinimas
Vyriausy bei strateginis valdy mas y ra p agrindin is instrumentas, siekiant p agerinti išteklių
valdy mą vietos administracijos ly gmenyje.
Planuojami veiksmai ap ims:
1. technin÷ paramą, skirtą skatinti reformos įgy vendinimo p lanavimą regionuose p agal nu maty ta
trukmę;
2. strategijos ir veiksmų p lanų įgy vendinimą regioniniu lygmen iu:
- klasifikav imo sistemos įdiegimas vietin÷ms viešosioms tarny boms ir nacionalinio
etaloninio testavimo sistemos, viešųjų p aslaugų teikimui v ietos valdy me, p ristatymas;
- technin÷ p arama sudarant strateginius ir veiksmų p lanus tokiose srity se, kaip kad
konsultavimo p roceso tobulinimas, tikslų bei p agrindin io tikslo konkretizavimas, kaštų
(kainos) - naudos metodai bei resursų p askirsty mas.
- technin÷s p agalbos teikimas sistemų apžvalgoms ir informacijos sistemų strategijų
atnaujinimu i;
61

- technin÷ p agalba moky mo p rojektams kaip įdiegti atnaujintas p riemones žmo giškųjų
išteklių p lanavimui;
- technin÷s p agalbos teikimas tam, kad p agerinti geb÷jimus atlikti finansų analizes, biudžeto
sudarymą;
- p ritaiky ti reformos iniciaty vas, skirtas efekty viai spręsti darbo p roblemas, tokias kaip darbų
eigos analizę, dokumentų valdy mą, komunikaciją, komandinį d arbą;
- p arama valdymo stiprinimui, įskaitant vidaus auditą, rizikos valdymą, atitikties vady bą;
- p arama reformos įgy vendinimu i rajonuose;
- p aremti vietines viešas organizacijas, bendruo menių asociacijas ir vietos valdžios atstovų
asociacijas, joms kreip iantis d÷l finansin÷s p agalbos; p artnery st÷s regioniniame ly gmeny je
sukūrimas, kad p adidintum÷te galimy bes gauti p rieigą p rie vidaus ir užsienio p l÷tros fondų.
Paslaugų vietos lygyje teikimo racionalizavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymo stiprinimas
Į šią sritį įein a struktūros racionalizacijos p agrind iniai elementai ir žmo giškųjų išteklių v adyba
vietin÷s valdžios ly gmeny je. Prioritetas bus suteiktas atrinktų regionų ir subregionų institucijoms
(bendruomen÷ms, savivaldy b÷ms), remiantis poreikių analiz÷ ir atsižvelgiant į atsirandančius geros
p raktikos p avyzdžius. Veiksmai (reformos įgy vendinimas) ap ims tuos regionus, kurie dau giausiai gaus
naudos, atsižvelgiant į au gimo p otencialą, bei bus p akankamai lankstūs, p arenkant tinkamus
sprendimus, remiant silp niausius regionus. Parama y ra skiriama remiantis p aklausos ir p asiūlos
analize.
Siūlo mi veiksmai:
Vietin÷s ad ministracijos struktūros racionalizacija:
1. geb÷jimų stip rinimas dalyvaujant moky muose racionalizacijos klausimais;
2. p arama toliau diegiant vieno langelio p rincip ą tarp regionų ir subregionų ad ministracijų;
3. p arama racionalizacijos rekomendacijų įgy vendinimui, ap imant ger÷jančią komunikaciją tarp
regionų, savivaldy bių ir gy ventojų;
4. p arama savivaldybių ir bendruo menių iniciaty voms, gerinant efekty vų ir kokybišką vietinių
p aslaugų teikimą;
5. p arama vietin÷ms viešoms organizacijoms, bendruomenių asociacijoms ir vietos valdžios
atstovų asociacijoms, kad jos kreip tųsi d÷l finansin÷s p agalbos; partneryst÷s region iniame
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ly gmeny je sukūrimas, kad būtų p adidintos galimy bes gauti p rieigą p rie vidaus ir užsienio
p l÷tros fondų.
Vietin÷s ad ministracijos žmoniškųjų išteklių vady ba:
1. žmogiškųjų išteklių vady bos funkcijų geb ÷jimų sustip rinimas moky mų p agalba vietin÷je
administracijoje ir technin÷ p arama viešin ant gerosios praktikos p avyzdžius;
2. sukurti ir įgy vendinti veiklos vady bos iniciaty vą vietin÷je administracijo je;
3. įvertinant žmoniškųjų geb ÷jimų p oreikį, kompetencijos trūkumus ir novatoriškus sp rendimus
p agerinti vietin÷s ad ministracijos valstyb÷s tarnautojų darbo – gy venimo balansą;
4. sukurti ir p ateikti sp ecialiai p aruoštas moky mo p rogramas, taip p aremiant atskirus reformos
elementus;
5. sukurti trump alaikes moky mo p rogramas reformuojamose srityse (p avy zdžiui p olitikos analiz÷,
komp iuterinio raštingumo, konkuren cija ir reguliav imas);
6. sukurti specializuotas moky mo programas p okyčių valdy mui;
7. kurti ir tobulinti CD su savarankiško moky mosi moduliais;
8. teikti su ap mokymais susijusią konsultavimo paramą (moky mo p rogramų sudary mas, p ortalų
kūrimas);
9. rengti reformoms skirtą dokumentaciją (formos, šablonai, vadovav imo vadov ai, vadovai,
informacinę medžiagą, skrajutes, bukletai, žurnalai, p lakatai ir taip toliau);
10. moky mų poreikio analiz÷s ren gimas;
11. vystyti vietinius moky mus regionų įstaigų v iduje, ap imant moky mų vady bą, mokymų
efekty vumo monitoringą ir v ertinimą, moky mų infrastruktūrą;
12. įgyvendinti sp ecifines trump alaikes ir ilgalaikes vadybos p rogramas vietin÷s administracijos
senjorams;
13. įgyvendinti mokymus p aremiančius reformos įgy vendinimą.
Vietin÷s administracijos monitoringas ir įvertinimas
Daug vietinių paslaugų y ra suteikiamos bendradarb iaujant vietin÷ms admin istracijoms,
nevy riausy bin÷ms organizacijo ms, bendruomenių grup÷ms. Pageidaujama, kad stip ri kontroliavimo ir
įvertinimo kultūra (p agrįsta veiksmin gu mo ir efektyvumo kriterijais) būtų sukurta susitarimų tarp
vietin÷s administracijos ir p aslaugų teik÷jų organ izacijų. Vy riausyb÷ mano, kad stip ri vertinimo
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kultūra y ra esmin÷ decentralizacijos reformų dalis ir siūlo n audoti šią p rioritetinę sritį tai skatinančių
instrumentų sukūrimui.
Laukiami veiksmai ap ims:
1. sustip rinimas kodifikacijos ir sukūrimas išvestinių indikatorių sistemos vietin÷s p aslaugo ms;
2. vysty mas gerosios p raktikos vadovo, steb÷senos ir įvertinimo p rocedūrų dokumentacijos,
įskaitant techninę p aramą regionų centriniams koordinavimo vien etams;
3. duomenų surinkimo ir ataskaitų p riemonių vy sty mas;
4. studijos informacinių sistemų sukūrimui ir p ersonalo komp lektavimui, remiant steb÷senos ir
įvertinimo veiklas;
5. moky mai (trump alaikiai ir ilgalaikiai) vietinei administracijai ap ie strategin į planavimą ir
p rogramų vertinimą;
6. nuodugnios vertinimo veiksmų ap žvalgos;
7. techninis bendradarbiavimas d÷l p aslaugų atlikimo ir įvertinimo uždavinių tarp Rumunijos
grafy sčių ir jų d alių k itose šaly se nar÷se.
3 prioritetin÷ sritis: Technin÷ pagalba (ES F)
Bendrasis technines paramos tikslas y ra p risid÷ti prie administracinių geb÷jimų vy sty mo veiksmų
p rogramos įgy vendinimo p roceso, įskaitant p asiruošimą 2007−2013 m. p rogramavimo p eriodui,
siekiant efekty vaus ir skaidraus Struktūrinių fondų ir vietinio kofin ansavimo panaudojimo:
1. užtikrinant įgy vendinimo aukštą koky bę ir p riemonių sąry šį;
2. numatant p rojektų suderinamumą su acqu is ir ES p olitika;
3. sukurti efekty vią fondų valdy mo sistemą, p aremta steb÷sena, įvertinimu ir kontrole.
15 lentel÷. Administracinių geb÷jimų pl÷tros veiksmų programos ind÷lis į Rumunijos
nacionalin÷s strategijos prioritetus

1 prioritetin÷sritis
2 prioritetin÷sritis
3 prioritetin÷sritis

Bazin÷s
infrastruktūros
pl÷tra, siekiant
atitikimo Europos
standartams
+
+

Rumunijos
ekonomikos
konkurencingumo
didinimas
+
+

Rumunijos
žmogiškojo
kapitalo pl÷trair
efektyvesnis
panaudojimas
+
+
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Efektyvių
administracinių
geb÷jimų
stiprinimas

Subalansuotos
teritorin÷s pl÷tros
skatinimas

+
+
+

+
+

Finansuojamos srity s:
- administracin ių geb÷jimų

p l÷tros

veiksmų p rograma

finansuos

ap moky mus viešojo

administravimo struktūrų valsty b÷s tarnautojams, p riklausantiems centrinei administracijai,
vady bininkams,

teikiantiems

decentralizuotas

paslaugas

ir

vietos

administracijos

vady bininkams. Numatyti Administracinių geb÷jimų p l÷tros veiksmų programos naudos
gav÷jai y ra centrin÷ administracija (ministerijos, jų įstaigos), vietos administracija (regionų
valdžios institucijos, savivaldy b÷s ir bendruomen÷s;
- horizontalus moky mas: administracinių geb÷jimų p l÷tros veiksmų p rograma fin ansuoja
apmoky mus visiems viešojo administravimo lygiams tam, kad būtų bendrai p agerinti valdymo
(administravimo) įgūdžiai, geb÷jimai p ritraukti ir valdy ti p l÷tros fondus, atskaitingumas,
sprendimų p ri÷mimas tokiose struktūrose.
16 lentel÷. Rodikliai
Pasiekimai
- Mokymų skaičius;
- Suorganizuotų pranešimų skaičius;
- T inklalapių skaičius.

Rezultatai
- Kontraktų sudarymo ir išlaidų dydis lyginant su
numatytu tiksle;
- Skaičius dalyvių dalyvavusių pranešimo metu
- Svetain÷s lankomumo skaičius

Pabaigoje atkreip iame d÷mesį į keletą ES paramos administravimo išskirtinius bruožus
Rumunijoje. Rumun ijoje 2007–2013 m. p eriodu y ra numatytos 7 vadovaujančios institucijos, kurios
deleguos didžiąją dalį savo funkcijų dideliam skaičiui tarp inių institucijų. Projektus tvirtins
vadovaujan čios institucijos.
Rekomendacijos Lietuvos sistemai tobulinti remiantis Rumunijos pavyzdžiu:
1.

Rumunijos

p atirties

analiz÷

p arod÷,

kad

siekiant

s÷kmin gai

dalyvauti

ES

finansuojamuose p rogramose, būtina efekty vi nacionalin ÷ daly vavimo strategija –
tikslingai į daly vių p oreikius orientuotų sp ecifinių priemonių p aketas. Tam būtina
p eriodiška daly vavimo ES finansuojamuose p rogramose steb÷sena bei gilumin ÷
moky muose daly vaujančių daly vių p oreikių analiz÷. Šiuo metu Lietuvoje moky muose
dalyvavimo rezultatų steb÷sena y ra vykdoma, tačiau sistemin ga analiz÷ neatliekama
(apsiribojama statistikos rinkimu).
2.

Svarbu stiprinti geb÷jimus analizuoti darbo rinką ir rengti darbo rinkos p rognozes, kad
būtų sudarytos galimy b÷s iš anksto p rognozuoti sp ecialistų poreikį. Tuo tikslu būtų
tikslinga p arengti “Ateities geb ÷jimų” (future skills) nustaty mo metodiką ir
bendradarbiaujant su regionų vietos valdžia, socialiniais p artneriais, socialinių p aslaugų
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tiek÷jais b ei valstyb÷s tarnautojų moky mo įstaigomis atlikti bandomąją analizę. Parengti
p rofesinio rengimo

standartus valsty b÷s tarnautojo komp etencijos "p ortfeliui".

Skatinama iniciaty va būtų p rojektų r÷mimas, kurių metu būtų stip rinami valstyb÷s
tarnautojų, atsakingų už personalą ad ministravimą, geb÷jimai, siek iant, kad jie su geb÷tų
dary ti analizes ir prognozes valstybinio sektoriaus darbo rinkos srity je.
3.

Pasinaudojant Rumunijos p avyzdžiu, kaip p asiekimus naudoti tokius rodiklius: atliktų
studijų ir ap žvalgų skaičius; sukurtų p agal reformos nuostatas sektoriaus strategijų ir
strateginių p lanų skaičius, tarp-institucinių politikos darbo grup ių skaičius. Kaip
rezultatus šiuos rodiklius: skaičius ministerijų, kurios įgy vendina reformos p aketus,
rekomendacijų d÷l racionalizacijos skaičius (tų kurios p atvirtintos Vy riausy b÷s ir tų
kurios jau y ra įgy vendintos), teigiamų įv ertinimų skaičius vertinant ataskaitas ap ie
teikiamų paslau gų efekty vumą.

4.

Įgyvendinami p rojektai tur÷tų būti visų p irma siejami su valstyb÷s strateginiais
dokumentais (nacion alin e strategija, 2007−2013 m. paramos p anaudojimo strategija,
Lisabonos strategija ir k.t.), kad valsty b÷s tarnautojų moky mų sistema atskiruose
valsty b÷s ir savivaldy bių institucijose netaptų fragmentiška, o kaip ir Rumunijos atveju
siektų valsty b÷s tarnautojų „dirbančio įrank ių komp lekto“ išvy sty mo.

5.

Stiprinti bendradarbiav imą tarp ministerijų, socialinių p artnerių ir išor÷s konsultantų –
nuo teis÷s akto ar p riemon÷s rengimo pradžios įtraukiant šias min÷tas asmenų grup es į
darbo p rocesą. Remti ryšius tarp strateginio plano ir kasmetinio biudžeto planavimo.
Institucinis strateginis p lanavimas neturi būti atskirtas nuo ministerijos metinių p lanų.
Tuo tikslu, gali būti parengta ir p ateikta moky mų medžiaga, būtina strateginių
dokumentų p aruošimui ir įgy vendinimui, remiamos moky mų p rogramas ir vy kdomas
tarp-institucinis bendradarbiavimas.

6.

Projektų ap imtyse organizuoti moky mų kursus ap ie viešosios p olitikos valdy mą ir
p riimamų sp rendimų p oveikio vertinimo metodų taiky mą, tiek aukščiausio lygio
vadovams, tiek specialistams. Taip p at rekomenduojame remti ir viešojo admin istravimo
p raktinių atvejų kitose ES šaly je studijų ren gimą, kuriose būtų ap žvelgiamos viešojo
administravimo

sektoriuje

p riimamų

p lanavimas bei v ertinimas.
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sp rendimų

įgy vendinimas

p raktikoje,

jų

7.

Vykdyti tyrimus ir konsultacijas su kitomis ES šalimis nar÷mis, ieškant alternatyvų
teikti mokymo p aslaugas vy resnio amžiaus tarnautojams, atsižvelgiant į jų p oreikius.

8.

Problemas susijusias su valsty b÷s tarnautojų kaita ir per÷jimu dirbti į p rivatų sektorių
siūloma spręsti p anaudojant informacines technolo gijas darbų eigos analizei, dokumentų
valdy mui (p vz. dokumentų valdy mo sistemą p ritaikant elektroninį p arašų rinkimui).
Taip p at vy kdant mokymus susijusius su komandos formavimu, ko munikacija su
vidiniais ir išoriniais žmogiškaisiais ištekliais.

9.

Projektų r÷muose rekomenduojama sukurti sp ecializuotas moky mų p rogramas
organ izacijos p oky čių valdy mui. M oky mai tur÷tų ap imti

teorinius - metodinius

moky mus bei „work-shop “ seminarus, kuriuose būtų formuojami ir nagrin÷jami
p raktiniai pavy zdžiai kartu su moky mo daly viais.
10.

Kaip geros p raktikos priemonę rekomenduojame projektų metu skurtus mokymų
modelius, temas bei kitą medžiagą įrašy ti CD formatu, tokiu būtu bus skatinamas
tolimesnis savarank iškas moky masis bei žinios bus p erduodamos naujai įsidarbinusiems
valsty b÷s tarnautojams.

1.3.2

Malta
M altos 2007−2013 m. strategijoje ap ibr÷žti tikslai yra numaty ti ir veiksmų p rogramose.

Tarp usavio ry šys, tarp šių dviejų strategiškai svarbių dokumentų (akcentuojant tik investavimą į
žmogiškąjį kap italą ir institucinių geb ÷jimų stiprinimą) y ra p ateiktas 10 p av.
M altos 2007−2013 m. nacionalin÷je strategijoje vienas iš valsty b÷s strateginių tikslų y ra
išskiriamas „Investavimas į žmo giškąjį k apitalą“. Šio tikslo p erk÷limas į veiksmų p rogramą
p avaizduotas 10 pav.
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Maltos nacionalin ÷ 2007–2013 m. strategija
3 strateginis tikslas
Investavimas į žmogiškąjį k ap italą

Išsilavinimas ir užimtumas
Socialin is įtraukimas
Institucinių geb÷jimų
stip rinimas

II veiksmų programa (ESF)
Didesnio skaičiaus darbo vietų ir
geresn÷s gy venimo koky b÷s
užtikrinimas
1 tikslas – Investavimas į
žmogiškąjį kap italą
2 tikslas – Parama darbo rinkos
struktūroms
10 pa v. Maltos 2007– 2013 m. nacionalin÷je strategijoje užsibr÷žtų tikslų perk÷limas į veiksmų
programą
Institucinių geb ÷jimų stip rinimas y ra vien a II veiksmų p rogramos „Didesnio skaičiaus darbo
vietų ir geresn÷s gy venimo kokyb÷s užtikrinimas” (ESF) p rioritetinių sričių. 10 p aveiksle išskiriami II
veiksmų programos tikslai bus p asiekti investuojant į žmogiškąjį kap italą bei remiant darbo rinkos
struktūras. 11 p aveiksle iliustruojama svarbiausi II veiksmų p rogramos komp onentai, tame tarpe ir
mūsų analizei svarbus veiksmų p rogramos 4 Prioriteto „Administracinių ir institucinių geb÷jimų
stip rinimas“. Pažy m÷tina, kad M altoje struktūrin÷s p aramos p anaudojimas nereglamentuojamas
nacionaliniais teis÷s aktais – tik p rocedūriniais/darb iniais dokumentais.
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II veiksmų p rograma (ESF)
Didesnio skaičiaus darbo vietų ir
geresn÷s gy venimo koky b÷s
užtikrinimas

1 tikslas – Investavimas į žmogiškąjį kap italą

1 prioritetas - gerinti
išsimokslinimo lygį ir
įgūdžius

2 prioritetas investavimas į
įdarbinimą ir darbo
j÷gos adaptavimąsi

2 tikslas – Parama darbo rinkos struktūroms

3 prioritetas - remti
lygių galimybių visus
apimančią darbo rinką

4 prioritetas administracinių ir
institucinių
geb÷jimų stiprinim as

2 prioritetas investavimas į
įdarbinimą ir darbo
j÷gos adaptavimąsi

3 prioritetas - remti
lygių galimybių
visus apimančią
darbo rinką

4 prioritetas administracinių ir
institucinių
geb÷jimų stiprinimas

11 pa v. II veiksmų programos „Didesnio skaičiaus darbo vietų ir geresn÷s gyvenimo kokyb÷s
užtikrinimas“ išlaidymas į prioritetus
II veiksmų p rogramos „Didesnio skaičiaus darbo vietų ir geresn÷s gyvenimo kokyb÷s
užtikrinimas“ 4 prioriteto „Administracinių ir institucinių geb÷jimų stip rinimas“ esm÷ - investuoti į
žmoniškųjų resursų vysty mą ir p riemones, tam, kad stip rinti institucinius geb÷jimus ir v iešojo
administravimo, vietos savivaldos, socialinių p artnerių ir p ilietin÷s visuomen÷s efekty vumą.
Visos veiksmų

p rogramos p lanavimas, p rioritetų derinimas, valdy mas ir

koordinavimas y ra p atik÷tas M inistro p irmininko kabinetui.
Operaty viniai šio p rioriteto tikslai:
1. stip rinti viešojo sektoriaus veiksmin gumą ir efekty vumą;
2. p risid÷ti prie efekty vaus bendradarbiavimo įvairiose p olitikos srity se vy sty mo.
Tikslin÷s grup ÷s:
1. Viešasis sektorius (organizacijos ir darbuotojai);
2. Socialin iai-ekonomin iai partneriai ir p ilietin÷ visuomen÷ ap skritai.
Šios p rioritetų srities identifikuojami svarbiausi veik los akcentai:
1. Viešojo sektoriaus reformos r÷mimas;
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visap usiškas

2. Moky masis visą gy venimą viešajame sektoriuje;
3. Užimtumo p aslaugų kokyb÷s gerinimas;
4. Efekty vesnio socialinio ir p ilietinio dialogo M altoje skatinimas;
5. Inovacin÷s p riemon÷s.
Toliau detaliau p anagrin ÷sime 4 p rioriteto sritis.

1.3.2.1 Viešojo sektoriaus reformos r÷mimas
Vy riausy b÷s vienas iš tikslų y ra remti tolimesnes reformas daugely je sektorių, tokių kaip viešoji
tarny ba, pensijos, sveikatos, vy riausy b÷s finansų valdymo ir kontrol÷s sistemos. Atsiž velgiant į tai, y ra
svarbu atnaujinti Vy riausy b÷s tarnautojų (darbuotojų) įgūdžius ir vy kdyti studijas/ty rimus siekiant
p alaiky ti šių reformų įgyvendinimą. Esmin ÷ sąly ga siek iant užtikrinti, kad reforma būtų įgy vendinta
efekty viai - investicijos į žmoniškuosius resursus remiant darbo j÷gos p risitaiky mą prie p okyčių.
Pap ildomos pastangos bus dedamos, siekiant modernizuoti valdy mo p rocesus, teikiant viešąsias
p aslaugas tam, k ad būtų užtikrintas spartesnis sp rendimų p ri÷mimas ir jų įgy vendinimas ir rezultatų
tikslingumas. Tai bus p asiekta p riimant naują įstaty mą, reglamentuojantį Viešojo sektoriaus
administravimą. Viešųjų p aslaugų akto p rojektas, kuris buvo išleistas Baltąja knyga 2003 m., šiuo
metu y ra p eržiūrimas, atsižvelgiant į nūdienos p oreikius ir ap linky bes. Naujasis įstaty mas y ra
p agrindinis elementas Vy riausyb÷s Viešojo sektoriaus modernizavimo p lanuose ir y ra siūloma, kad
Aktas (kuris taip p at gali būti p ervadintas) užtikrins:
-

didesnį p ersonalo lankstumą, kas y ra svarbiausia norint, kad Viešasis sektorius būtų p aj÷gus
p risitaiky ti p rie kintančių reikalavimų ateity je;

-

didesn÷ atskaitomy b÷ ir veiklos vy sty mo valdymo akcentavimas;

-

agentūrų naujas organ izacines formas, ap jungiančias veiklos lankstumą su stip riais etiniais
apsaugos garantais;

-

geresnę koordinaciją tarp dep artamentų ir kitų valdžios institucijų, p agal direkty va apibr÷žą
griežtesnę struktūrą ir p rižiūrimą min isterijų bei centrin÷s vy riausy b÷s ly gmeny je.

Vy riausy b÷s p rioritetas remti ir skatinti verslumą atsisp ind÷s p riemon÷se, remiančiose kontrol÷s
(priežiūros) reformą, skirtą tam, kad būtų sumažinta verslo kontroliavimo (reguliavimo) našta. Šiame
kontekste Vy riausy b÷ įsteig÷ Geresnio reguliavimo grup ę ir patariant bei p adedant eilei ministerijų ji
kruop ščiai analizuoja esamas regu liav imo p rocedūras, siekdama identifikuoti sritis, kurios gali būti
tobulinamos trump uoju laikotarpiu supap rastinant arba ap jungiant p rocedūras arba darant pakeitimus
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teis÷s aktuose. Šios Grup ÷s nariai bus ap mokomi tam, kad gal÷tų regu liariai steb÷ti biurokratines
p rocedūras, yp ač susijusias su įmon÷mis, ir teiktų ataskaitas kaip jos gal÷tų būti sup ap rastintos;
p rašytų valdžios institucijų teikti rekomendacijas, kaip sup ap rastinti arba panaikinti reguliav imą jų
srity se; taip p at p ertvarky ti Vy riausy b÷s darbo praktiką ir p rocedūras, siekiant p adary ti jas
p ap rastesnes ir labiau atitinkančius įmonių p oreikius. Šiame kontekste užimtumą reglamentuojančių
teis÷s aktų p eržiūr÷jimas, siekiant suderinti juos su „geresniu reguliavimo“ ap linka ir su nūdienos
p ramon÷s p oreikiais, taip p at y ra būtinas.
Sveik atos sektoriaus reforma taip pat y ra Vy riausyb÷s p rioritetas. Vy riausy b÷ stengiasi sustip rinti
regu liav imo vaid menį ir p aslaugų sveikatos sektoriuje teikimą; remia mokslinius tyrimus ir geb÷jimų
ugdy mą vy stant visuomenei teikiamas sveik atos p aslaugas, nau jas p aslau gas (tokias kaip reabilitacijos
srity je), ir visuomen÷s sveik atos situacijos žinojime (tokius kaip p oveikio sveikatai įvertinimas). B e to,
sveikatos reforma taip pat ap ims tvaraus vy stymosi (pl÷tros) klausimus žiūrint iš žmoniškųjų išteklių
aspekto.
Kad reformos būtų efekty vios, jos turi būti sup rastos ir priimtos. Be to, jei svarbiausias reformos
tikslas y ra efektyvumas ir konkurencingumo skatinimas, svarbu, kad p ap rasta visuomen÷ ir verslo
bendruomen÷ žinotų ir sup rastų reformos tikslą ir p oky čius, kuriuos reforma atneš. Šiuo atžvilgiu ši
sritis taip p at rems komunikavimą, susijusį su p asiruošimu, konsultacijomis bei reformos
įgyvendinimu.
1.3.2.2

Mokymasis visą gyvenimą viešajame sektoriuje

Bendrame tęstinio moky mosi kontekste Vyriausyb÷ siekia sustiprinti ir išp l÷sti savo moky mo ir
p erkvalifikavimo p rogramas savo d arbuotojams kartu įgy vendinant savo moky mosi visą gy venimą
tikslą. Investavimas į žmogiškąjį kap italą ir būtinas, remiant Vy riausy b÷s strategiją p adaryti Viešąjį
Sektorių našiu ir efekty viu, taip didinant jo p roduktyvumą ir p aslaugų kokybę. Tai y p atingai svarbu
naujų iššūkių valdy me įtraukimas, kuriuos sąly gojo ES naryst÷ ir E-Valdymas. Be to, bus remiami
moky mai, susiję su įgūdžių, susijusių su geresniu valdy mu ir ad ministravimu, siekiant p adaryti juos
efekty vesniais. Pagrindin÷s sritys ap ima finansų valdy mą ir bazinius įgūdžius, susijusius su finansų
valdy mu, viešaisiais p irkimais, p rojektų valdy mu ir p anašiais įgūdžiais, nacionalinę ap linkos ir
p lanavimo teisinę bazę, ir B endrijos p olitiką, kaip konkurencijos p olitika.
Be to Vy riausy b÷ siekia sustip rinti savo vy sty mo p rogramų efekty vumą ir p adidinti jų svarbos
p ersonalo tobul÷jimui sup ratimą. Svarbus viešųjų p aslaugų sektoriuje taip p at laikomas stip resnio
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ryšio tarp moky mų ir p rofesinio tobul÷jimo (karjeros), yp ač tarp vidurinio ir viršesnio valdy mo ly gių,
p ristaty mas. Būtina p adaryti moky mų viešajam sektoriui kaip visumai analizę, siek iant nustaty ti
p rioritetus tarp daugelio p oreikių - svarbu išskirti tas sritis, kuriose p rofesinio tobul÷jimo p oreikis
didžiausias. Horizontalus (bendrasis) arba sektorinis moky mas, kartu su atnaujinama mokymų
medžiaga, bus remiamas, įskaitant mokslinių ty rimų ir inovacijų p olitikos formavimo, technolo gijų
valdy mo sritis. Be to, specialių jų moky mų p oreikis nustatytas valsty b÷s p olitikoje ir ky lantis iš įvairių
p erkeltų direkty vų (įskaitant ly gių galimy bių ir ap linkos) bus identifikuotas ir atitinkamai nukreiptas.
Stip endijų sky rimas ir stažuočių išlaidų kompensavimas (vietoje ir užsienyje) taip p at y ra numaty ti
kaip stip rinanty s viešojo sektoriaus darbuotojų geb÷jimus. Tokios stažuot÷s ir mainų p rogramos
laikomos n e tik efekty vesn÷mis nei tradicin iai moky mo metodai, bet taip pat siejasi su mob ilumo ir
transnacionalin ÷s p atirties p rincip u. Kaip p rioritetas taip pat išskiriamas ap mokančiojo p ersonalo
akreditacija ir jo akad emin ių žinių tobulinimas.
Vietos valdy mas taip p at bus stip rinamas apmokant vietos tary bos narius ir p ersonalą (tarnautojus),
ypač didel÷s ap imties teisin÷s baz÷s, reglamentuojan čios vietos valdžios funkcijas ir v eiklą srity je, o
taip p at nuolat besip lečiančios atsakomy b÷s klausimais. Ketinama taiky ti tęstinio p rofesinio
tobul÷jimo p rogramą v isiems Vietos Tary bos vy kdantiesiems sekretoriams, siekiant sustip rinti jų
komp etenciją ir garantuoti atitinkamą jų p rofesinį ly gį. Apmokomi taip p at bus Vietos Tarybos
darbuotojai tam tikrais klausimais, tiesiogiai susijusiais su jų darbu. Serija informacinių seminarų taip
p at p lanuojama naujai išrinktiems Vietos tary bos nariams.
1.3.2.3 Užimtumo paslaugų kokyb÷s gerinimas
Užimtumo p aslaugų stip rinimas ir modern izavimas y ra būtinas užtikrinant užimtumo p rieinamumą
ieškantiesiems darbo ir neaktyviems asmen ims. Siek iant sumažinti netoly gumus d arbo rinkoje,
Vyriausy b÷ ketina sustip rinti techninius ir administracinius užimtumo p aslaugų tiek÷jų geb÷jimus,
nuolat p eržiūrint darbo rinkos p rogramas.
Be to, Vy riausy b÷ ketina investuoti į p ersonalo nacionalin÷je užimtumo agentūroje žinių lygį,
siekiant pakelti paslaugų, teikiamų bedarbiams ir kitiems „klientams“, ly gį, yp ač d÷mesį kreip iant į
viešųjų užimtumo p aslau gų teik÷jų tarp ininkavimo vaid menį, surandant laisvas darbo v ietas ir
tinkamesnių darbo ieškančiųjų kand idatų p arinkimą esamoms darbo vietoms. Nuo Maltos pri÷mimo į
ES užimtumo p aslau gos ap ÷m÷ ir užimtumo licenzijos (leidimo dirbti) p olitikos ir procedūrų funkciją.
Apmoky mai gilinant žinias tokios p olitikos ir p rocedūrų srity je ir užtikrinant, kad svarbūs įgūdžiai
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tikrai būtų p erduoti y ra taip p at svarbu. Be to, taip p at bus stengiamasi stip rinti geb÷jimus marketingo,
komunikacijų ir išor÷s audito srityse.
1.3.2.4

Efektyvesnio socialinio ir pilietinio dialogo Maltoje skatinimas

Vy riausy b÷ yra nusistačiusi užtikrinti, kad visi maltiečiai gal÷tų išnaudoti savo p otencialą ir
p asinaudotų gy venimo teikiamomis galimy b÷mis, M altos visuomen÷ to irgi siek ia. Tod÷l socialinis ir
p ilietinis dialo gas vaidina svarbų vaid menį d emokratin÷je sistemoje, k adan gi gali būti p anaudojamas
sukurti p olitikos p riemones, kurioms pritartų visos šaly s. Svarbi aplinky b÷, susijusi su socialinio ir
p ilietinio dialo go M altoje efekty vumu, y ra suvokimas, kad p latieji interesai yra nepakankamai
atstovaujami M altos Tary bos Ekonomikai ir So cialiniam Vy stymuisi (toliau- M CESD), tiek
institucijų, tiek pilietin÷s visuomen÷s atžvilgiu. Tur÷tų būti skatinama konsultavimosi p raktika tiek
MCESD viduje, tiek už jos ribų, tam, k ad būtų užtikrintas susijusių dalyvių daly vavimą ren giant
reformas arba p ristatant p olitikos p riemones. Socialinis ir p olitinis dialo gas gal÷tų būti p agerintas p er
geresnį sektorinių interesų šaly je organizavimą, kuris šiuo metu y ra gana fragmentiškas. Tai suteiks
daugiau ryškumo ir aiškumo debatams svarbiais ekonominiais ir socialin iais klausimais.
Informacija yra lemiamas veiksnys efekty viam socialinio ir pilietinio dialogo d emokratin÷je
sistemoje p rocesui. Atsižvelgiant į tai, kad d au guma partnerių veikia su ribotais ištekliais, socialinis ir
p ilietinis dialo gas M altoje gali būti p agerintas p er informacijos ir jos an aliz÷s rezultatų p rieinamumą
socialin iams ir p ilietiniams p artneriams, taip pat p rieinamumą įvairių mokslin ių ty rimų ap žvalgų ap ie
p asiekimus ir situaciją visoje ES bei vietos p roblemas. Informacijos trūkumas (d÷l ribotų geb÷jimų)
dažnai atsp indi neatitikimus tarp turimų techninių galimy bių (išteklių) ir vy kstančių diskusijų. Tai
atsp indi žmogiškųjų išteklių, galinčių užtikrinti socialinį ir pilietinį dialo gą M altoje, trūkumą. Taigi
p rograma rems geb÷jimų d idinimo p riemones, d÷mesį kreipiant į socialinių p artnerių ir p ilietin÷s
visuomen÷s p oreikius, bus siekiama užtikrinti s÷kmin gą p olitikos p riemonių ir teisin÷s baz÷s sukūrimą
ir įdiegimą bei ESF tikslų p asiekimą. Be to, bus remiamas geb÷jimų stip rinimas, siekiant užtikrinti
darnią p l÷trą ES r÷muose.
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1.3.2.5 Inova cin÷s priemon÷s
Bus remiamos inovacijos, p risidedančios p rie visų akcentuotinų sričių p l÷tros. Tai ap ima
inovacin es p riemones, skirtas stip rinti viešojo sektoriaus bei partnerių geb÷jimams.
Be to bus remiamas, geb ÷jimų stip rinimas ir p riemon÷s, įgy vendinamos kartu su p artneriais ir/arba
p artnerių, ir Vy riausy b÷s, siekiant p agerinti socialinį d ialo gą.
17 lentel÷. 4 prioriteto „Administracinių ir institucinių geb÷jimų stiprinimas“ įgyvendinimo
rodikliai.
Tikslas
A. Stiprinti viešojo
sektoriaus veiksmingumą ir
efektyvumą

Rezultatų rodikliai
Dalyvių gauti kvalifikacijos pažym÷jimai/
sertifikatai

B. Prisid÷ti prie efektyvaus
bendradarbiavimo įvairiose
politikos srityse vystymo

T echninių paj÷gumų didinimas Maltos
Ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros T aryboje, su
tikslu paremti T arybą, prieinant kompetetingos
nuomon÷s politiniais klausimais

Poveikio rodiklis
80 Skaičius asmenų, dalyvaujančių
proc. mokyme po metų
Skaičius studijų/ kampanijų/ atliktų
tyrimų
50 Skaičius projektų, palaikančių
proc. partnerystę

4000
30
7

Šiam p rioritetui įgy vendinti p askirta 21,405,000 EUR., iš jų 18,194,250 EUR ESF l÷šos (žr.21
lentelę).
18 lentel÷. 4 prioriteto „Administracinių ir institucinių geb÷jimų stiprinimas“ finansavimas
Prioritetas

ESF l÷šos

Nacionalinis bendrafinansavimas
Nacionalinis
Nacionalinis
viešas
privatus
finansavimas
finansavimas

Administracinių ir institucinių geb÷jimų stiprinimas 18 194 250

3 210 750

0

Viso
l÷šos

Kofinansavimas
proc.

21 405
000

85 %

M altos veiksmų p rogramoje y ra pateiktas tik bendras veiksmų p rogramoje numaty tų Europ os
socialin io fondo l÷šų (ESF) išsid÷sty mas p amečiui, kartu ap imant ir 4 p rioritete „Admin istracinių ir
institucinių geb÷jimų stip rinimas“ numatytas finansuoti sritis. Atsižvelgiant į tai ir apskaičiavus
p rocentinę 4 p rioritetui įgy vendinti ESF skirtų l÷šų dalį, 19 lentel÷je p ateikiame 4 p rioriteto
„Administracinių ir institucinių geb÷jimų stip rinimas“ finansavimo p laną 2007−2013 m. p eriodui.
19 lentel÷. Parama skirta Maltos veiksmų programai 2007−2013 m. periodui
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
VISO 2007-2013 m.

ESF l÷šos
9.000.000
9.000.000
12.000.000
16.000.000
18.000.000
22.000.000
26.000.000
112.000.000
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ESF l÷šų dalis tenkanti 4 prioritetui
1.462.038
1.462.038
1.949.384
2.599.179
2.924.076
3.573.871
4.223.665
18.194.250

Taip pat atkreip iame d÷mesį į keletą ES p aramos admin istravimo išskirtinių bruožų M altoje. Šio je
šaly je vadovaujanti institucija atrenka ir tvirtina projektus. 2007−2013 m. p eriode struktūrin÷s
p aramos administravimo schemoje neb elieka tarp inių institucijų. Pačioje vadovaujančioje institucijoje
p riskiriami žmon÷s atsakingi už konkrečius p rojektus, kurie padeda juos įgyvendinti sp ręsti ky lančias
p roblemas ir p an. Visiems p rojektams numatomi atviri konkursai (su keleta išimtinių atvejų).
Rekomendacijos Lietuvos ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemai tobulinti remiantis
Maltos pavyzdžiu:
1) Remti moky mus, konferencijas, susitikimus, kuriuose būtų p ristatoma ir p asidalinama Lietuvos
bei užsienio valsty bių viešojo administravimo institucijų ir p rivataus sektoriaus įmonių
geriausia p atirtimi e-valdy mo srity je, p asikeičiama nuomon÷mis, užmez gami kontaktai su
Europ os Sąjungos valstybių institucijų atstovais.
2) Kuriant 2007–2013 m. laikotarpio l÷šų panaudojimo sistemą ir v÷liau įgy vendinant patvirtintus
p rojektus darbo grup ÷s, sudarytos iš įgyvendinančių institucijų ir tarpinių ministerijų, p os÷džių
metu p asidalyti tarp usavyje geros p raktikos p avy zdžiais, įvardintais studijose, sp ecifikacijose ir
p an., bei iškilusiomis p roblemomis ir jų sp rendimo būdais.
3) Rekomenduojame, kad nu matomos finansuoti veiklos ap imtų studijavimą ir reformos p atirties
ty rin÷jimą k itose valstyb÷se nar÷se, įskaitant ir trump as stažuotes šiose šaly se, techninę
p agalbą, skirtą integruotos valdy mo reformos struktūros sudary mui ir metodologijos
įgyvenimui bei konsultacijo ms; id÷jų šturmo renginių organ izavimą, b endradarb iavimas tarp
administracijos valdy mo organų, analitinių tyrimų vykdy mą, siekiant užtikrinti individualių
reformų įgy vendinimą ir jų integraciją.
4) Remti bendrad arbiav imo su universitetais, numatant politin÷s analiz÷s studijų kursus, kad būtų
užtikrintos p agrindin es žinios ir įgūdžiai p olitikos analizei jau oficialaus išsimokslin imo
stadijoje.
5) Į remiamų v eiklų sąrašą įtraukti ir savivaldy bių ir b endruomenių in iciaty vas, gerinant efektyvų
ir koky bišką vietinių p aslaugų teikimą, kartu sukuriant p artneryste regioniniame ly gmenyje,
p adidinant galimybes gauti p rieigą p rie vid aus ir užsienio p l÷tros fondų.
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2

VALS TYB öS TARNAUTOJŲ MOKYMŲ POREIKIŲ IKI 2013 M. T YRIMAS
2.1

Mokymosi poreikio identifikavimo tyrimas

Tyrimo metodologija
Tyrimo laikas: 2008 m. kovo m÷n.
Respondentų skaičius: N= 64
Tyrimo objektas: valsty b÷s institucijos ir įstaigos
Apklausos būdas: internetin÷s apklausos metodas
Apklausos metodas: Sociolo gin is ty rimas organizuotas taip , kad jo rezultatai rep rezentaty viai
atsp ind÷tų valstyb÷s institucijos ir įstaigų nuomonę. Kadan gi Vid aus reikalų ministerija, atsakinga už
2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų p rogramos 1.4. p rioriteto „Administracinių
geb÷jimų stip rinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgy vendinimą, savo iniciatyva,
siekiant užtikrinti tinkamą p riemon÷s „Valsty b÷s institucijų ir įstaigų dirban čiųjų kvalifikacijos
tobulinimą“ p rojektų p lanavimą ir atranką, atliko valsty b÷s institucijų ir įstaigų apklausą. Jos metu
buvo siekiama nustaty ti p agal min÷tą priemonę įstaigų numatomus ren gti projektus. Šios galimybių
studijos rengimo metu buvo atlikta p akartotin÷ įstaigų ap klausa, siek iant nustatyti, kod÷l ne v isos
valsty b÷s institucijos ir įstaigos numato 2007−2013 m. įgy vendinti p rojektus, skirtus valstyb÷s
tarnautojų geb÷jimų u gdymui. Ap klausos metu buvo apklausiamos tos valstyb÷s institucijos ir įstaigos,
kurios neatsak÷ į Vidaus reikalų min isterijos išsiųstą raštą d÷l moky mosi p oreikio nustatymo
(pasinaudojant

2007−2013 m. struktūrine p arama) arb a neketino p asinaudoti 2007−2013 m.

struktūrine p arama valsty b÷s tarnautojų geb ÷jimų u gdy mui. Valstyb÷s institucijų ir įstaigų atrankai
buvo naudojami Vidaus reik alų ministerijos p ateikti duomenys.
Apklausa vyko: visoje Lietuvos Resp ublikoje.
Duomenų analiz÷ ir apklausa buvo atliekama pasinaudojus interaktyvia priemone http ://www.p ublika.lt tinklalap iu. Nuorodos į internetiniame p uslapy je p ateiktus anketos klausimus
buvo išsiustos įstaigų elektroniniais p aštų adresais. Tais atvejais, kai valstyb÷s institucijos ir įstaigos
atsak÷ į Vidaus reikalų min isterijos siųstą raštą, bet neketino p asinaudoti 2007−2013 m. struktūrine
p arama valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų u gdy mui, internetin÷ nuorod a buvo siunčiama raštą
p arengusiam asmen iui ir jo tiesio gin iams v adovams (sky rių ved÷jams ir dep artamento direktoriams)
bei įstaigų, kurios p avaldžios konkrečioms institucijoms, bendrais iais elektroniniais p ašto adresais.
Tais atvejais, kai valsty b÷s institucijos ir įstaigos nep ateik÷ jokio atsaky mo į Vidaus reikalų
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ministerijos siųstą raštą internetin÷ nuoroda buvo siunčiama į įstaigos bendrąjį elektroninį p aštą bei
įstaigų, kurios p avaldžios konkrečio ms institucijoms, bendraisiais elektroniniais p ašto adresais.
Ap klausos metu dalis valsty b÷s institucijų ir įstaigų, Vidaus reikalų ministerijai n ep ateikusių
numatomų vy kdyti p rojektų, skirtų valsty b÷s tarnautojų geb ÷jimų u gdy mui 2007−2013 m. laikotarpiu,
neatsak÷ ir į p ateiktus apklausos klausimus. Į pateiktus ap klausos klausimos neatsak÷ šios institucijos:
Etnin÷s kultūros globos tarny ba, Farmacijos d ep artamentas p rie Sveik atos ap saugos ministerijos,
Ginčų komisija prie Socialin ÷s ap saugos ir darbo min isterijos, Gy ventojų registro tarnyba, Įmonių
bankroto valdy mo departamentas p rie Ūkio ministerijos, Jaunimo reikalų dep artamentas prie
Socialin ÷s ap saugos ir darbo ministerijos, Kūno kultūros ir sp orto dep artamentas p rie Lietuvos
Resp ublikos

Vyriausy b÷s, Apeliacinis

teismas,

Lietuvos Aukščiausiasis

Teismas, Lietuvos

automobilių k elių direk cija p rie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos darbo rinkos moky mo tarny ba prie
Socialin ÷s ap saugos ir darbo ministerijos, LR Konstitucinis Teismas, LR Seimo kontrolierių įstaiga,
LR sveikatos ap saugos min isterijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, LR valsty b÷s saugumo
dep artamentas, LR Valsty binis p atentų biuras, LR trišal÷s tary bos sekretoriatas p rie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos, LR vy riausioji rinkimų komisija, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, Ly gių galimy bių kontrolieriaus tarny ba, Nacionalin÷ sveik atos tary ba, Nacionalin÷ sveikatos
tary ba, Neįgaliųjų reikalų taryba p rie Socialin÷s ap saugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir
darbin gumo nustaty mo tarny ba p rie Socialin÷s ap saugos ir darbo ministerijos, Pasienio kontrol÷s
p unktų direkcija p rie Susisiekimo ministerijos, Technin÷s p agalbos neįgaliesiems centras prie
Socialin ÷s ap saugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerija, Turto valdy mo ir ūkio
dep artamentas, Užsienio reikalų min isterija, Vadovy b÷s apsaugos dep artamentas, Valsty bin÷ augalų
apsaugos tarny ba, Valsty bin÷ atomin÷s energetikos saugos insp ekcija, Technin÷s p agalbos
neįgaliesiems centras p rie Socialin÷s ap saugos ir d arbo ministerijos, Teisingu mo min isterija, Turto
valdy mo ir ūkio dep artamentas, Užsienio reikalų ministerija, Vadovy b÷s ap saugos dep artamentas,
Valsty bin÷ augalų ap saugos tarny ba, Valsty bin÷ atomin÷s energetikos saugos inspekcija, Valsty bin÷
ligonių k asa p rie Sveikatos apsaugos min isterijos, Valsty bin÷ medicininio audito insp ekcija prie
Sveik atos ap saugos ministerijos, Valsty bin÷ teismo psichiatrijos tarny ba p rie Sveik atos ap saugos
ministerijos, Valsty b÷s vaiko teisių ap saugos ir įvaikinimo tarny ba prie Socialin÷s ap saugos ir darbo
ministerijos, Valsty bin÷ vidaus vandenų laivy bos inspekcija, Valsty bin÷ tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarny ba prie Lietuvos Resp ublikos Vy riausyb÷s, Vyriausy b÷s atstovo Alytaus ap skričiai tarnyba,
Vyriausy b÷s atstovo Klaip ÷dos ap skričiai tarny ba, Vy riausy b÷s atstovo M arijamp ol÷s ap skričiai
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tarny ba, Vy riausyb÷s atstovo Šiaulių apskričiai tarny ba, Vy riausy b÷s atstovo Utenos apskričiai tarnyba
taip p at didžioji dalis p avaldžių institucijų esančių p rie min isterijų ir k itų valsty b÷s įstaigų. Įstaigos,
kurios neatsak÷ į anketų klausimus buvo p ap ildomai p aragintos atsakyti telefonu.
20 lentel÷. Apkaustų respondentų pasiskirstymas pagal įstaigas
Apylinkių teismai
Apygardų teismai
Vyriausyb÷s atstovo Kauno apskričiai tarnyba
Apygardų administraciniai teismai
LR ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Vyriausioji tarnybin÷s etikos komisija
Sveikatos priežiūros tarnyba
LR ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Valstybin÷ lietuvių kalbos komisija
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vyriausyb÷s atstovo T elšių apskričiai tarnyba
Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos
Valstybin÷ paminklosaugos komisija
Nacionalin÷ teismų administracija
Valstybin÷ darbo inspekcija prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
LR vertybinių popierių komisija
Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija
Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Centrin÷ hipotekos įstaiga
Klaip÷dos apskrities viršininko administracija
Valstybin÷ vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskričiai tarnyba
Valstybin÷ metrologijos tarnyba
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Vyriausioji administracinių ginčų komisija
Valstybin÷ s÷klų ir grūdų tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos
Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s
Vyriausyb÷s atstovo Panev÷žio apskriči ai tarnyba
Vyriausyb÷s atstovo T aurag÷s apskričiai tarnyba

30
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valstyb÷s institucijos ir įstaigos, p ap rašytos nurody ti kod÷l neplanuoja rengti projektų valstyb÷s
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sity je, pasinaudojant 2007−2013 m. ES struktūrine p arama
dažniausiai (53,13 p roc. ap klaustųjų) nurod÷, kad jų institucija y ra p er maža darbuotojų skaičiumi, kad
gal÷tų p retenduoti į 2007−2013 m. struktūrinę p aramą skirtą valsty b÷s tarnautojų moky mams. Antra
p agal reikšmin gumą p riežastis buvo įvardinta sud÷tingos projekto administravimo taisykl÷s – šią
p riežastį įvardino 28,13 p roc. ap klaustųjų. Nei vien a valstyb÷s institucijos ir įstaiga n epasirinkimo
galimo atsaky mo varianto „turimas l÷šas skiriate k itų p rojektų (ne moky mų srity je) įgy vendinimui“,
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tai rodo, kad p oreikis ugdy ti turimus žmogiškuosius resursus y ra visuose valsty b÷s institucijose ir
įstaigose. 6 valstyb÷s institucijos/įstaigos nurod÷, k ad negavo Vidaus reikalų ministerijos siųsto rašto
d÷l p lanuojamų projektų rengimo valstyb÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo srity je, p asinaudojant
2007−2013 m. ES struktūrine parama. M in÷to rašto negavo 4 apy linkių teismai (iš viso ap klausoje
daly vavo 31 apy linkių teismų įstaigos), taip p at min÷to rašto nurodo negavusios Vyriausy b÷s atstovo
Telšių apskričiai tarny ba ir Valsty bin÷ vartotojų teisių apsaugos tarny ba. 18,75 p roc. ap klaustų
resp ondentų nurod÷, kad kitas p riežastis. Kaip kitos p riežasty s resp ondentų įvardinamos šios:
- n÷ra numaty ta l÷šų (nurod÷ 3 apy linkių teismai);
- n÷ra p areigy bių, skirtų ren gti ir administruoti projektus (nurod÷ - Lietuvos gyventojų geno cido
ir rezistencijos tyrimo centras);
- Vidaus reikalų min isterija suteik÷ p er trump ą laikotarp į p arengti rimtą p araiškos p asiūlymą
(nurod÷ - LR verty binių pop ierių komisija);
- Valsty bin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija nurod÷, kad p lanuoja ren gti projektą. Ši
institucija kaip priežastį kod÷l Vidaus reikalų ministerijai neteik÷ numatytu laiku p arengto
p rojekto nurod÷ - sud÷tingas p rojekto administravimo taisy kles;
- Valsty bin÷ s÷klų ir grūdų tarnyba p rie Žem÷s ūkio ministerijos nurod÷, k ad p rojekto nereng÷
d÷l p lanuojamos reorganizacijos.
šiuo metu įgyvendinate kitą
projektą susijusį su valstyb÷s
tarnautojų kvalif ikacijos k÷limu
negavome Vidaus reikalų
ministerijos rašto

d÷l neaiškų projektų vertinimo
kriterijų ir jų taikymo

Kita

6,25%

9,38%

15,63%

18,75%

d÷l sud÷tingų projektų
administravimo taisyklių

28,13%

per maža institucija
darbuotojų skaičiumi
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12 pa v. Priežastys, kod÷l valstyb÷s institucijos ir įstaigos projektų valstyb÷s tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo sityje, pasinaudojant 2007−2013 m. ES struktūrine parama (proc.)
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Valstyb÷s institucijos ir įstaigos, pap rašytos nurodyti moky mų sritis, kurių p agalba darbuotojai
tur÷tų kelti kvalifikaciją, dažniausiai nurod÷ šiuos moky mus: komp iuterinio raštingumo moky mus
(67,19 p roc.), administracin ių geb÷jimų tobulin imas v alstyb÷s tarny boje (62,50 p roc.), p ersonalo
valdy mą ir veiklos p lanavimas (56,25 proc.). Nei viena valsty b÷s institucija ar įstaiga nenurod÷, kad
darbuotojams nereikia kelti kvalifikacijos. Tik p o vieną resp ondentą p asirinko moky mus skirtus
valsty b÷s tarnautojų rengimu i Lietuvos p irmininkavimu i Europ os Sąjungos Tary bai ir jos darbo
grup ÷ms bei ES institucijos ir p olitikos moky mus. 48,44 p roc. resp ondentų pageidavo mokytis
užsienio kalbų. Dažniausiai išskiriamos an glų, vokiečių, prancūzų kalbos, vien as iš resp ondentų
išsky r÷ ir lenkų kalbą.
Kaip kitos moky mų sritys resp ondentų įvardinamos šios:
- p rofesinių žinių gilinimas (įvardino - Nacionalin÷ žem÷s tarnyba p rie Žem÷s ūkio ministerijos);
- įgūdžių tobulin imas Verty binių p op ierių rinkos srity je (įvardino LR v erty binių p op ierių
komisija). Taip pat nurodyta, kad šie moky mai būtinai turi būti organizuojami užsienio šaly se;
- metrologijos moky mu sritis (įvardino Valsty bin÷ metrologijos tarnyba). Taip p at nurodoma,
kad tai labai sp ecifin÷ sritis ir šiuos moky mus organizuoja tik Kauno technologijos un iversiteto
Metrologijos institutas.
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13 pa v. Valstyb÷s institucijų ir įstaigų mokymų poreikis (proc.)
Ap klausos metu vienas iš resp ondentų pateik÷ keleta įdomių p asteb÷jimų: „k adan gi mokymo
p rogramos nuo jų p arengimo nesikeičia, tod÷l valsty b÷s tarnautojai nep ageidauja daly vauti
moky muose, kurie neturi jokios p raktin÷s naudos ir y ra jau žinomi p er eilę metų. Jie p ageidau ja
p raktiškų, naudingų jų tiesio giniame d arbe moky mų, kurie susiję su tam tikras sritis reglamentuojančių
teis÷s aktų p raktiniu taikymu. Aktualių seminarų ar p raktinių moky mų p asiūla y ra labai maža, arb a jos
visai n÷ra, nes visos, moky mo p aslaugas teikiančios institucijos, p agrinde orientuojasi į ty rime
išvardintas p rogramas“.
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Išva dos ir rekomendacijos:
- daugiau nei p us÷ ap klaustųjų nurod÷, kad jų institucija y ra p er maža darbuotojų skaičiumi, kad
gal÷tų p retenduoti į 2007–2013 m. struktūrinę p aramą skirtą valstyb÷s tarnautojų moky mui.
Šios susidariusios kliūties vienas iš galimų sp rendimo būdų gal÷tų būti mažų valsty binių
įstaigų bendrad arbiav imo skatinimas, siekiant

sudaryti galimybę šioms institucijoms

p asinaudoti 2007–2013 m. struktūrinę parama, skirta valsty b÷s tarnautojų geb÷jimų u gdy mui.
Institucinis bendradarbiav imas gal÷tų būti skatinamas p araiškų vertinimo metu skiriant
p ap ildomus balus viso regiono mastu p lanuojamam vy kdyti p rojektui, kurio metu kelių
institucijų darbuotojai tobulintų turimas žinias ir įgūdžius. Taip p at galimos fin ansin÷s p askatos
įstaigų daly vavimui bendrai finansuojamuose p rojektuose: skiriama subsidija p rojektų
p arengimui, į galimas komp ensuoti išlaidas įtraukiant kelionių išlaidas ir kitas p araiškos
rengimui reik alin gas išlaidas, p atvirtinus p rojektą skiriamos vienodos kofinansav imo
p rop orcijos tiek p rojekto p artneriams, tiek koordinatoriams. Jei p araiškas rengia p ačios
institucijos, atsižvelgiant į tai, kad didžiausias ind ÷lis į p araiškos rengimą reikalin gas ruošiantis
koordinuoti p rojektą, tuo tarp u p artnerių ind÷lis būna įvairus, rekomenduo jama finansuoti tik
koordinatorių p araiškas rengusių asmenų darbo dienas. Tuo tarp u kelion÷s išlaidos y ra labai
aktualios visiems p rojektų daly viams (tiek koordinatoriams, tiek p artneriams). Tod÷l
rekomenduojama fin ansuoti visų dalyvių kelionių išlaidas. Taikant finansines skatinimo
p riemones, būtų siekiama koky binių daly vavimo bendruose projektuose rezultatų – p rioritetas
teikiamas stambiems kelias institucijas ap imantiems moky mų p rojektams;
- kita svarbi p riežastis, kod÷l valsty b÷s institucijos ir įstaigos nep lanuoja p asinaudoti 2007−2013
m. struktūrine p arama valsty b÷s tarnautojų moky mui, buvo įvardinta kaip „sud÷tingos p rojekto
administravimo taisy kl÷s“. Šios susidariusios kliūties vienas iš galimų sp rendimo būdų gal÷tų
būti valsty b÷s institucijoms ir įstaigoms moky mų organizavimas, kurių metu būtų ugdomi
p rojektų rengimo įgūdžiai, supažindinama su p rojekto rengimo lo gika bei su esamomis
galimy b÷mis p asinaudoti ES struktūrine p arama. Kitas būdas sp ręsti susidariusią problemą ,
būtų išorin÷s komp etencijos p ritraukimas p araiškos rengimo ir p rojekto įgy vendinimo metu.
- mažiausiai valstyb÷s tarnautojai renkasi moky mus skirtus p asirengimui Lietuvai p irmininkauti
Europ os Sąjun gos Tarybai ir jos darbo grup ÷ms. Būtina stip rinti valsty b÷s tarnautojų
moty vaciją daly vauti šiuose moky muose, siekiant sustip rinti Lietuvos atstovų geb÷jimus ginti
nacionalinius interesus. Atliktoje „Atstovavimas ES darbo grup ių ir komitetų veikloje:
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tendencijos, p ažanga, p roblemos“ analiz÷je asmenims išskirti keliami b endrieji ir sp ecifiniai
reikalavimai, atstovaujantiems Lietuvai ES institucijų darbo grup ÷se ir komitetuose. Iš
bendrųjų reik alavimų išskirtinos užsienio kalbų žinios, dery biniai ir p ristaty mų rengimo
įgūdžiai bei bendrosios žinios apie ES. Iš sp ecifinių – tai ekspertin÷s atitinkamos srities žinios.
Būtent šiuos sp ecialiuosius ir b endruosius valsty b÷s tarnautojų geb÷jimus būtina tobulinti
siekiant pasirengti p irmininkauti Europ os Sąjungos Tary bai ir jos darbo grup ÷ms.

2.2

Mokymosi poreikio horizontaliame ir vertikaliame tyrimas

Galimy bių studijos rengimo metu buvo išanalizuotas moky mosi p oreikis tiek vertikaliame,
horizontaliame lygmenyje: išanalizuotas visų ly gmenų darbuotojų mokymosi poreikis, taip p at
išanalizuota atitinkamų padalinių v adovų nuomon÷ ap ie p avaldžių darbuotojų moky mosi p oreikį.
Ty rimas buvo atliekamas, resp ondentų p rašant užpildy ti internetin÷s ap klausos anketą. Nuoroda į
internetinę ap klausos anketą buvo išsiusta visoms, iš viso 822, valsty binio sektoriaus įstaigo ms ir
institucijoms, p rašant skirtingo statuso (darbuotojų ir vadovų) užp ildyti atskiras anketas. Šios
apklausos buvo realizuojamos p ateikiant atskiras nuorodas į internetines anketas darbuotojams ir
vadovams. Įstaigų kontaktinius duomenis p ateik÷ Vidaus reikalų ministerija.
Resp ondentų p asiskirsty mą p agal regionus n÷ra galimy b÷s ap ibr÷žti, kadangi ank etoje nebuvo
klausiama iš kurios apskrities ar rajono y ra resp ondentas, taip pat atskirų institucijų p adaliniai
tarp usavyje buvo grupuojami, p vz. nebuvo išskiriamas darbo biržos p adaliny s Šiauliuose ir
Panev÷žyje, anketoje jie ap ibr÷žiami, kaip „Lietuvos darbo biržos“.

2.2.1

Darbuotojų apklausa

Ap klausos metu iš viso buvo ap klausta 3136 respondentai iš įvairių valsty binio sektoriaus įstaigų
ir institucijų.
Ap klaustųjų amžiaus, ly ties ir darbo stažo valsty b÷s tarnyboje p asiskirsty mas p ateikiamas žemiau
p ateiktuose grafikuose.

83

35%

31 ,8 6%
29,50%

30%
25%

22 ,8 3%

20%
15%

1 1,03%
10%

4 ,7 8%
5%
0%
45- 55 m.

35-44 m.

25- 34 m.

Virš 55 m.

20- 24 m.

14 pa v. Respondentų amžius (proc.)
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15 pav. Respondentų lytis (proc.)
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16 pav. Respondentų darbo stažas valstyb÷s tarnyboje (proc.)
84

Dauguma (80,36 p roc.) valsty b÷s tarnautojų nori mokytis/ tobulintis, gilindami savo turimas
žinias. Dalis (12,44 p roc.) ap klaustų resp ondentų mokytis nor÷tų, bet esamu laikotarpiu nesp÷ja.
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17 pav. Valstyb÷s tarnautojų (specialistų) noras tobulintis/mokytis (proc.)

Tik labai nedidelę dalį (0,92 p roc.) darbuotojų mokytis skatina darbdavy s. Stimulas verčiantis
valsty b÷s tarnautojus gilinti žinias d ažniausiai būna siekis pl÷sti savo žinias b ei moky mų p agalba
tobul÷ti (39,96 p roc.) bei noras patobulinti savo kvalifikaciją (33,90 proc.).
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18 pa v. Valstyb÷s tarnautojų (specialistų) motyvacija tobulintis/mokytis (proc.)
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Beveik visi (95,03 p roc.) resp ondentai moky mo metu įgy tas žinias p ritaiko p raktin÷je veik loje.
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19 pav. Mokymų metu įgytų žinių pritaikymas praktin÷je veikloje (proc.)
Daugiau nei p us÷ (63,87 p roc.) resp ondentų nor÷tų mokintis/gilinti savo žinias moky mo ir
konsultavimo organizacijoje. Kiek mažesn÷ dalis (43,58 p roc.) išvažiuojamose sesijose.
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20 pa v. Valstyb÷s tarnautojų pageidautina mokymosi vieta (proc.)
Šiek tiek d augiau n ei p us÷ (51,63 p roc.) resp ondentų, kaip p riežastį trukdančią šiuo metu kelti
kvalifik aciją išskiria n etur÷jimo laiko ir did elį darbo krūv į. Tik maža dalis resp ondentų nurod÷, kad
moky tis trukdo nep alankus darbdavio p ožiūris (7,46 p roc.) arba p er sud÷tingos moky mosi sąlygos
(3,09 p roc.).
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21 pav. Priežastys šiuo metu trukdančios kelti kvalifikaciją (proc.)
Optimali moky mosi/tobulinimo trukm÷ yra iki dvi dienas trunkantys trumpalaikiai seminarai
(nurod÷ 64,70 p roc. respondentų). Palankiai resp ondentai žiūri ir į tęstinius seminarus trunkančius
daugiau kaip 2 dienas (nurod÷ – 47,156 p roc.) resp ondentų.
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22 pa v. Mokymosi/tobulinimo trukm÷ (proc.)
Didžiajai daliai (69,07 p roc.) resp ondentų nesudaro kliūčių kvalifikacijos k÷limas kitoje
teritorijoje, nei gyvenamoje respondentai.
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23 pa v. Vietov÷s pakeitimas d÷l kvalifikacijos k÷limo (proc.)
Labiausiai valsty b÷s tarnautojai nor÷tų p atobulinti užsienio kalbas - nurod÷ 59,29 p roc.
resp ondentų. Kaip ir galimy bių studijos 2.1 p unkte ap rašytame ty rime, tik labai maža dalis (5,77 p roc.)
resp ondentų nurod÷, kad savo žinias nor÷tų p agilinti pasiren gimo Lietuvos pirmininkavimui Europos
Sąjun gos Tary bai ir jos darbo grup ÷ms srity je.

Manau, kad man jokių kompetencijų netrūksta
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24 pa v. Kom petencijos sritys, kurių valstyb÷s tarnautojams labiausiai trūksta (proc.)
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40,91 p roc. resp ondentų teig÷, k ad gauna p akankamai informacijos ap ie galimy bę kelti savo
kvalifik aciją, 39,64 p roc. resp ondentų mano, kad gaun a p akankamai, tačiau jos p ateikimas gal÷tų būti
efekty vesnis.
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25 pa v. Informacijos apie galimybes mokytis gavimas (proc.)
Resp ondentų p asidom÷jus ap ie moky mosi/tobulinimosi pasiūlą jų regione, atsaky mai p asiskirsto
gana labai toly giai (žr. p av.). Tai rodo, k ad kvalifik acijos k÷limo p asiūla dar n÷ra pakankamai
užtikrinama visoje Lietuvoje. Resp ondentų p asiskirsty mą p agal regionus n÷ra galimy b÷s ap ibr÷žti,
kadan gi anketoje n ebuvo klausiama iš kurios ap skrities ar rajono yra respondentas, taip p at atskirų
institucijų p adaliniai tarpusavy je buvo grup uojami, pvz. nebuvo išskiriamas darbo biržos p adaliny s
Šiau liuose ir Pan ev÷žy je, anketoje jie apibr÷žiami, k aip „Lietuvos darbo biržos“.
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26 pa v. Ar pakankamas respondento regione mokymosi/tobulinimosi pasiūlos
užtikrinimas (proc.)
Ap ie p lanuojamus moky mosi kursus/seminarus valsty b÷s tarnautojai daugiausiai (75,38 p roc.)
sužino savo darboviet÷je.
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27 pa v. Informa cijos apie suaugusiųjų mokymosi/tobulinimosi galimybes informacijos
gavimo šaltiniai (proc.)
Dagiau nei pusę resp ondentų (63,30 p roc.) vertina, kad siūlomų kursų tematika atitinka jų
moky mosi/tobulinimosi poreikius.
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28 pav. S iūlomų kursų tematikos atitikimas respondentų mokymosi/tobulinimosi
poreikiams (proc.)
Ap klausti resp ondentai, geru mokymosi kursu išsky r÷ moky mosi p rogramą, kuri suteikia n aujų
p rofesinių žinių (80,17 proc.), padeda lengv iau sp ręsti darbines p roblemas (74,33 proc.) bei p risideda
p rie resp ondentų asmenyb÷s tobul÷jimo (61,73 p roc.) (Žr. 29 pav.).
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29 pa v. Respondentų nuomone geras mokymo kursas (proc.)
Labai p anaši situacija atsisp indi ir resp ondentams p am÷ginus išskirti savo pačių tobulintinus
geb÷jimus – 67,32 p roc. resp ondentų tobulintų p rofesinius geb÷jimus.
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30 pa v. Respondentų nuomone, išskiriami geb÷jimai, kuriuos jų manymu reik÷tų tobulinti
2.2.2

Vado vų apklausa

Iš viso ap klausoje daly vavo 777 resp ondentai, buvo ap klausiami įvairių valdy mo grandžių
valdovai. Resp ondentų pasiskirsty mą p agal esama darbuotojų skaičių organ izacijose matome žemiau.
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31 pa v. Respondentų institucijose, kuriuose jie dirba, darbuotojų skaičius (proc.)
Ap klausos metu, visų ly gių grandžių vadovų buvo p rašoma nurody ti, kiek jiems y ra svarbi
žemesnio ly gio darbuotojų kvalifikacija ir išsilavin imas. 45,26 p roc. aukštesnio ly gio vadovų nurod÷,
kad vidurin÷s grandies vadovų kvalifikacija ir išsilavinimas yra jiems labai svarbūs (žr.32 pav.). Taip
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p at 93,59 p roc. vadovų nurod÷, kad jiems labai svarb i/svarbi sp ecialistų kvalifik acija ir išsilavin imas
(žr. 33 p av.).
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32 pa v. Vidurin÷s grandies darbuotojų kvalifikacijos ir išsilavinimo svarba aukštesnio lygio
va dovams (pro c.)
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33 pa v. S pecialistų kvalifikacijos ir išsilavinimo svarba (proc.)
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34 pa v. Kitų darbuotojų kvalifikacijos ir išsilavinimo svarba (proc.)
Tokios p ačios tendencijos išlieka ir v adovams besirenkant darbuotojus – 88,67 proc. resp ondentų
nurod÷, kad sp ecialistų p rofesin÷ komp etencija, nulemia v adovo sp rendimą p asirenkant darbuotoją.
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35 pa v. Vado vų apsisprendimą nulemiantys veiksniai pasirenkant darbuotoją (proc.)
Daugiau nei pus÷ (55,34 p roc.) vadovų mano, kad dauguma jo komandoje dirban čiųjų darbuotojų
turi įgūdžius ir žinias, svarbias darbu i organizacijose atlikti.
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36 pa v. Kolektyvo profesin÷s kompetencijos vertinimas (proc.)
Vadovai ty rimo metu nurod÷, kad 85,84 proc. darbuotojų šiais metais daly vavo mokymuose. Iš
sričių, kur vadovų nuomone, jų darbuotojams dar reikia gilinti žinias ir geb ÷jimus, išskiriamas
užsienio kalbų moky mas (p aty s darbuotojai taip p at akty viai nor÷jo moky tis užsienio kalbų) – 64,09
p roc., socialiniai geb ÷jimai, bendrav imas, ko mandin is darbas – 54,04 p roc. bei informacinio
technologijų ir komp iuterinio raštingumo mokymai – 51,74 p roc.
0,77 %

Dar buotojams ner eikia moky tis
Pas ir engimo Lietuvos pir mininkavimui Eur opos Sąjungos Tary bai ir jos darbo
grup÷ms

5,2 8%
9,65%

Kitų
Pas ir uoš imas ats tov auti Lietuv os inter es ams , bendradar biaujant su ES
institucijomis

10,55%
20,08 %

Finans ų aps kaitos
Valsty b÷s tarnybos įs tatymo ir s u juo s usijus ių teis ÷s aktų pr aktinio
įgy vendinimo

29,34 %
32 ,0 5%

Vals tyb÷s tar nautojų etikos

32,56 %

Str ateginio planav imo
Administr ac inių geb÷jimų tobulinimo v alsty b÷s tarny boje

47 ,6 2%
5 1,74%

Inf or mac inių technologijų ir kompiuterinio raštingumo
Soc ialiniai geb÷jimai(bendravimas, komandinis darbas)

54 ,05%
6 4,09%

Už s ienio kalbų
0%

95

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

37 pa v. S ritys, kur vado vų nuomone, jų darbuotojams reikia gilinti žinias ir geb÷jimus (proc.)
Daugumo je valsty binio sektoriaus institucijose y ra sudaromi moky mų planai, kur atsiž velgiant į
atskirų darbuotojų ir visos organizacijos p oreikius, darbuotojai daly vauja numatytuose p lanuose
moky muose.
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38 pa v. Kaip nusprendžiama, kokiose mokymuose darbuotojai tur÷tų dalyvauti (proc.)
Vadovai p ritaria darbuotojų nuomonei, kad geriausia mokymus organizuoti mokymo/konsultavimo
organ izacijo je.
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39 pa v. Kur va do vų nuomone, darbuotojai tur÷tų mokytis/tobulintis? (proc.)
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Optimali moky mosi/tobulinimo trukm÷ y ra iki dviejų dienų trump antys trumpalaikiai seminarai
(nurod÷ 54,83 p roc., darbuotojų ap klausoje šį p asirinkimą buvo nurodę 64,70 p roc. resp ondentų).
Vadovai taip p at p alankiai žiūri ir į tęstinius seminarus trunkančius dau giau kaip 2 dien as (nurod÷ –
36,04 p roc. darbuotojų ap klausoje - 47,156 p roc. respondentų). Vadovai (95 p roc. resp ondentų) taip
p at labai pastebi moky mų metu įgy tų žinių p ritaiky mą p raktikoje.
Ap klausos metu vadovams buvo užduotas atviras klausimas „Kokia, Jūsų nuomone, informav imo
konsultavimo, švietimo paslau gų, aktualių Jūsų organ izacijai, labiausiai trūksta?“. 16 p roc. ap klausoje
daly vavusių respondentų nurod÷, kad trūksta įvairių konsultavimo p aslaugų: finansų, teis÷s aktų
taiky mo ir rengimo klausimais, socialinių geb÷jimų tobulin imo, bendravimo su mokesčių mok÷tojais
konsultacijų, konsultacijų iš ministerijų darbuotojų, konsultavimo p raktiniais savivaldos institucijų
veiklos klausimais, konsultavimo-p sichologinio bendrav imo temomis, konsultavimo mok esčių
apskaičiavimo klausimais, konsultavimo p ersonalo v aldy mo klausimais, informavimo ir konsultavimo
p aslaugų susijusių su ES 2007-2013 metų struktūrin÷s p aramos įgy vendinimu, konsultavimo p aslaugų
specifiniais srities klausimais, konsultavimo ir švietimo p aslaugų susijusių su p asirengimu Lietuvos
p irmininkavimu Europ os Sąjun gos Tary bai ir jos darbo grup÷ms, konsultacinių p aslaugų p rofesin÷s
etikos srity je, ištisą p arą veik iančio (Lietuvos muitin÷s mastu) nestandartinių situacijų konsultavimo
centro, viešųjų p irkimų konsultavimo paslau gų, informavimo, konsultavimo asmens duomenų teisin÷s
apsaugos klausimais ir kitais klausimais. 10 proc. apklaustų resp ondentų nurod÷, kad informavimo
konsultavimo, švietimo paslaugų jų įstaigoje netrūksta. 5 p roc. ap klaustųjų nurod÷, kad nori tobulinti
savo užsienio kalbų žinias.
Kadangi klausimas buvo atviras, ne visus atsaky mus galima suskirstyti grup ÷mis. Resp ondentai be
min÷tų moky mų taip p at p ageidavo mok intis komp iuterinio raštingumo, viešojo sektoriaus ap skaitos
standartų taiky mo, p rojektų, finansuojamų iš ES paramos ad ministravimo, d arbo teis÷s, rizikos
valdy mo, bendravimo p sicholo gijos, strateginio planavimo, buhalterin÷s ap skaitos, metodinio
vadovavimo p rofesin÷je veik loje, turto valdy mo ir kitų moky mų.

2.2.3

Mokymosi poreikių prognostinis vertinimas iki 2013 m.

Kaip buvo min÷ta 2.1. daly je Vidaus reikalų min isterija, atsakin ga už 2007−2013 m. Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų p rogramos 1.4. p rioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efekty vumo didinimas“ įgy vendinimą, savo iniciaty va, siekiant užtikrinti tinkamą
p riemon÷s „Valsty b÷s institucijų ir įstaigų dirb ančių jų kvalifikacijos tobulin imą“ p rojektų p lanavimą ir
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atranką, atliko valsty b÷s institucijų ir įstaigų apklausą. Tod÷l šioje galimy bių studijoje dalyje detaliau
p anagrin÷sime p ateiktus valsty b÷s institucijų ir įstaigų nu matomus vy kdyto p rojektus. Detali analiz÷,
d÷l didel÷s lentel÷s ap imties, p ateikiama kaip galimy bių studijos 1 p riedas.

3

VALS TYB öS TARNYBOS S IS TEMOS S TIPRIN IMO POREIKIŲ IKI 2013 M. TYRIMAS
Nors Lietuvoje sukurtas ir tobulinamas viešojo administravimo reglamentavimas, daugiap akop ÷

centrinio valdy mo struktūra y ra neoptimali, taip p at neoptimalus atsakomy b÷s pasiskirsty mas tarp
centrinio, teritorinio ir vietos savivaldos ly gių, kai kurios funkcijos y ra dubliuojamos. Lietuvoje
sukurta region in÷s p l÷tros institucin÷ ir valdy mo struktūra, bet reikia d idinti šios struktūros
efekty vumą, atsižvelgiant į naujas Lietuvos regionin÷s p olitikos iki 2013 m. strategijos kry ptis ir
p oreikius. Dabar Lietuvoje y ra 60 savivaldy bių, jų skaičius p astaruoju metu gaus÷jo. Kai kuriose
savivaldy b÷se savivaldy bių institucijos ir įstaigos y ra toli nuo gy ventojų, nepaj÷gia užtikrinti sp artaus
ir tinkamo viešųjų v ietos reikalų tvarky mo bei viešųjų paslaugų teik imo.
Lietuvoje vy ksta ir ateity je p lanuojamos atskirų viešųjų p olitikų ir paslau gų reformos, kurių
įgyvendinimas labai p risid÷tų p rie socialin÷s ir ekonomin ÷s p l÷tros, ilgalaik io valsty b÷s finansų
tvarumo. Yp ač dideli reformos poreikiai aukštojo mokslo, mokslin ių ty rimų ir eksp erimentin÷s p l÷tros,
sveikatos p riežiūros srity se. Piliečių ir kitų asmenų ap tarnavimo viešojo admin istravimo ir kitose
institucijose p avyzdin÷je tvarkoje reglamentuojamas p iliečių ir kitų asmenų ap tarnavimas viešojo
administravimo ir k itose institucijose, santy kiai tarp šių institucijų ir p iliečių bei k itų asmenų. Tačiau
Lietuvoje sąly ginai mažai įdiegta modern ių viešųjų paslau gų teik imo sistemų, kurios būtų p aremtos
„vieno langelio“ p rincipu. 2005 m. Lietuvoje prad÷ti diegti viešojo administravimo koky b÷s vadybos
metodai, tačiau valsty b÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomi koky b÷s valdymo
modeliai, dalis Lietuvoje lab ai maža. Tarp savivaldybių išryšk÷jo nemaži kieky biniai ir koky biniai
viešųjų paslaugų teik imo skirtumai, nep akankamas bendruomen ių ir n evyriausy binių organizacijų
daly vavimas teikiant viešąsias paslaugas.
Poky čius valsty b÷s tarny boje lemia ir naryst÷ Europ os Sąjun goje. Tai suteikia ne tik tarp tautinio
bendradarbiavimo galimybę, kurio metu p erimama geroji p atirtis, bet ir galimy bę p asinaudoti Europos
Sąjun gos struktūrinių fondų p arama. Paramos l÷šų p lanavimo ir p anaudojimo efekty vumas labai
p riklauso nuo šioje srity je dirbančių valsty b÷s tarnautojų administracinių geb÷jimų ir kvalifikacijos.
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Atsižvelgiant į tai, kad geresnis reglamentavimas vis lab iau integruojamas į Europ os Sąjun gos ir
nacionalinius dokumentus, tarp jų ir nacionalin es Lisabonos strategijos įgy vendinimo programas,
Lietuva taip p at siekia mažinti susirašin÷jimo raštais srautus ir biurokratinius suvaržy mus, tod÷l
inicijuojant teis÷s aktų pakeitimus vis didesnis d÷mesys skiriamas nereikalingų p rocedūrų mažinimui,
p ap rastinant teisinį reguliavimą, siekiama efekty vesnio jo įgy vendinimo, p ersonalo valdymo
administracin ÷s naštos mažinimo. Taupant darbo laiką ir p inigines sąnaudas, siekiama orientuotis į
optimalų žmogiškųjų išteklių valdy mą valsty b÷s tarny boje.
Toliau galimy bių studijoje detaliau p anagrin÷sime šios galimybių studijos metu identifikuotą
p roblemą, jo g p akankamai n edidelis kiek is valsty b÷s tarnautojų domisi valsty b÷s tarnautojų rengimu
Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjun gos Tary bai ir jos darbo grup÷ms.
Siek iant kokybiško Lietuvos interesų atstovavimo būtina bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono
valsty b÷mis, Lenkijos, Jun gtin÷s Karaly st÷s kolegomis, o rečiausiai su Pietų Europ os valsty b÷mis.
Taip p at galima p asteb÷ti, kad gana aktyvios Čekijos, o taip p at Prancūzijos, iniciatyvos
bendradarbiauti su Lietuva formuojant koalicijas n÷ra ly dimos p anašaus Lietuvos atstovų nusiteikimo
ir priešingai-Airijos ir Slov akijos atstovai rečiau siekia Lietuvos kolegų p aramos nei p astarieji jų.
Svarbiu p ozicijos atstovavimo geb÷jimu taip p at yra anglų ir p rancūzų kalbos įgūdžiai, kurie y ra
efekty vaus komunikavimo sąly ga. Kaip p arod÷ šios galimy bių studijos metu atlikti ty rimai, nemaža
dalis valsty b÷s tarnautojų nori tobulinti savo užsienio kalbų įgūdžius.
Komunikavimo efekty vumas taip p at priklauso nuo atstovo patirties: neformalaus bendravimo su kitų
ES valstybių narių kolego mis, ES institucijų atstovais glaudu mas, p asisaky mų p os÷džių metu
dažnumas p riklauso nuo daly vavimo darbo grup ių p os÷džiuose dažnumo, darbo Lietuvos nuolatin÷je
atstovy b÷je p atirties. Ilgesnę p atirtį turintys (ir, many tina, geriau socializavęsi darbo grup ÷je) Lietuvos
atstovai linkę glaudžiau bendrauti.
Mažiausiai reikšmin gu visame atstovavimo p rocese y ra laikomas atsiskaitymo už p ozicijos
atstovavimą etapas. Čia svarbiausia p arengti analitišką ataskaitą ir ją p ateikti laikantis nustatytų laiko
terminų. Kiti šioje stadijoje reikalin gi geb÷jimai - p ranešimo sp audai p arengimas, dery bų rezultatų
p ristaty mas televizijos arba radijo interviu metu, informacijos p aren gimas ministrui atsiskaitant
Vyriausy b÷je ar Seime - buvo retai įvardinami.
Vien as iš reikalingiausių geb÷jimų p asirengimo p irmininkauti ES Tary bos darbo grup ÷ms kontekste y
ra laikomi p irmininko komp etencijai tenkanty s geb÷jimai: ko mp romiso formavimas, skirtin gų interesų
suderinimas, konfliktų valdy mas, auditorijos valdy mas, p os÷džių ir diskusijų vedimas, ES Tarybos
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darbo p rocedūrų išmanymas, ES darbin÷s kalbos, y p ač anglų ir p rancūzų, žodžiu ir raštu mok÷jimas,
streso valdy mas, viešas kalb÷jimas, ly dery st÷. Pabr÷žtina, kad didesn÷ p atirtis suteikia p asitik÷jimo
savo j÷gomis.
Tik nedidel÷ d alis Lietuvos atstovų y ra gerai pasiren gę ir tvirtai jaučiasi dirbdami sp ecifinį
Lietuvos interesų atstovavimo ES Tary bos darbo grup ÷se darbą.
Tam, kad jos dary tų sisteminį p oveikį ir padidintų kompetencijų kokybę atstovaujant Lietuvos
p ozicijas, o v ÷liau ir p irmininkaujant ES Tary bos darbo grup ÷ms, būtina sąlyga y ra aiškios, į konkretų
Lietuvos tikslą ir rezultatą Europ os Sąjun goje orientuotos p olitin÷s krypties nubr÷žimas ir jos
p alaiky mas.
2007 m. sp alio 17 d. Lietuvos Resp ublikos Vyriausy b÷s nutarimas Nr. 1106 „D÷l Lietuvos
Resp ublikos Vyriausy b÷s 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „D÷l v alsty b÷s tarnautojų
kvalifik acin ių klasių suteikimo ir valsty b÷s tarnautojų vertinimo taisy klių bei Valsty b÷s tarnautojų
tarny bin÷s veiklos vertinimo kriterijų“ p akeitimo“ numato keletą atstovavimo ir p irmininkav imo
geb÷jimų stip rinimui aktualių naujov ių. Pirmo ji jų y ra ta, kad vertinimo kriterijų sąrašo antrojo
kriterijaus „komp etencija“ turinys valsty b÷s tarnautojams, atstovaujantiems Lietuvą Europos
Sąjun go je, be kita ko turi ap imti anglų ir p rancūzų (ar vokiečių) kalbų gerą mok÷jimą ir geb ÷jimą
atstovauti Lietuvai Europ os Sąjun goje. Antroji naujov÷ y ra ta, kad kasmetinio v ertinimo metu
vadovams y ra p rivalu raštu suformuluoti rekomendacijas kvalifikacijos k÷limu i.
Vertinant dabartinį p asirengimo p irmininkauti ES Tary bos darbo grup ÷ms laipsnį galima
identifikuoti gana aiškią tendenciją: Lietuvos atstovai šiame etap e dar n÷ra p asiren gę p irmininkauti ES
Tary bos darbo grup ÷ms; jiems reikalingas arba rimtas p asirengimas, arba bent kai kurių geb÷jimų
p atobulinimas. Nep akeičiama priemon÷ atstovavimo geb÷jimams tobulinti y ra p raktin÷ atstovavimo
Lietuvai ES Tarybos darbo grup÷se p atirtis. Taip p at akivaizdus tam tikrų moky mų aktualumas. Iš šios
studijos tyrimo metu atliktų duomenų matyti, kad moky mų potencialas y ra gana didelis, tačiau maža
dalis valsty b÷s tarnautojų domisi valsty b÷s tarnautojų rengimu Lietuvos pirmininkavimui Europos
Sąjun gos Tary bai ir jos darbo grup ÷ms. Iki šiol valstyb÷s tarnautojams buvo siūlomi mokymai, susiję
su daly vavimu ES sp rendimu p ri÷mime. Tačiau v erta pamin÷ti, kad nemaža dalis v alsty b÷s tarnautojų,
2003−2006 m. baigusių sp ecialią LIVADIS atstovavimo p rogramą (PALIESI) n ebevy kdo atstovavimo
funkcijų.

įgijusiems

Lietuvos

atstovams

tamp a

reikalingi

gilesni,

išsamesni,

koncentruotesni/komp leksiški moky mai, labiau orientuoti į p raktinį geb ÷jimų lav inimą, žinių taiky mą.
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Vien as aktualiausių stip rintinų p ozicijos

atstovavimo

geb÷jimų

y ra

Lietuvos atstovų

komunikaciniai įgūdžiai. Atsižvelgiant į išliek ančius Lietuvos interesų atstovavimo geb÷jimų
stip rinimo p oreikius bei dab artinių siūlomų moky mų trūkumus, rekomenduotina p eržiūr÷ti ir atnaujinti
atstovavimui skirtą moky mo p rogramą turinio ir metodų atžvilgiu. Mokymai Lietuvos atstovų ES
Tarybos darbo grup÷se ir komitetuose geb÷jimams stiprinti tur÷tų būti orientuoti į toliau minimus
aspektus. Stip rinant p ozicijos rengimo geb ÷jimus reik÷tų susitelkti ties Europ os Komisijos p asiūlymo
p oveikio Lietuvai įvertinimu, tarp instituciniu bendradarbiavimu, ES teis÷s akto p rojekto esm÷s
vadovy bei ir k itoms institucijoms p ristaty mu, interesų identifikav imu ir d erinimu. Tobulinant p ozicijų
atstovavimo

koky bę

ir

institucijomis,

p asirašant ilgalaik io

bendradarbiavimo

sutartis. Šis

bendradarbiavimas gal÷tų ap imti p asirengimo p irmininkavimui kausimus. Taip p at reikia p ažy m÷ti,
kad sp ecifinius moky mus, d÷l geb÷jimų, kurių trūkumas n ebūdin gas visai atstovavimo sistemai, tur÷tų
organ izuoti atskiros ministerijos.
Mokymo programų rengimui finansuoti gali būti p anaudotos ES struktūrinių fondų l÷šos. Pagal
Žmogiškųjų išteklių veiksmų p rogramą y ra finansuojamas admin istracinių geb÷jimų stip rinimas (1.4
p rioritetas „Administracinių geb÷jimų stip rinimas ir viešojo ad ministravimo efekty vumo didinimas“).
Šio p rioriteto r÷muose gali būti fin ansuojamos p riemon ÷s valsty b÷s tarnautojų moty vacijai did inti ir
p askatų sistemai tobulinti (išsky rus atly ginimus ir socialin es garantijas), valsty b÷s tarnautojų
moky mas ir kvalifikacijos k÷limas, moky mo p oreikių analiz÷s, moky mo p rogramų ir mokymo
medžiagos ren gimas ar atnaujinimas, lektorių ren gimas ir jų kv alifikacijos tobulinimas bei šia veik la
užsiimančių įstaigų geb÷jimų stip rinimas. Bendra šiam p rioritetui skirta suma sudaro beveik 200
milijonus eurų.
Bandant įvertinti p irmininkavimui skirtų geb÷jimų tobulin imo p riemonių p reliminarius kaštus,
galima p asiremti savo dy džiu į Lietuvą p anašios Suomijos p asirengimo šiam iššūkiui p atirtimi.
Rengd amasi savo p irmajam p irmininkavimu i Europos Sąjun gai 1999 metais, Suomija v alstyb÷s
tarnautojų moky mui skyr÷ 20 mln. eurų, kurių didžioji dalis buvo skirta kalbų ir bendrų jų ES d alykų
moky mui.
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4

REKOMENDACIJOS
DöL
ILGALAIKIŲ
INVES TICINIŲ
PRIORIT ETŲ,
INVES TAVIMO GAIRIŲ IR INVES TICINIŲ KRYPČIŲ NUS TATYMO 2007-2013 M.
ŽMOGIŠ KŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKS MŲ PROGRAMOS 4 PRIORIT ETO
„ADMIN ISTRACINIŲ GEB öJ IMŲ S TIPRINIMAS IR VIEŠ OJO ADMINIS TRAVIMO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS “ UŽDAVIN IUI „TOBULINTI ŽMOGIŠ KŲJŲ IŠTEKLIŲ
VALD YMĄ B EI S TIPRINTI ADMINIS TRACINIUS GEB öJ IMUS VALS TYBöS
TARN YBOJE“
4.1

Numatytos sąlygos projektų veikloms vykdyti

Detali informacija p ateikiama 10 ir 11 p rieduose, kur p ateikiama p riemon ių „Valsty b÷s tarnybos
sistemos stip rinimas“ ir p riemon÷s “Tarp institucinis bendradarbiavimas, valsty b÷s tarnautojų
mobilumas“ finansavimo sąly gų ap rašai.
4.2

Galutinių paramos ga v÷jų identifikavimas bei ilgalaikių ir vidutinių laikotarpio
pro blemų išsprendimas

Valstybinių projektų atveju siūloma p areišk÷jais numatyti tik tas institucijas, kurios gavo Vidaus
reikalų ministerijos p asiūly mą pateikti paraišką.
21 lentel÷. Galimų finansavimo etapų įgyvendinimo rizikos
Etapas
Paraiškos rengimas

Konsultantų samdy mo
finansavimas

Rizika

Siūlo ma rizikos mažinimo
p riemon÷
Planuoti p riemonei reik alin gas
l÷šas. Užtikrinti p akankamą
priemon÷s finansavimą.

Pasiūlos rizika – p riemonei
finansuoti nebus skirta
p akankamai l÷šų, p aramos
gav ÷jai l÷šas įsisav inti tur÷s p er
trumpą laiką.
Paklausos rizika – p riemon÷
Informuoti ap ie p riemon÷s
nebus p aklausi
taiky mą visas tikslines grup es,
taikyti sup ap rastintą p aramos
gav imo procedūrą.
Pasiūlos rizika – rinkoje n ebus Vy kdyti tokių specialistų
tokių p aslaugų p asiūlos
moky mus, kurie v÷liau šias
paslaugas gal÷tų teikti rinkoje.
Pasiūlos rizika – p riemonei
Planuoti p riemonei reik alin gas
finansuoti nebus skirta
l÷šas. Užtikrinti p akankamą
p akankamai l÷šų, p aramos
priemon÷s finansavimą.
gav ÷jai l÷šas įsisav inti tur÷s p er
trumpą laiką
Paklausos rizika – p riemon÷
Informuoti ap ie p riemon÷s
nebus p aklausi
taiky mą visas tikslines grup es,
taikyti sup ap rastintą p aramos
gav imo procedūrą.
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Tarptautinių susitikimų išlaidų
finansavimas

Pasiūlos rizika – p riemonei
finansuoti nebus skirta
p akankamai l÷šų, p aramos
gav ÷jai l÷šas įsisav inti tur÷s p er
trumpą laiką
Paklausos rizika – p riemon÷
nebus p aklausi

Planuoti p riemonei reik alin gas
l÷šas. Užtikrinti p akankamą
priemon÷s finansavimą.

Informuoti ap ie p riemon÷s
taiky mą visas tikslines grup es,
taikyti sup ap rastintą p aramos
gav imo procedūrą.
Kad išven gti dalies 21 lentel÷je numatytų rizikų siūloma prieš teikiant paraišką (p laninių p rojektų
atveju) nustatyti reikalavimus p riešp rojektiniams darbams atlikti:
- nustatyta tvarka turi būti p arengta p rojektui įgy vendinti reikiama dokumentacija: galimybių
studija ir pan.;
- įvykdy ti p agrindin iai projekte numaty ti viešieji pirkimai. Kadan gi šie p irkimai butų
įgyvendinami p laninių projektų atveju, rizika, kad n ebus gautas finansavimas y ra minimali.
Galima tik rizika, k ad nevisos pirkimų dokumentuose numatytos išlaidos bus tinkamos, tokiu
atveju p areišk÷jas jas turi įsip areigoti padengti savo l÷šomis. Taikant šį mech anizmą p rojektų
finansavimo sąlygų ap rašuose reik÷tų nurodyti išlaidų tinkamumo datą. Šią datą taip p at
rekomenduojame iš anksto p askelbti skelbiant p laninių p rojektų sąrašus ar atskirai informuoti
p areišk÷jus ap ie galimybę p rad÷ti p irkimus. Pagrindin ių p rojekte numaty ti viešųjų p irkimų
įvykdy mas, ženkliai p asp artintų p rojekto įgyvendinimo eigą (ap ie 3 m÷n.) b ei ES l÷šų
įsisavinimą p rad÷jus įgyvendinti p rojektą. Šiam tikslui taip p at p asitarnautų sukurti viešųjų
p irkimų dokumentų šablonai, kurie dalinai užtikrintų tinkamą viešųjų p irkimų įgy vendinimą;
-

p rojekto vert÷ (skaičiuojamo ji vert÷) ap skaičiuota, remiantis Viešųjų pirkimo tarnybos
p atvirtinta Viešojo – p irkimo pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisy klių nustatymo
metodika arba kaip alternaty vą siūloma remtis ESFA užsaky mu atliktoje „Dažniausiai ESF
p rojektuose numatomų p rekių ir p aslaugų kainos rinkos analiz÷je“ nustaty tomis kainomis,
realiam projekto veiklų įgy vendinimo laikotarp iui, įvertinant projekto p abrangimą d ÷l
infliacijos. Jei projekte numatomos įgy vendinti veik loms skirtos išlaidos viršija ESFA
užsaky mu atliktoje „Dažniausiai ESF projektuose numatomų p rekių ir p aslaugų kainos rinkos
analiz÷je“ numatytas išlaidas konkrečioms p rojekto veikloms, tokiu atveju rekomenduojama
p rašyti p areišk÷jų p ap ildomų dokumentų, p rojekte numatytoms išlaidoms p agrįsti;

- turtas kuriam sukurti skiriamas finansav imas, turi p riklausy ti p areišk÷jui nuosavy b÷s ar
p asitik÷jimo teise. Projekto vy kdytojas be ESFA ir Ministerijos leidimo 5 metus po p rojekto
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p abaigos neturi teis÷s perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą,
kuriam įsigy ti (sukurti) y ra skiriama p arama. Be to, tokį turtą p rojekto vy kdytojas turi
apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vert÷s draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų ne
trump iau nei p rojekto įgy vendinimo laikotarp iui. Turtas, sukurtas ar įsigy tas iš p aramos l÷šų,
p rivalo likti Lietuvoje, negali būti p akeista to turto p askirtis, nuosavy b÷s p obūdis, veiklos
p obūdis, pagalbos objekto vieta (negali būti išvežta už Lietuvos ribų) ne mažiau kaip 5 metus
nuo p rojekto įgy vendinimo p abaigos.
Planinių p rojektų atveju taip p at siūloma, pareišk÷jui p rieš teikiant p araišką, suderinti pagrindinių
viešųjų p irkimų dokumentus su ESFA, kurie bus p rad÷ti vykdyti nuo finansavimo sąly gų ap rašo ir
valsty b÷s p rojektų sąrašo p atvirtinimo.
Projekto veiklų įgyvendinimo p abaiga nustatoma p rojekto finansavimo ir administravimo
sutarty je. Pagal visų p riemonių finansuojamas p rojekto veiklos siūloma p abaigti iki 2015 m. sp alio 1
d.
Investuojant į valsty b÷s tarnautojų administracinių geb ÷jimų did inimą bus išsp ręstos šios ilgalaik÷s
ir vidutin÷s laikotarp io problemos:
- p ritraukti ir išlaiky ti žmones darbo rinkoje;
- p asiektas akty vesnio moky mosi visą gyvenimą p rincipas;
- išpl÷tota aukščiausios kvalifikacijos darbo j÷ga;
- p asiektas efekty vesnis viešasis administravimas.
Kaip numatyta

Lietuvos 2007-2013 m. Europ os Sąjungos struktūrin÷s p aramos p anaudojimo

strategijoje konvergencijos tikslui įgyvendinti investuojant į valsty b÷s tarnautojų administracinių
geb÷jimų didin imą bus siek iama iki 2013 m. p ad÷ti:
1) p adidinti gyventojų p asitik÷jimą valsty b÷s ir savivaldy bių institucijomis ir įstaigo mis ne
mažiau kaip iki 40 p roc. (35 p roc., 2005 m.);
2) p adidinti bendrą valdy mo efektyvumo rodiklį (Pasaulio banko matuojamas rodiklis) iki 1.25
(0.85, 2005 m.);
3) p adidinti bendrą reguliavimo koky b÷s rodiklį (Pasaulio banko matuojamas rodiklis) iki 1.3
(1.13, 2005 m.).
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4.3

Principai, kuriais remiantis l÷šos turi būti paskirstomos pagal Lietuvos regionus,
nustatyti l÷šų paskirstymo kriterijai

2004−2006 metų periode stebimos sprendimų d÷l viešųjų investicijų projektų finansavimo ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis pri÷mimo problemos
2004−2006 metų p eriode stebimos šios sp rendimų d÷l viešųjų inv esticijų p rojektų finansav imo
ES struktūrin÷s paramos l÷šomis p ri÷mimo p roblemos:
-

ilgas sp rendimo, ar p rojektas bus finansuojamas ES struktūrin÷s paramos l÷šomis,
p ri÷mimo laikas, stipriai uždelsta p rojektų įgy vendinimo pradžia;

-

išleidžiamos did el÷s l÷šų sumos rengti p rojektams, kurie nebus remiami;

-

atotrūkis tarp p areišk÷jų ir ES struktūrin÷s p aramos administravimo sistemos, sąly gotas
riboto, nep akankamo bendravimo tarp šių dviejų grup ių;

-

ribota galimyb÷ tobulinti p rojektus, nes konkursui p ateiktą p rojektą reikia iš esm÷s p riimti
arba atmesti (šiek tiek koreguoti pavy ksta tik atskiras išlaidų kategorijas, bet ne p ačią
p rojekto esmę);

-

sp rendimo p ri÷mimo momentu au ganti įtamp a tarp ministerijų, o taip p at tarp centrin÷s
valdžios ir vietos savivaldos institucijų.

Vien a iš p agrindin ių tokių ES struktūrin÷s p aramos administravimo p roblemų 2004−2006 metų
p rogramavimo p eriode priežasčių – ES struktūrin÷s p aramos valdymo ir kontrol÷s sistemos ir jos
atsakomyb÷s ir funkcijų sutapatinimas su įprasta viešojo ad ministravimo veikla bei p olitiniais
sprendimais. Tiesiogin ÷ tokio sutap atinimo išdava – bendro sp rendimo d÷l dv iejų atskirų klausimų
p ri÷mimas:
-

ar konkretus p rojektas y ra svarbus ir reikalin gas Lietuvai n acionalin ių strategijų tikslams
p asiekti?

-

ar šis p rojektas atitinka ES taisy kles ir p olitikas, kad gal÷tų būti finansuojamas iš ES
struktūrin÷s p aramos l÷šų?
ES struktūrin÷s paramos p anaudojimo strategijos (2004−2006 metų Bendrasis p rogramav imo

dokumentas, Nacionalin÷ 2007−2013 metų ES struktūrin÷s p aramos p anaudojimo strategija ir ją
įgyvendinan čios veiksmų p rogramos) privalo remtis šalies nacionaliniais strateginiais dokumentais.
Tai reiškia, k ad fin ansuojami gali būti visi nacionalines strategijas įgy vendinantys p rojektai, kurie
atitinka ES struktūrin÷s paramos p anaudojimo p rogramų tikslus ir tam tikras ES p olitikas ir taisy kles.
Jei y ra nacionalinis mechan izmas, nustatanty s kaip bus atrenkami konkrečių sričių viešųjų inv esticijų
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p rojektai, tuomet norint bendrai finansuoti šiuos p rojektus ES struktūrin÷s paramos l÷šomis, reikia tik
sukurti sistemą (instituciją), kuri užtikrins p rojektų atitikimą ES taisykl÷ms ir p olitikai – būtent tokią
funkciją ES reglamentai išskiria kaip naują, p ap ildomą ES struktūrin÷s p aramos administravimo
funkciją ir jai vy kdy ti reikalauja įsteigti ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemą
(Vadovaujančioji, Sertifikuo jančioji, Audito institucijos).
Lietuvos strateginio p lanavimo metodika nereik alau ja išvardinti konkrečių p rojektų, dažnai
strategijose ir programose nurodomos p riemon ÷s yra bendresnio p obūdžio, konkretus p rojektai
teikiami tik Valsty b÷s investicijų p rogramai. Tod÷l sp rendžiant d÷l p rojektų, kurie bus bendrai
finansuojami ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis, reik÷jo sukurti visą viešųjų investicijų p rojektų
teikimo, vertinimo ir atrankos sistemą viešųjų inv esticijų srity se, kurios gali būti bendrai
finansuojamos ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis. Tačiau viešųjų investicijų p lanav imo ir p rojektų
atrankos funkcija (neturint kito mechanizmo) buvo p avesta ES struktūrin÷s p aramos administravimo
sistemai, kuriai ES reglamentai nep riskiria tokios atsakomy b÷s, ir dabartiniame p eriode šakin÷s
ministerijos, vy kdančios Tarp in÷s institucijos funkcijas, tuo p at metu sprendžia tiek d÷l viešųjų
investicijų p rioriteto, tiek d÷l p rojektų tinkamumo finansuoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis.
Tais atvejais, kai sp rendimų p ri÷mimo d÷l viešųjų investicijų p rojektų mechan izmai ir teisinis
p agrindas egzistavo, buvo taikoma tiesioginio sky rimo p rocedūra, kurios metu d÷l p rojektų
nusp ręsdavo Tarp in÷ institucija (iš tikrųjų - už sektorių atsakinga min isterija), savo sp rendimą
suderindama su vadov aujan čia institucija. Kitais atvejais kaip sp rendimų p ri÷mimo mechanizmas buvo
naudojamas konkursas, kurio metu Atrankos komitetas rekomendavo Tarp inei institucija (iš tikrųjų –
už ūkio sektorių atsakingai min isterijai), kuriems iš tinkamų fin ansuoti ES struktūrin÷s p aramos
l÷šomis projektų turi būti įgy vendinami. Atkreip tinas d÷mesy s, kad toks sp rendimų p ri÷mimo d÷l
viešųjų investicijų būdas, kaip jau min÷ta, y ra neekonomiškas (p vz., rengiama ir vertinama 3-5 kartus
daugiau projektų p araiškų, negu gali būti finansuojama) ir neracionalus, nes neleidžia koordinuotai
p lanuoti visas sektoriaus investicijas, nep riklausomai nuo jų finansavimo šaltinių.
Be to, toks sp rendimų sujungimas sudar÷ p rielaidas neteisin gai traktuoti Tarp in÷s institucijos
p askirtį. Tarp in÷ institucija, kaip ją ap ibr÷žia ES reglamentai, y ra Vadovau jančiai institucijai
atskaitinga institucija, veik iančia jos atsakomy b÷je ir vy kdančia jos deleguotos funkcijos. Tačiau,
kadan gi Tarp inių institucijų funkcijas atlieka šakin÷s ministerijos, buvo stebima tendencija visų p irmą
vadovautis ministerijos kaip institucijos, atsakingos už ūkio sektoriaus p olitiką ir strategiją,
sprendimais ir ignoruoti tikrąją Tarpin÷s institucijos p askirtį – užtikrinti finansuojamų p rojektų
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atitikimą ES taisy kl÷ms. Be to, kadangi iki ES nary st÷s egzistavo tik funkcijų delegavimas tarp
valdy mo ly gių (valsty b÷ – savivalda, Vy riausy b÷ – ministerijos), ir nebuvo taiko mas funkcijų
delegav imas tarp ministerijų, Tarp in÷s institucijos, v÷l gi sumaišydamos ES struktūrin÷s p aramos
administravimo sistemos p askirtį ir hierarchiją su įprasta viešojo admin istravimo sistema, nuolat
kvestionuodavo Vadovaujančiosios

institucijos

kaip

Finansų ministerijos

komp etenciją jai

kontroliuojant deleguotų funkcijų vy kdy mą, nors iš tikrųjų vadovaujan čioji institucija tikrina tik
p rojektų tinkamumo bendrai finansuoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis asp ektus – t.y . vy kdo savo
p agrindinę atsakomy bę.
Kitas aukščiau išd÷stytos p roblemos asp ektas - kad ministerijos (Tarpin÷s institucijos)
sprendžia d÷l savivaldos institucijų komp etencijai priklausiančių projektų svarbos ir naudingumo.
Viešųjų investicijų strateginio p lanav imo sistema n ÷ra p rivaloma saviv aldai, o region in÷ p olitika
Lietuvoje tik formuojasi ir neturi realių tiesio gin ių finansav imo instrumentų. Be to, nacionalin÷s
regionin÷s p olitikos p riemon÷s neintegruo jamos (realiai) nei į biudžetą, nei į nacion alin ių strategijų
sistemą. Tod÷l regionų pl÷tros tary boms įstatymu p riskirtos regionų p l÷tros p olitikos įgyvendinimo
funkcijos ES struktūrin÷s p aramos p anaudojimo atveju y ra realizuojamos min isterijų, kurios atrenka
savivaldy bių investicin ius p rojektus bendruose konkursuose. 2007-2013 m. p eriode ši funkciją y ra
p erduota regionų p l÷tros tary boms, kurios nustatytos ES struktūrin÷s p aramos l÷šų sumos ribose
suderintų tarp visų regionui p riklausančių savivaldy bių p oreikius ir p ačios apsisp ręstų, kokie p rojektai
teiks p araiškas ES struktūrinei paramai gauti.
S prendimų pri÷mimo atskyrimas ir per÷jimas prie ilgalaikio planavimo
ES struktūrin÷s paramos p anaudojimo dokumentai (2004−2006 metų Bendrasis p rogramav imo
dokumentas, Nacionalin÷ 2007−2013 metų ES struktūrin÷s p aramos p anaudojimo strategija ir ją
įgyvendinan čios veiksmų p rogramos) privalo remtis šalies nacionaliniais strateginiais dokumentais.
Tai reiškia, kad finansuojami gali būti tie nacionalines strategijas įgy vendinantys p rojektai, kurie
atitinka ES struktūrin÷s paramos p anaudojimo p rogramų tikslus ir tam tikras ES p olitikas ir taisy kles.
Jei y ra nacionalinis mechan izmas, nustatanty s kaip bus atrenkami konkrečių sričių viešųjų inv esticijų
p rojektai, tuomet norint bendrai finansuoti šiuos p rojektus ES struktūrin÷s paramos l÷šomis, reikia tik
p atikrinti ir užtikrinti projektų atitikimą ES taisy kl÷ms ir p olitikai – būtent tokią funkciją ES
reglamentai p riskiria Vadovaujančiai institucijai.
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Ilgalaikio p lanavimo p rincip as 2004-2006 metų p eriode jau y ra taikomas tais atvejais, kai
egzistuoja sp rendimų p ri÷mimo d÷l viešųjų investicijų p rojektų mechanizmai ir teisinis pagrind as –
naudojama tiesioginio sky rimo procedūra, kurios metu d÷l p rojektų nusp rendžia už sektorių atsakinga
ministerija, o p rojekto tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų l÷šų įvertina Įgy vendinančio ji
institucija, suderindama su vadovau jančia institucija. Kitais atvejais kaip sp rendimų p ri÷mimo
mechan izmas naudojamas konkursas, kurio metu p rojektų tinkamumą finansuoti struktūrinių fondų
l÷šomis bei jų svarb ą ir naudin gu mą įv ertina Įgy vendinančioji institucija, o geriausius p rojektus
atrenka projektų atrankos komitetas. Kaip rodo p atirtis, toks sprendimų p ri÷mimo d÷l v iešųjų
investicijų būdas y ra neekonomiškas (p vz., rengiama ir vertinama 3-5 kartus daugiau p rojektų
p araiškų, negu gali būti finansuojama) ir neracionalus, nes p rojektų svarba ir naudingumas svarstomi
du kartus (Įgy vendinančioje institucijoje ir p rojektų atrankos komitete), be to p rojektų reng÷jai negali
p lanuoti nuosavo finansavimo l÷šas, nežinodami, ar p rojektas bus įgy vendinamas.
Tod÷l 2007-2013 metų periode siū loma, kad p irmą, už sektorių atsakin ga ministerija nusp ręstų
kokie p rojektai yra svarbiausieji ir turi būti įgy vendinami, o p aramą ad ministruojančios institucijos
p ad÷tų p arengti tokius projektus, kurie užtikrintų jų atitikimą ES ir nacion alin ÷ms taisykl÷ms bei
nustatytų maksimalią galimą struktūrinių fondų dalį tokių p rojektų finansavime. Atkreip tinas d÷mesy s,
kad kaip taisy kl÷, tik dalis bet kurio projekto išlaidų y ra tinkama finansuoti struktūrin÷s p aramos
l÷šomis, tod÷l ly giagrečiai šak in÷s ministerijos turi numaty ti ir kitus finansavimo šaltinius svarbiems
p rojektams finansuoti.
Regionin÷s reikšm÷s p rojektų atveju, šakinių ministerijų vaidmenį gal÷tų atlikti Regionų
p l÷tros tary bos, sudary damos nustatytos sumos ribose investicinį p laną savo regionui. Šis pasiūly mas
jau buvo viešai p ristaty tas Finansų ministerijos, Seimo

bei Vidaus reikalų

ministerijos

organ izuojamuose ren gin iuose ir sulauk÷ regionų p ritarimo. Regionų projektų atitikimą ES ir
nacionalin÷ms taisy kl÷ms bei maksimalią galimą struktūrinių fondų l÷šų dalį taip p at turi nustaty ti
p aramą admin istruojančios institucijos.
Valsty biniai p rojektai, kuriuos planuoja ir įgy vendina p agal nacion alin es strategijas v alstyb÷s
valdy mo institucijos arba jo ms pavaldžios institucijos ir įstaigos, būtų p vz. studijų, profesinio rengimo
ir švietimo infrastruktūros p l÷tros / reorganizavimo p rojektai,
Siek iant sumažinti neteisingo ES struktūrin÷s p aramos p anaudojimo gr÷smę ir išven gti finansinių
sankcijų taiky mo bei ES struktūrin÷s paramos l÷šų p raradimo, 2007- 2013 m. p rogramav imo p eriode
būtina atskirti p rojektų ir išlaidų tinkamu mo finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų nustatymo
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funkciją, kuri p riskiriama Vadov aujan čiai institucijai, nuo p olitinių ir strateginių šakinių ministerijų
sprendimų d÷l viešųjų investicijų konkrečiam sektoriui p lanavimo ir d÷l santykin÷s projektų svarbos.
Tuo tikslu būtina, kur įmanoma, atsisakyti konkursų d÷l viešųjų investicijų p rojektų
finansavimo ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis organ izavimo (kurie, kaip p aaiškinta aukščiau, reiškia
kad ES struktūrin÷s p aramos administravimo sistemai p riskiriama jai nebūdin ga atsakomyb÷ sp ręsti
d÷l valstyb÷s investicijų p rioritetų) ir p ereiti p rie jų ilgalaikio p lanavimo, kurį vy kdytų sektorin÷s
ministerijos (region in÷s reikšm÷s p rojektų atveju – regionų p l÷tros tary bos).
Pereinant p rie ilgalaik io ES struktūrin÷s p aramos viešųjų investicijų projektams p lanavimo, b ei
koordinuoto visų ūkio sektoriaus investicijų strateginio p lanavimo (nep riklausomai nuo finansav imo
šaltinio), būtina suderinti ES struktūrin÷s paramos p anaudojimo p lanavimo p rocesą su įp rastu
valsty b÷s/savivaldos investicijų p lanavimo procesu ir biudžeto planavimo tvarka, kad šakin÷s
ministerijos ir būsimieji p rojektų vy kdytojai laiku gal÷tų numatyti bendrąjį nacionalinį finansavimą
struktūrinių fondų finansuotiniems p rojektams arb a l÷šas svarb ių p rojektų finansavimui, jei jų nebus
įmanoma finansuoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis.
ES struktūrin÷s paramos p rogramos tik p ap ildomai finansuoja valstyb÷s vy kdomus veiksmus,
ir atitinkamą ūkio sektorių kuruojančios ministerijos, bei k itos to p aties sektoriaus valsty bin÷s
institucijos ir įstaigos, kaip taisykl÷, turi atitinkamus strateginių p lanų tikslus bei biudžeto p rogramas
šių tikslų įgy vendinimui. N÷ra prasm÷s kurti kitokį bendrojo nacion alin io finansavo l÷šų šaltinį (kaip
šiame p eriode, kai Tarpin÷ms institucijoms išskiriama sp ecialioji bendrojo nacionalinio finansav imo
p rograma, kurioje p akartotinai numatomas finansavimas k itų tos p ačios ministerijos biudžeto
p rogramose numatytų veiksmų finansav imui), p lanuojant viešųjų investicijų p rojektus. Tačiau l÷šų
investicijoms p lanavimo atveju, suma k asmet derinama su Valsty b÷s investicijų p rograma ir nustatoma
iš naujo. Tod÷l viešųjų investicijų planavimo atveju šakin÷ms min isterijoms turi būti sudary ta
galimy b÷ iš anksto numaty ti investicines l÷šas ES struktūrin÷s p aramos p rogramų bendram
finansavimu i savo biudžeto asignavimuose. Tokiu būdu kiekvieno p rojekto įgy vendinimas gal÷tų būti
p rad÷tas iš vy kdytojo l÷šų, o p rojektų išlaidos gal÷tų būti nuolat komp ensuojamos, p atikrinus p atirtų
išlaidų tinkamu mą.
Kadangi regionų p l÷tros tary bos p lanuos tik savivaldos komp etencijai įstaty mais p riskirtų
veiksmų įgy vendinimą, kuriems savivaldy b÷s gaun a biudžeto asignav imus, bendrojo nacionalinio
finansavimo l÷šos turi būti p lanuojamos savivaldy bių biudžete. Išskirtiniais atvejais (pvz.,
įgyvendinant investicinius p rojektus problemin÷se teritorijose), jei bus nusp ręsta p ap ildomai remti
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savivaldy bių investicinius p rojektus valsty b÷s biudžeto l÷šomis, valsty b÷s biudžete gal÷tų būti
numatytos p ap ildomos bendrojo nacionalinio finansavimo l÷šos. Šiuo atveju p rojektų vy kdytojai irgi
turi tur÷ti galimy bę p rad÷ti įgy vendinti projektus savo l÷šomis.
ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemą viešųjų investicijų projektas turi pasiekti, kai
atitinkama šakin÷ min isterija, regionų p l÷tros tary ba arba Lietuvos Respublikos Vy riausy b÷ (jei
svarstomas didel÷s vert÷s daugiau n ei vienos ministerijos komp etencijos sričiai p riskirtinas svarbus
nacionalinis p rojektas) nutaria, kad šis projektas geriausiai atitinka nacionalinių strategijų p rioritetus ir
turi būti įgy vendinamas. Sp rendimą p ri÷musios institucijos (kaip visuomet planuojant biudžeto l÷šas)
turi p agrįsti, vadovaujantis kokiais strateginiais dokumentais, p rogramomis ar teis÷s aktais buvo
nusp ręsta finansuoti vieną ar k itą p rojektą. ES struktūrinę p aramą administruojančios institucijos tur÷s
p atikrinti (bei užtikrinti), ar siūlomas finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų p rojektas atitinka
veiksmų programų tikslus ir atrankos kriterijus, ES p olitikas ir taisy kles.
Tokio modelio įgyvendinimui būtina išlaiky ti ir sustip rinti ministerijų strateginį v aidmenį: jos
turi p lanuoti konkrečios veiksmų p rogramos p rioritete ar tam tikroje veiksmų grup ÷je numatomas
investicijas, sp ręsti, kurį p rojektą remti, o kurio – ne, akty viai kontroliuoti projektų rengimą, siekiant
dviejų glaudžiai susijusių daly kų: a) kad būtų finansuojami paty s reikalin giausi, svarb iausi p rojektai;
b) kad p rojektai būtų realiai įgyvendinami ir kuo sp arčiau įsisavintų jiems skiriamas l÷šas. Tuo tikslu
ministerijoms turi būti suteikta laisv÷ ir atsakomy b÷ p lanuoti savo asignav imus tokiu būdu, kuris leistų
užtikrinti sp arčiausią ir efekty viausią ministerijai p riskirtos ES struktūrin÷s p aramos dalies
įsisavinimą.
Tokiu būdu bus pasiekti keli tikslai:
-

aiškiai atskirta ir sukoncentruota viešojo sektoriaus investicijų p lanavimo kompetencija ir
atsakomyb÷, p abr÷žtas šakinių ministerijų strateginis vaidmuo ir atsakomy b÷ p lanuojant
atitinkamo ūkio sektoriaus valsty bines investicijas bei regionų p l÷tros tary bų vaidmuo
koordinuojant p l÷tros p oreikius ir nustatant finansavimo p rioritetus regiono mastu;

-

suvienodintas ir koordinuo jamas visų viešųjų inv esticijų p lanav imo p rocesas, nep riklausomai
nuo jų finansavimo šaltinio;

-

aiškiai atskirta ir sukoncentruota ES struktūrin÷s p aramos administravimo ir išlaidų tinkamumo
finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų nustaty mo atsakomy b÷ ir komp etencija,
sup ap rastinta ES struktūrin÷s p aramos administravimo struktūra;
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-

išvengta šiuo metu dažnai konfliktinę situaciją sudarančio funkcijų delegavimo vienos
ministerijos kitai ir būtinyb÷s kvestionuoti kitų ministerijų sp rendimus.

Investicinių planų rengimas, tikslas ir paskirtis
Planuojant viešųjų investicijų p rojektus, ministerijos, atsakingos už atitinkamo ūkio sektoriaus
p olitikos ir strategijos formavimą, arba regionų p l÷tros tary bos, vadovaujantis veiksmų p rogramų
tikslais ir uždaviniais, Priežiūros komiteto p atvirtintais p rojektų atrankos kriterijais bei atitinkamai
sričiai numaty ta ES struktūrin÷s p aramos suma, p radeda p lanuoja savo komp etencijoje esančių v iešųjų
investicijų p rojektų įgy vendinimą ir informuoja vadovau jančią instituciją ir Vy riausybę ap ie tai, kok ią
ES struktūrin÷s p aramos sumą k etina išmok÷ti ir pagrįsti (t.y ., turima galvo je mok÷jimai, o ne
įsip areigojimai, kaip dabar) p er artimiausius 3 metus: sudaro viešųjų investicijų planą. Tokiu p lanu
šakin÷s min isterijos ir savivaldyb÷s, atstovaujamos regionų p l÷tros tary boms įsip areigoja p er nustaty tą
laikotarp į įsisavinti tam tikrą ES struktūrin÷s p aramos l÷šų sumą (suma bus suderinta tarp
Vadovau jančios institucijos ir ministerijų b ei regionų pl÷tros tary bų, atsižvelgiant į N+2/N+3 taisy klę),
užtikrinti, kad bus p arengti ir p rad÷ti įgy vendinti tinkami bendrai finansuoti ES struktūrin÷s p aramos
l÷šomis p rojektai, garantuoja kad šiems p rojektams bus numatytas ir tinkamai p anaudotas nacionalinis
finansavimas. Tuo būdu tokiam viešųjų investicijų p lanui p arengti už tam tikrą sritį atsakinga
ministerija arba regionų pl÷tros tary ba savo nuožiūra tur÷s atlikti kitus p lanavimo veiksmus:
-

sudaryti preliminarų galimų projektų sąrašą, jų tik÷tinas sąmatas, galimus finansav imo
šaltinius;

-

įvertinti planuojamų p rojektų parengimo būklę (id÷ja, atliekama galimy bių studija, rengiama
technin÷ dokumentacija, baigtas 1 etap as, ir t.t.), numatomą viešųjų p irkimų procedūros
p abaigą, išlaidų paty rimo p radžią, l÷šų panaudojimo p rognozes ir t.t.;

-

p lanuoti (atitinkamų įgyvendinan čiųjų institucijų ar iš išor÷s p erkamų konsultantų) išteklius,
skirtus p ad÷ti kuo sp arčiau p arengti konkretų p rojektą įgy vendinimu i;

-

p riimti sprendimą, kurie konkrečiai projektai turi būti teikiami nagrin÷ti ES struktūrin÷s
p aramos administravimo

sistemai (Įgy vendinan čiosioms institucijoms, Vadovaujančiai

institucijai), kad įvertinti jų atitikimą ES taisykl÷ms ir nustatyti galimą skirti ES struktūrin÷s
p aramos sumą, tuo būdu sudarant p rielaidas v÷lesniam ministro sp rendimui d÷l p rojekto
finansavimo ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis priimti.
Pateiktų p rojektų tinkamumą finansuoti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis ir konkrečiam
p rojektui galimą skirti ES struktūrin÷s p aramos sumą nustato Vadovaujanti institucija arba (k aip bus
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daugu ma atvejų), jei šią funk ciją ji sutarties pagrindu y ra delegavusi Įgy vendinančiajai institucijai,
konkreti Įgy vendinančioji institucija. Tai y ra, Vadovaujanti institucija arba jos įgaliota konkreti
Įgyvendinančioji institucija būtų vienintel÷s komp etentingos nustaty ti maksimalią galimą konkrečiam
p rojektui skirti konkretaus ES fondo l÷šų sumą (kaip taisykl÷, tai būtų dalis tinkamų išlaidų, ly gi
veiklų grup ÷s ly giu nustaty tam ES fondo l÷šų / nacionalinio bendro finansavimo santy kiui). Tuo tarp u
galutinis sp rendimas (ar skirti šią p aramą p rojektui, iš kur p rojektui skirti trūkstamą finansavimą, o gal
gražinti p rojektą patobulinti, arba atid÷ti jo tvirtinimą, p irmiau jo tvirtinant kitą p rojektą, o gal tvirtinti
abu p rojektus, tačiau numatyti jiems mažesnę konkretaus ES fondo l÷šų sumą nei maksimali nustatyta)
visada p riklausy s šakinei ministerijai. Pri÷mus sp rendimą, sutartį su p areišk÷jais sudaro ir p rojektų
įgyvendinimą p rižiūri (pvz., nustato tinkamą konkretaus ES fondo l÷šomis komp ensuoti išlaidų dalį)
Įgyvendinančioji institucija.
Taigi, p aren gtas viešųjų investicijų p lanas negali būti laikomas galutiniu sp rendimu naudoti ES
struktūrinę p aramą konkretiems p rojektams, nes nustatyti, ar p rojektas gali būti ir kokia d alimi
finansuojamas ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis, galima tik p arengus išsamią p rojekto paraišką ir
įvertinus visas p rojekto įgy vendinimo ap linky bes. Tod÷l, p atvirtinus p laną, institucijos, atsakingos už
atitinkamų veiksmų p rogramų inv esticinių kry pčių p lanavimą, ren gia arb a in icijuoja p rojektų p araiškų
rengimą. Paraiškų reng÷jai turi konsultuotis su atitinkama Įgy vendinančia institucija (p rireikus – su
Vadovau jančia institucija) d÷l p rojekto tinkamumo finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų:
atitikimo veiksmų p rogramos tikslams ir uždaviniams, Priežiūros komiteto p atvirtintiems atrankos
kriterijams, atitikimo k itoms ES taisy kl÷ms ir bendroms p olitikoms bei išlaidų tinkamumo. Paren gus
p rojekto paraišką, Vadovau jančioji institucija teikia išvadą, ar p rojektas gali būti (arba kokia d alimi)
finansuojamas iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų. Tikimasi, kad nuo latinio konsultacijų p roceso p rojekto
p araiškos rengimo metu bus p ašalintos visos galimos projekto netinkamumo priežasty s.
Savo ruožtu, jei p rojektai nep arengiami ir nepradedami įgy vendinti laiku, šakin ÷ min isterija
(regiono pl÷tros tary ba) turi p asiūlyti kitą finansuotiną p rojektą, nes jos p agrind inis tikslas – užtikrinti
savalaik į viešųjų investicijų p lane nustaty tos ES struktūrin÷s paramos sumos įsisavinimą (išmok÷jimą
ir p askesnį p agrindimą). Kita vertus, svarbus sankcijų sistemos egzistavimas. Siūloma numaty ti, kad
jei suma n÷ra įsisav inama p akankamai sp arčiai (p vz., p ra÷jus p usei metų įsisavinta mažiau nei 25%
numatytos metin÷s sumos, nes v÷luojami rengti p rojektai, arba l÷šos y ra išleistos finansuoti kitus,
netinkamus finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų p rojektus arba veiklas), ES struktūrin÷s
p aramos l÷šos, o taip p at ir joms bendrai finansuoti numaty tos valsty b÷s l÷šos būtų perskiriamos kitam
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sektoriui / sričiai, kuris demonstruoja sugeb ÷jimą laiku p anaudoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šas.
Tokius sprendimus nustaty ta tvarka gal÷tų p riimti Priežiūros komitetas.
Investicinių planų sudarymo tvarkaraštis
Šakin ÷s

ministerijos,

daly vaujančios

Veiksmų

p rogramų

ren gime,

detalizuoja

jų

komp etencijoje esan čių veiksmų p rogramų p rioritetų turinį ir rengia atitinkamus Veiksmų p rogramos
p riedų dalis, kuriose nurodo prioriteto p askirsty mą į p riemones (v eiksmų grupes) bei atskiroms
p riemon÷ms (veiksmų grup ÷ms) numatoma l÷šų dalį. M inisterijos taip pat siūlo Vadovaujančiai
institucijai sektoriui sp ecifinius atrankos kriterijus, vadovaujantis kuriais bus sp rendžiama d÷l ES
struktūrin÷s p aramos p anaudojimo. Vadovau jančioji institucija įvertina siūlomų kriterijų aiškumą,
objekty vumą, atitikimą ES reglamentų reikalavimams ir bendro ms ES p olitikos sritims, ir teikia juos
tvirtinti Priežiūros komitetui.
Viešųjų investicijų p rojektų p lanavimo p rincip as jau įtvirtintas Lietuvos Resp ublikos
Vyriausy b÷s 2006m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 252. Kuo „brandesnis“ p rojektas (atlikta galimybių
studija, įvertintas finansinis ir ekonominis projektų naudingumas bei tikimy b÷, kad jis generuos
p ajamas, detaliai sup lanuotas jo įgy vendinimas, aiškiai ap ibr÷žtas jo p oreikis ir siekiami rezultatai),
tuo trumpiau truks jo p araiškos rengimas ir tinkamumo finansuoti struktūrinių fondų l÷šomis
vertinimas.
Tinkamomis finansuoti laiko mos išlaidos, kurios y ra p atirtos ir ap mok÷tos Išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisykl÷se nurodytu projekto išlaidų tinkamumo finansuoti
laikotarpiu.
Projekto veiklos (tarp jų ir viešieji p irkimai) gali būti p rad÷tos vy kdyti p rieš finansavimo ir
administravimo sutarčių p asirašy mo, p areišk÷jui p risiimant visišką atsakomy bę už veiklų ir jų
įgyvendinimui skirtų išlaidų tinkamumą. Paraiškos vertinimo metu nustačius, kad veik la ir/ar jai
įgyvendinti skirtos visos/dalis išlaidų y ra netinkamos fin ansuoti, p atirtas išlaidas p areišk÷jas ap moka iš
savo l÷šų. Pareišk÷jas, vy kdy damas viešuosius p irkimus iki finansavimo ir administravimo sutarčių
p asirašy mo, prisiima atsakomybę d÷l p irkimų atitikimo Lietuvos Respublikos viešųjų p irkimų
įstaty mo nuostatoms.
Jei p rojektas y ra p radedamas įgy vendinti p rieš finansavimo ir administravimo sutarčių
p asirašy mą, įvertinus p rojektą, paaišk÷ja, kad projektui skiriama finansav imo suma y ra mažesn÷, n ei
p areišk÷jas buvo nu matęs, p areišk÷jas savo in iciaty va ir savo arb a k itų šaltinių l÷šomis gali fin ansuoti
tam tikrą dalį tinkamų p rojekto išlaidų.
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Projekto finansavimo dydis turi būti nustatomas kaip mažiausia p rojektui įgy vendinti būtina
l÷šų suma. Finansavimo dy dis tinkamumo vertinimo metu nustatomas atsižvelgiant į p rojekto išlaidų
realumą ir būtinumą. Jei p rojekto išlaidos y ra ap skaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai
turi teisę p erskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti p rojekto
tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai finansav imo sumą.

Konkursų organizavimas
Ilgalaikio p lanavimo p rincip as netaikomas srityse, kur valsty b÷ sąmoningai nor÷tų skatinti
konkurenciją tarp viešųjų p areišk÷jų, pavyzdžiui, teikiant valsty b÷s p agalbą ūkio subjektų veiklai.
Šiais atvejais geriausi iš tinkamų finansuoti p rojektų bus atrenkami konkurso (t.y ., per tam tikrą laiką
sukauptų projektų tarp usavio p aly ginimo) būdu.
Tačiau ir konkursų organizavimo atvejais taip p at turi būti atskirta p rojektų tinkamumo
finansuoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis nustaty mo atsakomy b÷ bei atsakomy b÷ nusp ręsti, kuris iš
tinkamų finansuoti p rojektų y ra geriausias. Konkursų organ izavimo atvejais:
-

šakin÷s ministerijos suformuoja konkurso sąly gas: kokiu p agrindu ir vadovaujantis kokiais
kriterijais bus atrenkami geriausi iš tinkamų finansuoti iš ES struktūrin÷s p aramos l÷šų
p rojektai ir skelbia kvietimus teikti p araiškas;

-

kvietimų teikti p araiškas sąlygų atitikimą ES p olitikai ir taisykl÷ms tikrina ir tvirtina
Vadovau jančioji institucija, p rojektų tinkamumą finansuoti ES struktūrin÷s p aramos l÷šomis
nustato Įgy vendinančiosios institucijos (vy kdančios Vadovaujan čiosios institucijos deleguotas
funkcijas), v adovaujantis ES ir nacionalin÷mis tinkamu mo taisykl÷mis ir ES p olitikos
reikalavimais;

-

šakin÷s ministerijos sp rendžia, kurie iš tinkamų finansuoti projektų geriausiai įgyvendiną jų
suformuluotas konkurso sąly gas (tam tikslui gali steigti p atariamuosius organus - atrankos
komitetus). Pri÷mus sp rendimą, sutartį su p areišk÷jais sudaro ir p rojektų įgy vendinimą p rižiūri
Įgyvendinančiosios institucijos.
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4.4

Nustatytos ir apibr÷žtos sąsajos su kitomis priemon÷mis (pateiktas sąsajų trumpas
aprašymas, atskyrimo kriterijai): tos pačios veiksmų programos priemon÷s ribose
pateiktas sąsajų trumpas aprašymas atskyrimo kriterijai)

Detali informacija p ateikiama Projekto tinkamumo fin ansuoti vertinimo etap ui taikomose
vertinimo lentel÷se ir metodiniuose nurody muose 12 priede.
4.5

Aspektai, kurie gali prisid÷ti prie horizontalių sričių

Detali informacija p ateikiama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etap ui taikomose
vertinimo lentel÷se ir metodiniuose nurody muose 12 priede.
4.6

Sąlygos paramos gav÷jams

Detali informacija p ateikiama p rieduose finansav imo p ateiktuose finansavimo sąly gų aprašuose 10
ir 11 p rieduose bei Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etap ui taikomose vertinimo lentel÷se ir
metodiniuose nurody muose 12 priede.

4.7

Sąlygos projektams

Rekomenduojamas privalomai su paraiška p ateikti dokumentų sąrašas y ra p ateiktas galimybių
studijos 2 p riede „Paraiškos d÷l p rojekto finansavimo sp ecialiosios (B) dalies 1 p riede“ (p laninių
p rojektų atveju) ir 3 p riede (konkurso būdu atrenkamų p rojektų atveju). Planinių p rojektų atveju
rekomenduojame kartu su p araiška p areišk÷jui p ateikti ir k itus dokumentus p agrindžiančius p rojekto
būtinumą bei užtikrinančius sp artesnį ir sklandesnį p rojekto įgy vendinimą. Dokumentai detalizuojami
galimy bių studijos Paraiškos d÷l p rojekto finansavimo sp ecialiosios (B) dalies 1 p riede.
Administracinio atitikties vertinimo lentelę (p ateiktą galimy bių studijos 3 p riede), tokiu atveju
reik÷tų p ap ildy ti šiais klausimais:
- Ar p areišk÷jas p ateik÷:
o galimybių studiją arba įstaigos/organizacijos p ersonalo situacijos analiz÷, p oreikių
ir p roblemų identifikavimo ty rimas. Šie dokumentai pagrįs projekto p oreikį ir
užtikrins p rojekto pagrįstumą, p ad÷s identifikuoti p rojekto metu įgy vendinimas
veiklas. Analiz÷s atlikimo metu gali būti nustaty ta, kad projekto metu numatomos
įgy vendinti veiklos n÷ra būtinos organ izacijai, tokiu būdu jei ši analiz÷ būtų atlikta
p rojekto įgy vendinimu metu, p rojekto vy kdytojas nebetur÷tų galimy b÷s atsisaky ti
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p rojekte numaty tų veiklų, o jų įgy vendinimas būtų „dirbtinis“. Šios studijos gal÷tų
būti finansuojamos iš valsty b÷s investicijų programos;
o techninę užduotį;
o p rojektinius viešųjų pirkimų dokumentus;
o viešųjų p irkimų p laną (p rojektas);
o mok÷jimo p rašy mų pateikimo grafiką (p rojektas).
Administracinį atitikties vertinimą atliktų įgyvendinančioji institucija. Aukščiau min÷tų dokumentų
p ateikimas leistų sumažinti p rojektų įgyvendinimo riziką ir išanksto numatyti p revencines p riemones
jai p ašalinti, taip p at sumažintų darbo sąnaudas skirtas susirašin÷jimui tarp ESFA projekto vadovo ir
p rojekto vy kdy tojo. ESFA iš anksto patikrinta ir p atvirtinta viešųjų p irkimų dokumentacija, leistų
p ašalinti d÷l įgy vendinančios institucijos žmogiškųjų išteklių trūkumo v÷luojamos p atikrinti
dokumentacijos ar p rojekto vy kdytojo v÷luojančios p ateikti viešųjų p irkimų dokumentaciją,
išky lančias p rojekto įgy vendinimo kliūtis t.y . abi p us÷s būtų iš anksto atlikusios „namų darbus“.
Reikalavimai techninei užduočiai pateikti Paraiškos d÷l p rojekto finansavimo sp ecialiosios (B)
dalies 2 p riede.
Taip p at p laninių projektų atveju rekomenduojame p ildy ti p araiškos d÷l p rojekto finansav imo
specialiosios B dalies formą, p ateiktą galimy bių studijos 2 p riede. Ši forma buvo sukurta atsižvelgiant
į galimy bių studijos rengimo metu p ateiktus p laninių p rojektus ir juose p asteb÷tus trūkumus.
Nemažoje daly je p rojektų numatomos išlaidos n÷ra tinkamai p agrįstos arba neatitinka p aramos fondo
Europ os socialinio fondo agentūros užsakymų atliktame ty rime "Dažniausiai ESF projektuose
numatomų p rekių ir p aslaugų kainų rinkos analiz÷", nustatytų vidutinių rinkos kainų. Tokiu atveju
siūloma galimy bių studijos 2 priede pateiktoje p araiškos d÷l p rojekto finansav imo sp ecialiosios B
dalies formoje pildy ti 2 lentel÷s išlaidų p agrindimo dalį. Vertinant p rojektus taip p at p asteb÷ta,
numatytas p rojekto įgy vendinimo laikotarp is yra neadekvatus numatytoms projekto veikloms, tod÷l B
daly je tikslinga numaty ti p asirinkto p rojekto įgyvendinimo laikotarp io p agrindimą.
4.8

Rekomendacijos d÷l ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros.
Detali informacija p ateikiama pateiktos 4.9 p unkte.
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4.9

Rekomendacijos kaip reik÷tų panaudoti ES paramos priežiūros informaciją

Dalis su p riežiūros rodiklių steb÷senos susijusios informacijos y ra p ateikta galimy bių studijos 4.4.
p unktuose. Galimy bių studijos 8 p riede y ra pateiktas Europos Komisijos p atvirtintos gair÷s 20072013 m. p eriodui „Tiesio gin ÷s įvertinimo metodų gair÷s: kontrol÷ ir įvertinimo rodikliai“. Šiose
gair÷se p ateikta metodika p riežiūros ir steb÷senos rodiklių informacijos surinkimui ir analizei, gali būti
naudojamas kaip p agrindas techn in÷s užduoties d÷l konkrečių pasiekimų bei rezultatų rodiklių
nustaty mo, jų apskaičiavimo metodikos sukūrimui.
Toliau detaliau p anagrin ÷sime su pasiekimų ir rezultatų rodiklių p riežiūra susijusius asp ektus.
Priežiūra - tai sistemingas, reguliariai atliekamas duomenų apie vy kdomų finansinių
intervencijų išteklius, veiklas ir pasekmes rinkimas p rogramos įgy vendinimo metu.
Priežiūra - p agal Europos Komisijos ap ibr÷žimą tai „p rocesas, kuriuo metu p ateikiami
kieky biniai (quantitive) duomeny s ap ie Europ os Sąjungos intervencijų įgy vendinimą, tačiau p ap rastai
ne ap ie jų p asekmes ir p adarinius. Šiuo p rocesu siekiama ištaisy ti bet kokį nukryp imą nuo veiklos
uždavinių ir tokiu būdu pagerinti p rogramos vykdy mą bei p alen gvinti v÷liau atliekamą vertinimą “.
Priežiūros rodikliai skirstomi į:
- finansinius rodiklius – finansiniai įsip areigojimai ir mok÷jimai p agal konkrečią priemonę;
- fizinius rodiklius - kieky biškai išreikštas p rogramos tikslų p asiekimas.
Rodiklių ly giai:
- p rogramos ly gmens;
- p rojektų ly gmens;
Duomeny s ap ie atskirus p rojektus, kaup iami p riežiūros sistemose ir teikiami tarp in÷se ir
galutin÷se p rojektų įgy vendinimo ataskaitose, turi būti tarp usavyje palyginami, kad gal÷tų būti
agreguoti p rogramos ly gmen iu, siek iant įvertint p ažangą p adary tą įgy vendinant uždavinius, ir p ad÷ti
vertintojams p eržiūr÷ti visos p rogramos efekty vumą.
Priežiūros rodiklių „hierarch ija“:
Konteksto rodikliai – makroekonomin iai ir kiti strateginiai p riežiūros rodikliai, skirti išmatuoti,
kokia nauda struktūrinių fondų parama duod a socialin ei – ekonominei situacijai regione/šalyje, b÷gant
laikui.
Pagrindiniai (baseline) rodikliai - p agrindiniai rodikliai suteikia informacijos ap ie p agrindinę
p ad÷tį įgyvendinamos struktūrinių fondų p rogramos p radžioje, siekiant įv ertinti p okyčius p er ap ibr÷žtą
laikotarp į.
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Programos rodikliai – dvi rodiklių rūšys, skirtos įvertinti p rogramos vy kdymą – „finansiniai
rodikliai“ (skirti įvertinti finansines išlaidas) ir „fiziniai rodik liai“ (skirti įvertinti p asiekiamus ir
rezultatus).
Pagrindiniai (core) rodikliai – programos rodikliai, kurie gali būti agreguoti iš p riemon÷s
p rioriteto į p rioriteto ir p rogramos ly gmenis ir naudojami paly ginimams p rogramos ribose bei su
kitomis struktūrinių fondų p rogramomis.

Pradin÷ situacija

T ikslas
Veiklos rodikliai

Finansiniai

Pagrindiniai
Programos lygis

Fiziniai

Prioriteto/uždavini
o/priemon÷s

Produkto

Rezultat

Poveikio

40 pa v. Įgy vendinimo steb÷jimas – rodiklių sistema

Rodiklių p asirinkimo standartai:
1. rodikliuose tur÷tų atsisp ind÷ti p rogramos intervencijos lo gika ir būti užfiksuoti įvairūs
įgy vendinimo p rocesai/veikla, p asekm÷s) – turi būti p ritaikyti skirtingoms intervencijos
sritims;
2. rodikliai turi būti išmatuojami – v eikla, turi būti išreikšta kieky biškai (kai tai įmanoma),
siekiant įvertinti p ažangą;
3. turi būti užtikrinta galimy b÷ agreguoti bent keletą rodiklių iš p riemon÷s lygmens į
p rioriteto ir programos ly gmen is (p agrindiniai rod ikliai);
4. rodikliai turi būti aiškiai ap ibr÷žti ir nuoseklūs. Įgyvendinančio ms institucijoms, kartu su
sąvokų ap ibr÷žimais turi būti p ateiktos ir aiškios rekomendacijos, kaip vertinti skirtingas
rezultatų p asiekimų rūšis, siekiant pagerinti duomenų p atikimumą;
5. reik÷tų ven gti p ernelyg didelio rodiklių skaičiaus, nes d÷l to ky la rizika apsunkinti
p rogramos vykdy tojus ir p aramos gav÷jus;
118

6. p agrindinių rod iklių priežiūros duomeny s tam tikrais atvejais tur÷tų būti toliau išskaidomi,
p avy zdžiui atsižvelgiant į ES reglamentų reik alav imus aktualų skaidy ti p agal ly tį;
7. p riežiūros duomeny s turi būti p ateikiami laiku, turint omeny je jų vaidmenį, formuojant
p rogramavimo p rocesą. Savalaik iškumas taip p at svarbus, siekiant užtikrinti efektyvų
vertinimą;
8. horizontalios srity s tur÷tų būti kaip galima lab iau integruotos į rodiklių sistemas.
Pagrind inius priežiūros rodiklių p ožy mius geriausiai ap ibūdina angliškas sutrumpinimas SM ART:
- Sp ecific – konkretus
- M easurable – p amatuojamas
- Accurate – tikslus
- Realiable – p atikimas
- Timely – savalaiškiškas.
Toliau lentel÷se 22 ir 23 p ateikiame esminius konteksto ir esminius veik los rodiklius.
22 lentel÷. Esminiai konteksto rodikliai
Rodiklių tipas
Aprašymas
Pradin÷
situacija Rodikliai apibūdinanty s tikslinę grup ę/sritį, p abr÷žia investicijų p oreikį ir
(statin÷)
sudaro galimy bę p rioritezuoti investicijas. Rodikliai taip p at naudojami
situacijos iki ir p o intervencijos p aly ginimui.
Pradin÷
Rodikliai prognozuojantys situacijos poky čius p rogramavimo p eriodo
situacija/projekcija
metu. Jei p rognozuojamas situacijos p ablog÷jimas, y ra padidintas p oreikis
(dinamin÷)
intervencijai. Dinamiški konteksto rodikliai taip p at leidžia ES įvertinti
p rid÷tinę p aramos vertę.
Poveikio rodikliai
Rodikliai, kure leidžia įv ertinti, kiek p rograma p risideda p rie konteksto
rodiklių keitimo.
23 lentel÷. Esminiai veiklos rodikliai
Rodiklių
Aprašymas
tipas
Produkto
Susiję su veikla. M atuojami finaliniais arba fiziniais vienetais (kilometrai, p rojektų
skaičius)
Rezultato Susiję su tiesio giniu ir greitu poky čiu, atsiradusio p rogramos įgy vendinimo rezultate.
Taip p at gali būti matuojami fiziniais (p vz., s÷kmingai užbaigusių moky mų dalis) ir
finansiniais vienetais.
Poveikio
Susiję su p rogramos įgy vendinimo pasekm÷mis tiesiogin iams paramos gav ÷jams.
Sunkiai p amatuojami atskirai nuo konteksto.
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VEIKSMŲ PROGRAMA

VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIEDAS

PROJEKTAS

TIKSLAS
KONTEKSTO RODIKLIAI

Projektas 1

Priemon÷ 1
RE ZULTATO RODIKLIAI
(pagrindinis)

PRIORITETAS
PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Papildomi rezultato

rodikliai

PRODUKTO RODIKLIAI
U ždavinys 1

Papildomi produkto rodikliai

REZULTATO RODIKLIAI

RE ZULTATO RODIKLIAI
Papildomi rezultato

rodikliai

PRODUKTO RODIKLIAI
Papildomi produkto
rodikliai

Priemon÷ _
PRODUKTO RODIKLIAI

RE ZULTATO RODIKLIAI
(pagrindinis)
Papildomi rezultato rodikliai

U ždavinys _
PRODUKTO RODIKLIAI
(pagrindinis)
Papildomi produkto rodikliai

41 pav. Ro diklių login÷ schema
Vadovau jantis bendrojo reglamento 37 straip sniu, rodikliai bus matuojami atsižvelgiant į p radinę
situaciją, tod÷l srity se kur n÷ra būtinų duomenų naudojamas tinkamas konteksto rodiklis, kaip
p ateikiama 4 dalyje „Strateginiai konteksto rodikliai pateikia p radinę situaciją susijusia su konkrečiu
rodikliu bei numatomą bendrą situaciją vertinant šį rodiklį laikotarp io p abaigo je“. Programos
įgyvendinimo rodikliai (įskaitant p agrindinius rodik lius) nurodomi k aip p okytis, kuris bus pasiektas iki
nurodyto laikotarp io p abaigos, įgy vendinant veiksmų p rogramą. Kai kuriais atvejais bus atliekami
ty rimai ir vertinimai, siek iant įvertinti p radinę situaciją. Kur būtina duomenys bus p ap ildomi
regu liariomis apklausomis ar k itais tiesio giniais duomenų rinkimo metodais (k aip nurody ta
„apklausos“ rodiklių lentel÷se 4 daly je), kurie bus regu liariai in icijuojami už tam tikrą p rioritetą
atsakingų institucijų, siekiant gauti būtiną informaciją metin÷s veiksmų programos įgyvendinimo
ataskaita.
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Finansiniai rod ikliai (metinių ir bendrų p rogramos įsip areigo jimų p anaudojimas, išlaidų
p asiskirstymas pagal intervencijų kodus, nustatytus įgy vendinamo reglamento II priede) bus
p rognozuojami remiantis p rojekto p araiškų duomenimis. Pro gnozių įgy vendinimas bus stebimas p agal
p rojektų mok÷jimo p rašy muose ir ataskaitose teikiamus duomenis. Steb÷senos p agrindą sudary s
p rojekto paraiškos duomenys, tod÷l kiekvienoje p araiškoje bus nurodoma p agal kokius produkto ir
rezultato rodiklius bus sp rendžiama apie p rojekto įgyvendinimo s÷kmin gumą. Dalis šių rodik lių turi
sutap ti su p agrindiniais atitinkamų veiksmų p rogramos p rioriteto p rodukto ir rezultato rodikliais.
Institucijos atsakingos už konkrečių p rioritetų įgy vendinimą (2 ly gio tarp in÷s institucijos), nuolat rinks
p rojektų ly gmens duomen is ap ie nurody tus rezultatus. Galimy bių studijos 7 p riede p ateikta lentel÷
rodiklių įgy vendinimo p ažangos būklei steb÷ti.
5

OPTIMALIAUS IO S PRENDIMO ĮGYVENDINIMAS
5.1

Optimaliausio sprendimo atrankos principai
Šioje galimy bių studijos daly je ap rašy sime, kod÷l 2007–2013 m. p eriodu buvo p asirinkta šiuo

metu esanti struktūrin÷s paramos sistema ir jos administravimo p rincipai.
Kiekviename n aujame programav imo periode ES reglamentai numato vis didesnę šalių-n arių
laisvę p lanuojant ir naudojant struktūrinę p aramą, tačiau taip p at numato vis p latesnę šalių narių
atsakomybę už efekty vų ir tinkamą p aramos p anaudojimą.

Š alies nar÷s atsakomyb÷ 2007−2013 m. periode:
-

p arengti veiksmų p rogramas ir suderinti jas su Europ os Komisija;

-

sukurti p aramos l÷šų valdy mo ir kontrol÷s sistemą ir užtikrinti jos efekty vų veikimą;

-

vy kdyti p ažeidimų prevenciją, ap tikti ir p ašalinti p ažeidimus, ap ie juos informuoti Europos
Komisija;

-

užtikrinti p ap ildomumo p rincip o laiky mąsi: d eklaruoti v iešųjų investicijų ly gį į bendrai
finansuojamas sritis periodo p radžioje ir išlaiky ti šį ly gį iki p eriodo p abaigos;

-

užtikrinti p artnery st÷s p rincip o laiky mąsi, įtraukti svarbius bendrus interesus atstovaujančius
socialin ius ekonominius p artnerius į p aramos p lanavimo ir p anaudojimo p riežiūros p rocesus,
steigti Priežiūros komitetą;

-

efektyviai ir koordinuotai naudoti įvairius ES p aramos instrumentus;
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-

vertinti p aramos p anaudojimo p oveikį ir viešinti ES struktūrinių fondų l÷šų teikiamas galimy bes ir
jų p anaudojimo rezultatus

-

adap tuoti šalies teisinę sistemą siekiant sudaryti kuo p alankesnes sąly gas ES l÷šų naudojimui, ir t.t.
Šioms funkcijoms atlikti Europ os Komisijos reglamentai nereik alau ja p askirti konkrečios

institucijos, tod÷l šalis nar÷ p ati nustato, kokios institucijos arba įstaigos vykdy s aukščiau nurodytas
funkcijas. Tačiau kai kuriais p aramos valdy mo ir kontrol÷s klausimais EK nori bendrauti su konkrečia
institucija, tod÷l EK reglamentai nurodo, kad šalis nar÷ turi p askirti:
-

Vado vaujančiąją instituciją (VI): atsakin ga už tai, kad finansuojami tik Veiksmų programose
apibr÷žti veiksmai, bei visi p rojektai ir išlaidos atitinka ES bendrosios p olitikos ir taisy klių,
taip p at administruoja veiksmų p rogramas, kaup ia informaciją, teikia ją EK ir audito
institucijoms, bendradarbiau ja su EK veiksmų p rogramų administravimo klausimais. Šias
funkcijas gali atlikti b et kuri šalies p askirta viešoji ar p rivati institucija. Lietuvoje paramos
koordinavimo funkcijos didžiąją dalimi vykdomos Vado vaujančiosios institucijos, ir tod÷l
tapatinamos su ES reglamentais VI priskirtomis funkcijomis;

-

Sertifikuojančią instituciją (S I, šiame periode - Mok÷jimo): p atvirtina p atirtas išlaidas EK ir
teikia jai mok÷jimo p rašymus bei mok÷jimų p rognozes. Šias funkcijas gali atlikti bet kuri šalies
p askirta viešoji institucija;

-

Audito instituciją (AI):

atlieka

projektų, p atirtų išlaidų ir

Vadovau jančiosios ir

Sertifikuojančiosios institucijų veiklos atrankinę kontrolę ir bendrad arbiauja su EK audito
klausimais. Šias funkcijas gali atlikti bet kuri šalies p askirta viešoji institucija.

VI, SI ir AI gali deleguoti dalį funkcijų kitoms institucijoms, tačiau negali deleguoti
atsakomyb÷s, tod÷l delegavimo atveju p rivalo konsultuoti ir kontroliuoti institucijas, vy kdančias
deleguotas funkcijas. Jei VI, SI ir AI neturi galimy bių ir įrankių užtikrinti deleguotų funkcijų vy kdymo
koky bę, valdy mo ir kontrol÷s sistema nebus p rip ažinta veiksni. M in÷tų institucijų funkcijos laikomos
papildomomis funkcijomis, susisijusiomis su EK reglamentų reikalavimų ir ES taisyklių
laikymosi priežiūra. Tod÷l visos išlaidos, susijusios su min÷tų institucijų veikla, gali būti
finansuojamos iš struktūrinių fondų l÷šų (taip vadin ama technin÷ p agalba, tam gali būti n audojama iki
4 proc. visos p aramos l÷šų).
Kuriant paramos administravimo sistemą, turi būti įvertinta šio p eriodo p atirtis ir trūkumai,
kuriuos nustat÷ pačios paramą administruojančios institucijos, nepriklausomi vertintojai, kontrol÷s
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institucijos, į kuriuos atkreip ÷ d÷mesį socialiniai ekonominiai p artneriai. Išanalizavus 2004-2006 m.
p rogramavimo periode nustatytus trūkumus bei rekomendacijos d÷l admin istravimo sistemos
tobulinimo ir, šalinant aukščiau min÷tus ir kitus trūkumus, 2007−2013 m. p eriode numato:
1. Atrenkant ES bendrai finansuojamus viešųjų investicijų projektus, kur įmanoma, atsisakyti
konkursų ir pereiti prie ilgalaikio projektų planavimo. Planavimą ir atranką organizuoti
dvejuose ly giuose – nacionaliniame, kur valsty bin÷s reikšm÷s p rojektus p lanuos ir atrinks šakin÷s
ministerijos, ir regioniniame, kur sav ivaldos komp etencijai p riskirtinus projektus p lanuos
savivaldy b÷s, o atrinks regionų p l÷tros tarybos. Tokiu būdu:
-

bus sustiprintas ministerijų ir regionų p l÷tros tary bų strateginis vaidmuo ir ilgalaikio p lanav imo
įgūdžiai;

-

bus atsisakyta nereikalingos konkurencijos ir laiko ir resursų eikvo jimo tiek ren giant p araiškas,
kurios negaus finansavimo, tiek jas vertinant;

-

p aramą administruojančioms institucijoms sumaž÷s p araiškų vertinimo krūvis, ir atsiras
galimy bę konsultuoti p rojektų reng÷jus p adedant kuo geriau p arengti projektus.

2. S trateginio investicijų planavimo funkciją atskirti nuo atitikimo ES taisykl÷ms užtikrinimo
funkcijos. Dažnai teigiama, k ad p aramos valdy mo ir kontrol÷s sistemos institucijos skirsto paramą.
Iš tikrųjų p agal EK reglamentus p aramą administruojančios institucijos neturi atrinkti finansuotinus
p rojektus, jos tik turi įsitikinti kad atrinkti projektai atitinka veiksmų p rogramas, ES taisy kles ir
p olitiką, t.y . šios institucijos jokiu būdu neskirsto paramos. Struktūrin÷ p arama p apildo šalies
biudžetą ir nukreip iama šalies strateginių tikslų įgy vendinimui, tod÷l atrinkti p rojektus ir užtikrinti
efekty vų p aramos l÷šų p anaudojimą turi institucijos, atsakingos už ūkio sektorių strategijas ir
investicijų p lanavimą. Tačiau šiame p eriode sprendimą, kuriems projektams skirti ES
finansavimą, priima šakin÷s ministerijos. Tačiau joms taip pat deleguota ir Vadovaujančiosios
institucijos funkcija užtikrinti finansuotinų projektų atitikimą ES taisykl÷ms. Atkreip tinas
d÷mesy s, kad ministerijos dažnai sumaišo savo tiesio ginę strateginio investicijų p lanavimo funkciją su
deleguotą fin ansuotinos veiklos ir išlaidų atitikimo ES taisy kl÷ms užtikrinimo funkciją y ra vienas iš
esminių šio p eriodo valdy mo ir kontrol÷s sistemos trūkumų, kuri būtina šalinti. Tod÷l naujame
p eriode Ministerijoms ir regionų p l÷tros tary boms nenumatoma deleguoti techninę išlaidų atitikimo ES
taisy kl÷ms funkciją, tai nustaty s p aramą admin istruojančios institucijos. Tokiu būdu:
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-

administravimo sistema bus atskirta nuo p olitikos ir strategijos formavimo, ir gal÷s p riimti
nešališkus sp rendimus;

-

sumaž÷s funkcijų delegavimo ly giai, ir atitinkamai šių funk cijų kontrol÷s p oreikis;

-

atsiras galimy b÷ Vadovaujan čiai institucijai betarpiškai ir glaudžiai b endradarb iauti su
agentūromis užtikrinant atitikimą ES taisy kl÷ms.

2. S truktūrinių fondų l÷šų viešosioms investicijoms planavimui taikyti bendruosius biudžeto
strateginio planavimo ir Valstyb÷s investicijų planavimo principus. Tokiu būdu:
- bus p anaikintas viešųjų investicin ių p rojektų skirsty mas į “europ inius” ir “kitus”, d÷l kurio
formuojasi neteisin gas sup ratimas, kad ES l÷šomis turi būti siekiama k itokių tikslų ir uždavinių n ei
nacionalin÷se strategijose numatytų tikslų ir uždavinių,
-

nebebus p oreikio atskirai numaty ti bendrojo nacionalinio finansav imo l÷šas, nes tam gali būti
naudojamos visos asign avimų v aldytojų l÷šos, skiriamos bendrai finansuojamiems strategin iams
tikslams ir programoms. Nor÷dami šiems tikslams p ritraukti pap ildomai iki 85 p roc. ES l÷šų,
asign avimų v aldy tojai bus suinteresuoti atrinkti atitinkančius ES taisy kles ir p olitiką p rojektus.

-

p avy ks išvengti dvigubo finansavimo rizikos ir nuolatinio tikrinimo, ar p rojektas n÷ra
finansuojamas iš kito biudžetinio šaltinio, poreikio;

-

išsisp ręs klausimas d÷l p apildomo p rojektų finansavimo šaltinių. Asign avimų valdytojai tur÷s
galimybę iš savo asign avimų mobilizuoti l÷šas visoms projektų išlaidomis, y pač netinkamomis
struktūrin÷s paramos p rogramų p ožiūriu, p adengti.

4. Kur įmanoma, supaprastinti paramos administravimo taisykles, p vz., tur÷ti bendrąsias p araiškų
formas, vienin gas nacionalin es gaires p areišk÷jams, vien as Priežiūros komitetas.

Svarstant

p aramos

administravimo

funkcijos

atskyrimą

nuo

įprastų

viešojo

administravimo funkcijų, taip p at nagrin÷jama galimy b÷ iškelti Vadovaujančiosios ir Audito
institucijos funkcijas iš Finansų min isterijos, p aliekant šiai p aramos koord inavimo ir Sertifikuojančios
institucijos funkcijas. Institucijų iškelimo iš ministerijos turi tam tikrus privalumus: išgry ninamos
p aramos administravimo funkcijos; y ra galutin÷ įstaigos vadovo (ne p olitiko) atsakomy b÷ už VI arba
AI sp rendimus; len gviau apskaičiuoti išlaidas

ir darbuotojus, susijusias tik su p aramos

administravimu, išlaidos galima visiškai d en gti iš technin÷s p aramos l÷šų.
Tam, kad tinkamai p asiruošti naujam p eriodui, reikia:
124

1) laiku užtikrinti p akankamus administracin ius geb÷jimus. Reik ia p abr÷žti, kad šiuo metu
dirbanty s p aramos administravimo sistemoje žmon÷s administruoja šio periodo p aramą, kuri bus
naudojama ik i 2009, tod÷l neturi galimyb÷s imtis ir 2007−2013 m. p eriodo paramos admin istravimo –
šiam darbu i būtina laiku įdarbinti ir ap mokyti naujus darbuotojus. Nors naujame p eriode p aramos
apimtis išaugs 1.5 karto, dirbančiųjų admin istravimo sistemoje skaičius tiek neišaugs – atsisakius
daugeliu atveju konkursu, sumaž÷s darbo ap imtis. Ap skaičiuota, kad 2007−2013 m. p eriode reik÷s
apie 800 struktūrin÷s p aramos (konvergencijos tikslo) admin istravimo sistemos darbuotojų.
Pažy m÷tina, kad užtikrinti reikalingą darbuotojų skaičių ir jų kvalifikaciją yra vienas iš
didžiausių pasirengimo naujam periodui iššūkių, nes tokių darbuotojų nuolat trūksta ir
dabartiniame p eriode, b e to, y ra didel÷ konkurencija su p rivačiomis konsultacin÷mis firmomis d ÷l
kvalifikuotų sp ecialistų.
2) teisiškai reglamentuoti sistemą, p arengti reikalin gus dokumentus ir teis÷s aktus.
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42 pav. S truktūrin÷s paramos administravimo schema (LR Finansų ministerijos duomenimis)
Lie tuvos Respublikos Vyriausyb÷
Tvirtina valdymo ir kontrol÷s sistemą
reglamentuojančius teis÷s aktus;
tvirtina veiksmų programų priedus,
detalizuojančius veiksmų programų prioritetus

Regionų pl÷tros
tarybos
P lanuojant savivaldos
kompetencijai priskiriamas
viešas investicijas, nustatyto
biudžeto ribose tvirtina
investicijų prioritetus,
planuoja būsimus projektus,
inicijuoja jų rengimą

Šakin÷s ministe rijos
Siūlo projektų atrankos kriterijus;
sprendžia, kokia jų kompetencijai esančių veiksmų
programų prioritetų dalis bus įgyvendinama
programiniu (ilgalaikio planavimo) pagrindu, ir
kokia – skelbiant konkursus;
planavimo atveju: tvirtina trumpalaikius investicijų
prioritetus, planuoja būsimus projektus, inicijuoja
jų rengimą; tvirtina remiamus projektus;
konkursų atveju: rengia konkurso sąlygas, atrenka
(arba deleguoja Įgyvendinančioms institucijoms) ir
tvirtina remiamus projektus

Finansų ministe rija
(atsakinga už ES struktūrinę param ą)
Koordinuoja VP ir jas detalizuojančių priedų rengimą, VP derinimą su
EK, tolimesnį jų keitimą;
kuria valdymo ir kontrol÷s sistemą ir rengia ją reglamentuojančių teis÷s
aktų projektus, rengia sistemos aprašą ir teikiajį EK;
prižiūri valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą, siūlo šalinti
nustatytus trūkumus;
organizuoja ir planuoja veiksmų programų viešinimą ir vertinimą
tobulina ir prižiūri kompiuterizuotąinformacinę sistemą;
prižiūri papildomumo principo laikymąsi, ES paramos poveikį
makroekonominiams rodikliams,
kuria ES l÷šų planavimo biudžete, gavimo ir mok÷jimo srautus, būdus ir
mechanizmus; gauna ES l÷šas iš EK, išmoka jas projektų vykdytojams

Se rtifikuojanti
(mok÷ jim o)
institucija
Sertifikuoja ir
deklaruoja tinkamas
išlaidas EK, kitos
reglamente nustatytos
f-jos

Priežiūros komitetas
(LRV, ministerijos ir kitos valstyb÷s institucijos, VP VA,
įgyvendinančios institucijos, regionų ir savivaldos atstovai,
socialiniai ekonominiai partneriai, kt.)
Tvirtina projektų atrankos kriterijus, metines VP įgyvendinimo
ataskaitas, siūlymus keisti VP

Struktūrin÷s
param os audito
tarnyba
Audituoja valdymo ir
kontrol÷s sistemą bei
atlieka projektų
atrankinius
patikrinimus, rengia
kontrol÷s ataskaitas,
teikia jas EK, kitos
reglamente nustatytos fjos
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Žalia spalva pažym÷tos ES reglamente nustatytos jame minimų Vadovaujančios, Sertifikuojančios, Audito institucijų ir Priežiūros komiteto f unkcijos;
visos kitos f -jos – šalies nar÷s nuožiūra ir atsakomyb÷

Veiksm ų programų valdymo agentūra
Tvirtina, ar projektai atitinka projektų atrankos kriterijus ir kitas taikytinas ES ir nacionalines taisykles,
tvirtina remiamų projektų išlaidų tinkamumą,
užtikrina tai įrodančių dokumentų, kitų duomenų rinkimą ir tinkamą saugojimą,
vykdo programų įgyvendinimo priežiūrą, teikia apie tai informaciją P riežiūros komitetui, Sertifikuojančiai institucijai, LRV,
rengia metines VP įgyvendinimo ataskaitas,
teikia EK informaciją, reikalingą įvertinti didel÷s apimties projektus

Įgyvendinančios institucijos
Vykdo joms deleguotas VP VA funkcijas (pvz., vertina, ar projektai atitinka projektų atrankos kriterijus ir kitas taikytinas ESir nacionalines taisykles, remiamų
projektų išlaidų tinkamumą, kontroliuoja tai įrodančių dokumentų, kitų duomenų rinkimą ir tinkamą saugojimą projektuose, kt.)

Projektai
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2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos administravimo sistema tur÷tų remtis 2004-06 m. BPD stebimų
problemų analize, jų sprendimu, ir adekvačiu ES reglamentuose keliamų reikalavimų suvokimu (kad
tiksliau suprasti, ko reikalauja ES reglamentai, o ką nustatome patys).

PAGRINDINIAI ES STRUKTŪRINöS PARAMOS ĮSISAVINIMO TIKSLAI:
S partus įsisavinimas

 nereikia gražinti nesp÷jus panaudoti (n+2)

Atitikimas ES taisykl÷ms

 nereikia gražinti kaip netinkamai panaudotas l÷šas

Skaidrus procesas  pasitenkinimas visuomen÷je
Efektyvus įsisavinimas

 Lietuvos ūkis gauna kuo didesnę naudą

Toliau pateikiami pasiūlymai (nuo bendresnių iki detalių), nurodant ar ir kaip jie prisid÷s prie
aukščiau minimų tikslų.
24 lentel÷. Pasiūlymai
Siūlymas
1. Valstyb÷s
investicijų atveju
projektus kaip
taisykl÷
planuoti,
atsisakant
konkursų

S PARTUS ĮSISAVINIMAS
TAIP. T aupomas laikas, skirtas
projektų konkursams ir l÷šos,
investuojamos į nes÷kmingas
paraiškas;
pagal suderintą planą finansuoti
bus pateikiami parengti
įgyvendinti projektai (t.y.,
įsisavinimas projekte prasideda
nedelsiant)

2. Aktyviau
įtraukti regionus
(savivaldybes), kurie
planuotų savo ES
l÷šų dalį

TAIP. Vietoj gausyb÷s paraiškų
rengimo, regionai gali suderinti
poreikius ir planus bei susitelkti į
kelių projektų adekvatų
parengimą

3. Nustatyti
paprastesn es,
vieningas
taisykles
(proceso ir
išlaidų
tinkamumo)

TAIP. Reikalavimai projektams
ir jų vertinimui žinomi iš anksto
visiems, galima pasirengimą
prad÷ti iš anksto.
Nereik ÷s kiekvieną kartą rengti
ir derinti detalias gaires
pareišk÷j ams

Ar yra teigiamas poveikis ir koks?
ATITIKIMAS ES
SKAIDRUS

E FEKTYVUS ĮSISAVINIMAS

TAISYKLöMS

PROCESAS

TAIP. Suplanuotiems
projektams dar jų
rengimo metu galima
bus patarti, kaip
projektą koreguoti, kad
jis atitiktų visas
taisykles; sumaž÷jus
paraiškų skaičiui,
admin. sistema gal÷s
geriau įsigilinti į
rengiamus projektus ir
pad÷ti pareišk÷jams
TAIP. Suvokę ES
taisyklių keliamus
apribojimus, regionai
gal÷s pakeisti vienus
projektus kitais

TAIP. Į projektų
planavimą ir
aptarimą
lengviau įtraukti
platų partnerių
ratą (skirtingai
nei į vertinimą
konkurso atveju),

TAIP. Suplanuoti projektai
geriau atitiks nacionalines
strategijas; projekto rengimo
metu su pareišk÷ju galima
diskusija, siekiant kad projektas
duotų ministerijos pageidaujamą
efektą

TAIP.
Pripažįstamas
savivaldos
legitimumas,
regionai (vietos
savivalda)
pasirinkimus
daro patys
TAIP. Visi
dalyvaujantys iš
anksto žinos
nustatytas
„žaidimo
taisykles“ .

TAIP. Įgyvendinami projektai,
kurie aktualiausi vietos/regiono
lygmeniu, savivaldybių
suinteresuotumas

TAIP. Padeda
užtikrinti, kad tas pats
reglamento
reikalavimas ar
principas visur
taikomas vienodai

128

4. Aktyvinti
kontrolę ir
orientuoti ją ne į
įgyvendinimo
proceso formos,
bet jo esm÷s ir
efektyvumo
vertinimą

TAIP. Gerai veikianti kontrol÷
padeda numatyti įsisavinimo ir
kitas problemas, leidžia laiku
koreguoti administravimo
sistemą ir projektus
Efektyvi kontrol÷ įgyvendinimo
metu leistų sumažinti išsamų
išankstinį patikrinimą

5. Išgryninti
vadovaujan čios *
institucijos
funk cijas ir
sustiprinti jas

TAIP. Kontrol÷s
d÷mesys susitelks į
sistemos ir išlaidų
atitikimo reglamentų
reikalavimas (o ne
procedū rų
reglamentavimą), tai
pad÷s sistemai tobul÷ti,
bet ir ateityje leis geriau
paaiškinti kai kuriuos
mūsų sistemos
ypatumus ES
auditoriams
TAIP. Vadovaujančioji
institucija tur÷s daugiau
laiko ir stiprins
kompetenciją,
koncentruodam asi į
atitikimą ES taisykl÷ms

TAIP. Kontrol÷
tikrins
sprendimų
pagrįstumą ir
teis÷tumą

TAIP. Aktyviau
kontroliuojamas užsibr÷žtų
uždavinių pasiekimas

TAIP. Strateginis investicijų
TAIP. Aiškesnis TAIP. VI konsultacijos ir
planavimas ir politiniai
politinio ir
pagalba sudarys galimybę geras
sprendimai d÷l investicijų
techninio
id÷jas paversti gerais projektais
priimami iš anksto ir nestabdo
sprendimo
(būtų vertinama esm÷, pateikimo
vadovaujan čios institucijos
atskyrimas
formą pad÷tų pagerintu VI
darbo (ir atvirkščiai),
aplinkiniams leis
vadovaujan čioji institucija turi
aiškiau suprasti
galimybę pad÷ti parengti
sistemą
geresnius projektus
*Kaip Vadovaujan čioji institucija suprantamos tiek pati VI, tiek institucijos, kurioms VI deleguoja savo funkcijas

Siekiant įgyvendinti minimus siūlymus, siūloma:
1. konkursinę viešųjų investicijų projektų atranką pakeisti šių investicijų planavimu, kaip
įprasto valstyb÷s l÷šų planavimo dalimi, projektų planavimą prad÷ti iš anksto, konsultuojantis
su vadovaujančia institucija d÷l galimo jų tinkamumo; tuo būdu suderinti valstyb÷s investicijų
ir struktūrin÷s paramos programų l÷šų planavimo principus;
2. suteikti regionams galią savarankiškai spręsti d÷l struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo,
priskiriant jiems min÷tą investicijų planavimo ir derinimo funkciją regiono mastu Regionų
pl÷tros taryboms. Tuo tikslu bus iš anksto nustatyta ES struktūrin÷s paramos dalis, kuri teks
savivaldybių kompetencijos projektams (vykdant Savivaldos įstatymo priskirtas ir deleguotas
funkcijas), bendram šių projektų finansavimui naudojant savivaldybių l÷šas;
3. sukurti stiprų ir kompetentingą finansų kontrol÷s padalinį, kuris atliktų tik ES struktūrin÷s
paramos sistemos kontrolę ir auditą:
• tuo tikslu siūloma sukurti SPAT, kuri užtikrintų tinkamą ES reglamente nurodomų audito
institucijos f-jų vykdymą;
• SPAT ne tik pati vykdytų auditą, bet ir naudotų visų kitų kontrol÷s institucijų (Valstyb÷s
kontrol÷s, vidaus audito tarnybų, privačių auditorių) darbo rezultatus
4. Užtikrinti sistemoje dirbančiųjų žmonių aukštą kompetenciją, pilnai išnaudojant ES
struktūrin÷s paramos l÷šas valdymo ir kontrol÷s sistemos kaštams dengti.
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6

PAS IRINKTO S PRENDIMO ĮGYVENDINIMAS
Vykdant pirkimus darbams ir paslaugoms turi būti laikomasi viešųjų pirkimų įstatymo. Prieš

paskelbdama viešuosius pirkimus, projekto įgyvendinimo komanda paruoštą pirkimų dokumentaciją
turi suderinti su ESFA (planinių projektų atveju šią dokumentaciją rekomenduojama derinti prieš
pasirašant paramos skyrimo sutartį, teikiant projektinius viešųjų pirkimų dokumentus, kartus su
paraiška). Paskelbus viešuosius prikimus įgyvendinančiai institucijai rekomenduojame pranešti apie
projekto įgyvendinimo pradžią - po pirkimo sutarties pasirašymo reikiama dokumentacija pateikiant
ESFA. Viešuosius pirkimus rekomenduojame vykdyti pagal iš anksto suderintą (su įgyvendinančią
institucija) viešųjų pirkimų planą.
Jei projektas vykdomas kartu su partneriais jungtin÷s veiklos sutartis gali būti individuali ir
parengta skirtinga kiekvienu konkrečiu atveju. Paprastai yra nustatomi bendrieji klausimai, kurie
jungtin÷s veiklos sutartyje turi būti išspręsti. Toliau pateikiame Centrin÷s projektų valdymo agentūros
pateikiamas rekomendacijas jungtin÷s veiklos sutarties turiniui.
Pareišk÷jo ir partnerių sudaromoje jungtin÷s veiklos (ji gali būti vadinama partneryst÷s,
bendradarbiavimo, kooperacijos, etc.) sutartyje, kuri turi būti pridedama prie paraiškos, turi būti aptarti
šie momentai:
1. kuo prie projekto įgyvendinimo prisid÷s partneris (pinigais, įnašu natūra, žmogiškaisiais
ištekliais, suteiktu naudotis turtu, patirtimi ir pan.) ir kokiu dydžiu, kaip jie įvertinami;
2. kokia konkrečia veikla pasireikš pareišk÷jo ir partnerio ind÷lis, kaip bus vykdomos
(pasidalijamos) projekto veiklos (kas vykdys pirkimus, kaip bus organizuojamas projekto valdymas,
įgyvendinimo priežiūra ir kt., kaip ir kokia apimtimi tai vykdys abu partneriai, kaip koordinuos savo
veiksmus);
3. kokios yra partnerio pareigos ir kaip užtikrinamas jų tinkamas vykdymas;
4. ar partneris tur÷s tinkamų išlaidų, kaip bus apmokamos partnerio tinkamos išlaidos, kokiu
dydžiu, kaip vyks pinigų pervedimai tarp pareišk÷jo ir partnerio, kokie terminai;
5. kaip bus apmokamos išlaidos, kurios nebus pripažintos tinkamomis (kas jas padengs, kaip
jos paskirstomos tarp partnerių);
6. kaip pasidalijami projekto rezultatai, įgytas turtas (ar tai bendroji dalin÷ partnerių
nuosavyb÷, ar turtas įsigyjamas kiekvieno partnerio vardu atskirai, bet tik suteikiamas naudoti kitam
partneriui). Projekto metu sukurtos intelektin÷s nuosavyb÷s naudojimo tvarka ir sąlygos (kam
priklausys nuosavyb÷ į autorinį kūrinį, kokios bus galimo licencijavimo sąlygos ir pan.);
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7. kaip pareišk÷jas (Projekto vykdytojas) užtikrina savo įsipareigojimų pagal paramos teikimo
sutartį tinkamą įgyvendinimą, kaip partneris prisideda prie jo įsipareigojimų vykdymo – kaip
užtikrinamas dokumentų ir informacijos prieinamumas pas projekto partnerį (pvz. rengiant ataskaitas);
kaip gaunamos ir perduodamos partneriui išrašytos ir paramos l÷šomis apmokamos sąskaitos, koks
partnerio atstovas jas tvirtina; kaip užtikrinama projekto partnerio pareiga teikti pareišk÷jui
informaciją apie projekto pažangą, pareiga teikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus; kaip
užtikrinamas projekto tęstinumas iš partnerio pus÷s, kokios sankcijos nesilaikius įsipareigojimų, kaip
užtikrinamas turto naudojimas Projekto tikslams; kokios partnerio pareigos santykiuose su trečiaisiais
asmenimis (projekto priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis, rangovais ir kt.) ir kokia
partnerio atsakomyb÷ nesilaikius šių įsipareigojimų, kaip atliekamas projekto auditas (ar kiekvienas
partneris savo daliai, ar tas pats auditorius atlieka visą projekto auditą, kas apjungia išvadas, kaip jis
pasirenkamas), kurio iš partnerių sprendimas yra įpareigojantis, jei atsiranda nenumatytų atvejų ir t.t.;
8. kokia atsakomyb÷, jei vienas iš partnerių ketina pasitraukti iš projekto arba nevykdo savo
įsipareigojimų, kaip organizuojamas projekto įgyvendinimas pasitraukus vienam iš partnerių, kokios
sankcijos;
9. sutarties keitimo tvarka. Būtina nustatyti, kad padarytas sutarties pakeitimas įsigalioja tik
po to, kai tam neprieštarauja Įgyvendinančioji institucija;
10. sutarties nutraukimo tvarka, taip pat tuo atveju, jei projektui neskiriama parama. Nuostolių
atlyginimas, jei sutartis nutraukiama partnerio iniciatyva;
11. nuostata, kad teisių ir įsipareigojimų perleidimas be ĮI raštiško sutikimo negalimas;
12. nuostata, kad partneris privalo sudaryti sąlygas tikrinti projektą kontrol÷s institucijoms
(Europos Komisijos auditoriai, valstyb÷s kontrol÷, vadovaujančioji, tarpin÷ bei įgyvendinančioji
institucijos ir kt.);
13. informacijos konfidencialumas. Visų partnerių galimyb÷ susipažinti su informacija apie
projekto įgyvendinimą;
14. atgręžtinio reikalavimo teis÷s naudojimas, jei suteikta parama išieškoma projekto
įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą;
15. jungtin÷s veiklos sutarties pabaiga (sutartis turi apimti projekto veiklos tęstinumo
laikotarpį);
Sutartyje gali būti aptariamos ir kitos sąlygos.
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Kokyb÷s užtikrinimo priemon÷s
Šioje galimybių studijos dalyje pateikiame praktinius patarimus projektų reng÷jams, kad projekto
rengimo metu būtų užtikrintas planuojamo įgyvendinti projekto kokyb÷:
•

aiškiai nustatykite projekto naudos gav÷jus, įsitikinkite, kad tikslin÷ms grup÷ms projektas yra
aktualus;

•

išanalizuokite situaciją: kokios yra pagrindin÷s problemos, kokie jų sprendimo būdai;

•

kiek ir kokių projektų buvo įgyvendinta šioje srityje, kokie ankstesnių projektų trūkumai, kas
dar nepadaryta;

•

įvertinkite, ar projektas tur÷s poveikį, t.y. ar jis bus naudingas pareišk÷jui, partneriams;

•

ar jo veiklos bus vykdomos pareišk÷jo, partnerių teritorijose ar projekto rezultatais bus bendrai
naudojamasi tarp partnerių; ar projektas atitinka partnerių interesus;

•

ar partnerių dalyvavimas, teikiamos žinios ir patirtis suteikia papildomos vert÷s projektui, kt.;

•

skirkite pakankamai d÷mesio projekto koncepcijai ir projekto formulavimui (projekto tikslams,
uždaviniams, rezultatams, veikloms ir t.t.);

•

aiškiai formuluokite – projekto tikslai turi būti aiškūs ne tik specialistams;

•

atidžiai ir kritiškai planuokite projekto trukmę, kiekybinius projekto rezultatus ir projekto
išlaidas– jie turi būti tinkami ir realūs;

•

kritiškai įvertinkite savo ar partnerių darbuotojų galimybes ir užimtumą;

•

suburkite projektų įgyvendinimo patirtį turinčią komandą;

•

sudarykite aiškią projekto priežiūros struktūrą, nustatykite partnerių įsipareigojimus,
atsakomyb÷s pasiskirstymą;

•

aiškiai numatykite projekto tęstinumą (t.y. kaip projekto rezultatais bus naudojamasi ateityje).

Rengiant projekto paraišką:
•

vadovaukit÷s tik oficialia (rašytine) informacija;

•

griežtai laikykit÷s paraiškos formos ir puslapių tvarkos;

•

suderinkite pateikiamą informaciją skirtingose paraiškos formos dalyse ir atidžiai patikrinkite
pateikiamus rezultatų kiekybinius rodiklius (ko ir kiek žadate projekto metu pasiekti) paraiškos
tekstin÷je dalyje ir biudžete;

•

glaudžiai bendradarbiaukite su partneriais rengdami projektą, pasirašykite jungtin÷s veiklos
sutartį;
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•

rašykite glaustai ir argumentuotai, pateikite tikslius duomenis, užpildykite visas paraiškos
dalis, vadovaukit÷s rekomendacijomis d÷l informacijos apimties;

•

išnagrin÷kite paraiškų vertinimo kriterijus (administracin÷s atitikties ir tinkamumo bei kokyb÷s
ir finansinio vertinimo), tam panaudokite gair÷se pateikiamas vertinimo lenteles;

•

sukomplektuokite visus būtinus dokumentus;

•

pasitikrinkie ar tinkamai pagrind÷te finnsavimo šaltinius;

•

neatid÷kite reikalingų oficialių dokumentų rinkimo paskutinei dienai.

Sudarant projekto biudžetą:
•

projekto biudžetą pateikite oficialiai patvirtintoje formoje;

•

daugiau d÷mesio skirkite projekto biudžetui sudaryti ir pagrįsti – jei turite ir esate paprašyti
projekto vertinimo metu, pateikite išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

•

kuo realiau suplanuokite projekto sąnaudas – „neišpūskite“ jų, užtikrinkite atitikimą tarp
projekto išlaidų ir gaunamų rezultatų;

•

į projekto biudžetą įtraukite tik tinkamas išlaidas, ir tik tas, kurios būtinos projekto veikloms
įvykdyti;

•

įsitikinkite, kad numat÷te tikrai visas projekto veiklų atlikimui reikalingas išlaidas;

•

iš anksto numatykite ir užsitikrinkite bendrojo finansavimo šaltinius;

•

suskirstykite reikalingas išlaidas pagal biudžeto kategorijas;

•

patikrinkite, ar projekto biudžete n÷ra aritmetinių klaidų, ( skaičiuojant Excel skaičiuokle
kartais iškyla apvalinimo neatitikimų);

•

laikykit÷s pagrindžiamos finansavimo logikos ir apribojimų (įrangai ir prek÷ms, projekto
auditui ir kt.).

Siekiant užtikrinti įgyvendinamų projektų kokybę į pagalba taip pat gali būti pasitelkiamos ir
projektų planavimo ir valdymo kompiuterin÷s programos. Atlikome trumpą jų analizę.
Pirmiausiai panagrin÷sime, kokios šiuolaikin÷s kompiuterin÷s programos naudojamos projektų
planavimui ir valdymui. Žemiau pateikiame keleto naudojamų darbo vietos programų palyginimą
(lentel÷ 26) pagal išskirtinius bruožus (lentel÷ 25):
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25 lentel÷. Bruožų apibūdinimas
Poreikiai
Portfelis

Poreikio valdymas užsakant darbus, renkant užsakymus, ir pan.
Projektų portfelio valdymas, resursų perskirstymas tarp portfelio projektų ir pan.

Tvarkaraštis Tvarkaraščio sudarymas su ryšiais ir priklausomyb÷mis
Biudžetas

Biudžeto sudarymas ir biudžeto įvykdymo valdymas

Rizika

Rizikos nustatymas , valdymas, prielaidų ir sąlygų valdymas

Resursai

Resursų nustatymo įrankis, resursų priskyrimas projektams, panaudojimo analiz÷

Laikas

Laikaraščių įvedimo įrankiai, priskyrimas projekto užduotims ir atsiskaitymas

Įvykdymas Projekto pasiekimų įvertinimas ir analitiniai instrumentai

26 lentel÷. Darbo vietos projektų valdymo programos
Programa
GanttProject
Microso ft Project
OmniPlan
Open Workbench
Pertmaster
PlanningForce

Poreikis Portfelis tvarkaraštis Biudžetas Rizika Resursai Laikas Įvykdymas
Pastabos


Atviros (nemokamai)





Mac


Atviros (nemokamai)






Toliau panagrin÷kime ir palyginkime kai kurias įmon÷s tinklines projektų ir projektų portfelių
valdymo programas (lentel÷ 27).
27 lentel÷. Įmon÷s Projektų/Portfelio valdymo programos
Programa
AceProject
Achievo
Artemis
InventX
Microso ft Project
Portfolio Server
Planisware OPX2
Vertab ase

Poreikis Portfelis tvarkaraštis Biudžetas Rizika Resurai Laikas Įvykdymas
Pastabos





Mokama
Atviros



(nemokamai)




















































Mokama

Kaip matome iš palyginimo, abiem atvejais viena universaliausių (daugiausiai funkcijų atliekanti) yra
Microsoft Project programa.
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Reikalavimai projekto įgyvendinimo proceso valdymui
ES struktūrin÷s paramos projektai yra valdomi keliuose lygmenyse. Pirmasis lygmuo yra projekto
įgyvendinimo komanda, kuri prižiūr÷s paslaugų teik÷jų darbą ir sutarčių vykdymą. Komandos
specialistai bus atsakingi už darbų kokyb÷s kontrolę. Antrame priežiūros lygmenyje komanda
nustatytais laikotarpiais teiks ataskaitas įgyvendinančiai institucijai apie projekto įgyvendinimo veiklą
ir vykdomus atsiskaitymus. Trečiame lygmenyje tinkamą finansų tvarkymą ir dokumentacijos
parengimą užtikrins perkamos audito ir projektų techninio administravimo paslaugos. Tinkamą
projekto veiklų vykdymą užtikrins ir Europos Komisijos, vadovaujančios institucijos, tarpin÷s,
įgyvendinančios institucijos bei valstyb÷s kontrol÷s patikros vietoje bei auditai.
7

PROJEKTŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS
Detali projektų rizikos vertinimo metodika pateikta galimybių studijos 4 priede. 5 priede taip pat

pateiktos rekomendacijos d÷l dvigubo finansavimo rizikos valdymo.
Rizikos analiz÷ leidžia įvertinti visas su projektu susijusias rizikos, jų priežastys, mažinimo ir/ar
neutralizavimo priemon÷s, kartu įvertinant šių priemonių taikymui būtinus išteklius. Rizikos analiz÷
atliekama, siekiant nustatyti, kurių projekto parametrų pokyčiai daro didžiausią poveikį laukiamiems
rezultatams; kokie papildomi tyrimai ar duomenys turi būti gauti, kad būtų galima įvertinti faktinių
investicijų projekto rezultatų nuokrypius nuo laukiamų rezultatų. Investicijos rizikingos tuomet, kai
nedideli parametrų pokyčiai sąlygoja didelius rezultato nuokrypius. Tuomet laukiami rezultatai tampa
ekonomiškai nenaudingi.
Pirmasis žingsnis, atliekant rizikos analizę, yra pagrindinių rizikos rūšių identifikavimas ir rizikos
mažinimo priemonių numatymas. Šios informacijos pavyzdžiai pateikiami 28 lentel÷je. Jeigu
įmanoma, prieduose reikia pateikti dokumentus, įrodančius atliktus veiksmus mažinant riziką (tyrimų,
apklausų rezultatai, ketinimų protokolai, sutarčių projektai ir pan.).
Rizikos analiz÷ gali būti taikoma tada, kai rengiant investicijų projektą būna sunku nustatyti
numatomus gauti rezultatus bei sąnaudas. Ji taikoma siekiant nustatyti, kurių rodiklių nukrypimas yra
svarbus įvertinant investicijų projektą arba norint nurodyti, kokie papildomi tyrimai arba duomenys
turi būti pateikti, kad būtų galima įvertinti galimus nukrypimus nuo planinių investicijų projekto
reikšmių. Investicija bus rizikinga tada, kai nedideli nagrin÷jamų sąnaudų pokyčiai sąlygoja didelius
kriterijų pokyčius.
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Jautrumo analiz÷ parodo, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nukrypimai paveikia
analizuojamo investicijų projekto rezultatus ir vertinimo kriterijus. Jautrumo analiz÷ atliekama keičiant
pradines prielaidas ir stebint, kaip keičiasi dabartin÷s grynosios vert÷s bei kiti kriterijai.
Pagrindinių projekto parametrų, labiausiai sąlygojančių laukiamus projekto rezultatus,
poveikiui nustatyti taikoma jautrumo analiz÷. Tam tikslui daroma prielaida, kad konkretus veiksnys
(pinigų įplaukos, pradin÷ investicijų suma, veiklos ir eksploatavimo išlaidos, ekonomin÷-socialin÷
nauda ir pan.) pasikeis 10 proc. neigiama linkme. Padarius prielaidą apskaičiuojami nauji EGDV ir
EVGN rodikliai. Jautrumo analiz÷ atliekama vienai iš pasirinktų (geriausių) investicijų projekto
alternatyvų.
2-4 pagrindiniai parametrai, kurių pokytis labiausiai sąlygoja laukiamus ekonominius
rodiklius, yra apjungiami į scenarijus. Analiz÷s pagal scenarijus rezultatai pateikiami lentel÷je (29
lentel÷).
28 lentel÷. Rizikos rūšys, aprašymas ir mažinimo priemon÷s (detaliai informacija pateikta 4
priede)
Rizikos rūšis

Rizikos aprašymas

Rizikos mažinimo priemon÷s

Investicijų ir jų finansavimo rizika
Investicijų vert÷s
padid÷jimas

Investicijų vert÷ įgyvendinant
projektą gali būti didesn÷ nei
numatyta skaičiavimuose

Atliktos tiek÷jų apklausos,
kainininkai, statybų sąmatos (statybos
organizacijų pasiūlymai), analogų
analiz÷

Mažesn÷ nei numatyta
finansin÷ projekto nauda
(mažesn÷s pinigų
įplaukos)

Pinigų įplaukos gali būti
mažesn÷s nei pateiktos
finansin÷je analiz÷je

Atliktų tyrimų, apklausų rezultatai,
panašių projektų patirties analiz÷,
aiškus techninis projektų pagrindimas

Skirtingi finansavimo
variantai

ES parama gali būti sumažinta,
priklausomai nuo projekto
prielaidų ir rezultatų

Organizacijos veiklos tęstinumo
pagrindimas skirtingiems finansavimo
variantams, projekto naudingumo ir
numatytos finansavimo schemos
optimalumo įrodymas

Ekonomin÷ rizika
Mažesnis potencialių
naudos gav÷jų aktyvumas
ir pasinaudojimas
sukuriama nauda

Projekto nauda gali pasinaudoti
mažiau potencialių naudos
gav÷jų, nei numatyta prielaidose

Aiški daromų prielaidų argumentacija,
analogų analiz÷ ir įvertinimas, naudos
gav÷jų aktyvumo tyrimai ir pan.

Ekonominių prielaidų ir

Vertinant projekto naudą gali
būti pasirinktos netikslios

Pasirinktos metodikos pagrindimas,
analogiškų projektų rezultatai,
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rezultatų netikslumas

prielaidos, kurios iškreipia
rezultatus

prielaidų pagrįstumo kokyb÷s
vertinimas

Technin÷ rizika
Investicijų kokyb÷

Tiek÷jai gali patiekti
nekokybišką įrangą.

Patikimų tiek÷jų parinkimas, šios
rizikos draudimas, garantiniai
reikalavimai tiekimo sutartyse

Tiekimo ir darbų
v÷lavimai

Projekto įgyvendinimo plane
numatyti veiksmai (veiklos) d÷l
įvairių priežasčių gali v÷luoti

Sutartyse numatytos sankcijos, realus
ir pagrįstas darbų planas (pasiliekant
rezervą nenumatytiems atvejams)

Kita rizika
Politin÷ rizika

Vietin÷s valdžios institucijų ar
organizacijos vadovyb÷s
neigiamas požiūris į projektą
gali labai sumažinti jo
įgyvendinimo efektyvumą

Valdžios institucijų pritarimo raštai,
numatytos diskusijos projekto
įgyvendinimo metu, parengtos
interesų derinimo schemos, naudos
bendruomenei įrodymas

29 lentel÷. Jautrumo analiz÷ pagal scenarijus.
Veiksnys
(parametras)

Matavimo
vienetas

Scenarijai
Optimistinis

Labiausiai
tik÷tinas

Pesimistinis

Rezultatai
EGDV (7 proc.)
EVGN
Esant optimistiniam scenarijui, daroma prielaida, kad visi išvardinti veiksniai įgis 10 proc.
geresnes reikšmes nei labiausiai tik÷tiname variante. Esant pesimistiniam scenarijui, daroma prielaida,
kad visi išvardinti veiksniai įgis 10 proc. blogesnes reikšmes nei labiausiai tik÷tiname variante.
Atlikus geriausios investicijų projekto alternatyvos jautrumo analizę ir analizę pagal
scenarijus, pateikiamas rizikos veiksnių apibendrinimas ir rizikos analiz÷s išvados.
Rizikingiems projektams valdyti siūlomos rekomendacijos:
1. rizikingiems projektams - sutartims vykdyti intensyvią projekto vykdymo kontrolę: patikslinti
(detalizuoti) projektų vykdymų grafikus, dažniau organizuoti pasitarimus su projektų
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įgyvendinimo parneriais ieškant būdų paspartinti projekto vykdymą ir pan. Ypatingai tai
taikytina didel÷s ir vidutin÷s rizikos projektams;
2. reikalauti iš projektų vykdytojų, vykdančių didel÷s ir vidutin÷s rizikos projektus, priemonių
plano, kaip jei ketina paspartinti probleminių projektų vykdymą ir reikalauti didesn÷s
atsakomyb÷s už projektų vilkinimą;
3. sutartyse, kur paslaugų teik÷jai v÷luoja atlikti vykdomus darbus/suteikti paslaugas, informuoti
paslaugų teik÷jus, jog pradedami skaičiuoti delspinigiai ir prad÷ti šios priemon÷s įgyvendinimą
4. vykdant pirkimus didel÷s rizikos projektuose, skirti patyrusius įgyvendinančios agentūros
specialistus (arba pasamdyti tokius specialistus iš šalies) dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijoje;
5. prad÷ti reikalauti nuostolių padengimo garantijos, jei konkurso dalyvis teikia teismui ieškinį
d÷l pirkimo procedūrų ir teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones (t.y. sustabdo
pirkimus). Šiuo atveju rekomenduojama iš karto informuoti konkurso dalyvius apie tokią
perkančiosios organizacijos teisę, įrašant atitinkamas nuostatas į pirkimo dokumentus;
6. vadovaujančiai ir tarpinei institucijoms (o taip pat ir projektų vykdytojams) prad÷ti dažniau
informuoti vietinę bei centrinę žiniasklaidą apie vilkinamų projektų kaltininkus – paslaugų
teik÷jus arba projektų vykdytojus;
7. vadovaujančiai ir tarpinei institucijai aktyviau ir įtaigiau vykdyti veiklą d÷l projektų vykdytojų
prisid÷jimo prie projekto finansavimo išaugus pastarųjų kaštams. Ypatingai tai taikytina, tais
atvejais, kai projektų kaštai padid÷ja d÷l projektų vykdytojų reikalavimų įtraukti padidintus
kiekius į paslaugų sutartis;
8. įgyvendinančioms institucijoms planuoti mok÷jimus ir įpareigoti paslaugų teik÷jus laikytis šios
plano siekiant išvengti did÷lio l÷šų kiekio išmok÷jimo projekto pabaigoje;
9. rekomenduojame suvienodinti pažeidimų sąvokos traktavimą ir jų valdymo principus visose
ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s institucijose, taip pat siūloma nustatyti tam tikrą
tolerancijos lygmenį (piniginę sumą), kurios neviršijant atskiri pažeidimai būtų laikomi
nereikšmingais ir jų sprendimams būtų skiriama mažiau d÷mesio nei esmin÷ms klaidoms ar
neatitikimams;
10. siekiant palengvinti grąžintinų l÷šų administravimą bei išmok÷tų paramos l÷šų grąžinimą,
nekeliant rizikos s÷kmingam tolimesniam projekto įgyvendinimui, siūloma priemonių
finansavimų taisyklių aprašus papildyti nuostatomis, suteikiančioms galimybę nustatytais
atvejais grąžintinų l÷šų sumą atimti iš kito mok÷jimo prašymo.
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8

PAS IRINKTO OPTIMALAUS SPRENDIMO NAUDOS ĮVERT INIMAS
Nurodomos pasirinkto sprendimo sąsajos su savivaldyb÷s, regiono, nacionalin÷mis ir ES

strategijomis pateiktos 12 priede.
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IŠVADOS IR PAS IŪLYMAI
1. Rekomenduojame sistemos ir atskirų institucijų lygmenyje nustatyti veiklos rezultatų
vertinimo rodiklius, kurie leistų objektyviai įvertinti sistemos ir instit ucijos būklę ir jų veiklos
rezultatus t.y. pagrindinį d÷mesį skirti ne tik projektų įgyvendinimo grafikui ir įsisavinimų l÷šų
steb÷jimui (kaip 2004−2006 m. periodu buvo daroma dauguma institucijų) – tokie rodikliai yra
pernelyg bendri ir neįgalina laiku nustatyti sisteminių problemų bei jų sprendimo būdų
Institucijų veiklos planuose atkartoti ne tik jiems vykdyti priskirtas funkcijas, bet ir nustatyti
funkcijų vykdymo kokybę ir rezultatus nustatančius rodiklius (pvz. procedūrų atlikimo
terminai, užbaigti projektų etapai, pasiketi jų rezultatai, maksimalus sutrikimų (skundų)
skaičius ir pan.). Rekomenduojame visos sistemos mastu ir atskirų institucijų lygmenyse
nustatyti jų veiklos vertinimo rodiklius, susietus su institucijų funkcijoms ir pagrindiniams
jiems keliamais uždaviniais bei sukurti tokių rodiklių steb÷senos sistemą, kurios pagrindu
gal÷tų būti nustatomos problemin÷s sritys. Institucijų lygmens veiklos vertinimo rodikliai
tur÷tų būti perkeliami į kiekvieno padalinio ir atskirų darbuotojų tikslus ir vertinimo rodiklius,
kurių pagrindu būtų vertinami pasiekti rezultatai.
2. Rekomenduojame įdiegti projektų rizikos vertinimo metodiką, kuri būtų integruota su esama
kontrol÷s sistema. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus, skirtingoms rizikos grup÷ms
priskirtiems projektams būtų planuojami ir taikomi diferencijuoti kontrol÷s veiksmai, taip pat
būtų nustatomi kontrol÷s veiksmų atlikimo prioritetai.
3. 2004−2006 m. programavimo periodu projektų vykdytojai reng÷ ir teik÷ didelį skaičių įvairių
ataskaitų ir su projektų įgyvendinimu susijusios informacijos, kuri neretai dubliuojama
įvairiuose sistemos lygmenyse. Didelis teikiamos informacijos ir ataskaitų kiekis reikalauja
papildomų išteklių jų parengimui, surinkimui ir apdorojimui ir analizei, taip pat padid÷ja klaidų
ir nenuoseklaus informacijos pateikimo rizika. R ekomenduojame, kuriant 2007−2013 m.
projektų finansavimo sistemą kompleksiškai įvertinti teikiamų ataskaitų poreikį sistemos
lygmenyse,

nustatyti pagrindinius kiekvieno

institucijų lygmens

veiklos rezultatus

apibr÷žiančius rodiklius ir parengti vieningą atsakingų institucijų paketą, nustatant kiekvienos
institucijos teikiamą informaciją.
4. Atliekant analizę pasteb÷jome, kad ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje
veikiančios institucijos neturi pakankamai informacijos apie kitų institucijų veiklos procesus ir
procedūras, komunikavimas ir geros praktikos skaida pagrinde vyksta asmeninių kontaktų
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pagrindu. Rekomenduojame įgyvendinančiai institucijai apsvarstyti galimybę sukurti procesą,
kuriuo metu įvairių lygių ir skirtingiems sektoriams atstovaujančios institucijos gal÷tų
pasidalinti veiklos patirtimi ir gera praktika institucijos valdymo ir pagrindinių jos funkcijų
vykdymo srityje. Toks procesas gal÷tų būti paremta darbu grup÷se, periodiniu geros praktikos
komunikavimu sistemos dalyviams, kurį atliktų įgyvendinančioji institucija, dirbanti su
keliomis tarpin÷s institucijomis ar kitomis priemon÷mis.
5. Kadangi viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų kaita yra gana did÷l÷, ES struktūrin÷s
paramos valdymo sistemos procese dalyvaujančioms institucijoms labai svarbu aiškiai ir
sistemingai reglamentuoti savo veiklos procesus ir procedūras bei įdiegti naujų darbuotojų
mokymo ir įtraukimo į organizacijos veiklą programą, tokiu būdu užtikrinant spartesnį ir
sklandesnį darbuotojų pakeičiamumo procesą.
6. Įgyvendinančiai ir tarpinei institucijai vykdyti glaudesnį bendradarbiavimą su kitų šalių
institucijoms/organizacijoms. Siūloma apsvarstyti galimybę atitinkamiems darbuotojams
priskirti ryšių su vietiniais ir užsienio parneriais pl÷tojimo funkcijas. Tokios funkcijos gal÷tų
apimti:
• kontaktų su atitinkamų užsienio šalių institucijoms užmezgimą ir geros praktikos
konkrečiuose funkcijose per÷mimą (pvz. įvairios tikrinimų, rizikos vertinimo ir pan.
metodikos, procedūrų vadovų sprendimai ir pan.);
• įgyvendinimų sprendimų veiksmingumo vertinimą.
Būtų tikslinga apsvarstyti galimybę pasinaudoti technologiniu sprendimu (pvz. internetine
duomenų baze, kurioje būtų talpinami kitų šalių geros praktikos sprendimai, įgyvendinti ES
struktūrinių fondų valdymo srityje, sugrupuoti pagal institucijas, funkcijas ir pan.) iš partnerių
gautai informacijai susisteminti ir pateikti.
7. Siūloma apsvarstyti galimybę projekto įgyvendinimo metu atlikti periodinius institucijų
darbuotojų mokymų metu įgytų žinių įvertinimus, kurie leistų sistemingai įvertinti taikomų
mokymų veiksmingumą bei atitinkamai planuoti ar pakoreguoti kitus projektuose numatytus
mokymus.
8. Rekomenduojame projektų įgyvendinimo metu kaupti informaciją susijusia su projektų metu
pasitaikančiomis klaidomis ir/ar dokumentuose pasitaikančius neatitikimus. Atsižvelgiant į
praeities rezultatus, būtų galima diferencijuoti taikomas kontrol÷s priemones priklausomai nuo
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projekto vykdytojo vykdomo projekto rizikingumo, kompetencijos, patikimumo bei
institucinių geb÷jimų.
9. Dokumentuose nurodyti netik konkrečius terminus mok÷jimų prašymų ir paraiškų tikrinimui,
bet ir apibr÷žti, kokiu būdu užtikrinimas šių terminų laikymasis ir kokių priemonių imamasi,
jeigu šių terminų nesilaikoma. Rekomenduojame aiškiau apibr÷žti ir reglamentuoti sistemą,
kaip nustatomi, analizuojami ir sprendžiami nukrypimai nuo nustatytų procedūros atlikimo
terminų, taip pat nusistatyti objektyvius pamatuojamus tikslus šioje srityje.
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Š ALTINIŲ S ĄRAŠ AS
ES ir LR teis÷s aktai bei projektai:
1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas d÷l
Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999;
2. 2000 m. geguž÷s 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „D÷l informavimo ir viešumo
priemonių, kurias valstyb÷s nar÷s turi įgyvendinti, d÷l paramos iš struktūrinių fondų“;
3. 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentas Nr.1828/2006, nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1080/2006 d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, įgyvendinimo taisykles
4. Informavimo ir viešinimo strategijos naujajam 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos laikotarpiui
projektas (2007 m. birželio m÷n. versija).
5. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007
m. rugs÷jo 24 d.
6. Nacionalin÷ bendroji strategija „Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti“.
7. LR Užimtumo r÷mimo įstatymas (Žin., 2006-06-30, Nr. 73-2762).
8. LR ūkio ministro 2004 m. rugs÷jo 22 d. įsakymas Nr. 4-346 „D÷l probleminių teritorijų“ (Žin.,
2004, Nr. 148-5380).
9. LR Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2399).
10. LR finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. Įsakymas Nr.1K-066 „D÷l projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių įgyvendinimo“.
11. LR Vyriausyb÷s 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr.1139 „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų
pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas.
12. LR Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr.1443 „D÷l projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
Apklausos, visuomen÷s nuomon÷s tyrimai:
1. ESFA užsakymu „Dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir paslaugų kainos rinkos
analiz÷“.
Europos Komisijos metodiniai dokumentai:
1. European Commission. Indicators for M onitoring and Evaluation: An indicative methodology.
Working paper 3
2. European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working paper
3. Tavistock Institute, Evaluating Socio Economic Development, The GUIDE
Kiti šaliniai:
1. 2007 m. valstyb÷s tarnautojų mokymo ataskaitos.
2. M etin÷s Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaitos.
3. BPD 5.1. ir 5.2 priemon÷s finansuotų projektų įgyvendinimo ataskaitos.
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4. http://www.ppcd.gov.mt/
5. www.mct.ro/
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2 PRIEDAS
Valstybinių planinių projektų finansavimo
sąlygų aprašo priedas.
(Paraiškos d÷l projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma)
PARAIŠ KOS DöL PROJEKTO FINANS AVIMO S PECIALIOJI (B) dalis
1. PROJEKTO PARENGTUMAS
1.1.Ar yra parengta:

Vertinimas
(taip/ne)

Netaikoma

Galimybių studija
Atlikti tyrimai
Technin÷ užduotis
Projektin÷ viešųjų pirkimų dokumentacija
1.2. Ar yra sprendimas d÷l įsipareigojimų skirti
bendrąjį finansavimą
2. PAGRINDINIŲ S KAIČIAVIMO PRIELAIDŲ PAGRINDIMAS
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto veiklos išlaidos
Išlaidos 1
Išlaidos 2
Išlaidos 3
.....
Projekto pajamos
Pajamos 1
Pajamos 2
Pajamos 3

Pasirinkto projekto įgyvendino laikotarpio pagrindimas

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

3. ATIT IKIMAS BENDRIJOS POLITIKOS KRYPTIMIS IR T EISöS AKTAMS
Ar buvo pateikta paraiška d÷l paramos šiam projektui iš bet kokio kito bendrijos šaltinio (įskaitant
ERPF, ESF, Sanglaudos fondą)?
Taip
Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius,
datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.)

Ar šis projektas papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau yra finansuojamas ar bus finansuojamas
iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio?
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Taip

Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius,
datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.).

Ar buvo pateikta paraiška d÷l paramos iš bet kokio kito Bendrijos šaltinio (įskaitant ERPF, ESF,
Sanglaudos fondą ir kt.) ankstesniam šio projekto etapui (įskaitant galimybių studijos, tyrimų ir kitus
parengiamuosius darbus).
Taip
Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius,
datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.).

4. PAREIŠ KöJO PATVIRTIN IMAS
Patvirtinu, kad šioje formoje patikta informacija yra tiksli ir teisinga.

PAVARDö
PARAŠAS
ORGANIZACIJA
DATA

A.V.
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Paraiškos d÷l projekto finansavimo specialiosios
(B) dalies 1 priedas
PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ S ĄRAŠ AS
(Pridedamas originalas ir 1 kopija, jei originalas n÷ra reikalaujamas 2 kopijos)

Galimybių studija, atlikti tyrimai
Skaičiuojama (orientacin÷) sąmata (originalas)
Pažyma patvirtinanti pareišk÷jo ind÷lį projekto bendram finansavimui (finansuoti netinkamas
išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas) (originalas)
Jei pareišk÷jas yra savivaldyb÷s administracija – Tarybos sprendimas d÷l projekto bendrojo
finansavimo (kopija)
Patvirtinta pareišk÷jo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija
Viešųjų pirkimų dokumentacija (konkurso sąlygos, technin÷ specifikacija (darbams, prek÷ms)
ar technin÷ užduotis (paslaugoms), darbų/prekių kiekiai, paslaugų teikimo/prekių teikimo
sutarties projektas ir kt. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujami dokumentai) (kopijos)
Viešųjų pirkimų planas (projektas)
M ok÷jimo prašymų pateikimo grafikas (projektas)
________________________

____________

______________________

Juridinio asmens pavadinimas

Vadovo pareigos

(vard as, pavard÷, paraš as)

_______________
(data)

Antspaudas
Paraiškos reng÷jas:
__________________
(Institucija, pareigos, vardas, pavard÷, parašas )
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Paraiškos d÷l projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies 2 priedas
PARAIŠ KA PAS LAUGOMS
1. Trumpas projekto apibūdinamas
Paslaugoms pagrindimas
Paslaugų pavadinimas

Esama situacija

Laukiami rezultatai

Esama situacija

Laukiami rezultatai

(numatomi atlikti darbai)

Prek÷s pavadinimas
(numatomos tiekti prek÷s)

*Technin÷je užduotyje turi būti įrašyta:
- esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas;
- užduoties tikslai (bendrieji tikslai, specialieji tikslai);
- paslaugos teik÷jo, konsultanto darbo rezultatai;
- darbų apimtis (bendroji dalis, specialioji veikla, projekto valdymas);
- trukm÷ ir vieta (vietas, darbų pradžia ir įvykdymo trukm÷);
- reikalavimai (darbuotojai, darbo vieta, konsultanto suteikiama įranga, įstaigos įranga,
nenumatytos išlaidos);
- ataskaitos (reikalavimai atskaitų rengimui, ataskaitų teikimas ir paskirstymas);
- steb÷jimas (monitoringas) ir vertinimas (rodiklių nustatymas, specialieji reikalavimai);
- reikalingos sąnaudos;
- prielaidos ir rizikos veiksniai (prielaidos galinčios sutrikdyti projekto įgyvendinimą;
rizikos veiksniai).
2. Vieta:
Nurodoma geografin÷ pad÷tis žem÷lapyje, kurioje bus atliekamos paslaugos (apskritis, rajonas,
miestas, kita), įstaiga (pareišk÷jo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).
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3 PRIEDAS
ADMINISTRACINöS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELö
Paraiškos pristatymo data:
Paraiškos Nr.:
Projekto pavadinimas:
Paraišką pri÷m÷:
(vardas,
pareigos)
Tikrinimo elementas
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Pareišk÷jo pavadinimas:

pavard÷,

Paraiška pateikta (išsiųsta) iki kvietime teikti
paraiškas nurodyto galutinio pateikimo termino.
Paraiška, pateikta tinkamu būdu, kaip nurodyta
finansavimo sąlygų aprašo ( toliau – Aprašo) 57
ir 58 punktuose.
Paraiška (A ir B dalys) yra visiškai užpildyta,
atitinka paraiškos formą, kaip nurodyta Aprašo
47 punkte.
Paraiškos bendrosios (A) ir specialiosios (B)
dalių formos bei projektų išlaidų pagrindimas yra
paraišk÷jo pasirašyti ir antspauduoti. Pasirašant
nurodomas dokumentus pasirašančiojo asmens
vardas,
pavard÷,
pareigos.
Dokumentai
tvirtinami pareišk÷jo antspaudu.
Paraiškos bendrosios (A) ir specialiosios (B)
dalių formos ir kartu pridedami dokumentai
susegti į segtuvus
Visi paraiškos bendrosios (A) ir specialiosios (B)
dalių formų ir kartu pridedamų dokumentų lapai
sunumeruoti eil÷s tvarka.
Paraiškos A ir B dalys turi būti sunumeruoti
kompiuteriu/ranka ir pasirašytas kiekvienas/
paskutinis lapas.
Visus kitus su paraiška privalomus ar
papildomus
pateikiamus
dokumentus,
rekomenduojama sunumeruoti, perrišti siūlu ir
pasirašyti bei antspauduoti paskutinį lapą.
Pateiktas vienas originalas, ant kurio aiškiai
nurodyta ORIGINALAS, 2 kopijos, ant kurių
nurodyta KOPIJA.
Pateikta užpildyta elektronin÷ paraiškos versija
(įrašyta į elektroninę laikmeną).
Paraiška užpildyta lietuvių kalba.
Paraiška surinkta kompiuteriu (atspausdinta).

Taip

Ne

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X
X

□
□

□
□
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Netaikoma Po
patikslinimo

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

Pateiktas paraišką pasirašiusio asmens
įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (jeigu
paraišką pasirašo įgaliotas asmuo).
Pateiktas 1 priedas. Projekto išlaidų pagrindimas
(užpildytas pagal Aprašo _ priede pateiktą
formą).
Pateiktoje paraiškoje nurodytas dokumentų ir
lapų skaičius atitinka faktiškai pateiktus.
Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais prie
paraiškos prid÷ta jungtin÷s veiklos sutartis.
Jungtin÷s veiklos sutartis atitinka LR Civilinio
kodekso Šeštosios knygos LI skyriuje jungtin÷s
veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus.
Pareišk÷jo ir (ar) parnerio (-ių nuosavą ind÷lį
įrodantys dokumentai.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojamos
stažuot÷s,
pateikti
valstyb÷s
tarnautojų
pareigybių aprašymai.
Deklaracija, kuria pareišk÷jas patvirtina, kad
projekte numatytos ir pagal šią priemonę
finansuojamos veiklos tuo pačiu metu n÷ra
finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir
ES fondų.
Pateikta pažyma apie pareišk÷jo ir (ar) jo
partnerio (-ių) gautą ir (ar) gaunamą viešąjį
finansavimą (įskaitant tuos pačius reikalavimus
atitinkančioms išlaidoms skirtą valstyb÷s
pagalbą, taip pat per 3 pastaruosius metus skirtą
ir (ar) šiuo metu skiriamą de min imis pagalbą.

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

X

□

□

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMAI

VERTINTOJO PASTABOS.
(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)

Ar galima ataskaitą teikti sekančiam vertinimo etapui?

(Taip/Ne)

□

X

X

□

X

□

Ar buvo rasti nežymūs trūkumai? (Taip/Ne)

Jei taip, ar jie buvo derinami su pareišk÷ju? (Taip/Ne)
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Patikslintų dokum entų gavimo data:
Ar buvo atsižvelgta į visas pateiktas pastabas?

X

□

Ar liko nepataisytų trūkumų?

□

X

□

X

Sprendimas d÷l administracin÷s
patikslinimo (Taip/Ne)

atitikties

po

Tikrino:
Vardas, pavard÷

Parašas

Data

Vardas, pavard÷

Parašas

Data

Peržiūr÷jo:
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4 PRIEDAS
EUROPOS S ĄJUNGOS LöŠOMIS FINANS UOJAMŲ PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS
1. BENDROS IOS NUOSTATOS
1. Pagrindin÷s rizikos analiz÷s valdymo metodikos tikslas yra nustatyti esminius rizikos
veiksnius ir įvertinti galimo v÷lavimo, klaidų ar pažeidimų rizikos laipsnį. Atlikus vertinimą,
vadovyb÷ tur÷tų imtis priemonių kontrol÷s sistemos tobulinti, užtikrindama maksimalų rizikos
sumažinimą ir patikrindama, ar efektyviai veikia atitinkamos valdymo ir kontrol÷s sistemos, kad būtų
išvengta v÷lavimo, klaidų ar pažeidimų, o jeigu pasitaiko v÷lavimo, klaidų ar pažeidimo atvejų, - kad
sistemos veiksmingai juos nustatytų ir ištaisytų.
1
2. Pagal COSO taikomą vidaus kontrol÷s traktuotę rizika atsiranda šioje grandyje: tikslas –
rizika – kontrol÷.
3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:
Rizika – neigiamo veiksnio ateityje, d÷l kurio gali būti nepasiketi organizacijos tikslai,
galimumas. Valstyb÷s tarnybos departamente prie vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstyb÷s
tarnybos departamentas) rizika yra tikimyb÷, kad atsitiks koks nors neigiamas įvykis, galintis
sukliudyti įgyvendinti konkrečių projektų tikslus ir sukelti finansinių sunkumų – sąlygoti papildomas
išlaidas arba l÷šų ar turto praradimą – ir (arba) pakenkti ministerijos ir (arba) pavaldžių institucijų
reputacijai;
Įgimta rizika – tai jautrumas reikšmingoms klaidoms, darant prielaidą, kad vidaus kontrol÷s
nefunkcionuoja;
Likutin÷ rizika – tai rizikos dalis, likusi po to, kai kontrol÷s priemonių d÷ka pavyksta įgimtą
riziką sumažinti iki žemesnio lygio;
Rizikos toleravimo lygis – tai toks lygis, žemiau kurio vadovyb÷ riziką ignoruotų, o jį
peržengus valdytų;
Rizikos valdymas – tai nuolatinis procesas, aukščiausios grandies vadovyb÷s atsakomyb÷
nustatyti, vertinti ir valdyti riziką, kuri viršija rizikos toleravimo lygį, sumažinant ją iki tokių lygių,
kurie nekelia gr÷sm÷s organizacijos ar jos padalinių tikslų įgyvendinimui;
Pažeidimas - reiškia sprendimo skirti Bendrijos paramą arba atitinkamo nacionalinio įstatymo
nuostatų pažeidimą d÷l ekonomin÷s operatoriaus veiklos ar neveikimo, kuris turi arba gali tur÷ti
neigiamą poveikį bendram Bendrijų biudžetui atsiradus nepateisintam išlaidų straipsniui ir tod÷l
trukdo įgyvendinti konkrečių projektų tikslus.
Kritinis kelias – darbų atlikimui reikalingas trumpiausias laikas, kai rezervinis laikas yra lygus
nuliui.
4. Galimi pažeidimai yra skirstomi į tris rūšis:
4.1.sutartiniai – neteisingas sutarties teisinių normų taikymas;
4.2. finansiniai – nesąžiningas l÷šų naudojimas arba jų grobstymas, įskaitant korumpuotą veiklą;
4.3. administraciniai - Europos Komisijos (toliau - EK) nustatytų projektų pirkimo ir
finansavimo taisyklių nesilaikymas.

1

COSO (Treadway Komisijos r÷m÷jų komitetas) buvo įsteigtas 1985 m. paremti Nacionalinę fin ansin÷s atskaitomyb÷s
komisiją, kaip nepriklausomą privataus sektoriaus iniciatyva, kuri nagrin÷ja priežastinius veiksnius, galinčius sąlygoti
nesąžiningą atskaitomybę, ir yra parengusi rekomend acijas viešosioms bendrov÷ms ir jų nepriklausomiems auditoriams,
Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) ir kitoms kontrol÷s institucijoms bei švietimo įstaigoms.

153

5. Identifikuojant riziką nustatoma, kokia rizika gali tur÷ti poveikio Valstyb÷s tarnybos
departamento veiklai, ir dokumentuose apibūdinamos šios riz ikos ypatyb÷s. Rizikos identifikavimas
remiasi (tačiau nepasiriboja) Valstyb÷s tarnybos departamento suformuluota Europos Sąjungos (toliau
- ES) l÷šų, Lietuvos skiriamų bendrojo finansavimo l÷šų ir kitų l÷šų valdymo misija ir tikslais.
6. Rizikos analiz÷s valdymo metodikos misija - rengti pirminius pasiūlymus d÷l projektų, kurių
įgyvendinimas būtų finansuojamas ES struktūrinių fondų, Lietuvos Vyriausyb÷s ir tarptautinių
finansinių institucijų l÷šomis, prižiūr÷ti parengtų projektų valdymą siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus
ir steb÷ti projektų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas tinkamas ES ir kitų l÷šų valdymas.
7. Rizikos analiz÷s valdymo metodikos tikslai:
7.1. užtikrinti, kad būtų laiku parengtas reikiamas skaičius reikiamos vert÷s projektų pasiūlymų;
7.2. prižiūr÷ti, kad projektai būtų rezultatyviai planuojami ir įgyvendinami;
7.3. steb÷ti, kaip įgyvendinami projektai bei panaudojamos projektų l÷šos;
7.4. palaikyti gerus ryšius su vadovaujančia institucija, EK ir kitomis institucijoms,
dalyvausiančiomis projektų įgyvendinimo ir finansavimo veikloje;
7.5. stiprinti darbuotojų administracinius geb÷jimus ES ir kitoms l÷šoms valdyti;
7.6. užtikrinti reikiamą audito kontrolę ir tinkamą apskaitą pagal projektus Valstyb÷s tarnybos
departamente arba įgaliotoje institucijoje;
7.7. užtikrinti, kad būtų teikiama saugi ir patikiama informacija eilin÷ms ataskaitoms apie ES ir
kitų l÷šų panaudojimą rengti.
8. Remiantis COSO traktuote, rizika tur÷tų būti valdoma 2 lygmenimis:
8.1. bendru organizacijos lygmeniu;
8.2. proceso lygmeniu (paprastai procesas atitinką vieną organizacinį vienetą).
II. RIZIKOS VALDYMO S TRATEGIJA
9. Rizikos valdymo strategijos komponentai:
9.1. rizikos identifikavimas;
9.2. rizikos analiz÷ – kiekybin÷ ir kokybin÷;
9.3. reagavimo į riziką planavimas;
9.4. rizikos steb÷sena ir kontrol÷.
III. RIZIKOS VALDYMO ETAPAI
10. Rizikos valdymo etapai:
10.1. rizikos identifikavimas;
10.2. rizikos vertinimas: Valstyb÷s tarnybos departamento rizika ir Lietuvos institucijų,
administruojančių ES ir kitų l÷šų panaudojimą, riziką;
10.3. rizikos toleravimo lygio nustatymas;
10.4. rizikos mažinimas;
10.5. rizikos steb÷sena ir situacijos kontrol÷.
11. Pagrindiniai rizikos valdymo Valstyb÷s tarnybos departamento rizika ir Lietuvos institucijų
administruojančių ES ir kitų l÷šų panaudojimą, rizika;
11.1. užtikrinti, kad būtų laiku pasiekti iškelti projektų tikslai rezultatyvaus ir kvalifikuoto
__________projektų valdymo d÷ka (komponentai: planavimas, analiz÷ taikant kritinio kelio metodiką,
atranka, vertinimas, viešieji pirkimai, įgyvendinimo priežiūra ir kontrol÷, l÷šų išmok÷jimas ir apskaita);
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11.2. užtikrinti, kad būtų veiksmingai panaudojama ES ir kitų finansinių institucijų skiriama
finansin÷ parama;
11.3. ginti nacionalinius ir ES finansinius interesus, užkertant kelią nesąžiningai veiklai, l÷šų
švaistymui, įstatymų pažeidimams, v÷lavimui ir klaidoms;
11.4. stiprinti Lietuvos regionų institucinius geb÷jimus įgyvendinat ES finansuojamus
__________projektus;
11.5. saugoti Valstyb÷s tarnybos departamento išteklius;
11.6. užtikrinti, kad informacija būtų teikiama tiksli ir laiku ir kad ji būtų prieinama atitinkamiems
asmenims/valdžios institucijoms.
11.7. užtikrinti, kad būtų perengtos operatyvin÷s procedūros kritin÷ms situacijoms valdyti.
IV. RIZIKOS IDENTIFIKAVIMAS
12. Identifikuojant riziką nustatoma, kokia rizika gali tur÷ti poveikio Valstyb÷s tarnybos departamento
veiklai, ir dokumentuose apibūdinama šios rizikos ypatyb÷s.
13. Rizikos identifikavimą gal÷tų palengvinti ši informacija:
13.1. informacijas apie Valstyb÷s tarnybos departamento tikslus, misiją ir normatyvinę aplinką;
13.2. informaciją apie institucinę aplinką ir ryšius;
13.3. vidaus tvarkos taisykl÷s;
13.4. veiklos procedūrų vadovas;
13.5. vidaus audito ataskaitos;
13.6. rizikos kategorijos;
13.7. informaciją apie praeitus laikotarpius;
13.8. pažangos ataskaitos;
13.9. projektų planai, analiz÷ taikant kritinio kelio metodiką.
14. Rizikos identifikavimo metodika: SWOT analiz÷, patikros lapai, seminarai, patikros vietoje.
15. Rizikos identifikavimo etapo rezultatai: rizikos sąrašas ir atnaujintas rizikos kategorijų sąrašas.
16. Atsižvelgiant į Valstyb÷s tarnybos departamento tenkantį pagrindinį vaidmenį valdant _____
skiriamas ES ir Lietuvos bendrojo finansavimo l÷šas, rizikos valdymo procesas skiriamas į dvi dalis:
16.1. paties Valstyb÷s tarnybos departamento veiklos rizikos valdymas (veiklos lygmuo);
16.2. ES l÷šų valdymo veikloje dalyvaujančios įgyvendinančios institucijos rizikos valdymas
(projektų lygmuo).
17. Rizikos valdymo procesas gali apimti:
17.1. tik įgimtą riziką (rizikos pasireiškimo galimumą ir jos poveikį);
17.2. įgimtą ir kontrol÷s riziką (žinant, kas gali nepavykti ir ar kontrol÷s sistema paj÷gi užkirsti
tam kelią, įvertinama likutin÷ rizika).
V. ĮGIMTA RIZIKA
18. Vertinant įgimtos rizikos lygius, reik÷tų atsižvelgti į toliau išvardintus veiksnius:
18.1. kuo sud÷tingesn÷s veiklą reglamentuojančios taisykl÷s, tuo didesn÷ klaidų rizika. Klaidos
gali atsirasti d÷l to, kad buvo neteisingai suprastos ar neteisingai išaiškintos taisykl÷s, arba tiesiog d÷l
klaidos, įsiv÷lusios taikant taisykles;
18.2. skirtinga valdymo tvarka – pavyzdžiui, veiksmai atliekami per trečiaisiais šalis ar
tarpininkus, pasižymi didesne įgimta rizika negu veiksmai, kuriuos tiesiogiai atlieka viena institucija.
Kuo daugiau etapų valdymo procese, tuo didesn÷ rizika;
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18.3. ES finansavimo/paramos projektui dydis situacijose, kai šios l÷šos yra struktūrinio fondo
skirta dalis greta kitų l÷šų ir kai egzistuoja dvigubo finansavimo rizika;
18.4. projektuose numatytos per mažos išlaidos investicijoms, kurių nepakaks techniniams
sprendimams įgyvendinti;
18.5. projektų įgyvendinimo grafikų realumas;
18.6. tinkamo finansuoti objekto dydžio apskaičiavimas, nes klaidingai įvertinus reikiamą dydį,
objektai negal÷s teikti kokybiškų paslaugų už priimtiną kainą;
18.7. projekto vadovo/ projekto vykdytojo organizacijos tipas – pvz., seniai veikiantis ar ką tik
įsteigta įstaiga;
18.8. įgimta rizika padid÷ja, jeigu vadovaujančiose organizacijose ar projektų vadovų/projektų
vykdytojų organizacijose dažnai keičiasi darbuotojai, pagrindines užduotis atlieka laikini darbuotojai
arba darbuotojai yra tinkamai neparengti ir nepatyrę, kadangi darbuotojų stoka gali reikšti, jog
kontrol÷s priemon÷s tinkamai nefunkcionuoja;
18.9. galimas interesų konfliktas, kai n÷ra tinkamai atskirtos pareigos (pvz., apjungtos pirkimo ir
mok÷jimo funkcijos), neetiško elgesio atvejai.
VI. KONTROLöS RIZIKA
19. Vertinant kontrol÷s riziką, reik÷tų atžvelgti į toliau išvardintu veiksnius:

Vertinami veiksniai
Valdymo kokyb÷ ir etika
Kiti darbuotojai:
pakantumas, kokyb÷ ir
etika
IT sistemos
Organizacija,
įskaitant
pareigų pasiskirstymą
Rašytin÷s procedūros

Vidaus kontrol÷s sistemos elementai
Kontrol÷s
Vadovyb÷s
IT kontrol÷
aplinka
vykdoma kontrol÷
X
X
X

X
X
X

Rankiniu būdu
vykdoma kontrol÷
X

X
X

X

X

20. Kontrol÷s aplinka – čia vertinama vadovyb÷s etika, geb÷jimas suburti profesionalių darbuotojų
komandą ir sukurti organizaciją, galinčią užtikrinti tinkamą darbo krūvį ir aiškų pareigų pasiskirstymą
tarp darbuotojų. Parengtuose rašytin÷se procedūrose parodoma, kaip vadovyb÷s nuomone, tur÷tų būti
vykdoma veikla (įskaitant kontrol÷s veiklą). D÷l silpnos kontrol÷s aplinkos dažnai suprast÷ja taikymo
kontrol÷ (vykstanti individualios operacijos lygiu). Taip pat gali būti parodyta tikimyb÷, kad vadovyb÷
nekreips d÷mesio į nustatytas kontrol÷s priemones, bei galima kolizija tarp darbuotojų, net jeigu ir
pareigos tinkamai paskirstytos. M inisterijos, ESFA ir projektų vykdytojų santykiai yra neatsiejama
kontrol÷s aplinkos dalis. D÷l susilpn÷jusios kontrol÷s aplinkos gali atsirasti projektų įgyvendinimą
l÷tinantys veiksniai, tokie kaip neaiškios konkursinių sąlygų technin÷s užduotys, nepakankamas
projektuose numatytas biudžetas, konkursiniuose dokumentuose pateiktas ribotas kvalifikacijos
apibr÷žimas, v÷lus finansavimo sąlygų paskelbimas, prastas institucijų bendradarbiavimas ir
komunikacija bei kiti.
21. Vadovyb÷s vykdoma kontrol÷ – tai steb÷senos veiklos dalis vidaus kontrol÷s sistemoje.
Vykdydama šią pareigą, vadovyb÷ paprastai naudojasi eilin÷mis ataskaitomis nenumatytiems
nukrypimams nustatyti, o v÷liau tiria šiuos nukrypimus. Rekomenduojama rengti ir operatyvines
ataskaitas, kurios pad÷tų vadovybei spręsti galima sklaidas ir problemas. Tačiau norint, kad vadovyb÷s
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vykdoma kontrol÷ būtų aukštos kokyb÷s, vien tik ataskaitų nepakanka. Kad sugeb÷tų nustatyti
problemas iš ataskaitų, vadovyb÷ tur÷tų tur÷ti pakankamai patirties vadovaujamoje srityje. Vadovyb÷s
vykdomą kontrolę sudaro projekto rengimo planavimo etapo steb÷sena. Norint padidinti įsisavinimo
tempus, itin svarbu projekto rengimo pradžioje atlikti kritinio kelio analizę ir atsižvelgti į jos rezultatus
planuojant projektų įgyvendinimą. Be to, būtina išnagrin÷ti veiksnius, kurie gali riboti įsisavinimo
tempus, įskaitant numatytus v÷liau, kad apskaičiavimai būtų realesni, nurodant terminologijos
neaiškumus ir (ar) kūrimo proceso sąlygas.
22. Vadovyb÷s kontrol÷ apima projekto rengimo planavimo etapo steb÷seną. Siekiant padidinti
įsisavinimo tempus, projekto rengimo pradžioje būtina atlikti kritinio kelio analizę ir atsižvelgti įį jos
rezultatus planuojant projektų įgyvendinimą. Be to norint atlikti realistines prognozes, reikia
išnagrin÷ti veiksnius galinčius apriboti įsisavinimo tempus, tarp jų ir numatomas išlaidas, bei nustatant
terminologijos neapibr÷žtumą ir/arba išankstines projektavimo proceso sąlygas. Veiksmų, kurie l÷tina
įsisavinimo tempus, sąrašas pateiktas 1 priede.
23. IT sistemos yra patikimų ataskaitų rengimo pagrindas, tod÷l neturint patikimų IT sistemų gali būti
perengtos klaidingos vadovybei teikiamos ataskaitos ir d÷l to kilti problemų. Rankiniu būdu
tvarkomose sistemose d÷l jų pobūdžio yra didesn÷ tikimyb÷ parengti netinkamas ataskaitas, nes
žmon÷s daro klaidas ir neiš gali laiku apdoroti didesnio duomenų kiekio.
24. IT taikymo kontrol÷ – tai automatin÷s kontrol÷s (skirtos pvz., palyginti ir patvirtinti duomenis)
priemon÷s, įdiegtos IT sistemose. Pirmiausiai reikia nustatyti šių kontrol÷s priemonių vietą, jas
perprasti ir įgyvendinti praktiškai – tik tuo met bus galima į ja atsižvelgti vertinant kontrol÷s riziką,
susijusią su s÷kmingu kontrol÷s priemonių vykdymu ar galimu jų nefukcionalumu.
25. Rankiniu būdu vykdoma kontrol÷ - tai darbuotojų vykdoma konkrečių operacijų kontrol÷. Geras
pavyzdys yra darbuotojų vykdoma išankstin÷ kontrol÷, pvz., peržiūrint atitinkamus dokumentus, kad
būtų nuspręsta, ar teikti operaciją tolesniam svarstymui. Kitas pavyzdys – išankstinio apmok÷jimo
patikra yra atliekama siekiant patikrinti tvirtintinų išlaidų kokybę, kiekį ir tinkamumą. Ši kontrol÷ gali
būti netinkamai atliekama d÷l tokių priežasčių, kaip prastai parengtas arba nepakankamai kvalifikuotas
personalas. Tod÷l būtina sąlyga rankiniu būdu vykdomos kontrol÷s s÷kmei užtikrinti yra tinkama
darbuotojų kvalifikaciją ir pakankamas jų skaičius. Kontrol÷s riziką gali sumažinti tokia priemon÷,
kaip patikros lapai, pildomi kiekvienai operacijai. Esmin÷ vidaus kontrol÷s dalis yra „keturių akių“
principo taikymas.
VII. RIZIKOS VERTIN IMO BALAIS METODIKA
26. Nustatytina rizikai įvertinti balais naudojamas dviejų veiksnių modelis, kuriuo vertinami šie
veiksniai:
26.1. tikimyb÷, kad pasireikš bendras įgimtos rizikos ir kontrol÷s rizikos rezultatas (likutin÷
rizika);
26.2. įvyko poreikis pasireiškus rizikai.
27. Lentel÷je parodyta, kaip aiškinamas kiekvienam veiksniui skirtų balų skaičius:
Įvertinimas
1
2
3
4
5

Tikimyb÷
Tikimyb÷ praktiškai lygi nuliui
Mažesn ÷ nei vidutin÷ tikimyb÷
Vidutin÷ tikimyb÷
Didesn÷ nei vidutin÷ tikimyb÷
Įvykis tikrai atitiks (jau atsitiko)

Poveikis
Nereikšmingas poveikis
Mažesnis nei vidutinis poveikis
Vidutinis poveikis
Didesnis poveikis
Katastro fa, jei tai įvyks
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28. Kiekvienai rizikai apskaičiuojami balai atskiriami pagal šiuos veiksnius, po to balai yra sudedami
ir, atsižvelgiant į galutinį rezultatą, sudaroma prioritetų eil÷ (pirma vieta atitenka didžiausiam bendram
balų skaičiui).
29. Šis rizikos vertinimo rezultatų aiškinimas pad÷s Valstyb÷s tarnybos departamento vadovybei
atsirinkti, kur pirmiausiai reik÷tų nukreipti vadovaujamus veiksnius. Galutinis įvertinimo rezultatas
aiškinamas taip:
29.1. 1 prioritetas: Kritin÷ rizika (angl. critical risk) – tai rizika, kurios abiems veiksniams buvo
skirta daugiau nei 2 balai. Paprastai tai tokia rizikų grup÷, kuriai būtinas neatid÷liotinas d÷mesys
atidžiai peržiūrint rizikos valdymo veiksnius;
29.2. 2 prioritetas: Galima rizika (angl. contingent risk) – tai rizika, kurią reikia valdyti prieš
„ūkinę riziką“, kadangi jos poveikis gali būti didelis, nors jos pasireiškimo tikimyb÷ yra mažesn÷ negu
kritin÷s rizikos;
29.3. 3 prioritetas: „Ūkin÷“ (angl. „housekeeping“ risk) – šiai rizikai būdinga didel÷ pasireiškimo
tikimyb÷s laipsnis, tačiau jos poveikis yra palyginti mažas. Reik÷tų atsižvelgti į tai, kad šis poveikis
yra daugiau kaupiamojo pobūdžio – įsivaizduokite vieną po kitos susidarančias nedideles problemas,
turinčias didžiulį kaupiamąjį arba sistemingą poveikį.
29.4. 4 prioritetas: Nereikšminga rizika (angl. irrelevant risk) – tai rizika, kurios abiejų veiksnių
įvertinimas yra mažesnis nei 3 balai. D÷mesys šiai rizikai skiriamas remiantis nustatytu rizikos
toleravimo lygiu. Tai priklauso nuo turimų išteklių ir nuo interesų grupių reikalavimų. Pažym÷tina,
kad ES ir viešasis sektorius apskritai dažnai funkcionuoja vadovaudamiesi „nulin÷s rizikos
toleravimo“ politika. Tokiu atveju reikia atidžiai valdyti šią riziką, nors tai ir n÷ra pirmojo prioriteto
uždavinys.
VIII. VALS TYBöS TARN YBOS DEPARTAMENTO IR ES FA VEIKLOS RIZIKA
30. Žemiau lentel÷je pateiktos su Valstyb÷s tarnybos departamento ir ESFA veikla susijusios rizikos ir
jos valdymas.
Tikslas
Rizi ka
Užtikrinti, kad būtų laiku paskelbtas Laiku neparengti pirkimo dokumentai
konkursas

Rizi kos valdymas
Sudarytį metinį projektų rengimo
planą ir patvirtinti ministro įsakymu.
Atsakingam ESFA projektų vadovui
kontroliuoti
pirkimo dokumentų
parengimą su projekto vykdytoju.
Derinant pi rkimo dokumentus ESFA
projektų vadovai turi užtikrinti, kad
sutarties projekte būtų nustatyta, kad
įvykdymo garantija turi būti pristatyta
nustatytu terminu po sutarties
pasirašymo.

Užtikrinti

paslaugų

sutarties

Laiku
nep askelbtas
išankstinis
skelbimas
Negauti konkursiniai pasiūlymai
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Gavus pirkimo dokumentus iš
projekto vykdytojo, ESFA projektų
vadovai turi suderinti juos per
numatytą terminą.
Kontroliuoti,
kad
išnaktin÷s
skelbimas būtų paskelbtas laiku.
Derinant
pirkimo
dokumentus,

pasirašymą laiku

V÷luoja
konkursinių
vertinimas

pasiūlymų

Pasiūlymai viršija turimą biudžetą

Užtikrinti projekto finansavimą

Laiku nepateikta projekto paraiška

patikrinti ar projektų v adovai įv ertino
situaciją rinkoje pri eš rengi ant
pirkimo dokumentus.
Derinant pirkimo dokumentus, ESFA
projektų vadovai turi užtikrinti, kad
konkurso sąlygos, technin÷ užduotis
būtų parengt ą kuo aiškiau i r be
klaidų.
ESFA
projektų
vadovas
turi
kontroliuoti vertinimo eigą (t.y. kada
parengta vertinimo ataskaita, kada
vertinimo ataskaita pateikta Viešųjų
[pirkimų tarnybai ir .t.t ).
Derinant sutartį tarp ESFA ir projektų
vykdytojų, užtikrinti, kad būtų
pasirinktas vienas iš siūlomų variantų:
1) būtų užtikrintas projekto vykdytojo
įsipareigojimas padengti skirtumą
tarp pasiūlymo kainos ir turimo
biudžeto;
2) būtų prad÷tos neskelbiamos
derybos;
3) skirtumas tarp pasiūlymo kainos ir
turimo biudžeto būtų padengtas iš
projekto sutaupytų l÷šų.
Sudaryti ir įsakymu patvirtinti
paraiškų rengimo ir teikimo grafiką
Kontroliuoti, kad būtų laiku parengta
projekto paraiška.
Laikytis nustatytų terminų paraiškos
tikrinimui.

Projekto
paraiška
nekokybiškai

parengta

Paraišką pateikti grafik e nustatytu
terminu.
Laiku pateikti p araiškų reng ÷jams
Ministerijos parengtas finansavimo
taisyklių aprašus.
Vertinant paraišką naudoti patikros
lapus.
Esant paraiškos trūkumams skubiai
inicijuoti paraiškos koregavimą.

Užtikrinti
laiku

projekto

įgyvendinimą Nepakankama projekto įgyvendinimo
kontrol÷ ESFA
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Derinant sut artį su pareišk÷jų
užtikrinti, kad paraiškos koregavimas
būtų
įtrauktas
į
reng÷jo
įsipareigojimus.
Kontroliuoti, kad projektų vykdytojų
su mok÷jimo prašymai p ateiktos
ataskaitos, tarpin÷s ir galutin÷s
projektų ataskaitos būtų pateiktos
laiku ir kokybiškai

Užtikrinti metinį Valstyb÷s investicijų VIP‘e suplanuota per daug l÷šų
plano (VIP‘o) įgyvendinimą

Patikrinti ESFA pateikto VIP‘o
realumą Rekomenduojama ESFA

teikti VIP‘ą, kad įvertintų
pareišk÷jo finansinį paj÷gumą
Nesilaikoma įsakymu
mok÷jimo grafikų

patvirtintų

Užtikrinti, kad būtų laiku pateiktos
mok÷jimo ataskaitos.

IX. RIZIKOS VALDYMO PROCES AS VALSTYB öS TARNYBOS DEPART AMENT E
31. Valstyb÷s tarnybos departamentas turi užtikrinti, kad jam patik÷tos funkcijos būtų vykdomos tokiu
būdu, kad būtų pasiekti projektų tikslia ir tinkamai valdoma rizika.
32. Valstyb÷s tarnybos departamento specialistai yra atsakingi už visą rizikos vertinimo ir valdymo
procesą Valstyb÷s tarnybos departamente. Vidaus reikalų ministro pavedimu, Valstyb÷s tarnybos
departamento direktorius turi organizuoti rizikos vertinimo veiklą ir prižiūr÷ti, kad būtų nuolat
atnaujinimas rizikos sąrašas ir procedūros bei vykdoma atitinkamų reagavimo priemonių kontrol÷.
33. Lentel÷je apibūdinama svarbiausia Valstyb÷s tarnybos departamento veikla bei laiko terminai:
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Veikla
Nustato Valstyb÷s tarnybos d epartamentas
riziką (veiklos lygmeniu ir projekto lygmeniu)
Gauna i r peržiūri in formaciją apie rizikingas
priemones, organizacijas ir p rojektus iš
______skirtas
l÷šas
administruojančių
institucijų/projektų
T virtina rizikos sąrašą
Vertina p rojektų/administruojančių institucijų
riziką
Valstyb÷s tarnybos departamento specialistai
riziką ir vertinimo rezultatus suved a į rizikos
valdymo bazę (žr. 2 priedą)
Rengia rizikos valdymo priemones Valstyb÷s
tarnybos
dep artamentui
ir
proj ektus
administruojančioms institucijoms
Įdiegus nauj as atn aujinta kontrol÷s priemones
į Valstyb÷s tarnybos departamento ir projektus
administruojančių institucijų procedūras.
Susisiekia su asmenims, atsakingais už
rizikingas
priemones,
rizikingomis
organizacijoms bei projektais, kad būtų
prižiūr÷tos šių p riemonių, organizacijų ir
projektų rizikos v aldymo procedūros ir
reagavimo priemon÷s.
Peržiūri atsakymus, prireikus planuoja vizitus
į projektų įgyvendinimo vietas
Nuolatos atnaujina in formaciją apie didel÷s
rizikos projektus ir vykdo jų steb÷seną.

Terminas
Per pradinį vertinimą ir po to
kas ketvirtį
Per pradinį vertinimą ir po to
kas ketvirtį

Rezultatas
Rizikos
sąrašas
–
pasiūlymas
Rizikingų
priemonių,
organizacijų ir projektų
pasiūlymas

Per
dvi
savaites
nuo
pasiūlymų gavimo dienos
Per dvi savaites nuo ri zikos
sąrašo gavimo dienos
Per vieną s avaitę nuo atlikto
vertinimo

Direktoriaus
sąrašai
Protokolas

Kiekvieną m ÷nesį p er 1
savaitę nuo duom enų baz÷s
atnaujinimo.
Kiekvieną m ÷nesį p er 2
savaites nuo priemonių sąrašo
parengimo arba atn aujinimo.
Pagal poreikį

Pagal poreikį

Kas m÷nesinis in formacijos
teikimas ir atnaujinimas

patvirtinti

Atnaujinta duomenų baz÷

Didelei rizikai numatomas
rizikos valdymo priemonių
sąrašas
Parengti
atnaujinti
procedū rų projektai
Susiekta su organizacijoms
ir vadovais

Peržiūrimi veiksmai, kurių
imtasi
rizikinguose
projektuose
Atnaujintas rizikos sąrašas
duomenų baz÷je

34. Informacija apie nustatytą naują ar atnaujintą riziką, jos įvertinimo rezultatus, rizikos valdymo
priemones yra surenkama pradin÷je rizikos apžvalgoje, o v÷liau ši informaciją yra atnaujinimą kas
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ketvirtį rengiamose apžvalgose. “Visuotin÷s“ rizikos projektai yra projektai, pasižymintys didžiausia
tikimybe, kad nebus pasiekti jiems iškelti tikslai.
35. Darbuotojai tur÷tų planuoti savo veiklą taip, kad rizikos tikimyb÷ ir poveikis būtų sumažintas iki
minimumo.
X. RIZIKOS VALD YMO PROCES AS VALSTYBöS TARNYBOS DEPARTAMENTE
36. Valstyb÷s tarnybos departamento darbuotojai privalo savo veiksmus planuoti taip, kad rizikos
tikimyb÷ ir poveikis būtų sumažintas iki minimumo. Dažniausiai naudojamos 4 rizikos valdymo ar
mažinimo strategijos:
36.1. rizikos diversifikavimas - ministerija negali pasirinkti ar diversifikuoti riziką, bet ji gali
paskirstyti kontrolę keliems procesams/ veiklos rūšims, organizacijoms ar organizaciniams vienetams
bei darbuotojams, siekiant sumažinti pradinį bendrą rizikos lygį. Pvz. Į ES fondų ir kitų l÷šų valdymą
įtraukiamos kelios institucijos, atskiriamas pirkimas ir mok÷jimas;
36.2. rizikos kontroliavimas – tai reiškia, kad parengiamos ir įgyvendinamos kontrol÷s
priemon÷s, skirtos užkirsti kelią rizikai ir jos padaliniams, o rizikai pasireiškus ją aptikti ar ištaisyti jos
padarinius. Pvz., Parengiamas patikros lapas išankstinio mok÷jimo patikrai atlikti, taikomas „keturių
akių“ principas, kai peržiūrima, kaip pirma specia listas užpild÷ patikros lapą – antro specia listo
patikrinimo d÷ka galima ištaisyti pirmojo specia listo praleistas klaidas. Projekto lygmens rizikos
kontrolę sudaro rizikos, kuri gali sukliudyti laiku pasiekti projektų tikslus ir imtis tam tikrų
koregavimo priemonių, nustatymas. Pvz., Techninę užduotį, kuri aprašo paslaugas, kurios gali būti
nereikalingos arba apibr÷žiamos pateikiant neaiškius parašymus, galimą pataisyti pateikiant kiek
įmanomą konkretesnę technin ę užduotį.
36.3. rizikos pasidalijimas – tai reiškia kad riziką pasidalina projekto parneriai arba įvairios
sutarties šalys.
36.4. rizikos pri÷mimas – tai reiškia, kad ignoruojama nesusijusi rizika ir neraiškinga rizika, nes
kitas valdymo būdas būtų gerokai brangesnis už padarinius, susidariusius rizikai pasireiškus.
XI. RIZIKOS VERT INIMAS
37. Rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti už kokias veiklos rūšis yra atsakingas - tiesiogiai ar
netiesiogiai - Valstyb÷s tarnybos departamentas. Šiame vadove laikomasi principo, kad nors ir
įgyvendinimo užduotys ir atitinkamos pareigos yra pavestos žemesnio nei Valstyb÷s tarnybos
departamento lygio subjektams, Valstyb÷s tarnybos departamentas tur÷tų žinoti apie ESFA taikomas
rizikos valdymo procedūras bei didel÷s rizikos projektus. Be to, Valstyb÷s tarnybos departamentas
tur÷tų būti informuotas apie tai, kaip šią didelę riziką valdo ESFA.
XII. RIZIKOS VEIKS NIAI N AUDOTINI PRIEMONEI, ORGANIZACIJAI IR
PROJEKTUI ATRINKT I
38. Kai kurie rizikos veiksniai, kuriais galima remtis kiekviename etape:
38.1. 1 etapas: priemon÷s atranka:
38.1.1. Sud÷tingos taisykl÷s/operacijos nustatytos finansavimo sąlygų aprašuose ir kituose
dokumentuose.
38.1.2. projektų administravimo pakopų lygiai;
38.1.3. ES paramos priemonei dalis;
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38.1.4. tipiškas projekto vykdytojas (viešas/privatus; naujai/seniai įsteigtas);
38.1.5. anksčiau praneštas šios priemon÷s pažeidimas/klaida;
38.1.6. ankstesnis priemon÷s auditas (auditai).
38.2. 2 etapas: organizacijos atranka:
38.2.1. dokumentais patvirtintos procedūros (vadovai, struktūrin÷s schemos, organizacijos
schemos);
38.2.2. darbuotojų kompetencija (kvalifikacijos ir mokymas);
38.2.3. darbuotojų mobilumas (patyrę, laikini, naujai paskirti);
38.2.4. darbo krūvis (darbuotojų trūkumas, didelis operacijų skaičius, neatlikti darbai);
38.2.5. anksčiau praneštos klaidos / pažeidimai organizacijoje;
38.2.6. audito aplinka – ankstesni auditai (reguliarūs neseniai atlikti);
38.2.7. patikrų vietoje įrodymai (taip/ne);
38.2.8. organizacija- naujai įsteigta/seniai veikianti;
38.2.9. organizacija – vieša/ privati;
38.2.10. netinkamai užpildytos/netikslios išlaidų deklaracijos.
38.3. 3 etapas: projektų atranka:
38.3.1. anksčiau praneštos klaidos/pažeidimai;
38.3.2. ankstesnis auditas (auditai) – reguliarūs/neseniai atlikti;
38.3.3. pareišk÷jo tipas (paramos programa);
38.3.4. projekto sud÷tingumas;
38.3.5. padid÷jusių projekto sąnaudų (viršijančių biudžetą) įrodymai.
38.4. 3 etapo užduotis atlieka ESFA.
39. Rekomenduojama analizuoti penkis – šešis tinkamiausiai pasirinktus rizikos veiksnius. Visų pirma
naudojant daugiau nei dešimt veiksnių, supinamas konkrečių veiksnių poveikis, ypač tada, kai
netaikomas svorio paskirstymo principas. Antra neretai įtraukiami netinkami veiksniai, surenkantys
vienodą balų skaičių kiekvienai alternatyvai ir tokiu būdu dar labiau susipelnydami kritinių
diferencijuojančių veiksnių poveikį.
XIII. RIZIKOS VERTINIMAS BALAIS
40. Vertinimas balais yra kokybin÷ analiz÷, kuri priklauso nuo rizikos vertinimą atliekančių specialistų
kompetencijos ir patirties bei atrankos metu turimos informacijos.
Rizi kos veiksnys
Ankstesni pranešimai apie
klaidas/pažeidimus

Ma ža ri zika
Jokių ankstesnių pran ešimų
apie klaidas/pažeidimus

Vidutin÷
Anksčiau pranešta apie
nereikšmingas klaidas

Ankstesni
auditai
–
reguliariai
atliekami/
neseniai atlikti auditai
Pareišk÷jo tipas

reguliariai
atliekami/
neseniai atlikti
auditai
(išor÷s ir vidaus)
Pareišk÷jas
yra
seniai
veikiantis subjektas
Eilinis projektas

Neseniai atlikti, tačiau ret ai
atliekami auditai

Projekto sud÷tingumas
Padid÷jusių
projekto
sąnaudų
(viršijan čių
biudžetą) įrodymai

Pareišk÷jas yra neseni ai
įsteigtas subjektas
Aukštesnio lygio projektas
su galimomis problemomis
Projekto išlaidos atitinką Projekto išlaidos šiek tiek
biudžeto sąmatą
viršija biudžeto sąmatą
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Didel÷s rizika
Anksčiau pranešta apie
reikšmingas
klaidas/
pažeidimus
Anksčiau auditai nebuvo
atliekami; nevyksta vid aus
auditas
Pareišk÷jas
yra nauj ai
įsteigtas subjektas
Naujas arbo probleminis
projektas
Projekto išlaidos gerokai
viršija biudžeto sąmatą.

41. Svorio paskirstymas: vieni veiksniai gali tur÷ti didesnį poveikį bendrai rizikai nei kiti, pvz., jeigu
anksčiau buvo nustatyta pažeidimų/klaidų, toks veiksnys yra vertinamas trimis balais, parodant jo
didelę svarbą pasirenkant priemonę. Pabr÷žtina tai, kad pateikti svorio veiksniai n÷ra galutiniai ,
paliekama laisv÷ d÷l jų galutinai apsispręsti rizikos vertinimo pratimą atliekančiam specialistui.
Svarbiausiai rizikos
Svorio
veiksniai (priemon÷s)
koeficientas
Sud÷tingos
2
taisykl÷s/operacijos
Pakopų lygiai
-1
ES fondų paramos dalis
-1
Projekto vykdytojų tipas
2
(valstybinis
/privatus,
naujai/seniai įsteigtas)
Anksčiau
pran eštas
4
pažeidimas/klaida
Ankstesnis
priemon÷s
2
auditas (taip/ne)
Bendras balų skaičius (ne
A
daugiau kaip 60)
Balai %
B
Projekto pinigin÷ vert÷ (Lt)
C
Pinigin÷ vert÷. Pakoreguota
D
pagal riziką (Lt)

Ma ža
1
1

2

Vidutin÷
3

4

2

4

Didel÷
5

Bendras
įvertinimas
2
2
4
6

3
2
1

8
2
24
40 % (A=60)
20 mln. Lt
8 mln. Lt
(CxB)

42. Bendras balų skaičius: bendras rizikos veiksnių balų skaičius (A) yra 24. Šis skaičius yra
perskaičiuojamas procentais (B), padalijant balų skaičių A iš didžiausio balų skaičiaus, kurį buvo
galima gauti (jeigu kiekvienam veiksniui būtų priskirta aukšta rizika, galutinis rezultatas būtų 60).
Gautas rezultatas yra 24/60 arba 40%. Pažym÷tina, kad toks procentinis dydis nieko nereiškia - jis yra
naudingas tik tada, kai yra palyginamas su atitinkamo kito projekto procentiniu dydžiu.
43. pinigin÷ vert÷ pakoreguota pagal riziką: pažym÷tina, kad iki šiol šiame pratime nebuvo atsižvelgta
į materialumą, t.y. numatytų kiekvieno projekto išlaidų vertę. Kadangi šis veiksnys, be abejon÷s yra
pats svarbiausias rizikos elementas galimų nuotolių d÷l klaidos ar pažeidimų prasme, rizikos modelyje
iš esm÷s atsižvelgiama į šią vertę: balų skaičius procentais (B) yra dauginamas iš priemon÷s pinigin÷s
vert÷s (C) šio atveju 20 mln. Lt – ir gaunama vadinamoji pinigin÷ vert÷, pakoreguota pagal riziką
(toliau - PVPR), lygi 8 mln. Lt (20 mln. Lt x 40%) (D).
44. Atlikus šį pratimą kiekvienam svarstomam projektui, Valstyb÷s tarnybos departamento vadovyb÷
prioritetinį d÷mesį tur÷tų skirti tam projektui, kurio didžiausia PVPR.
45. Neįmanoma tiksliai patarti, kokį balą der÷tų priskirti konkrečiam rizikos veiksniui – neretai
specialistų nuomon÷s šiek tiek skirsis. Tačiau svarbu tai, kad vertinant visus potencialius projektus,
balus priskirstytų ta pati specialistų komanda ir tokiu būdu būtų išvengta nuoseklumo vertinat atrankai
pasirinktus galimus projektus t.y. kad bet kurio kompetentingo ir patyrusio specialisto atliktos atrankos
rezultatas būtų daugmaž vienodas.
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XIV. PROJEKTŲ RIZIKOS VERT INIMO PAVYZDYS
46. Siūlomas rizikos vertinimo modelis – tik projektams:
.
Svarbiausiai rizikos
Svorio
veiksniai (priemon÷s)
koeficientas
Sud÷tingos
3
taisykl÷s/operacijos
Neaiški technin÷ u žduotis,
1
tod÷l v÷luoja veikla
Projekto sud÷tingumas
2

Ma ža
1

2

Vidutin÷
3

4

2
2

4

Didel÷
5

Bendras
įvertinimas
6
2
6

3
Numatomos
projekto
išlaidos viršija nustatytą
biudžetą
Bendras balų skaičius (ne
daugiau kaip 60)
Balai %
Projekto pinigin÷ vert÷ (Lt)
Pinigin÷ vert÷. Pakoreguota
pagal riziką (Lt)

1

4

4

A

18

B
C
D

40 % (A=60)
2 mln. Lt
1,2 mln. Lt
(CxB)

47. Įvertinus riziką, Valstyb÷s tarnybos departamentas tur÷tų parengti priemones rizikai panaikinti
arba sumažinti reikalingiems veiksmams nustatyti. Veiksmai gali skirtis. Tai gali būti kritinio kelio
analiz÷ planavimo etapu arba intensyvus mokymas siekiant pagerinti ministerijos ir ESFA projektų
valdymo geb÷jimus. Pridedamas (3 priedas) nustatytų problemų, kurios 2004−2006 m. programavimo
periodu trukd÷ įgyvendinti projektus.
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1 priedas
RIZIKOS VALDYMO DUOMENYS – PAVYZDYS

1
2
3
4
5

rizika
rizika
rizika
rizika
rizika

Rizi kos
valdymo
veiksmas

Nuoroda

Atsakingas
asmuo

Galutin÷
data

Patvirtinta

Nepatvirtinta

Monito ringas

Būkl÷

Bendras
finansavimas

Steb÷s ena

L÷šų poreikis

Finansin÷
kontrol÷

Procesas

Bendra balų
skaičius

ESFA semina rų
metu nus tatytos
rizikos

metai

Rizi kos
vertinimo
rezultatai

25
20
16
9
1

Užpild÷ :_______________________________________________________________________
Vardas, pavard÷, pareigos, parašas, data
Patvirtino: ______________________________________________________________________
Vardas, pavard÷, pareigos, parašas, data
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2 priedas
ES LöŠŲ ĮS ISAVINIMO T EMPUS LöTINANTYS VEIKS NIAI
Projekto rengimo etapo veiksniai
- Projektuose numatytos per mažos investicin÷s išlaidos, kurių nepakanka projektų
tikslams pasiekti;
- Trūksta atsakingų (kompetentingų) projektų vadovų, su kuriais būtų galim aptarti
projektų rengimo metu pasitaikančias problemas.
Technin÷s užduoties rengimo etapo veiksniai
- Parengta neaiški technin÷ užduotis, tod÷l konkurso dalyviai gali nenor÷ti teikti
pasiūlymų arba gali padidinti kainą;
- Patvirtinti biudžetai yra per maži norimam paslaugų kiekiui pirkti arba neatitinka
technin÷s užduoties, tod÷l nedaug suinteresuotų dalyvių;
- Pirkimo dokumentai ir technin÷ užduotis parengti tik lietuvių kalba;
- Skirtas per trumpas laikas visoms technin÷je užduotyje numatytoms užduotims
atlikti.
Konkursinių procedūrų (paslaugų pirkimų) veiksniai
- Kai kurie pirkimo dokumentų reikalavimai yra itin griežti (pvz., d÷l apyvartos,
pelno, panašių projektų dydžio, tipo ir pan.), d÷l to sumaž÷ja reali konkurencija,
arba kai kurioms paslaugoms teikti būtina labai specifin÷ kvalifikacija, kuri
rinkoje n÷ra populiari, tod÷l perkančioji organizacija negal÷jo nustatyti optimalių
kvalifikacinių reikalavimų skelbime apie pirkimą. Tokios pačios problemos gali
būti būdingos ir technin÷s užduoties reikalavimams;
- Kai vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, sunku gauti tinkamos mokymo
paslaugas. Toks vertinimas akivaizdžiai kertasi su paslaugų specifika, tarsi aiškiai
parodant, kad paslaugų kokybei teikiama ne itin daug reikšm÷s.
Kiti veiksniai
- Trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu dabartinio darbuotojų skaičiaus nepakanka
numatytiems projektams apsvarstyti;
- Reguliariai peržiūrimos pareigybin÷s instrukcijos, tai yra būtina norint užtikrinti,
kad konkrečioms pareigyb÷ms priskirtos konkrečios atsakomyb÷s sritys ir nebūtų
užmiršta kuri nors sritis.
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5 PRIEDAS
REKOMENDACIJOS DöL DVIGUBO FINANS AVIMO RIZIKOS PREVENCIJOS
Nr.
1.

Rekomendacijos turinys
Priemon÷ rekomendacijai įgyvendinti
Mok÷jimo prašymo tikrinimo etape Atliekant mok÷jimo prašymų patikra pildomas
turi:
patikros lapas ir tikrinama:
1.1 ar
deklaruojamos
išlaidos
nebuvo
1.1 įvertinti, ar projekto vykdytojo
deklaruotos ir apmok÷tos su ankstesniais
mok÷jimo
prašymuose
mok÷jimo prašymais;
deklaruojamos
išlaidos buvo
finansuojamos daugiau nei vieną 1.2 ar
mok÷jimo
prašymas
pasirašytas
karta;
atitinkamų projekto vykdytojo asmenų
(įstaigos vadovo, projekto vadovo, vyr.
1.2 patikrinti, ar mok÷jimo prašyme
finansininko);
yra institucijos vadovo, projekto
vykdytojo, vyr. buhalterio bei 1.3 Nustatant išlaidų tinkamumą, tuo atveju, kai
projekto vadovo patvirtinimas
kartu su mok÷jimo prašymu yra pateikiama
parašais, kad mok÷jimo prašyme
auditoriaus išvada, PAD atkreipia d÷mesį į
pateikta informacija yra teisinga;
tai, ar auditorius išvadoje nenustat÷, kad
mok÷jimo prašyme nurodytos išlaidos buvo
1.3 jei kartu su mok÷jimo prašymu
finansuojamos iš kitų šaltinių.
teikiama
auditoriaus
išvada,
įgyvendinančios institucijos turi
patikrinti, ar auditorius nenustat÷,
kad mok÷jimo prašyme nurodytos
išlaidos buvo finansuojamos iš
kitų šaltinių;
2

ar suteiktų paslaugų aktai, prid÷ti
prie mok÷jimo prašymo, yra
teikiami pirmą kartą (t.y. nebuvo
pateikti su ankstesniais mok÷jimo
prašymais);

3

2

ar paslaugų teik÷jo sąskaitos –
faktūros, prid÷tos prie mok÷jimo
prašymo, yra teikiamos pirmą
kartą (t.y. ar tos pačios sąskaitos –
faktūros nebuvo prid÷tos su
ankstesniais
mok÷jimo
prašymais).
Prašyti projekto vykdytojų žym÷ti
kartu su mok÷jimo prašymais teikiamų
sąskaitų originalus specialia projekto
numerio žyma

Projekto
vykdytojai
informuojami
apie
rekomendaciją, sąskaitų originaluose pažym÷ti
projekto numerio žymą ir kartu su mok÷jimo
prašymais teikti tokių sąskaitų originalų
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3

Prieš atliekant patikrą vietoje, siekiant
įsitikinti, kad mok÷jimo prašymuose
deklaruojamos
išlaidos
nebuvo
finansuojamos daugiau nei vieną
kartą,
ją
atlikti
paskirti
įgyvendinančios
institucijos
darbuotojai tur÷tų išanalizuoti:
a) paraiškos A dalies 5 pareišk÷jo
pateikiamą informaciją apie
gautą (gaunamą) kitą Europos
Sąjungos struktūrinę paramą;
b) SFM IS esamus duomenis apie
projekto
vykdytojo
kitus
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų
finansuojamus
projektus. Vertindamos galimą
projekto veiklų ir išlaidų
persidengimą,
įgyvendinančioji
institucija
visų pirma tur÷tų atkreipti
d÷mesį į tai, ar yra galimas
numatytų veiklų finansavimas
pagal kitas ES struktūrin÷s
paramos priemones ar ES
struktūrin÷s
paramos
priemon÷s veiklos sritis, taip
pat į tai, ar galimas tam tikrų
projekto išlaidų kategorijų
finansavimas
pagal
kitus
pareišk÷jo
įgyvendinamus
projektus;
c) kita
įgyvendinančios
institucijos turimą informaciją
apie
projekto
vykdytojo
įgyvendinamų kitų projektų
finansavimą iš kitų l÷šų
šaltinių (pvz. nacionalin÷s
paramos ir kt.).

patvirtintas kopijas. Tais atvejais, kai sąskaitoje
n÷ra projekto numerio žymos, atliekant
mok÷jimo prašymo patikrą, patikrinti kitus
dokumentus ir įsitikinti, kad sąskaita teikiama
apmok÷jimui tik pagal atitinkamą projektą.
Numatoma, kad prieš atliekant projekto patikrą
vietoje Įgyvendinančioji institucija išanalizuoja
projekto dokumentaciją ir įvertiną galimą
projekto veiklų ir išlaidų persidengimą,
finansavimą pagal kitas kitas ES struktūrin÷s
paramos priemones, kitas ES struktūrin÷s
paramos priemon÷s veiklos sritis ar kitus
pareišk÷jo įgyvendinamus projektus.
Papildomai atkreipiamas d÷mesys į dvigubo
išlaidų apmok÷jimo riziką atliekant projektų
patikras
vietoje
ir
tikrinant
išlaidas
pateisinančių bei apmok÷jimą įrodančių
dokumentų originalus bei įrašus apskaitos
sistemoje.
Esant pri÷jimui prie duomenų bazių (pvz.
SFMIS), tikrinama informacija, ar projekto
vykdytojas panašiu metu nevykdo (-÷) panašaus
projekto finansuojamo iš ES l÷šų.
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6 PRIEDAS
PAS LAUGŲ VIEŠ OJO PIRKIMO – PARDAVIMO S UTARTIS
Nr._____
DATA_____
1. SPECIALIOSIOS S ĄLYGOS

Pirk÷jas:
Organizacijos pavadinimas:_______________
Adresas:______________________________
Pašto kodas:___________________________
Miestas: _____________________________
Šalis: ________________________________
ir
Paslaugų teik÷jas:
Įmon÷s pavadinimas:____________________
Adresas:______________________________
Pašto kodas:___________________________
Miestas: _____________________________
Šalis: ________________________________
Sudar÷ šią sutartį ( toliau vadinama – „Sutartis“):
(Įrašykite sutarties pavadinimą)
Pirkimo numeris (įrašykite pirkimo numerį)___________
1. straipsnis. S utarties dalykas
Sutarties dalykas yra __ (Įrašykite sutarties dalyką)_______________________________.
Detalus teikiamų paslaugų aprašymas pateikiamas technin÷je užduotyje
Projekto vykdymo vieta yra _ Įrašykite sutarties vykdymo vietą)____________________.
2. straipsnis. S utarties vykdymo pradžia ir trukm÷
2.1. Sutartis laikoma sudaryta Sutartį pasirašius abiems Sutarties šalims ir konkurso nugal÷tojui
pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniojo
parašo data. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.
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2.2. Paslaugų suteikimo terminas – (įrašykite m÷nesių skaičių)_____ m÷nesiai nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos.
3. straipsnis. S utarties kaina ir mok÷jimo sąlygos
3.1. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM
(Įrašykite sumą skaičiais ir žodžiais)
PVM
(Įrašykite sumą skaičiais ir žodžiais)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + (Įrašykite sumą skaičiais ir žodžiais)
PVM)
3.2. Jie suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
3.3. M aksimalus atlyginimas paslaugų teik÷jui pagal Sutartį yra straipsnyje 3.1. nurodyta kaina.
3.4. M ok÷jimai atliekami litais tokia tvarka:
Mok÷jimo sąlygos
20 % bendros S utarties Avansinis
mok÷jimas
kainos (avansinis mok÷jimas) mokamas, jei paslaugų teik÷jas
to pageidauja ir apteikia
avansinio mok÷jimo banko
garantiją visai avanso sumai
80 % bendros S utarties Pasiekti Technin÷je užduotyje
kainos (galutinis mok÷jimas) numatyti rezultatai.
Patvirtinta ir pateikta galutin÷
sutarties vykdymo ataskaita.

Maksimali mok÷tina suma
Iš viso: (įrašykite sumą žodžiais
ir skaičiais)

Iš viso: (įrašykite sumą žodžiais
ir skaičiais)

3.5. Galutin÷s ataskaitos pateikimo terminas Pirk÷jui yra 2 darbo dienos po paslaugų suteikimo
termino pabaigos.
4. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemon÷s, kurias privaloma pateikti:
Prievolių įvykdymo
Prievolių įvykdymo
Prievolių įvykdymo
Prievolių įvykdymo
užtikrinimo
užtikrinimo
užtikrinimo suma
užtikrinimo galiojimo
priemon÷s
pateikimo terminas
terminas
Avansinio mok÷jimo Kartu su avansinio (įrašykite
sumą Įsigalioja
garantijos
banko garantija
mok÷jimo sąskaita
skaičiais)
išdavimo dieną
ir
galioja 120 dienų nuo
Sutarties įsigaliojimo.
Sutarties
įvykdymo Kartu su pasirašyta (įrašykite
sumą Įsigalioja
garantijos
užtikrinimas
(banko sutartimi
skaičiais)
(laidavimo
rašto)
garantija
arba
išdavimo dieną
ir
draudimo bendrov÷s
galioja 120 dienų nuo
laidavimo raštas)
Sutarties įsigaliojimo.
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Pastaba: teikiant laidavimo raštą, turi būti pateikta ir tinkamai patvirtinta draudimo poliuso kopija.
5. straipsnis. S usirašin÷jimas
Pirk÷jo ir Paslaugų teik÷jo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais
adresais:
Pirk÷jas

Paslaugų teik÷jas

Vardas, pavard÷
Adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
6. straipsnis. S utarties dokumentų pirmumas
6.1. Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia išvardinti pagal svarbą:
6.1.1. Sutarties Specialiosios ir Sutarties Bendrosios sąlygos;
6.1.2. Priedas Nr. 1 Technin÷ užduotis; iki pasiūlymo pateikimo termino išsiusti paaiškinimai
(skliausteliuose nurodomi rašto numeriai, datos);
6.1.3. Priedas Nr. 2 Paslaugų teik÷jo techninis pasiūlymas, prašymai paaiškinti pasiūlymą ir
paslaugų teik÷jo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu
(skliausteliuose nurodomi rašto numeriai, datos) bei siūlomų ekspertų sąrašas ir jų
kvalifikaciją įrodantys dokumentai;
6.1.4. Priedas Nr. 3 Paslaugų teik÷jų finansinis pasiūlymas;
6.1.5. Priedas Nr. 4 Finansinių rekvizitų forma;
6.1.6. Priedas Nr. 5 Prievolių įvykdymo užtikrinimo formos;
6.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar
prieštaravimo atveju vadovaujamasi 6.1. straipsnyje nurodyta eil÷s tvarka.
7. straipsnis. Kitos nuostatos
7.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
7.2. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
7.3. Sutartie sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną
kiekvienai šaliai.
Pirk÷jo atstovas:

Paslaugų teik÷jo atstovas:

Adresas:______________________________

Adresas:______________________________

Tel.:_________________________________

Tel.:_________________________________

Įmon÷s kodas _________________________

Įmon÷s kodas _________________________

PVM mok. Kodas ______________________ PVM mok. Kodas ______________________
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A.s.__________________________________ A.s.__________________________________

Vardas, pavard÷:

Vardas, pavard÷:_______________________

Pareigos:

Pareigos:_____________________________

Parašas: ___________________________

Parašas:______________________________

(Antspaudas)

(Antspaudas)

Data: 2008 m.__________________d.

Data:2008 m._________________________d.
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2. BENDROS IOS S UTARTIES S ĄLYGOS

1. straipsnis. S ąvokos
1.1. Sutarties antrašt÷s ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti.
1.2. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir
atvirkščiai, o vyriškos gimin÷s žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.
1.3. Sutartyje vartojamos sąvokos:
Paslaugų teik÷jas - Sutarties šalis, kuri teikia paslaugas.
Ekspertas - paslaugų teik÷jo darbuotojas, turintis specialių žinių, paskirtas vykdyti Sutartyje
numatytas užduotis.
Pagrindinis ekspertas – ekspertas, kuris atlieka svarbiausia vaidmenį vykdant Sutartį.
Terminai – Sutartyje numatyti laikotarpiai, kurie pradedami skaičiuoti nuo veiksmo ar įvykio,
kurie yra jų atskaitos taškai, dienos. Jei paskutin÷ tokio laikotarpio diena yra ne darbo diena,
laikotarpis pasibaigia pirmosios darbo dienos, esančios po šio laikotarpio paskutin÷s dienos,
pabaigoje.
Paslaugų suteikimo terminas - Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. str. nurodytas terminas, iki
kurio paslaugų teik÷jas privalo suteikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. str. numatytas
paslaugas bei įvykdyti kitus šiame straipsnyje numatytus įsipareigojimus.
2. straipsnis. Taikytina teis÷ ir S utarties kalba
2.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teis÷.
2.2. Sutarties kalba apibr÷žiama Specialiuose sąlygose.
3. straipsnis. Įsp÷jimai ir pranešimai raštu
3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašin÷ja Specialiose
sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.
3.2. Pirk÷jo ir Paslaugų teik÷jo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei
Specialiose sąlygose nenustatyta kitaip, Pirk÷jo ir Paslaugų teik÷jo vienas kitam siunčiami
pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai
Specialiuose sąlygose šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai
dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas prašydama suderinimo
arba sutikimo, nenurod÷ kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo
išsiustas prašymas.
3.3. Jei siunt÷jui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siunt÷jas pranešime tur÷tų
nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet, kuriuo atveju siunt÷jas
imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
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3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.
4. straipsnis. S uteikimas.
4.1. Susitarimas, pagal kurį paslaugų teik÷jas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje,
vykdymui pasitelkia trečiąją šalį, yra laikomas suteikimo sutartimi. Toks susitarimas turi
būti rašytinis.
4.2. Be išankstinio raštiško Pirk÷jo sutikimo Paslaugų teik÷jas negali sudaryti suteikimo
sutarties. Sutikimas duodamas tik d÷l tų įsipareigojimų, d÷l kurių sudaroma suteikimo
sutartis, ir tik įvardinus numatomą suteik÷ją. Pirk÷jas per 14 kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie numatomą suteikimo sutartį ir 4.4. str. nurodyto rašto gavimo dienos turi
pranešti Paslaugų teik÷jui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti
priežastis. Suteikimo sutartis nesukuria santykių tarp suteik÷jo ir Pirk÷jo.
4.3. Jei paslaugų teik÷jas sudaro subteikimo sutartį be raštiško Pirk÷jo sutikimo, Pirk÷jas turi
teisę taikyti 21 straipsnyje nustatytas sankcijas d÷l Sutarties pažeidimo.
4.4. Paslaugų teik÷jas kartu su pranešimu apie numatomą sutiekimo sutartį Pirk÷jui turi apteikti
raštą, kuriame garantuojama, kad subtiek÷jas atitinka žemiau išvardintus kvalifikacinius
reikalavimus:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Kvalifikacijos reikalavimas
Subtiek÷jas neturi teistumo (teistumas yra išnykęs arba panaikintas) už šias nusikalstamas
veikas:
1) dalyvavimą nusikalstomoje organizacijoje;
2) korupciją;
3) sukčiavimą;
4) pinigų plovimą;
5) pažeidimus profesin÷je veikloje.
Subteik÷jas n÷ra bankrutavęs, n÷ra likviduojamas, n÷ra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, n÷ra sustabdęs ir paribojęs savo veiklą (arba jo pad÷tis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši), jam n÷ra iškelta bankroto byla arba n÷ra
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros
ir susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos kitos analogiškos procedūros.
Suteik÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mok÷jimu.
Suteik÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mok÷jimu.
4.5. Paslaugų teik÷jas atsako už savo subteik÷jų veiksmus ar neveikimą. Pirk÷jo sutikimas, kad
Sutarčiai vykdyti būtų pasitelkiamas subteik÷jas, neatleidžia Paslaugų teik÷jo nuo jokių jo
įsipareigojimų pagal Sutartį.
4.6. Jei Pirk÷jas turi pagrįstų įtarimų, kad subteik÷jas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas
pareigas, Pirk÷jas gali reikalauti Paslaugų teik÷jo nedelsiant surasti kitą subteik÷ją, kuris
tur÷tų tinkamą ir Pirk÷jui priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, arba pačiam tęsti paslaugų
teikimą.

5. straipsnis. Informacijos teikimas.
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5.1. Paslaugų teik÷jas gali paprašyti, kad Pirk÷jas pad÷tų gauti šalies, kurioje teikiamos
paslaugos, įstatymų ir kitų teis÷s aktų kopijas, kurie reikalingi paslaugų teik÷jui jo
sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Pirk÷jas Paslaugų teik÷jo prašomą pagalbą gali
suteikti Paslaugų teik÷jo sąskaita.
5.2. Informaciją apie nacionalinius teis÷s aktus galima rasti internete šiais adresais:
http://www.lrs.lt (vieša)
http://www.litlex.lt (mokama registracija).
6. straipsnis. Pirk÷jo teis÷s ir pareigos.
6.1. Pirk÷jas bendradarbiauja su Paslaugų teik÷ju ir suteikia jam visą turimą informaciją ir (arba)
dokumentus, kurie gali būti reikalingi sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio
pabaigoje visi dokumentai grąžinami Pirk÷jui.
6.2. Per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirk÷jas gali surengti įvadinį
susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.
6.3. Pirk÷jas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą.
6.4. Pirk÷jas privalo 19 straipsnyje nustatytomis sąlygomis laiku apmok÷ti paslaugų teik÷jo
pateiktas sąskaitas.
7. straipsnis. Paslaugų teik÷jo teis÷s ir pareigos.
7.1. Paslaugų teik÷jas laikosi visų Pirk÷jo šalyje galiojančių įstatymų ir kitų teis÷s aktų nuostatų
ir užtikrina, kad jo ekspertai jų laikytųsi. Paslaugų teik÷jas garantuoja Pirk÷jui nuostolių
atlyginimą, jei Paslaugų teik÷jas ar jo ekspertai nesilaikytų min÷tųjų įstatymų ir kitų teis÷s
aktų ir d÷l to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar prad÷ti procesiniai veiksmai.
7.2. Paslaugų teik÷jas turi vykdyti teis÷tus Pirk÷jo nurodymus. Jei Paslaugų teik÷jas mano, kad
Pirk÷jo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai nedelsiant informuoja Pirk÷ją.
7.3. Paslaugų teik÷jas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia
ir be išankstinio raštiško Pirk÷jo sutikimo neturi teis÷s Pirk÷jo pateiktų dokumentų perduoti
trečiajai šaliai ir neskelbia bei neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai
būtina vykdant Sutartį.
7.4. Jei Paslaugų teik÷jas veikia jungtin÷s veiklos (partneryst÷s) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Pirk÷jo valstyb÷s
įstatymus ir kitus teis÷s aktus. Paslaugų teik÷jas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti
santykiuose su Pirk÷ju.
7.5. Paslaugų teik÷jas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir projektai bei visa dokumentacija,
susijusi su prekių ir paslaugų teikimu projektui, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų,
naudojantis dokumentų rengimo ir tvarkymo kompiuterin÷mis sistemomis, ir atsižvelgiant į
naujausius standartus ir kriterijus.
7.6. Paslaugų teik÷jas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Pirk÷ją, jo atstovus ir darbuotojus
nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, atsiradusios iš Paslaugų teik÷jo
kalt÷s ir kylančios iš bet kokio Paslaugų teik÷jo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas,
įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į
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patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektin÷s bei pramonin÷s nuosavyb÷s formos
pažeidimus, padarytus d÷l paslaugų teik÷jo kalt÷s.
7.7. Paslaugų teik÷jui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama
nedelsiant, kai Pirk÷jas apie tai sužino.
7.8. Paslaugų teik÷jo atsakomyb÷s Pirk÷jui suma negali viršyti bendrosios Sutarties vert÷s,
7.9. Tačiau ji netaikoma kalbant apie Paslaugų teik÷jo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus
Paslaugų teik÷jo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.
7.10. Kai Paslaugų teik÷jas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Pirk÷jui pareikalavus, savo
sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.
7.11. Paslaugų teik÷jas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie
atsiranda d÷l šių priežasčių:
7.11.1. Pirk÷jas nesiima reikiamų veiksmų Paslaugų teik÷jo rekomendacijoms vykdyti ar
nepaiso Paslaugų teik÷jo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Paslaugų teik÷jui vykdyti
veiksmą, kuriam Paslaugų teik÷jas prieštarauja.
7.11.2. Pirk÷jo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Paslaugų
teik÷jo priežiūra, netinkamai vykdo Paslaugų teik÷jo nurodymus.
7.12. Paslaugų teik÷jo atsakomyb÷ už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko
po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.
7.13. Paslaugų teik÷jas gali tur÷ti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Specialiose sąlygose.
8. straipsnis. S utarties įvykdymo užtikrinimas.
8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugų teik÷jas pateikia Pirk÷jui grąžindamas pasirašytą
Sutartį. Šalių pasirašytą Sutartį Paslaugų teik÷jas Pirk÷jui privalo grąžinti per 5 darbo dienas
nuo tos dienos, kai gauna Pirk÷jo pasirašytą Sutartį. Jei Paslaugų teik÷jas per 5 darbo dienas
nuo tos dienos, kai gauna Pirk÷jo pasirašytą Sutartį užtikrinimo nepateikia, tai laikoma
atsisakymu sudaryti sutartį, o Pirk÷jas parengia naują sutartį ir išsiunčia ją pasirašyti
dalyviui, kurio pasiūlymas už÷m÷ antrą vietą. Užtikrinimo suma ir galiojimo terminas
nurodyti Specialiose sąlygose (užtikrinimo galiojimo terminą sudaro paslaugų suteikimo
terminas ir 30 dienų rezervo suma). Jei pratęsimas Sutarties Specialių jų sąlygų 2.2. str.
nurodytas paslaugų suteikimo terminas turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo
galiojimas.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad, Paslaugų teik÷jui neįvykdžius visų
Sutartinių įsipareigojimų ar įvykdžius juos netinkamai, Pirk÷jui bus išmok÷ta garantijoje
(laidavimo rašte) nurodyta pinigų suma.
8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama banko garantija arba draudimo
bendrov÷s laidavimo raštas.
8.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Paslaugų teik÷jas gali prašyti Pirk÷jo
patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo garantiją ar draudimo
bendrov÷s laidavimo raštą. Tokiu atveju Pirk÷jas privalo duoti Paslaugų teik÷jui atsakymą
ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas litais.
8.6. Iki sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo jokie mok÷jimai nebus atliekami.
8.7. Jei sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
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8.8. įsipareigojimų, Pirk÷jas raštu pareikalauja Paslaugų teik÷jo per 15 kalendorinių dienų
pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei paslaugų
teik÷jas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirk÷jas turi teisę nutraukti Sutartį.
8.9. Jei Paslaugų teik÷jas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pirk÷jas pareikalauja sumok÷ti
visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumok÷ti. Prieš pateikdama
reikalavimą sumok÷ti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirk÷jas įsp÷ja apie tai
Paslaugų teik÷ją ir nurodo, d÷l kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
9. straipsnis. S veikata, draudimas ir saugumas.
9.1. Paslaugų teik÷jas yra atsakingas už savo ekspertų sveikatą, ir jo ekspertai, turi tur÷ti visą
Specialiųjų sąlygų 2.2. str. nurodytą paslaugų suteikimo terminą galiojantį sveikatos
draudimą. Pirk÷jas Paslaugų teik÷jo ekspertų gydymo išlaidų neatlygina.
9.2. Paslaugų teik÷jas prisiima atsakomybę ekspertų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje
atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, suk÷lusio eksperto netik÷tą mirtį arba
neįgalumą, atveju.
9.3. Paslaugų teik÷jas atsako už Pirk÷jo įrangos, naudojamos Sutarčiai vykdyti, sunaikinimą ar
sugadinimą.
10. straipsnis. Intelektin÷s ir pramonin÷s nuosavyb÷s teis÷s.
10.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teis÷s, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines turtines
ir kitas intelektin÷s ar pramonin÷s nuosavyb÷s teises, yra Pirk÷jo nuosavyb÷, kurią Pirk÷jas
gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių
ar kitų apribojimų.
10.2. Be išankstinio raštiško Pirk÷jo sutikimo Paslaugų teik÷jas negali publikuoti straipsnių apie
paslaugas, jais remtis teikdamas bet kokias paslaugas kitiems ar atskleisti iš Pirk÷jo gautą
informaciją.
10.3. Jei Specialiose sąlygose nenustatyta kitaip, Paslaugų teik÷jas garantuoja nuostolių
atlyginimą Pirk÷jui d÷l bet kokių reikalavimų, kylančių d÷l autorių teisių, patentų, licencijų,
br÷žinių, modelių, prek÷s pavadinimų ar prek÷s ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje,
išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda d÷l Pirk÷jokalt÷s.
11. straipsnis. Ekspertai ir įranga.
11.1. Paslaugų teik÷jas pateikia Pirk÷jui tvirtinti visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina
naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo aprašymais, išskyrus pagrindinius
ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu. Technin÷je užduotyje
yra nurodytas privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija ir patirtis, ir reikalinga
specializacija, jei to reikia. Pirk÷jas gali nepritarti Paslaugų teik÷jo pasirinktoms ekspertų
kandidatūroms nurodydamas nepritarimo priežastis.
11.2. Visi pagal sutartį dirbsiantys ekspertai turi prad÷ti darbą projekto įgyvendinimo plane ir
metodikoje nustatytu metu.
11.3. Paslaugų teik÷jas privalo:
11.3.1. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo pateikti Pirk÷jui siūlomą pagrindinių
ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafiką;
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11.3.2. informuoti Pirk÷ją apie kiekvieno pagrindinio eksperto ar eksperto atvykimo ir
išvykimo laiką;
11.3.3. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo pateikti raštišką prašymą Pirk÷jui
tvirtinti siūlomų ekspertų sąrašą.
11.4. Paslaugų teik÷jas turi imtis visų priemonių, kad jo ekspertai būtų aprūpinti visa įranga ir
priemon÷mis, reikalingomis jų pareigų vykdymui.
12. straipsnis. Ekspertų keitimas.
12.1. Paslaugų teik÷jas negali keisti ekspertų be raštiško Pirk÷jo sutikimo.
12.2. Paslaugų teik÷jas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti pagrindinius ir kitus ekspertus šiais
atvejais:
12.2.1. pagrindinio ar kito eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju, d÷l kurių
ekspertas negali atlikti savo pareigų pagal Sutartį.
12.2.2. jei ekspertą keisti būtina d÷l kitų, nuo Paslaugų teik÷jo nepriklausančių priežasčių.
12.3. Paslaugų teik÷jas apie min÷tų aplinkybių atsiradimą, d÷l kurių reikia keisti ekspertus,
Pirk÷ją raštu privalo informuoti nedelsiant.
12.4. Be to, Sutarties vykdymo eigoje Pirk÷jas gali inicijuoti eksperto, kuris netinkamai atlieka
Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.
12.5. Jei tenka keisti pagrindinį ar kitą ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo tur÷ti ne žemesnę
kvalifikaciją ir patirtį. Jei Paslaugų teik÷jas neranda naujo pagrindinio ar kito eksperto su
tokia pat kvalifikacija ir (arba) patirtimi, Pirk÷jas turi teisę nutraukti sutartį.
12.6. Papildomas išlaidas, patirtas d÷l pagrindinių ar kitų ekspertų keitimo, atlygina Paslaugų
teik÷jas. Jei pagrindinis ar kitas ekspertas pakeičiamas ne iš karto, paramos gav÷jas gali
paprašyti Paslaugos teik÷jo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių
kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.
13. straipsnis. S utartinių terminų nesilaikymas.
13.1. Jei Paslaugų teik÷jas d÷l savo kalt÷s v÷luoja įvykdyti Sutartinius įsipareigojimus per
Specialiose sąlygose nustatytą terminą, Pirk÷jas turi teisę be oficialaus įsp÷jimo ir
nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų, prad÷ti skaičiuoti 0,02 % dydžio
delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną,
neviršinat 10% bendros Sutarties kainos.
13.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% sutarties vert÷s, Pirk÷jas gali, prieš tai įsp÷jęs
Paslaugų teik÷ją:
13.2.1. pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;
13.2.2. nutraukti sutartį. Šiuo atveju Paslaugų teik÷jas neturi teis÷s į nuostolių atlyginimą;
Paslaugų teik÷jas privalo atlyginti d÷l Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.
14. straipsnis. S utarties pakeitimai.
14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
15. straipsnis. Darbo valandos ir atostogos.
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15.1. Paslaugų teik÷jo arba jo ekspertų darbo dienos ir valandos vykdant Sutartį yra derinamos su
Pirk÷ju ir nustatomos pagal Paslaugų teik÷jo šalies įstatymus ir kitus teis÷s aktus bei pagal
paslaugų specifiką.
15.2. Paslaugų teik÷jo ekspertų metinių atostogų laikas sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas
su Pirk÷ju.
16. straipsnis. Apskaita, patikrinimai ir kontrol÷.
16.1. Paslaugų teik÷jo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų
apmok÷jimui pagal šią Sutartį sąskaitų teisingumą.
16.2. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10
metų nuo galutinio mok÷jimo pagal Sutartį.
16.3. Paslaugų teik÷jas privalo sudaryti sąlygas Pirk÷jui bei kitoms kompetentingoms
institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teis÷s aktai, tikrinti projekto
įgyvendinimą ir, jei reik÷s, atlikti išsamų auditą tikrinant su paslaugų teikimu susijusius
apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus.
Ši teis÷ tikrinti galioja 7 metus nuo sutarties pasibaigimo.
16.4. Šiuo tikslu Paslaugų teik÷jas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų
ekspertams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų,
duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto
valdymu, ir stengtis kuo labiau jiems pad÷ti.
17. straipsnis. S utarties vykdymo ataskaitos.
17.1. Per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties vykdymo pradžios Paslaugų teik÷jas turi parengti
įvadinę Sutarties vykdymo ataskaitą, kurią tvirtina Pirk÷jas.
17.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teik÷jas rengia Sutarties vykdymo ataskaitas, kurios
apima techninius ir finansinius sutarties vykdymo aspektus. Baigiantis paslaugų suteikimo
terminui Paslaugų teik÷jas rengia galutinę Sutarties vykdymo ataskaitą.
17.3. Prie visų tarpiniam apmok÷jimui pateikiamų sąskaitų (jei tarpiniai mok÷jimai numatyti
specialiuose sąlygose) turi būti pridedama tarpin÷ Sutarties vykdymo ataskaita.
17.4. Visos ataskaitos turi būti patvirtintos Pirk÷jo.
17.5. Galutin÷s vykdymo ataskaitos projektas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 12 darbo
dienų iki paslaugų suteikimo termino pabaigos. Galutin÷ Sutarties vykdymo ataskaita
pateikiama Pirk÷jui ne v÷liau kaip per 2 darbo dienas nuo Specialiuose sąlygose nurodyto
paslaugų suteikimo termino pabaigos, jei Specialiuose sąlygose nenustatyta kitaip. Jei
paslaugos suteikiamos etapais, Paslaugų teik÷jas galutines ataskaitas rengia po kiekvieno
etapo. Galutinis mok÷jimas bus atliekamas tik Pirk÷jui patvirtinus galutinę Sutarties
vykdymo ataskaitą.
18. straipsnis. Ataskaitų ir dokumentų tvirtinimas.
18.1. Tvirtindamas Paslaugų teik÷jo parengtas ir pateiktas Sutarties vykdymo ataskaitas ir
dokumentus Pirk÷jas patvirtina, kad šios ataskaitos atitinka Sutarties sąlygas ir kad
ataskaitose pateikta informacija apie Paslaugų teik÷jo suteiktas paslaugas yra teisinga.
18.2. Pirk÷jas Paslaugų teik÷jo pateiktas ataskaitas turi patvirtinti per 15 darbo dienų nuo jų
gavimo.
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18.3. Kai Pirk÷jas ataskaitą ar dokumentus patvirtina su sąlyga, kad Paslaugų teik÷jas juos
atitinkamai pataisys, Pirk÷jas nustato terminą, iki kurio Paslaugų teik÷jas turi juos pataisyti.
18.4. Jei galutin÷ Sutarties vykdymo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčų sprendimo
procedūros, nustatytos 26 straipsnyje.
18.5. Kai Sutartis vykdoma etapais, kiekvienas sekantis etapas pradedamas vykdyti tik po to, kai
Pirk÷jas patvirtina ankstesniojo etapo galutinę vykdymo ataskaitą, išskyrus atvejus, kai keli
etapai vykdomi vienu metu.
19. straipsnis. Mok÷jimas ir delspinigiai.
19.1. M ok÷jimai atliekami valiuta, nurodyta Specialiuose sąlygose.
19.2. Pirk÷jas visas mok÷tinas sumas moka pavedimu į Paslaugų teik÷jo finansinių rekvizitų
formoje nurodytą banko sąskaitą. Ši forma turi būti pateikiama ir informuojant apie banko
sąskaitos pasikeitimus.
19.3. Kol Paslaugų teik÷jas nepateiks Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jam nebus atliekami jokie
mok÷jimai.
19.4. Paslaugų teik÷jui mokama tokia tvarka:
a) avansinis mok÷jimas (20% bendros Sutarties kainos) – sudarius Sutartį ir pateikus:
1) avansinio mok÷jimo prašymą;
2) avansinio mok÷jimo banko garantiją (banko garantijos galiojimo terminą sudaro
paslaugų suteikimo terminas ir 30 dienų rezervo suma).
b) galutinis mok÷jimas (likusi nuo avansinio mok÷jimo ir tarpinio mok÷jimų, jei numatyti,
dalis, bet ne mažiau nei 35 % bendros Sutarties kainos) – patvirtinus galutinę sutarties
vykdymo ataskaitą. Jei Specialiose sąlygose numatyti tarpiniai mok÷jimai, jei mokami
po technin÷je užduotyje numatytų užduočių atlikimo ir po tarpinių sutarties vykdymo
ataskaitų. Nor÷damas iš Pirk÷jo gauti galutinį arba tarpinį mok÷jimą (jei jis numatytas
Sutartyje), Paslaugų teik÷jas privalo pateikti:
• patvirtintą galutinę ir atitinkamą tarpinę sutarties vykdymo ataskaitą;
• sąskaitą-faktūrą arba PVM sąskaitą-faktūrą, išrašytą Pirk÷jo vardu.
19.5. Galutinis mok÷jimas atliekamas tik po to, kai Pirk÷jas patvirtina galutinę Sutarties
vykdymo ataskaitą.
19.6. Sumok÷tinos l÷šos pervedamos į Paslaugų teik÷jo nurodytą sąskaitą ne v÷liau kaip per 30
kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mok÷tojas gavo visus reikalavimus atitinkančius
dokumentus. Sumok÷jimo diena – tai diena, kai l÷šos pervedamos iš Pirk÷jo sąskaitos.
19.7. Be pateisinamų priežasčių Pirk÷jui nesumok÷jus iki šio straipsnio 19.6 str. nustatyto
termino Paslaugų teik÷jas gali per du m÷nesius pareikalauti mok÷ti 0,02% per dieną nuo
v÷luojamos sumok÷ti sumos delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo mok÷jimo termino
pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią l÷šos nurašomos nuo Pirk÷jo
sąskaitos.
19.8. Jei ne d÷l Paslaugų teik÷jo kalt÷s v÷luojama sumok÷ti daugiau nei 90 kalendorinių dienų
nuo 19.6 str. nurodyto termino pabaigos, Paslaugų teik÷jas turi teisę nutraukti sutartį 23 str.
nustatyta tvarka.
19.9. Jie Pirk÷jas Paslaugų teik÷jui sumok÷jo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį. Paslaugų
teik÷jas permok÷tą sumą privalo grąžinti Pirk÷jui per 20 kalendorinių dienų nuo
reikalavimo grąžinti permoką gavimo.
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19.10. Pirk÷jui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių sumų, kurias Pirk÷jas
turi sumok÷ti Paslaugų teik÷jui. Šiuo atveju Paslaugų teik÷jas ir Pirk÷jas gali pasinaudoti
savo teise susitarti d÷l grąžinimo dalimis.
19.11. Banko mokesčius už grąžinamas l÷šas Pirk÷jui sumoka sutarties šalis, d÷l kurios kalt÷s
atsirado permoka.
20. straipsnis. S utarties pažeidimas.
20.1. Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji
pažeidžia Sutartį.
20.2. Vienai sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukent÷jusioji šalis turi teisę:
20.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba;
20.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba;
20.2.3. reikalauti sumok÷ti sutarties sąlygose nustatytus delspinigius ir/arba;
20.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;
20.2.5. nutraukti Sutartį ir/arba;
20.2.6. taikyti kitus Sutartyje numatytus teisių gynimo būdus.
21. straipsnis. S utarties vykdymo sustabdymas.
21.1. Esant svarbioms priežastims, Pirk÷jas turi teisę sustabdyti paslaugų ar kurios nors jų dalies
teikimą.
21.2. Jei paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne d÷l
Paslaugų teik÷jo kalt÷s, Paslaugų teik÷jas gali pranešimu Pirk÷jui pareikalauti atnaujinti
paslaugų teikimą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti sutartį.
22. straipsnis. S utarties nutraukimas Pirk÷jo iniciatyva
22.1. Pirk÷jas, įsp÷jęs Paslaugų teik÷ją prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais
atvejais:
22.1.1. kai Paslaugų teik÷jas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
22.1.2. kai Paslaugų teik÷jas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirk÷jo nurodymo
ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir d÷l to
negalima laiku ir tinkamai suteikti paslaugų ;
22.1.3. kai Paslaugų teik÷jas sudaro subteikimo sutartį be Pirk÷jo leidimo;
22.1.4. kai Paslaugų teik÷jas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą,
arba kai įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška
situacija;
22.1.5. kai Paslaugų teik÷jas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripažintas kaltu d÷l profesin÷s etikos pažeidimo;
22.1.6. kai Paslaugų teik÷jas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu d÷l sukčiavimo,
korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;
22.1.7. kai Paslaugų teik÷jas yra reorganizuojamas, pertvarkomas, i tai gali tur÷ti įtakos
tinkamam Sutarties vykdymui;
22.1.8. d÷l kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;
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22.2. Pirk÷jas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimą
išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Paslaugų teik÷jas, Pirk÷jui, kaip
numatyta 8.7 str., raštu pareikalavus, per 15 kalendorinių dienų nepateikia naujo Sutarties
įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.
22.3. Jei Sutartis nutraukiama Pirk÷jo iniciatyva, Pirk÷jas turi, kiek galima greičiau po Sutarties
nutraukimo, patvirtinti atliktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieną esančią Paslaugų tiek÷jo skolą Pirk÷jui ar Pirk÷jo skolą Paslaugų teik÷jui
už suteiktas paslaugas. Pirk÷jo nuostoliai ar išlaidos išskaičiuojami juos iš Paslaugų teik÷jui
sumok÷tinų sumų arba pagal paslaugų teik÷jo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
22.4. Sutartį nutraukus d÷l Paslaugų teik÷jo kalt÷s, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą
darbą, Paslaugų teik÷jas neturi teis÷s į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
23. straipsnis. Nutraukimas Paslaugų teik÷jo iniciatyva.
23.1. Paslaugų teik÷jas, prieš 14 kalendorinių dienų įsp÷jęs Pirk÷ją, gali nutraukti Sutartį, jei:
23.1.1. Pirk÷jas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
23.1.2. Pirk÷jas stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų d÷l
sutartyje nenurodytų ir ne d÷l paslaugų teik÷jo kalt÷s atsiradusių priežasčių.
23.2. Tokio 23.1 punkte nurodyto nutraukimo atveju Pirk÷jas atlygina Paslaugų teik÷jui jo
patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros
Sutarties kainos.
24. straipsnis. Nenugalima j÷ga (force majeure).
24.1. N÷ viena Sutarties šalis n÷ra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų
pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos j÷gos (force majeure)
aplinkyb÷s, atsiradusios po konkurso nugal÷tojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo
dienos.
24.2. Nenugalimos j÷gos aplinkybių sąvoka apibr÷žiama ir šalių teis÷s, pareigos ir atsakomyb÷
esant šioms aplinkyb÷ms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomyb÷s esant nenugalimos j÷gos (force majeure)
aplinkyb÷ms taisykl÷se“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimas Nr. 840 “ D÷l Atleidimo nuo atsakomyb÷s esant nenugalimos j÷gos (force
majeure) aplinkyb÷ms taisyklių patvirtinimo”).
24.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos j÷gos (force majeure)
aplinkyb÷s, d÷l kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie
tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tik÷tiną poveikį. Jei
Pirk÷jas raštu nenurodo kitaip, Paslaugų teik÷jas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal
Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti
nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkyb÷s netrukdo, vykdyti.
24.4. Paslaugų teik÷jas nenaudoja alternatyvių būdų, d÷l kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei
Pirk÷jas nenurodo jam to daryti.
24.5. Jei, vykdydamas Pirk÷jo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal 24.4
punktą, Paslaugų teik÷jas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti Pirk÷jas.
24.6. Jei nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkyb÷s trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių
dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris d÷l min÷tųjų
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aplinkybių gali būti Paslaugų teik÷jui suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti
Sutartį įsp÷dama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų
laikotarpiui nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkyb÷s vis dar yra, Sutartis nutraukiama
ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
25. straipsnis. Ginčų sprendimas
25.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.
25.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys raštu
išd÷sto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą
spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti
išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo
išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą
spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įsp÷dama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų
sprendimo procedūros etapo.
25.3. Visi ginčai, kylantys d÷l šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti kitais būdais,
numatytais šio straipsnio 2 dalyje, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis÷s aktais.
26. straipsnis. Etikos reikalavimai
26.1. Paslaugų teik÷jas ir jo ekspertai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti

profesinį konfidencialumą.
26.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintel÷s Paslaugų teik÷jo pajamos ar nauda, kurią
jis gali gauti pagal Sutartį, tod÷l nei Paslaugų teik÷jas, nei jo ekspertai neturi teis÷s priimti
jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių
su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.
26.3. Paslaugų teik÷jas įsipareigoja, Pirk÷jui pareikalavus, pateikti patvirtinamuosius
dokumentus, susijusius su sutarties vykdymo sąlygomis. Pirk÷jas gali tikrinti bet kokius su
sutartimi susijusius dokumentus ar atlikti patikrinimus vietoje, kurie, jos manymu, yra
būtini.
26.4. Paslaugų teik÷jas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti
pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai
– bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminyst÷s ar draugyst÷s ryšiai ar kitos
sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti
nedelsiant raštu pranešta Pirk÷jui.
Pirk÷jo atstovas:

Paslaugų teik÷jo atstovas:

Adresas:______________________________

Adresas:______________________________

Tel.:_________________________________

Tel.:_________________________________

Įmon÷s kodas _________________________

Įmon÷s kodas _________________________

PVM mok. Kodas ______________________ PVM mok. Kodas ______________________
A.s.__________________________________ A.s.__________________________________
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Vardas, pavard÷:

Vardas, pavard÷:_______________________

Pareigos:

Pareigos:_____________________________

Parašas: ___________________________

Parašas:______________________________

(Antspaudas)

(Antspaudas)

Data: 2008 m.__________________d.

Data:2008 m._________________________d.
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7 PRIEDAS
Veiksmų programos į pažangos būkl÷
Rodiklio
tipas

Rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

Planuoti
rodikliai
pagal
priemonę

Per
ataskaitinį
laikotarpį
pasiekti
rodikliai

Nuo veiksmų
programos
patvirtinimo iki
sąskaitos
pateikimo datos
pasiekti rodikliai

Rodikli
įvykdymo
rezultatas nuo
programos

Pagal pasirašytas
paramos sutartis
planuojami
pasiekti rodikliai

1

2

3

4

5

6

7

8
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Rodiklio
įvykdymo
rezultatas
nuo
programos
įgyvendinim
o pradžios
6/8*100%
9

