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1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA
VEIKSMŲ PROGRAMA

METINö ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Konvergencijos tikslas
Lietuvos Respublika
2007–2013 m.
CCI2007LT051PO001
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa
2009 m.
2010 geguž÷s 26 d.

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ ataskaita (toliau – ataskaita) yra
parengta vadovaujantis Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 66 str. ir Įgyvendinimo reglamento Nr.
1828/2006 nuostatomis.
Ataskaitos tikslas – apžvelgti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos (toliau – ŽIP
VP) įgyvendinimo pažangą, išreikštą finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimo rezultatais, atlikti
nuodugnią rezultatų pasiekimo analizę, nustatyti, ar veiksmų programoje nustatyti tikslai išliko
nepakitę ir bus pasiekti.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendra ŽIP VP įgyvendinimo pažanga, kuri apima finansinių ir fizinių rodiklių pasiekimo analizę,
socioekonominę analizę, ŽIP VP papildomumą kitomis programomis (Baltijos regiono strategija,
EŽUPF ir kt.), bei visuotin÷s dotacijos priemonių įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų
panaudojimą (JEREMIE);
- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo pažanga;
- ŽIP VP poveikis Nacionalin÷s Lisabonos strategijos ir Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s
įtraukties įgyvendinimui;
- horizontalių politikų, tarptautinio bendradarbiavimo principo įgyvendinimas;
- technin÷s paramos l÷šų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimo administravimui, panaudojimas;
- informavimo ir viešinimo priemon÷s.
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2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
2.1.1. Fizin÷ pažanga
Kitaip negu 2008 m. laikotarpiu, 2009 m. projektai buvo prad÷ti įgyvendinti pagal visus
ŽIP VP prioritetus. Kadangi 2008 m. projektai buvo prad÷ti įgyvendinti tik pagal ŽIP VP 1
prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“, tod÷l 2009 m. pagal šį prioritetą buvo
daugiausiai įsisavinta (deklaruotina) l÷šų, kas lemia ir geriausius fizinių ŽIP VP steb÷senos rodiklių
pasiekimų rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad pagal kitus ŽIP VP prioritetus projektų įgyvendinimas
prasid÷jo 2009 m. ir kad didel÷ dalis ŽIP VP fizinių rodiklių pasiekimo rezultatų yra gaunama tik
projektų įgyvendinimo pabaigoje arba įgyvendinus projektą, 2010 m. įgyvendinimo ataskaitoje už
tikimasi pateikti tikslesnius veiksmų programos įgyvendinimo pažangos rezultatus. Pažym÷tina,
kad, be Veiksmų programos lygmens rodiklių, kiekvienas projektas nurodo ir projekto lygmens
rodiklius, kurių pasiekimą prižiūri Europos socialinio fondo agentūra. Mok÷jimai yra atliekami tik
už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas veiklas ir pasiektus projekto lygmens rodiklius. Detali 2009
m. fizinių steb÷senos rodiklių pasiekimo pažangos apžvalga pateikiama 3 ataskaitos dalyje, atskirai
pagal visus ŽIP VP prioritetus.
2.1.2. Finansin÷ pažanga
Finansin÷s pažangos apžvalga pagal visus ŽIP VP prioritetus pateikiama 1 lentel÷je. Detali
finansin÷s pažangos apžvalga panaudotų bei projektų finansavimo administravimo sutartyse
užkontraktuotų l÷šų duomenų pjūviais pagal visus ŽIP VP prioritetus ir juos įgyvendinančius
uždavinius pateikiama 3 ataskaitos dalyje. Atsižvelgiant į tai, kad visa finansin÷ informacija yra
gaunama litais, visi finansin÷s pažangos duomenys yra pateikiami eurais, apskaičiuojant pagal kursą
1 euras – 3,4528 Lt. Visi finansin÷s ir fizin÷s pažangos duomenys ataskaitoje pateikiami
kaupiamuoju būdu.
1 lentel÷. Informacija apie ŽIP VP finansinę pažangą.
(eurais)

1 prioritetas Kokybiškas
užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis

Visa paramos
Atitinkamas
gav÷jų
viešasis įnašas
sumok÷ta išlaidų,
įtrauktų į
vadovaujančiajai
institucijai
pateiktus
mok÷jimo
reikalavimus,
suma
44.422.366,44
42.739.242,78
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Už
mok÷jimus
paramos
gav÷jams
atsakingos
įstaigos
sumok÷ta
išlaidų, suma**

Visa iš
Komisijos
gautų
mok÷jimų
suma*

80.600.258,80

60.068.381,99
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2 prioritetas. Mokymasis visą
gyvenimą
3 prioritetas
Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas

Visa paramos
Atitinkamas
gav÷jų
viešasis įnašas
sumok÷ta išlaidų,
įtrauktų į
vadovaujančiajai
institucijai
pateiktus
mok÷jimo
reikalavimus,
suma
1.824.525,19
1.824.525,19

Už
mok÷jimus
paramos
gav÷jams
atsakingos
įstaigos
sumok÷ta
išlaidų, suma**

Visa iš
Komisijos
gautų
mok÷jimų
suma*

6.099.333,56

23.896.694,85

1.921.725,48

1.921.725,48

2.971.582,69

11.904.751,06

83.520,89

83.520,89

1.757.896,10

15.281.037,59

1.014.696,63

1.014.696,63

1.014.696,63

1.979.421,63

Bendra suma

49.266.834,63

47.583.710,97

92.443.767,78

113.130.287,12

Pereinamojo laikotarpio paramos
negaunantiems regionams iš
bendros sumos tenkanti suma
Iš ERPF finansuojamų išlaidų
bendra suma, jei veiksmų
programa yra bendrai
finansuojama iš ESF***

49.266.834,63

47.583.710,97

92.443.767,78

113.130.287,12

870.264,07

833.726,26

870.264,07

–

4 prioritetas
Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo
didinimas
5 prioritetas
Technin÷ parama

*Iš Europos Komisijos (toliau – EK) gautą mok÷jimų suma pateikta įskaitant avansinius mok÷jimus. Avansinių
mok÷jimų suma pagal prioritetus išskirstoma procentais.
** Projekto vykdytojams išmok÷ta suma, įskaitant avansu išmok÷tą finansavimą.
***Detali informacija apie kryžminį finansavimą pateikiama 3 ataskaitos dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus“.

Lietuva negauna pereinamojo laikotarpio paramos, tod÷l eilut÷ „Pereinamojo laikotarpio paramą
gaunantiems regionams iš bendros sumos tenkanti suma“ lentel÷je nepateikiama.
ŽIP VP yra finansuojama ESF l÷šomis, tod÷l „Iš ERPF finansuojamų išlaidų bendra suma, jei veiksmų
programa yra bendrai finansuojama iš ESF“ nepateikiama lentel÷je.

Palyginti su 2008 m. laikotarpiu, 2009 m. ŽIP VP skirtų l÷šų panaudojimas yra daug
geresnis. 2009 m. įsisavinta (visa paramos gav÷jų sumok÷ta išlaidų, įtrauktų į vadovaujančiajai
institucijai pateiktus mok÷jimo reikalavimus, suma) net 344 kartus daugiau l÷šų negu 2008 m.
laikotarpiu. Detalus ŽIP VP l÷šų panaudojimas atvaizduotas 1 paveiksle pateiktame grafike.
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1 paveikslas. ŽIP VP l÷šų panaudojimas per pirmus trejus įgyvendinimo metus (2007, 2008 ir 2009)

ŽIP VP l÷šų panaudojimas 2007-2009 (mln eurų)

Einamieji metai

2009

92,443
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0,14
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Už mokėjimus paramos gavėjams atsakingos įstaigos sumokėta išlaidų, suma
Atitinkamas viešasis įnašas
Visa paramos gavėjų sumokėta išlaidų, įtrauktų į vadovaujančiai institucijai pateiktus
mokėjimo reikalavimus, suma

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui ŽIP VP įgyvendinti iš viso buvo numatyta
1.100.262.456,00 EUR (iš jų: 935.018.009,00 EUR – ES fondų l÷šų, 89.421.926,00 EUR – LR
valstyb÷s biudžeto l÷šų). Įgyvendinant ŽIP VP 2009 metais iš viso sudarytos 372 projektų
finansavimo ir administravimo sutartys, kurių bendra vert÷ – 356.821.522,00 EUR (iš jų:
304,749.848,13 EUR – ES fondų l÷šų, 27.993.233,78 EUR – LR valstyb÷s biudžeto l÷šų). 2009
metais įgyvendinant ŽIP VP buvo įsisavinta 49.266.834,63 EUR l÷šų (iš jų: 41.456.843,73 EUR –
ES fondų l÷šų, 5.277.524,62 EUR – LR valstyb÷s biudžeto l÷šų). Deklaruotinas kryžminis
finansavimas siek÷ 870.264,07 EUR, o tai sudaro 0,07 proc. visos ŽIP VP skirtos sumos. ŽIP VP
įgyvendinimo analiz÷ pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, bei įsisavintas l÷šas
pateikiama 2 paveiksle.
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2 paveikslas. ŽIP VP įgyvendinimo analiz÷ 2009 m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei įsisavintas l÷šas.

Bendra ŽIP VP įgyvendinimo situacija
64%

Užkontraktuota l÷šų suma
32%

Įsisavinta l÷šų suma
Likusi neįsisavinta l÷šų suma

4%

Siekiant užtikrinti efektyvų ES fondų l÷šų įsisavinimą bei atsižvelgiant į Reglamento Nr.
1083/2006 93 straipsnyje nustatytą automatiško įsipareigojimų panaikinimo principą, planuojant ES
fondų l÷šų poreikį 2007–2013 m. ir veiksmų programų prioritetų bei priemonių įgyvendinimą, daug
d÷mesio skiriama intensyviam ir tolygiam ES fondų l÷šų įsisavinimui užtikrinti.
Atsižvelgdama į aukščiau išd÷stytas nuostatas, 2009 metais Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ patvirtino ES fondų l÷šų naudojimo planą 2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų
programas, veiksmų programų prioritetus bei už veiksmų programų prioritetų įgyvendinimą
atsakingus valstyb÷s biudžeto asignavimų valdytojus, nustatyta siektina pripažintų deklaruotinomis
ES fondų l÷šų suma pagal metus. ES fondų l÷šų suma tolygiai paskirstyta per visą veiksmų
programos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat įvertinant l÷tesnę l÷šų įsisavinimo spartą
programavimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
Remiantis ES fondų l÷šų naudojimo planu atliekama nuolatin÷ jame nustatytų ES fondų l÷šų
įsisavinimo rodiklių priežiūra. Detalus ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas pateikiamas
3 paveiksle.
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3 paveikslas. ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais

ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)
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2009 m. kritinio plano vykdymas

Diagramoje pateikiamos tik ESF l÷šų sumos
Palyginti su kitomis veiksmų programomis, ŽIP VP įgyvendinimo rezultatams didelę įtaką
turi projektų vykdytojams išmokami avansai, t.y. pagal šią veiksmų programą ES l÷šų projektų
vykdytojams išmok÷ta beveik dvigubai daugiau nei pripažinta tinkamomis deklaruoti išlaidų:
apmok÷ta – 79 mln. eurų (8,5 proc. veiksmų programai numatytų ES l÷šų), pripažinta tinkamomis
deklaruoti – 41,41 mln. eurų (4,4 proc. veiksmų programai numatytų ES l÷šų). Svarbu pažym÷ti,
kad avansai yra svarbi finansin÷ priemon÷, užtikrinanti ESF projektų s÷kmingą įgyvendinimą ir
gyvybingumą. Ypač ji plačiai taikoma nedidel÷s apimties pačių nevyriausybinių organizacijų ir
viešųjų įstaigų įgyvendinamiems projektams.
Pažym÷tina, kad l÷šų panaudojimo sparta tarp ŽIP VP prioritetų 2009 m. buvo labai
netolygi (žr. ataskaitos 3 dalį pagal prioritetus). Vertinant institucijų įsipareigojimų planų vykdymą
pažym÷tina, kad min÷ti planai įvykdyti ir viršyti tik pagal Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamą ŽIP VP 1 prioritetą ,,Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ – 115 proc. o
mažiausia dalimi pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą ŽIP VP 4 prioritetą
,,Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, iš
planuotų 5,6 mln. eurų panaudota vos 70,9 tūkst. eurų (1,2 proc. 2009 m. pab. planuoto rezultato).
Pagal ŽIP VP 1 prioritetą ,,Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ efektyvi l÷šų panaudojimo
sparta yra susijusi su nedarbo lygio išaugimu ir šio prioriteto vienu iš pagrindinių uždavinių
įgyvendinimu – mažinti nedarbą ir kurti naujas darbo vietas. Tod÷l staiga išaugus nedarbo lygiui
tapo būtina užtikrinti aktyvių darbo rinkos priemonių įgyvendinimą. Tuo tarpu ŠMM
administruojamų prioritetų l÷šų panaudojimo l÷ta sparta buvo daugiausiai susijusi su vykdoma
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aukštojo mokslo reforma, kuri l÷m÷ esminių projektų peržiūrą siekiant l÷šų panaudojimo
efektyvumo ir kokyb÷s. VRM administruojamo prioriteto l÷ta l÷šų panaudojimo sparta taip pat
susijusi su viešojo sektoriaus reformos vykdymu. Nors viešojo sektoriaus reformos rezultatai turi
daug teigiamų aspektų, tačiau jie l÷m÷ svarbių pagal šį prioritetą projektų peržiūrą, pareišk÷jų
pasikeitimus ir pan., d÷l ko užtruko planuota projektų pradžia. Tikimasi, kad įgyvendinus šią
reformą projektai bus suplanuoti efektyviau ir duos kokybiškesnių rezultatų.

2.1.3. Informacija apie ESF l÷šų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II
priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą.
2 lentel÷je nurodomi ŽIP VP sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
finansiniai duomenys (tik ES l÷šos, be nacionalinių l÷šų) pagal šias kategorijas: prioritetin÷ sritis,
finansavimo forma, teritorija, ekonomin÷ veikla, vietov÷.

2 lentel÷. Užkontraktuotų ESF l÷šų paskirstymas pagal kategorijas.
(eurai)
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

1.006.887,74

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

30.767.665,76

7

Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

Suma, EUR

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

32.821.191,92

01
LT
Negrąžintina
pagalba

01 Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir
miškininkyst÷

Netaikytina

134.482,16

padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

8

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

03 Maisto produktų ir g÷rimų
gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

1.069.634,62

01
LT
Negrąžintina
pagalba

03 Maisto produktų ir g÷rimų
gamyba

Netaikytina

257.571,67

01
LT
Negrąžintina
pagalba

07 Energetinių medžiagų
kasyba ir karjerų
eksploatavimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

196.228,57
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Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

08 Elektros, dujų, garo ir karšto
vandens tiekimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

261.656,05

01
LT
Negrąžintina
pagalba

09 Vandens rinkimas, valymas
ir paskirstymas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

234.773,23

01
LT
Negrąžintina
pagalba

10 Paštas ir telekomunikacijos

Netaikytina

609.356,17
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Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

175.857,28

01
LT
Negrąžintina
pagalba

11 Transportas

Netaikytina

250.049,24

01
LT
Negrąžintina
pagalba

12 Statyba

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

983.920,59

11

Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

13 Didmenin÷ ir mažmenin÷
prekyba

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

280.109,48

01
LT
Negrąžintina
pagalba

13 Didmenin÷ ir mažmenin÷
prekyba

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

1.793.580,86

01
LT
Negrąžintina
pagalba

13 Didmenin÷ ir mažmenin÷
prekyba

Netaikytina

679.080,35
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

14 Viešbučiai ir restoranai

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

150.825,13

01
LT
Negrąžintina
pagalba

14 Viešbučiai ir restoranai

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

243.401,59

01
LT
Negrąžintina
pagalba

15 Finansinis tarpininkavimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

153.261,12

13

Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

16 Nekilnojamojo turto,
nuomos ir verslo paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

242.460,32

01
LT
Negrąžintina
pagalba

19 Žmonių sveikatos priežiūros
veikla

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

4.733.189,34

01
LT
Negrąžintina
pagalba

19 Žmonių sveikatos priežiūros
veikla

Netaikytina

12.914.498,96

14

Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
62 Mokymosi
visą gyvenimą
sistemų ir
strategijų
rengimas
bendrov÷se;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant
padidinti jų
geb÷jimą
prisitaikyti prie
pokyčių;
verslumo ir
naujovių
skatinimas
64 Konkrečių
užimtumo,
mokymo ir
paramos
paslaugų
pl÷tojimas
pertvarkant
sektorius ir
bendroves bei
sistemų, skirtų
numatyti
ekonominius
pokyčius ir
būsimus
reikalavimus,
susijusius su
darbo vietomis

01
LT
Negrąžintina
pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

130.329,01

01
LT
Negrąžintina
pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

685.079,99

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

8.862.372,57
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

Suma, EUR

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

53.509.600,61

02 Pagalba
LT
(paskolos,
palūkanų
subsidijos,
garantijos)
01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

14.481.000,93

00 Netaikytina

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

3.119.285,81

ir geb÷jimais,
rengimas

66 Aktyvių ir
prevencinių
priemonių
įgyvendinimas
darbo rinkoje
68 Parama
savarankiškam
darbui ir verslo
kūrimui
69 Priemon÷s,
skirtos
pagerinti
užimtumo
galimybes ir
didinti tvarų
moterų
dalyvavimą ir
pažangą
užimtumo
srityje siekiant
mažinti
segregaciją d÷l
lyties darbo
rinkoje, ir
derinti darbą ir
asmeninį
gyvenimą,
pavyzdžiui,
sudarant
geresnes
sąlygas
naudotis
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2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

69 Priemon÷s,
skirtos
pagerinti
užimtumo
galimybes ir
didinti tvarų
moterų
dalyvavimą ir
pažangą
užimtumo
srityje siekiant
mažinti
segregaciją d÷l
lyties darbo
rinkoje, ir
derinti darbą ir
asmeninį
gyvenimą,
pavyzdžiui,
sudarant
geresnes
sąlygas
naudotis
69 Priemon÷s,
skirtos
pagerinti
užimtumo
galimybes ir
didinti tvarų
moterų
dalyvavimą ir
pažangą
užimtumo
srityje siekiant
mažinti
segregaciją d÷l
lyties darbo
rinkoje, ir
derinti darbą ir
asmeninį
gyvenimą,
pavyzdžiui,
sudarant
geresnes
sąlygas
naudotis

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

357.604,26

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

12.986.382,94
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

71 Būdai
integruoti ir
sugrąžinti į
darbą socialiai
pažeidžiamus
žmones; kova
su galimybių
dalyvauti
darbo rinkoje
ir daryti joje
pažangą
diskriminacija
bei įvairov÷s
darbo vietoje
pripažinimo
skatinimas
71 Būdai
integruoti ir
sugrąžinti į
darbą socialiai
pažeidžiamus
žmones; kova
su galimybių
dalyvauti
darbo rinkoje
ir daryti joje
pažangą
diskriminacija
bei įvairov÷s
darbo vietoje
pripažinimo
skatinimas
71 Būdai
integruoti ir
sugrąžinti į
darbą socialiai
pažeidžiamus
žmones; kova
su galimybių
dalyvauti
darbo rinkoje
ir daryti joje
pažangą
diskriminacija
bei įvairov÷s
darbo vietoje
pripažinimo
skatinimas

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

6.908.317,89

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

6.854.271,33

01
LT
Negrąžintina
pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

44.767.299,93
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

71 Būdai
integruoti ir
sugrąžinti į
darbą socialiai
pažeidžiamus
žmones; kova
su galimybių
dalyvauti
darbo rinkoje
ir daryti joje
pažangą
diskriminacija
bei įvairov÷s
darbo vietoje
pripažinimo
skatinimas
72 Švietimo ir
mokymo
sistemų
reformų
kūrimas,
diegimas ir
įgyvendinimas
siekiant pl÷toti
galimybes
gauti darbą,
gerinant
pradinio ir
profesinio
švietimo bei
mokymo
pritaikymą
darbo rinkos
poreikiams ir
atnaujinant
mokymo
personalo
įgūdžius
atsižvelgiant
72 Švietimo ir
mokymo
sistemų
reformų
kūrimas,
diegimas ir
įgyvendinimas
siekiant pl÷toti
galimybes
gauti darbą,
gerinant
pradinio ir

01
LT
Negrąžintina
pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

189.084,51

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Kaimo
gyvenamoji
vietov÷

255.510,57

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

2.837.277,75
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

profesinio
švietimo bei
mokymo
pritaikymą
darbo rinkos
poreikiams ir
atnaujinant
mokymo
personalo
įgūdžius
atsižvelgiant
72 Švietimo ir
mokymo
sistemų
reformų
kūrimas,
diegimas ir
įgyvendinimas
siekiant pl÷toti
galimybes
gauti darbą,
gerinant
pradinio ir
profesinio
švietimo bei
mokymo
pritaikymą
darbo rinkos
poreikiams ir
atnaujinant
mokymo
personalo
įgūdžius
atsižvelgiant
73 Priemon÷s,
skirtos didinti
dalyvavimą
švietime ir
mokyme visą
gyvenimą, šiuo
tikslu taip pat
imantis
veiksmų,
skirtų
sumažinti
anksti mokyklą
paliekančių
asmenų
skaičių, lytimi
pagrįstą
mokymosi

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Netaikytina

5.201.046,31

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

3.672.561,28
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Suma, EUR

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

Suma, EUR

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Netaikytina

10.528.306,10

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Netaikytina

14.136.845,85

dalykų
segregaciją ir
sudaryti
geresnes
galimybes
gauti k

73 Priemon÷s,
skirtos didinti
dalyvavimą
švietime ir
mokyme visą
gyvenimą, šiuo
tikslu taip pat
imantis
veiksmų,
skirtų
sumažinti
anksti mokyklą
paliekančių
asmenų
skaičių, lytimi
pagrįstą
mokymosi
dalykų
segregaciją ir
sudaryti
geresnes
galimybes
gauti k
74 Žmogiškojo
potencialo
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
srityje
pl÷tojimas,
visų pirma
skatinant
antrosios ir
trečiosios
pakopų
studijas,
mokslo
darbuotojų
mokymą bei
užmezgant
ryšius tarp
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2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

Suma, EUR

01
LT
Negrąžintina
pagalba

18 Švietimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

119.137,12

01
LT
Negrąžintina
pagalba

17 Viešasis administravimas

Miesto
gyvenamoji
vietov÷

15.551.165,90

01
LT
Negrąžintina
pagalba

17 Viešasis administravimas

Netaikytina

9.291.879,02

universitetų,
mokslinių
tyrimų centrų
ir įmonių

74 Žmogiškojo
potencialo
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
srityje
pl÷tojimas,
visų pirma
skatinant
antrosios ir
trečiosios
pakopų
studijas,
mokslo
darbuotojų
mokymą bei
užmezgant
ryšius tarp
universitetų,
mokslinių
tyrimų centrų
ir įmonių
81
Mechanizmai,
skirti tobulinti
geros politikos
ir programų
rengimą,
steb÷seną ir
vertinimą
nacionaliniu,
regionų ir
vietos lygiu,
kurti politikos
krypčių ir
programų
įgyvendinimo
geb÷jimus.
85 Rengimas,
įgyvendinimas,
steb÷sena ir
tikrinimas
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2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Prioritetin÷s
srities kodas

Finansavimo Teritorija Ekonomin÷s veiklos kodas
formos
kodas

Vietov÷

86 Vertinimas
ir studijos;
informacija ir
komunikacija
Iš viso

01
LT
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

17 Viešasis administravimas

Suma, EUR

345.806,30

304.749.848,13

Vertinant 2009 m. ŽIP VP finansinių rodiklių pasiekimus, matyti ir tam tikros Lisabonos
strategijos prior÷tų įgyvendinimo tendencijos. Nacionalin÷je bendrojoje strategijoje Lisabonos
strategijos prioritetams, susijusiems su žmogiškųjų išteklių pl÷tra, iš viso numatyta 785.408.654
eurų ES l÷šų. Lisabonos strategijos prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrin÷s paramos
dalis skaičiuojama pagal įsipareigojimus projektų finansavimo ir administravimo sutartyse, 2009
metais sudar÷ 279.560.996, eurų ES l÷šų, o tai sudaro 35,5 proc. visų Lisabonos strategijos
prioritetams susijusiems su žmogiškųjų išteklių pl÷tra numatytų ES l÷šų. ES l÷šų finansavimo
srautai pasiskirsto pagal šias tris pagrindines prioritetines sritis: 62 Mokymosi visą gyvenimą
sistemų ir strategijų rengimas bendrov÷se; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant padidinti jų
geb÷jimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas (90.775.091, eurų); 66 Aktyvių
ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje (53.509.600,61 erų); 71 Būdai integruoti ir
sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir
daryti joje pažangą diskriminacija bei įvairov÷s darbo vietoje pripažinimo skatinimas
(58.718.973,66 eurų). Detalus atskirų prioritetų poveikis Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui
aptariamas 4 ataskaitos dalyje.
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2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms.
3 lentel÷je pateikiami Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 XXIII priede nurodyti
duomenys gaunami kartu su Tarpin÷mis Europos socialinio fondo l÷šomis finansuojamų projektų
ataskaitomis apie projekto dalyvius.
3 lentel÷. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų
programoms.
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, kurie
Asmenų,
prad÷jo
dalyvauti projekto
Asmenų, baigusių
prad÷jusių
dalyvauti projekto
veiklose praeitą
dalyvauti projekto
ataskaitinį laikotarpį
veiklose per
veiklose per
ir
ataskaitinį
ataskaitinį
laikotarpį,
tęsia dalyvavimą jose laikotarpį, skaičius
šį
skaičius
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius

Moterys Vyrai
Moterys
Vyrai
1
2
3
4
5
1570
Bendras projekto dalyvių skaičius
38603
33771
1677
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
0
0
Vaikai iki 14 m.
1407
1396
664
846
Jauni žmon÷s (15–24 m.)
6046
7493
749
493
Vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44
17380
13178
m.)
235
160
Vidutinio amžiaus žmon÷s (45–54
9998
7681
m.)
29
69
Vyresnio amžiaus žmon÷s (55–
3532
3841
64 m.)
0
2
Vyresni nei 65 m. žmon÷s
240
182
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje
20
37
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
13541
9120

skaičius, įskaitant savarankiškai
dirbančiuosius),
iš jų savarankiškai dirbantys
Bedarbiai (bendras bedarbių
skaičius, įskaitant ilgalaikius
bedarbius),
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
(bendras ekonomiškai neaktyvių
asmenų skaičius, įskaitant
studijuojančius, besimokančius ar
iš÷jusius į pensiją, nutraukusius
verslą, visiškai neįgalius asmenis,
dirbančius namų ūkyje ar kt.),
iš jų ekonomiškai neaktyvūs
asmenys, kurie studijuoja ar mokosi

Moterys
6
19530

Vyrai
7
18972

10
3644
8522

27
4690
6864

5309

4788

1981

2555

64

48

3197

1847

726
22628

249
22330

0
1657

0
1533
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16138

16
16893

3309
2434
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2321
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0
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0
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232
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0

174

189

Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių

24

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

1
Mažumos
Migrantai
Neįgalieji
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s
at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s
rizikos asmenys

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, kurie
prad÷jo
Asmenų,
prad÷jusių
dalyvauti projekto
Asmenų, baigusių
veiklose praeitą
dalyvauti projekto
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį laikotarpį
veiklose per
ir
ataskaitinį
ataskaitinį
laikotarpį,
tęsia dalyvavimą jose laikotarpį, skaičius
šį
skaičius
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius
Moterys
2
1162
49
2247
60

Vyrai
3
368
59
1990
794

Moterys
4

Vyrai
5

131
9839

0
0
69
23

Moterys
6
129
42
1631
15

Vyrai
7
60
45
1515
211

0
0
71
1

350

0

0

28

116

9392

437

10

6867

8440

32

34

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą
0
0
80
59

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas (ISCED 0 lygis)
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir
trečios pakopos profesinis
mokymas) išsilavinimas (ISCED 3
lygis)
Aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiantis išsilavinimas baigus
vidurinę mokyklą (4 pakopos
profesinis mokymas) (ISCED 4
lygis)
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
(pagrindin÷s, vientisosios, specialios
profesin÷s, magistratūros,
doktorantūros, meno aspirantūros,
rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6
lygiai)

6870

8003

408

642

3171

5259

12740

12673

1090

874

8577

8584

3325

4069

6

5

1725

2374

15430

8793

173

49

6023

2717

2009 m. baigusių dalyvauti projekto veiklose asmenų rodikliai rodo gana tolygų
pasiskirstymą pagal lytį, kas atskleidžia gana s÷kmingą lyčių lygyb÷s principo įgyvendinimą
(projektų veiklose iš viso baig÷ dalyvauti 19.530 moterų ir 18.972 vyrai). Analizuojant ataskaitoje
pateikiamus duomenis apie projekto dalyvius matyti tam tikras atotrūkis tarp prad÷jusių dalyvauti
projekto veiklose ir baigusių dalyvauti projekto veiklose asmenų (dalyvauti projekto veiklose
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prad÷jo – 72.374, baig÷ 38.502, prad÷jo dalyvauti projekto veiklose 2008 m. ir tęs÷ dalyvavimą jose
2009 m. arba v÷lesniais metais – 9.144 asmenys). Baigusių dalyvauti projekto veiklose ir
tebetęsiančių dalyvavimą projekto veiklose asmenų dalis sudaro 66 proc. prad÷jusių dalyvauti
projekto veiklose asmenų skaičiaus. Šį atotrūkį lemia kelios pagrindin÷s priežastys: pirmiausia tam
tikrų tikslinių grupių atstovų specifiškumas (pvz. asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis), d÷l ko dalyviai nutraukia dalyvavimą projekto veiklose, kita
priežastis yra ta, kad pagal kvalifikacijos tobulinimo remimo priemones įgyvendinamų projektų
dalyviai nebaigia dalyvavimo projekto veiklose d÷l priežasčių susijusių su natūralia darbuotojų
kaita atskirose organizacijose arba su projekto dalyvio darbo vietos praradimu. Galiausiai pagal
aktyvios darbo rinkos skatinimo priemones įgyvendinamų projektų dalyviai tik įsidarbinę nutraukia
dalyvavimą projekto veiklose, tod÷l šie veiksniai turi neigiamą įtaką aptariamų rodiklių rezultatams.
2.1.5. Grąžintina ar pakartotinai panaudota parama
2009 m. laikotarpiu grąžintos ir pakartotinai panaudotos ES paramos nebuvo.

2.1.6. Socioekonominis kontekstas
Šioje dalyje pateikiama socioekonominio pobūdžio analiz÷ socialin÷je, švietimo ir viešojo
administravimo srityse, užakcentuojant ir ES struktūrinių fondų poveikį min÷toms sritims.
Socialin÷ sritis
Po keletą metų trukusios sparčios pl÷tros 2008–2009 m. Lietuvos ekonomika d÷l
pasaulin÷s finansų kriz÷s patyr÷ smarkų nuosmukį. 2009 m. Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai
atspindi, jog maž÷jo vidutinis darbo užmokestis ir BVP, did÷jo nedarbas ir pan. Pastebimos ir tokios
negatyvios ūkio raidos tendencijos – did÷janti infliacija, įtempta pad÷tis darbo rinkoje, vis did÷janti
emigracija ir t. t.
Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau –
Statistikos departamentas) duomenimis, BVP 2009 m., palyginti su 2008 m., sumaž÷jo 15 proc.
BVP maž÷jimui labiausiai įtakos tur÷jo pasaulin÷s finansų kriz÷s sukeltas staigus paskolų pasiūlos
ir paklausos, vidaus prekybos ir gamybos, užsienio investicijų maž÷jimas.
4 paveikslas. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai
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Bendrojo vidaus produkto pokyčiai, %
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Nagrin÷jant 2009 m. BVP struktūrą pagal ekonomikos sektorius didžiausią nuosmukį,
palyginti su 2008 m., patyr÷ statybos (43,3 proc.) sektorius, 17 proc. smuktel÷jo prekybos,
transporto, ryšių veiklos šakos, pramon÷s sektoriaus sukuriamas BVP sumaž÷jo 14,4 proc., beveik
13 proc. sumaž÷jo prid÷tin÷ vert÷, sukuriama finansinio tarpininkavimo bei nekilnojamojo turto ir
kito verslo paslaugų. Žem÷s ūkio įmon÷s sugeb÷jo prid÷tinę vertę padidinti 2 proc. Esant tam tikrų
ekonomin÷s veiklos sektorių smukimui susiduriama ir su šio proceso sukletomis pasekm÷mis:
maž÷jančiu šių sričių darbuotojų užimtumu, did÷jančiu nedarbu, ypač tose teritorijose, kuriose
koncentravosi didžioji dalis min÷tomis veiklomis užsiimančių įmonių. D÷l padid÷jusios tam tikrų
sričių specialistų pasiūlos darbo rinkoje ir maž÷jančios paklausos atsiranda persikvalifikavimo
būtinyb÷.
Vis did÷ja darbingo amžiaus žmonių skaičius ir 2009 m. jis siek÷ 1,64 mln., palyginti su
2008 m., jis išaugo 26,6 tūkst. (1,6 proc.). Statistikos departamento duomenimis 2008–2009 m.
užimtų gyventojų šalyje prad÷jo maž÷ti, palyginti su 2004–2007 m. laikotarpiu. 2009 m. pabaigoje
užimtų gyventojų buvo 1,416 mln., palyginti su 2008 m., šis skaičius sumaž÷jo 6,8 proc. o su 2007
m. – 7,8 proc. Gyventojų užimtumo lygis 2009 m., palyginti su 2008 m., sumaž÷jo 4,2 procentinio
punkto ir metų pabaigoje siek÷ 60,1 proc. Šalyje gyventojų užimtumo lygis 2008 m., kaip ir 2007
m., skyr÷si priklausomai nuo lyties, amžiaus, gyvenamos teritorijos.

5 paveikslas. Nedarbo ir užimtumo lygio kitimas
Nedarbo ir užimtumo lygio kitimas
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Užimtų gyvntojų dalis 1,4 karto didesn÷ išliko privačiame sektoriuje, nors min÷tame
sektoriuje užimtųjų dalis per 2009 m. sumaž÷jo 97,4 tūkst. (8,8 proc.). Valstybiniame sektoriuje
2009 m. pabaigoje užimtųjų buvo 411,5 tūkst., t. y. 6,9 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei šiame
sektoriuje 2008 m.
Pastaraisiais metais įvyko pokyčių tarp užimtų šalies gyventojų pasiskirstymo pagal lytį –
tarp užimtų asmenų didesnę dalį sudar÷ moterys, iki šiol sudariusios mažesniąją užimtų asmenų
dalį. Moterų užimtumo lygis tapo aukštesnis nei vyrų. 2008 m. vyrų užimtumo lygis buvo 67,1
proc., moterų – 61,8 proc., per metus šie rodikliai sumaž÷jo atitinkamai 1,1 ir 7,6 procentinio
punkto ir siek÷ 59,5 proc. bei 60,7 proc. 2009 m. užimtųjų moterų šalyje buvo 55,9 tūkst. daugiau
nei vyrų. Palyginti su 2008 m., tarp užimtų gyventojų, vyrų sumaž÷jo 11,5 proc., moterų – 2 proc.
Aptariamojo rodiklio maž÷jimą labiausiai l÷m÷ sumaž÷jęs dirbančiųjų vyrų statybos, prekybos,
transporto privačiame sektoriuje skaičius. Tuo tarpu moterys darbo rinkoje susiduria daugiau su
lygių galimybių problemomis: joms sunkiau siekti karjeros, atlyginimo dydis yra mažesnis nei vyrų,
sunkesnis sugrįžimas į darbą po gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų – susiduriama su šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimo problema.
Didžiąją dalį tarp užimtų šalies gyventojų sudaro asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį
išsilavinimą (37 proc., 518 tūkst.), kas trečias turi vidurinį ar pagrindinį su profesine kvalifikacija
išsilavinimą, kas ketvirtas dirba tur÷damas vidurinį ar pagrindinį su profesine kvalifikacija
išsilavinimą.
2008 m. antroje pus÷je, prasid÷jus ekonomikos nuosmukiui, užimtumas ÷m÷ maž÷ti, o
nedarbas augti. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis 2009 m. nedarbo lygis pasiek÷ 13,7 proc.
ir buvo 7,9 procentiniais punktais didesnis. palyginti su 2008 m., bei 9,4 procentiniais punktais
didesnis nei 2007 m. Daugiausia tokiam augimui įtakos dar÷, d÷l nepalankių ekonominių sąlygų,
įmonių bankrotų ir reorganizacijos atleisti darbuotojai. Moterų nedarbo lygis 2009 m. buvo
mažesnis nei vyrų ir sudar÷ 10,4 procento (vyrų – 17 procentų). Palyginti su 2008 m. moterų
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nedarbo lygis išaugo 4,8 procentiniais punktais, vyrų – 11 procentinių punktų. Vyrų nedarbo
augimą labiausiai l÷m÷ situacija statybos bei medienos ir baldų pramon÷je. Tolygesnį moterų
nedarbo dydį lemia tai, kad jų užimtumas valstybiniame sektoriuje yra didesnis, o šio sektoriaus
maž÷jimas nebuvo toks staigus, palyginti su privačiu sektoriumi.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2009 metais nedarbas augo visose šalies savivaldyb÷se.
Mažiausias nedarbo augimas buvo Neringoje (1,9 proc. punkto), didžiausias – Mažeikiuose (12,7
proc. punkto). Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų metų pabaigoje buvo registruota bedarbiais
Ignalinos r. (17,7 proc.), Akmen÷s (17,6 proc.), Druskininkų (17,5 proc.) ir Mažeikių (16,9 proc.)
savivaldyb÷se. Mažiausias nedarbas fiksuotas Neringos (4,0 proc.), Elektr÷nų (8,1 proc.), Trakų r. ir
Kazlų Rūdos (po 8,8 proc.) savivaldyb÷se.
Bedarbių 2009 m. pabaigoje buvo 225,1 tūkst., palyginti su 2008 m., vidutinis jų skaičius
padid÷jo 138 proc. (130,8 tūkst. asmenų). Lietuvos darbo biržos duomenimis, per 2009 m.
teritorin÷se darbo biržose buvo registruota 369,4 tūkst. asmenų, vidutiniškai 30,8 tūkst. bedarbių per
m÷nesį.
2009 metais buvo įregistruotos 91849 laisvos darbo vietos, iš jų 67,9 proc. buvo skirtos
nuolatiniam darbui. Nuo pra÷jusių metų terminuotų darbų daug÷ja, palyginti su 2008 metais, šis
skaičius išaugo du kartus, bet darbo vietų nuolatiniam darbui sumaž÷jo trečdaliu. Bendras darbo
pasiūlymų skaičius, palyginti su 2008 metais, sumaž÷jo 16,2 proc. Per 2009 m. tarpininkaujant
teritorin÷ms darbo biržoms, buvo įdarbinta 121,8 tūkst. bedarbių, 47,5 tūkst. nusiųsti į aktyvias
darbo rinkos politikos priemones, t. y. trečdaliu daugiau nei 2008 m.
Laisvų darbo vietų pasiskirstymas pagal ekonomin÷s veiklos sektorius: paslaugose – 60,8
proc., pramon÷s – 21,2 proc., statybos – 11,4 proc., žem÷s ūkio – 6,6 proc. Palyginti su 2008 metų
tuo pačiu laikotarpiu, laisvos darbo vietos žem÷s ūkio sektoriuje sudar÷ 1,4 proc. punkto didesnę
dalį visų įregistruotų darbo pasiūlymų, paslaugų sektoriuje – didesnę 0,7 proc. punkto. Sumaž÷jo
lyginamasis svoris pramon÷s (1,6 proc. punkto) ir statybos (0,6 proc. punkto) laisvų darbo vietų.
Kvalifikuotiems darbininkams įregistruota 53,2 proc. visų laisvų darbo vietų, tačiau jos sudar÷ 2
proc. punktais mažesnę dalį nei 2008 metais. Nekvalifikuotų darbininkų poreikis sudar÷, kaip ir
2008 metais, 24,8 proc.
Išlieka bedarbių, registruojamų darbo biržoje skirtumai tiek tarp apskričių, tiek tarp atskirų
teritorijų. Didžiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis buvo darbo biržos klientais Vilniaus ir
Kauno apskrityse – atitinkamai 52,3 tūkst. ir 35,3 tūkst. Mažiausiai bedarbių užregistruota Taurag÷s
apskrityje (7,6 tūkst.) ir Marijampol÷s apskrityje 9,3 tūkst.
6 paveikslas. Registruotų bedarbių skaičius apskrityse
Registruotų bedarbių skaičius apskrityse, tūkst.
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Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys

Didžiąją dalį bedarbių sudar÷ asmenys, priklausantys 25–49 metų amžiaus grup÷s (59
proc.), 21 proc. bedarbių sudar÷ 15-24 amžiaus gyventojai, 20 proc. buvo vyresnio 50–74 metų
amžiaus žmonių. Lyginant su 2008 m. 4 proc. išaugo bedarbių, kuriems 25-49 metai, skaičius, po 2
proc. sumaž÷jo bedarbių priklausančių 15–24 ir 50-74 metų amžiaus grup÷ms.
Nagrin÷jant bedarbių suskirstymą pagal išsilavinimą, 50,9 proc. jų sudaro asmenys,
turintys vidurinį su profesine kvalifikacija, vidurinį ar pagrindinį su profesine kvalifikacija
išsilavinimą, 20 proc. bedarbių turi specialųjį vidurinį ar vidurinį išsilavinimą su profesine
kvalifikacija, aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių yra 32,8 tūkst. (14,6 proc. visų bedarbių).
Per 2009 m. įgyti naujos ar patobulinti turimos profesin÷s kvalifikacijos į profesinio
mokymo programas nusiųsti 13929 asmenys, iš jų 13312 bedarbių ir 617 įsp÷tų apie atleidimą iš
darbo darbuotojų. Visi asmenys nusiųsti į profesinį mokymą ES socialinio fondo l÷šomis. Tarp
profesinio mokymo dalyvių – 6862 (49 proc.) moterys, 3856 (28 proc.) kaimo gyventojai, 5919 (42
proc.) jaunimas iki 25 metų amžiaus, 2247 (16 proc.) vyresni nei 45 m., 883 (6 proc.) vyresni kaip
50 metų darbingo amžiaus asmenys, 1706 (12 proc.) ilgalaikiai bedarbiai ir 297 (2 proc.) neįgalūs
asmenys. Nekvalifikuoti bedarbiai tarp profesinio mokymo dalyvių sudar÷ 75 proc.
Profesinio mokymo programas baig÷ ir padidino galimybes konkuruoti darbo rinkoje 9365
asmenys, iš jų 8853 bedarbiai ir 512 – įsp÷ti apie atleidimą iš darbo darbuotojai. Iš įgijusių
kvalifikaciją (persikvalifikavusių) bedarbių ir įsp÷tų apie atleidimą iš darbo darbuotojų įsidarbino
2258 asmenys (24 proc.).
Daugiausia darbuotojų parengta paslaugų sektoriui – 5063, pramon÷s – 2059, statybos –
2000 žem÷s ūkiui – 243 asmenys. Pagal profesijas daugiausia – apdailininkų, suvirintojų,
pardav÷jų, vir÷jų, konditerių, padav÷jų, barmenų, apskaitininkų, slaugytojų pad÷j÷jų, kirp÷jų,
autotransporto priemonių remonto darbuotojų.
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Tuo tarpu 2009 metais 11 Lietuvos darbo rinkos mokymo centrų tęstinio profesinio
mokymo programas baig÷ 15598 mokymų dalyviai. Pastaraisiais metais darbo rinkos tęstinio
profesinio mokymo programas baig÷ 44 proc. mažiau suaugusių asmenų negu per tą patį 2008 m.
laikotarpį. Lietuvos darbo biržos l÷šomis (ES l÷šomis) formaliojo ir neformaliojo profesinio
mokymo bei neformalaus švietimo programas 2009 metais baig÷ 48,7 proc. mažiau bedarbių ir
įsp÷tų apie atleidimą iš darbo darbuotojų negu 2008 metais. Palyginti su tuo pačiu 2008 m.
ataskaitiniu laikotarpiu padid÷jo besimokančiųjų nuosavomis l÷šomis mokymo dalyvių skaičius,
kuris sudaro 32,7 proc. Darbdavių l÷šomis per 2009 metus tęstinio profesinio mokymo programas
baig÷ 4381 asmuo (30 proc. visų dalyvių), tai 55,7 proc. mažiau negu per tą patį 2008 m. laikotarpį.
Tarptautinių projektų l÷šomis mokyme dalyvavo 1480 asmenų (10,0 proc.).
Atsižvelgiant į sud÷tingą situaciją darbo rinkoje 2009 m. Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijoje parengtas Užimtumo r÷mimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta
pakeisti šiuo metu galiojantį įstatymą, siekiant užimtumo r÷mimo politiką pritaikyti prie pad÷ties
darbo rinkoje. Šio įstatymo pakeitimo esm÷ – kuo skubiau sudaryti prielaidas, kurios leistų
sušvelninti ekonominio sunkmečio įtaką nedarbo augimui. To siekiama daugiau bedarbių įtraukiant
į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, sudarančias sąlygas laikinam užimtumui ir užsidirbti
pragyvenimui reikalingų l÷šų, skatinti bedarbius ir įsp÷tus apie atleidimą iš darbo darbuotojus įgyti
paklausias darbo rinkoje kvalifikacijas ir būti aktyvesnius darbo rinkoje, siekiant įsidarbinimo;
finansiškai skatinant darbdavius įdarbinti bedarbius, kuriems yra sunkiausia prisitaikyti prie
pokyčių darbo rinkoje; sudarant sąlygas darbuotojams, išsaugoti darbą, sudarant sąlygas jiems įgyti
reikalingų profesinių žinių, būtinų prisitaikyti prie pasikeitusių įmonių gamybos (veiklos) sąlygų.
2009 m. Lietuvoje maž÷janti darbo j÷gos paklausa ir did÷janti darbuotojų pasiūla iššauk÷
vidutinio darbo užmokesčio maž÷jimą. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis 2009 m. siek÷
594,4 EUR (bruto), o vidutinis m÷nesinis neto darbo užmokestis – 463,2 EUR. Lyginant valstybinio
ir privataus sektoriaus vidutinį bruto darbo užmokestį pastebima, kad per 2009 m. valstybiniame
sektoriuje jis sumaž÷jo 2,2 proc. o privačiame – 7 proc.
Esamą situaciją apsunkina ir tai, kad ne visada yra užtikrinama, kad socialin÷s rizikos
grup÷ms priklausantys asmenys, neįgalieji, moterys po ilgesn÷s pertraukos grįžtančios į darbą,
vyresnio amžiaus žmon÷s būtų skatinami išlikti darbe ar į jį sugrįžti.
Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas – padidinti negalinčių savimi pasirūpinti žmonių
geb÷jimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. 2008 m. Lietuvoje veik÷ apie
700 įvairaus pavaldumo (apskričių, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) socialinių
paslaugų įstaigų, iš jų apie 44 proc. - stacionarios globos įstaigų.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2009 m. pabaigoje šalyje gyveno
269 tūkst. asmenų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y. iš viso
31

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
Lietuvoje tokių asmenų yra 8 procentai. Lyginant su ankstesniais 2008 metais pastebimos neįgaliųjų
skaičiaus augimo tendencijos t.y. neįgaliųjų skaičius išaugo 10,2 tūkst. asmenų.
Siekiant atkurti ar padidinti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją bei
paj÷gumą dalyvauti darbo rinkoje, 2009 metais toliau buvo teikiamos profesin÷s reabilitacijos
paslaugos. 2009 m. profesin÷s reabilitacijos paslaugas teik÷ 9 profesin÷s reabilitacijos paslaugas
teikiančios įstaigos. Pastaraisiais metais profesin÷s reabilitacijos programą baig÷ 272 asmenys, iš jų
113 asmenų arba 42 proc. įsidarbino. Siekiant gerinti profesin÷s reabilitacijos paslaugų kokybę,
2007 m. birželio 6 d. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-157 patvirtinta
Profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007-2012 metų strategija, kurioje numatyti ilgalaikiai
profesin÷s reabilitacijos sistemos vystymo tikslai: tobulinti profesin÷s reabilitacijos sistemos teisinę
bazę, didinti profesin÷s reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei įvairovę, gerinti profesin÷s
reabilitacijos paslaugų kokybę. Atsižvelgiant į strategijoje numatytus tikslus bei uždavinius,
bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba bei
Neįgaliųjų reikalų departamentu, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu
Nr. A1-128 patvirtintas Profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007-2012 metų strategijos
įgyvendinimo 2009 metų priemonių planas.
Vadovaujantis šiuo min÷tu priemonių planu, 2009 metais parengtas Lietuvos Respublikos
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „D÷l Profesin÷s
reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesin÷s reabilitacijos paslaugų
teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriame, siekiant užtikrinti
racionalesnį l÷šų, skirtų profesin÷s reabilitacijos programos finansavimui, panaudojimą, patikslintos
nuostatos d÷l apgyvendinimo paslaugų teikimo bei apmok÷jimo, taip pat transporto apmok÷jimo.
Poreikį profesin÷s reabilitacijos paslaugoms nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnyba. Per 2009 m. profesin÷s reabilitacijos poreikis nustatytas 475 asmenims. Daugiausia jų
įsiregistravo Vilniaus darbo biržoje – 104 asmenys, Kauno – 101, Šiaulių – 49, Klaip÷dos – 38
asmenys.
2009 metų liepos 14 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir Darbo kodekso 179 straipsnio ir priedo papildymo įstatymai.
Šiais pakeitimas, buvo įtvirtinta geresn÷ moterų, po n÷štumo ir gimdymo atostogų grįžtančių į darbo
rinką, apsauga nuo diskriminacijos d÷l lyties bei užtikrinti tarptautiniai įsipareigojimai visiškai
perkeliant 2002 metų Europos Sąjungos direktyvą, įgyvendinančią vienodo požiūrio į moteris ir
vyrus principo taikymą įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų
atžvilgiu.
2009 metų gruodžio 16 d. Lietuvoje buvo oficialiai atidarytas Europos Sąjungos lyčių
lygyb÷s institutas, kurio pagrindiniai tikslai — prisid÷ti prie lyčių lygyb÷s skatinimo ir ją stiprinti,
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įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Europos Bendrijos politikos kryptis ir pagal ją parengtas
nacionalin÷s politikos kryptis bei kovą su diskriminacija d÷l lyties, bei ugdyti ES piliečių
sąmoningumą lyčių lygyb÷s klausimu teikiant techninę pagalbą Europos Bendrijos institucijoms,
visų pirma Komisijai, ir valstybių narių valdžios institucijoms.
2009 m. gruodžio 31 d. Vaiko teisių apsaugos tarnybos (skyriaus) socialin÷s rizikos šeimų
apskaitoje iš viso buvo 11,1 tūkst. socialin÷s rizikos šeimų ir jose augo 23,9 tūkst. vaikų, per 2009
m. į savivaldybių socialin÷s rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašyta 1781 šeima,
kuriose augo 3324 nepilnamečiai vaikai. Jau daugelį metų daugiausia šeimų į Vaiko teisių apsaugos
tarnybos (skyriaus) socialin÷s rizikos šeimų apskaitą įrašoma d÷l girtavimo ir psichotropinių
medžiagų vartojimo. Tokiose šeimose 2009 m. gyveno apie 55 % visų socialin÷s rizikos šeimose
augančių vaikų. Daugiausiai vaikų socialin÷s rizikos šeimose yra 10 –14 m. amžiaus.
Nors Lietuvoje maž÷ja socialin÷s rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius bei
seniūnijose palaipsniui did÷ja socialinių darbuotojų darbui su socialin÷s rizikos šeimomis skaičius,
tačiau vaikų saugumo šeimoje ir socialin÷s pagalbos organizavimo bei teikimo problemos šeimai ir
vaikui vis dar lieka aktualios ir sud÷tingos. 2007 m. savivaldyb÷se sukurti socialinių darbuotojų
darbui su socialin÷s rizikos šeimomis 556 etato, 2008 m. padidintas etatų skaičius iki 612,5, o 2009
m. papildomai įsteigta 17 etatų - 629,5 etatai, o dirbo 670 darbuotojų. Iš 670 socialinių darbuotojų,
438 dirbo ir socialines darbo paslaugas šeimoms teik÷ kaimo vietov÷se.
2009 m. pabaigoje 1960 socialin÷s rizikos šeimos (miestuose – 800, kaimuose – 1160) d÷l
įvairių priežasčių (šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, išnyko priežastys d÷l kurių šeima buvo
įrašyta į apskaitą, šeima išvyko gyventi į kitą savivaldybę ir šeimos byla perduota tos savivaldyb÷s
vaiko teisių apsaugos tarnybai arba mir÷ abu t÷vai arba vienas iš t÷vų ir vaikui nustatyta globa)
buvo išbrauktos iš socialin÷s rizikos šeimų apskaitos (2008 m. išbrauktos 1958 socialin÷s rizikos
šeimos, 2007 m - 1606 šeimų).
Nuo 2006 metų maž÷ja t÷vų globos netekusių vaikų skaičius. Per 2009 metus t÷vų globos
neteko 2175 vaikai, 2008 m. – 2691. Iš jų didžiausią t÷vų globos netekusių vaikų skaičiaus dalį
(27,8 %) sudaro vaikai priklausantys mažiausiai amžiaus grupei, nuo 0 iki 3 metų. Iš 11, 6 tūkst.
globojamų vaikų 6931 buvo globojami šeimose, o 4677 šeimynose. 2009 m. pabaigoje šalyje buvo
108 vaikų globos institucijos, kuriose augo 4391 t÷vų globos netekęs vaikas (411 vaikų mažiau nei
2008 m.).
Dažnai šeimos, išvykdamos į užsienio valstybes uždarbiauti, vaikus palieka savo artimųjų
ar pažįstamų priežiūrai. Vaiko teisių apsaugos tarnybos (skyriaus) duomenimis, 2009 m. gruodžio
31 d. Lietuvoje buvo 2019 vaikų (1010 mergaičių ir 1009 berniukai), kuriems d÷l t÷vų išvykimo į
užsienio valstybes nustatyta globa. Lyginant su 2006 m. šis skaičius išaugo 1106 vaikais, su 2008
m.- 67.
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Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2008 m. metų pabaigoje asmenų,
sergančių priklausomyb÷s ligomis buvo 69,3 tūkst., iš jų 91,6 proc. sergančių priklausomybe nuo
alkoholio ir 8,4 proc. nuo narkotinių medžiagų. Analizuojant asmenų, sergančių priklausomybe nuo
narkotinių medžiagų, pasiskirstymą pagal lytį, pasteb÷ta, kad iš 2008 m. visų sergančių
priklausomybe 81,1 proc. buvo vyrai ir 18,9 proc. moterys. Asmenų, sergančių priklausomybe nuo
narkotinių medžiagų, iki 14 metų 2008 m. buvo 0,1 proc., 15-19 metų asmenų - 1,4 proc., 20-24
metų – 15,4 proc., 25-34 metų – 53,6 proc., 35 metų ir daugiau– 29,5 proc. Daugiausia asmenų d÷l
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas registruota
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kasmet asmenų, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio
sutrikimai, vartojant opioidus arba kelis narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas, daug÷ja.
Dirbant su šios tikslin÷s grup÷s asmenimis, labai svarbų vaidmenį jų socialin÷s integracijos
į visuomenę problemų sprendime sudaro psichologin÷ reabilitacija. Su asmenimis, priklausomais
nuo narkotinių medžiagų dirba psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai ir pedagogai bei
dvasiniai konsultantai. Integracijos į visuomenę didinimui min÷tiems asmenims ugdomas
atsparumas neigiamiems reiškiniams, teikiamos mokymo paslaugos.
Kal÷jimų departamento duomenimis, 2009 m. pradžioje pabaigoje laisv÷s at÷mimo vietose
kal÷jo 3,9 tūkst. asmenų. Iš įkalinimo įstaigų paleisti 3165 asmenys, buvo nuteisti 7323 asmenys
padarę nusikalstamas veikas. Asmenys, pradedantys gyvenimą laisv÷je, susiduria su daugeliu
problemų, kurios apsunkina jų pilnavertį gyvenimą visuomen÷je. Motyvacin÷s priemon÷s, geb÷jimų
ugdymas ir aktyvi darbo paieška padeda mažinti šių asmenų socialinę atskirtį.
Švietimo sritis
2009 metais buvo priimta nemažai sprendimų l÷musių esminius pokyčius švietimo ir
mokslo srityse. Ypač didelis d÷mesys buvo skiriamas mokslo institucijų reformai įgyvendinti,
mokslo ir studijų finansavimui ir valdymui pertvarkyti.
Pagrindiniai sprendimai 2009 metais buvo priimti siekiant dviejų strateginių tikslų:
Optimizuoti mokslą ir studijas ir Užtikrinti ugdymo veiksmingumą.
1 tikslas. Optimizuoti mokslą ir studijas
2009 m. buvo prad÷ta labai svarbi aukštojo mokslo reforma. 2009 m. priimtas Mokslo ir
studijų įstatymas (2009-04-30 įstatymas Nr. XI-242) ir jam įgyvendinti svarbūs 84 teis÷s aktai
suteik÷ teisinį pagrindą sisteminei pertvarkai. Patvirtintas l÷šų fondas 2009 metų valstyb÷s
finansuotinų pirmakursių studijoms apmok÷ti, nustatytos studijų kainos, numatyta, kiek studijų
vietų 2009 metais bus finansuojama. Patvirtintas Valstyb÷s paskolų ir valstyb÷s remiamų paskolų
studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, atrinktos kredito įstaigos,
teiksiančios valstyb÷s remiamas paskolas studentams, patvirtinti teis÷s aktai, reglamentuojantys
socialinių ir skatinamųjų stipendijų teikimą ir administravimą, patvirtintas studijų sričių ir krypčių,
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pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas. 2009
metų pri÷mimas į aukštąsias mokyklas organizuotas remiantis reformos dokumentais. Daugiau kaip
pus÷ visų įstojusių pirmakursių studijoms gavo valstyb÷s finansavimą.
4 lentel÷. 2009 metų bendrojo pri÷mimo į aukštąsias mokyklas duomenys*
Dalyvavusieji bendrajame pri÷mime į aukštąsias mokyklas

39259

Studijuoti priimti

36374

Universitetin÷se aukštosiose mokyklose

23538

Neuniversitetin÷se aukštosiose mokyklose

12836

Valstyb÷s finansuojamos studijų vietos

20891

Universitetin÷se aukštosiose mokyklose

11589

Neuniversitetin÷se aukštosiose mokyklose

9302

Pasirašytos sutartys d÷l mokamų studijų

15483

Universitetin÷se aukštosiose mokyklose

11949

Neuniversitetin÷se aukštosiose mokyklose

3534

Duomenų šaltinis: ŠMM
* - preliminarūs 2009 m. stojimo į aukštąsias mokyklas duomenys. Tikslūs statistiniai duomenys bus
prieinami , kai Lietuvos Respublikos statistikos departamentas paskelbs oficialią statistiką Švietimo ir mokslo srityje,
t.y. 2010 m. pabaigoje- 2011 m. pradžioje Duomenys gal÷s būti pateikti metin÷je ataskaitoje už 2010 m.

Prad÷ta aukštųjų mokyklų vidinio valdymo ir teisinio statuso pertvarka. Prad÷ta pertvarkyti
studijų sistema: patvirtinta nauja studijų programų vertinimo ir akreditavimo tvarka, naujas studijų
sričių ir krypčių sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas. Patvirtinti teis÷s aktai, suteikiantys
valstybin÷ms aukštosioms mokykloms daugiau teisių disponuoti turtu. Juose numatytas operatyvus
turto valdymas tur÷tų pagerinti aukštųjų mokyklų materialinę bazę ir veiklą, o studijos ir moksliniai
tyrimai tur÷tų lemiamos įtakos konkurencingai žinių visuomenei kurti, įtvirtintų aukštųjų mokyklų
autonomiją.
2009 m. prad÷ta vykdyti ES struktūrinių fondų l÷šomis finansuojama Nacionalin÷ studijų
programa. Programa 2009 metais perorientuota į reformos keliamų tikslų įgyvendinimą. Numatyta
l÷šų aukštųjų mokyklų tinklo ir institucinei pertvarkai skatinti. Vykdant Nacionalinę studijų
programą sustiprintas d÷mesys studijų sistemos veiksmingumui, paslaugų kokybei ir prieinamumui.
Skirta l÷šų aukštųjų mokyklų valdymui pertvarkyti, studijų programoms atnaujinti, studentų
praktikos įgyvendinimui tobulinti bendradarbiaujant su įmon÷mis. Numatyta atnaujinti studijų
įrangą ją pritaikant fizinę negalią turinčių studentų specialiesiems poreikiams.
Per 2009 m. vykusių Lietuvos mokslo ir studijų sistemos būkl÷s pokyčių ir procesų kol kas
neįmanoma argumentuotai įvertinti, nes dar n÷ra oficialia statistika paremtų duomenų, kuriuos būtų

35

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita
galima lyginti su ankstesnių metų duomenimis. Tod÷l toliau pateikiami duomenys daugiau atspindi
iki 2009 m. vyravusias tendencijas.
Pastaruoju metu nuosekliai, su nedideliu nuokrypiu did÷jo besimokančio jaunimo dalis.
Kaip vieni iš galimų, tačiau ne pagrindinių, veiksnių, l÷musių šio rodiklio reikšm÷s ger÷jimą, gali
būti įvardijami vykę demografiniai pokyčiai ir emigracija. Tod÷l įvertinant dabartinę šalies ūkio
situaciją, did÷jančius emigracijos mastus šalyje, šie veiksniai gali tur÷ti tiek neigiamos, tiek
teigiamos įtakos šio rodiklio pokyčiams ateityje.

7 paveikslas. 18–24 metų amžiaus besimokančiųjų dalis (2000-2008m.)
18–24 metų amžiaus besimokančiųjų dalis, proc. (2000–2008 m.)
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2009 metais buvo pl÷tojamas tarptautinis bendradarbiavimas. Rengtos ir derintos
tarptautin÷s sutartys ir susitarimai su užsienio šalių vyriausyb÷mis, kitais partneriais d÷l aukštojo
mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo, leidžiantys palengvinti
vienoje iš valstybių mokslo ir studijų institucijose įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo
laipsnių pripažinimą, skatinantys aktyvesnius akademinius mainus ir bendradarbiavimą. Buvo
atliekamas užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas, remiamas ir skatinamas lietuvių kilm÷s
asmenų ir išeivijos grįžimas studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Siekiant pasaulinius standartus atitinkančios mokslinių tyrimų kokyb÷s ir gerų mokslo
rezultatų Lietuvoje, pagrindinis d÷mesys skiriamas moksliniams tyrimams palankios institucin÷s
aplinkos formavimui, žmonių išteklių, materialin÷s ir technologin÷s infrastruktūros pl÷trai ir mokslo
finansavimui.
Prad÷tas Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (sl÷nių) kūrimo ir pl÷tros programos
įgyvendinimas. Šiai programai įgyvendinti pasirašytos 3 sutartys už 30,7 mln. eurų. Didžiausias
d÷mesys buvo skiriamas sl÷nių valdymo modeliui įgyvendinti ir steb÷senos sistemai kurti: švietimo
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ir mokslo bei ūkio ministrų sprendimu sudaryta sl÷nių priežiūros taryba, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais patvirtintos keturios jungtin÷s tyrimų programos pagal šiuos mokslinių tyrimų ir
ekonomin÷s veiklos sektorius: 1) gamtos išteklių ir žem÷s ūkio, 2) biomedicinos ir
biotechnologijos, 3) medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų, 4) inžinerijos ir
informacinių technologijų.
Įgyvendinama ES struktūrinių fondų l÷šomis finansuojama Bendroji nacionalin÷
kompleksin÷ programa sudarys sąlygas užtikrinti konkrečių mokslui imlių ūkio subsektorių darnią
pl÷trą, kompleksiškai derinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, MTEP vykdymą,
mokslo ir verslo saitų stiprinimą: 2009 m. patvirtinti aštuonių Nacionalinių kompleksinių programų
(Biotechnologijos ir biofarmacijos; Jungtin÷s lazerių, naujųjų medžiagų, elektronikos ir
nanotechnologijų bei taikomųjų fizinių mokslų ir technologijų; Darniosios chemijos; Informacinių
technologijų sektoriaus; Medicinos mokslų; Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų; Jūrinio
sektoriaus (Jūrinis sl÷nis); Žem÷s, miškų ir maisto sektoriaus (Sl÷nis „Nemunas“)) projektų sąrašai,
joms skiriant kiek daugiau nei 40 mln. eurų.
Siekiant sutelkti mokslinį potencialą ir l÷šas fundamentiniams ir taikomiesiems
lituanistikos tyrimams pl÷toti, mokslinei infrastruktūrai kurti ir stiprinti Lietuvos Respublikos
vyriausyb÷ patvirtino Nacionalinę lituanistikos pl÷tros 2009–2015 metų programą (2009-04-15
nutarimu Nr. 306).
Buvo įgyvendinama Tyr÷jų karjeros programa, pl÷tojama Lietuvos mokslininkų mobilumo
centro veikla. Remiant tarptautinį bendradarbiavimą mokslo srityje koordinuojamas tarptautinių
dvišalių ir trišalių sutarčių mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros srityse (MTEP)
įgyvendinimas, rengiamos naujos tarptautin÷s sutartys ir susitarimai MTEP srityje.
2009 m. buvo prad÷ta ir vykdyta mokslo institutų tinklo pertvarka, 14 universitetų mokslo
institutų prijungta prie universitetų, 10 mokslo institutų sujungti į 4 mokslo centrus (mokslinių
tyrimų institutus), 5 institutams suteiktas mokslinių tyrimų instituto statusas. Sukurta programinio
konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo sistemos teisin÷ baz÷, o pati sistema prad÷jo veikti.
Išlaidos MTEP Lietuvoje nuo 1994 iki 2008 m. išaugo daugiau nei 10 kartų.

8 paveikslas. Išlaidų MTEP dinamika pagal l÷šų šaltinius(2000–2008 m.)
Išlaidų MTEP dinamika pagal l÷šų šaltinius, mln. eurų (2000–2008 m.)
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Eurostat duomenimis šalyse, kuriose daugiau investuojama į MTEP, verslo sektoriaus l÷šos
sudaro didžiąją tų išlaidų dalį (Europoje – Suomija: 2008 m. – 70,3 proc.), Lietuva pagal šį rodiklį
yra sąrašo apačioje, tačiau pastebimas šios dalies augimas: 2005 m. – 20,85 proc., 2008 m. – 21,4
proc., tačiau 2007 m. ši dalis sudar÷ 24,5 proc. ir buvo planuojama, kad v÷lesniais metais sudarys
26,2 proc. Pagal užsienio l÷šų MTEP dalį tarp Europos šalių pirmauja Baltijos šalys, 2008 m.
Latvija – 23,1 proc., Lietuva ir Estija – 15,5 proc. Lietuvoje buvo planuojama, kad ši dalis sudarys
14,3 proc. Taip pat auga ir bendras MTEP darbuotojų skaičius.
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9 paveikslas. MTEP darbuotojų skaičius pagal sektorius (2003–2008 m.)
MTEP darbuotojų skaičius pagal sektorius (2003–2008 m.)
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Per pastaruosius metus nuosekliai did÷jo mokslo laipsnį įgijusiųjų skaičius. 2008 metais
mokslo laipsnį įgijo 306 mokslininkai, Tai šiek tiek mažiau negu 2007 metais, bet, kaip ir buvo
planuota tai sudaro 0,065 proc. 20–29 m. gyventojų populiacijos.

10 paveikslas. Įgijusiųjų daktaro laipsnį skaičius (2000–2008 m.)
Įgijusiųjų daktaro laipsnį skaičius (2000–2008 m.)
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2 tikslas. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą
Valstybin÷s švietimo strategijos įgyvendinimo programa įgyvendinama 5 kryptimis. Ji
skirta svarbiausioms švietimo ir mokslo valdymo ir finansavimo, infrastruktūros permainoms
vykdyti švietimo paslaugoms ir paramai pl÷toti.
Švietimo įstaigos
Siekiant supaprastinti nepagrįstai griežtus reikalavimus švietimo įstaigoms steigti buvo
atliktas valstyb÷s reikalavimų švietimo įstaigų steigimui auditas, kurio rekomendacijos d÷l švietimo
įstaigų steigimo ir veiklos sąlygų supaprastinimo buvo panaudotos rengiant Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą ir teikiant siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai. Sveikatos
apsaugos ministrui patvirtinus naujas higienos normas, bus paprasčiau gauti leidimą – higienos pasą
švietimo veiklai vykdyti ir bus atskirti reikalavimai statomai ir jau veikiančiai mokyklai.
Įgyvendinus Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo
mokymo priemon÷mis 2006–2008 metų programą, kuriai 2009 m. buvo skiriama 3,7 mln. eurų,
2009 metais renovuotos (vidaus remonto darbai) 36 bendrojo lavinimo mokyklos, 5 apskričių
specialiosios mokyklos ir 5 profesinio mokymo įstaigos. Sumažinus l÷šas Švietimo įstaigų
modernizavimo programai (patvirtintą LRV 2008-12-03 nutarimu Nr. 1290), mokyklas numatyta
modernizuoti iš Ūkio ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų l÷šų: švietimo ir mokslo
ministro teikimu 2009 metais Ūkio ministerija finansavo 62 švietimo įstaigų investicijų projektus iš
ES l÷šų (39,7 mln. eurų). Atsižvelgiant į šalies mokyklų atnaujinimo poreikį, patvirtintas rezervinis
modernizuojamų švietimo įstaigų sąrašas, pagal kurį, atsiradus papildomo finansavimo iš ES fondų
l÷šų galimyb÷ms, 2009–2010 m. būtų modernizuotos dar 66 švietimo įstaigos (l÷šų poreikis – 54,4
mln. eurų).
Siekiant užtikrinti veiksmingą informacinių technologijų naudojimą švietimo sistemoje,
buvo vykdoma Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo 2006–2008 metų
strategija, Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį
mokymą 2008–2012 metų strategija ir Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į
bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų programa. Kuriama skaitmenin÷ mokymo
ir mokymosi infrastruktūra, ger÷ja programinis ir technologinis mokyklų aprūpinimas, ugdoma
mokyklų bendruomenių kompetencija veiksmingai taikyti IKT. Prad÷tais darbais siekiama išpl÷sti
esamų švietimo informacinių sistemų funkcionalumą.
Ugdymo paslaugų prieinamumui didinti nupirkti ir paskirstyti 47 geltonieji autobusai,
kuriais papildomai vežiojama apie 1500 mokinių.

Bendrasis ugdymas
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Pl÷tojant mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę pakeisti mokyklų nuostatų reikalavimai
(švietimo ir mokslo ministro 2009-05-19 įsakymas Nr. ISAK-1048).
Siekiant mažinti popierizmo ir biurokratinę naštą mokykloms buvo 19 proc. sumažintas
mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų sąrašas, apribotas duomenų rinkimas mokyklose,
liberalizuota mokyklų vidaus ir išor÷s audito vykdymo praktika.
Lietuva nuo 1995 m. dalyvauja Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų geb÷jimų
tyrime (TIMMS) siekdama įsivertinti bendrojo lavinimo būklę tarptautiniame kontekste. Remiantis
2007 m. vykdyto tyrimo duomenimis, Lietuva yra viena iš trijų Europos Sąjungos valstybių
(dalyvavo 12), rodančių geriausius matematikos mokymosi pasiekimus 4 klas÷je ir viena iš penkių –
8 klas÷je (dalyvavo 11 ES šalių).

11 paveikslas. 8 klas÷s mokinių, pasiekusių aukštą ir aukščiausią lygmenis IEA TIMMS
tyrimuose,(1995–2007 m.)

8 klas÷s mokinių, pasiekusių aukštą ir aukščiausią lygmenis IEA TIMMS tyrimuose,
dalis, proc. (1995–2007 m.)
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Remiantis naujausio Europos Komisijos švietimo pažangos ES šalyse raporto pateiktais
duomenimis, Lietuva padar÷ bene didžiausią pažangą didindama vidurinį išsilavinimą įgyjančio
jaunimo dalį, kuri Lietuvoje jau sudaro 89,1 proc. (ES 2010 m. tikslas – 85 proc.), ir mažindama
anksti švietimo sistemą paliekančio jaunimo dalį, kuri jau pasiek÷ ES darbo programos „Švietimas
ir mokymas 2010“ 2010 m. tikslą (Valstybin÷je švietimo strategijoje 2012 m. tikslas – 9 proc.) –
sumažinti šią dalį iki 10 proc. Pažym÷tina, kad šalyje ši jaunimo dalis sudaro 7,4 proc.
Siekiant išlaikyti vyraujančias pažangos tendencijas 2009 m. ypač daug d÷mesio buvo
skiriama mokytojų rengimui dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis (BP), kuriose
pabr÷žiamas ugdymo turinio lankstumas, labiau suasmenintas požiūris į mokymą ir mokymąsi,
didesnis bendradarbiavimas ir partneryst÷; daug d÷mesio buvo skiriama darbo su intelektualiniu
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požiūriu nehomogeniška mokinių bendruomene, įvairių poreikių vaikais metodams tobulinti
(konsultantų rengimas, regioniniai seminarai mokytojams, mokymosi medžiaga).
Nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. pereita prie privalomo užsienio kalbų mokymo nuo antrosios
klas÷s: organizuoti mokymai savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir mokytojams, išleisti 2
metodiniai leidiniai, skirti ankstyvajam užsienio kalbų mokymui, parengta vadov÷lių ir mokymo
priemonių, skirtų naudoti mokant specialiųjų poreikių turinčius mokinius; nupirkti anglų kalbos
žodynai, skirtas finansavimas pradinių klasių mokytojams persikvalifikuoti.
Parengtas Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios gyvenimo ir ugdymo
sąlygų gerinimo modelio aprašas (patvirtintas LRV 2009-11-11 nutarimu Nr. 1509) laiduoja teisinį
pagrindą savivaldyb÷se pl÷toti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant kompleksinę pagalbą
socialin÷s rizikos šeimose augantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų
t÷vams.
Stiprinamas d÷mesys gabių ir talentingų vaikų ugdymui, įgyvendinant „Gabių ir talentingų
vaikų ugdymo programą“ (patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2009-01-19 įsakymu Nr. ISAK105).
Siekiant nuosekliai įgyvendinti prieinamumo ir lygių galimybių visiems principus
švietime, parengta Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vert÷jų paslaugų teikimo 2009–2012 metų
programa (patvirtinta LRV 2009-06-03 nutarimu Nr. 550). Programos priemon÷s nukreiptos į
tolesnį lietuvių gestų kalbos norminimą, specialiųjų mokymo priemonių rengimą, kurčiųjų ugdymo
sąlygų gerinimą, gestų kalbos mokytojų, kurčiųjų mokyklų pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.
Parengta ir įgyvendinama Specialiojo ugdymo pl÷tros programa (patvirtinta ministro 2009-09-03
įsakymu Nr. ISAK-1796).
Mokinių saugumui ir gerai jausenai mokykloje laiduoti vykdomi tikslinių smurto programų
(OLWEUS, Second Step, Zipio draugai) įgyvendinimo darbai, dalyvaujama vykdant pirmin÷s
narkomanijos prevencijos, alkoholio ir tabako kontrol÷s bei kitų sveikos gyvensenos programų
priemon÷s, nuolat teikiamos konsultacijos, metodin÷ medžiaga, vykdomi mokymai savivaldybių
prevencinio darbo koordinavimo grupių nariams, apskričių viršininkų administracijų specialistams
ir vaikų socializacijos centrų darbuotojams d÷l vaikų priežiūros, prevencinių priemonių
įgyvendinimo. Numatyta renovuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas ir poilsiavietes, atsižvelgiant į
galimybes jas pritaikyti ne tik vasaros laikotarpiu. Skirta l÷šų mokyklų bendruomen÷ms ir kitoms
institucijoms – konkurso laim÷tojoms ir savivaldyb÷ms vaikų socializacijos projektams įgyvendinti.
Atnaujinti vaikų socializacijos centrų bibliotekų fondai.
Skatinant naujoves ir naudingas mokiniams id÷jas, verslumo kultūrą inicijuojamas
verslumo ugdymas visais švietimo lygmenimis, kuriamos mokomosios mokinių ir kolegijų studentų
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bendrov÷s, kuriose dalyvaudami mokiniai įgyja praktinių geb÷jimų organizuoti verslą, ugdosi
atsakomybę už prisiimtus sprendimus.
Įgyvendinant Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, paremti 64 nacionaliniai
projektai, skirtas finansavimas visų savivaldybių Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų r÷mimo
konkursams vykdyti.
Įgyvendinamos Mokyklų tobulinimo programos plius remiami projektai (2009 m.
pasirašytos 23 ES fondų finansavimo skyrimo sutartys) prisid÷s prie bendrojo ugdymo kokyb÷s
gerinimo: bus sukurti ir įdiegti standartizuoti mokinių vertinimo ir įsivertinimo įrankiai; stiprinami
švietimo specialistų ekspertiniai geb÷jimai, edukacin÷s ir vadybin÷s kompetencijos; suformuoti
paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindai; rengiami ugdymo turinio konsultantai;
atnaujinamas ugdymo turinys siekiant didinti esminių mokinių kompetencijų ugdymą, ugdymo
programų lankstumą, įvairiapusiškumą, mokinių pasirinkimo galimybes. Tobulinama mokymosi
pasiekimų vertinimo sistema leis gerinti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemas, didinti vertinimo veiklos veiksmingumą.
Profesinis mokymas
Remiantis naujausio Europos Komisijos švietimo pažangos ES šalyse raporto projekto
pateiktais duomenimis, Lietuvoje iki 2007 m. buvo stebimas antras pagal dydį besimokančių
profesin÷se mokyklose skaičiaus maž÷jimas (per 2000–2007 m. – 33,3 proc.). Tačiau per
pastaruosius trejus metus priimtų į profesines mokyklas mokinių skaičius augo. Palyginti su 2008
m., 2009 m. į profesinio mokymo įstaigas įstojo 14 proc. daugiau asmenų, nei buvo planuota. Tokią
situaciją galima paaiškinti nedarbo augimu šalyje ir prasid÷jusia aukštojo mokslo reforma.
Siekiant ir ateityje didinti profesinio mokymo kokybę ir populiarumą, parengti ir patvirtinti
Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai (2009-07-21 įstatymas Nr. XI-380), įteisinantys profesinio
ir darbo rinkos mokymo sistemų sujungimą, rengiami įstatymui įgyvendinti reikalingi
įgyvendinamieji teis÷s aktai. Atsižvelgiant į kintančius verslo ir darbo rinkos poreikius, atnaujinta
114, įvertinta 90 profesinio mokymo programų. Įgyvendinant Praktinio profesinio mokymo išteklių
pl÷tros programą, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų l÷šų, kuriami 8 sektoriniai praktinio
mokymo centrai (finansavimo skyrimo centrų steigimui sutartys pasirašytos 2009-12-29), aprūpinti
modernia praktinio mokymo įranga ir teikiantys pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo
paslaugas ne tik mokiniams, profesijos mokytojams, bet ir visiems Lietuvos gyventojams,
siekiantiems įgyti kvalifikaciją arba ją tobulinti.
Vykdoma Nacionalin÷ profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa, apibendrinta ir
įvertinta Lietuvos ir kitų Europos šalių patirtis siekiant ugdyti asmenų karjeros valdymo
kompetencijas bendrojo lavinimo, profesin÷se ir aukštosiose mokyklose, taip pat darbo rinkos
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struktūrose. 2009 m. gruodį patvirtinti valstyb÷s projektų profesinio orientavimo sistemos veiklos
tobulinimui ir pl÷trai sąrašai, teikiamos paraiškos finansavimui iš ES fondų l÷šų.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Nors ir toliau buvo pl÷tojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo
savivaldyb÷se modelis, prad÷tas kurti įgyvendinant 2006–2008 m. ES struktūrinių fondų remtą
projektą „Suaugusiųjų švietimo institucijų veikla teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose“;
įgyvendintos numatytos Europos Ekonomin÷s erdv÷s finansinio mechanizmo remiamo projekto
„Suaugusiųjų švietimo pl÷tra savivaldyb÷se mažinant socialinę atskirtį ir regioninius skirtumus
Lietuvoje“ veiklos, tačiau dar nepavyko pasiekti tikslo, kad iki 12,5 proc. padid÷tų besimokančių
suaugusiųjų skaičius.

12 paveikslas. 25–64 metų asmenų, kurie mok÷si per pastarąsias 4 savaites, dalis (2000–2008 m.)

25–64 metų asmenų, kurie mok÷si per pastarąsias 4 savaites, dalis, proc. (2000–2008 m.)
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Mokytojai
Nepaisant sunkių ekonomikos sąlygų pavyko pasiekti, kad mokytojų darbo užmokestis
daugiau kaip 20 proc. viršytų šalies atlyginimų vidurkį. Vidutinis mokytojų atlyginimas 2009 m. II
ir III ketvirtį truputį viršijo net valstyb÷s valdymo ir bendrosios ekonomin÷s bei socialin÷s
bendruomen÷s politikos sektoriaus vidutinį atlyginimą. Yra numatyta iki 2010 m. birželio 1 d. pagal
valstyb÷s finansines galimybes pateikti siūlymus d÷l Ilgalaik÷s pedagoginių darbuotojų darbo
užmokesčio didinimo programos įgyvendinimo nuo 2011 m. sausio 1 d. galimybių. Keičiant
mokytojų rengimo sąlygas ir didinant mokytojų atlyginimus tikimasi aukštesnio mokytojo
profesijos prestižo ir į mokyklas ateisiančių dirbti aukštos kvalifikacijos specialistų.
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13 paveikslas. Mokytojų atlyginimų santykis šalies vidurkio atžvilgiu
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Siekiant geresn÷s pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokyb÷s, akredituojamos
institucijų ir kvalifikacijos tobulinimo programos (akredituota 50, iš jų: 39 programos vykdomos ne
Lietuvoje, 3 institucinio lygio, 8 nacionalinio lygio). Organizuoti tarptautiniai kvalifikacijos
tobulinimo renginiai (APPLE vasaros kursai, TiSSA 2009 tarptautinei konferencijai skirtas dalinis
finansavimas, Lietuvos mokytojai (7) dalyvavo tarptautin÷je švietimo parodoje Londone „BETT2009“). Parengti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2009 m. perkvalifikavimo finansavimo
kvotų ir atrankos kriterijai, 391 asmeniui skirtas perkvalifikavimo studijų finansavimas (259 eurų
vienam asmeniui), sudarytos sutartys su aukštosiomis mokyklomis d÷l mokytojų perkvalifikavimo.
Vykdomas Lietuvoje ir užsienyje įgytos pedagogo profesin÷s kvalifikacijos pripažinimas (parengti
25 ministro įsakymai d÷l kvalifikacijos pripažinimo). Pagal pakoreguotus Mokyklų vadovų,
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatus atestuojami mokyklų vadovai ir
mokytojai.

Viešasis administravimas

Ekonomin÷s kriz÷s laikotarpiu pasikeitę valstyb÷s prioritetai, sumaž÷jusios galimyb÷s
finansuoti iš anksto parengtas valstyb÷s programas, vykdoma valstyb÷s valdymo pertvarka
(apskričių naikinimas, jų funkcijų perdavimas savivaldyb÷ms ar kitoms institucijoms, valstyb÷s
valdymo tobulinimo komisijos „saul÷lydžio komisijos“ veikla, valdymo institucijų sistemos
sandaros tobulinimas ir jų vidaus struktūros modernizavimas), tur÷jo įtakos visai viešojo
administravimo pl÷tros sistemai.
Apskričių reforma siekiama perduoti paslaugų teikimo administravimo funkcijas ir apskričių
viršininkų įsteigtas įstaigas savivaldyb÷ms ir ministerijoms, taupyti valstyb÷s biudžeto l÷šas, gerinti
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verslo ir jo pl÷tros sąlygas, lengvinti administracinę naštą gyventojams, didesne apimtimi
įgyvendinti decentralizacijos ir subsidiarumo principus. Reforma taip pat siekiama mažinti
valstybinį reguliavimą, paslaugų teikimą priartinti prie gyventojų, atsisakyti nereikšmingų funkcijų,
gerinti turimų resursų panaudojimą panaikinant neefektyviai veikiančias apskričių viršininkų
įsteigtas įstaigas ir optimizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų tinklą.
Apskričių viršininkų vykdomos funkcijos bus perduodamos pakeitus atitinkamus įstatymus.
Iš 88 apskrities viršininko vykdomų funkcijų 10 funkcijų siūloma perduoti vykdyti savivaldyb÷ms,
58 panaikinti, 20 perduoti vykdyti ministerijoms ir įstaigoms prie jų.
Vyriausyb÷ 2010 m. sausio 25 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 5) pritar÷
patikslintiems Koordinacin÷s apskričių viršininkų administracijų likvidavimo komisijos pateiktiems
pasiūlymams d÷l apskričių viršininkų įsteigtų įstaigų perskirstymo. Iš apskrities viršininko įsteigtų
239 įstaigų ir organizacijų 124 siūloma perduoti savivaldyb÷ms, 9 siūloma naikinti, 99 siūloma
perduoti ministerijoms ir įstaigoms prie jų, 6 siūloma atsisakyti dalininko teisių, 1 siūloma
akcionuoti ir turtą privatizuoti.
Įgyvendinant reformą Vyriausybei suteikta teis÷ 2010 metų valstyb÷s biudžete numatytus
asignavimus, susijusius su apskričių viršininkų administracijų funkcijų perskirstymu, prireikus
paskirstyti ir (arba) perskirstyti pagal valstyb÷s biudžeto asignavimų valdytojus ir savivaldybes, taip
pat perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų pagal priimtus teis÷s aktus d÷l biudžetinių
įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo arba biudžetin÷s įstaigos savininko teisių ir
pareigų perdavimo.
2009 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 50 „D÷l valstyb÷s
valdymo tobulinimo komisijos (saul÷lydžio komisijos) sudarymo“ siekdama pertvarkyti valstyb÷s
valdymą, kad jis būtų orientuotas į paslaugų vartotoją ir rezultatus, jiems pasiekti skirtų išteklių
naudojimo efektyvumą ir skaidrumą, sudar÷ valstyb÷s valdymo tobulinimo komisiją (toliau –
Saul÷lydžio komisija).
Siekdama įgyvendinti Vyriausyb÷s veiklos programoje numatytus valstyb÷s valdymo
pertvarkos darbus ir atsižvelgdama į 2010 metų veiklos prioritetus Vyriausyb÷ paved÷ Saul÷lydžio
komisijai šias užduotis:
1. Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus valstyb÷s valdymo pertvarkos srityje d÷l:
1.1. strateginio planavimo tobulinimo;
1.2. programinio valstyb÷s biudžeto sudarymo ir steb÷senos;
1.3. valstyb÷s institucin÷s sandaros tobulinimo;
1.4. valstyb÷s tarnybos tobulinimo;
1.5. viešųjų paslaugų sektorių struktūrinių reformų;
1.6. efektyvaus valstyb÷s turto valdymo.
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2. Teikti ministrams, prireikus - ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus d÷l:
2.1. gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, verslo atstovų siūlymų valstyb÷s
valdymo pertvarkos srityje įgyvendinimo;
2.2. ministerijų valdymo tobulinimo grupių veiklos planų ir jų įgyvendinimo.
Apskričių reforma ir Saul÷lydžio komisijos veikla tur÷jo įtakos ir ES struktūrinių fondų
panaudojimo spartai, kadangi atsirado teisin÷ būtinyb÷ keisti su ES struktūrinių fondų
reglamentavimu susijusius teis÷s aktus, bei spręsti papildomus, su projektų tęstinumu susijusius
klausimus. Šių veiksnių eliminavimas per 2009 m laikotarpį leis labiau paspartinti ES struktūrinių
fondų l÷šų įsisavinimą 2010 m.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partneryst÷.
2009 m. bendradarbiaujant su Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo
grup÷s (toliau – darbo grup÷s), susidedančios iš socialinių, ekonominių partnerių ir už ES
struktūrin÷s paramos panaudojimą atsakingų institucijų atstovų, nariais parengtos „Horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gair÷s“*
(toliau – gair÷s), kurios buvo patvirtintos darbo grup÷s pos÷dyje, vykusiame 2009 m. balandžio 30
d. Gair÷mis, apibr÷žiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus, tikslines grupes,
įgyvendinimo rodiklius bei pateikus pavyzdžius, kaip projektas gal÷tų prisid÷ti prie horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms geriau užtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Min÷tame darbo grup÷s
pos÷dyje taip pat buvo aptarta informacija, susijusi su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu, kuri
buvo pateikta 2008 m. veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų projektuose bei pristatyti tyrimo
„Struktūrinių fondų naudojimo poveikis lyčių lygyb÷s politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant
Europos Sąjungos lygyb÷s strateginių tikslų“ rezultatai.
2009 m. gruodžio 17 d. vykusiame darbo grup÷s pos÷dyje buvo pristatytas leidinys
„Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareišk÷jams ir projektų vykdytojams“†. Leidinyje,
kurio pagrindin÷ tikslin÷ grup÷ pareišk÷jai ir projektų vykdytojai, įgyvendinantys ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis finansuojamus projektus, glaustai ir aiškiai pristatomi pagrindiniai 2007–2013 m.
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje ir ją įgyvendinančiose veiksmų programose
numatyti horizontalieji prioritetai, jų sampratos, tikslai, svarba ir teikiama nauda, pateikiami
patarimai, kaip kiekvieną horizontalųjį prioritetą galima įgyvendinti įvairiuose projekto etapuose ir
veiklose bei pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, suteikiantys galimybę lengviau suvokti
horizontaliųjų prioritetų taikymo galimybes bei naudą. Taip pat min÷tame pos÷dyje buvo pristatytos
*

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gair÷s:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
†
Horizontalieji
prioritetai:
praktinis
vadovas
pareišk÷jams
ir
projektų
vykdytojams:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007–2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
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„ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimo“‡
rekomendacijos, susijusios su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu.
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioriteto „Technin÷
parama Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrin÷s
paramos

vertinimas“,

partneryst÷s

principo

įgyvendinimas

užtikrinamas

per

Vertinimo

koordinavimo grup÷s veiklą: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 1K-486 „D÷l finansų ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-344 „D÷l
vertinimo koordinavimo grup÷s sudarymo“ pakeitimo“ papildytos Vertinimo koordinavimo grup÷s
funkcijos, numatant, kad prireikus į grup÷s pos÷džius gali būti kviečiami nepriklausomi ekspertai ir
ekonominiai-socialiniai partneriai.
Ekonominiams-socialiniams partneriams Vertinimo koordinavimo grup÷s pos÷džiuose bus
pristatomi metiniai vertinimo planai, įvykdytų vertinimų rezultatai, vertinimo rekomendacijos. Taip
pat ryšys su ekonominiais-socialiniais partneriais užtikrinamas pristatant vertinimo veiklą ir
vertinimų rezultatus Steb÷senos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013
m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau –
Steb÷senos komitetas), pos÷džiuose bei vertinimo veiklos viešinimo renginiuose.
Taip pat pažym÷tina, kad horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra integruotas visuose
projekto įgyvendinimo ciklo etapuose. Projektų vertinimo etape jie yra vertinami pagal Bendruosius
atrankos kriterijus. Visi projektai turi atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygyb÷s bei
nediskriminavimo principus. Taip pat yra numatyta galimyb÷ finansavimo sąlygų aprašuose
numatyti ir privalomas taikyti proaktyvias horizontaliųjų prioritetų integravimo priemones. Šia
galimybe pasinaudojo SADM keliuose kvietimuose teikti paraiškas. Taip pat horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo steb÷sena yra vykdoma projektų patikrų vietose metu ir kartu su
galutin÷mis ataskaitomis.
2.2. Informacija apie Bendrijos teis÷s aktų laikymąsi.
2009 m. laikotarpiu reikšmingų problemų d÷l atitikties Bendrijos teis÷s aktams nenustatyta.
2.3. Svarbios problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemon÷s, kurių buvo imtasi joms
įveikti.
Svarbių problemų, su kuriomis buvo susidurta 2009 m. nebuvo

‡

ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderina
mumas_galutine_ataskaita_20090918_f.pdf
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2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai.
Reaguojant į smarkiai pasikeitusią ekonominę-socialinę situaciją ir blog÷jančius
ekonominius rodiklius bei siekiant sumažinti valstyb÷s biudžeto deficitą ir išvengti, kad fiskalinis
deficitas neišaugtų iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto, buvo priimtas sprendimas pakeisti
veiksmų programų finansinius planus, padidinant ES struktūrin÷s paramos naudojimo intensyvumą
iki maksimaliai galimo pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L, 210, p. 25), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 284/2009
(OL 2009 L 94, p. 10) 53 straipsnio 2 punkto ir 54 straipsnio 2 punkto nuostatas, t. y. Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioriteto „Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos įgyvendinimui“, finansavimas iš ES struktūrin÷s paramos padidintas iki 100
proc.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
2009 m. atvejai, kai buvo nustatytas esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr.
1083/2006 57 straipsnį, nustatyti nebuvo. Tačiau pažym÷tina tai, kad 2009 m. parengta apskričių
reforma, kuria buvo siekiama perduoti paslaugų teikimo administravimo funkcijas ir apskričių
viršininkų įsteigtas įstaigas savivaldyb÷ms ir ministerijoms, bei „Saul÷lydžio“ komisijos veikla,
kuria buvo siekiama optimizuoti viešąjį valdymą, k÷l÷ pagrįstų abejonių d÷l naikinamų apskričių, ar
planuojamų reorganizuoti institucijų rengiamų ir jau įgyvendinamų projektų tęstinumo, d÷l ko
gal÷jo būti pažeistas Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnis. Lietuvos Respublikos finansų
ministerija 2009 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. ((24.3-01)-5K-0921747-6K-0908409) „D÷l regionų
pl÷tros ir ES paramos galimybių“ pateik÷ savo poziciją, kad atsakingos ministerijos pagal savo
kompetenciją formuodamos ir įgyvendindamos atsakingų sektorių strateginiuose dokumentuose
įtvirtintas įgyvendinimo priemones, kurios gali būti finansuojamos Europos Sąjungos l÷šomis, tai
pat planuodamos veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimą, esant pagrįstai rizikai
d÷l projektų tęstinumo privalo imtis tam tikrų veiksmų (pvz. laikinai netrauki pareišk÷jų, d÷l kurių
veiklos tęstinumo yra iškilusi pagrįsta rizika, į valstyb÷s ir regioninių projektų sąrašus, kurie dar
n÷ra patvirtinti ministerijos ir (ar) kitos institucijos vadovo įsakymu, apsvarstyti galimybę peržiūr÷ti
jau patvirtintus valstyb÷s ir regioninių projektų sąrašus, pratęsiant paraiškų pateikimo
įgyvendinančiai institucijai terminą konkretiems pareišk÷jams, kol bus priimtas konkretus
sprendimas d÷l jų veiklos tęstinumo, keisti Veiksmų programos priedą ir (arba) atitinkamą
finansavimo sąlygų aprašą, papildomai įtraukiant galimus pareišk÷jus ir (ar) partnerius, kuriems
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būtų perduotos valstyb÷s institucijos ir įstaigos funkcijos, d÷l kurių veiklos tęstinumo yra iškilusi
pagrįsta rizika. Tokiu būdu, nestabdant priemonių įgyvendinimo proceso, būtų sudaryta galimyb÷
funkcijas perimančiai institucijai ar įstaigai, perimti ir įsipareigojimus d÷l projekto įgyvendinamo
bei tęstinumo nepažeidžiant Reglamento Nr.1083/2006 57 straipsnio nuostatų). Tai pat buvo
atkreipiamas d÷mesys, kad kiekvienas konkretus atvejis turi būti analizuojamas atskirai, įvertinant
visą turimą informaciją ir rizikas.
2.6. Galimyb÷ papildyti kitas priemones
ES struktūrin÷s paramos suderinamumas ir koordinavimas vykdomas tiek 1) horizontaliai
(tarp kitų ES ir tarptautinių finansinių instrumentų), tiek ir 2) vertikaliai (tarp 2007-2013 metų
Veiksmų programų prioritetų).
1) ES struktūrin÷s paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir
suderinamumą užtikrinančios priemon÷s:
2008 m. liepos 23 d. priimtais ir 2009 m. papildytais Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimais Nr. 782 „D÷l Technin÷s paramos veiksmų programos priedo patvirtinimo“ ir Nr. 789
„D÷l Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, buvo patvirtinta didžioji
dalis veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių. Kiekvienos priemon÷s aprašyme yra
dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu“,
kurioje, jeigu būtina, priemon÷s lygmeniu yra detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos
takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais.
Siekiant tinkamai koordinuoti Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) ir
Europos žuvininkyst÷s fondo (EŽF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrin÷s paramos remiamas
veiklas, Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvauja Lietuvos 2007–2013
m. kaimo pl÷tros programos ir Lietuvos 2007–2013 m. žuvininkyst÷s pl÷tros programos Steb÷senos
komitetų veikloje. Atitinkamai Žem÷s ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija,
įgyvendindama

Lietuvos 2007–2013 m. kaimo pl÷tros programą ir Lietuvos žuvininkyst÷s

sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, dalyvauja Steb÷senos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo priežiūrai atlikti, veikloje. 2008 m. Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų
ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. kaimo pl÷tros programos Steb÷senos
komitetų pos÷džiuose bei dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. žuvininkyst÷s pl÷tros programos
Steb÷senos komitetų pos÷džiuose. Pos÷džiuose buvo svarstyti pasiūlymai d÷l Lietuvos 2007–2013
m. kaimo pl÷tros programos keitimo, pasiūlymai d÷l atrankos bei pirmumo kriterijų, svarstytos
metin÷s ataskaitos, pristatyti viešinimo planai bei kita aktuali informacija.
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Suderinamumas su Tarybos Reglamento 1083/2006 9 straipsnio nuostatomis, susijusiomis
su Jungtinių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (2005–2008 m.) tikslų įgyvendinimu
(atnaujinta Lisabonos strategija).
2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ patvirtino Nacionalinę Lisabonos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programą, kurios pagrindas yra atnaujinta Lisabonos
strategija. Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos 3 priede
pateiktas Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ir ES
struktūrinių fondų koordinavimo apibūdinimas. Išskirtini tokie pagrindiniai aspektai:
Lietuvos ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strateginiai dokumentai ir Nacionalin÷
Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programa, turi tą patį pagrindą – atnaujintą
Lisabonos strategiją. Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija ir
veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti parengtos atsižvelgiant į Bendrijos sanglaudos
politikos strategines gaires, kuriose nustatyti ES sanglaudos politikos prioritetai. Gair÷mis siekiama
ES sanglaudos politikos tikslus glaudžiau susieti su Lisabonos strategijos tikslais, tod÷l tiek
Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, tiek Lietuvos ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strateginiai dokumentai turi tą patį pagrindą – Lisabonos strategijos tikslus.
Lietuvos 2007–2013

metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo

strategijos Konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrin÷s paramos
panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais. Pažym÷tina, kad daugiau nei pus÷ ES
struktūrin÷s paramos (54,6 proc.) yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos
Lisabonos strategijos prioritetais.
Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos ir ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo dokumentai įgyvendinami integraliai. Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d.
Tarybos reglamentu Nr. 1083/2006, kasmetin÷je Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos ataskaitoje turi būti dalis apie ES struktūrin÷s paramos poveikį Lisabonos strategijos
tikslų siekimui. Kitaip tariant, kasmetin÷ Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijos įgyvendinimo ataskaita bus įtraukta į Nacionalin÷s Lisabonos strategijos
įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ataskaitą.
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo dokumentuose nustatyti tokie pagrindiniai
kiekybiniai uždaviniai iki 2015 metų:
Padidinti užimtumo lygį: 15–64 metų amžiaus grup÷je iki 70 procentų (2004 metais 61,2
procento), 55–64 metų amžiaus grup÷je – iki 52 procento (2004 metais 47,1 procento).
Padidinti išlaidas MTEP iki 2,2 procento BVP (2004 metais 0,76 procento).
Padidinti darbo našumą iki 65 procento ES-15 vidurkio (2004 metais 41,7 procento).
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Kadangi Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa skirta 2008–2010 metų
laikotarpiui, o Lietuvos ES struktūrin÷s paramos panaudojimo dokumentai 2007–2013 metų
laikotarpiui, dokumentuose nurodyti skirtingi kiekybiniai rodikliai.
ES Baltijos Jūros Regiono Strategija
Europos Tarybos prašymu EK rengia ES strategiją Baltijos jūros regionui. Strategijos
tikslas – koordinuoti įvairių institucijų ir organizacijų veiklą regione (valstybių narių, regionų,
finansinių institucijų, ES, Baltijos jūros regiono, nevyriausybinių organizacijų) taip, kad dirbdamos
drauge jos skatintų labiau subalansuotą regiono pl÷trą.
Vadovaujančių institucijų vaidmuo - koordinuoti valstyb÷ms nar÷ms skirtų ES l÷šų
panaudojimo prioritetų atitiktį Baltijos jūros regiono strategijai.
2) ES struktūrin÷s paramos suderinamumas ir koordinavimas tarp 2007-2013 metų
Veiksmų programų prioritetų.
Šis atskyrimas yra įtvirtintas veiksmų programų prioritetų aprašymuose, tačiau jo
steb÷sena užtikrinama rengiant ir derinant finansavimo sąlygų aprašus.
Pažym÷tina, kad siekiant tobulinti papildomumo ir atskyrimo sistemą, 2010 m. planuojama
atlikti veiksmų programų vertinimą „ Finansavimo takoskyrų, siekiant užtikrinti dvigubo
finansavimo prevenciją, vertinimas“.

2.7 Steb÷sena ir vertinimas
Įgyvendinant ŽIP VP vykdoma finansinių bei fizinių įgyvendinimo rodiklių steb÷sena.
ES fondų l÷šų panaudojimo priežiūrą vykdoma:
 iki kiekvieno m÷nesio 10 dienos parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmų
programų prioritetus nurodomi duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki pra÷jusio m÷nesio
paskutin÷s dienos;
 kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo m÷nesio 25 dienos parengia Veiksmų
programų administravimo ir finansavimo taisyklių 108 punkte nurodytą ketvirčio ataskaitą LRV
apie veiksmų programų įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie:
o paskelbtų kvietimų teikti paraiškas ir sudarytų valstyb÷s bei regionų projektų sąrašų
apimtis;
o pateiktų paraiškų d÷l projektų finansavimo apimtis;
o sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pagal kiekvieną ES fondą,
veiksmų programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;
o pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų pagal kiekvieną ES fondą, veiksmų
programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;
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o pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar
planuojama imtis sprendžiant min÷tas problemas bei siūlymus d÷l problemų sprendimo būdų;
o ES fondų l÷šų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę.
 Nuolatin÷ priežiūra: Iki kiekvieno ketvirčio 10 d. pagal informacin÷s sistemos duomenis
tikrinama, ar pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis yra neviršijamas ŽIP
VP nustatytas ESF paramos intensyvumas bei skirta ES fondų l÷šų suma.

Fizinių veiksmų programų įgyvendinimo rodiklių steb÷sena.
Siekiant užtikrinti nuolatinę fizinių veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių
planavimą bei priežiūrą buvo patvirtintos veiksmų programų steb÷senos rodiklių skaičiavimo
rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų tikslas – nustatyti rekomendacijas ir
reikalavimus d÷l veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių ir veiksmų programų
prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, planuojamų pasiekti jų
reikšmių nustatymo veiksmų programose ir veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemon÷se,
steb÷senos, keitimo ir skaičiavimo taisykles.
Remiantis

patvirtintomis

rekomendacijomis,

informacin÷je

sistemoje

yra

įdiegti

funkcionalumai, leidžiantys įvesti planuojamas pasiekti bei pasiektas steb÷senos rodiklių reikšmes.
Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių reikšm÷s yra apskaičiuojamos pagal projektų
duomenis remiantis Rekomendacijose patvirtintomis taisykl÷mis.

Informacin÷ sistema:
2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir įsisavinimo steb÷senai atlikti, 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos l÷šų valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir išpl÷sta ES
struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterin÷ informacin÷ valdymo ir priežiūros sistema
(toliau – SFMIS), sukuriant papildomą 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos posistemę (toliau
– SFMIS2007).
SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su
2007–2013 m. periodo ES struktūrin÷s paramos projektų įgyvendinimu, ES struktūrin÷s paramos
l÷šų panaudojimu, užtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų
surinkimą ir pateikimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teis÷s aktų
nuostatų.
Siekiant užtikrinti visų, Įgyvendinimo reglamento III priede nurodytų duomenų
prieinamumą SFMIS2007 2009 metais buvo įdiegti šie sistemos funkcionalumai:
 Europos investicinio banko paskolos administravimas
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 Mok÷jimo prašymo teikimo grafiko sukūrimas, administravimas ir realizavimas
 Pažeidimų administravimas
 Priemonių ir rodiklių negaliojimas
 Vertinimo etapų rezultatų eiliškumo sutvarkymas, analiz÷s aplikacijos pakeitimai
 Sutarties keitimų registravimo, elektroninio formato mok÷jimo prašymo, bendras
mok÷jimų administravimo, paraiškos asignavimų valdytojui registravimo tobulinimas
 Grąžintinų l÷šų ir grąžinimų administravimas
 Mok÷jimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę
 VBAMS: VBAMS registrų peržiūra, VBAMS išorin÷s sąsajos, sinchronizacija su
VBAMS, VBAMS administravimas
 Kontrol÷s aplikacijoje: steb÷senos rodiklių administravimas
 Administravimo aplikacijoje: sąsaja su VBAMS, biudžeto žinyno administravimas,
sistemos administravimas, veiksmų programų žinynų administravimas
 Analiz÷s aplikacijos realizavimas ir tobulinimas
 Išlaidų deklaracijų rengimas ir teikimas
 N+2, N+3 ir prognozavimo steb÷senai planų duomenų registravimas ir ataskaitų
formavimas
 Patikrų vietoje registravimas, patikros lapo suformavimas
 Projektų užbaigimo administravimas.

ES struktūrin÷s paramos vertinimo koordinavimas
Pagal Atsakomyb÷s ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 6.8 punktą,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama koordinuojančios institucijos funkcijas, 2009
m.:
• nustat÷ prioritetines vertinimo kryptis 2010 m.: 1) 2007–2013 metų ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų tęstinio tinkamumo bei
nuoseklumo analiz÷, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2) ES politikos strateginių
prioritetų įgyvendinimas; 3) Steb÷senos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo
problemos, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų; 4) veiksmų programų (prioritetų)
įgyvendinimo pokyčiai, siekiant nustatytų tikslų (tarpiniai vertinimai); 5) veiksmų programų
(prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eiga (kokybiškas veiksmų programų metinių
įgyvendinimo ataskaitų rengimas);
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• pareng÷ ir patvirtino 2010 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planą (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu 1K-445 „D÷l 2010 metų ES
struktūrin÷s paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį
įtraukta 17 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų už 926.784,06 Eur; iš jų 3 vertinimai,
finansuojami iš ŽIPVP (202.734,01 Eur)) (detali informacija apie iš ŽIPVP finansuojamus
vertinimus pateikiama 3.5 dalyje);
• steb÷jo 2008 ir 2009 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planų įgyvendinimą;
• periodiškai informavo Steb÷senos komitetą ir Europos Komisiją (toliau – EK) apie ES
struktūrin÷s paramos vertinimo rezultatus;
• organizavo vertinimo koordinavimo grup÷s veiklą;
• koordinavo ES struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą;
• užtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios
informacijos paskelbimą internetin÷je svetain÷je www.esparama.lt;
• kaup÷ ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.
Vertinimo koordinavimo grup÷s veikla
Per 2009 m. buvo organizuoti penki Vertinimo koordinavimo grup÷s pos÷džiai, kuriuose
buvo svarstyti šie aktualūs klausimai:
•

2008 m. ir 2009 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių

planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrin÷s paramos vertinimo priemon÷s l÷šų panaudojimas ir
panaudojimo tendencijos;
• pagal 2008 m. ir 2009 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planus vykdomų projektų
būkl÷ ir jų įgyvendinimo problemos;
• ES struktūrin÷s paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo, ES struktūrin÷s
paramos vertinimo metodų, vertinimo projekto biudžeto nustatymo gair÷s;
• projekto „ES struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių stiprinimas

Lietuvoje“

įgyvendinimo rezultatai bei pristatytas vertinimo galimybių stiprinimo priemonių planas;
• 2010 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo prioritetai ir 2010 m. ES struktūrin÷s paramos
vertinimo plano rengimo eiga;
• institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2010 m.;
• pristatytas ir aptartas 2010 m. vertinimo plano projektas, pagrindžiant poreikių apimtį ir
numatytas l÷šas;
• diskutuojama apie vertinimų rekomendacijų pri÷mimą ir įgyvendinimą. Diskusijos
pas÷koje buvo pasiūlyta papildyti Vertinimo koordinavimo grup÷s funkcijas rekomendacijų
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svarstymu, galimybe aptarti su visomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat pakviečiant į
svarstymus ir socialinius-ekonominius partnerius.

ES struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių stiprinimas
Stiprinant ES struktūrin÷s paramos vertinimo galimybes, 2009 m. buvo atlikti šie veiksmai:
1. suorganizuoti 6 seminarai Lietuvoje, kurių metu tikslin÷s grup÷s atstovams (visų pirma,
Vertinimo koordinavimo grup÷s nariams) suteikta konkrečių praktinių žinių.
2. Parengti 3 metodiniai dokumentai: Vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo gair÷s,.
Vertinimo metodų gair÷s, pasiūlymai d÷l vertinimo projekto biudžeto nustatymo.
Šių metodinių dokumentų praktinę naudą labai gerai įvertino struktūrinius fondus
administruojančių institucijų atstovai (apklausa buvo atlikta projekto pabaigoje).
3. Suorganizuota tarptautin÷ konferencija. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 150
dalyvių iš Lietuvos ir 20 užsienio valstybių, pranešimus skait÷ EK atstovai, Lietuvos ir užsienio
valstybių autoritetingiausi vertinimo ekspertai dav÷ didelę naudą ne tik struktūrinius fondus
administruojančioms institucijoms (naujos žinios, užsienio geros praktikos pavyzdžiai, nauji
kontaktai su žymiausiais užsienio ekspertais ir kt.), bet ir prisid÷jo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo
srityje formavimo.
Šiuo metu pagal 2009 m. planą įgyvendinamas vertinimo galimybių stiprinimo projektas
„Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 2“.

Steb÷senos komiteto veikla
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 12 Steb÷senos komiteto pos÷džių, iš kurių 7 įvyko taikant
rašytinę procedūrą. Pos÷džių metu buvo:
• aptariami projektų atrankos specialieji (atitikties) kriterijai ir šių kriterijų paaiškinimai;
• svarstomas veiksmų programų prioritetų pavadinimų ir aprašymų keitimas;
• aptarta ŽIP VP programos įgyvendinimo pažanga;
• nutarta patikslinti Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Technin÷s paramos
veiksmų programų skyrių „Įgyvendinimo nuostatos“ aprašymą;
• pristatyti apskritojo stalo diskusijos „Darbo rinka ir ekonomin÷ kriz÷: iššūkiai ir ESF
galimyb÷s“ rezultatai: diskusijos metu kartu su socialiniais partneriais buvo aptarti EK komunikate
„Bendras įsipareigojimas užimtumo srityje“ pateikti pasiūlymai, kitų ES šalių narių patirtis
užimtumo skatinimo srityje, apsvarstytos naujų užimtumo skatinimo priemonių įgyvendinimo
galimyb÷s Lietuvoje;
• apžvelgti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo,
Technin÷s paramos veiksmų programų įgyvendinimo rezultatai.
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Informacija apie 2009 metais atliktus vertinimus pateikiama ataskaitos 3.5 dalyje.

Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grup÷s veikla
Vadovaujantis Atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas taisyklių
6.9 punktu, informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrin÷s paramos viešinimo (toliau –
informavimas ir viešinimas) veiklas pavesta koordinuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
Vadovaujantis min÷tų taisyklių 6.9 punktu, bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008
sausio 7 d. įsakymu Nr 1K-006 „D÷l informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą
koordinavimo grup÷s sudarymo“, sudaryta Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grup÷. Ši grup÷ atlieka informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grup÷s svarbiausios funkcijos taip pat
apima pasiūlymų d÷l informavimo apie ES struktūrinę paramą plano bei metinių planų
įgyvendinimo teikimą Vadovaujančiajai institucijai, ketvirtinių informavimo planų sudarymą;
pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, metinio informavimo ir viešinimo plano
įgyvendinimo svarstymą;

informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklose

dalyvaujančių ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų veiksmų koordinavimą ir kt.
Institucijos, atsakingos už ES 2007–2013 m. struktūrin÷s paramos administravimą, į šią
grupę deleguoja po 2 savo atstovus. Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grup÷
renkasi į pos÷džius ne rečiau kaip kartą per m÷nesį.
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 19 Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grup÷s pos÷džių, iš kurių 3 įvyko taikant rašytinę procedūrą. Pos÷džių metu buvo:
• pristatyti 2009 m. planuojami parengti leidiniai pareišk÷jams ir projektų vykdytojams;
• supažindinta su mokymų planu ES struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms.
Mokymų planas padalintas į tris grupes, kurias sudaro: „Informacinių krizių valdymas“, „Efektyvi
komunikacija“, „Viešasis kalb÷jimas“. Šie mokymai bus rengiami trims tikslin÷ms grup÷ms:
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grup÷s nariams, ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų specialistams bei šių institucijų vadovams;
• pristatyti 2009 m. sausio-vasario m÷nesiais atliktų visuomen÷s, pareišk÷jų ir paramos
gav÷jų apklausų rezultatai. Visuomen÷s nuomon÷s tyrime buvo apklausta 1000 respondentų (500
respondentų pareišk÷jų bei 500 respondentų paramos gav÷jų) nuomonių tyrimuose. Atsižvelgiant į
tyrimo duomenis, buvo pateiktos rekomendacijos d÷l vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos;
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• pristatytas tarp-institucinio bendradarbiavimo plano projektas, kurio tikslas - užtikrinti ES
struktūrinę paramą administruojančių institucijų bendros komunikacijos koordinaciją ir taip sąlygoti
veiksmų nuoseklumą;
• pristatytos siūlomos 2009 m. informavimo ir viešinimo veiklos, kurios būtų įgyvendinamos
pagal tris veiklos sritis: informavimo ir viešinimo veiklos steb÷sena, informavimo ir viešinimo
priemonių įgyvendinimas bei informavimo ir viešinimo geb÷jimų stiprinimas;
• aptartas informacinių rubrikų įgyvendinimas;
• pristatyta Lietuvos visuomen÷s informavimo kampanijos apie ES struktūrinę paramą
strategija 2008–2011 m.;
• aptartos žiniasklaidos monitoringo analiz÷s, kuriomis remiantis buvo pristatytos bendros
rekomendacijos, kaip efektyvinti informavimo ir viešinimo veiklas, kad informacija apie ES
struktūrinę paramą Lietuvai pasiektų numatytas tikslines grupes;
• aptariamas informacinių renginių regionuose organizavimas;
• nuspręsta organizuoti apskritųjų stalų diskusijas šiomis temomis: „NVO dalyvavimas
struktūrinių fondų paramos naudojimo tvarkos bei procedūrų formavime ir galimyb÷s pasinaudoti
ES struktūriniais fondais“; „Asmens sveikatos priežiūros geresn÷s kokyb÷s užtikrinimas
pasinaudojant ES parama“; „Finansų inžinerijos priemon÷s: kelias į ekonomikos atsigavimą“;
„Viešojo valdymo labirintai: kaip valdyti kuo efektyviau ir kuo mažesniais kaštais?“;
• siekiant efektyviau viešinti Ekonomikos skatinimo planą, nuspręsta kurti informacinę
televizijos laidą, kurios metu plačioji visuomen÷ būtų informuojama apie projektus, kurie įvykdyti
naudojant ES struktūrinę paramą, t. y. aptariama, kaip pager÷jo situacija įgyvendinus vieną ar kitą
projektą, kokia gauta papildoma nauda, kokios galimyb÷s ekonominio sunkmečio laikotarpiu
pasinaudoti ES struktūrin÷s paramos teikiama nauda ir pan.;
• aptarta informacijos, pateikiamos interneto svetain÷je www.esparama.lt, nuolatinio
atnaujinimo svarba;
• aptartas EK Regionin÷s politikos direktorato INFORM grup÷s susitikimas ir nutarta
įpareigoti institucijas pasiūlyti projektus, kurie atitiktų pagrindinius Regio Stars 2010 m. konkurso
atrankos kriterijus;
• pristatytas leidinys „Viešinimo gair÷s“, skirtas projektų vykdytojams, siekiantiems
tinkamai viešinti projektus, gavusius ES struktūrinę paramą;
• aptarta institucijų vykdomų informavimo ir viešinimo projektų eiga, t. y. pristatytos 2009
m. vykdomos ir 2010 m. planuojamos vykdyti veiklos, aptartos įgyvendinant projektus iškylančios
problemos.

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik d÷l 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos)
58

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita

Netaikoma.

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo pažanga yra vertinama remiantis
prie jo įgyvendinimo prisidedančių uždavinių fizinių ir finansinių steb÷senos rodiklių pasiekimais,
kurie pateikiami akumuliuotu būdu (pateikiant fizinių steb÷senos rodiklių pasiekimus, pradin÷s jų
reikšm÷s neįskaičiuojamos) t. y. duomenys pateikiami už 2007, 2008 ir 2009 ŽIP VP įgyvendinimo
metus. Remiantis ta pačia logika uždavinių įgyvendinimo pažanga matuojama prie uždavinio
prisidedančių priemonių steb÷senos rodiklių pasiekimais. Institucijos, planuodamos priemones,
atsižvelgia į uždavinių steb÷senos rodiklių planuojamas pasiekti ir pasiekimo reikšmes.
3.1. 1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“
3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
Informacija apie ŽIP VP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ (toliau
– 1 prioritetas) įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių 3
uždavinių fizinių ir finansinių steb÷senos rodiklių pasiekimais. 2007 metais VP nebuvo faktiškai
prad÷ta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu,
projektų finansavimo ir administravimo sutartys prad÷tos sudarin÷ti tik 2008 m. Atsižvelgiant į tai,
kad didel÷ dalis 1 prioriteto pagrindinių fizinių rodiklių pasiekimų yra gaunama tik projektų
įgyvendinimo pabaigoje arba projektui pasibaigus, galima daryti prielaidą, kad fizin÷ 1 prioriteto
pažanga yra santykinai geresn÷, negu tai atskleidžia toliau lentel÷se pateikiami duomenys.
A DALIS: STEBöSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
5 lentel÷. 1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių

Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius
iš jų –

Pasiekimas

0

53

8.588

–

–

–

–

–

–

8.588

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200.000

Pradinis
taškas

33.000*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

7.155

–

–

–

–

–

–

7.155

Pasiekimas
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mokymuose,
Tikslas
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
Pradinis
kvalifikaciją,
taškas
specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius

–

–

–

–

–

–

–

–

–

120.000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rezultato rodikliai
Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje
po 6 m÷n. po
mokymų
(proc.) **
S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių
skaičius (įgyti
kvalifikacijos
ar neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažym÷jimai)
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio
mokymo
kursus, dalis
(proc.)
iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)

Pasiekimas

0
(proc.)

0
0
(proc.) (proc.)

0
(proc.)
75
(proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

2.251

–

–

–

–

–

–

2.251

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

180.000

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
(proc.)

0
0
(proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

43
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
(proc.)

–

–

–

–

–

–

0
0
(proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)
60
(proc.)
–
0
(proc.)
80
(proc.)
–

*Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2 priemonės finansuojamų projektų
įgyvendinimo duomenys: asmenų, dalyvavusių mokymuose 2006 m., skaičius. Tai sudaro apie 2 proc. visos darbo
jėgos
**Darbuotojų mokymosi metu įgytų žinių bei gebėjimų panaudojimas darbe

6 lentel÷. 2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje

Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Bedarbių ir

Pasiekimas

0

163

17.554

60

–

–

–

–

–

–

17.554
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asmenų,
kuriems
gresia
nedarbas,
įtrauktų į
profesinio
mokymo ir
neformalaus
švietimo
programas,
skaičius
Bedarbių ir
asmenų,
kuriems
gresia
nedarbas,
įtrauktų į
remiamo
įdarbinimo
programas,
skaičius
Neįgaliųjų
asmenų
skaičius,
kurie
dalyvavo
profesin÷s
reabilitacijos
programose
Sukurtų,
išbandytų ir
įvertintų
neįgaliųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programų
skaičius

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28.000

Pradinis
taškas

5.032*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

616

33.679

–

–

–

–

–

–

33.679

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14.000

Pradinis
taškas

5.652*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

323

–

–

–

–

–

–

323

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.000

Pradinis
taškas

206***

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

Pradinis
taškas

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rezultato rodikliai
Bedarbių
įsidarbinimo
lygis per 6
m÷n. po
dalyvavimo
profesinio
ar/ir
remiamo
įdarbinimo
programose
(proc.)
Bedarbių,
įgijusių
profesinę
kvalifikaciją,
skaičius nuo
visų,
įtrauktų į

Pasiekimas

0
(proc.)

15
25
(proc.) (proc.)

25
(proc.)
85
(proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

73*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

143

8.933

–

–

–

–

–

–

8.933

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22.400

Pradinis
taškas

4.521**

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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mokymo
programas
Bedarbių,
įgijusių
profesinę
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
nuo visų,
įtrauktų į
mokymo
programas
Įsidarbinusių
neįgalių
asmenų dalis
nuo baigusių
profesin÷s
reabilitacijos
programą
pra÷jus 6
m÷n. po
programos
pabaigos

Pasiekimas

0
(proc.)

95
51
(proc.) (proc.)

–

–

–

–

–

–

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
(proc.)

0
25
(proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

33***
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

51
(proc.)
80
(proc.)

–

25
(proc.)
40
(proc.)

–

*BPD 2.1 priemon÷s finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į profesinio mokymo bei
remiamo įdarbinimo programas 2005-2006 m., skaičius.
**BPD 2.1. priemon÷s projektų įgyvendinimo duomenys: skaičius bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją 2006 m.
po profesinio mokymo baigimo
***Lietuvos darbo biržos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys

7 lentel÷. 3 uždavinys: Stiprinti socialinę apr÷ptį
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Asmenų,
patiriančių
socialinę
atskirtį, ir
socialin÷s
rizikos asmenų
skaičius,
dalyvavusių
ESF
remiamose
veiklose, iš jų:

neįgalieji

nuteistieji ir
paleisti iš
laisv÷s
at÷mimo vietų
asmenys,

Pasiekimas

0

0

400

–

–

–

–

–

–

400

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30.000

Pradinis
taškas

3.500*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

174

–

–

–

–

–

–

174

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5.000

Pradinis
taškas

600*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

30

–

–

–

–

–

–

30

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.000

Pradinis
taškas

1.200*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

196

–

–

–

–

–

–

196

Pasiekimas
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sergantys
Tikslas
priklausomyb÷s
nuo
Pradinis
psichoaktyvių
taškas
medžiagų
ligomis

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4.000

500*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rezultato rodikliai
Asmenų,
patiriančių
socialinę
atskirtį, ir
socialin÷s
rizikos asmenų,
dalyvavusių
ESF
finansuojamose
veiklose, kurie
įsidarbino arba
tęsia mokymus
(pra÷jus 6 m÷n.
po projekto
pabaigos) dalis
nuo visų ESF
finansuojamose
veiklose
dalyvavusių šių
grupių asmenų
skaičiaus
(proc.), iš jų:

Tikslas

0
0
49
(proc.) (proc.) (proc.)
–
–
–

Pradinis
taškas

20*
(proc.)

Pasiekimas

nuteistieji ir
paleisti iš
laisv÷s
at÷mimo vietų

–

Tikslas

0
0
53
(proc.) (proc.) (proc.)
–
–
–

Pradinis
taškas

17*
(proc.)

Pasiekimas
neįgalieji

–

–

–

Tikslas

0
0
0
(proc.) (proc.) (proc.)
–
–
–

Pradinis
taškas

25*
(proc.)

Pasiekimas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

49
(proc.)
30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

53
(proc.)
27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)
36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5
(proc.)
28

–

–

–

asmenys,
0
0
5
Pasiekimas
–
–
–
–
sergantys
(proc.) (proc.) (proc.)
priklausomyb÷s Tikslas
–
–
–
–
–
–
–
nuo
psichoaktyvių
Pradinis
15*
–
–
–
–
–
–
medžiagų
taškas
(proc.)
ligomis
*Pateikiami duomenys apie tikslinės grupės asmenis, dalyvavusius ESF finansuojamose veiklose 2006 m
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B DALIS: FINANSINö PAŽANGA
8 lentel÷. 1 prioriteto finansin÷ pažanga pagal uždavinius
Uždaviniai

1. Uždavinys „Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių“
2. Uždavinys „Skatinti
gyventojų užimtumą ir
dalyvavimą darbo rinkoje“

3. Uždavinys „Skatinti
socialinę apr÷ptį“

Iš viso:

(eurai)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo
įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma
sutartyse numatytų l÷šų suma
Iš viso
ES l÷šos
LR valstyb÷s Projekto
Iš viso
ES fondų l÷šos LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto
vykdytojo ir
biudžeto l÷šos
vykdytojo ir
l÷šos iš
partnerio (-ių)
iš skiriamo
partnerio (-ių)
skiriamo
l÷šų suma
finansavimo
l÷šų suma
finansavimo
(BF)
(BF)
5.640.750,87
4.332.920,44
10.775,25
1.297.055,18 152.047.517,46 125.792.125,42
4.101.556,41
22.153.835,63

35.451.369,30

29.675.880,58

4.698.625,38

1.076.863,34

102.555.299,47

85.893.967,10

15.128.663,23

1.532.669,14

3.330.246,27

3.330.246,27

0,00

0,00

31.124.219,37

31.124.219,37

0,00

0,00

44.422.366,44

37.339.047,29

4.709.400,63

2.373.918,52

285.727.036,30

242.810.311,89

19.230.219,64

23.686.504,77
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES
9 lentel÷. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, prad÷jusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį,
skaičius

Asmenų, kurie prad÷jo
dalyvauti projekto
veiklose praeitą
ataskaitinį laikotarpį ir
tęsia dalyvavimą jose šį
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius

Asmenų, baigusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį, skaičius

Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
2
3
4
5
6
1570
33765
32057
1677
18716
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
0
0
Vaikai iki 14 m.
50
45
4
664
846
Jauni žmon÷s (15-24 m.)
5799
7331
3472
749
493
Vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44 m.)
15650
13088
8154
235
160
Vidutinio amžiaus žmon÷s (45–54 m.)
8835
7608
5114
29
69
Vyresnio amžiaus žmon÷s (55-64 m.)
3210
3810
1916
0
2
Vyresni nei 65 m. žmon÷s
221
175
56
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje
20
37
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
10248
8916
2540
skaičius, įskaitant savarankiškai
dirbančiuosius),
0
0
iš jų savarankiškai dirbantys
321
239
11
1657
1533
Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius,
22626
22330
16137
įskaitant ilgalaikius bedarbius),
178
52
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
3308
2323
1963
0
0
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
891
811
39
(bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų
skaičius, įskaitant studijuojančius,
besimokančius ar iš÷jusius į pensiją,
nutraukusius verslą, visiškai neįgalius
asmenis, dirbančius namų ūkyje ar kt.),
0
0
iš jų ekonomiškai neaktyvūs asmenys,
312
462
19
kurie studijuoja ar mokosi
Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
0
0
Mažumos
738
332
82
0
0
Migrantai
45
58
41
71
69
Neįgalieji
2231
1982
1631
1
23
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo
60
794
15
vietų asmenys
0
0
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo
131
350
28
psichoaktyvių medžiagų ligomis
437
10
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s
9781
9385
6859
rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą
0
0
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
63
58
32
ugdymas (ISCED 0 lygis)
408
642
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
5448
6567
3135
1
Bendras projekto dalyvių skaičius

65

Vyrai
7
18729
5
4592
6815
4743
2532
42
1724

7
16893
1241
112

69

56
45
1515
211
116
8440

34
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(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir trečios
pakopos profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 3 lygis)
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą
(4 pakopos profesinis mokymas)
(ISCED 4 lygis)
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
(pagrindin÷s, vientisosios, specialios
profesin÷s, magistratūros,
doktorantūros, meno aspirantūros,
rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6
lygiai)

12650

12666

1090

874

8527

8577

3266

4034

6

5

1684

2342

12180

8558

173

49

5336

2560

2009 m. asmenų, prad÷jusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius sudar÷
65.822. Tuo tarpu dalyvavimą projekto veiklose ataskaitiniu laikotarpiu baig÷ 37.445 asmenys, dar apie
6.037 asmenys, prad÷jo dalyvauti projekto veiklose 2008 m. ir tęs÷ dalyvavimą jose 2009 m. arba v÷lesniais
metais. Šie skaičiai dar kartą rodo, kad šiuo ataskaitiniu laikotarpiu priemonių įgyvendinimas tapo gerokai
intensyvesnis nei 2008 m.
Kadangi didžiausia dalis asmenų įtraukti į priemonių, kurios skirtos bedarbiams grąžinti į darbo
rinką, projektų veiklas, 2 uždavinio priemon÷s didele dalimi lemia bendrą į projektų veiklas įtrauktų asmenų
pasiskirstymą pagal amžių.
Vertinant asmenis, kurie ataskaitiniu laikotarpiu prad÷jo, tęs÷ arba baig÷ dalyvavimą priemonių
projektų veiklose, pastebima, kad daugiausia asmenų priklauso 25–54 m. amžiaus grupei. Šie asmenys
priklauso darbingo amžiaus gyventojų kategorijai. Pagal 1994 metais priimtą naują Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisą nuo 2010 metų darbingo amžiaus gyventojais bus
laikomi vyrai nuo 16 iki 62,5 metų amžiaus ir moterys nuo 16 iki 60 metų amžiaus. Šio amžiaus žmon÷s
sudaro daugumą įgyvendinant priemones, kurios skirtos dirbančių asmenų kvalifikacijai kelti, socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką, taip pat tas, kurios skirtos įgyvendinti aktyviai
užimtumo politikai, t. y. bedarbiams.
Pažym÷tina, kad 2009 m. didesnis d÷mesys, įgyvendinant 2 uždavinį, buvo skirtas jaunimui.
Lietuvos darbo birža į aktyvias darbo rinkos politikos priemones 2009 m. įtrauk÷ 11.2 tūkst. jaunų bedarbių.
Tikimasi, kad baigus įgyvendinti darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo ir darbo rotacijos priemones daugiau nei 60
proc. jose dalyvavusių jaunų bedarbių įsitvirtino darbo rinkoje. Taip pat didel÷ dalis jaunimo dalyvavo ir 1
uždavinio priemonių projektų veiklose, skirtose darbuotojų kompetencijai didinti. Tai atspindi ir 9 lentel÷je
pateikti duomenys, pagal kuriuos jaunimas nuo 15 iki 24 m. sudar÷ apie 23.030 asmenų.

66

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita

Asmenys vyresni nei 65 m. amžiaus, ir vaikai iki 14 m. amžiaus, nurodyti 9 lentel÷je, sudaro
negausią grupę. Vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys dalyvavo visų trijų I prioriteto uždavinių veiklose, o
vaikai iki 14 m. – išimtinai 2 uždavinio priemon÷s „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ projektų veiklose.
Didžioji dalis asmenų, kurie prad÷jo, tęs÷ arba baig÷ dalyvavimą I prioriteto priemonių veiklose,
buvo bedarbiai. Šiems asmenims skirtos 2 uždavinio priemon÷s yra gausiausios tiek pagal tikslinę grupę,
tiek skirtą finansavimą. Dirbančiųjų asmenų kategorijai priklauso asmenys, kurie dalyvauja 1 uždavinio
veiklose. Ekonomiškai neaktyvūs, t. y. nedirbantys ir aktyviai neieškantys darbo asmenys dalyvauja 1 ir 3
uždavinio priemonių projektų veiklose. Šiai kategorijai asmenų yra skirtos priemon÷s: „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas“, „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“, „Kaimo vietovių darbo j÷gos
persiorientavimas iš žem÷s ūkio į kitas veiklas“, taip pat „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“. 9 lentel÷je pateiktas projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo
rinkoje atspindi kiekvienam uždaviniui tenkantį finansavimą ir tikslinę grupę, kurią numatyta įtraukti į
projektų veiklas.
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys, asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys ir neįgalieji buvo
įtraukti į 3 uždavinio priemon÷s „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“ projektų veiklas. Neįgaliųjų asmenų profesinei reabilitacijai yra skirta atskira priemon÷ „Neįgaliųjų
profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, tod÷l į šios 2 uždavinio priemon÷s
įgyvendinimą neįgalūs asmenys taip pat yra įtraukti. Įgyvendinant priemonę „Emigrantų iš Lietuvos
sugrįžimo skatinimas“ į projekto veiklas buvo įtraukti asmenys, priklausantys migrantų kategorijai.
Komentuoti asmenų priklausymą „mažumų kategorijai“ yra sud÷tinga, nes šių asmenų pasiskirstymas pagal
priemones niekaip nesusijęs projektų dalyvių pasiskirstymu pagal pažeidžiamų asmenų grupes, nes į šią
kategoriją gal÷jo patekti tiek romai, kaip pažeidžiamų asmenų grup÷, dalyvaujanti priemon÷s „Socialin÷s
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ veiklose, tiek asmenys, nurodę
priklausymą mažumoms pagal nacionalinį ar kitą pagrindą, dalyvaujantys bet kurioje iš trijų I prioriteto
uždavinių priemonių projektų veiklų.
Komentuoti asmenų pasiskirstymą pagal šią kategoriją yra sud÷tinga, nes pagal šį pasiskirstymą
suskirstyti I prioriteto veiklose dalyvaujantys asmenys gal÷jo dalyvauti bet kurioje iš I prioriteto uždavinių
priemonių projektų veiklų. Didžiąją dalį asmenų sudaro aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą, kiek mažiau aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Tai paaiškintina tuo, kad tiek aktyviose darbo rinkos
priemon÷se, įgyvendinamose per 2 uždavinį, tiek 1 uždavinyje didžiąją dalį sudaro darbingo amžiaus
asmenys, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir atitinkamą išsilavinimą. Ypač tai pasakytina apie dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimui skirtas 1 uždavinio priemones. Tuo tarpu žemesnį išsilavinimą sudarančių asmenų
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yra palyginti nedaug, nes pradinis ar žemesnysis vidurinis išsilavinimas apima ir tuos asmenis, kurie mokosi
profesin÷se mokyklose, siekdami įgyti kvalifikaciją. Turinčių ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą
asmenų kategorijai priklauso didžiąja dalimi į projektų veiklas įtraukti asmenys iki 14 m. amžiaus, tačiau
priemon÷s „Kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimas iš žem÷s ūkio į kitas veiklas“ projekto
įgyvendinimo metu pasitaiko asmenų, kurie yra ekonomiškai aktyvūs, tačiau priklauso šiai asmenų
kategorijai.
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D DALIS: KOKYBINö ANALIZö
10 lentel÷. 1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių
Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus uždavinio rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷s:
VP1-1.1-SADM-01-K
VP1-1.1-SADM-06-K
VP1-1.1-SADM-10-V

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma

Priemon÷s:
VP1-1.1-SADM-02-K
VP1-1.1-SADM-07-K
VP1-1.1-SADM-08-K

3
4.920.495,44

4
0,00

3.623.440,26

0,00

0,00

1.297.055,18

Priemon÷s:
VP1-1.1-SADM-03-V
VP1-1.1-SADM-04-V
VP1-1.1-SADM-09-V

Priemon÷s:
VP1-1.1-SADM-01-K

Priemon÷s, siekiančios
kitų (nacionalinių)
rodiklių:
Priemon÷s:
VP1-1.1-SADM-05-K

5
176.342,50
165.567,25

6
P.M.**

7
543.912,93

P.M.

543.912,93

0,00

0,00

P.M.

0,00

0,00

0,00

P.M.

0,00
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Produkto rodikliai (pavadinimas,
matavimo vnt.)
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Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius,
iš jų –
mokymuose,
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius.
Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje po
6
m÷n. po
mokymų (proc.)
S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių skaičius
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio
mokymo
kursus, dalis
(proc.),
iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)

0*

901**
0

7687*
7155

–

0

–

2251

0

–
0

–

* Matuojamas bendras mokyme dalyvavusių asmenų skaičius: įtrauktų į mokymus ir dalyvavusių ne mažiau kaip 60 proc. viso mokymo
** Priemon÷je VP1-1.1-SADM-03-V matuojamas bendras mokyme dalyvavusių asmenų skaičius: įtrauktų į mokymus ir dalyvavusių ne mažiau kaip 60 proc. viso mokymo
**** Pro memoriam
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1 uždavinys yra įgyvendinamas per 10 priemonių. Įgyvendinant 6 iš 10 priemonių finansavimas
skirtas konkurso būdu, tuo tarpu 4 priemon÷s yra įgyvendinamos valstyb÷s projektų planavimo ir atrankos
būdu. Didžioji l÷šų dalis, numatyta veiksmų programos priede, tenka 1-jai šio uždavinio priemonei
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“. Priemonei tenkanti 95 mln. eurų ES l÷šų dalis sudaro 47 proc.
visų uždaviniui tenkančių ES l÷šų, kurios sudaro 201,7 mln. eurų. Įgyvendinant šią priemonę ketinama
apmokyti 38 proc. pagal visas uždavinio priemones suplanuotų apmokyti asmenų. Pagal šią priemonę 2009
m. prisiimti įsipareigojimai sudar÷ 44 proc. visų šiai priemonei skirtų ES l÷šų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vieno pagrindinių uždavinio rodiklių „Mokymuose dalyvavusių
asmenų skaičius“ reikšm÷ siek÷ 8.588 asmenis. Lyginant su ŽIP VP nurodyta rodiklio reikšme (200 tūkst.
asmenų) iki 2009 m. pabaigos rodiklio pasiekimas sudar÷ 4 proc. Tuo tarpu pagal pasirašytas sutartis
planuojama, kad šio rodiklio pasiekimas sudarys 105.210 asmenis. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad 2009 m.
pabaigoje prisiimtų įsipareigojimų pagal uždavinio priemonių sutartis suma (125,6 mln. eurų ES l÷šų)
lyginant su uždavinio priemonių įgyvendinimui numatytų Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programos priede
nurodytomis ES l÷šomis (201,7 mln. eurų), sudar÷ 62 proc., o pagal sutartis suplanuotų apmokyti asmenų
skaičius lyginant su nustatytu ŽIP VP sudar÷ 53 proc. ir gali būti viršytas. Nedidelis akumuliuotas
mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visų pirma paaiškinamas šio
rodiklio skaičiavimo metodika, pagal kurią mokymuose dalyvavusiu asmeniu laikomas tik toks, kuris
dalyvavo ne mažiau kaip 60 proc. viso mokymo. Atsižvelgiant į tai, kad didel÷ dalis 2009 m. prad÷tų
įgyvendinti projektų mokymų yra kompleksiniai ir gali tęstis nuo kelių m÷nesių iki metų ir ilgiau, šiuo metu
įgyvendinamų projektų mokymų dalyvių atspind÷jimas rodiklio reikšm÷je didžiąja dalimi atsispind÷s 2010
m. Tai liudija ir asmenų, kurie ataskaitiniu laikotarpiu mok÷si arba baig÷si mokytis, skaičius, sudarantis apie
20 tūkst. asmenų. Tod÷l, atsižvelgdami į aukščiau pateiktą informaciją, manome, kad gr÷sm÷s nepasiekti ŽIP
VP suplanuoto rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius“ n÷ra. Kadangi rodiklis „mokymuose,
suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius“ yra
išvestinis iš rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius“, gr÷sm÷s jo nepasiekti šiuo metu
nematome. Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad keturių šio uždavinio priemonių projektai privalo siekti,
asmenų, dalyvavusių mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, specialiąsias
profesines žinias bei įgūdžius dalis. Lyginant su visais dalyvavusiais mokymuose, sudarytų ne mažesnį nei
nurodyta Reikalavimuose projektams ir pareišk÷jams, detalizuojančiuose bendruosius ir specialiuosius
projektų atitikties kriterijus: „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“ – 86 proc., „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“ – 86 proc., „Kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimas iš žem÷s ūkio į
kitas veiklas“ – 43 proc., „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos k÷limas“ – 94 proc. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje asmenų, dalyvavusių mokymuose, suteikiančiuose ir tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją,
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specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius, skaičius sudar÷ 7155, arba 83 proc. nuo bendro mokymuose
dalyvavusių asmenų skaičiaus, tuo tarpu ŽIP VP numatyta, kad jos įgyvendinimo pabaigoje šis santykis turi
siekti ne mažiau kaip 60 proc. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją ir į tai, kad jo skaičiavimo
metodika yra analogiška, kaip ir rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius“, akivaizdu, kad šis
rodiklis bus proporcingas bendram mokymuose dalyvavusių asmenų skaičiui ir gali būti didesnis nei
suplanuota. ŽIP VP numatyta, kad iš 200.000 asmenų, dalyvavusių mokymuose ir s÷kmingai juos baigusių,
turi būti ne mažiau kaip 180.000, kas sudaro 90 proc. Atsižvelgiant į šį rodiklį, įgyvendinant 7-ių uždavinio
priemonių

projektus

jų

įgyvendinimo

pabaigoje

Reikalavimuose

projektams

ir

pareišk÷jams,

detalizuojančiuose bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus, iš projektų yra reikalaujama,
kad ne mažiau kaip 90 proc. visų dalyvavusių mokymuose asmenų s÷kmingai juos baigtų ir įgytų
kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kursų baigimo pažym÷jimus. Šis rodiklis skaičiuojamas tik asmeniui
baigus mokymus ir 2009 m. sudar÷ 2251. Lyginant su bendru mokymuose dalyvavusių asmenų skaičiumi,
šio rodiklio pasiekimas sudar÷ 26 proc., tačiau, turint omenyje, kad bendrą mokymuose dalyvavusių asmenų
skaičių sudaro bent 60 proc. mokymo laiko dalyvavusių asmenų, o s÷kmingai mokymose dalyvavusiais
asmenimis gali būti tik tie, kurie mokymus baig÷, planuojame, kad šis rodiklis programos pabaigoje bus ne
mažesnis nei numatytas Veiksmų programoje ir sudarys ne mažiau kaip 90 proc. lyginant su bendru
mokymuose dalyvavusių asmenų skaičiumi. Tuo tarpu įvertinti kokia įmonių dalis bus organizavusios savo
darbuotojams tęstinio mokymo kursus planuojama tyrimo metu įvertinant kiek įmonių (privačių juridinių
asmenų) ir bus pasinaudojusios ES fondų finansavimu savo darbuotojų mokymui, kvalifikacijos k÷limui,
lyginant su visomis įmon÷mis, taip pat įvertinant kokią dalį iš jų sudarys smulkiojo ir vidutinio verslo
įmon÷s, planuojama tyrimo pagalba. Tęstinis mokymais bus laikomi įmon÷s l÷šomis toliau vykdomas
mokymas, kvalifikacijos k÷limas bei profesinių įgūdžių tobulinimas. Planuojama, kad tyrimas, siekiant
nustatyti kokia įmonių dalis bus organizavusios savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus, bus
organizuojamas 2 kartus per priemon÷s įgyvendinimo laikotarpį. 2009 m. toks tyrimas nebuvo prad÷tas. Tą
patį galima pasakyti ir apie kitą uždavinio rodiklį „Įgytų žinių, geb÷jimų pritaikomumas darbo vietoje,
pra÷jus 6 m÷nesiams po mokymo“. Šio rodiklio pasiekimas bus vertinamas tyrimo pagalba – planuojama
organizuoti 2 tyrimus per priemon÷s įgyvendinimo laikotarpį. 2009 m. toks tyrimas nebuvo prad÷tas. Tyrimo
metu bus siekiama įvertinti įgytų žinių ir geb÷jimų pritaikomumą darbo vietoje - t.y. naudojimas,
tinkamumas, efektyvumas atliekant darbines funkcijas, įtaka karjerai ir/ ar darbo užmokesčiui ir kiti
aspektai, taip pat bus tiriamas įgytų žinių taikymas darboviet÷je, darbo sąlygų pokyčiai po mokymų ir kt.
(taikant darbuotojų ir darbdavių apklausų ir interviu metodus). Tuo tarpu įvertinti sukurtų darbo vietų ir
Asmenų/įmonių, pasinaudojusių finansų inžinerijos priemone, rodiklių pasiekimo kol kas neįmanoma, nes
šie rodikliai bus prad÷ti siekti tik prad÷jus įgyvendinti finansų inžinerijos priemonę „Verslumo įgūdžių
ugdymas“ – šios priemon÷s įgyvendinimo pradžia numatyta 2010 m.
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11 lentel÷. 2 Uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje
Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus uždavinio
rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷s:
1) VP1-1.2SADM-01-V

Produkto rodikliai (pavadinimas, matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos
iš skiriamo
finansavimo
(BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma
Bedarbiai ir
asmenys,
kuriems gresia
nedarbas,
įtraukti į
profesinio
mokymo ir
neformalaus
švietimo
programas
Bedarbiai
įtraukti į
remiamojo
įdarbinimo
programas

3
34.181.787,37
28.738.525,74

Priemon÷s:
1)VP1-1.2SADM-02-V
2)VP1-1.2SADM-03-K
4
1.269.581,93
937.354,84

Priemon÷s:
1)VP1-1.2SADM-03-K

5
P.M.
P.M.

4.366.398,29

332.227,09

P.M.

1.076.863,34

0,00

P.M.

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių
NöRA

6

17 554

–

33 679

–

Neįgalieji,
dalyvavę
profesin÷s
reabilitacijos
programose
Sukurtų,
išbandytų ir
įvertintų
neįgaliųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programų
skaičius

323

–

0
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Bedarbių,
įgijusių
profesinę
kvalifikaciją,
skaičius ir dalis
(proc.) nuo
visų, įtrauktų į
mokymo
programas
Bedarbių
įsidarbinimo
lygis per 6
m÷nesius po
dalyvavimo
profesinio
mokymo ar/ir
remiamojo
įdarbinimo
programose
(proc.)
Per 6 m÷nesius
nuo profesin÷s
reabilitacijos
programos
baigimo
įsidarbinusių
neįgaliųjų dalis
nuo visų
baigusiųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programas
(proc.)

8 933
50,89%

–

24,61

–

25,45

–

ŽIP VP 1 prioriteto 2 uždavinys „Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje“
įgyvendinamas sparčiausiai iš visų trijų prioriteto uždavinių. Absoliučiai didžioji dalis uždavinio
įgyvendinimui skirtų l÷šų yra perskirstoma valstyb÷s planavimo būdu, beveik 90 proc. iš jų skirta priemonei
„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža bei visos 46
teritorin÷s darbo biržos vykdydamos nacionalinius aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo
projektus. Likusi l÷šų suma tenka 2 priemon÷ms, skirtoms neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos,
kūrimui, pl÷trai, specialistų mokymui bei pačių asmenų su negalia profesinei reabilitacijai. Valstyb÷s
planavimo būdu finansuojamą priemonę „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas“ įgyvendina už neįgaliųjų profesinę reabilitaciją ir integraciją į darbo rinką atsakingos
valstyb÷s institucijos. Priemon÷s „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas,
specialistų mokymas“ įgyvendinimui bus skelbiamas konkursas.
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Uždavinio rodiklių, susijusių su bedarbių integracija į darbo rinką, pasiekimo įvertinimas
Lietuvoje nedarbo augimas buvo vienas iš didžiausių tarp ES valstybių narių. Per laikotarpį, nuo
pirmosios šio uždavinio priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo
pradžios registruotas nedarbas išaugo daugiau kaip 4 kartus (nuo 3,1 proc. 2008-06-01 iki 12,5 proc. 200912-31). Prognozuojama, kad jis dar kurį laiką augs, tod÷l uždavinys „Skatinti gyventojų užimtumą ir
dalyvavimą darbo rinkoje“ buvo vykdomas ir jo rezultatų siekiama buvo itin sparčiai. Įgyvendinant uždavinį
į profesinį mokymą buvo planuojama įtraukti 28000 bedarbius ir asmenis, kuriems gresia nedarbas. Iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos į mokymą yra įtraukti 17554 dalyviai , o 8933 jau s÷kmingai baig÷
mokymus ir įgijo profesines kvalifikacijas. Nors rodiklis vykdomas s÷kmingai, tačiau gali būti, kad
programos pabaigoje bus pasiektas ne pilna apimtimi, kadangi atsižvelgiant į didelę laisvų specialistų pasiūlą
darbo rinkoje yra mažinamos profesinio mokymo apimtys ir l÷šos nukreipiamos į remiamąjį įdarbinimą. Į
remiamojo įdarbinimo priemones buvo planuota įtraukti 14000 bedarbių. Šis rodiklis jau šiuo metu
viršijamas daugiau nei 3 kartus. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse numatyta į
remiamojo įdarbinimo priemones įtraukti 57381 asmenis, iš kurių jau 33679 jau yra nusiųsti į programas.
Rodiklio plano viršijimą l÷m÷ keletas objektyvių veiksnių, susijusių su planavimu, radikaliais pasikeitimais
darbo rinkoje ir atitinkamais ministerijos veiksmais, siekiant operatyviai spręsti kylančias problemas. Visų
pirma rodikliai buvo planuojami tuo metu, kai darbo pasiūla viršijo paklausą ir didžioji dalis bedarbių buvo
ypač sunkiai integruojami į darbo rinką. D÷l to buvo numatomos taikyti gerokai ilgesn÷s remiamojo
įdarbinimo trukm÷s. Šiuo metu bent laikiną užimtumą siekiama suteikti kuo didesniam asmenų skaičiui,
tod÷l programos yra trumpesn÷s trukm÷s. Taip pat numatytas taikyti priemones papild÷ laikino užimtumo
(viešųjų darbų) programos, į kurias per trumpą laiką galima įtraukti didelį asmenų skaičių. Tokiu būdu
siekiama palaikyti užimtumą, išlaikyti asmens darbinius įgūdžius, mažinti socialinę įtampą. Padid÷jusį
asmenų skaičių l÷m÷ ir nacionalinių teis÷s aktų pasikeitimai, kuriais buvo sumažintas remiamojo įdarbinimo
priemonių finansavimas (subsidijų darbdaviams dydžiai). Remiamojo įdarbinimo rodiklis dar augs, kadangi
d÷l augančio priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ aktualumo jos įgyvendinimui
skiriamos papildomos l÷šos, perskirstant jas tarp atskirų ŽIP VP prioritetų bei priemonių.
Atitinkamai vertinant uždavinio rezultatų rodiklius, buvo numatyta, kad ne mažiau kaip 80 proc.
dalyvių, nuo visų įtrauktų į profesinį mokymą, s÷kmingai baigs programas ir įgis profesines kvalifikacijas,
tačiau sutartiniai įsipareigojimai yra optimistiškesni. Did÷jant nedarbui bei maž÷jant darbo vietų skaičiui
žmon÷s naudojasi galimybe įgyti papildomas kvalifikacijas ar persikvalifikuoti. Planuojama, kad rodiklis
viršys 94 proc. Tačiau akivaizdu, kad įdarbinimo rodiklio (85 proc.) dabartin÷je situacijoje pasiekti nebus
įmanoma. Tą l÷m÷ objektyvios priežastys. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos bedarbių, įdarbintų per 6
m÷nesius po dalyvavimo profesinio mokymo ar/ir remiamojo įdarbinimo programose, rodiklis buvo 25,46
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proc. Iš dalies tokį žemą rodiklį lemia tai, kad rodiklis skaičiuojamas per 6 m÷nesių laikotarpį, kuris daugeliu
atvejų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos dar nebuvo pasibaigęs. Turi įtakos ir aplinkyb÷, kad po profesinio
mokymo dalis bedarbių, įgytų geb÷jimų įtvirtinimui tiesiogiai darbo vietoje, yra nukreipiami į remiamojo
įdarbinimo priemones (darbo įgūdžių įgijimo r÷mimą), tod÷l į rodiklį, nuo kurio skaičiuojamas įdarbinimas
jie patenka kaip baigę profesinį mokymą, tačiau jų įdarbinimas neskaičiuojamas tol, kol jie nebaigia
dalyvavimo visose priemon÷se, finansuojamose iš projektų l÷šų. Didelę įtaką rodiklio taip pat pasiekimui
padar÷ sprendimas taikyti laikino užimtumo priemones – viešuosius darbus. Į šią priemonę įtrauktų asmenų
skaičius vien per 2009 metus sudar÷ beveik 18,2 tūkst. asmenų. Praktika rodo, kad d÷l priemon÷s
specifiškumo (laikinieji, sezoniniai darbai) po šios priemon÷s taikymo įsidarbina iki 15 proc. dalyvių, tod÷l
tai stipriai mažina bendrą įdarbinimo rodiklį. Visgi pagrindin÷ priežastis yra laisvų darbo vietų pasiūlos
nebuvimas. Per 2009 m. bedarbių darbo biržose per m÷nesį buvo registruojama 3-4 kartus daugiau nei laisvų
darbo vietų. Įvertinus 2009 metų rezultatus, artimiausiems metams galima prognozuoti, kad įdarbinimas po
profesinio mokymo tur÷tų siekti apie 20-25 proc., o po remiamojo įdarbinimo apie 50 proc.
Uždavinio rodiklių, susijusių su neįgaliųjų profesine reabilitacija, pasiekimo įvertinimas
Įgyvendinant uždavinio rodiklius, skirtus neįgaliųjų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui numatyta
vykdyti 2 priemones. Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdoma tik viena priemon÷ „Neįgaliųjų profesin÷s
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, kuri finansuojama valstyb÷s planavimo būdu. Kitos
priemon÷s įgyvendinimui konkursą numatoma skelbti 2011 m. II ketv. Taip yra tod÷l, kad šiuo metu
vykdomos priemon÷s metu turi būti parengta teisin÷ baz÷, standartai ir metodikos, kurių pagrindu bus
vykdomos kitos priemon÷ veiklos – sukurtos, praktiškai išbandytos ir įvertintos profesin÷s reabilitacijos
programos, jas taikyti apmokyti specialistai. Įgyvendinant uždavinį suplanuota, kad neįgaliųjų profesin÷s
reabilitacijos programose dalyvaus 2000 neįgaliųjų. Šiuo metu pagal pasirašytas sutartis į profesinę
reabilitaciją numatoma įtraukti 565 asmenis su negalia. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos profesinę
reabilitaciją baig÷ 323 projektų dalyviai, iš kurių 25,45 proc. įsidarbino (planuota 40 proc.). Rodiklio
nepasiekimo priežastys panašios, kaip ir aukščiau aprašytos priemon÷s atveju. Įdarbinimo rodiklis
skaičiuojamas per 6 m÷nesių laikotarpį, kuris daliai dalyvių ataskaitiniu laikotarpiu dar n÷ra pasibaigęs, tod÷l
tik÷tina kad jis dar kils. Kita priežastis – darbo vietų trūkumas ir didel÷ laisvų kvalifikuotų specialistų darbo
rinkoje pasiūla, tod÷l darbdaviai labiau linkę įdarbinti specialistą su patirtimi, nei neįgalų asmenį po
profesin÷s reabilitacijos net ir tuo atveju, jei už tai gautų valstyb÷s subsidiją. Vertinant priemonių eigą
galima prognozuoti, kad neįgaliųjų, įtrauktų į profesin÷s reabilitacijos programas, skaičius bus pasiektas,
nepaisant aplinkyb÷s, kad dalis l÷šų perkeltos kitoms priemon÷ms, tačiau įdarbinimo rodiklis pasiektas
nebus.
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12 lentel÷. 3 uždavinys: Stiprinti socialinę apr÷ptį
Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie
konkretaus uždavinio rodiklių
įgyvendinimo
Priemon÷s:
1) VP1-1.3-SADM-02-K
2

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

1

3

Iš viso (eur.)

3.330.246,27

0,00

ES l÷šos

3.330.246,27

0,00

LR valstyb÷s biudžeto l÷šos iš
skiriamo finansavimo (BF)

0,00

0,00

Projekto vykdytojo ir partnerio
(-ių) l÷šų suma

0,00

0,00

400

–

174

–

30

–

196

–

49,23

–

53,45

–

0

–

5,1

–

Produkto rodikliai
(pavadinimas, matavimo
vnt.)

Asmenų, patiriančių socialinę
atskirtį, ir socialin÷s rizikos
asmenų skaičius, dalyvavusių
ESF remiamose veiklose, iš jų:
neįgalieji
nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s
at÷mimo vietų
asmenys, sergantys
priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis
Asmenų, patiriančių socialinę
atskirtį, ir socialin÷s rizikos
asmenų, dalyvavusių ESF
finansuojamose veiklose, kurie
įsidarbino arba tęsia mokymus
(pra÷jus 6 m÷n. po projekto
pabaigos) dalis nuo visų ESF
finansuojamose veiklose
dalyvavusių šių grupių asmenų
skaičius (proc.), iš jų:
neįgalieji
nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s
at÷mimo vietų
asmenys, sergantys
priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis

Rezultato rodikliai (pavadinimas,
matavimo vnt.)

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių
Priemon÷s:
1) VP1-1.3-SADM01-K
4

Prie 1 prioriteto 3-iojo uždavinio „Stiprinti socialinę apr÷ptį“ tiesiogiai prisideda priemon÷
„Socialin÷s

rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Šios priemon÷s
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įgyvendinimui pagal patvirtintą finansavimo planą yra skiriama 50,1 mln. eurų. Priemon÷s projektai 100
proc. finansuojami ES l÷šomis.
Prie uždavinio įgyvendinimo taip pat prisideda priemon÷ „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių
problemų prevencija“, kurios įgyvendinimui pagal patvirtintą veiksmų programos priedą yra skiriama 1,4
mln. eurų. Tačiau šia priemone nebus siekiama veiksmų programoje patvirtintų rodiklių. Šios priemon÷s
įgyvendinimas bus prad÷tas 2010 m.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas projektams
įgyvendinti pagal priemonę „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“. Pirmojo kvietimo metu finansuoti 54 projektai, kuriems skirtas 2,2 mln. eurų finansavimas. Šio
kvietimo projektų tikslin÷s grup÷s apima asmenis, patiriančius socialinę atskirtį: nuteistuosius, asmenis,
paleistus iš laisv÷s at÷mimo vietų, neįgaliuosius, asmenis, sergančius priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių
medžiagų ligomis, moteris, po ilgesn÷s pertraukos grįžtančias į darbo rinką, socialin÷s rizikos šeimas ir kt.
Antrojo kvietimo teikti paraiškas metu pareišk÷jai buvo kviečiami įgyvendinti projektus, skirtus asmenų,
sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, įtraukimui į darbo rinką, reabilitacijai ir
kitoms šiai tikslinei grupei reikalingoms paslaugoms teikti. Pagal pastarąjį kvietimą buvo finansuota 13
projektų, kurių bendra vert÷ siek÷ 9,1 mln. eurų. Dar vieną kvietimą šios priemon÷s įgyvendinimui
planuojama skelbti 2010 m. IV ketvirtį.
Įgyvendinant priemonę yra siekiama šių pagrindinių veiksmų programos priemon÷s įgyvendinimo
steb÷senos rodiklių: „Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s rizikos asmenų skaičius,
dalyvavusių ESF remiamose veiklose“ (produkto) ir „Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s
rizikos asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose , kurie įsidarbino arba tęsia mokymus (pra÷jus 6
m÷n. po projekto pabaigos) dalis nuo visų ESF finansuojamose veiklose dalyvavusių šių grupių asmenų
skaičius (proc.)“ (rezultato). Abu rodikliai yra detalizuojami išskiriant šias tikslines grupes: neįgaliuosius,
nuteistuosius ir asmenis, paleistus iš laisv÷s at÷mimo vietų bei asmenis, sergančius priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pagal patvirtintą veiksmų programos priedą planuojama rodiklio „Asmenų, patiriančių socialinę
atskirtį, ir socialin÷s rizikos asmenų skaičius, dalyvavusių ESF remiamose veiklose“ reikšm÷ – 30.000
asmenų. Pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis siekiama šio rodiklio reikšm÷ –
12.668 asmenys. Įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis dalis sudaro 42,2 proc. nuo įsipareigojimų,
numatytų veiksmų programos priede. Planuojama, kad likusi šio rodiklio dalis bus numatyta pasirašant
sutartis su pareišk÷jais pagal 3-iajį kvietimą.
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ESF remiamose veiklose dalyvavo 400 asmenų. Rodiklis,
numatytas veiksmų programos priede pasiektas 1,3 proc., o rodiklis, nustatytas projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse – 3 proc.
Planuojama, kad iš asmenų, dalyvaujančių ESF remiamose veiklose neįgalieji sudarys 5.000,
nuteistieji ir asmenys paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų – 10.000, asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis – 4.000. Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse šie
įsipareigojimai atitinkamai yra – 1.932 asmenys, 4.930 asmenų ir 1.244 asmenys. Vertinant situaciją 2009
m. pabaigoje pagal tikslin÷s grup÷s pasiskirstymą, daugiausia projektų veiklose dalyvavo asmenys, sergantys
priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, jų buvo 196, neįgalių asmenų projektų veiklose jau
dalyvavo 174. Mažąją dalį sudar÷ nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų – 30 asmenų.
Kol kas žemą aptariamų rodiklių pasiekimo lygį sąlygojo tai, kad 1-ojo kvietimo projektų
įgyvendinimas buvo prad÷tas 2009 m. kovo m÷n., o 2-ojo kvietimo – 2009 m. rugpjūčio m÷n. D÷l ilgai
trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų bei parengiamųjų projekto veiklų organizavimo darbų, dalyviai į
veiklas prad÷ti siųsti maždaug nuo 2009 m. III-IV ketvirčio. Projektai vidutiniškai įgyvendinami 2-3 metus,
tod÷l planuojamas gerokai didesnis rodiklių pasiekimas 2010-2011 m.

Rezultato rodiklių pasiekimas
Vadovaujantis veiksmų programos priedu, planuojama, kad vykdant projektus ir per 6 m÷nesius po
jų užbaigimo įsidarbins arba tęs mokymąsi 30 proc. asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s
rizikos asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose. Pagal projektų vykdytojų įsipareigojimus
numatyta pasiekti 34,44 proc. šio rodiklio reikšmę t.y., iš 12.662 dalyvių planuojama įdarbinti ar toliau
mokinti 4.361 asmenų, priklausančių tikslin÷ms projektų grup÷ms.
Detalizuojant rodiklio veiksmų programoje numatytą pasiekimą pagal tikslines grupes, matyti, kad
įsidarbins ar tęs mokymąsi 27 proc. neįgaliųjų, 36 proc. nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo
vietų, 28 proc. projektų dalyvių, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.
Projektų vykdytojų prisiimti įsipareigojimai šiek tiek viršija veiksmų programos priede numatytus
rodiklius. 2009 m. pabaigoje projektų vykdytojai buvo numatę įdarbinti 36,96 proc. neįgaliųjų, 36,47 proc.
nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, 28,78 proc. asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, kurie dalyvavo ESF projektų veiklose. Įvardinant procentinę išraišką
skaičiais, pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis, bus įdarbinta arba tęs mokymąsi
714 neįgaliųjų, 1.798 nuteistieji ar asmenys paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų bei 358 asmenys, priklausomi
nuo psichoaktyvių medžiagų.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įdarbintas 191 projektų dalyvis, dalyvavęs ESF
finansuojamose veiklose, iš jų: 93 neįgalieji ir 10 asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių
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medžiagų ligomis. Projektų dalyvių įdarbinimo lygis 2009 m. pabaigoje siek÷ 49,23 proc., iš jų: neįgaliųjų –
53,45 proc., asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis – 5,1 proc.
Projektuose dalyvaujantys nuteistieji dar nebuvo įdarbinti, kadangi atliekant bausmę laisv÷s
at÷mimo vietų tai padaryti n÷ra galimyb÷s. Min÷to rodiklio pasiekimas tik÷tina padid÷s šiems asmenims
iš÷jus į laisvę.
Kadangi aptariamųjų rodiklių reikšm÷ yra santykin÷ ir priklauso nuo dalyvavusiųjų ESF remiamose
veiklose asmenų skaičiaus, bei įsidarbinusių asmenų skaičiaus, 2009 m. pasiekimų rodiklius lyginti su
veiksmų programos priede ar sutartyse numatytais rodikliais yra rizikinga. Kintant vienai iš bazinio ar
pokyčio reikšmių, gali stipriai kisti pasiekto rodiklio reišm÷.
Šio rodiklio pasiekimui riziką gali sudaryti susiklosčiusi ekonomin÷ situacija. D÷l prastos pad÷ties
darbo rinkoje, socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys žmon÷s susiduria su didel÷mis integracijos į
darbo rinką problemomis. Tačiau jei projektų tikslinių grupių įdarbinimas bus vykdomas panašiu
efektingumu, numatytasis rodiklis bus pasiektas.
14 paveiksle pateikta schema vaizdžiai parodo s÷kmingą 1 prioriteto įgyvendinimą. Skaičiuojant šio
prioriteto l÷šų įsisavinimą pagal visus finansavimo šaltinius, matyti kad likusi neįsisavintų l÷šų suma sudaro
tik 25 proc. 14 paveiksle apteiktus duomenis matyti tendencija, kad šiam prioritetui skirtos l÷šos gali būti
panaudotos dar per 2010-2011 metų laikotarpį.
14 paveikslas. 1 prioriteto įgyvendinimo analiz÷ 2009 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo
sutartis, bei įsisavintas l÷šas.

25%
10%

Užkontraktuota l÷šų suma
Įsisavinta l÷šų suma
Likusi neįsisavinta l÷šų suma
65%

Remiantis LR Vyriausyb÷s 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 „D÷l Europos Sąjungos fondų
l÷šų“ nustatytu Europos Sąjungos fondų l÷šų naudojimo planu, 2009 m. Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija, įgyvendindama Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą I prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir
socialin÷ apr÷ptis“, buvo įpareigota pasiekti, kad akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos
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Sąjungos fondų l÷šų suma 2009 metais siektų 34,75 mln. eurų. 2009 m. įgyvendinant šį prioritetą šis planas
buvo pasiektas ir viršytas bei sudar÷ 37,33 mln. eurų (žr. 15 paveikslas). Visų pirma plano pasiekimą 2009
m. l÷m÷ ženklus prisiimtų įsipareigojimų skaičius – įsipareigojimai (ES l÷šos) 2009 m. I prioritete siek÷
242.810.311,89 eurų, kas sudar÷ 65 proc. nuo visos I prioritetui veiksmų programos priede numatytos sumos
(ES l÷šos), kuri sudar÷ 372.652.105,00 eurų. Įsipareigojimus Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija
prisiima pagal LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos valstyb÷s sekretoriaus potvarkiu patvirtintą
Įsipareigojimų d÷l projektams skiriamo finansavimo bei pareišk÷jų ir partnerių l÷šų planą. Pagal šį planą
2009 m. ministerija įgyvendindama ŽIVP I prioritetą tur÷jo prisiimti 211,323 mln. eurų, tokiu būdu prisiimti
įsipareigojimai viršijo suplanuotus ir sudar÷ 110 proc. Tikimasi, kad savalaikis įsipareigojimų prisi÷mimas
didele dalimi prisid÷s prie įsisavinimo plano įgyvendinimo 2010 m.

15 paveikslas. 1 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais pagal 1 prioritetą
ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)

37,33
37,5
37
36,5
36
35,5
35
34,5
34
33,5
33

34,75

2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas
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E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
13 lentel÷. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes
Grup÷

Moterys
Migrantai
Mažumos
Neįgalieji
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys

Tikslin÷s grup÷s atstovų (moterų, imigrantų,
kt.) dalis (proc.) nuo visų asmenų, per
ataskaitinį laikotarpį baigusių dalyvauti
projektų veiklose*.
49,98%
0,23%
0,37%
8,40%
0,60%
0,38%
40,86%

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui.
Lyčių lygyb÷s ir ne diskriminavimo principų laikymosi privalomumas yra įtrauktas į visų
priemonių, įgyvendinamų pagal 1-jį prioritetą, finansavimo sąlygų aprašus. Ši nuostata taip pat atspind÷ta
projektų atitikties vertinimo kriterijuose, t.y. visi projektai turi atitikti lyčių lygyb÷s ir ne diskriminavimo
principus. Reikalavimuose projektams ir pareišk÷jams, detalizuojančiuose bendruosius ir specialiuosius
projektų atitikties kriterijus, nurodyta, kad vertinant projektų atitiktį šiam kriterijui vertinama ar projektuose
nenumatoma apribojimų, kurie tur÷tų neigiamą poveikį lyčių lygyb÷s ir ne diskriminavimo principams
įgyvendinti, taip pat ar projektuose atsižvelgiama į specifinius moterų ir vyrų poreikius bei problemas, t.y. ar
projektuose numatytos atskiros veiklos, kurios užtikrina lyčių lygyb÷s principų įgyvendinimą (pvz.,
viešinimo kampanijos, informaciniai (šviečiamojo) pobūdžio seminarai), ar atsižvelgiama į specifines vyrų ir
moterų problemas, ar aiškiai įvardinta, kad organizuojant ir įgyvendinant projekto veiklas į tai bus
atsižvelgiama. Jeigu tam tikrame projekte d÷l objektyvių priežasčių neįmanoma sudaryti vienodų sąlygų
moterims ir vyrams dalyvauti projekto veikloje, atitikties vertinimo metu įvertinamas tokių priežasčių
objektyvumas. Vertinimo metu taip pat nustatoma ar projektuose skatinamas ne diskriminavimo principų
įgyvendinimas, t.y. ar organizuojant ir įgyvendinant projekto veiklas bus laikomasi ne diskriminavimo
politikos nuostatų, t.y. projekto dalyviai nebus diskriminuojami d÷l lyties, ras÷s ar etnin÷s kilm÷s, religijos ar
tik÷jimo, amžiaus, negalios ar seksualin÷s orientacijos. Finansavimą projektai gali gauti tik tuomet, kai
atitinka visus aukščiau išd÷stytus principus.
Lyginant su kitomis I prioriteto priemon÷mis, labiausiai prie lyčių lygyb÷s įgyvendinimo politikos
įgyvendinimo prisideda priemon÷je ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Šios priemon÷s projektai
atitinka Valstybin÷s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 m. programos 5.2 punkte nustatytą uždavinį
„Sudaryti sąlygas moterims ir vyrams geriau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus“. Projektuose yra
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numatyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrintų, kad projektas skatina nediskriminavimo d÷l lyties, ras÷s arba
etnin÷s kilm÷s, religijos arba tik÷jimo, amžiaus, negalios, lytin÷s orientacijos principo įgyvendinimą bei yra
integruotos konkrečios priemon÷s (atskiros temos), viešinimo renginiuose numatyti atskiri pranešimai arba
kitos viešinimo priemon÷s, skatinančios prisid÷ti prie nediskriminavimo principo įgyvendinimo. Vertinimo
metu projektui buvo suteikiamas prioritetas, jeigu priežiūros paslaugos buvo numatytos vienišai moteriai ar
vyrui, auginančiam vaikus arba vienišiems asmenims, slaugantiems neįgalų ar senyvo amžiaus šeimos narį
ar artimą giminaitį.
Priemon÷s ,,Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
atitikties vertinimo metu papildomai vertinama ar projektų metu bus imamasi konkrečių veiksmų, kurie
užtikrintų, kad projektu bus skatinamas ne diskriminavimo d÷l lyties, ras÷s, tautyb÷s, kalbos, kilm÷s,
socialin÷s pad÷ties, tik÷jimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytin÷s orientacijos, negalios, etnin÷s
priklausomyb÷s, religijos principų įgyvendinimą, projekto veiklose yra integruotos konkrečios priemon÷s
(atskiros temos) ar viešinimo renginiuose numatyti atskiri pranešimai arba kitos viešinimo priemon÷s,
skatinančios prisid÷ti prie ne diskriminavimo principo įgyvendinimo. Tuo tarpu naudos ir kokyb÷s vertinimo
metu prioritetas, skiriant didesnį vertinimo balą, skiriamas projektams, kurių įgyvendinimo metu planuojami
įgyvendinti konkretūs veiksmai, kurie užtikrins, kad projektas prisid÷s prie lyčių lygyb÷s principo
įgyvendinimo. Įgyvendinant šios priemon÷s projektus viena iš tikslinių grupių yra moterys, po ilgesn÷s
pertraukos grįžtančios į darbo rinką, vienišos motinos ir t÷vai (vieni auginantys vaikus), vyresnio amžiaus
(virš 50 metų) moterys ir vyrai, daugiavaik÷s ir vienišų t÷vų su vaikais šeimos.
Projekte „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis“ (projekto vykdytojas - Socialinių
inovacijų fondas, finansavimo suma – 705 127 eurų ) siekiama spręsti vyresnio amžiaus moterų, moterų, po
ilgesn÷s pertraukos grįžtančių į darbo rinką bei vienišų motinų re-integracijos į darbo rinką ir visuomenę
problemas. Projekto metu bus sukurtas Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis, kurio pagalba bus
keliama moterų, priklausančių tikslinei grupei, motyvacija siekti darbo, atitinkančio įgytas kompetencijas bei
jų lūkesčius, ir bus padedama joms tapti visaverčiais visuomen÷s piliečiais. Projekto įgyvendinimo metu
numatoma parengti mokymo programas asmeninio tobul÷jimo, informacinių technologijų darbui ir
bendravimui, socialin÷s kompetencijos ir aktyvaus pilietiškumo, buhalterin÷s apskaitos ir projektų rašymo ir
valdymo temomis. Remiantis užsienio partnerių patirtimi, motyvuoti bei asmenybei pad÷ti tobul÷ti taikomas
vaidmens metodas, kuris yra vienas iš sud÷tinio socialinio mobilumo skatinimo modelio dalių ir turi labai
svarbų vaidmenį užtikrinant socialinę moterų integraciją. Šis metodas bus pritaikytas socialin÷s rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančioms moterims. Projekto metu bus atrinktos šešios moterys, kurių gyvenimo
istorijos taps pavyzdiniu modeliu projekto dalyv÷ms. Apie jas bus sukurti šeši filmai, kurie bus naudojami
dialoginių grupių užsi÷mimų (dialogin÷s grup÷s – tai savipagalbos iniciatyvos neformalaus suaugusiųjų
švietimo metodas, užtikrinantis aktyvias grup÷s dalyvių diskusijas joms aktualiomis problemomis) metu kaip
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vaidmens modeliai. Projekto metu kartu su užsienio partneriais bus kuriamas socialin÷s grupin÷s
mentoryst÷s metodas, adaptuojant grupin÷s mentoryst÷s modelį, taikomą verslo srityje. Savanoriško darbo
klubai – tai savotiška starto aikštel÷ į tikrą darbą. Savarankiškai atlikdamos joms pateikiamas praktines
užduotis, moterys gauna platesnį žinių spektrą nejausdamos mokymosi naštos. Taip pat projekto
įgyvendinimo metu bus organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, kurių tikslai – stiprinti centrų paj÷gumą
efektyviai įgyvendinti moterų socialinio mobilumo skatinimo modelį, užtikrinti centrų apsikeitimą darbinę
patirtimi dirbant su socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiomis moterimis.
Veiksmų programoje yra pažym÷ta, kad moterų ir vyrų pad÷tis darbo rinkoje skiriasi. Moterys
Lietuvoje yra blogesn÷je pad÷tyje tiek lyginant pagal nedarbo lygį, tiek pagal ekonominį aktyvumą,
užimtumą ir kt. rodiklius. Tod÷l, įgyvendinant I prioriteto priemones svarbu, kad moterų įtraukimas į
skirtingų priemonių veiklas būtų pakankamas. Remiantis 13 lentel÷je pateiktais duomenimis apie moterų per
ataskaitinį laikotarpį baigusių dalyvauti projektų veiklose lyginant su bendru projektų mokymuose
dalyvavusių asmenų skaičiumi, sudarančiu apie 50 proc., galime teigti, kad šis tikslas 2009 m. buvo
pasiektas, ypač turint omenyje, kad 2009 m. nedarbo tendencijos pasikeit÷ – Lietuvos darbo biržos
duomenimis 2009 m. gruodžio m÷n. iš 268.838 darbo biržose užregistruotų bedarbių 58 proc. sudar÷ vyrai,
tuo tarpu moterys – tik 42 proc. Bedarbyst÷s augimas vyrų tarpe paaiškintinas visų pirma tuo, kad
ekonomin÷ kriz÷ daugiausia paliet÷ tuos sektorius, kuriuose darbo j÷gos segregacija yra didžiausia: kelių
transporto, statybų, baldų ir kt.

2. Veiksmai, skirti migrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui ir jų socialin÷s integracijos skatinimui.

Vertinant I prioriteto poveikį migrantų problemų sprendimui, visų pirma reikia pamin÷ti VP1-1.1SADM-05 priemonę „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“. Šios priemon÷s tikslas - skatinti
asmenų, išvykusių iš Lietuvos d÷l ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir jų integraciją į darbo rinką, vykdyti
ekonomin÷s migracijos prevenciją. Priemon÷s tikslin÷s grup÷s – ekonominiai migrantai bei potencialūs
ekonominiai migrantai. Įgyvendinant šią priemonę 2009 m. buvo baigtas įgyvendinti nacionalinis projektas
„Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“, kurį
įgyvendino Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinto projekto vert÷

– 546 575 eurų.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo atliktas mokslinis tyrimas „Ekonomin÷s migracijos reguliavimo
strategijos įgyvendinimo įvertinimas“. Šiame tyrime buvo vertinamas Ekonomin÷s migracijos reguliavimo
strategijos įgyvendinamų priemonių efektyvumas. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos d÷l Ekonomin÷s
migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009- 2012 m. plano. Įvertinus šio tyrimo
rekomendacijas bei atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, nuspręsta tikslinti Ekonomin÷s
migracijos reguliavimo strategijos tikslus ir uždavinius. Taip pat buvo parengtas Ekonomin÷s migracijos
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reguliavimo strategijos įgyvendinamų priemonių 2009-2012 m. plano projektas. Buvo organizuotas
seminaras emigracijos temą nagrin÷jusiems specialistams, skirtas tyrimo rezultatams aptarti ir priemon÷ms
formuoti ir 1 seminaras visuomenei, Lietuvos regionų atstovams, žiniasklaidai. Įgyvendinant projekto
veiklas, 2008 m. lapkričio 21- 23 d. buvo organizuota informacin÷ darbo mug÷ „Balnokim broliai žirgus“
dviejuose Airijos miestuose - Dubline ir Monaghane, kur gyvena didžiausias skaičius išvykusių iš Lietuvos
emigrantų. Šių renginių metu ekonominiai migrantai buvo konsultuojami jiems aktualiais socialinių išmokų,
mokesčių ir kt. klausimais. Renginių metu net 416 asmenų gavo išsamias konsultacijas. Organizuoti 4
konsultavimo renginiai Airijoje ir Jungtin÷je Karalyst÷je, kuriuose dalyvavo 227 asmenys. 2009 m. buvo
prad÷ta teikti psichologines konsultacijas internetu asmenims, emigravusiems iš Lietuvos. Konsultacijų metu
profesionalūs psichologai pad÷jo ekonominiams migrantams atpažinti ir keisti negatyvų mąstymą, jaustis
atsakingais ir kontroliuojančiais savo veiksmus bei surasti kasdienių problemų sprendimo būdus. Iki projekto
pabaigos 223 asmenys gavo 657 anonimines psichologines konsultacijas. Projekto metu buvo sukurti ir
platinami trys leidiniai, iš kurių du tiesiogiai buvo skirti asmenims, išvykusiems iš Lietuvos. Šiuose
leidiniuose buvo pateikta šiai dienai aktualiausia informacija apie socialines garantijas asmenims,
emigravusiems iš Lietuvos. Leidiniai buvo platinami ne tik Lietuvoje, tačiau ir užsienio valstyb÷se kur
daugiausia yra išvykusių asmenų iš Lietuvos, t.y. Jungtin÷je Karalyst÷je, Airijoje, Ispanijoje ir kt. Parengti ir
atspausdinti 93 straipsniai ekonomin÷s migracijos tematika leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje. Bendrai
projekto veiklose dalyvavo 914 asmenų, iš kurių 866 ekonominiai migrantai ir 68 specialistai.

Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad įgyvendinant priemonę „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo
skatinimas“ į šios priemon÷s projekto veiklas buvo įtraukta daugiau asmenų, nei atsispindi C dalies lentel÷je
„Parama pagal tikslines grupes“. Vadovaujantis 2008 m. birželio 17d. pasirašyta projekto „Teigiamo
Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“ projekto
finansavimo ir administravimo sutartimi, 2008 m. lapkričio 21-24 d. Airijos miestuose Dubline ir Monahane
vyko darbo mug÷s konsultaciniai renginiai emigrantams iš Lietuvos. Renginių metu dalyvių sąrašuose
užsiregistravo 416 dalyvių, tačiau užpildytas dalyvio anketas pateik÷ tik 97 dalyviai. Iš pateikusių užpildytas
anketas 11 dalyvių atsak÷ ne į visus anketos klausimus. Renginių metu pasteb÷ta, kad projekto dalyviai
nenoriai registravosi, dalis jų tiesiog atsisak÷ užsiregistruoti ir užpildyti dalyvių anketas. D÷l šios priežasties
informacija apie migrantus, atsispindinti ataskaitos C dalies lentel÷je yra netiksli.
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3. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis.

Priemon÷ ,,Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ yra
tiesiogiai skirta socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką, siekiant
išvengti jų socialin÷s atskirties. Šios priemon÷s tikslinę grupę sudaro: asmenys, sergantys priklausomyb÷s
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, nuteistieji. asmenys, paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų, neįgalieji, romų
tautyb÷s asmenys, asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialin÷s
rizikos ir (ar) likę be t÷vų globos vaikai, esami ir buvę vaikų socialin÷s globos namų, specialiųjų internatinių
mokyklų aukl÷tiniai, moterys, po ilgesn÷s pertraukos grįžtančios į darbo rinką, vienišos motinos ir t÷vai
(vieni auginantys vaikus), vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys ir vyrai, daugiavaik÷s ir vienišų t÷vų su
vaikais šeimos, socialin÷s rizikos šeimos. Orientacija į šias tikslines grupes svariai prisideda prie lygių
galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo.
16 paveikslas. Priemon÷s „Socialinio dialogo skatinimas“ tikslin÷s grup÷s pasiskirstymas finansuotose
paraiškose

Planuojama, kad prie socialin÷s atskirties mažinimo taip pat prisid÷s priemon÷ „Diskriminacijos
mažinimas ir socialinių problemų prevencija“, kurios įgyvendinimas bus prad÷tas 2010 m.
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Pažym÷tina, kad socialin÷s atskirties mažinimo aspektas buvo integruotas ir į kitas I prioriteto
priemones, kurias įgyvendinant šio tikslo tiesiogiai nesiekiama, pvz. įgyvendinant priemonę „Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmon÷se“ projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo metu prioritetas, skiriant aukštesnį
vertinimo balą, buvo skiriamas tuomet, kai projektuose buvo suplanuota, kad mokymuose dalyvaus ne
mažiau kaip 30 procentų vyresnių nei 45 metai, taip pat neturinčių ir arba turinčių žemą kvalifikaciją
darbuotojų.

4. Novatoriškos veiklos pristatymas

Priemon÷je „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“ novatoriškumo principas buvo įtrauktas į
specialiuosiuos prioritetinius atrankos kriterijus („Mokymai, kurie prisideda prie naujų technologijų
per÷mimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo bei siekia padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą
tarptautin÷se rinkose“). Prioritetas, skiriant didesnį vertinimo balą, buvo skiriamas projektams, kuriuose
suplanuoti mokymai susiję su naujų technologijų per÷mimo (įsisavinimo ir diegimo) iniciatyvomis mikro
(regioniniame) lygyje, t.y. produktų, paslaugų tobulinimu bei pritaikymu naujos kartos įrangai arba naujų
produktų kūrimo (tobulinimo ir pl÷tros) iniciatyvomis mikro (regioniniame) lygyje, t.y. įmon÷s
konkurencingumo bei aktyvumo tarptautin÷se rinkose didini
Tarp priemon÷s „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“ projektų, kurių vykdytojai diegia
inovacijas projektų įgyvendinimo metu, pamin÷tinas Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacijos
įgyvendinamas projektas ,,Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos
k÷limas“ (finansavimo suma – 852.065 eurų). Vienas iš šio projekto partnerių UAB ,,Ekspla“ pagal 20072013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ priemonę „Intelektas LT+“ įgyvendina kitą projektą
„Ekspla“ didel÷s galios diodais žadinamų ir skaidulinių industrinių lazerių mokslinių tyrimų laboratorijų su
aukšto švaros lygio patalpomis įrengimas“, kurio metu kuriama UAB „Ekspla“ didel÷s galios diodais
žadinamų ir skaidulinių industrinių lazerių MTTP infrastruktūra. Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų
asociacijos įgyvendinamo projekto metu vykdomi specialieji „Teminiai lazerinių technologijų mokymai,
kviečiant užsienio ekspertus“ darbuotojų mokymai, kurių metu 46 įmon÷s darbuotojams bus sutiekiamos
reikiamos profesin÷s žinios, įgalins UAB „Ekspla“ ir kitų asociacijos partnerių darbuotojus efektyviai
naudotis ES ir nacionalin÷mis l÷šomis diegiamomis inovacijomis.
Įgyvendinant priemonę,,Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“ socialinio novatoriškumo principas yra įtrauktas į specialiuosiuos prioritetinius atrankos kriterijus.
Prioritetas, už kurį skiriamas aukštesnis vertinimo balas, buvo skiriamas projektams, įgyvendinamiems
pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones šalies ar savivaldyb÷s mastu.
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5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai

Tiesiogiai su informacin÷s visuomen÷s pl÷tros prioriteto įgyvendinimu yra susijusi priemon÷
„Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“. Šios priemon÷s tikslas – ugdant kompiuterinio raštingumo
įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje kvietimas
buvo paskelbtas 2009 m. lapkričio m÷n. Suplanuota, kad šio kvietimo teikti paraiškas metu finansavimas
projektams sieks 5 792 400 eurų (su galimybe sumą padidinti 2 896 200 eurų). Paraiškos gauti finansavimą
projektų įgyvendinimui pagal šią priemonę turi būti pateiktos iki 2010 m. vasario 8 d. Kiekvienas projektas,
finansuojamas pagal šią priemonę tur÷s atitikti Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. rugs÷jo 15 d. nutarimu Nr. 1176, tikslus bei uždavinius. Šios
programos tikslas – spartinti informacin÷s visuomen÷s kūrimąsi sudarant sąlygas visiems Lietuvos
Respublikos gyventojams siekti visuotinio kompiuterinio raštingumo, atitinkančio jų išsimokslinimą ir
profesinę veiklą. Pagal šią priemonę remiamos veiklos: kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami
praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų,
persikvalifikuoti), ugdymas; kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų s÷kmingam informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) taikymui kasdien÷je veikloje, ugdymas.
Pavyzdžiui, pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“ įgyvendinamų projektų
asociacijos „Infobalt“ įgyvendinamas projektas ,,Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir
vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius geb÷jimus“ (finansavimo
suma – 3.993.441 eurų), kurio įgyvendinimo metu bus apmokyta 1216 projekto partnerių darbuotojų.
Kadangi projekto veiklose dalyvauja 54 IT srities įmon÷s, kasdien÷je veikloje naudojančios inovatyvius
produktus ir technologijas, tai specifinių mokymų metu įgytos žinios suteiks galimybę dalyvaujančių įmonių
darbuotojams kurti inovatyvesnius produktus bei pasiūlys juos Lietuvos ir tarptautinei rinkai ir taip padidinti
savo konkurencingumą ir aktyvumą tarptautin÷se rinkose ir užtikrinti geresnius veiklos rezultatus. Inovacijų
diegimas bei investicijų informacijos ir ryšių technologijų srityje didinimas prisid÷s prie informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros.

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei pl÷trai
14 lentel÷. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys (regionai) Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio Įgyvendinamų
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus skaičius.
mok÷jimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
808.471,48
88
Marijampol÷s
826.923,50
87
88

projektų
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Taurag÷s
Telšių
Utenos
Mažeikiai
Visaginas

823.167,02
741.933,84
804.473,27
758.520,18
714.678,59

69
67
77
79
61

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo įgyvendinami 305 I-ojo prioriteto projektai. Lyginant kokia
nauda įgyvendinant šiuos projektus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos teko 7 regioniniams ekonomikos
augimo centrams, išsiskiria Alytus, kuriam nauda teko įgyvendinant 88 projektus (808.471,48 eurų).
Mažiausiai naudos tiek pinigine išraiška (714 678,59 eurai), tiek projektų, teikiančių naudai šiam
ekonominio augimo centrui (61 projektas). Lyginant su bendru savivaldybių skaičiumi (60 savivaldybių) ir
turint omenyje, kad labiausiai išsivysčiusiuose apskričių centruose (Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose,
Panev÷žyje), ypač sostin÷je Vilniuje, telkiamos naujos veiklos, paslaugos, čia susitelkusios verslo įmon÷s,
pagrindin÷s šalies įstaigos ir institucijos, jos skaitlingiausios pagal gyventojus, regioniniams ekonomikos
augimo centrams įgyvendinant I prioriteto veiklas, tenkanti nauda yra pakankamai svari. Siekiant skatinti
regioninius ekonomikos augimo centrus, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, organizuojant kvietimus
teikti paraiškas pagal priemones, kuriose projektai atrenkami konkurso būdu, prioritetą, vertinant projektų
atitikimą specialiesiems projektų atrankos prioritetiniams kriterijams, teik÷ projektams, kurie įgyvendinami
savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „D÷l probleminių
teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) pripažintoje problemine teritorija arba regioniniame centre, išskirtame
Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370). Šį vertinimo aspektą atitinkantiems
projektams buvo skiriami papildomi vertinimo balai, tokiu būdu padidinant šių projektų galimybes gauti
finansavimą.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai pl÷trai.
Darnios pl÷tros principo laikymasis yra privalomas visiems pagal I prioritetą įgyvendinamiems
projektams. Šis principas yra įtrauktas į priemonių bendruosius ir/arba specialiuosius projektų atitikties
atrankos kriterijus. Projektų paraiškų vertinimo metu įsitikinama, kad n÷ viename iš projektų n÷ra numatyti
veiksmai, kurie tur÷tų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principams įgyvendinti, t.y. n÷ra numatyta
veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugos (aplinkos kokybei ir gamtos ištekliams, klimato
kaitai, aplinkos apsaugai), socialin÷je (užimtumui, skurdui ir socialinei atskirčiai, sveikatai, švietimui ir
mokslui, kultūros savitumui), ekonomikos (darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymuisi), regionų
vystymo (aplinkosauginiams, socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti) srityse. Taip pat visi
projektai turi prisid÷ti prie darnaus vystymosi politikos socialinio aspekto (užimtumo didinimo, skurdo ir
socialin÷s atskirties mažinimo) įgyvendinimo, prisid÷ti prie įmonių augimo, konkurencingumo, gyventojų
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socialin÷s apr÷pties didinimo skatinant dirbančiųjų įtraukimą į mokymosi procesą, gyventojų ekonominio
aktyvumo ir užimtumo didinimo, nedarbo mažinimo.
8. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklos pristatymas
Skatinant tarptautinį bendradarbiavimą socialin÷s atskirties mažinimo srityje, įgyvendinant
priemonę „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ prioritetas,
skiriant aukštesnį balą vertinimo metu, buvo skiriamas projektams, kuriuose buvo numatytos veiklos, skirtos
tarptautiniam bendradarbiavimui pl÷toti. Iš 2009 m. įgyvendinamų 67 priemon÷s projektų 44 projektams už
numatytą vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą buvo skirti papildomi vertinimo balai, kas sudaro 66 proc.
visų įgyvendinamų priemon÷s projektų.
15 lentel÷. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklų įgyvendinimas
Tarptautinio bendradarbiavimo aspektas, už kurį skirtas
papildomas balas
Projekte buvo numatyta kartu su užsienio partneriais (arba
pasitelkiant jų kompetenciją) kurti bendra produktą (pvz.,
metodiką, standartus, programą ir pan.)
Projekte numatyta, pasitelkiant tarptautinius partnerius, jų
kompetenciją, organizuoti projekto dalyviams mokymo,
kvalifikacijos k÷limo renginius
Projekte planuojami pažintinio pobūdžio vizitai.
Projekte numatyta, pasitelkiant užsienio partnerius, jų
kompetenciją, organizuoti mokymus, kvalifikacijos k÷limo
renginius projektą vykdančiam personalui

Projektų
skaičius

Procentas, lyginant su
įgyvendinamų priemon÷s
projektų skaičiumi

20

30%

7

10%

8

12%

9

13%

Šios priemon÷s projektų įgyvendinimo metu Olandijos ekspertai kartu su Lietuvos specialistais
pareng÷ lankstaus darbo metodiką, skirtą vienišų t÷vų, moterų po ilgesn÷s pertraukos grįžtančių į darbo rinką
ir vyresnio amžiaus žmon÷ms; Norvegijos ekspertai pareng÷ laikino apgyvendinimo namų metodiką, pagal
kurią yra dirbama Pag÷gių savivaldyb÷s Krizių namuose; kartu su Italijos ekspertais sukurtas novatoriškas
modelis benamyst÷s žalai mažinti per reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką; kartu su “Gingerbread”
organizacija Belfaste parengtos 2 darbo su socialin÷s rizikos grup÷mis metodikos, kurios bus taikomos VšĮ
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre ir kt.
Įgyvendinant

kitų

priemonių

projektus,

nors

ir

nebuvo

prioritetizuotas,

tarptautinis

bendradarbiavimas taip pat buvo vykdomas. Priemon÷s „Įmonių socialin÷ atsakomyb÷” projekte „Įmonių
socialin÷s atsakomyb÷s skatinimas Lietuvoje”. Šio projekto įgyvendinimo metu Jungtinių Tautų vystymo
programos atstovyb÷ Lietuvoje pareng÷ lyčių lygyb÷s indekso privačiame sektoriuje metodiką, taip pat lyčių
lygyb÷s įmon÷se įsivertinimo metodiką, pagal šią metodiką atliktas 15 verslo įmonių ir 1 viešosios įstaigos
vertinimas. Priemonių „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
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neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos k÷limas“ ir „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“ projektų
dalyviai 2009 m. k÷l÷ profesinę kvalifikaciją ES šalyse.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, siekdama pasidalinti informacija ir darbo patirtimi,
įgyvendinant Europos socialinio fondo (toliau vadinama – ESF) l÷šomis finansuojamus projektus, pakelti
darbuotojų kvalifikaciją, taip pat perimti gerąją užsienio šalių patirtį, dalyvauja trijuose ES teminiuose
mokymo tinkluose, kurie gavo Europos Komisijos subsidiją: „Jaunimo užimtumas“, „Viską apimanti
verslininkyst÷“, „Rezultatais pagrįstas valdymas ESF“. Taip pat ministerija dalyvauja taip pat Baltijos jūros
šalių ESF tinkle ir ESF tarptautinio bendradarbiavimo tinkle (ESF CoNet).
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija taip pat dalyvauja 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programoje nustatytų tarptautinio bendradarbiavimo, inovatyvumo ir partneryst÷s prioritetų
įgyvendinimo priežiūros darbo grup÷s veikloje. 2009 m. įvyko 2 šios darbo grup÷s susitikimai, skirti
tarptautinio bendradarbiavimo prioriteto įgyvendinimo klausimams spręsti.

16 lentel÷. Veiklos, skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui.

Priemon÷s, remiančios
tarptautinį
bendradarbiavimą.

„Socialin÷s rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo
rinką“

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma
projektams,
apimantiems
tarptautinio
bendradarbiavimo
veiklas (eurais)
3.330.246,27

Apibūdinkite tarptautinio
bendradarbiavimo pobūdį.

iš jų ES l÷šos
3.330.246,27

Projektuose suplanuota:
a) kartu su užsienio partneriais
(arba pasitelkiant jų kompetenciją)
kurti bendrą produktą
b) pasitelkiant tarptautinius
partnerius, jų kompetenciją,
organizuoti projekto dalyviams
mokymo, kvalifikacijos k÷limo
renginius
c) pasitelkiant užsienio partnerius,
jų kompetenciją, organizuoti
mokymus, kvalifikacijos k÷limo
renginius projektą vykdančiam
personalui
d) pažintinio pobūdžio
vizitai
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Viešoji įstaiga „Socializacijos ir darbinio mokymo centras”, įgyvendindama projektą „Palaipsn÷s
praktin÷s socialin÷s integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ sudar÷ galimybes Vengrijos “Nevelık
Háza Egyesület” organizacijos ekspertams susipažinti su asmenų paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų situacija
Lietuvoje, jiems teikiamomis paslaugomis. Ekspertai, išanalizavę esamą situaciją ir galimybes pritaikyti
Vengrijoje sukauptą gerąją patirtį ir žinias integruojant tikslin÷s grup÷s asmenis į darbo rinką, pareng÷
ataskaitą ir rekomendacijas, adaptuotas Lietuvos organizacijoms ir darbuotojams dirbantiems su tiksline
grupe. Seminaro Vilniuje metu Vengrijos ekspertai dalyviams perteik÷ apibendrintą medžiagą, pasidalino
Vengrijos organizacijų dirbančių su asmenimis paleistais iš laisv÷s at÷mimo vietų gerąja patirtimi. Remiantis
Vengrijos ekspertų parengta ataskaita ir rekomendacijomis Lietuvos ekspertai pareng÷ Palaipsn÷s praktin÷s
socialin÷s integracijos (PPSI) modelio veiklų aprašus ir palaipsn÷s projekto tikslin÷s grup÷s integracijos į
darbo rinką programą. Šia medžiaga, apimančia dviejų šalių žinias ir patirtį, vadovaujamasi teikiant
konsultacijas darbdaviams, darbuotojams, savanoriams ir tikslin÷s grup÷s atstovams integravimo į darbo
rinką ir dalyvavimo joje metu. PPSI modelis turi išliekamąją vertę ir platų pritaikymą tiek verslo sektoriuje
tiek socialines paslaugas, tikslin÷s grup÷s atstovams, teikiančių įmonių veikloje siekiant užtikrinti s÷kmingą
jų integraciją į visuomen÷s gyvenimą ir darbo rinką.

9. Socialin÷ partneryst÷
Įgyvendinant I prioriteto uždavinius, 2010 m. planuojama prad÷ti įgyvendinti priemonę „Socialinio
dialogo skatinimas“. Šiai priemonei Žmogiškųjų išteklių veiksmų programoje numatyta skirti 5,8 mln. eurų,
kas sudaro 1,31 proc. I prioriteto įgyvendinimui skirtų l÷šų (441,973 mln. eurų). Šios priemon÷s tikslas –
ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialin÷s
partneryst÷s srities geb÷jimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių
pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo pl÷trą.
Įgyvendinant šios priemon÷s projektus bus remiami socialinių partnerių atstovų mokymai kolektyvinių
sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir
inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygyb÷s darbe užtikrinimo, kitais klausimais, susijusiais su socialinio
dialogo geb÷jimų tobulinimu, darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigomis, kolektyvinių sutarčių rengimu,
lyčių lygyb÷s darbe užtikrinimu, taip pat kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su
darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais.
Numatoma remti veiklas, skatinančias steigti įmon÷se darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, partneryst÷s
principų diegimo skatinimo akcijas, metodin÷s ir informacin÷s medžiagos parengimą ir sklaidą.
Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama, kad socialiniai partneriai parengtų ir pasirašytų kolektyvin÷s
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sutartys, būtų kuriamos trišal÷s ir dvišal÷s tarybos ir komisijos apskrityse ir savivaldyb÷se, įmon÷se būtų
steigiami saugos ir sveikatos komitetai.
Finansavimas projektams pagal šią priemonę bus skiriamas konkurso būdu. Prioritetą numatoma
teikti bendriems darbdavius ir darbuotojus vienijančių organizacijų (darbdavių asociacijų ir profesinių
sąjungų) projektams. Maksimali galima šios priemon÷s įgyvendinimui skirta finansavimo suma bus nurodyta
Projektų finansavimo sąlygų apraše.
Atkreiptinas d÷mesys, kad socialiniai partneriai projektų įgyvendinimui gauna finansavimą ne tik
per „Socialinio dialogo skatinimo“, tačiau ir per kitas I prioriteto priemones. 2006 m. liepos 5 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 str. 5(3) nurodyta, kad skatintinas tinkamas socialinių
partnerių dalyvavimas pagal 3 straipsnį finansuojamuose veiksmuose, t.y. geb÷jimų didinimui, apimančiam
mokymą, bendradarbiavimo kuriant tinklus priemon÷ms, socialinio dialogo skatinimui ir veiklai, kurią
bendrai vykdo socialiniai partneriai, ypač veiklai, susijusiai su 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu
darbuotojų ir įmonių geb÷jimo prisitaikyti didinimu. Reglamento 3(1)(a)(i) punkte nurodyta, kad remtinas
mokymasis visą gyvenimą ir didesnes įmonių, ypač MVĮ, bei darbuotojų investicijos į žmogiškuosius
išteklius, pl÷tojant ir įgyvendinant sistemas ir strategijas, įskaitant darbinę praktiką, užtikrinančias visų
pirma nekvalifikuotiems ir pagyvenusiems darbuotojams geresnes galimybes mokytis, kvalifikacijos ir
kompetencijos k÷limą, informacijos ir ryšių technologijų, elektroninio mokymosi, ekologiškų technologijų
bei valdymo įgūdžių platinimą ir verslumo bei inovacijų skatinimą ir naujų įmonių kūrimą. Įgyvendinant šią
reglamento nuostatą iš 2009 m. įgyvendinamų 49 iš 161 priemon÷s „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmon÷se“ projektų (31 proc. nuo bendro šios priemon÷s projektų skaičiaus) skirti verslo darbdavių
asocijuotoms struktūroms, kurios organizavo mokymus jų vienijamų įmonių dirbantiesiems. Šių projektų
įgyvendinimui skirta 26,3 mln. eurų.
Tokiu būdu socialinių partnerių projektams finansuoti I prioritete iš viso bus skirta apie 32 mln.
eurų, kas sudaro 7 proc. I prioriteto l÷šų.

10. Prioriteto įgyvendinimo poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui.
Netaikoma

93

2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita

11. JEREMIE įgyvendinimas
17 lentel÷. JEREMIE įgyvendinimas
(eurais)
Finansų
inžinerijos
projekto
pavadinimas

VP1-1.1SADM-08-K
„Verslumo
skatinimas“

Taikomas
instrumentas

Finansų inžinerijos projekto
vert÷ (eurais)

Deklaruotinų išlaidų, kurios
Produkto rodiklių reikšm÷s
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)
ES l÷šos
LR valstyb÷s ES l÷šos
LR valstyb÷s Produkto
Pasiekta Planuojama
biudžeto
biudžeto
rodikliai
iki 2015 m.
l÷šos iš
l÷šos iš
pabaigos
skiriamo
skiriamo
pasiekti
finansavimo
finansavimo
(BF)
(BF)
Mokyme dalyvavę
14.481.000,92
0
0
0
0
5000
asmenys

asmenys / įmon÷s,
pasinaudojusios
finansų inžinerijos
priemone

0

1 200

Rezultatų rodiklių reikšm÷s

Rodikliai

S÷kmingai
baigusieji
mokymą
(įgyti
mokymo
kursų
baigimo
pažym÷jimai)
sukurta naujų
darbo vietų

Pasiekta

Planuojama iki
2015 m.
pabaigos
pasiekti

0

4500

0

1 000

Priemon÷s VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo įgūdžių ugdymas“, pagal kurią finansuojamas finansų inžinerijos projektas „Verslumo skatinimas“,
tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmon÷ms, fiziniams asmenims prad÷ti savo verslą, taip pat socialin÷ms įmon÷ms pl÷toti savo verslą,
naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemon÷s įgyvendinimas (paskolų
teikimas ir (ar) subsidijos) bus derinamos su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priemonę „Verslumo skatinimas“ (toliau – Priemon÷) yra steigiamas „Verslumo
skatinimo“ fondas, paskiriamas fondo valdytojas, viešųjų pirkimų būdu atrinksiantis finansų inžinerijos priemon÷s valdytoją (-us) (finansų instituciją), kuris
teiks paskolas ir (ar) subsidijas labai mažoms, mažoms įmon÷ms, fiziniams asmenims, pradedantiems verslą ir socialin÷ms įmon÷ms, pl÷tojančioms verslą,
derinant su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu.
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2009 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta Trišal÷ sutartis tarp Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Finansų ministerijos (FM) ir UAB
„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuria steigiamas „Verslumo skatinimo“ fondas. Šio fondo valdytoju paskirta INVEGA.
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12. Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Europos socialinio fondo agentūros vykdoma prevencija
Europos socialinio fondo agentūra dvigubo finansavimo prevenciją taiko projektų paraiškų
vertinimo ir projektų, kurių įgyvendinimui skirtas finansavimas, administravimo metu. Tiek vertinimo, tiek
administravimo metu dvigubo finansavimo rizika yra vertinama naudojant šiuos informacijos šaltinius:
SFMIS2007 (matomi visi ESF ir ERPF l÷šomis finansuojami projektai), paraiškos B dalyje esanti
informacija apie pareišk÷jo pateiktas paraiškas, įgyvendintus ar įgyvendinamus projektus, finansuojamus iš
kitų l÷šų.
Prevencija vertinimo metu.
Projektai, kurie panašias veiklas jau yra įgyvendinę arba įgyvendina vertinamuoju laikotarpiu,
vertintojų yra identifikuojami kaip rizikingi dvigubo finansavimo požiūriu. Atsižvelgdami į identifikuotą
riziką, projektų paraiškų vertinimo metu vertintojai gali nuspręsti inicijuoti apsilankymą planuojamoje
projekto įgyvendinimo vietoje, kviesti pareišk÷ją į pokalbį, prašyti patikslinti, papildyti pateiktą informaciją,
kreiptis į kitas paramą suteikusias įstaigas ir pan..
Dvigubo finansavimo rizikos sumažinimui organizuojant vertinimo procesą atkreipiamas d÷mesys į šiuos
aspektus:
-

jeigu pareišk÷jas yra įgyvendinęs projektą, finansuotą iš ESF l÷šomis, jo paraiškos

vertinimui yra skiriamas jo projektą prižiūr÷jęs darbuotojas;
-

jeigu pareišk÷jas yra pateikęs keletą projektų paraiškų – esant galimybei visas paraiškas

tikrina tas pats vertintojas;
-

mokymų ir konsultacijų metu pareišk÷jams akcentuojama, kas tai yra dvigubas

finansavimas, ko reik÷tų vengti ir pan.
Prevencija administravimo metu
Dvigubo finansavimo rizikos sumažinimui projekto administravimo metu tikrinama:
-

Ar dokumentai, pateikti su projektų vykdytojų mok÷jimo prašymais, patikrinti d÷l dvigubo

finansavimo SFMIS2007;
-

Ar patikrinti dokumentai d÷l dvigubo finansavimo, jei projekto veiklos prad÷tos prieš

sutarties pasirašymą ir dokumentų data yra ankstesn÷ nei 2009 m. birželio 30 d. (Lietuvos 2004-2006 m.
bendrojo programavimo dokumento priemonių projektų išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga). Tikrinama
su dokumentų suvestine iš BPD 2004-2006 m. laikotarpio SFMIS duomenų;
-

Ar tikrinamame projekto vykdytojo pateiktame mok÷jimo prašyme deklaruojamos išlaidos,

kurios pripažįstamos tinkamomis finansuoti pirmą kartą;
-

Ar pateikti dokumentai paženklinti projekto identifikacine žyma;

95

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
-

Ar pateikta projekto vykdytojo ir/arba partnerio pažyma (deklaracija), kad nud÷vimas

projekte turtas nebuvo pirktas iš kitų paramos šaltinių;
-

Ar taikomas pro rata principas, jei projektui tenka tik dalis išlaidų;

-

Ar patikros projekto įgyvendinimo vietoje metu nebuvo nustatyta, kad tos pačios išlaidos

buvo apmok÷tos iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES
šalių valstyb÷s institucijų l÷šų, d÷l kurių ES fondų l÷šos būtų skiriamos ne vieną kartą;
-

Jeigu tikrinant su projekto vykdytojo su mok÷jimo prašymu pateiktus sukurtus produktus

iškyla abejon÷s d÷l produkto turinio, nepagrįstai didel÷s kainos arba kyla įtarimas, kad už šį ar panašų
produktą jau buvo sumok÷tos paramos l÷šos bei iškyla dvigubo finansavimo rizika ir n÷ra kitų galimybių
gauti pakankamų įrodymų d÷l dvigubo finansavimo buvimo/nebuvimo, gali būti atliekama papildoma
sukurto produkto ekspertiz÷.

SADM vykdoma prevencija.
Prevencija programavimo metu.
Ministerija, rengiant veiksmų programas ir veiksmų programų priedus, aiškiai apibr÷žia, kokie yra
panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai tam, kad būtų galima
įsitikinti, kad tos pačios veiklos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų prioritetus ir veiksmų
programų priemones. Planuojant nacionalinius projektus ir sudarant valstyb÷s projektų sąrašus įsitikinama,
kad suplanuoti ir į valstyb÷s projektų sąrašą įtraukti projektai nebuvo finansuoti ar n÷ra finansuojami iš kitų
šaltinių. Šiam tikslui yra sudaromos Valstyb÷s projektų planavimo bei atrankos komisijos, į kurių sud÷tį
įtraukiami SADM atitinkamų departamentų bei skyrių atstovai, atsakingi už atskiras sritis bei žinantys kitas
vykdomas programas, jų finansavimo šaltinius ir galintys pad÷ti užtikrinti, kad tos pačios veiklos nebus
finansuojamos daugiau nei vieną kartą.

Prevencija administravimo metu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos valstyb÷s
sekretoriaus 2008 m. spalio 30 d. potvarkiu Nr. A3-586 patvirtintu Vykdytojų teikiamų mok÷jimo prašymų
ir su jais susijusių dokumentų atrankinių tikrinimų procedūrų bei patikrų vietoje atlikimo tvarkos aprašu,
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, administruodama jai priskirtas Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones, vykdo projektų vykdytojų teikiamų
mok÷jimo prašymų, išlaidas pateisinančių ir apmok÷jimą įrodančių dokumentų atrankinių tikrinimą. Patikrų
metu siekiama įsitikinti, ar Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros projektų administravimo ir
įgyvendinimo priežiūros sistema užtikrina, kad teikiamose ministerijai paraiškose asignavimų valdytojui
nurodytos išlaidos yra projekto vykdytojo realiai patirtos, pagrįstos ir tinkamos bei įsitikinti, ar projekto
vykdytojas įgyvendina projektą taip, kaip nurodyta paramos sutartyje, siekia numatytų projekto rezultatų,
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tikslų ir uždavinių, naudoja paramos l÷šas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmok÷ti ir
tinkamai už jas atsiskaito bei užtikrina efektyvų projekto valdymą ir kontrolę. Tikrintini konkurso ir
regioninio planavimo būdu atrinkti projektai nustatomi pagal rizikos faktorių analiz÷s metodo taikymo
aprašymą, šios analiz÷s pagrindu sudarant tikrintinų projektų sąrašą. Atskiri tikrintinų projektų sąrašai yra
sudaromi pagal priemones. Projektų rizikos faktorių analiz÷ vykdoma ir tikrintinų projektų sąrašai sudaromi
pusei metų ir atnaujinami kas pusmetį. Patikrų metu be kitų tikinimo aspektų, taip pat patikrinama ar
projekto dokumentų ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų originalai, saugomi pas projektų vykdytojus arba
partnerius, žymimi projekto žyma su unikaliu projekto numeriu.

13. Informacija apie kryžminį finansavimą.
18 lentel÷. Kryžminio finansavimo panaudojimas.

Priemon÷

Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos kryžminiam finansavimui
tekusių deklaruotinų l÷šų suma
(eurais)

,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas
įmon÷se“
,,Šeimos ir darbo
įsipareigojimų
derinimas“

,,Socialin÷s rizikos ir
socialinę atskirtį
patiriančių asmenų
integracija į darbo
rinką“

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryžminio finansavimo
l÷šos.
L÷šos skiriamos ilgalaikio turto, kuris būtinas projektų
uždaviniams įgyvendinti bei rezultatams pasiekti ir n÷ra
skirtas projekto administravimo veikloms vykdyti,
įsigijimui
L÷šos skiriamos ilgalaikio turto, kuris būtinas projektų
uždaviniams įgyvendinti bei rezultatams pasiekti ir n÷ra
skirtas projekto administravimo veikloms vykdyti,
įsigijimui

1.612,69

2.742,35

Kryžminio finansavimo l÷šos skiriamos statybos
darbams, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui,
pritaikant aplinką neįgaliesiems, einamajam remontui,
ilgalaikio turto įsigijimui.

704.382,08

708.737,12

Iš viso:

14. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
19 lentel÷. 1 prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
Priemon÷

„Ieškančių darbo asmenų

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos
gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus,
suma (eurais)
34.181.787,37
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Sukurtų darbo vietų
skaičius

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

8398*

-

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
integracija į darbo rinką“
„Neįgaliųjų profesin÷s
reabilitacijos sistemos
1.269.581,93
42*
kūrimas ir
įgyvendinimas“
„Socialin÷s rizikos ir
3.330.246,27
socialinę atskirtį
191**
patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“
* įsidarbinusių projektų dalyvių skaičius
** įsidarbinusių ir tęsiančių mokymą projektų dalyvių skaičius
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3.1.2 Svarbiausios problemos
Audito institucijai atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos
Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, išlaidų bei valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimo
2008 metais valstybinį auditą svarbių problemų nenustatyta. Audito ataskaitoje ministerijai buvo pateikti 4
bendro pobūdžio pasteb÷jimai susiję su nepakankamu LR Vyriausyb÷s nutarimų nuostatų perk÷limu į
ministerijos vidaus procedūras. Atsižvelgiant į pasteb÷jimus, vidaus tvarkos aprašai nustatytais terminais
buvo papildyti.
D÷l pasikeitusios ekonomin÷s situacijos įmon÷ms stinga apyvartinių l÷šų, kyla rizika, kad jos
netur÷s pakankamo nuosavo ind÷lio ar l÷šų prad÷ti projektams įgyvendinti, gali atleisti darbuotojus, d÷l to
gali sumaž÷ti sutartyse įsipareigoti pasiekti projekto rezultatai (apmokytų dalyvių skaičius). Paramą gavusios
įmon÷s gali bankrutuoti. Projektuose, kurių pareišk÷jai yra asociacijos, ar kuriuose yra daug partnerių šios
problemos taip pat aktualios. Pablog÷jus ekonominei situacijai dalis pareišk÷jų, kurių projektams buvo
skirtas finansavimas, vilkina projektų įgyvendinimą. D÷l to kyla rizika, kad tokie projektai nebus
įgyvendinti ir nebus įsisavinamos ES l÷šos..
Sprendžiant šias problemas Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Europos socialinio
fondo agentūra (toliau – ESFA) stiprinti projektų įgyvendinimo priežiūrą, numatyti rizikos valdymo
priemones. Kaip jau buvo min÷ta aukščiau, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos valstyb÷s sekretoriaus 2008 m. spalio 30 d. potvarkiu Nr. A3-586 patvirtintu Vykdytojų
teikiamų mok÷jimo prašymų ir su jais susijusių dokumentų atrankinių tikrinimų procedūrų bei patikrų
vietoje atlikimo tvarkos aprašu, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, administruodama jai priskirtas
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones, vykdo
projektų vykdytojų teikiamų mok÷jimo prašymų, išlaidas pateisinančių ir apmok÷jimą įrodančių dokumentų
atrankinių tikrinimą. Tikrinimo tikslas – įsitikinti, ar Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros
projektų administravimo ir įgyvendinimo priežiūros sistema užtikrina, kad teikiamose ministerijai paraiškose
asignavimų valdytojui nurodytos išlaidos yra projekto vykdytojo realiai patirtos, pagrįstos ir tinkamos bei
įsitikinti, ar projekto vykdytojas įgyvendina projektą taip, kaip nurodyta paramos sutartyje, siekia numatytų
projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, naudoja paramos l÷šas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms
išlaidoms apmok÷ti ir tinkamai už jas atsiskaito bei užtikrina efektyvų projekto valdymą ir kontrolę. Šioje
tvarkoje nustatyta, kad Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai atliks planinius ir neplaninius
tikrinimus vykdomas įgyvendinančiose institucijose bei projekto įgyvendinimo vietoje, siekiant įsitikinti ne
tik tuo ar įgyvendinančiųjų institucijų projektų administravimo ir įgyvendinimo priežiūros sistema užtikrina,
kad teikiamose ministerijai paraiškose asignavimų valdytojui nurodytos išlaidos yra projekto vykdytojo
realiai patirtos, pagrįstos ir tinkamos, tačiau ir gavus informaciją, kad projekto vykdytojas nevykdo paramos
sutartyje nustatytų sąlygų, neužtikrina efektyvaus projekto valdymo ir kontrol÷s, taip pat siekiant įsitikinti
vietoje, kaip yra įgyvendinama konkreti projekto veikla (mokymas, seminaras, konferencija ir kt.). Visi
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projektai bus tikrinami pagal tvirtinamus pusmečio planus, kurie bus tvirtinami kovo m÷nesį. Šiuo metu yra
atliktos 14 planinių projektų patikrų. Taip pat artimiausiu metu planuojamas intensyvus neplaninių projektų
veiklų patikrų atlikimas, siekiant įsitikinti veiklos vykdymu ir įgyvendinamų mokymų kokybe.
Ministerija 2009 m. rugs÷jo 7 d. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-570
patvirtino Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemonių priežiūros komiteto
sud÷tį ir darbo reglamentą. Numatyta, kad eil÷s pos÷džių, kurie bus organizuojami 2010 m., metu bus
analizuojamas Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonių „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmon÷se“ ir „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, taip pat kitų ministerijai priskirtų
priemonių įgyvendinimas ir su juos susijusios problemos.
Pablog÷jus ekonominei situacijai dalis pareišk÷jų, kurių projektams buvo skirtas finansavimas,
vilkina projektų įgyvendinimą. D÷l to kyla rizika ne tik d÷l tokių projektų įgyvendinimo, tačiau ir d÷l ES
l÷šų įsisavinimo. Kartu su Europos socialinio fondo agentūra bus sudarytas rizikingų projektų sąrašas, o šie
projektai bus nuolatos stebimi. Nusprendus, kad projekto rizika yra netoleruotina, bus svarstoma galimyb÷
tokius projektus nutraukti. Sausio 26 d. organizuojamas Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programų priemonių priežiūros komiteto pos÷dis, kuriame planuojama šį sąrašą sudaryti ir apsvarstyti
galimybes tęsti rizikingų projektų įgyvendinimą.
Ministerija 2009-09-07 SADM įsakymu Nr. A1-570 patvirtino Lietuvos 2007-2013 m. ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programų priemonių priežiūros komiteto (toliau – PK) sud÷tį ir darbo reglamentą. Kartu su ESFA bus
sudarytas rizikingų projektų, kurie bus nuolat stebimi, sąrašas. Nusprendus, kad projekto rizika yra
netoleruotina, bus svarstoma galimyb÷ tokias sutartis nutraukti.
Pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai ir drastiškai did÷jant bedarbių skaičiui 2009 m.
smarkiai išaugo aktyvių darbo rinkos priemonių poreikis. Atsižvelgiant į ribotas Lietuvos valstyb÷s biudžeto
galimybes buvo nutarta šią problemą spręsti realokuojant l÷šas tarp I prioriteto priemonių. Tokiu būdu 2009
m. rugs÷jo m÷n. 30,96 mln. eurų buvo papildomai skirta priemon÷s, ,Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ įgyvendinimui, sumažinant tam tikrų priemonių apimtis (2009 m. spalio 11 d. LR Vyriausyb÷s
nutarimas Nr. 789). Vis d÷lto, atsižvelgiant į did÷jantį nedarbo lygį ir 2010 m. išlieka papildomas l÷šų
poreikis priemonei ,,Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ finansuoti. 2010 m. l÷šų poreikis
(naujų įsipareigojimų) yra apie 35 mln. eurų., 2011-2013 m. – kasmet po 50-60 mln. eurų (Lietuvos darbo
biržos pateikta prognoz÷, atsižvelgiant į 2009 m. duomenis, ekonomikos augimo ir nedarbo did÷jimo
tendencijas 2010-2013 m.). Atsižvelgdama į šią situaciją, 2009 m. pab. Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija Finansų ministerijai pateik÷ siūlymą d÷l papildomo l÷šų poreikio priemonei ,,Ieškančių darbo
asmenų integracija į darbo rinką“.
100

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
3.2. 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“
Informacija apie ŽIP VP 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 2 prioritetas)
įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių 3 uždavinių fizinių, bei
finansinių steb÷senos rodiklių pasiekimais. 2007 metais VP nebuvo faktiškai prad÷ta įgyvendinti ir buvo
atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. VP įgyvendinimas buvo prad÷tas 2008
metais, tačiau rodiklių nebuvo pasiekta, buvo pateikiami tik pradinių steb÷senos rodiklių reikšmių
duomenys. Atsižvelgiant į tai, kad didel÷ dalis 2 prioriteto pagrindinių fizinių rodiklių pasiekimų yra
gaunama tik projektų įgyvendinimo pabaigoje, arba projektui pasibaigus, galima daryti prielaidą, kad fizin÷
2 prioriteto pažanga yra santykinai geresn÷, negu tai atskleidžia žemiau lentel÷se pateikiami duomenys.
3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
A DALIS: STEBöSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
20 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo švietimo
programas, skaičius
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo programas,
skaičius
Pateiktų profesinio
mokymo programų
(ISCED 2-4 lygis),
kurios buvo įvertintos
išoriniu vertinimu,
skaičius
Švietimo institucijų,
kurios diegia kokyb÷s
vadybos sistemas,
skaičius ir dalis nuo
visų švietimo
institucijų, iš kurių:

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000

Pradinis
taškas

20*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6900

Pradinis
taškas

1041*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90

Pradinis
taškas

82*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0 (0
proc.)

–

–

–

–

–

–

0 (0
proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100
(70
proc.)

Pradinis
taškas

44 *
(2,7
proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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- profesinio mokymo
institucijos (ISCED
2-4 lygis);

- aukštosios
mokyklos (ISCED 56 lygis)

Pasiekimas

0

0

0 (0
proc.)

–

–

–

–

–

–

0 (0
proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60 (65
proc.)

Pradinis
taškas

42*
(52
proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0 (0
proc.)

–

–

–

–

–

–

0 (0
proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40 (75
proc.)

Pradinis
taškas

2* (4
proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)

Rezultato rodikliai
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
gavo valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis
(proc.)
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
gavo neformaliojo
švietimo programos
baigimo
pažym÷jimus, dalis
(proc.)
Dalis mokinių, kurie
mokosi pagal
profesinio mokymo
programas (ISCED 24 lygis), kurios buvo
įvertintos išoriniu
vertinimu (proc.)

Pasiekimas

0
0
0
(proc.) (proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80
(proc.)

Pradinis
taškas

30*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
0
0
(proc.) (proc.) (proc.)

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90
(proc.)

Pradinis
taškas

61,7*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
0
0
(proc.) (proc.) (proc.)

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30
(proc.)

Pradinis
taškas

3,7*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

* Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos
paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.
** Siekiant nustatyti rodiklio „Švietimo institucijų, kurios diegia kokyb÷s vadybos sistemas, skaičius ir
dalis nuo visų švietimo institucijų (iš kurių: profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis);
aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis))“ pradin÷s situacijos reikšmę, 2008 m. Švietimo ir mokslo
ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“ atliko tyrimą „Pagal Lietuvos 2004–2006 metų
bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas“ (toliau –
tyrimas). Tyrimo metu buvo atlikta Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau –
BPD) projektų vykdytojų apklausa. Apklausos rezultatai parod÷, kad BPD projektų įgyvendinimo metu
kokyb÷s vadybos sistemas dieg÷ 44 institucijos, iš kurių profesinio mokymo – 42, aukštosios mokyklos – 2.
Rodiklio „Švietimo institucijų, kurios diegia kokyb÷s vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo
visų švietimo institucijų“ pradin÷s situacijos reikšm÷s procentin÷ išraiška buvo apskaičiuota imant bendro
kokyb÷s vadybos sistemas diegusių institucijų skaičiaus (44) santykį nuo visų švietimo institucijų (1602)
(2008 m. Statistikos departamento (STD) duomenys), kas sudaro 2,75 proc. Tuo tarpu veiksmų programos
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rengimo metu planuojamos pasiekti rodiklio reikšm÷s procentin÷ išraiška buvo apskaičiuota imant
planuojamo kokyb÷s vadybos sistemas diegusių institucijų skaičiaus (100) santykį tik nuo bendro profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų skaičiaus. Atsižvelgiant į tai, kad rengiant veiksmų programą
min÷to rodiklio planuojamos pasiekti reikšm÷s procentin÷ išraiška tur÷jo būti apskaičiuota nuo visų švietimo
institucijų skaičiaus (t.y. nuo 1602), o ne nuo bendro profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų
skaičiaus, ateityje keičiant veiksmų programą numatoma keisti min÷to rodiklio planuojamos pasiekti
reikšm÷s procentinę išraišką (skaitin÷ reikšm÷ liktų tokia pat): švietimo institucijų, kurios diegia kokyb÷s
vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų – 100 (70 6,2 proc.).
Min÷to rodiklio pogrupio, skaičiuojančio kokyb÷s vadybos sistemas diegusias profesinio mokymo
institucijas, pradin÷s situacijos reikšm÷s procentin÷ išraiška tyrimo metu buvo apskaičiuota imant kokyb÷s
vadybos sistemas diegusių profesinio mokymo institucijų skaičiaus (42) santykį nuo visų profesinio
mokymo institucijų (80) (2008 m. STD duomenys), kas sudaro 52,5 proc. Atitinkamai ir aukštosios
mokyklos: kokyb÷s vadybos sistemas diegusių aukštųjų mokyklų skaičiaus (2) santykis nuo visų aukštųjų
mokyklų (50) (2008 m. STD duomenys), kas sudaro 4 proc. Skaičiuojant kokyb÷s vadybos sistemas diegusių
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų planuojamas pasiekti procentines reikšmes, buvo remtasi
tik preliminariais duomenimis apie profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų skaičius, kurie buvo
kintantys. Ateityje keičiant veiksmų programą bus koreguojamos min÷to rodiklio pogrupių planuojamų
pasiekti reikšmių procentin÷s išraiškos atsižvelgiant į nusistov÷jusius oficialius statistinius duomenis
(skaitin÷s reikšm÷s liks tokios pat): profesinio mokymo institucijos – 60 (65 75 proc.), aukštosios mokyklos
– 40 (75 80 proc.).
*** Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai apima švietimo įstaigų ar jų
padalinių savivaldos institucijų narius, visą nepedagoginį švietimo institucijų ir tiesiogiai su švietimo
institucijomis susijusių įstaigų (švietimo ir mokslo ekspertinių institucijų, savivaldybių ir apskričių
administracijų švietimo skyrių, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) personalą, kuris
atlieka švietimo vadybos funkcijas, taip pat pedagoginį personalą, kurio dalis funkcijų apima švietimo
vadybą arba kurie tobulina kvalifikaciją, reikalingą gerinant ir stiprinant mokymosi visą gyvenimą
institucinę sistemą.
Pagal šį uždavinį 2009 metais pasiektų produkto ir rezultato rodiklių nebuvo, nes tik 2009 metų
pradžioje buvo pasirašytos pirmosios sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo. 2009 metais
prad÷ti vykdyti 6 projektai, pagal kuriuos steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo
viduryje arba pabaigoje, t.y. 2010–2011 m. Pirmieji duomenys apie steb÷senos rodiklių pasiekimą (produkto
rodiklis – „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie mok÷si pagal neformaliojo
švietimo programas, skaičius“; rezultato rodiklis – „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos
darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažym÷jimus, dalis (proc.)“ ) įgyvendinant
šiuos projektus numatomi 2010 m.
21 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš kurių:

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15000

38819*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis taškas
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- moksleiviai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- studentai
(aukštojo mokslo
studijos);
- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo mokslo
studijos)

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

–
14838*
0

–
–
0

–
–
0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

7000
–
0

Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

–
18401*
0

–
–
0

–
–
0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

3000
–
0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4000

4942*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000

638*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

238

–

–

–

–

–

–

238

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30000

49381*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

238

–

–

–

–

–

–

238

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25000

46920*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5000

2461*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)

Tikslas
Pradinis taškas

Pradinis taškas
Mokytojų,
d÷stytojų, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš jų:
- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo mokslo
studijos)

Pradinis taškas

Pradinis taškas

Pradinis taškas

Rezultato rodikliai
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų, kurie
gavo valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų, kurie
gavo neformaliojo
švietimo

Pasiekimas
Tikslas

0
(proc.)

0
0
(proc.) (proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

Pradinis taškas

28,4*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
(proc.)

–

–

–

–

–

–

0
(proc)

–

–

–

–

–

–

90
(proc.)

Tikslas

–

0
0
(proc.) (proc.)
–

–
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88,4*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(proc.)
* Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. Siekiant nustatyti rodiklio „Moksleivių, studentų, mokytojų, d÷stytojų,
Pradinis taškas

kurie gavo valstyb÷s pripažįstamą kvalifikaciją, dalis“ pradin÷s situacijos reikšmę, tyrimo metu buvo
atlikta BPD projektų vykdytojų apklausa. Apklausos rezultatai parod÷, kad pagal BPD laikotarpiu sukurtas
formaliojo švietimo programas projektų įgyvendinimo metu iš viso mok÷si 38819 asmenų, iš kurių valstyb÷s
pripažįstamą kvalifikaciją gavo 11028 asmenys, t.y. 28,4 proc. Toks mažas valstyb÷s pripažįstamą
kvalifikaciją gavusiųjų skaičius aiškinamas tuo, kad BPD laikotarpiu pagrindin÷s intervencijos buvo
nukreiptos į formaliojo švietimo programų kūrimą, o vykdant projektus dažniausiai buvo finansuojamas ne
visos formaliojo švietimo programos, o tik tam tikros jos dalies įgyvendinimas (su sąlyga, kad bus
užtikrintas tolesnis sukurtos programos įgyvendinimas ne BPD projektų l÷šomis). Taigi BPD projektų
vykdymo metu projektų dalyviams daugeliu atvejų dar nebuvo išduoti valstyb÷s pripažįstamą kvalifikaciją
patvirtinantys dokumentai.
Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios 6 sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo pagal šį
uždavinį pasirašytos 2009 m. pradžioje, per 2009 m. steb÷senos rodiklių pasiekta nedaug. Daugumos
projektų steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010–
2012 m. Tačiau dalį steb÷senos rodiklių (produkto rodikliai – „Moksleivių, studentų, mokytojų, d÷stytojų,
kurie mok÷si pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“, „studentai (aukštojo mokslo studijos)“;
„Mokytojų, d÷stytojų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“, „d÷stytojai (aukštojo
mokslo studijos)“; rezultato rodikliai – „Moksleivių, studentų, mokytojų, d÷stytojų, kurie gavo valstyb÷s
pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)“, „Moksleivių, studentų, mokytojų, d÷stytojų, kurie gavo
neformaliojo švietimo programos baigimo pažym÷jimus, dalis (proc.)“) planuojama pasiekti 2010 m.
22 lentel÷. 3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų,
kurie mok÷si
pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurio:
- socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir
socialin÷s
atskirties
asmenys;

Pasiekimas
0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4000

Pradinis
taškas

237*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2000

Pradinis
taškas

175*

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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- švietimo
pagalbos
specialistai
Socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų,
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurio:
-socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių
ir
socialin÷s
atskirties
asmenys;
- švietimo
pagalbos
specialistai

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas
Tikslas

0
–

0
–

0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0
2000

62*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
–

0
–

310
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

310
13800

2933*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8800

Pradinis
taškas

983*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
–

0
–

310
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

310
5000

1950*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
(proc.)

Pradinis
taškas

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas

Rezultato rodikliai
Socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų,
kurie gavo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę
atskirtį

Pasiekimas

0
(proc.)

0
0
(proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80
(proc.)

Pradinis
taškas

35* (proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100
(proc.)

–

–

–

–

–

–

90
(proc.)

Pasiekimas
Tikslas

0 (proc.)
–

0
100
(proc.) (proc.)
–

–

106

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
Pradinis
68,2*(proc.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
taškas
* Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.

Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios 8 sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo pagal šį
uždavinį pasirašytos 2009 m. pradžioje, per 2009 metus steb÷senos rodiklių pasiekta nedaug. Daugumos
projektų steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010–
2013 m. Tačiau dalį rodiklių (produkto rodikliai – „Socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę
atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo
programas, skaičius“, „socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir socialin÷s atskirties asmenys“; rezultato
rodiklis – „Socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo
pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažym÷jimus, dalis (proc.)“)
planuojama pasiekti 2010 m.
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B DALIS: FINANSINö PAŽANGA
23 lentel÷. 2 prioriteto finansin÷ pažanga pagal uždavinius
Uždaviniai

1. Uždavinys „Tobulinti
ir stiprinti mokymosi
visą gyvenimą
institucinę sistemą“
2. Uždavinys „Gerinti
mokymosi visą
gyvenimą paslaugų
kokybę“
3.Uždavinys „Didinti
mokymosi visą
gyvenimą prieinamumą“

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo sutartyse
įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma
numatytų l÷šų suma (eurais).
(eurais)
Iš viso
ES l÷šos LR valstyb÷s
Projekto
Iš viso
ES fondų
LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto l÷šos iš
vykdytojo ir
l÷šos
biudžeto l÷šos iš
vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių)
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo (BF)
l÷šų suma
finansavimo (BF)
l÷šų suma
581.805,22
494.534,43
87.270,78
0,00 6.743.419,83 5.731.906,86
1.011.512,97
0,00

378.038,83

321.333,00

53.863,68

2.842,14 10.220.097,02

8.687.082,47

1.471.954,54

61.060,01

864.681,14

734.978,96

126.270,15

3.432,02

8.075.712,68

1.344.015,65

81.110,11

Iš viso: 1.824.525,19 1.550.846,39

267.404,61

6.274,16 26.464.355,30 22.494.702,01

3.827.483,16

142.170,12
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES
24 lentel÷. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, prad÷jusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį,
skaičius

Asmenų, kurie prad÷jo
dalyvauti projekto
veiklose praeitą
ataskaitinį laikotarpį ir
tęsia dalyvavimą jose šį
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius

Asmenų, baigusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį, skaičius

Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
2
3
4
5
6
0
4504
1553
0
485
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
0
0
Vaikai iki 14 m.
1357
1349
6
0
0
Jauni žmon÷s (15-24 m.)
99
77
24
0
0
Vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44 m.)
1602
52
241
0
0
Vidutinio amžiaus žmon÷s (45–54 m.)
1123
55
158
0
0
Vyresnio amžiaus žmon÷s (55-64 m.)
305
18
49
0
0
Vyresni nei 65 m. žmon÷s
18
2
7
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje
0
0
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
3101
130
470
skaičius, įskaitant savarankiškai
dirbančiuosius),
0
0
iš jų savarankiškai dirbantys
371
1
0
0
0
Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius,
1
0
0
įskaitant ilgalaikius bedarbius),
0
0
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
0
0
0
0
0
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
1402
1423
15
(bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų
skaičius, įskaitant studijuojančius,
besimokančius ar iš÷jusius į pensiją,
nutraukusius verslą, visiškai neįgalius
asmenis, dirbančius namų ūkyje ar kt.),
0
0
iš jų ekonomiškai neaktyvūs asmenys,
1401
1423
15
kurie studijuoja ar mokosi
Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
0
0
Mažumos
410
33
33
0
0
Migrantai
3
1
0
0
0
Neįgalieji
16
8
0
0
0
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo
0
0
0
vietų asmenys
0
0
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo
0
0
0
psichoaktyvių medžiagų ligomis
0
0
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s
51
7
1
rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą
0
0
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
17
1
0
ugdymas (ISCED 0 lygis)
0
0
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
1401
1422
15
(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
1
Bendras projekto dalyvių skaičius
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Vyrai
7
84
20
13
12
28
10
1
51

0
0
0
33

33

1
0
0
0
0
0

0
33
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išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir trečios
pakopos profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 3 lygis)
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą
(4 pakopos profesinis mokymas)
(ISCED 4 lygis)
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
(pagrindin÷s, vientisosios, specialios
profesin÷s, magistratūros, doktorantūros,
meno aspirantūros, rezidentūros
studijos) (ISCED 5 ir 6 lygiai)

42

0

0

0

2

0

19

3

0

0

1

0

3025

127

0

0

467

51

2009 m. pasirašius projektų finansavimo ir administravimo sutartis, projektų veiklose prad÷jo
dalyvauti 6057 asmenys. 2009 metais projektų veiklose taip pat dalyvavo 3054 asmenys, kurie projektų
veiklose prad÷jo dalyvauti anksčiau nei 2009 m. Iki 2009 m. pabaigos projektų veiklose baig÷ dalyvauti 569
asmenys. Tai sudaro apie 9 proc. prad÷jusiųjų dalyvauti projektų veiklose asmenų. Toks didelis skirtumas
tarp prad÷jusiųjų dalyvauti veiklose ir baigusiųjų jose dalyvauti susidaro d÷l šio prioriteto projektų ypatumų.
Įgyvendinant 2 prioriteto projektus, atliekamos studijos ar tyrimai, kurie parodo kokias projektų dalyvių
kompetencijas reik÷tų tobulinti, rengiamos mokymo(si) programos, kursai, metodin÷s priemon÷s, kuriamos
sistemos paslaugų kokybei gerinti, organizuojami teoriniai ir praktiniai mokymai. Dauguma veiklų yra
tęstinio pobūdžio, tod÷l dauguma dalyvių projektų veiklose dalyvaus ir 2010 m.
Didžiąją baigusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių dalį sudaro vidutinio amžiaus žmon÷s (25-44 m.)
– 44 proc. visų asmenų, baigusių dalyvauti projektų veiklose. Mažiausią baigusių dalyvauti projektų veiklose
dalyvių dalį sudaro vyresni nei 65 m. žmon÷s – 1,4 proc. Vidutinio ir vyresnio amžiaus (25-64 m.) baigusių
dalyvauti projektų veiklose dalyvių grupę sudaro net 88 proc. visų asmenų, baigusių dalyvauti projektų
veiklose (44 proc. – 25-44 m., 34 proc. – 45-54 m., 10 proc. – vyresni nei 55-64 metų). Vidutinio ir vyresnio
amžiaus grupių dalyviai – tai mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, švietimo pagalbos
specialistai, aukštųjų mokyklų d÷stytojai, švietimo ekspertinių institucijų darbuotojai. Vaikai iki 14 m. ir jauni
žmon÷s (15-24 m.) atitinkamai sudaro 4,5 ir 5,5 proc. visų baigusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių Vaikai ir

jaunimas – tai projektų veiklose dalyvaujantys mokiniai, studentai
Aukštas vidutinio ir vyresnio amžiaus (25-64 m.) baigusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių
procentas švietimo ir mokslo srityse, atsižvelgiant į šiai tiksliniai grupei keliamus išsilavinimo reikalavimus,
paaiškina ir projekto dalyvių pasiskirstymą pagal įgytą išsilavinimą (apie 91 proc. baigusių dalyvauti
projektų veiklose dalyvių turi aukštąjį išsilavinimą.
Net 85 proc. baigusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių sudaro moterys. Daugiausia moterų,
dalyvaujančių projektų veiklose, yra tarp vidutinio ir vyresnio amžiaus dalyvių (42 proc. – 25-44 m. grup÷je,
28 proc. – 45-54 m. grup÷je, 9 proc. – 55-64 m. grup÷je). Tokį didelį moterų procentą lemia tai, kad
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dauguma (87 proc.) bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų yra moterys, o kolegijose ir profesinio mokymo
įstaigose 2008 metais jos sudar÷ 68 proc. pedagoginio personalo4.
Yra projektų, kurių tikslin÷ grup÷ – socialin÷s atskirties, specialiųjų poreikių, socialin÷s rizikos
asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu apie 6 proc. baigusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių sudar÷ mažumų
atstovai.
D DALIS: KOKYBINö ANALIZö
25 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą

Priemon÷s, siekiančios kitų (nacionalinių) rodiklių

Produkto rodikliai
(pavadinimas, matavimo
vnt.)

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos
gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus,
suma (eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos iš
skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų
suma
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo švietimo
programas, skaičius

Priemon÷s:
1) VP1-2.1ŠMM-01-V
2) VP1-2.1ŠMM-02-V
3
299.790,59
254.822,01

Priemon÷s:
1) VP1-2.1ŠMM-03-V

NöRA

4
282.014,63
239.712,43

6
–
–

44.968,59

42.302,20

–

0,00

0,00

–

0

4

–

Moterys ir vyrai Lietuvoje. Women and Men in Lithuania 2008 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vyriausyb÷s, Vilnius, 2009, p.39.
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Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
0
0
–
neformaliojo
švietimo programas,
skaičius

Pateiktų profesinio
mokymo programų
(ISCED 2-4 lygis),
kurios buvo
įvertintos išoriniu
vertinimu, skaičius

–

Rezultato rodikliai
(pavadinimas, matavimo vnt.)

Švietimo institucijų,
kurios diegia
kokyb÷s vadybos
sistemas, skaičius ir
dalis nuo visų
švietimo institucijų,
iš kurių:

- profesinio mokymo
institucijos (ISCED
2-4 lygis);
- aukštosios
mokyklos (ISCED 56 lygis)
Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
gavo valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis
(proc.)

–

–

–

0
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Mokymosi visą
gyvenimą sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
gavo neformaliojo
švietimo programos
baigimo
pažym÷jimus, dalis
(proc.)

0

0

Dalis mokinių, kurie
mokosi pagal
profesinio mokymo
programas (ISCED
2-4 lygis), kurios
buvo įvertintos
išoriniu vertinimu
(proc.)

–

–

1 uždavinys yra įgyvendinamas per 4 priemones. 3 priemon÷s įgyvendinamos valstyb÷s projektų
planavimo būdu (2009 m. pasirašytos 6 sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo) ir 1 priemon÷ –
konkurso būdu (sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo bus pasirašytos 2010 m.).
Vykdant 2009 m. prad÷tus projektus, pasiektų produkto ir rezultato steb÷senos rodiklių n÷ra, nes
daugelyje šių projektų mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojų mokymams skirtas veiklas
numatoma užbaigti projektų įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010 arba 2011 m. Pagal steb÷senos
rodiklių skaičiavimo metodiką, produkto rodiklis, skaičiuojantis neformaliu būdu apmokytus asmenis,
laikomas pasiektu, kai asmuo lanko daugiau nei 60 proc. neformaliojo švietimo programos užsi÷mimų.
Formalaus švietimo atveju į produkto rodiklio reikšmę neįskaičiuojami asmenys, kurie nutrauk÷ mokymąsi
projekto įgyvendinimo metu. Taigi duomenys apie asmenis, apmokytus pagal šiuo metu įgyvendinamus
projektus, steb÷senos rodiklių reikšm÷se atsispind÷s tik 2010–2011 m.
Atsižvelgiant į sutartyse d÷l projektų finansavimo ir administravimo suplanuotas produkto rodiklio
„Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo
programas, skaičius“ pasiekimo reikšmes, galima daryti prielaidą, kad bus pasiekta ir atitinkamo rezultato
rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažym÷jimus, dalis“ reikšm÷, numatyta veiksmų programos priede. Tuo tarpu vertinti
rezultato rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstyb÷s
pripažįstamą kvalifikaciją, dalis“ pasiekimą šiuo metu yra per anksti, kadangi 2009 m. pasirašytose sutartyse
d÷l projektų finansavimo ir administravimo nebuvo numatytas atitinkamo produkto rodiklio pasiekimas.
Kitus šio uždavinio steb÷senos rodiklius – produkto rodiklius „Pateiktų profesinio mokymo
programų (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, skaičius“, „Švietimo institucijų,
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kurios diegia kokyb÷s vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“, „profesinio mokymo
institucijos (ISCED 2-4 lygis)“, „aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis)“ ir rezultato rodiklis – „Dalis
mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos
išoriniu vertinimu (proc.)“ numatoma pasiekti pagal antrojo uždavinio priemonę finansuojamus projektus.
Nepaisant to, kad steb÷senos rodikliai 2009 metais nebuvo pasiekti, šio uždavinio priemonių
įgyvendinimą galima vertinti kaip s÷kmingą, kadangi dauguma prad÷tų vykdyti projektų veiklų
įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Pagal pirmo uždavinio priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
pasirašyta sutarčių už 6.743.419,83 eurų. Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus –581.805,22 eurų. Panaudojant šias l÷šas,
pasiekti 2009 m. planuoti fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai (projekto lygmens): sukurta internetin÷
svetain÷, parengta studija, išleistos ir išverstos į lietuvių kalbą knygos, išversti specializuoti straipsniai,
nupirkta specializuota literatūra, parengta bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumento koncepcija,
parengti atrankos kriterijai (specifikacijų) eksperimentinių mokyklų ir konsultantų atrankai vykdyti, parengta
konsultantų mokymo programa, parengtas aprašas. Atsižvelgiant į fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių
pasiekimo pažangą, galima teigti, kad įgyvendinus pagal šio uždavinio priemones finansuojamus projektus
bus pasiekti visi planuojami produkto ir rezultato rodikliai.
Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti steb÷senos rodikliai ir projektų fiziniai veiklos įgyvendinimo
rodikliai bei tur÷ti savalaikę informaciją apie kasmet planuojamus pasiekti ir faktiškai pasiektus rezultatus
nuo 2009 m. vidurio Paraiškos d÷l projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma papildyta Projekto
pažangos planu, kuriame numatomos kiekvienais metais planuojamos pasiekti rodiklių reikšm÷s. Projekto
vykdytojo užpildytas pažangos planas įtraukiamas į sutartį. Sutarties specialiosiose sąlygose projekto
vykdytojai taip pat įsipareigoja kiekvienais kalendoriniais metais pasiekti Projekto pažangos plane
numatytus steb÷senos ir fizinius veiklų įgyvendinimo rodiklius bei teikti informaciją apie Projekto pažangos
plano įgyvendinimą Įgyvendinančiajai institucijai.
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26 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus uždavinio
rodiklių įgyvendinimo

Produkto rodikliai (pavadinimas, matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo prašymus,
suma (eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto
l÷šos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (ių) l÷šų suma
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų,
kurie mok÷si
pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
- moksleiviai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- studentai
(aukštojo
mokslo
studijos);
- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo
mokslo
studijos)

Priemon÷s:
1) VP1-2.2ŠMM-01-V
3
21.135,58
17.965,24

Priemon÷s,
siekiančios
kitų
(nacionalinių)
rodiklių

Priemon÷s:
1) VP1-2.2ŠMM-02-V
4
21.241,70
18.055,45

Priemon÷s:
1) VP1-2.2ŠMM-04-V
5
90.142,39
76.621,03

Priemon÷s:
1) VP1-2.2ŠMM-06-V
6
245.519,16
208.691,29

3.170,34

3.186,25

10.679,22

36.827,87

–

–

–

2.842,14

–

–

0

0

0

–

0

0

–

0

0

8
–
–

–

–

0
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Mokytojų,
d÷stytojų,
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo
mokslo
studijos)
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų,
kurie gavo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų,
kurie gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)

0

0

0

0

0

238

–

0

0

238

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

2 uždavinys yra įgyvendinamas per 9 priemones, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytos 6
sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo.
Vykdant šiuos projektus, 2009 metais pasiektų produkto ir rezultato steb÷senos rodiklių n÷ra daug,
nes daugelyje projektų steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar
pabaigoje, t.y. 2010–2012 m. Taip pat pažym÷tina, kad pagal steb÷senos rodiklių skaičiavimo metodiką,
daugeliu atvejų rodiklių pasiekimas fiksuojamas tik projektų veiklų pabaigoje. Taigi steb÷senos rodiklių
pasiekimas pagal šio uždavinio priemones finansuojamus projektus daugiausia numatomas 2010–2012 m.
Vis d÷lto, šio uždavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip s÷kmingą, kadangi dauguma
prad÷tų vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Pagal šio uždavinio priemones iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos prisiimta įsipareigojimų už 10.220.097,02 eurų, deklaruotinų l÷šų suma yra
378.038,83 eurų. Panaudojant šia l÷šas, pasiekti sutartyse suplanuoti fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai
(projekto lygmens): suorganizuota 10 seminarų, knygos vertimas ir jos ekspertinis vertinimas, išleista knyga,
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suorganizuotas specializuotos literatūros pirkimas. Atsižvelgiant į projektų veiklų pažangą, tik÷tina, kad
įgyvendinus šiuos projektus bus pasiekti planuojami rezultatai pagal steb÷senos rodiklius.
27 lentel÷. 3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus
uždavinio rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷s:
1) VP1-2.3ŠMM-02-V

Produkto rodikliai (pavadinimas, matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos iš
skiriamo
finansavimo (BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma

Priemon÷s:
1) VP1-2.3ŠMM-03-V

3
29.015,54
24.663,21

4.352,33

0,00

Socialin÷s rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo pagalbos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš kurio:
- socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir
socialin÷s
atskirties
asmenys;
- švietimo
pagalbos
specialistai
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Priemon÷s:
1) VP1-2.3ŠMM-04-V

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių

NöRA

4
606.877,05
515.845,49

5
228.788,54
194.470,26

6
–
–

91.031,56

30.886,26

–

0,00

3.432,02

–

0

0

–

0

0

–

0

–
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Socialin÷s rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo pagalbos
darbuotojų, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš kurio:

0

- socialin÷s
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir
socialin÷s
atskirties
asmenys;

Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vnt.)

- švietimo
pagalbos
specialistai

310

–

0

0

–

0

310

0

0

–

0

100

–

–
0

Socialin÷s rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo pagalbos
darbuotojų, kurie
gavo valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis
(proc.)

Socialin÷s rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo pagalbos
darbuotojų, kurie
gavo neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)

0

0

Pagal šio uždavinio priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytos 8 sutartys d÷l projektų
finansavimo už 9.500.838,45 eurų. Vykdant 2009 m. prad÷tus finansuoti projektus, tais metais pasiektų

118

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
produkto ir rezultato steb÷senos rodiklių n÷ra daug, nes daugumos projektų steb÷senos rodiklių pasiekimas
numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010–2013 m. 2009 metais pasiektų produkto ir
rezultato steb÷senos rodiklių yra tik pagal priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologin÷s, specialiosios ar
socialin÷s pedagogin÷s ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą“.
Vis d÷lto šio uždavinio įgyvendinimą galima vertinti kaip s÷kmingą, kadangi dauguma prad÷tų
vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma – 864.681,14
eurų. Už šias l÷šas pasiekti sutartyse suplanuoti fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai (projekto lygmens):
perkelti duomenys į atnaujintą informacinę sistemą “MOBIS“, vyko darbuotojų konsultavimas, atlikti
tyrimai, išversti specializuoti straipsniai, išpl÷sta mokytojams skirta internetin÷ svetain÷ apie alternatyvų
ugdymą, suorganizuota 10 informacinių seminarų, nupirkta specializuota literatūra, apmokyti 240 asmenų,
parengta 70 konsultantų. Atsižvelgiant į projektų pažangą, tik÷tina, kad įgyvendinus šiuos projektus bus
pasiekti visi planuojami rezultatai pagal steb÷senos rodiklius.

17 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimo analiz÷ 2009m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo
sutartis, bei įsisavintas l÷šas.

9%
1%
Užkontraktuota l÷šų suma
Įsisavinta l÷šų suma

90%

Likusi neįsisavinta l÷šų suma

2009 m. pagal 2 prioritetą užkontraktuotų l÷šų suma sudar÷ 26,464.355,30 eurų, t. y. 9 proc. nuo
veiksmų programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos – 299.583.065,00 eurų. Buvo pripažinta deklaruotinomis
1,824.525,19 eurų, t.y. 1 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos (žr. 17 pav.). Esamą
situaciją l÷m÷ užtrukęs dokumentų derinimo ir tvirtinimo, t. y. projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo,
veiksmų programos priedo keitimo, sprendimų d÷l finansavimo skyrimo pri÷mimo, procesas.

119

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
18 paveikslas. 2 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais

ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)

17,63
20
15
10
1,55
5
0
2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas

Remiantis LR Vyriausyb÷s 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos Sąjungos
fondų l÷šų naudojimo planu, akumuliuota kritin÷ pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų l÷šų
suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 17,63 mln. eurų. 2009 m. įgyvendinant šį prioritetą Europos Sąjungos
l÷šų naudojimo planas nebuvo įvykdytas (žr. 18 pav.). 2009 m. pripažintų deklaruotinomis Europos
Sąjungos fondų l÷šų suma pagal šį prioritetą sudar÷ 1,55 mln. eurų, t. y. 8,8 proc. planuotų pripažinti
deklaruotinomis l÷šų. L÷tesnę už planuotą Europos Sąjungos fondų l÷šų panaudojimo spartą nul÷m÷ mažiau
negu planuota prisiimtų įsipareigojimų (žr. 18 pav.).
Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų aprašų
rengimo, valstyb÷s projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, sprendimų d÷l
finansavimo skyrimo pri÷mimo, sutarčių pasirašymo. Planuojama sukoncentruoti l÷šas prioritetin÷ms
veikloms, paankstinti kvietimus teikti paraiškas ir padidinti jų bei jau paskelbtų kvietimų teikti paraiškas l÷šų
sumas. Stengiamasi fiksuoti būtinus pakeitimus ir skubos tvarka teikti Vadovaujančiajai institucijai. Iki
laikotarpio pabaigos planuojama įsisavinti visas l÷šas, skirtas prioriteto priemon÷ms.
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
28 lentel÷. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes

Tikslin÷s grup÷s atstovų (moterų,
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų
asmenų, per ataskaitinį laikotarpį
baigusių dalyvauti projektų veiklose
85,23%

Grup÷
Moterys
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Imigrantai
Mažumos
Neįgalieji
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys

0%
5,97%
0%
0%
0%
0,17%

Viso 2009 m. projektų veiklose baig÷ dalyvauti 569 asmenys.
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Pagal antrojo prioriteto įgyvendinamas priemones reikalavimai projektams d÷l atitikties lyčių
lygyb÷s ir nediskriminavimo principams yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Vertinant
projektus atsižvelgiama ar projektai neprieštarauja lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principams,
nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių
galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir naudotis
projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos
kriterijuose n÷ra įtrauktų papildomų reikalavimų d÷l šio prioriteto įgyvendinimo, tod÷l galima teigti, kad
prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
Pažymime, kad Švietimo ir mokslo ministerija vykdydama Valstybinę moterų ir vyrų lygių
galimybių 2005–2009 metų programą , patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. rugs÷jo 26 d.
nutarimu Nr. 1042, įgyvendino programos priemonių plane numatytas priemones iš Lietuvos Respublikos
biudžeto skirtų asignavimų.
2. Veiksmai, skirti imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui ir jų socialin÷s integracijos
skatinimui.
Netaikoma.
3. Veiksmai, kuriais skatinama socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumas ir
socialin÷ apr÷ptis.
28 lentel÷je matyti, kad moterys aktyviau nei vyrai dalyvauja projektų veiklose. Pagal ataskaitiniu
laikotarpiu įgyvendinamas antrojo prioriteto priemones daugiausia vyko mokymų, kuriuos baig÷ mokytojai
(238 asmenys) ir švietimo pagalbos darbuotojai (310 asmenų), be to, projektų veiklose dalyvauja mokymosi
visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (tarp jų įstaigų administracijos darbuotojai, konsultantai,
ekspertai), studentai ir mokiniai. Šiose tikslin÷se projektų grup÷se (išskyrus mokinius ir studentus) vyrauja
moterys. Remiantis Statistikos departamento duomenimis pagal ekonomin÷s veiklos rūšis švietimo sistemoje
2008 m. dirbo 78,2 procentai moterų, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityje (tarp jų dalis
švietimo pagalbos darbuotojų) – 87 procentų moterų5, tarp pedagogų bendrojo lavinimo mokyklose 87

5

Moterys ir vyrai Lietuvoje. Women and Men in Lithuania 2008 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vyriausyb÷s, Vilnius, 2009, p.48.
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procentai, o profesin÷se mokyklose – 68 procentai buvo moterų6, be to, 20-24 metų amžiaus žmonių
grup÷je, įgijusių vidurinį ir aukštesnį už vidurinį išsilavinimą, 92 procentai buvo moterys7. Panašus moterų
ir vyrų procentinis pasiskirstymas išliko ir 2009 metais. Lyginant statistinius duomenis ir moterų dalį (85,24
proc.) nuo visų asmenų, per ataskaitinį laikotarpį baigusių dalyvauti projektų veiklose, galima teigti, kad
moterų aktyvumas švietimo veiklose yra d÷sningas.
Projektų veiklose 5,97 procentai tikslinių grupių buvo mažumų atstovai. Remiantis tautiniu
gyventojų pasiskirstymu Lietuvoje (Statistikos departamento duomenimis 2009 m. ne lietuviai Lietuvoje
sudar÷ 16 procentų8) galima prognozuoti, kad ateityje projektų veiklose mažumų atstovų bus daugiau,
kadangi pasirašydami sutartis projektų vykdytojai įsipareigojo laikytis lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo
principų ir neriboti vyrams ir moterims, bet kokios ras÷s arba etnin÷s kilm÷s, religijos arba tik÷jimo,
amžiaus, negalios, seksualin÷s orientacijos atstovams dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais.
Kitų socialiai pažeidžiamų grupių atstovai (migrantai, neįgalieji ir kiti socialin÷s atskirties ir
socialin÷s rizikos asmenys) sudar÷ apie 1 proc. projektų veiklų dalyvių, kadangi priemon÷s ir projektai, kurie
tur÷tų skatinti šių grupių integraciją 2009 metais dar tik prad÷ti įgyvendinti.
Švietimo ir mokslo ministerijos parengtos priemon÷s ir projektai, įgyvendinami pagal 3 uždavinį
„Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą“, tur÷s tiesioginį poveikį socialiai pažeidžiamų grupių
užimtumui ir socialinei apr÷pčiai, kadangi siekiami rezultatai nukreipti į socialin÷s rizikos, specialiųjų
poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo pagalbos specialistų mokymą. Planuojant
priemones ir atrenkant projektus atsižvelgiama, ar numatytos veiklos skatina užimtumą, socialinę integraciją,
prisideda prie socialin÷s atskirties mažinimo.
2009 m. prad÷tos įgyvendinti 3 priemon÷s, skirtos uždavinio įgyvendinimui, tai priemon÷s
„Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų
mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietov÷se“ ir „Kokybiškos
mokymosi psichologin÷s, specialiosios ar socialin÷s pedagogin÷s ir kitokios pagalbos besimokantiems
teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“. Priemon÷s nukreiptos švietimo
paslaugų prieinamumo, kokyb÷s ir efektyvumo didinimui socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims bei švietimo pagalbos darbuotojams. Taip pat ataskaitiniu
laikotarpiu prad÷ti įgyvendinti keli projektai, ryškiausiai atspindintys parengtų priemonių tikslus ir tiesiogiai
skatinantys socialin÷s apr÷pties švietimo sistemoje problemų sprendimą.
Pagal įgyvendinamą priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ šiuo metu yra vykdomas
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projektas „Alternatyvus ugdymas švietimo
sistemoje“. Jo tikslas yra sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį, vidurinį
6

Ten pat, p.39.
Ten pat, p.28.
8
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010215&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&P
XSId=3236&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10
=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
7
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išsilavinimą, darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją,. Projekte numatytos veiklos, skirtos
alternatyvaus ugdymo priemonių taikymui jaunimo mokyklose, kuriose ugdomi mokiniai, stokojantys
mokymosi motyvacijos, turintys socialin÷s adaptacijos sunkumų, linkę iškristi iš nuosekliojo mokymosi
sistemos ar d÷l socialinių-ekonominių priežasčių nelankantys bendrojo lavinimo mokyklų. Taip pat
numatoma administracijos darbuotojams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams įgyti kompetencijas,
reikalingas darbui su mokymosi sutrikimų turinčiais mokiniais, tobulinti pedagogų rengimo, kvalifikacijos
programas. Ugdymo paslaugų prieinamumo, ugdymo(-si) formų įvairov÷s mokiniams, turintiems mokymosi
sunkumų, didinimas skatins mokinių užimtumą ir jų ugdymo kokybę.
Pagal įgyvendinamą priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologin÷s, specialiosios ar socialin÷s
pedagogin÷s ir kitos pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo prad÷ti 5 projektai. Tarp jų yra 2 Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centro projektai, kuriuose aktyviausiai skatinama socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant
neįgaliuosius, užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis.
Projekte „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ numatomas švietimo pagalbos specialistų
kvalifikacijos tobulinimas bei specialiųjų mokymo(-si) priemonių rengimas, atsižvelgiant į mokinių
specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Vykdant projektą

„Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“

mokiniams, esantiems „iškritimo“ iš mokyklos rizikos grup÷je ar patiriantiems mokymosi sunkumų,
užimtumo grup÷se teikiama jiems reikalinga pedagogin÷, socialin÷ pedagogin÷ ir psichologin÷ pagalba. Per
projekto laikotarpį numatoma, kad šiose grup÷se mokysis daugiau kaip 300 mokinių dvylikoje savivaldybių.
2009 metais užimtumo ir ugdymo grupes jau lank÷ bei I-ojo semestro baigimo pažym÷jimus gavo 209
mokiniai.
4. Novatoriškos veiklos pristatymas.
2009 m. Švietimo ir mokslo ministerija prad÷jo įgyvendinti priemones, skirtas mokslo ir studijų
gerinimui, susijusias su esminiais Mokslo ir studijų reformos tikslais ir uždaviniais.
Pagal priemonę „Švietimo kokyb÷s užtikrinimo ir steb÷senos sistemų stiprinimas“ vykdomame
Studijų kokyb÷s vertinimo centro projekte „Studijų pakopų aprašų sandaros sukūrimas“ rengiama studijas
reglamentuojančių aprašų kitose valstyb÷se studija, nacionalin÷s aprašų sąrangos projektas ir studijų krypčių
aprašai. Studija supažindins su kitų šalių studijų reglamentavimo patirtimi bei tendencijomis ir Lietuva gal÷s
priimti novatoriškus sprendimus, sietinus su studijų sistemos tobulinimu. Iki šiol nebuvo išsamiai išnagrin÷ti
skirtumai tarp pirmos pakopos universitetinių ir neuniversitetinių (koleginių) studijų. Išnagrin÷jus „Bolonijos
procese“ dalyvaujančių bei kitų valstybių patirtį, numatoma pateikti pasiūlymus d÷l nacionalin÷s studijas
reglamentuojančių aprašų sąrangos ir studijų krypčių reglamentų rengimo. Nacionalin÷s studijas
reglamentuojančių aprašų sąrangos projektas apims studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros
projektų sukūrimą bei sąveikos su Nacionaline kvalifikacijų sąranga ir akreditavimo sistema įvertinimą.
Numatoma aprašyti, ką turi žinoti ir geb÷ti atitinkamos pakopos ir rūšies aukštojo mokslo studijas baigęs
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asmuo. Projekto veiklos novatoriškos, nes bus sukurta antros studijų pakopos reglamentavimo koncepcija,
kurios dabar Lietuvoje n÷ra. Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos studijų programos dažnai
vykdomos pagal individualų jų įgyvendintojų supratimą, tod÷l tos pačios studijų krypties ir pakopos studijų
programos vykdomos skirtingose aukštosiose mokyklose labai skiriasi. Projekte kuriama nacionalin÷ studijas
reglamentuojančių aprašų rengimo sistema sudarys sąlygas aukštojo mokslo paslaugų kokybei gerinti,
užtikrinti studentų, darbo rinkos ir visuomen÷s lūkesčių patenkinimą.
Parengta priemon÷ „Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ numato novatoriškų
mokymo(si) metodų diegimą, siejant juos su studentų geb÷jimų ugdymu ir mokymosi pasiekimų vertinimu,
studentų praktikų organizavimo modelių (sistemų) kūrimu įmon÷se ir (arba) ne pelno organizacijose,
imitacinių verslo (paslaugų ir produktų kūrimo) praktinio mokymo įmonių arba kitų mokymo centrų kūrimą
ir jų veiklos organizavimą. Naujai sukurtose praktikos vietose bus sudaromos sąlygos studentams įgyti
praktinius (profesinius) darbo įgūdžius, ugdyti verslumą. Numatytos projektų veiklos prisid÷s prie mokslo ir
studijų sistemos modernizavimo ir studijų kokyb÷s gerinimo.
Priemon÷je „Aukščiausios kokyb÷s formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“
patvirtinta veikla, skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų registro sukūrimui. Bus pirmą kartą diegiamas
registras visos Lietuvos mastu. Projektą vykdys Švietimo informacinių technologijų centras. Šioje
priemon÷je taip pat numatytos novatoriškos veiklos bendrojo lavinimo srityje, siekiant pl÷sti mokymosi
krypties pasirinkimo galimybes, mažinti bendrojo lavinimo programų neatitikimą darbo rinkos poreikiams.
Vykdomas Ugdymo pl÷tot÷s centro projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19
metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo
kokyb÷s, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ rengia modulines programas, metodines rekomendacijas
verslumo ir darbo veiklos ugdymui ir taip prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos
prevencijos. Numatoma sudaryti sąlygas didesniam 9-12 klasių mokinių pasirinkimui, mokymo
individualizavimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui, mokymosi krūvių, pasitraukimo iš
švietimo sistemos rizikos mažinimui. Bus didinamas mokymosi prieinamumas įvairių polinkių, poreikių ir
geb÷jimų mokiniams ir taip skatinamas inovatyvių mokymo(si) metodų diegimas bendrojo lavinimo srityje.
Priemon÷s „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos
tobulinimo sistemų pl÷tra“ projektas „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų pl÷tra ir švietimo
politikos analiz÷s specialistų kompetencijos tobulinimas“ siekia sudaryti pagrindą, kad savivaldyb÷s tur÷tų
prieigą ir geb÷tų tikslingai vartoti nacionalinę Švietimo valdymo informacinę sistemą (toliau – ŠVIS).
Kadangi efektyviai švietimo sistemos veiklai būtinas ir regioninis lygmuo, savivaldybių švietimo
administracijos darbuotojai regionuose bus mokomi dirbti su ŠVIS teikiama informacija, atlikti švietimo
politikos analizes. Projekto metu atrinktose savivaldyb÷se bus tobulinami tikslinių grupių švietimo vadybos
įgūdžiai, išbandomi ŠVIS modeliai, o projekto rezultatai leis objektyviau vertinti regionų švietimo būklę bei
priimti racionalius sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol daugelis regioninių švietimo sistemos
administracijos darbuotojų priimdami vadybinius sprendimus naudoja atgyvenusį administracinį veiklos
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modelį, nebando diegti modernaus valdymo, o Švietimo ir mokslo ministerija ir kitos centrin÷s valdymo
institucijos siekia įtvirtinti šiuolaikinius vadybos principus, projekte numatytos veiklos laikytinos
novatoriškomis.
Pagal priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ Švietimo aprūpinimo centro projektas
„Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ skatina ir socialin÷s apr÷pties, ir novatoriškas priemones,
kadangi siekia tradicinius pasyvius ugdymo metodus keisti aktyviais, savarankiškumą ir atsakomybę
ugdančiais metodais. Projekto veiklos skirtos Jaunimo mokyklų mokytojams ir mokiniams. Šiuo metu
Lietuvos jaunimo mokyklose išryšk÷jo mokymosi proceso trūkumai, akivaizdus žemas mokinių pasiekimų
lygis, nepakankama pedagogų kompetencija dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Mokyklų vadovams stinga
pedagoginių, psichologinių žinių, geb÷jimų inicijuoti veiklas, tyrimus, kurie leistų giliau pažinti
individualias mokinių savybes. Tam projekto metu bus rengiami mokymai, pad÷siantys jaunimo mokyklų
administracijos darbuotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams įgyti ir tobulinti įgūdžius,
reikalingus ugdymui organizuoti, naujų ugdymo metodų paieškai ir diegimui.
Priemon÷s „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietov÷se“ projekte

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo pl÷tra“ kuriamas portalas, skirtas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Portalas
priskiriamas prie novatoriškų produktų, remiantis šiais kriterijais:
• Iki šiol informacija apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą buvo prieinama tik švietimo
sistemos specialistams. Šis portalas apjungia švietimo sistemos darbuotojus ir t÷vus (glob÷jus). Portalas
skatins t÷vų (glob÷jų) ir švietimo sistemos darbuotojų bendradarbiavimą, nes t÷vai (glob÷jai) gaus aktualią
informaciją ir portalo pagalba gal÷s patys įtakoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų
efektyvumo ir kokyb÷s gerinimo procesą.
• Portalas suteiks t÷vams profesionalias žinias. Iki šiol t÷vai gali naudotis tik įvairių stilių
populiaria literatūra, patys nežinodami, kiek ta literatūra yra profesionali.
• Portalo pagalba švietimo sistemos darbuotojai konsultuos t÷vus nuotoliniu būdu, veiks įvairių
t÷vams rūpimų temų forumai. Konsultacijos teiks abipusę naudą: švietimo sistemos specialistai bus
informuojami apie aktualias t÷vų (glob÷jų) problemas, o t÷vai (glob÷jai) gaus profesionalias konsultacijas,
t.y. nemokamas socialines paslaugas.

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai pagal šiuo metu vykdomus
projektus yra netiesioginis. 2009 m. nebuvo priemonių, kurių veiklos būtų tiesiogiai skirtos informacin÷s
visuomen÷s pl÷trai, tačiau dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje įgyvendinamų projektų gerina sąlygas
informacin÷s visuomen÷s principų įgyvendinimui. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemon÷s „Švietimo personalo
(administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų pl÷tra“ projektą
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„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų pl÷tra ir švietimo politikos analiz÷s specialistų
kompetencijos tobulinimas“, siekiama užtikrinti Švietimo valdymo informacin÷s sistemos (ŠVIS) svetain÷s
pasiekiamumą ir naudojimą regionuose, remiantis Lietuvos regionų poreikiais bei gerąja kitų šalių patirtimi.
Projekto veiklose numatyta mokyti visų lygmenų švietimo sistemos administracijos darbuotojus (mokyklų
vadovus, savivaldybių švietimo skyrių specialistus) dirbti su informacija, atlikti švietimo politikos analizes.
Tuo tarpu pagal priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietov÷se“ bus vykdomas Švietimo informacinių
technologijų centro projektas „Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietov÷se) tobulinimas“, kuris skirtas
nuotolinio mokymo kuratorių, dirbsiančių universaliuose daugiafunkciuose centruose, parengimui. Projekte
numatoma tikslin÷ms grup÷ms užtikrinti galimybes mokymų vykdymui panaudoti modernias informacinių
technologijų priemones. Nuotolinio mokymo kuratorių tobulinimas sudarys prielaidas kaimo gyvenamųjų
vietovių gyventojams tapti ir išlikti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais.
2009 m. pabaigoje patvirtintoje priemon÷je „Aukščiausios kokyb÷s formaliojo ir neformaliojo
mokymo paslaugų teikimas“ yra numatoma veikla, skirta aukštųjų mokyklų vidaus valdymo tobulinimui.
Pagal šią veiklą planuojamiems projektams nustatytas papildomas reikalavimas vykdyti projektų veiklas
kuriant ir diegiant informacines sistemas, susietas su aukštosios mokyklos valdymu ir kurios būtų paremtos
naujausiomis

tarptautinius

reikalavimus

atitinkančiomis

informacin÷mis

ryšių

technologijomis,

didinančiomis mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę ir prieinamumą.

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei pl÷trai
29 lentel÷. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
(regionai)
Alytaus
Marijampol÷s
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Mažeikiai
Visaginas

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio Įgyvendinamų projektų skaičius.
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo prašymus, suma (eurais)
28.476,03
18
38.139,64
19
28.476,03
18
28.476,03
18
28.476,03
19
28.476,03
18
38.139,64
19

Iš 20 projektų, kurie prad÷ti įgyvendinti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos,, 18-a projektų
įgyvendinama visoje Lietuvoje, tod÷l jų naudą patirs ir septyni regioniniai ekonomikos augimo centrai.
Be to, Utenos regionas patirs naudą įgyvendinant projektą „Europos kreditų perk÷limo ir kaupimo
sistemos (ECTS) nacionalin÷s koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais
grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“, kadangi Utenos kolegija pasirinkta projekto
partneriu, siekiant patikrinti sukurtą ECTS metodiką skirtingose studijų pakopose. Utenos kolegijoje yra
projekte numatytų studijų krypčių programos. Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalin÷
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koncepcija pad÷s kurti prielaidas tarptautiniam bendradarbiavimui su kitomis aukštojo mokslo institucijomis
Europoje.
Marijampol÷s ir Visagino regionai taip pat patirs naudą įgyvendinant projektą „Iškritusių iš
mokyklos mokinių grąžinimas“, kurio metu kuriamos ir diegiamos prevencin÷s programos iš mokyklos
iškritusiems ir rizikos grup÷s mokiniams. Projektas įgyvendinamas iš viso 12 savivaldybių.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai pl÷trai.
Priemonių, tikslingai orientuotų tik į darnios pl÷tros principų įgyvendinimą n÷ra. Tačiau galima
teigti, kad dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje įgyvendinamų priemonių skatina darnios pl÷tros principų
įgyvendinimą, nes pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją visuomen÷s švietimo ir mokslo pl÷tra yra
darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetai9. Be to, nors ir nebuvo nustatoma papildomų reikalavimų
projektams prisid÷ti prie darnios pl÷tros principų įgyvendinimo, tačiau pagal patvirtintas priemones yra
projektų, kurių veiklose yra numatyta daryti netiesioginį poveikį atskiroms sritims.
8. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklos pristatymas
30 lentel÷. Veiklos, skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui.

Priemon÷s, remiančios
tarptautinį
bendradarbiavimą

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma
projektams,
apimantiems
tarptautinio
bendradarbiavimo
veiklas (eurais)

iš jų ES l÷šos

„Studijų sistemos
efektyvumo didinimas“
2009 m.
įgyvendinamų projektų
nebuvo.
–

–

9

Apibūdinkite tarptautinio
bendradarbiavimo pobūdį

Lietuvos aukštųjų mokyklų
valdymas ir strategija bus
paremta užsienio aukštųjų
mokyklų valdymo gerąja
praktika.
Naudos ir kokyb÷s vertinimo
prioritetai (tarptautiškumo
aspektu):
- Projektas grindžiamas EK
dokumentais ir/arba pavienių ES
šalių aukštųjų mokyklų patirtimi;
- Projekto veiklose numatomas
aukštosios mokyklos
bendradarbiavimas su užsienio
aukštąja (-osiomis) mokykla (omis) tobulinant tarybos narių

Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr. 1160
(Žin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).
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specialiąsias kompetencijas
„Studijų kokyb÷s gerinimas,
tarptautiškumo didinimas“
2009 m.
įgyvendinamų projektų
nebuvo..

–

–

a) Jungtinių (joint degree) studijų
programų kūrimas
b) Naudos ir kokyb÷s vertinimo
prioritetai (tarptautiškumo
aspektu):
- Projektas grindžiamas užsienio
patirtimi;
- Užtikrinamas tarptautinių
profesinių organizacijų
reikalavimų (tarptautinių
standartų) aukštos kvalifikacijos
specialisto bendriesiems ir
specialiesiems geb÷jimams
vykdymas;
- D÷stytojų specialiosios
kompetencijos tobulinamos
užsienyje;
- Studentų praktikų organizavimo
modeliai kuriami remiantis
tarptautine patirtimi;
- Užtikrinamas Lietuvos
imitacinių įmonių (centrų)
dalyvavimas tarptautiniuose
renginiuose (mug÷se);
c) Užsienio aukštųjų mokyklų
d÷stytojų /ekspertų paslaugų
pirkimas.

Įgyvendinant priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, 2009 metais buvo patvirtintas
projektų finansavimo sąlygų aprašas, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, patvirtintas finansavimo skyrimo
įsakymas. 2010 m. pradžioje planuojama pasirašyti 17 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių.
Įgyvendinant priemonę „Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, 2009 metais buvo
patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį gautos
123 paraiškos. Finansavimo skyrimo įsakymus planuojama patvirtinti 2010 m. I ketvirtį.
Švietimo ir mokslo ministerija dalyvauja 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programoje nustatytų tarptautinio bendradarbiavimo, inovatyvumo ir partneryst÷s prioritetų įgyvendinimo
priežiūros darbo grup÷s veikloje.
9. Socialin÷ partneryst÷.
Prioriteto poveikis socialin÷s partneryst÷s principų įgyvendinimui daugelyje priemonių yra
netiesioginis. Nepaisant to, socialin÷ partneryst÷ yra vienas svarbiausių principų daugelyje projektų veiklų,
kurios gali būti veiksmingai įgyvendintos tik glaudžiai bendradarbiaujant švietimo paslaugų teik÷jams su
darbdavių ir darbuotojų sąjungų atstovais. Skatinant socialin÷s partneryst÷s principų integravimą į projektų
veiklas, tikimasi padidinti švietimo paslaugų atitikimą darbo rinkos poreikiams.
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10. Prioriteto įgyvendinimo poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui.
Netaikoma.

11. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma.

12. Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Dvigubo finansavimo riziką ESFA vertina naudodama šiuos informacijos šaltinius:
•

SFMIS2007 (matomi visi Europos socialinio fondo (toliau – ESF) ir Europos regionin÷s

pl÷tros fondo finansuoti projektai);
•

paraiškos B dalyje esanti informacija apie pareišk÷jo pateiktas paraiškas, įgyvendintus ar

įgyvendinamus projektus, finansuojamus iš kitų l÷šų.

Kilus įtarimui d÷l dvigubo finansavimo vertintojas gali:
•

paprašyti pareišk÷jo papildomos informacijos apie veiklas, l÷šas, tikslines grupes kituose
projektuose;

•

kviestis pareišk÷ją pokalbio;

•

vykti į patikrą;

•

kreiptis į kitas paramą suteikusias įstaigas.

Dvigubo finansavimo rizikos sumažinimui organizuojant projekto paraiškos vertinimo procesą
įgyvendinančiojoje institucijoje atkreipiamas d÷mesys į:
•

Jeigu pareišk÷jas jau yra įgyvendinęs projektą, finansuotą iš ESF, jo paraiškos vertinimui yra
skiriamas jo projektą prižiūr÷jęs darbuotojas;

•

Jeigu tas pats pareišk÷jas yra pateikęs keletą projektų – visi jie skiriami tam pačiam
vertintojui (jei yra galimyb÷);

•

Rengiant Projektų finansavimo sąlygų aprašą stengiamasi įvardyti tinkamus pareišk÷jus,
remiamas veiklas ir kt.;

•

Paraiškų vertinimo metu organizuojami kas savaitiniai ar dažnesni vertintojų susitikimai, kur
aptariami įvairūs probleminiai klausimai (taip išaišk÷ja identiškus projektus pateikusios
įmon÷s ir pan.);

•

Mokymų ir konsultacijų metu pareišk÷jams akcentuojama, kas tai yra dvigubas finansavimas,
ko reik÷tų vengti ir pan.
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Projektų įgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika vertinama tikrinant mok÷jimo prašymus
(toliau – MP) bei patikrų vietoje metu. Tam yra skirti klausimai MP patikros bei patikros vietoje lapuose.

13. Informacija apie kryžminį finansavimą.
31 lentel÷. Kryžminio finansavimo panaudojimas.

Priemon÷

Švietimo kokyb÷s užtikrinimo ir
steb÷senos sistemų stiprinimas

Iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
kryžminiam
finansavimui
tekusių
deklaruotinų l÷šų
suma (eurais)

Projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo
ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms
kūrimas“ skirtos l÷šos 5 nešiojamiems ir 5
stacionariems kompiuteriams įsigyti.
Projekte „Besimokančių mokyklų tinklai (sutrumpintai
BMT)“ skirtos l÷šos 79 nešiojamiems kompiuteriams,
13 projektorių ir 13 nešiojamųjų ekranų. įsigyti.

13.594,63

Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų
mokyklų pedagoginio personalo
kvalifikacijos tobulinimas

Projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas (toliau – Modelio išbandymas ir diegimas)“
skirtos l÷šos 1 spausdintuvui-kopijuokliui, 6
nešiojamiems kompiuteriams įsigyti.
Projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių
didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis
mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas,
siekiant ugdymo kokyb÷s, reikalingos šiuolaikiniam
darbo pasauliui“ skirtos l÷šos 5 nešiojamiems
kompiuteriams įsigyti.
Projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8
kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ Nr.
skirtos l÷šos kopijavimo aparatui įsigyti.

5.444,86

Aukščiausios kokyb÷s formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas

Besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir
neformaliojo švietimo sistemoje
Iš viso:

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryžminio
finansavimo l÷šos.

4.633,79

2.014,31
25.687,59

Kryžminio finansavimo l÷šos – beveik 25,7 tūkst. eurų – 2009 metais buvo skirtos projektų
veikloms reikalingai kompiuterinei ir organizacinei įrangai įsigyti.
14. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
Netaikoma.
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3.2.2 Svarbiausios problemos
2009 m. buvo sudaryta mažiau negu planuota valstyb÷s projektų sąrašų/paskelbta mažiau
kvietimų, užtruko dokumentų (PFSA) derinimas, sprendimų d÷l finansavimo skyrimo pri÷mimas, taip pat
v÷lavo projektų, atrinktų valstyb÷s planavimo būdu, paraiškų rengimas ir teikimas įgyvendinančiajai
institucijai (d÷l 2009 m. vykdytos institucin÷s Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų
reorganizacijos), d÷l šių priežasčių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 2009 m. buvo pasirašyta
mažiau nei planuota.
Pagrindin÷ problema, kuri kilo projektų įgyvendinimo etape – l÷šų įsisavinimo sparta. D÷l žemo l÷šų
įsisavinimo projektų vykdytojai neįvykdo finansavimo ir administravimo sutartyse (toliau – Sutartys)
numatytų įsipareigojimų, t.y. dažnais atvejais per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį bei pirmuosius
metus nepatiria ir nedeklaruoja tiek l÷šų, kiek numatyta Sutartyse ir atitinkamai nepasiekia Sutartyse
nustatyto pusmečio bei metų l÷šų įsisavinimo lygio.
Galima išskirti keletą tokią situaciją sąlygojančių vidinių ir išorinių (nepriklausančių nuo projektų
vykdytojų) veiksnių.
Vidiniai veiksniai:
1. Projektų įgyvendinimo. Užsitęsęs viešųjų pirkimų vykdymas, dažnai sąlygojantis veiklų v÷lavimą
bei žemesnį, nei numatyta Sutartyse, l÷šų įsisavinimą,
Išoriniai veiksniai:
1. Mokesčių pasikeitimai, sąlygojantys l÷šų trūkumą finansinių įsipareigojimų įvykdymui (pvz. 2010
m. pasikeitę mokesčiai pagal autorines sutartis).
2. Teisminiai procesai, susiję su viešųjų pirkimų procedūrų apskundimu, sąlygojantys veiklų
v÷lavimą (kartais net sustabdymą), l÷šų neįsisavinimą. L÷šų sutaupymai, atsiradę d÷l paslaugų/prekių
įsigijimo mažesne kaina, nei numatyta projekto biudžete ir turintys didžiausią įtaką žemam l÷šų įsisavinimui
(l÷šų sutaupymas kai kuriais atvejais siekia net iki 50 proc. projekto vert÷s).

Kilusios problemos buvo sprendžiamos pasitelkiant šias priemones:

1. Atsižvelgiant į valstyb÷s kontrol÷s rekomendacijas papildytos Europos socialinio fondo agentūros
procedūros, patikros lapai, dokumentų formos;
2. Siekiant užtikrinti savalaikį projektų įgyvendinimą į projektų finansavimo ir administravimo sutartis
įtraukti projektų vykdytojų įsipareigojimai deklaruoti individualiai kiekvienam projektui nustatytą
projekto išlaidų procentą po 6 ir 12 m÷n. nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties
įsigaliojimo. Įgyvendinančioji institucija kartu su tarpine institucija vykdo sistemingą šių ir kitų
sutarties nuostatų monitoringą bei imasi priemonių projektų savalaikiam įgyvendinimui užtikrinti;
3. Projekto vykdytojo konsultacijos telefonu;
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4. Projekto vykdytojui arba projekto vykdytojo organizacijos, institucijos vadovui siunčiamas raštas,
prašant paaiškinti projekto situaciją, problemą, jos susidarymo priežastis bei numatomus sprendimo
būdus;
5. Organizuojamos individualios ar mini grup÷se konsultacijos/mokymai projekto vykdytojams aktualia
tema, pasikviečiant projekto vykdytoją(-jus) į įgyvendinančiąją instituciją;
6. Apie situaciją projekte informuojama tarpin÷ institucija (Švietimo ir mokslo ministerija);
7. Organizuojamas dvišalis susitikimas vadovų lygmenyje arba trišalis (įgyvendinančiosios, tarpin÷s ir
projekto vykdytojo institucijų) susitikimas, kviečiant dalyvauti projekto vykdytojo organizacijos,
institucijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
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3.3. 3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“

Informacija apie ŽIP VP 3 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 3 prioritetas) fizinę
pažangą, išreikšta 3 prioriteto pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių steb÷senos rodiklių pasiekimais.
2007 metais VP nebuvo faktiškai prad÷ta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu
reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo prad÷tas, bet rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik
pradinių steb÷senos rodiklių reikšmių duomenys.
3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
A DALIS: STEBöSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
32 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti tyr÷jų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą

Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Studentų,
kurie mok÷si
pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius
Mokslinikų ir
kitų tyr÷jų bei
studentų,
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurių:
-mokslininkai
ir kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus);

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000

6610*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

197

–

–

–

–

–

–

197

Pradinis taškas
Pasiekimas
Tikslas

Pradinis taškas

4637*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

121

–

–

–

–

–

–

121

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5000

2440*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

76

–

–

–

–

–

–

76

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000

2197*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

298

–

–

–

–

–

–

298

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1200

Pradinis taškas
-studentai

Pradinis taškas
Finansuotų
subsidijų
studentų,
mokslininkų ir

6000
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kitų tyr÷jų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius, iš
kurių:
-mokslininkai
ir kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus);

Pradinis taškas

257*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

133*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

298

–

–

–

–

–

–

298

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

900

124*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

83,76
(proc.)

Pradinis taškas
- studentai

Pradinis taškas

Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir
kitų tyr÷jų bei
studentų, kurie
s÷kmingai baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas bei
gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

Pasiekimas

0
(proc.)

0
84
(proc.) (proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

85
(proc.)

Pradinis
taškas

63*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos
paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.
Pagal šį uždavinį pirmosios sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo buvo pasirašytos
2009 m. pradžioje. Tais metais prad÷ti įgyvendinti 8 projektai, pasirašyta Visuotin÷s dotacijos sutartis.
Vykdant šiuos projektus, 2009 m. pasiektų produkto ir rezultato rodiklių n÷ra daug, nes daugelyje projektų
steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010-2014 m.
Planuojama, kad vykdant 2009 m. prad÷tus projektus 2010 m. bus pasiekti šie steb÷senos rodikliai: produkto
rodikliai – „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei studentų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo programas,
skaičius“, „mokslininkai ir kiti tyr÷jai (išskyrus studentus)“, „studentai“, „Finansuotų subsidijų studentų,
mokslininkų ir kitų tyr÷jų mokslinei-tiriamajai veiklai skaičius“, „studentai“; rezultato rodiklis –
„Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei studentų, kurie s÷kmingai baig÷ formaliojo ir neformaliojo švietimo
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programas bei gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažym÷jimus ir/arba įgijo valstyb÷s
pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)“.
Prie kai kurių šio uždavinio steb÷senos rodiklių (produkto rodiklis – „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei
studentų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“, „mokslininkai ir kiti tyr÷jai
(išskyrus studentus)“, rezultato rodiklis – „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei studentų, kurie s÷kmingai baig÷
formaliojo ir neformaliojo švietimo programas bei gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažym÷jimus ir/arba įgijo valstyb÷s pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)“) pasiekimo prisid÷s antrojo
uždavinio priemon÷s.
33 lentel÷. 2 uždavinys: Pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Pagal darbo
sutartis
įdarbintų
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų
(išskyrus
studentus)
skaičius:
- viešajame
sektoriuje

- MVĮ

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

560

Pradinis
taškas

635*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas
Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

610*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas
Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

260

25*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rezultato rodikliai
Dalis pagal
darbo sutartis
įdarbintų
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų
(išskyrus
studentus),
kurie ir toliau
ten dirba po 6
m÷nesių po
projekto
pabaigos
(proc.)

0
(proc.)

0
(proc.)

0
(proc.)

–

–

–

–

–

–

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

54*
(proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0
(proc.)
80
(proc.)

–

*Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos
paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.
Pagal šį uždavinį 2009 m. buvo pasirašyta viena sutartis d÷l projekto finansavimo ir administravimo.
Atsižvelgiant į tai, kad steb÷senos rodiklių pasiekimai numatyti projekto įgyvendinimo viduryje ar
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pabaigoje, pirmieji duomenys apie steb÷senos rodiklių pasiekimą (produkto rodikliai – „Pagal darbo sutartis
įdarbintų mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) skaičius“, „MVĮ“) vykdant 2009 m. pasirašytą
projektą numatomi 2010 m.
Prie kai kurių antrojo uždavinio steb÷senos rodiklių (produkto rodikliai – „Pagal darbo sutartis
įdarbintų mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) skaičius“, „viešajame sektoriuje“; rezultato rodiklis
– „Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba
po 6 m÷nesių po projekto pabaigos (proc.)“) pasiekimo prisid÷s pirmojo uždavinio priemon÷s.
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B DALIS: FINANSINö PAŽANGA
34 lentel÷. 3 prioriteto finansin÷ pažanga
(eurai)
Uždaviniai

1. Uždavinys
„Tobulinti
tyr÷jų
kvalifikaciją ir
kompetenciją,
skatinti jų
mobilumą“
2. Uždavinys
„Pad÷ti didinti
tyr÷jų skaičių ir
mažinti jų
amžiaus vidurkį
Lietuvoje“
Iš viso:

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso
ES l÷šos
LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto l÷šos iš
vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
l÷šų suma
(BF)
1.786.419,01
1.518.456,17
267.895,27
67,58

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo sutartyse
numatytų l÷šų suma (eurais).
Iš viso
ES fondų l÷šos
LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto l÷šos iš
vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių) l÷šų
finansavimo
suma
(BF)
15.281.070,44
12.988.909,87
2.288.583,76
3.576,81

135.306,47

115.010,50

20.295,97

0,00

1.490.674,24

1.267.073,10

223.601,14

0,00

1.921.725,48

1.633.466,67

288.191,24

67,58

16.771.744,68

14.255.982,97

2.512.184,90

3.576,81
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES
35 lentel÷. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, prad÷jusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį,
skaičius

Asmenų, kurie prad÷jo
dalyvauti projekto
veiklose praeitą
ataskaitinį laikotarpį ir
tęsia dalyvavimą jose šį
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius

Asmenų, baigusių
dalyvauti projekto
veiklose per
ataskaitinį
laikotarpį, skaičius

Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
2
3
4
5
6
312
156
0
0
312
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
0
0
Vaikai iki 14 m.
0
2
0
0
0
Jauni žmon÷s (15-24 m.)
148
85
148
0
0
Vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44 m.)
112
34
112
0
0
Vidutinio amžiaus žmon÷s (45–54 m.)
36
17
36
0
0
Vyresnio amžiaus žmon÷s (55-64 m.)
15
13
15
0
0
Vyresni nei 65 m. žmon÷s
1
5
1
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje
0
0
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
170
69
170
skaičius, įskaitant savarankiškai
dirbančiuosius),
0
0
iš jų savarankiškai dirbantys
34
9
34
0
0
Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius,
1
0
1
įskaitant ilgalaikius bedarbius),
0
0
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
1
0
1
0
0
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
141
87
141
(bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų
skaičius, įskaitant studijuojančius,
besimokančius ar iš÷jusius į pensiją,
nutraukusius verslą, visiškai neįgalius
asmenis, dirbančius namų ūkyje ar kt.),
0
0
iš jų ekonomiškai neaktyvūs asmenys,
140
87
140
kurie studijuoja ar mokosi
Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
Mažumos
14
3
0
0
14
Migrantai
1
0
0
0
1
Neįgalieji
0
0
0
0
0
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo
0
0
0
0
0
vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo
0
0
0
0
0
psichoaktyvių medžiagų ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s
7
0
0
0
7
rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą
0
0
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
0
0
0
ugdymas (ISCED 0 lygis)
0
0
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
21
14
21
1
Bendras projekto dalyvių skaičius
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Vyrai
7
156
2
85
34
17
13
5
69

9
0
0
87

87

3
0
0
0
0
0

0
14
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(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir trečios
pakopos profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 3 lygis)
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą
(4 pakopos profesinis mokymas)
(ISCED 4 lygis)
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
(pagrindin÷s, vientisosios, specialios
profesin÷s, magistratūros,
doktorantūros, meno aspirantūros,
rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6
lygiai)

48

7

0

0

48

7

40

32

0

0

40

32

203

103

0

0

203

103

2009 m. pasirašius projektų finansavimo ir administravimo sutartis, projektų veiklose prad÷jo
dalyvauti 468 asmenys. Baig÷ dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį taip pat 468 asmenys.
2009 metais projektų veiklose taip pat dalyvavo 53 asmenys, kurie projektų veiklose prad÷jo dalyvauti
anksčiau nei 2009 m. ir įgyvendinant 3 prioriteto projektų veiklas dalyvaus 2010 m.
Didžiąją projektų dalyvių dalį sudaro jauni ir vidutinio amžiaus žmon÷s. Daugiau kaip pusę visų
dalyvių sudaro jauni žmon÷s (15-24 m.) ir vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44 m.), atitinkamai 49 ir 31 proc.
nuo visų baigusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį dalyvių. Šioms grup÷ms daugiausiai
priklauso pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai. Kitos dvi pagrindin÷s dalyvių grup÷s - vidutinio
amžiaus žmon÷s (45–54 m.) ir vyresnio amžiaus žmon÷s (55-64 m.), atitinkamai sudaro 11 ir 6 proc. nuo visų

baigusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį dalyvių. Šių amžiaus grupių dalyviai – tai
trečios studijų pakopos studentai, mokslininkai, tyr÷jai, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo
institucijų ekspertai.
Apie 65 proc. dalyvių turi aukštąjį išsilavinimą ir 10 proc. – aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą. Tokį
aukštą dalyvių išsilavinimo lygį lemia prioriteto specifika: siekiama didinti mokslinių tyrimų ir
eksperimentin÷s srities žmogiškųjų išteklių geb÷jimus, tobulinant mokslininkų, doktorantų, kitų tyr÷jų
kvalifikaciją ir kompetenciją.
Beveik 67 proc. projektų veiklų dalyvių sudaro moterys. Jaunų žmonių amžiaus grup÷je (15-24 m.),
kurią sudaro mokiniai ir studentai, moterų yra 63 proc. Vidutinio ir vyresnio amžiaus dalyvių grup÷se, kurias
sudaro mokytojai, mokslininkai, tyr÷jai, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai,
moterų dalis pasiskirsto taip: 77 proc. – 25-44 m. grup÷je, 68 proc. – 45-54 m. grup÷je, 54 proc. – 55-64 m.
grup÷je, 17 proc. - vyresnių nei 65 m. amžiaus grup÷je. Lietuvos Statistikos departamento 2008 m.
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duomenimis, universitetuose parengta apie 66 proc. moterų ir apie 34 proc. vyrų10. Tai atitinka moterų dalį
projektų veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių amžiaus grup÷je. Tarp tyr÷jų, dalyvaujančių mokslo
tiriamojoje veikloje 2008 m. moterys sudar÷ 53 proc.11, o tarp bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų – 87
proc.12, tod÷l galima teigti, kad projektų veiklose moterų dalyvauja apytikriai tokia pat dalis, kiek jų yra tarp
šių profesinių grupių.
Projektų veiklos nebuvo nukreiptos specialiai į pažeidžiamas visuomen÷s grupes, tačiau apie 3 proc.
veiklų dalyvių sudaro mažumų atstovai ir apie 1 proc. – kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos
asmenys.
D DALIS: KOKYBINö ANALIZö
36 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti tyr÷jų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus uždavinio
rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷s:
1) VP1-3.1ŠMM-01-V

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma

Priemon÷s:
1) VP1-3.1ŠMM-02-V

3

4

475.837,48

Priemon÷s:
1) VP1-3.1ŠMM-06-V

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių

NöRA

1.290.372,34

5
20.209,20

6
–

404.461,86

1.096.816,49

17.177,82

–

71.308,04

193.555,85

67.57

–

10

3.031,38

–

–

–

Moterys ir vyrai Lietuvoje. Women and Men in Lithuania 2008 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vyriausyb÷s, Vilnius, 2009, p.38.
11
Ten pat, p. 40.
12
Moterys ir vyrai Lietuvoje. Women and Men in Lithuania 2008 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vyriausyb÷s, Vilnius, 2009, p.28.
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Studentų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius
Mokslinikų ir
kitų tyr÷jų bei
studentų, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš kurių:

–

- mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus);
- studentai

166

31*

–

90

31*

–

76

–

Finansuotų
subsidijų
studentų,
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų
mokslineitiriamajai veiklai
skaičius, iš kurių:

298

–

- mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus);

0

–

- studentai

–

298
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Mokslininkų ir
kitų tyr÷jų bei
studentų, kurie
s÷kmingai baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas bei
gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

83,13

87,10*

–

Pagal šį uždavinį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytos 8 sutartys d÷l projektų
finansavimo ir administravimo, prisiimta įsipareigojimų už 15.281.070,44 eurų. Vykdant prad÷tus
įgyvendinti projektus, 2009 m. pasiektų produkto ir rezultato rodiklių n÷ra daug, nes daugelyje projektų
steb÷senos rodiklių pasiekimas numatytas projekto įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje, t.y. 2010-2014 m.
Pasiektų steb÷senos produkto ir rezultato rodiklių yra tik pagal 3 priemones: priemonę „Mokslininkų ir kitų
tyr÷jų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“; priemonę „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų baz÷s, e. dokumentai)“; priemonę „MTTP
kokyb÷ ir ekspertų rengimas“.
Vis d÷lto, šio uždavinio priemonių įgyvendinimą galima vertinti kaip s÷kmingą, kadangi dauguma
prad÷tų vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai ir laiku, pasiekti planuoti fiziniai veiklų
įgyvendinimo rodikliai (projekto lygmens): įgyvendinta studentų mokslin÷ praktika (298 studentai), parengta
metodin÷ medžiaga, suorganizuota konferencija, apmokyti mokslininkai ir kiti tyr÷jai (31 asmuo), apmokyti
mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai (5 asmenys), mokslininkų ir
kitų tyr÷jų dalyvavimas tarptautinių programų tiksliniuose renginiuose (34 tyr÷jai), informacin÷ sklaida apie
MTTP programas (1450), elektroninių mokslo duomenų bazių prenumerata (30), įsigytas elektroninis
archyvas, patalpinta mokymų ir seminarų medžiaga į LiDA portalą, patobulintas LiDA archyvo
metaduomenų standarto aprašas, atnaujinti 4 duomenų rinkinių metaduomenys, patobulinta metaduomenų
rengimo ir talpinimo į archyvą programin÷s aplinka (archyvo technin÷s infrastruktūros pl÷tra, NESSTAR
licencija 2 metams), įkelta į LiDA 30 duomenų rinkinių, sukurta metin÷ prieiga prie ICPSR archyvo,
sukurtas 1 kontekstinių įvykių duomenų rinkinys. Atsižvelgiant į projektų veiklų įgyvendinimo pažangą,
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galima daryti prielaidą, kad įgyvendinus šiuos projektus bus pasiekti visi planuojami rezultatai pagal
steb÷senos rodiklius.
Prie spartesnio ŽIP VP 3 prioriteto l÷šų įsisavinimo 2010 m. tur÷tų ženkliai prisid÷ti visuotin÷s
dotacijos būdu įgyvendinama priemon÷ „Parama mokslininkų ir kitų tyr÷jų mokslinei veiklai (visuotin÷
dotacija)“ (toliau – visuotin÷s dotacijos priemon÷). Pagal visuotin÷s dotacijos priemonę bus finansuojami
konkurso būdu atrinkti Lietuvos ir užsienio aukšto tarptautinio lygio mokslininkų teikiami moksliniai
tyrimai. Visuotin÷s dotacijos priemone siekiama skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kurie
atitiktų Lietuvos verslo pl÷tros ir ūkio augimo poreikius ir suteiktų esminį proveržį MTTP veiklos pl÷tojimui
viešajame ir ypač privačiajame sektoriuose. Mokslininkų mobilumo skatinimas, „protų“ susigrąžinimas iš
užsienio ir „protų nutek÷jimo“ mažinimas yra kiti ne mažiau svarbūs priemon÷s tikslai, prisidedantys prie
Lietuvos konkurencingumo pasaulyje didinimo. Atsakomyb÷ už visuotin÷s dotacijos priemon÷s
įgyvendinimą yra pavesta Lietuvos mokslo tarybai, kuri po atliktos išsamios vidaus sistemos patikros 2009
m. rugpjūčio 31 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-283 paskirta visuotin÷s dotacijos valdytoju. 2009 m.
spalio 8 d. pasirašytoje visuotin÷s dotacijos priemon÷s finansavimo ir administravimo sutartyje aukšto
tarptautinio lygio mokslininkų finansavimui numatyti 34,822 mln. EUR. Iš jų 2009 m. gruodžio 30 d.
paskelbtu pirmuoju kvietimu teikti paraiškas planuota paskirstyti 11,584 mln. EUR.
Siekiant užtikrinti steb÷senos rodiklių ir projektų fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimą ir
tur÷ti savalaikę informaciją apie kasmet planuojamus pasiekti ir faktiškai pasiektus rezultatus, nuo 2009 m.
vidurio Paraiškos d÷l projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma papildyta Projekto pažangos planu,
kuriame numatomos kiekvienais metais planuojamos pasiekti rodiklių reikšm÷s. Projekto vykdytojo
užpildytas pažangos planas įtraukiamas į sutartį. Sutarties specialiosiose sąlygose projekto vykdytojai taip
pat įsipareigoja kiekvienais kalendoriniais metais pasiekti Projekto pažangos plane numatytus steb÷senos ir
fizinius veiklų įgyvendinimo rodiklius ir teikti informaciją apie Projekto pažangos plano įgyvendinimą
Įgyvendinančiajai institucijai.
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37 lentel÷. 2 uždavinys: Pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie
konkretaus uždavinio rodiklių
įgyvendinimo
Priemon÷s:
1) VP1-3.2-ŠMM-02-V

Rezultato rodikliai
(pavadinimas,
matavimo vnt.)

Produkto rodikliai
(pavadinimas,
matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma (eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s biudžeto
l÷šos iš skiriamo
finansavimo (BF)

3
135.306,47
115.010,50
20.295,97

Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų
suma
Pagal darbo sutartis
įdarbintų mokslininkų
ir kitų tyr÷jų (išskyrus
studentus) skaičius:

Priemon÷s, siekiančios kitų
(nacionalinių) rodiklių

NöRA

4
–
–

–

0,00

–

0

–

0

–

- viešajame sektoriuje
- MVĮ

–

Dalis pagal darbo
sutartis įdarbintų
mokslininkų ir kitų
tyr÷jų (išskyrus
studentus), kurie ir
toliau ten dirba po 6
m÷nesių po projekto
pabaigos (proc.)

–

2 uždavinys yra įgyvendinamas per 2 priemones. Iki 2009 m. pabaigos pagal 2 uždavinio priemonę
„Valstyb÷s pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmon÷se“ nebuvo prad÷ti įgyvendinti
projektai. Tačiau planuojama, kad 2010 m. bus prad÷tas vykdyti 1 projektas, kurio steb÷senos rodiklius
planuojama pasiekti iki 2013 m.
Pagal šio uždavinio antrąją priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp
moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygyb÷s moksle skatinimas“ iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašyta
sutartis už 1.490.674,24 eurų. Pagal šią sutartį prad÷tas įgyvendinti projektas „Mokinių jaunųjų tyr÷jų
atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“. Kadangi pagal šią priemonę n÷ra numatyta siekti veiksmų
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programoje numatytų 2 uždavinio steb÷senos rodiklių, priemon÷s įgyvendinimo steb÷senai atlikti naudojami
veiksmų programos priede numatyti papildomi, nacionalinio lygmens, steb÷senos rodikliai, bei sutartyje
suplanuoti fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai. Įgyvendinant min÷tą projektą, 2009 m. buvo pasiekti šie
papildomi, nacionalinio lygmens, steb÷senos rodikliai: produkto rodikliai – vizitai į bendrojo lavinimo
mokyklas (skaičius) – 10, organizuoti specializuoti renginiai (skaičius) – 4. Rezultato rodikliai – įtraukta
jaunuolių į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą (skaičius) – 43. Be to, projektas taip pat yra
pasiekęs šių sutartyje suplanuotų fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių (projekto lygmens): atlikti
mokslininkų vizitai į mokyklas (10 vnt.), surengtos JTV išvykos į užsienio mokslo centrus bei renginius (1
vnt.), Lietuvos „Jaunųjų tyr÷jų“ klubo įkūrimas ir jaunuolių įtraukimas į žinias apie mokslą ir technologijas
gilinančią veiklą (43 asmenys), surengti specializuoti metodiniai-mokymo renginiai (4 vnt.), surengtos JT
išvykos į užsienio mokslo centrus bei jaunųjų mokslininkų renginius (1 vnt.). Atsižvelgiant į tai galima
teigti, kad projektas vykdomas s÷kmingai ir įgyvendinus projektą bus pasiekti visi planuojami jo rezultatai.
Antrojo uždavinio rodiklių sieks ir pirmojo uždavinio priemon÷ „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Pagal šią priemonę yra prad÷ti įgyvendinti 3 projektai,
tačiau steb÷senos rodiklių pasiekimų 2009 m. dar nebuvo. Pagal šią priemonę iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos deklaruotinų l÷šų suma – 135.306,47 eurų. Šiomis l÷šomis 2009 m. buvo pasiekti fiziniai veiklų
įgyvendinimo rodikliai: parengta metodin÷ medžiaga, įgyvendinta studentų mokslin÷ praktika (279
studentai).
19 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimo analiz÷ 2009m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo
sutartis, bei įsisavintas l÷šas.

12%
Užkontraktuota l÷šų suma
1%

87%

Įsisavinta l÷šų suma
Likusi neįsisavinta l÷šų suma

2009 m. 3 prioritete iš viso buvo užkontraktuota 16.771.744,68 eurų, t. y. 12 proc. nuo veiksmų
programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos – 138.859.141,00 eurų, įsisavinta – 1.921.725,48 eurų l÷šų, kas
sudaro 1 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos. Liko įsisavinti 87 proc. l÷šų (žr. 19
pav.). Esamą situaciją l÷m÷ užtrukęs dokumentų derinimo ir tvirtinimo, t. y. projektų finansavimo sąlygų
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aprašų derinimo, veiksmų programos priedo keitimo, sprendimų d÷l finansavimo skyrimo pri÷mimo,
procesas.
20 paveikslas. 3 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais

ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)

8,75
10
8
6
1,63

4
2
0
2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas

Remiantis LR Vyriausyb÷s 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos Sąjungos
fondų l÷šų naudojimo planu, akumuliuota kritin÷ pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų l÷šų
suma šiam prioritetui buvo 8,75 mln. eurų. 2009 m. įgyvendinant šį prioritetą Europos Sąjungos l÷šų
naudojimo planas nebuvo įvykdytas (Žr. 20 pav.). 2009 m. pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos
fondų l÷šų suma pagal šį prioritetą sudar÷ 1,63 mln. eurų, t. y. 18,6 proc. planuotų pripažinti deklaruotinomis
l÷šų. L÷tesnę už planuotą Europos Sąjungos fondų l÷šų panaudojimo spartą nul÷m÷ mažiau negu planuota
pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičius.
Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų aprašų
rengimo, valstyb÷s projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, sprendimų d÷l
finansavimo skyrimo pri÷mimo, sutarčių pasirašymo. Planuojama sukoncentruoti l÷šas prioritetin÷ms
veikloms, paankstinti kvietimus teikti paraiškas ir padidinti jų bei jau paskelbtų kvietimų teikti paraiškas l÷šų
sumas. Stengiamasi fiksuoti būtinus pakeitimus ir skubos tvarka teikti Vadovaujančiajai institucijai. Iki
laikotarpio pabaigos planuojama įsisavinti visas l÷šas, skirtas prioriteto priemon÷ms.
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E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
38 lentel÷. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes

Grup÷
Moterys
Imigrantai
Mažumos
Neįgalieji
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys

Tikslin÷s grup÷s atstovų (moterų,
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų
asmenų, per ataskaitinį laikotarpį
baigusių dalyvauti projektų veiklose.
66,7 %
0,21 %
3,63 %
0%
0%
0%
1,5 %

Viso 2009 m. projektų veiklose baig÷ dalyvauti 468 asmenys.

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui

Pagal trečiojo prioriteto įgyvendinamas priemones reikalavimai projektams d÷l atitikties lyčių
lygyb÷s ir nediskriminavimo principams yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Vertinant
projektus atsižvelgiama ar projektai neprieštarauja lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principams,
nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių
galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir naudotis
projektų rezultatais. Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos
kriterijuose n÷ra įtrauktų papildomų reikalavimų d÷l šio prioriteto įgyvendinimo, tod÷l galima teigti, kad
prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.

2. Veiksmai, skirti imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui ir jų socialin÷s integracijos
skatinimui
Patvirtintose priemon÷se reikalavimai, susiję su imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimu ir jų
socialin÷s integracijos skatinimu, n÷ra įtraukti į projektų specialiuosiuos atitikties atrankos ir
specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijus. Tačiau buvo patvirtinta viena priemon÷, kurios dalis
veiklų skiriama imigrantų darbo rinkoje ir jų socialin÷s integracijos skatinimui. Tai priemon÷ „Parama
mokslininkų ir kitų tyr÷jų mokslinei veiklai (visuotin÷ dotacija)“. 2009 m. spalio 8 d. Lietuvos mokslo
taryba prad÷jo priemon÷s valdymą. Priemon÷s tikslas – skatinti patyrusių ir jaunų mokslininkų tarptautinio
lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, pritraukiant aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų
erdvę, stiprinant jos konkurencingumą pasaulyje. Priemon÷je numatyta veikla „Konkursinis finansavimas
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aukšto lygio mokslininkų pritraukimui ir reintegracijai, pagal kurią į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas
siekiama pritraukti užsienio mokslininkus bei sudaryti jiems tinkamas darbo sąlygas mokslinių tyrimų ir
eksperimentin÷s pl÷tros srityje. Duomenų prioriteto įgyvendinimo poveikio imigrantų dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimui ataskaitiniu laikotarpiu n÷ra, kadangi iki 2009 m. pabaigos nebuvo pasirašytų sutarčių ir
mokslininkų inicijuoti mokslinių tyrimų projektai nebuvo įgyvendinami.

3. Veiksmai, kuriais skatinama socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumas ir
socialin÷ apr÷ptis.
Per ataskaitinį laikotarpį baig÷ dalyvauti projektų veiklose 17 asmenų kurie priklauso mažumų
atstovams, pagal tikslinių grupių klasifikavimą. Remiantis tautiniu gyventojų pasiskirstymu Lietuvoje
(Statistikos departamento duomenimis 2009 m. ne lietuviai Lietuvoje sudar÷ 16 procentų13), galima
prognozuoti, kad ateityje projektų veiklose mažumų atstovų bus daugiau, kadangi pasirašydami sutartis
projektų vykdytojai įsipareigojo laikytis lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principų ir neriboti vyrams ir
moterims, bet kokios ras÷s arba etnin÷s kilm÷s, religijos arba tik÷jimo, amžiaus, negalios, seksualin÷s
orientacijos atstovams dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumui ir
socialinei apr÷pčiai yra neutralus, kadangi projektų veiklos nebuvo nukreiptos specialiai į socialiai
pažeidžiamas visuomen÷s grupes.

4. Novatoriškos veiklos pristatymas

Novatoriška veikla yra numatyta įgyvendinamoje priemon÷je „Žinių apie mokslą ir technologijas
gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygyb÷s moksle skatinimas“ Lietuvos mokinių
informavimo ir technin÷s kūrybos centro projekto „Mokinių jaunųjų tyr÷jų atskleidimo ir ugdymo sistemos
sukūrimas“ veikloje „Jaunųjų tyr÷jų vadovų (JTV) mokymų programos parengimas ir akreditavimas“
numatyta parengti bei akredituoti vieną mokymų programą, pagal kurią bus apmokyta 60 mokytojų-jaunųjų
tyr÷jų vadovų. Lietuvos aukštosiose mokyklose bei mokytojų kvalifikacijos k÷limo kursuose iki šiol nebuvo
ugdomi mokinių jaunųjų tyr÷jų mokytojų geb÷jimai vadovauti mokslinei veiklai. Projekto veikla skirta šiam
trūkumui taisyti. Į pagalbą bus pasitelkiami mokslininkai (ekspertai) turintys pedagoginio ir mokslinio darbo
patirties, kurie paruoš mokytojų-jaunųjų tyr÷jų vadovų teorinių ir praktinių mokymų programą. Pirmenyb÷
tobulinti kvalifikaciją bus teikiama mokytojams, kurie yra jaunųjų tyr÷jų klubo mokytojų sekcijos tikrieji
13

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010215&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&P
XSId=3236&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10
=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
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nariai, t.y. jų vadovaujami mokiniai yra dalyvavę mokinių mokslinių darbų konkursuose – Europos Sąjungos
Jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniuose (II-III) etapuose (2008–2009 m.) arba „Id÷jų mug÷je“.
Praktiniai mokytojų mokymai vyks mokslo ir studijų institucijų laboratorijose – kiekvienas jaunasis tyr÷jas
tur÷s individualų vadovą, su kuriuo parengs mokslinio tyrimo darbą bei jį pateiks kurso pabaigoje.
Svarbiausios kurso temos yra mokslinio darbo aprašo ir jo prezentacijos parengimo pagrindai, statistinio
duomenų tvarkymo metodai, kūrybinio mąstymo metodų taikymas, mokslinio eksperimento planavimo
pagrindai. Mokymų programoje visos mokymo proceso dalys bus detaliai aprašytos ir parengtos
rekomendacijos d÷stytojams bei mokytojų vadovams. Taip pat bus parengti reikalavimai atliekamiems
moksliniams-tiriamiesiems darbams ir nustatytos atsiskaitymo bei mokytojo-tyr÷jo kvalifikacijos suteikimo
taisykl÷s. Tokiu būdu vadovai patys išbandys visus mokslinio tiriamojo darbo etapus (kai kurie pirmą kartą,
nes ne visi jų studijuodami universitetuose tur÷jo galimybę rengti ir ginti baigiamuosius darbus). Mokymų
bei mokslin÷s veiklos sklaidai bus organizuojamas 3 mokslin÷se konferencijose, kuriose mokytojai pristatys
savo mokslinio darbo rezultatus.

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai

Prioriteto įgyvendinimo poveikis pagal parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos priemones yra
tiesioginis. Reikalavimų projektams specialiuosiuose atitikties atrankos ir specialiuosiuose prioritetiniuose
atrankos kriterijuose patvirtintose priemon÷se nebuvo nustatoma, tačiau yra kelios priemon÷s, kurių veiklos
numato poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai.
Priemon÷s „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų
baz÷s, e. dokumentai)“ veiklos yra skirtos mokslininkų ir kitų tyr÷jų prieigos prie periodinių ir kitų mokslo
leidinių užtikrinimui bei Lietuvos mokslo publikacijų elektroninių dokumentų ir informacijos apie
publikacijas kaupimui, analizei ir sklaidai.
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos projektu „eMoDB.LT: elektroninių mokslo duomenų
bazių atv÷rimas Lietuvai“ siekiama tobulinti mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikaciją ir kt. kompetencijas,
skatinti jų tęstinį profesinį tobulinimąsi, sukuriant naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais
mokymo programas ir vykdant mokymus bei užtikrinant tikslin÷ms grup÷ms prieigą prie mokslo
informacijos duomenų bazių ir jų archyvų. Projekto metu tęsiama duomenų bazių prenumerata praplečiant
vartotojų skaičių bei prenumeruojamos naujos iki šiol Lietuvoje neprenumeruotos duomenų baz÷s (iš viso 60
duomenų bazių ir 5 archyvai).
Lietuvos mokslo tarybos projektu „Lituanistika“ (www.minfolit.lt) plečiama tarptautin÷ mokslin÷
duomenų baz÷ „Lituanistika“: į bazę įtraukiami Lietuvoje ir užsienyje publikuoti lituanistiniai humanitarinių
ir socialinių mokslų srities veikalai (bibliografiniai duomenys bei santraukos lietuvių ir anglų kalbomis).
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Projekto metu planuojama sukaupti 4900 publikacijų elektroninių dokumentų (ataskaitiniu laikotarpiu į bazę
jau įkelta 2906 publikacijų). Nuolat pildoma baz÷ sudaro galimybes tyr÷jams sistemingai pažinti žinių apie
nagrin÷jamą dalyką visumą. Baz÷ sudaro galimybę susipažinti su mokslo veikalais, kurie kitu atveju tyr÷jui
būtų neprieinami (pavyzdžiui, užsienyje publikuoti lituanistiniai veikalai).
Kauno technologijos universiteto projekte „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LIDA) pl÷tra“ (VP13.1-ŠMM-02-V-02-001) viena iš veiklų yra prieigos prie duomenų pasauliniuose HSM archyvuose (ICPSR
arba analogiškuose) Lietuvos valstybinių mokslo įstaigų mokslininkams ir tyr÷jams sukūrimas. Jos tikslas
didinti projekto tikslinių grupių galimybes atlikti kokybiškus tyrimus, sukurti prieigą prie duomenų
pasauliniuose HSM archyvuose (ICPSR arba analogiškuose) Lietuvos valstybinių mokslo ir studijų įstaigų
studentams, mokslininkams ir kitiems tyr÷jams. 2009 metais buvo sukurta metin÷ prieiga prie ICPSR
archyvo šioms institucijoms: KTU, VU, MRU, VDU, KU, ŠU ir STI.
Priemon÷s „MTTP kokyb÷ ir ekspertų rengimas“ Studijų kokyb÷s vertinimo centro projektu
„Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos pl÷tra“ Nr. gerinamos darbo sąlygos mobiliems
mokslininkams, sprendžiant „protų susigrąžinimo ir pritraukimo“ problemą. Projekto veiklų metu teikiama
įvairaus pobūdžio pagalba bei nuolat atnaujinama informacija atvykstantiems ir išvykstantiems
mokslininkams bei jų šeimoms, siekiant palengvinti jų mobilumą, tai yra siekiama pl÷sti paslaugas, skirtas
mokslininkams bei mokslo ir studijų institucijoms. Projekto metu tobulinama bei nuolat atnaujinama
Lietuvos mokslininkų mobilumo centro internetin÷ svetain÷, kurios tikslas yra informuoti apie mokslininkų
mobilumo galimybes, renginius, naujienas, tarptautines iniciatyvas bei darbo vietas mokslo ir studijų
institucijose. Ši veikla tiesiogiai prisideda prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros.
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei pl÷trai
39 lentel÷. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).

Apskritys (regionai)
Alytaus
Marijampol÷s
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Mažeikiai
Visaginas

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)
24.878,84
24.878,84
24.878,84
24.878,84
24.878,84
24.878,84
24.878,84

Įgyvendinamų projektų skaičius
8
8
8
8
8
8
8

Iš 9 projektų, kurie prad÷ti įgyvendinti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 8 projektai įgyvendinami
visoje Lietuvoje, tod÷l šių projektų naudą patirs visi septyni regioniniai ekonomikos augimo centrai.
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Projektas „Studentų mokslin÷s veiklos skatinimas“, kurio metu skatinamas regionų aukštųjų mokyklų
dalyvavimas bei studentų horizontalieji mainai, apima 7 savivaldybes, tačiau nevykdomas septyniuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Šis projektas prisideda prie darnaus ekonomikos ir socialinių
skirtumų tarp regionų, kuriuose vykdomas, bei šių regionų viduje mažinimo, išsaugant intelektinį regionų
potencialą ir regionų savitumą
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai pl÷trai
Dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje vykdomų projektų skatina darnios pl÷tros principų
įgyvendinimą, kadangi pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją visuomen÷s švietimo ir mokslo pl÷tra
yra darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetai14. Priemonių, tikslingai orientuotų tik į darnios pl÷tros
principų įgyvendinimą n÷ra, tačiau atskiri įgyvendinami 3 prioriteto projektai prisideda prie darnios pl÷tros
prioriteto.
Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje kaip prioritetai nurodoma efektyvesnis gamtos išteklių
naudojimas; užimtumo didinimas, nedarbo, ir socialin÷s atskirties mažinimas. Įgyvendinant priemon÷s
„Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų baz÷s,
e.dokumentai)“ Lietuvos mokslo tarybos projektą „Lituanistika“ stengiamasi efektyviai naudoti gamtos
išteklius. Įsigytas greitaeigis skanavimo aparatas, kuriuo galima daryti dokumentų elektronines kopijas.
Tokia priemone mažinamas popieriaus vartojimas. Projektas didina socialinių ir humanitarinių mokslų tyr÷jų
užimtumą ir mažina socialinę atskirtį, nes yra užmezgami darbo santykiai su keliais šimtais tyr÷jų mokslin÷s
produkcijos ekspertiniam vertinimui bei kelios dešimtys santraukų rengimo specialistų, kurie savo darbą gali
atlikti namuose neribojant darbo laiko. Dalis šių darbuotojų tur÷jo sunkumų įsidarbinant d÷l vaikų ar
neįgalių šeimos narių priežiūros. Taigi, projektas prisideda ne tik prie tokių asmenų užimtumo didinimo, bet
ir prie socialin÷s atskirties mažinimo.
Mokslininkų mobilumas skatina tarptautinius mokslinius tyrimus ir mokslininkų bendradarbiavimą.
Tokiu būdu priemon÷s „MTTP kokyb÷ ir ekspertų rengimas“ Studijų kokyb÷s vertinimo centro projektas
„Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos pl÷tra“ tiesiogiai prisideda prie Nacionalin÷s darnaus
vystymosi strategijos prioriteto „švietimo ir mokslo vaidmens didinimas“15, siejant su vidutin÷s trukm÷s
uždaviniu „spartinti Lietuvos mokslo ir technologijų kūrimo institucijų integraciją į ES mokslinių tyrimų ir
technologijų kūrimo erdvę“16 bei jo įgyvendinimo priemone „ekonomin÷mis ir organizacin÷mis

14

Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr.
1160 (Žin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).
15
Nacionalin÷ darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr.
1160 (Žin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).
16
Ten pat.
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priemon÷mis aktyvinti dalyvavimą tarptautiniuose mokslo ir studijų mainuose, tarptautin÷se mokslinių
tyrimų ir naujausių technologijų kūrimo programose“.
Priemon÷s „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ Lietuvos
mokslo tarybos projektas „Studentų mokslin÷s veiklos skatinimas“ prisideda prie keleto darnaus Lietuvos
vystymosi prioritetų įgyvendinimo. Projekto metu aktyviai skatinamas regionų aukštųjų mokyklų studentų ir
d÷stytojų dalyvavimas mokslin÷je veikloje bei studentų horizontalieji mainai. Projektas taip pat prisideda
prie darnaus ekonomikos ir socialinių skirtumų tarp regionų bei regionų viduje mažinimo, išsaugant
intelektinį regionų potencialą, užtikrinantį regionų savitumo išsaugojimą.
Atskiros priemonių dalys bei aktyvus projektų rezultatų viešinimas prisideda prie švietimo ir
mokslinių tyrimų vaidmens visuomen÷je didinimo, formuoja modernų požiūrį į racionalų bei socialiai
atsakingą energijos ir gamtos išteklių naudojimą, bei skatina sveiką gyvenseną
8. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklos pristatymas
40 lentel÷. Veiklos, skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui.

Priemon÷s, remiančios
tarptautinį bendradarbiavimą

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
projektams, apimantiems
tarptautinio
bendradarbiavimo veiklas
(eurais)

iš jų ES l÷šos
(eurais)

„Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas“

„MTTP tematinių tinklų,
asociacijų veiklos

135.306,47

115.010,50

–

–
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Apibūdinkite tarptautinio
bendradarbiavimo pobūdį

Lietuvos ir užsienio
mokslininkų ir kitų tyr÷jų
podoktorantūrin÷s stažuot÷s
Lietuvos mokslo centruose.
Mokslininkų iš užsienio
trumpi vizitai į Lietuvos
mokslo ir studijų institucijas.
Lietuvos jaunųjų mokslininkų
ir doktorantų dalyvavimas
tarptautiniuose mokslo
renginiuose.
Doktorantų stažuot÷s užsienio
mokslo centruose,
bibliotekose, archyvuose.
Vietinio ir/arba tarptautinio
bendradarbiavimo (tematinių
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stiprinimas“

ir partneryst÷s tinklų)
stiprinimas ir koordinavimas,
t.y. tematinių ir partneryst÷s
tinklų kūrimas ir (ar)
skatinimas (pavyzdžiui,
naryst÷ tarptautin÷se
organizacijose).
Naudos ir kokyb÷s vertinimo
prioritetai (tarptautiškumo
aspektu):

2009 m.
įgyvendinamų projektų
nebuvo.

- Projektas skatina tarptautinį
mokslininkų ir kitų tyr÷jų
organizacijų
bendradarbiavimą;
- Kokybiškai parengtas
projekto valorizacijos
(rezultatų sklaidos) planas;
- Projekto veiklomis
pareišk÷jas užtikrina
dalyvavimo ES ir kitose
tarptautin÷se mokslo
programose ir/arba
iniciatyvose, ir/arba ES
struktūrin÷s paramos
projektuose papildomumą;
- Projekto veiklose numatoma
(buvo numatyta) parengti
mokslo ir studijų institucijų
integracijos planą, ir/arba
Jungtines tyrimų programas
ir/arba nacionalinių
technologinių platformų
strateginių mokslinių tyrimų
planą.

2009 m. buvo patvirtinti du priemon÷s „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų mobilumo ir studentų mokslinių
darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašai, valstyb÷s projektų sąrašai bei finansavimo skyrimo
įsakymai. Pasirašytos 3 sutartys d÷l projektų finansavimo ir administravimo.
Įgyvendinant priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“, 2009 m. buvo
patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, paskelbtas kvietimas, pagal kurį gautos 34 paraiškos.
Finansavimo skyrimo įsakymą planuojama patvirtinti 2010 m. I ketvirtį.
Švietimo ir mokslo ministerija dalyvauja 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programoje nustatytų tarptautinio bendradarbiavimo, inovatyvumo ir partneryst÷s prioritetų įgyvendinimo
priežiūros darbo grup÷s veikloje.
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9. Socialin÷ partneryst÷

2009 m. liepos 3 d. patvirtinta priemon÷ „Valstyb÷s pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų
įdarbinimui įmon÷se“, kurios tikslas – didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių žinioms ir mokslui
imliose įmon÷se. Įgyvendinus pagal šią priemonę remiamas veiklas, skirtas mokslininkų ir kitų tyr÷jų,
MTEP techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimui labai mažose, mažose ir vidutin÷se
žinioms ir mokslui imliose įmon÷se, tikimasi sustiprinti mokslo ir verslo partnerystę.

10. Prioriteto įgyvendinimo poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimu

Netaikoma.

11. JEREMIE įgyvendinimas

Netaikoma.

12. Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją

Dvigubo finansavimo riziką ESFA vertinama naudodama šiuos informacijos šaltinius:
• SFMIS2007 (matomi visi ESF ir ERPF finansuoti projektai).
• paraiškos B dalyje esanti informacija apie pareišk÷jo pateiktas paraiškas, įgyvendintus ar
įgyvendinamus projektus, finansuojamus iš kitų l÷šų.
Kilus įtarimui d÷l dvigubo finansavimo vertintojas gali:
• paprašyti pareišk÷jo papildomos informacijos apie veiklas, l÷šas, tikslines grupes kituose
projektuose;
• kviestis pareišk÷ją pokalbio;
• vykti į patikrą;
• kreiptis į kitas paramą suteikusias įstaigas.
Dvigubo finansavimo rizikos sumažinimui organizuojant vertinimo procesą atkreipiamas d÷mesys į:
• Jeigu t.t. pareišk÷jas jau yra įgyvendinęs projektą, finansuotą iš ESF, jo paraiškos vertinimui yra
skiriamas jo projektą prižiūr÷jęs darbuotojas.
• Jeigu tas pats pareišk÷jas yra pateikęs keletą projektų – visi jie skiriami tam pačiam vertintojui
(jei yra galimyb÷).
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• Rengiant PFSA stengiamasi atskirti tinkamus pareišk÷jus, remiamas veiklas ir kt.
• Vertinimo metu organizuojami kas savaitiniai ar dažnesni vertintojų susitikimai, kur aptariami
įvairūs probleminiai klausimai (taip išaišk÷ja identiškus projektus pateikusios įmon÷s ir pan.).
• Mokymų ir konsultacijų metu pareišk÷jams akcentuojama, kas tai yra dvigubas finansavimas, ko
reik÷tų vengti ir pan.
Projektų įgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika vertinama tikrinant mok÷jimo prašymus
bei patikrų vietoje metu. Tam yra skirti klausimai MP patikros bei patikros vietoje lapuose.
13. Informacija apie kryžminį finansavimą

41 lentel÷. Kryžminį finansavimo panaudojimas
Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
kryžminiam
finansavimui tekusių
deklaruotinų l÷šų suma
(eurais)

Priemon÷

Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų
baz÷s, e.dokumentai)

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryžminio finansavimo
l÷šos

Projekte „Lituanistika“ skirtos l÷šos 4 kompiuteriams,
spausdintuvui, 5 nepertraukiamo maitinimo
šaltiniams, greitaeigiam skanavimo aparatui įsigyti.
Projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų
bazių atv÷rimas Lietuvai“ skirtos l÷šos 3 multimedia
projektoriams, ekranams, transportavimo ekrano
d÷klams, 3 nešiojamiems kompiuteriams, lazeriniam
kopijuokliui, spausdintuvui įsigyti.

28.825,13

Žinių apie mokslą ir technologijas
gilinimas ir sklaida tarp
moksleivių ir jaunimo bei lyčių
lygyb÷s moksle skatinimas

25.341,75

Iš viso:

54.166,88

Projekte „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA)
pl÷tra“ skirtos l÷šos 2 stacionariems kompiuteriams 2
monitoriams, duomenų archyvavimo technin÷s
įrangos komplektams: tarnybinei stočiai, 6 standiems
diskams, 3 tarnybin÷s stoties FC adapteriams su 8
laidais įsigyti.
Projekte „Mokinių jaunųjų tyr÷jų atskleidimo ir
ugdymo sistemos sukūrimas“ skirtos l÷šos 4
stacionariems kompiuteriams, 1 nešiojamam
kompiuteriuis, serveriui su diskų talpykla, spintai,
spausdintuvui, kopijavimo įrenginiui įsigyti.

42 lentel÷. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
Priemon÷

Deklaruotinų išlaidų, kurios
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Išsaugotų darbo vietų
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iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)

skaičius

skaičius

135.306,47

3

3

Žinių apie mokslą ir
technologijas gilinimas ir
sklaida tarp moksleivių ir
jaunimo bei lyčių lygyb÷s
moksle skatinimas

3.3.2 Svarbiausios problemos

Atsižvelgiant į valstyb÷s kontrol÷s rekomendacijas papildytos Agentūros procedūros, patikros lapai,
dokumentų formos.
Pagrindin÷ problema, kuri kilo projektų įgyvendinimo etape – l÷šų įsisavinimo sparta. D÷l žemo
l÷šų įsisavinimo projektų vykdytojai neįvykdo finansavimo ir administravimo sutartyse (toliau – Sutartys)
numatytų įsipareigojimų, t.y. dažnais atvejais per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį bei pirmuosius
metus nepatiria ir nedeklaruoja tiek l÷šų, kiek numatyta Sutartyse ir atitinkamai nepasiekia Sutartyse
nustatytų pusmečio bei metinių l÷šų įsisavinimo procentų.
Galima išskirti keletą tokią situaciją sąlygojančių vidinių ir išorinių (nepriklausančių nuo projektų
vykdytojų) veiksnių.
Vidiniai veiksniai:
1. Projektų įgyvendinimo. Užsitęsęs viešųjų pirkimų vykdymas, dažnai sąlygojantis veiklų
v÷lavimą bei žemesnį, nei numatyta Sutartyse, l÷šų įsisavinimą,
Išoriniai veiksniai:
1. Mokesčių pasikeitimai, sąlygojantys l÷šų trūkumą finansinių įsipareigojimų įvykdymui (pvz.
2010 m. pasikeitę mokesčiai pagal autorines sutartis).
2. Teisminiai procesai, susiję su viešųjų pirkimų procedūrų apskundimu, sąlygojantys veiklų
v÷lavimą (kartais net sustabdymą), l÷šų neįsisavinimą. L÷šų sutaupymai, atsiradę d÷l paslaugų/prekių
įsigijimo mažesne kaina, nei numatyta projekto biudžete ir turintys didžiausią įtaką žemam l÷šų įsisavinimui
(l÷šų sutaupymas kai kuriais atvejais siekia net iki 50 proc. projekto vert÷s).
Kilusios problemos buvo sprendžiamos pasitelkiant šias priemones:
8. Siekiant užtikrinti savalaikį projektų įgyvendinimą į projektų finansavimo ir administravimo
sutartis įtraukti projektų vykdytojų įsipareigojimai deklaruoti individualiai kiekvienam projektui nustatytą
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projekto išlaidų procentą po 6 ir 12 m÷n. nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo.
Įgyvendinančioji institucija kartu su tarpine institucija vykdo sistemingą šių ir kitų sutarties nuostatų
monitoringą bei imasi priemonių projektų savalaikiam įgyvendinimui užtikrinti;
9. Projekto vykdytojo konsultacijos telefonu;
10.

Projekto vykdytojui arba projekto vykdytojo organizacijos, institucijos vadovui siunčiamas

raštas, prašant paaiškinti projekto situaciją, problemą, jos susidarymo priežastis bei numatomus sprendimo
būdus;
11.

Organizuojamos individualios ar mini grup÷se konsultacijos/mokymai projekto

vykdytojams aktualia tema, pasikviečiant projekto vykdytoją(-jus) į agentūrą;
12.

Apie situaciją projekte informuojama Švietimo ir mokslo ministerija;

13.

Organizuojamas dvišalis susitikimas vadovų lygmenyje arba trišalis (Europos socialinio

fondo agentūra, Švietimo ir mokslo ministerija ir projekto vykdytojas) susitikimas, kviečiant dalyvauti
projekto vykdytojo organizacijos, institucijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
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3.4. 4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“
3.4.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
Informacija apie ŽIP VP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ (toliau – 4 prioritetas) įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis
prie jo įgyvendinimo prisidedančių uždavinių fizinių, bei finansinių steb÷senos rodiklių pasiekimais. 2007
metais VP nebuvo faktiškai prad÷ta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu
reglamentavimu. 2008 metais įgyvendinimas buvo prad÷tas, bet rodiklių pasiekimų nebuvo, tod÷l buvo
pateiktos tik paradin÷s fizinių steb÷senos rodiklių pradin÷s reikšm÷s. D÷l užsitęsusio pasirengimo prad÷ti
įgyvendinti prioritetą,

už 2009 ŽIP VP įgyvendinimo metus pateikiami tik finansiniai 4 prioriteto

įgyvendinimo rodiklių pasiekimai, fizinių įgyvendinimo rodiklių pasiekimų n÷ra, tod÷l ataskaitoje
pateikiamos nulin÷s pasiekimų reikšm÷s.
A DALIS: STEBöSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
43 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius geb÷jimus
valstyb÷s tarnyboje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstyb÷s tarnautojų,
statutinių tarnautojų,
kitų valstyb÷s ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojų) skaičius*
Mokyme dalyvavę
asmenys (valstyb÷s
tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti
valstyb÷s ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojai)
Mokymuose
dalyvavę asmenys
(statutiniai
tarnautojai)
Mokymuose
dalyvavę asmenys
(kiti valstyb÷s ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

–

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37.000

Pradinis
taškas

22.956**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

0 proc.

0
proc.

–

–

–

–

–

–

0 proc.

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45
proc.

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

0 proc.

–

Pasiekimas

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas
Tikslas

–

–

–

–

–

–

0 proc.

–

0
proc.
–

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

0 proc.

0
proc.

–

–

–

–

–

–

0 proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25
proc.
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Bendradarbiavimo ir
partneryst÷s projektų
skaičius

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas
Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

9***

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rezultato rodikliai
S÷kmingai mokymus
baigusių asmenų
(valstyb÷s
tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie
taiko įgytas žinias
darbe, dalis (proc., 6
m÷nesiai po mokymų
pabaigos)
Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstyb÷s
tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie
s÷kmingai baig÷
mokymus ir gavo
mokymo
pažym÷jimus, dalis

Pasiekimas

0 proc.

0 proc.

0
proc.

–

–

–

–

–

–

0 proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75
proc.

60 proc.
**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

0 proc.

0
proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90
proc.

97 proc.
**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tikslas

Pradinis
taškas

Pasiekimas
Tikslas

Pradinis
taškas

* Pagal 2006 m. duomenis, tikslinę grupę sudaro 75 000 darbuotojų, kuriems taikomos Valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos (31
proc. valstyb÷s tarnautojų, 33 proc. statutinių tarnautojų, 26 proc. kitų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų).
** Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita (Vienas
asmuo skaičiuojamas vieną kartą).
*** Pagal 2005 m. ir 2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemonę finansuojami atitinkamai 6 ir 3 dvynių projektai (be nepaskirstyto
rezervo projektų).

44 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Lietuvos
ministerijose
įdiegtų veiklos
valdymo
sistemų
skaičius ir dalis
nuo visų
ministerijų
(skaičius
/proc.)*
Parengti
savivaldybių

0 (0 proc.)

0 (0
proc.
)

0 (0
proc.
)

–

–

–

–

–

–

0 (0 proc.)

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 (100
proc.)

Pradinis
taškas2

0 (0
proc.)**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Pasiekimas

Pasiekimas
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Tikslas
Pradinis
taškas

–
39***
(2006)

–

–

–

–

–

–

–

–

21

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

Rezultato rodikliai
Pasiekimas

Valstyb÷s
išlaidų, kurias
apima veiklos
valdymo
sistemos visose
ministerijose,
dalis (proc.)

Savivaldyb÷s,
kurios turi
parengtus
bendruosius
teritorijų
planus (proc.
nuo visų
savivaldybių)

0 proc.

0
proc.

0
proc.

–

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

48 proc.
(be
dotacijų
savivaldyb
÷ms iš
valstyb÷s
biudžeto,
pagal 2006
m.
duomenis)

Pradinis
taškas

39
proc.****
(2006)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0
proc.
–

0
proc.
–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

–

–

–

–

–

–

100 proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0 proc.

Tikslas

–

Pradinis
taškas

65
proc.***
(2006 m.)

* Planuojama, kad veiklos valdymo sistemos diegimą prižiūr÷s Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba. Ketinama
įdiegti veiklos valdymo sistemą, kuri apims 14 Lietuvos ministerijų. Rodiklis bus pasiektas Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko tarnybai įgyvendinus projektą.
** Šiuo metu kelios ministerijos yra įsidiegusios veiklos valdymo sistemas, tačiau jos n÷ra tapačios ketinamai kurti veiklos
valdymo sistemai, kuri apims 14 Lietuvos ministerijų. Tod÷l pradin÷s situacijos rodiklis skaičiuojamas 0 vnt./0 proc. Rodiklis bus
pasiektas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai įgyvendinus projektą.
*** Nuo 2006 m. rengiami bendrieji teritorijų planai 39 savivaldyb÷ms, kuriuos numatoma parengti 2007-2008 m. Remiantis
www.esparama.lt duomenimis faktiškai per 2007-2008 m. buvo įgyvendintas 51 projektas d÷l savivaldybių teritorijų bendrųjų
planų parengimo.
**** Nustatyta VRM užsakyto tyrimo metu. Pagal sukurtą Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14
ministerijų, skaičiavimo metodologiją duomenys bus renkami kas 2 metus (2011, 2013 ir 2015 metais) atliekant tyrimus.

45 lentel÷. 3 uždavinys: Gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir
verslui
Rodikliai

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso

Produkto rodikliai
Geresnio
Pasiekimas
reglamentavimo
diegimo
Tikslas
projektų,

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15
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Įdiegtų kokyb÷s
vadybos
sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose
skaičius
Įdiegtų kokyb÷s
vadybos
sistemų
valstybinio
administravimo
ir kituose
viešojo
administravimo
subjektuose
skaičius*

Pradinis
taškas

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

0

0

0

–

–

–

–

–

–

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas
Tikslas

0
–

0
–

0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0
40

Pradinis
taškas

4*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

Rezultato rodikliai
Pasiekimas
Vidutinis
įmon÷s
steigimo
laikotarpis
Valstyb÷s ir
savivaldybių
išlaidų, kurias
apima kokyb÷s
vadybos
sistemos, dalis
(proc.)

0

0

0

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7
darbo
dienos

Pradinis
taškas

26 dienos
(2004 m.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0 proc.

0 proc.

0 proc.

–

–

–

–

–

–

0 proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25
proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas

3,2 proc.
(2006
m.)**

* 4 Lietuvos įstaigos visiškai įdieg÷ bendrąjį vertinimo modelį, kuris yra vienas iš kokyb÷s valdymo modelių (šaltinis: Lietuvos
viešojo administravimo institutas, 2006 m. ), apie 22 viešojo sektoriaus įstaigų yra įsidiegusios kitus kokyb÷s vadybos metodus
(pvz., ISO). Atsižvelgiant į šį rodiklį bus atliekamas kontrolin÷s grup÷s vertinimas siekiant palyginti institucijų, turinčių įdiegtas
kokyb÷s valdymo sistemas, veiklą su tokio pat tipo institucijomis, neturinčiomis įdiegtų kokyb÷s valdymo sistemų. Tikimas, kad
kokyb÷s vadybos sistemos bus įdiegtos 60 savivaldybių administravimo subjektuose ir 40 valstybinio administravimo ir kituose
viešojo administravimo subjektuose.
** Nustatyta VRM užsakyto tyrimo būdu. Pagal sukurtą Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos,
skaičiavimo metodologiją duomenys bus renkami kas 2 metus (2011, 2013 ir 2015 metais) atliekant tyrimus.
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B DALIS: FINANSINö PAŽANGA
46 lentel÷. 4 prioriteto finansin÷ pažanga
(Eurais)
Uždaviniai

1. Uždavinys
„Tobulinti žmogiškųjų
išteklių valdymą bei
stiprinti
administracinius
geb÷jimus
valstyb÷s tarnyboje“
2. Uždavinys „Gerinti
veiklos valdymą,
geriau įgyvendinti ES
politikas, tobulinti
viešojo
administravimo
struktūrą“
3. Uždavinys „Gerinti
ekonomin÷s veiklos
reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir
verslui“

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus
sutartyse numatytų l÷šų suma (eurais).
mok÷jimo prašymus, suma (eurais)
Iš viso
ES l÷šos
LR valstyb÷s
Projekto
Iš viso
ES fondų l÷šos
LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto l÷šos vykdytojo
biudžeto l÷šos vykdytojo ir
iš skiriamo
ir partnerio
iš skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
(-ių) l÷šų
finansavimo
l÷šų suma
(BF)
suma
(BF)
40.957,71
34.814,05
6.143,65
0,00
5.779.800,52
4.912.830,44
866.970,08
0,00

42.563,18

36.178,70

6.384,48

0,00

5.553.632,41

4.647.952,00

659.492,04

246.188,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6.887.267,44

5.990.383,47

896.883,96

0,00

83.520,89

70.992,75

12.528,13

0,00

18.220.700,37

15.551.165,91

2.423.346,08

246.188,38
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES
47 lentel÷. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms
Projekto dalyvių įvertinimo
parametras

Projekto dalyvių skaičius
Asmenų, prad÷jusių
Asmenų, kurie prad÷jo
Asmenų, baigusių
dalyvauti projekto
dalyvauti projekto
dalyvauti projekto
veiklose per
veiklose praeitą
veiklose per ataskaitinį
ataskaitinį laikotarpį,
ataskaitinį laikotarpį ir
laikotarpį, skaičius
skaičius
tęsia dalyvavimą jose šį
ataskaitinį laikotarpį,
skaičius
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
1
2
3
4
5
6
7
Bendras projekto dalyvių skaičius
22
5
0
0
17
3
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
Vaikai iki 14 m.
0
0
0
0
0
0
Jauni žmon÷s (15-24 m.)
0
0
0
0
0
0
Vidutinio amžiaus žmon÷s (25–44
16
4
0
0
15
3
m.)
Vidutinio amžiaus žmon÷s (45–54
4
1
0
0
1
0
m.)
Vyresnio amžiaus žmon÷s (552
0
0
0
1
0
64 m.)
Vyresni nei 65 m. žmon÷s
0
0
0
0
0
0
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
22
5
0
0
17
3
skaičius, įskaitant savarankiškai
dirbančiuosius),
iš jų savarankiškai dirbantys
0
0
0
0
0
0
Bedarbiai (bendras bedarbių
0
0
0
0
0
0
skaičius, įskaitant ilgalaikius
bedarbius),
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
0
0
0
0
0
0
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
0
0
0
0
0
0
(bendras ekonomiškai neaktyvių
asmenų skaičius, įskaitant
studijuojančius, besimokančius ar
iš÷jusius į pensiją, nutraukusius
verslą, visiškai neįgalius asmenis,
dirbančius namų ūkyje ar kt.),
iš jų ekonomiškai neaktyvūs
0
0
0
0
0
0
asmenys, kurie studijuoja ar mokosi
Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
Mažumos
0
0
0
0
0
0
Migrantai
0
0
0
0
0
0
Neįgalieji
0
0
0
0
0
0
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s
0
0
0
0
0
0
at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s
0
0
0
0
0
0
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s
0
0
0
0
0
0
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rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
0
0
0
ugdymas (ISCED 0 lygis)
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
0
0
0
(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir
0
0
0
trečios pakopos profesinis mokymas)
išsilavinimas (ISCED 3 lygis)
Aukštojo mokslo laipsnio
0
0
0
nesuteikiantis išsilavinimas baigus
vidurinę mokyklą (4 pakopos
profesinis mokymas) (ISCED 4
lygis)
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
22
5
0
(pagrindin÷s, vientisosios, specialios
profesin÷s, magistratūros,
doktorantūros, meno aspirantūros,
rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6
lygiai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3

Analizuojant paramą pagal tikslines grupes, pastebimas didesnis moterų aktyvumas. Jei tarp
asmenų, prad÷jusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, moterų skaičius buvo 22, tai vyrų
tik 3. Asmenų, baigusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius atitinkamai – moterų
17 ir vyrų 3. Tai paaiškinama moterų inovatyvumu ir didesn÷mis pastangomis gilintis savo profesijos srityje.
Lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principų laikymosi privalomumas įtrauktas į visų 4 prioriteto priemonių
finansavimo sąlygų aprašus. Ši nuostata atsispindi projektų atitikties vertinimo kriterijuose. Reikalavimuose
projektams ir pareišk÷jams, detalizuojančiuose bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus,
nurodyta, kad vertinant projektų atitiktį šiam kriterijui vertinama, ar projektuose nenumatoma apribojimų,
kurie tur÷tų neigiamą poveikį lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principams įgyvendinti, taip pat
atsižvelgiama į specifinius moterų ir vyrų poreikius bei problemas. Vertinimo metu taip pat nustatoma, ar
projektuose skatinamas nediskriminavimo principų įgyvendinimas bei laikomasi nediskriminavimo politikos
nuostatų. Finansavimą projektai gauna tik tuomet, jei laikomasi visų reikalavimų.
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D DALIS: KOKYBINö ANALIZö
48 lentel÷. 1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius geb÷jimus
valstyb÷s tarnyboje
Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus
uždavinio rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷:
1) VP1-4.1-VRM02-V
2) VP1-4.1-VRM03-V
3) 4.1-VRM-04-V

Rezultato rodikliai
(pavadinimas,
matavimo vnt.)

Produkto rodikliai (pavadinimas,
matavimo vnt.)

Deklaruotinų
išlaidų, kurios iki
ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s biudžeto
l÷šos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų suma
Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstyb÷s tarnautojai
9proc.),
Statutiniai tarnautojai
(proc.),
Kiti valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų
ir įstaigų darbuotojai
(proc.)) skaičius
Bendradarbiavimo ir
partneryst÷s projektų
skaičius
S÷kmingai mokymus
baigusių asmenų
(valstyb÷s tarnautojai,
statutiniai tarnautojai,
kiti darbuotojai), kurie
taiko įgytas žinias darbe,
dalis (proc., 6 m÷nesiai
po mokymų pabaigos)

Priemon÷s:
VP1-4.1-VRM-05-V

3
0,00
0,00

4
0,00
0,00

0,00

0,00

6.143,65

0,00

0,00

0,00

0

0

165

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių:
Priemon÷s:
1) VP1-4.1-VRM01-V,
2) VP1-4.1-VRM06-V
3) VP1-4.1-VRM07-V
6
40.957,71
34.814,05

–

0

–

0

–

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.

Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstyb÷s tarnautojai,
statutiniai tarnautojai,
kiti darbuotojai), kurie
s÷kmingai baig÷
mokymus ir gavo
mokymų pažym÷jimus,
dalis (proc.)

0

–

49 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą

Rezultato rodikliai
(pavadinimas, matavimo
vnt.)

Produkto rodikliai
(pavadinimas,
matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais )

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s biudžeto
l÷šos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų
suma
Lietuvos ministerijose
įdiegtų veiklos
valdymo sistemų
skaičius ir dalis nuo
visų ministerijų
(skaičius /proc.)
Parengti savivaldybių
bendrieji teritorijų
planai, skaičius
Valstyb÷s išlaidų,
kurias apima veiklos
valdymo sistemos
visose 13 ministerijų,
dalis (proc.)
Savivaldyb÷s, kurios
turi parengtus
bendruosius teritorijų
planus (proc. nuo visų
savivaldybių)

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus
uždavinio rodiklių įgyvendinimo

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių:

Priemon÷s:
VP1-4.2-VRM-01-V

Priemon÷s: VP1-4.2VRM-04-R

3
42.563,18
36.178,70

4
0,00
0,00

Priemon÷s:
1) VP1-4.2VRM-02-R
2) VP1-4.2VRM-03-V
3) VP1-4.2VRM-05-V
6
0,00
0,00

6.384,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

–

0

0

–

0
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50 lentel÷. 3 uždavinys: Gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir
verslui

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie konkretaus uždavinio rodiklių
įgyvendinimo

Rezultato rodikliai
(pavadinimas,
matavimo vnt.)

Produkto rodikliai (pavadinimas, matavimo vnt.)

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma (eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos iš
skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma
Geresnio
reglamentavimo
diegimo projektų,
finansuotų ES
struktūrin÷s
paramos l÷šomis,
skaičius
Įdiegtų kokyb÷s
vadybos sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose/
valstybinio
administravimo ir
kituose viešojo
administravimo
subjektuose
skaičius
Vidutinis įmon÷s
steigimo
laikotarpis
Valstyb÷s ir
savivaldybių
išlaidų, kurias
apima kokyb÷s
vadybos sistemos,
dalis (proc.)

Priemon÷s:
1) VP1-4.3-VRM01-V
3
0,00
0,00

Priemon÷s,
siekiančios kitų
(nacionalinių)
rodiklių

Priemon÷s:
1) VP1-4.3-VRM02-V
4
0,00
0,00

Priemon÷s:
1) VP1-4.3-VRM03-V
5
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

–

0,00

0,00

0,00

–

0

–

0

6
–

–

–

0

–

Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymas pagal ŽIP VP 4 prioriteto
įgyvendinimo priemones faktiškai prasid÷jo 2009 m. pabaigoje, tod÷l kol kas n÷ra ir ŽIP VP 4 prioriteto
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uždavinių produkto ir rezultato rodiklių pasiekimų. Dalis ŽIP VP 4 prioriteto projektų prad÷ta įgyvendinti
2009 m., bet jų pagrindiniai fiziniai rodikliai bus pasiekti tik projektų įgyvendinimo pabaigoje arba
projektams pasibaigus. 2010 m. metin÷je įgyvendinimo ataskaitoje prognozuojami ženkliai didesni veiksmų
programos 4 prioriteto įgyvendinimo pažangos rezultatai. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. pasirašyta 27 sutartys
už 18.220.700,37eurų. Pagal priemonę ,,Valstyb÷s tarnybos sistemos stiprinimas“ pasirašytos 3 sutartys,
kurių projektų vert÷ sudaro 4 830 394,73 eurų. Pagal priemonę ,,Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“ – 1 sutartis už 949 405,79 eurų, pagal priemonę ,,Veiklos valdymo
tobulinimas“ – 1 sutartis už 2 314 514,31 eurų, pagal priemonę „Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“ – 3 sutartys už
101.378,88 eurų, pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ – 1 sutartis už
2.082.099,75 eurų, pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ – 12 sutarčių už 1.055.639,48 eurų, pagal
priemonę „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ – 1 sutartis už 446.245,37 eurų, pagal priemonę „Viešųjų
politikų reformų skatinimas“ – 5 sutartys už 6.441.022,06 eurų,. Tikimasi, kad iki programavimo periodo
pabaigos pavyks pasiekti numatytas produkto ir rezultato rodiklių reikšmes.
21 paveikslas. 4 prioriteto įgyvendinimo analiz÷ 2009m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo
sutartis, bei įsisavintas l÷šas.

0,04%
9%

Užkontraktuota l÷šų suma
Įsisavinta l÷šų suma
91%

Likusi neįsisavinta l÷šų suma

2009 m. pagal 4 prioritetą užkontraktuotų l÷šų suma sudar÷ 18.220.700,37 eurų, t. y. 11 proc. nuo
veiksmų programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos – 199.279,201,00 mln. eurų. Buvo pripažinta
deklaruotinomis 83.520,89 eurų, t.y. 0,04 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos l÷šų sumos (Žr.
21pav.). Esamą situaciją l÷m÷ užtrukęs dokumentų derinimo ir tvirtinimo, t. y. projektų finansavimo sąlygų
aprašų derinimo, veiksmų programos priedo keitimo, sprendimų d÷l finansavimo skyrimo pri÷mimo,
procesas.
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22 paveikslas. 4 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais

ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)

5,6
6
5
4
3
2

0,07

1
0
2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas

Per 2009 m. ŽIP VP 4 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo planas pasiektas 1,2 proc. nuo suplanuotų
reikšmių. Atsižvelgiant į did÷jantį pasirašomų sutarčių srautą, dalies projektų trumpus įgyvendinimo
terminus bei įgyvendinančios institucijos pateiktą informaciją, prognozuojama, kad 2010 m. ES fondų l÷šų
naudojimo planas bus pasiektas 82 proc. nuo suplanuotų 2009 - 2010 metams reikšmių. Atsilikimas nuo ES
fondų l÷šų naudojimo plano yra sparčiai mažinamas, tod÷l tikimasi, kad pavyks įsisavinti visas numatytas
l÷šas iki programavimo laikotarpio pabaigos.

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
51 lentel÷. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes
Grup÷

Tikslin÷s grup÷s atstovų (moterų,
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų
asmenų, per ataskaitinį laikotarpį
baigusių dalyvauti projektų veiklose.

Moterys
Migrantai
Mažumos
Neįgalieji
Nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis
Kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Neutralus.
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2. Veiksmai, skirti imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui ir jų socialin÷s integracijos skatinimui
Netaikoma.
3. Veiksmai, kuriais skatinama socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis.
Netaikoma.
4. Novatoriškos veiklos pristatymas
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos finansų
ministerija 2009 m. kovo 16 d. prad÷jo įgyvendinti Europos socialinio fondo l÷šomis finansuojamą projektą,
skirtą tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingose institucijose
(ministerijose, Vyriausyb÷s įstaigose, įstaigose prie ministerijų). Ministerijų ir kt. įstaigų veiklą orientuojant
į rezultatus, o ne į patį veiklos procesą, siekiama perimti šiuolaikinę vadybos patirtį iš gerosios praktikos
užsienio šalių, iš privataus sektoriaus ir taip efektyviau panaudoti mokesčių mok÷tojų l÷šas.
Tai vienas iš novatoriškų projektų pavyzdžių, kadangi: pirma, tai integruotas projektas, kuris apima
skirtingus strateginio valdymo etapus (planavimą, steb÷seną, vertinimą), antra, nes jo metu pristatoma
užsienio šalių praktika, organizuojami įvairūs renginiai, kuriami pažangūs rezultatai (pvz.: Vyriausyb÷s
veiklos rezultatų steb÷senos informacin÷ sistema).
Nors strateginis planavimas Lietuvoje prad÷tas diegti nuo 2000 m., šalyje labai trūksta, į rezultatus
orientuoto valdymo, o steb÷senos informacija ir kiti įrodymai yra mažai naudojami įgyvendinant
Vyriausyb÷s programą, paskirstant finansinius išteklius. Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą, pager÷s
Vyriausyb÷s programos įgyvendinimas, valstyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimo efektyvumas, atsiskaitymas
Seimui ir visuomenei, o Vyriausyb÷ gal÷s pasiekti geresnių rezultatų ir juos pademonstruoti įvairioms
suineteresuotosioms grup÷ms.
5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai
2009 metų laikotarpiui duomenų n÷ra.

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei pl÷trai
52 lentel÷. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose.
Apskritys (regionai)

Alytaus
Marijampol÷s
Taurag÷s
Telšių

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio Įgyvendinamų projektų skaičius.
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma (eurais)
719,23
11
719,23
9
719,23
9
6485,99
12
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Utenos
Mažeikiai
Visaginas

719,23
719,23
719,23

9
9
9

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo įgyvendinami 27 4-ojo prioriteto projektai. 9 projektai
įgyvendinami visoje Lietuvoje, tod÷l šių projektų naudą patirs visi septyni regioniniai ekonomikos augimo
centrai
Įgyvendinant priemonę Teritorijų planavimas su Telšių rajono savivaldyb÷s administracija 2009 m.
buvo pasirašytos dvi projektų finansavimo ir administravimo sutartys d÷l teritorijų planavimo dokumentų
rengimo:
Projektas „Telšių miesto vakarin÷s intensyvaus eismo gatv÷s 0,0-7,1 km specialiojo plano parengimas“;
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano parengimas“.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai pl÷trai.
Neutralus.
8. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklos pristatymas
Nebuvo finansuojama.
9. Socialin÷ partneryst÷
Netaikoma.
10. Prioriteto įgyvendinimo poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui.
Netaikomas
11. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma.
12. Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo vykdoma dvigubo tos
pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencija:
1. Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmų programose aiškiai
apibr÷žiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių
kriterijai (Paraiškos B dalyje);
2. Projektų vertinimo etape: vertinant paraiškas įgyvendinančioji institucija įsitikina, kad tos
pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių (Vertinama Paraiškos B
dalyje pateikta informacija, informacija iš SFMIS ir pan.);
3. Projektų įgyvendinimo etape: pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdo
įgyvendinančioji institucija, tikrindama projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo,
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paslaugų sutartis, mok÷jimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus
inicijuodama papildomą sukurtų produktų ekspertizę ir pan.
13. Informacija apie kryžminį finansavimą.
53 lentel÷. Kryžminio finansavimo panaudojimas.
Priemon÷

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
kryžminiam finansavimui tekusių
deklaruotinų l÷šų suma (eurais)

„Bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir
nevyriausybinio
sektorių skatinimas“

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryžminio finansavimo
l÷šos.
Ilgalaikio turto įsigijimas. Darbo vietų įrengimas ir
atnaujinimas.

22.908,65

Iš viso
22.908,65

14. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
Netaikoma.
3.4.2 Svarbiausios problemos
1. Nekokybiškai parengti valstyb÷s projektų aprašymai, tod÷l jų vertinimas pareikalavo
daugiau laiko ir žmogiškųjų išteklių.
2. Pakankamai ilgi dokumentų (paraiškų tinkamumo ataskaitų, finansavimo ir administravimo
sutarčių) derinimo terminai.
3. Neaiškus kai kurių įstaigų - pareišk÷jų (projektų vykdytojų) reorganizacijos pabaiga
(išlikimas, naujo statuso įgijimo terminas ir jų funkcijų per÷mimas – Saul÷lydžio komisijos
sprendimai, apskričių valdymo reformos įgyvendinimas).
4. Perprogramavimas, susijęs su valstyb÷s prioritetų pasikeitimu ekonominio nuosmukio
sąlygomis.
5. Nepakankama projektų sąrašų sudarymo kokyb÷ - nemažai sąrašų yra tikslinama (paraiškų
turinys, pateikimo laikotarpis ir pan.).
6. Ženkliai skiriasi paraiškų kiekis - nuo planuotų iki faktinių skaičių, d÷l ko sunku planuoti
darbų krūvį.
7. Nekokybiškai parengtos paraiškos - vertinimo metu reikalinga po keletą kartų tikslinti
informaciją, tod÷l užsitęsia paraiškų vertinimo procesas.
8. Nekokybiškai rengiami projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektai, d÷l ko
užsitęsia jų derinimo terminai. 2009 m. pabaigoje daug sutarčių nebuvo pasirašyta d÷l to,
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kad Europos socialinio fondo agentūra pakeit÷ savo pavadinimą ir visas tuo metu
derinamas sutartis teko grąžinti Europos socialinio fondo agentūrai tikslinimui.
Įvertinus pirmųjų kvietimų teikti paraiškas patirtį, numatoma daugiau d÷mesio skirti pareišk÷jų geb÷jimų
stiprinimui.
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3.5. Technin÷ parama
3.5.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analiz÷
Informacija apie ŽIP VP 5 prioriteto „Technin÷ parama“ (toliau – 5 prioritetas) įgyvendinimo
pažangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių 2 uždavinių fizinių, bei finansinių
steb÷senos rodiklių pasiekimais. 2007 metais VP nebuvo faktiškai prad÷ta įgyvendinti ir buvo atliekami tik
pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. 2008 metais įgyvendinimas buvo prad÷tas, bet rodiklių
pasiekimų nebuvo, tod÷l buvo pateiktos tik paradin÷s fizinių steb÷senos rodiklių pradin÷s reikšm÷s.

54 lentel÷. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą

Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

Produkto rodikliai
Valstyb÷s
tarnautojų ir
kitų pareigūnų,
dirbančių
su Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros
veiksmų
programos
įgyvendinimu,
kurie pak÷l÷
kvalifikaciją
dalis
Valstyb÷s
tarnautojų ir
kitų pareigūnų,
dirbančių
su Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros
veiksmų
programos
įgyvendinimu,
kurie pak÷l÷
kvalifikaciją,
skaičius

Pasiekimas

N/A

N/A

–

–

–

–

–

–

–

50
proc.

87
proc.
50
proc.

Tikslas

50
proc.

50
proc.

50
proc.

50
proc.

50
proc.

50
proc.

50
proc.

–

Pradinis
taškas

–

–

212

–

–

–

–

–

–

–

N/A

N/A

–

–

–

–

–

–

–

Tikslas

96

96

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

185
106

212

Rezultato rodikliai
Valstyb÷s
tarnautojų ir
kitų pareigūnų,
pak÷lusių
kvalifikaciją ir

Pasiekimas

N/A

N/A

91
proc.

–

–

–

–

–

–

–

Tikslas

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

90
proc.

_
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toliau dirbančių
vienerius metus
po mokymų
programos
užbaigimo su
Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros
veiksmų
programos
įgyvendinimu,
dalis.

Pradinis
taškas

–

–

175

–

–

–

–

–

–

–

Informacija apie produkto rodiklio įgyvendinimą
Pradinis taškas. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje produkto rodiklio pradinis taškas
nenustatytas. Siekiant išsiaiškinti produkto rodiklio („Valstyb÷s tarnautojų ir kitų pareigūnų, dirbančių su
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimu, kurie pak÷l÷ kvalifikaciją, skaičius ir dalis“)
pradinį tašką, numatyta atlikti tyrimą. 2010 m. atlikus tyrimą, nustatyta, kad 2009 m. laikotarpiu Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbo 212 valstyb÷s tarnautojų ir kitų pareigūnų
(toliau – darbuotojų). Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami darbuotojai, administruojantys ES struktūrinę
paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES struktūrin÷s paramos administravimu bei darbuotojai, kurių
funkcijos dalinai susijusios su ES struktūrin÷s paramos administravimu, t. y. tokie darbuotojai, kurie ne tik
administruoja ES struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad 2009 m.
pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioriteto „Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemos
sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ ES 2007–2013 m. technin÷ parama buvo skirta 1 institucijai.
Tikslas. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje numatyta, kad ne mažiau 50 proc.
darbuotojų, dirbančių Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, tur÷tų pakelti
kvalifikaciją kiekvienais metais. Pagal 2010 m. atliktą tyrimą nustatyta, kad ne mažiau kaip 106 darbuotojai
iš visų 2009 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų,
2009 m. tur÷jo pakelti kvalifikaciją, t. y. dalyvauti mokymuose bent vieną kartą per 2009 metus.
Pasiekimas. Atlikus min÷tą tyrimą, nustatyta, kad 185 darbuotojai, dirbantys Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, 2009 m. pak÷l÷ kvalifikaciją, tai sudaro 87 proc. visų 2009
m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų. Šis steb÷senos
rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
Informacija apie rezultato rodiklio įgyvendinimą
Pradinis taškas. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje rezultato rodiklio pradinis taškas
nenustatytas. Siekiant išsiaiškinti rezultato rodiklio („Valstyb÷s tarnautojų ir pareigūnų, pak÷lusių
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kvalifikaciją ir toliau dirbančių vienerius metus po mokymų programos užbaigimo su Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimu, dalis“) pradinį tašką, numatyta atlikti tyrimą. Atsižvelgiant į
rodiklio specifiką (būtina nustatyti darbuotojų, kurie pak÷l÷ kvalifikaciją ir toliau dirba ne trumpiau kaip
vienerius metus po mokymų programos užbaigimo Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
įgyvendinimo srityje, skaičių), buvo atliekamas prieš ataskaitinius metus ÷jusių (2008 m.) ir ataskaitinių
metų (2009 m.) tyrimas. Atlikus šį tyrimą buvo nustatyta, kad iš visų 2008 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 175 darbuotojai bent kartą per 2008 m.
dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas rodiklio pradinis taškas – 175 darbuotojai, dirbantys Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2008 m. dalyvavo
mokymuose, t. y. pak÷l÷ kvalifikaciją.
Tikslas. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje nustatyta, kad ne mažiau kaip 90 proc.
darbuotojų, dirbančių Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie pak÷l÷
kvalifikaciją ir toliau tur÷tų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo programos užbaigimo
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Pagal atliktą tyrimą nustatyta, kad ne
mažiau kaip 157 darbuotojai, dirbantys Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo
srityje, kurie pak÷l÷ kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent vieną kartą per 2008 m., 2009 m. ir toliau
tur÷jo likti dirbti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje.
Pasiekimas. Atlikus min÷tą tyrimą nustatyta, kad iš visų 2008 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per
2008 m., 160 darbuotojų 2009 m. ir toliau liko dirbti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
įgyvendinimo srityje, t. y. 91 proc. visų 2008 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. pak÷l÷
kvalifikaciją, 2009 m. ir toliau liko dirbti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo
srityje. Šis steb÷senos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
55 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos vertinimą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso

Produkto rodikliai
Įgyvendintų
informavimo
iniciatyvų
skaičius
(informavimo
kampanijų,

Pasiekimas

0

0

4

–

–

–

–

–

–

4

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

Pradinis
taškas

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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konferencijų,
seminarų ciklų,
interneto
puslapių, etc.)
Rezultato rodikliai
Galimi
pareišk÷jai,
kurie žino apie
ES
struktūrinę
paramą
žmogiškųjų
išteklių
pl÷trai, proc.

Pasiekimas

NA

NA

81

–

–

–

–

–

–

81

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75

Pradinis
taškas

44

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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B DALIS: FINANSINö PAŽANGA
56 lentel÷. 5 prioriteto finansin÷ pažanga
Uždaviniai

Uždavinys “Užtikrinti
efektyvų ES struktūrin÷s
paramos, gaunamos pagal
konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrol÷s
sistemos funkcionavimą
įgyvendinant šią
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programą“
Uždavinys „Gerinti
visuomen÷s informuotumą
apie Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos
teikiamą paramą bei
įgyvendinimo rezultatus,
vykdyti Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų
programos vertinimą“
Iš viso:

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gav÷jų pateiktus mok÷jimo prašymus, suma
(eurais)
Iš viso
ES l÷šos
LR valstyb÷s
Projekto
biudžeto l÷šos vykdytojo ir
iš skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
l÷šų suma
(BF)
970.815,13
970.815,13
0,00
0,00

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo sutartyse
numatytų l÷šų suma (eurais).
Iš viso

ES fondų l÷šos

9.291.879,05

9.291.879,05

LR valstyb÷s
biudžeto l÷šos
iš skiriamo
finansavimo
(BF)
0,00

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
l÷šų suma
0,00

43.881,50

43.881,50

0,00

0,00

345.806,30

345.806,30

0,00

0,00

1.014.696,63

1.014.696,63

0,00

0,00

9.637.685,35

9.637.685,35

0,00

0,00
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D DALIS: KOKYBINö ANALIZö
57 lentel÷. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą
Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie
konkretaus uždavinio rodiklių
įgyvendinimo
Priemon÷s:
1) VP1-5.1SADM-01-V

Rezultato rodikliai

Produkto
rodikliai

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais)

1

2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s biudžeto l÷šos
iš skiriamo finansavimo
(BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų suma

Valstyb÷s tarnautojų ir kitų
pareigūnų, dirbančių
su Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos
įgyvendinimu, kurie pak÷l÷
kvalifikaciją, skaičius
ir dalis.
Valstyb÷s tarnautojų ir kitų
pareigūnų, pak÷lusių
kvalifikaciją ir toliau
dirbančių vienerius metus
po mokymų programos
užbaigimo su Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų
programos įgyvendinimu,
dalis.

Priemon÷s, siekiančios kitų
(nacionalinių) rodiklių:

N÷ra

3
970.815,13
970.815,13

4
–
–

0,00

–

0,00

–

185
87 proc.

–

160
91 proc.

–

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioriteto
„Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę ,,ES
struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimas“, priemonę „1 VP. Informavimas ir
viešinimas“ ir priemonę ,,ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ veikloms, finansuotinoms iš ES 2007–2013
m. technin÷s paramos, įgyvendinti skirtas finansavimo l÷šas technin÷s paramos gav÷jai naudojo tikslingai:
1. valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui mok÷ti už
funkcijas, kurios susijusios su ES struktūrin÷ paramos administravimu;
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2. struktūrinę paramą administruojančių valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kvalifikacijos k÷limo išlaidoms apmok÷ti. Mokymai buvo organizuojami kursų, seminarų,
konferencijų ar kitų renginių forma Lietuvoje ir ES šalyse, siekiant įgyti daugiau ir kokybiškesnių žinių apie
kitų ES valstybių geriausią praktiką ES struktūrinių fondų valdymo srityje, pasidalinti problemomis ir jų
sprendimų būdais ir šias žinias pritaikyti Lietuvoje;
3. konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES 2007–2013
metų struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistema, išlaidoms apmok÷ti;
4. koordinuojančiosios arba vadovaujančiosios institucijos ES 2007–2013 metų struktūrin÷s paramos
kompiuterin÷s informacin÷s valdymo ir priežiūros sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir tobulinimo išlaidoms
apmok÷ti;
5. renginių, susijusių su struktūrin÷s paramos administravimu, organizavimo ir struktūrinę paramą
administruojančių valstyb÷s tarnautojų, darbuotojų bei kitų renginių dalyvių, jeigu jų dalyvavimas yra
būtinas veiksmingam struktūrin÷s paramos administravimui užtikrinti, dalyvavimo juose išlaidoms
apmok÷ti;
6. informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų skleisti informaciją apie ES struktūrin÷s paramos
teikiamas galimybes ir įgyvendinimo rezultatus bei teikti informaciją apie ES struktūrin÷s paramos teikimo
sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms
apmok÷ti;
7. vertinimo veiklų, skirtų pagerinti ir įvertinti ES struktūrin÷s paramos kokybę, veiksmingumą ir
nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms apmok÷ti;
8. patalpų, reikalingų struktūrin÷s paramos administravimui užtikrinti, nuomos, nusid÷v÷jimo,
eksploatavimo, draudimo, remonto (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto ir rekonstravimo
išlaidas) išlaidoms apmok÷ti;
9. turto, reikalingo struktūrin÷s paramos administravimui, įsigijimo (išskyrus patalpų ir transporto
priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto išlaidoms apmok÷ti;
10. kitų paslaugų ir prekių, reikalingų struktūrin÷s paramos administravimui užtikrinti, įsigijimo ir
nuomos išlaidoms apmok÷ti;
11. transporto priemonių, reikalingų struktūrin÷s paramos administravimui, nuomos, nusid÷v÷jimo,
eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitoms išlaidoms apmok÷ti.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priemonei „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir
kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ taikomas kryžminio finansavimo būdas, leidžiantis per visą ES 2007–
2013 m. struktūrin÷s paramos administravimo periodą neviršijant 10 procentų Bendrijos l÷šų limito
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioritetui „Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
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veiksmų programų įgyvendinimui“ finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį su
sąlyga, kad jie būtini veiksmui tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję.
ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų kryžminio finansavimo būdu paskirstyta technin÷s
paramos suma veikloms, finansuotinoms iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos, iki 2009 m. gruodžio 31 d.
sudaro 492.354,03 Eur, iš kurios ES fondų l÷šos sudaro 492.354,03 Eur.
Iki 2009 m. gruodžio 31 d. kryžminiam finansavimui tekusių deklaruotinų EK l÷šų suma sudaro
58.763,83 Eur, iš kurios ES fondų l÷šos sudaro 58.763,83 Eur.
ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šomis kryžminio finansavimo būdu buvo finansuotos įrangos
(kopijavimo aparatų, dokumentų skanavimo aparatų, nešiojamų kompiuterių, projektorių) įsigijimo išlaidos.
Įsigytas ilgalaikis turtas naudojamas ES struktūrinę paramą administruojančių valstyb÷s tarnautojų ir
darbuotojų funkcijų, pavestų 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1139
patvirtintomis Atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykl÷mis, vykdymui.
Įgyvendinant min÷tą uždavinį, ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų panaudojimas iki 2009 m.
buvo nepakankamai spartus: iki 2009 m. gruodžio 31 d. paskirstytos ES 2007–2013 m. technin÷s paramos
l÷šos pagal pasirašytas paramos teikimo sutartis sudaro 57,1 % nuo ŽIP VP priemonei „ES struktūrin÷s
paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ numatyto finansavimo, o iki 2009 m. gruodžio 31
d. deklaruotinomis EK l÷šos sudaro 10,45 % nuo iki 2009 m. gruodžio 31 d. paskirstytų ES 2007–2013 m.
technin÷s paramos l÷šų pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis pagal priemonę
„ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimas“.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioriteto „Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ tikslas - gerinti
ES fondų, skiriamų Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą.
Iki 2009 m. gruodžio 31 d. paskirstytos ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šos pagal pasirašytas
paramos teikimo sutartis sudaro 3,56 % nuo Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje šiai priemonei
numatyto finansavimo, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. deklaruotinomis EK l÷šos sudaro 19,89 % nuo iki 2009
m. gruodžio 31 d. paskirstytų ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų pagal pasirašytas paramos teikimo
sutartis.
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23 paveikslas. ŽIP VP 5 prioriteto ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 metais
ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimas 2009 m.
(mln.eurų)

5,67
6
5
4

1,95

3
2
1
0
2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas

24 paveikslas. ŽIP VP 5 prioriteto įgyvendinimo analiz÷ 2009m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis, bei įsisavintas l÷šas.

48%

Užkontraktuota l÷šų suma
Įsisavinta l÷šų suma
5%

47%

Likusi neįsisavinta l÷šų suma

Pagal priemonę „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas
vienas vertinimo projektas - į 2008 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planą įtrauktas vertinimas
„Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų
rengimas“. Šio projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Vertinimo tikslas nustatyti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto uždavinių įgyvendinimo rodiklių
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pradinę situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo steb÷seną. Metin÷s
ataskaitos rengimo metu vertinimas yra baigiamojoje stadijoje.
2009 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo plane nebuvo numatyta Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos įgyvendinimo vertinimų.
Į 2010 m. ES struktūrin÷s paramos vertinimo planą įtraukti trys Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos įgyvendinimo einamieji veiklos vertinimai:
58 lentel÷. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo einamieji veiklos vertinimai
Nr.
1.

2.

3.

Vertinimo pavadinimas
„ESF finansuojamų užimtumą
skatinančių
priemonių
įgyvendinimo
efektyvumo
vertinimas“

Tikslas ir uždaviniai
Tikslas:
tobulinti Europos socialinio
fondo finansuojamų užimtumą
skatinančių
priemonių
veiksmingumą.
Uždaviniai:
1) įvertinti aktyvių darbo rinkos
priemonių
įgyvendinimo
veiksmingumą mažinant nedarbą
(detaliai
išanalizuojant
Žmogiškųjų
išteklių
pl÷tros
veiksmų programos priemonę
„Ieškančių
darbo
asmenų
integracija į darbo rinką“);
2) įvertinti aktyvių darbo rinkos
priemonių
įgyvendinimo
efektyvumą;
3) pateikti rekomendacijas d÷l
aktyvių darbo rinkos priemonių
įgyvendinimo tobulinimo.
„ESF finansuojamų mokymų Tikslas:
kokyb÷s
ir
efektyvumo tobulinti Žmogiškųjų išteklių
vertinimas“
pl÷tros
veiksmų
programos
įgyvendinimą.
Uždaviniai:
1) įvertinti teikiamų mokymo
paslaugų kokybę;
2) įvertinti mokymo paslaugų
teik÷jų kvalifikaciją;
3) įvertinti mokymo priemonių
efektyvumą (finansinio ind÷lio ir
rezultato palyginimas);
4) pateikti rekomendacijas d÷l
Žmogiškųjų
išteklių
pl÷tros
veiksmų programos 1 prioriteto
priemonių
įgyvendinimo
tobulinimo.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo tarpinis vertinimas

Tikslas:
Gerinti
Žmogiškųjų
išteklių
pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto įgyvendinimą.
Uždaviniai:
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Nauda
Vertinimo
rekomendacijos
pagerins aktyvių darbo rinkos
priemonių įgyvendinimą, kas savo
ruožtu mažins nedarbą ir socialinę
įtampą.

Vertinimo rekomendacijos tur÷s
įtakos tobulinant Žmogiškųjų
išteklių
pl÷tros
veiksmų
programos 1 prioriteto priemonių
įgyvendinimą.

D÷l vertinimo rekomendacijų
įgyvendinimo
bus
sukurtos
prielaidos
Lietuvos
viešojo
sektoriaus efektyvumo did÷jimui.
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1) įvertinti tęstinį prioriteto
priemonių
tinkamumą
besikeičiant
socialinei
ir
ekonominei situacijai;
2) įvertinti Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto
administravimo
efektyvumą;
3) įvertinti Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto tarpinius rezultatus ir
tikslų pasiekimo tikimybę;
4)
pateikti
rekomendacijas
prioriteto
priemonių
įgyvendinimo tobulinimo.

59 lentel÷. 2 uždavinys: Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos vertinimą

Priemon÷s, kurios prisid÷jo prie
konkretaus uždavinio rodiklių
įgyvendinimo
Priemon÷s:
1) VP1-5.2ADM-01-V
2
Iš viso (eur.)
ES l÷šos
LR valstyb÷s biudžeto
l÷šos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) l÷šų suma

Įgyvendintų informavimo
iniciatyvų
skaičius (informavimo
kampanijų,
konferencijų, seminarų
ciklų, interneto
puslapių, etc.)

Rezultato
rodikliai

Produkto
rodikliai

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos
gav÷jų pateiktus
mok÷jimo prašymus,
suma (eurais )

1
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Priemon÷s, siekiančios kitų
(nacionalinių) rodiklių:

N÷ra

3
43.881,50
43.881,50

4
–
–

0,00

–

0,00

–

4

–

0

–
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Detali informaciją apie informavimo ir viešinimo veiksmus pateikiama ataskaitos 7 dalyje.

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Nacionaliniai teis÷s aktai nustato, jog žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų d÷l jo
lyties. Technin÷s paramos gav÷jai, įgyvendindami veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m. technin÷s
paramos, prisideda prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m.
technin÷s paramos turi prisid÷ti prie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo: darnaus vystymosi, lyčių
lygyb÷s ir nediskriminavimo principo užtikrinimo. Tai yra vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų, t. y.
veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos turi atitikti lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo
principus. Atsižvelgiant į tai, technin÷s paramos gav÷jai, administruodami ES 2007–2013 m. techninę
paramą, užtikrina, kad veiklų, finansuotinų iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos, įgyvendinimas netur÷s
neigiamos įtakos lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.
2. Veiksmai, skirti imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui ir jų socialin÷s integracijos skatinimui
Netaikoma
3. Veiksmai, kuriais skatinama socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis.
Netaikoma.
4. Novatoriškos veiklos pristatymas
Netaikoma.
5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai
Neutralus
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei pl÷trai
Netaikoma.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai pl÷trai.
Netaikoma.

185

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.

8. Tarpvalstybin÷s ir (arba) tarpregionin÷s veiklos pristatymas
Netaikoma.

9. Socialin÷ partneryst÷
Netaikoma.
10. Prioriteto įgyvendinimo poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija koordinuoja ES struktūrin÷s paramos l÷šų, kaip vieno
pagrindinių ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) finansavimo šaltinių, panaudojimo
prioritetų atitiktį ES BJRS tikslams ir prioritetin÷ms sritims. Net trys iš keturių ES BJRS prioritetų (išskyrus
saugumo didinimą) yra tinkami finansuoti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis. Ekonomikos augimo ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų programų, finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo l÷šomis, prieduose yra
numatyta galimyb÷ bendradarbiauti su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis įgyvendinant bendrus projektus
srityse, kuriose yra bendrų interesų bei kuriose masto ekonomija ar kritin÷ mas÷ gal÷tų padidinti
individualiai sunkiau įgyvendinamas galimybes. Pažym÷tina, kad dalis veiksmų programose numatytų
didel÷s apimties projektų taip pat yra numatyti ES BJRS veiksmų plane kaip prioritetiniai projektai (pvz.,
Rail Baltica, Via Baltica ir kt.). Lietuvos Respublikos finansų ministerija taip pat su kitomis institucijomis
prisideda rengiant šalies poziciją d÷l ES BJRS, dalyvauja įvairiose renginiuose (nacionaliniame ir
regioniniame lygmenyje), skirtuose ES BJRS. Be to, 2009 m. birželio 11–12 d. Visbyje, Gotlando saloje
(Švedijos karalyst÷) DG REGIO drauge su Lietuvos Respublikos finansų ministerija bei Švedijos
ekonominio ir regioninio augimo agentūra (Tillväxtverket) sureng÷ konferenciją „Baltijos jūros strategija –
Sanglaudos politikos įgyvendinimas regionuose“, kuri buvo skirta diskusijai d÷l ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo galimybių ir ES struktūrin÷s paramos vadovaujančių institucijų vaidmens įgyvendinant ES
BJRS.
Taip pat svarbu pažym÷ti, kad, remiantis EK gair÷mis d÷l veiksmų programų suderinamumo su ES
BJRS, 2010 m. pirmajame pusmetyje Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva planuojama
atlikti „Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimą“,
kurio metu siekiama įvertinti ES BJRS įgyvendinimo galimybes panaudojant ES struktūrinių fondų l÷šas.
Vertinimo metu bus nustatyta, kurios veiksmų programų priemon÷s gali prisid÷ti prie ES BJRS tikslų
pasiekimo, kurie veiksmų programų rodikliai gali identifikuoti veiksmų programų įgyvendinimo įtaką ES
BJRS tikslų pasiekimui, kokie galimi / reikalingi veiksmų programų, jų priemonių, projektų atrankos
kriterijų ar kiti pakeitimai, kad įgyvendinant veiksmų programas efektyviau būtų prisidedama prie ES BJRS
tikslų įgyvendinimo. Taip pat dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos užsienio ir
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms 2010 m.
pirmajame pusmetyje planuojama sukurti nacionalinę ES BJRS įgyvendinimo analiz÷s ir steb÷senos sistemą,
kuri nacionaliniame lygmenyje papildytų EK numatytą ES BJRS analiz÷s ir steb÷senos sistemą bei pad÷tų
surinkti informaciją apie veiksmų programų ir kitų finansinių instrumentų ind÷lį įgyvendinant ES BJRS. Be
to, siekiant didinti ES BJRS žinomumą visuomen÷je ir jos sąsajas su ES struktūrine parama, pagrindin÷
informacija, dokumentai ir įvykiai susiję su ES BJRS bus publikuojami ES struktūrin÷s paramos svetain÷je
www.esparama.lt.
11. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
12. Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Netaikoma
13. Informacija apie kryžminį finansavimą.
60 lentel÷. Kryžminio finansavimo panaudojimas
Priemon÷

„ES struktūrin÷s
paramos valdymo ir
kontrol÷s sistemos
funkcionavimas“
Iš viso

Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos kryžminiam finansavimui
tekusių deklaruotinų l÷šų suma
(eurais)

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryžminio finansavimo
l÷šos.

Įrangos (kopijavimo aparatų, dokumentų skanavimo
aparatų, nešiojamų kompiuterių, projektorių) įsigijimo
išlaidos.

58.763,83
58.763,83

14. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui.
Netaikom
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3.5.2 Svarbiausios problemos
Įgyvendinant veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos, pagal Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 5 prioritetą „Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos įgyvendinimui“, buvo susidurta ir su problemomis bei išoriniais veiksniais, kurie įtakojo ES
2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų įsisavinimo spartą:
1. d÷l sud÷tingos ekonomin÷s situacijos, t. y. d÷l l÷šų taupymo nebuvo prisiimti visi 2009 m.
pradžioje ES 2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jų planuoti įsipareigojimai, o paramos teikimo sutartys
pasirašytos mažesn÷ms sumoms nei buvo planuota, taip pat d÷l min÷tos priežasties sumaž÷jo l÷šų
panaudojimas;
2. ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų įsisavinimą įtakojo ir viešojo sektoriaus išlaidų
mažinimo politika, d÷l kurios sumažintas darbo užmokestis valstyb÷s tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą, sustabdytas
konkursų į laisvus etatus, įsteigtus ES 2007–2013 m. struktūrin÷s paramos administravimui, organizavimas,
sumažintos išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, ribojama galimyb÷ organizuoti viešuosius pirkimus ir kt.
Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų panaudojimą:
1. institucijose, gaunančiose ES 2007–2013 techninę paramą, nustatytas dalinai su ES struktūrine
parama dirbančių valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų funkcijų susiejimas, kuris suteik÷ galimybę ES 2007–
2013 m. technin÷s paramos l÷šomis finansuoti darbo užmokestį ne tik tiems valstyb÷s tarnautojams ir
darbuotojams, kurių funkcijos visa apimtimi susijusios su ES struktūrin÷s paramos administravimu, bet ir
tiems valstyb÷s tarnautojams ir darbuotojams, kurie administruoja ne tik ES struktūrinę paramą, tačiau
atlieka ir kitas funkcijas;
2. ES 2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jai skatinami griežtai laikytis mok÷jimo prašymų
teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama užtikrinti savalaikį patirtų ir apmok÷tų
išlaidų pripažinimą tinkamomis deklaruoti EK išlaidomis. ES 2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jai
privalo deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai jau patirtas ir apmok÷tas išlaidas per Technin÷s paramos
administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatytą terminą. Apie mok÷jimo prašymų teikimo terminų
nesilaikymą ES 2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jai informuojami raštu, el. paštu, telefonu ir
įgyvendinančiosios institucijos organizuojamų mokymų metu.
3. 2009 m. pakeista Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa ir šios veiksmų programos
priedas, nustatant 100 proc. veiklų, finansuotinų iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos, finansavimą ES
l÷šomis (be koofinansavimo iš nacionalinio biudžeto l÷šų);
4. 2009 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizavo susitikimą su institucijomis (ES
2007–2013 m. technin÷s paramos gav÷jais), kuriame akcentavo ES 2007–2013 m. technin÷s paramos
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įsisavinimo svarbą, aptar÷ naudojimo galimybes ir su ES 2007–2013 m. technin÷s paramos naudojimu
susijusius klausimus.
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4. ESF PROGRAMOS: DARNA IR KONCENTRACIJA
Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos nare, prisijung÷ prie vienos iš bendrųjų ES politikos dalių – struktūrin÷s politikos, kurios tikslas
finansin÷mis priemon÷mis mažinti ES regionų ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros skirtumus ir gerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Atnaujintoje
Lisabonos darbotvark÷je buvo nustatyti pagrindiniai prioritetai – ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.
4.1. Poveikis Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos tikslų pasiekimui

61 lentel÷. 1 Prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis įgyvendinimo poveikis Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010
m. programos tikslų pasiekimui

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
tikslai

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie
Lisabonos tikslų
įgyvendinimo

Efektyviai įgyvendinti
aukštojo mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo j÷gos
pasiūlą, taip pat skatinti

1 uždavinys „Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių“

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
l÷šos
Numatyta iki
Deklaruotinų
VP
išlaidų, kurios
įgyvendinimo
iki ataskaitinio
pabaigos skirti laikotarpio
(eurai )
pabaigos buvo
įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais)
245.134.432,34 5.640.750,87
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP rodikliai
Produkto
rodikliai

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
produktai

8.588

Rezultato
rodikliai

Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje po
6 m÷n. po

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
rezultatai

0
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mokymų (proc.)

ūkio konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas

iš jų –
mokymuose,
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius

7.155

S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių skaičius
(įgyti
kvalifikacijos ar
neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažym÷jimai)
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio mokymo
kursus, dalis
(proc.)

Kurti palankią verslo
aplinką, ypač mažoms ir
vidutin÷ms įmon÷ms,
siekiant geresnio reglamentavimo, skatinant
verslumo kultūrą ir
socialiai atsakingo verslo
pl÷trą

1 uždavinys „Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių“

P.M.

P.M

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius

iš jų –
mokymuose,
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
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P.M.

P.M.

iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)
Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje po
6 m÷n. po
mokymų (proc.)
S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių skaičius
(įgyti
kvalifikacijos ar

2.251

0

0
P.M.

P.M.
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specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius

neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažym÷jimai)
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio mokymo
kursus, dalis
(proc.)

Pritraukti į darbo rinką ir
joje išlaikyti kuo daugiau
žmonių, skatinant požiūrį į
darbą kaip į visą gyvenimą
trunkantį ciklą ir didinant
darbo patrauklumą

1 uždavinys „Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių“

P.M.

P.M

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius

iš jų –
mokymuose,
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius

P.M.

P.M.

iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)
Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje po
6 m÷n. po
mokymų (proc.)
S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių skaičius
(įgyti
kvalifikacijos ar
neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažym÷jimai)
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
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P.M.

P.M.
P.M.

P.M.

P.M
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darbuotojams
tęstinio mokymo
kursus, dalis
(proc.)

2 uždavinys „Skatinti
gyventojų užimtumą ir
dalyvavimą darbo rinkoje“

145.285.583,01

35.451.369,3

Bedarbiai ir
asmenys,
kuriems gresia
nedarbas,
įtraukti į
profesinio
mokymo ir
neformalaus
švietimo
programas

Bedarbiai
įtraukti į
remiamojo
įdarbinimo
programas
Neįgalieji,
dalyvavę
profesin÷s
reabilitacijos
programose
Sukurtų,
išbandytų ir
įvertintų
neįgaliųjų
profesin÷s

193

17.554

33.679

323

0

iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)
Bedarbių,
įgijusių
profesinę
kvalifikaciją,
skaičius ir dalis
(proc.) nuo visų,
įtrauktų į
mokymo
programas

Bedarbių
įsidarbinimo
lygis per 6
m÷nesius po
dalyvavimo
profesinio
mokymo ar/ir
remiamojo
įdarbinimo
programose
(proc.)
Per 6 m÷nesius
nuo profesin÷s
reabilitacijos
programos
baigimo
įsidarbinusių

P.M
8.933
50,89%

24,61

0
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reabilitacijos
programų
skaičius

3 uždavinys „Stiprinti
socialinę apr÷ptį“

51.553.286,61

3.330.246,27

Asmenų,
patiriančių
socialinę
atskirtį, ir
socialin÷s
rizikos asmenų
skaičius,
dalyvavusių
ESF remiamose
veiklose, iš jų:

400

neįgalieji

174

nuteistieji ir
paleisti iš
laisv÷s
at÷mimo vietų

asmenys,
sergantys
priklausomyb÷s
nuo
psichoaktyvių
medžiagų
ligomis

194

30

196

neįgaliųjų dalis
nuo visų
baigusiųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programas
(proc.)
Asmenų,
patiriančių
socialinę
atskirtį, ir
socialin÷s
rizikos asmenų,
dalyvavusių
ESF
finansuojamose
veiklose, kurie
įsidarbino arba
tęsia mokymus
(pra÷jus 6 m÷n.
po projekto
pabaigos) dalis
nuo visų ESF
finansuojamose
veiklose
dalyvavusių šių
grupių asmenų
skaičius (proc.),
iš jų:
neįgalieji
nuteistieji ir
paleisti iš laisv÷s
at÷mimo vietų

49,23

53,45
0
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Modernizuoti darbo rinką,
didinant darbo santykių
lankstumą ir užimtumo
garantijas, stiprinant
socialinių partnerių
vaidmenį

1 uždavinys „Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių“

P.M.

P.M.

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius

iš jų –
mokymuose,
suteikiančiuose
bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
specialiąsias
profesines
žinias bei
įgūdžius
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P.M.

P.M.

asmenys,
sergantys
priklausomyb÷s
nuo
psichoaktyvių
medžiagų
ligomis
Įgytų žinių,
geb÷jimų
pritaikomumas
darbo vietoje po
6 m÷n. po
mokymų (proc.)

5,1

P.M.

S÷kmingai
baigusių
mokymus
dalyvių skaičius
(įgyti
kvalifikacijos ar
neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažym÷jimai)

P.M.

Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio mokymo
kursus, dalis
(proc.)

P.M.

iš jų – SVV
įmon÷s (proc.)

P.M.
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Europos socialinio fondo l÷šos yra svarbus finansavimo šaltinis įgyvendinti Lietuvos nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą,
apie kurios pažangą 2009 m. Lietuva atsiskait÷ Europos Komisijai 2009 m. Lietuvos nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
pažangos ataskaitoje. Per ataskaitinį laikotarpį buvo intensyviai vykdomi parengiamieji darbai (skelbti kvietimai teikti paraiškas, organizuojami mokymai
pareišk÷jams, vertinami pateikti projektų pasiūlymai, pasirašomos sutartys) ESF remiamiems projektams, skirtiems pritraukti į darbo rinką neaktyvus
gyventojus, socialiniam dialogui skatinti bei įmonių ir viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Projektai prad÷ti įgyvendinti.
Teikiant r÷mimą socialin÷ms įmon÷ms, skatinama aktyvi labiausiai iš darbo rinkos išstumtų asmenų socialin÷ įtrauktis (angl. active social
inclusion). 2008 metų lapkričio m÷nesį prad÷tas įgyvendinti metų trukm÷s projektas „Parama socialin÷ms įmon÷ms“. Projekto veiklose 2009 metų I
pusmetį dalyvavo 1402 asmenys, iš kurių 692 buvo mokama darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalin÷ kompensacija, 100 asistentų pad÷jo darbo
funkcijas atlikti 640 neįgaliųjų, mokymuose dalyvavo 70 socialin÷se įmon÷se dirbančiųjų neįgaliųjų. Be to, pasirašytos sutartys bendrai 22 mln. EUR
sumai d÷l 54 ESF remiamų projektų, skirtų „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką“, prad÷tas projektų
įgyvendinimas. Iki 2009 metų pabaigos planuojama užbaigti paraiškų vertinimą ir skirti apie 15,3 mln. EUR ESF paramos projektams, kurių tikslas –
integruoti į darbo rinką asmenis, sergančius priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.
Sveikatos apsaugos srityje imamasi priemonių geresnei gyventojų (darbuotojų) sveikatos būklei užtikrinti, mažinti sergančiųjų skaičių, pailginti
darbingą amžių. Per ataskaitinį laikotarpį vyko intensyvus visuomen÷s sveikatos biurų steigimas savivaldyb÷se, 2009 metų liepos m÷nesį jau veik÷ 30
biurų. Iš ESF skiriama 59,9 mln. litų finansavimas sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo, kvalifikacijos k÷limo projektams įgyvendinti.
Panaudojant ESF finansinę paramą, į darbo rinką pritraukiami asmenys su negalia. Lietuvos darbo biržos 2009 metų sausio m÷nesį prad÷tas
įgyvendinti projektas „Profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimas“ tęsis iki 2010 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinimo metu planuojama 565 neįgaliuosius
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nusiųsti į profesin÷s reabilitacijos programą. Per 2009 metų I pusmetį profesin÷s reabilitacijos programoje dalyvavo 217 neįgaliųjų, programą baig÷ 18
asmenų, iš kurių 4 įsidarbino.
Ypač svarbus vaidmuo ES finansavimui 2009 metais teko finansuojant aktyvias darbo rinkos politikos priemones, kurioms buvo numatytas
beveik 74,5 mln. EUR valstyb÷s l÷šų, t. y. iš ES struktūrinių ir valstyb÷s biudžeto l÷šų (64 mln. EUR, iš kurių 34,1 mln. EUR iš ESF) ir Užimtumo fondo.
Tai yra 1,75 karto daugiau negu buvo skirta 2008 metais. Be to, dar 5,2 mln. EUR yra skirta paramai darbo vietoms steigti Užimtumo fondo l÷šų.
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62 lentel÷. 2 prioriteto„Mokymasis visą gyvenimą“ poveikis Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m. programos tikslų
pasiekimui
Lisabonos strategijos
įgyvendinimo
programos tikslai

Efektyviai įgyvendinti
aukštojo mokslo ir
studijų reformą,
užtikrinant kvalifikuotos
darbo j÷gos pasiūlą, taip
pat skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie
Lisabonos tikslų
įgyvendinimo

1 uždavinys „Tobulinti ir
stiprinti mokymosi visą
gyvenimą institucinę
sistemą“

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
l÷šos
Deklaruotinų
Numatyta iki
VP
išlaidų, kurios
įgyvendinimo iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos skirti
pabaigos buvo
(eurais)
įtrauktos į
paramos
gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus,
suma (eurais)
46.611.445,78
581.805,22
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP
rodikliai
Rezultato
Iki
Produkto
Iki
rodikliai
ataskaitinio
rodikliai
ataskaitinio
laikotarpio
laikotarpio
pabaigos
pabaigos
pasiekti
pasiekti
produktai
rezultatai

Mokymosi
visą gyvenimą
sistemos
administracijo
s darbuotojų,
kurie mok÷si
pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius

0

Mokymosi
visą gyvenimą
sistemos

0

0

Mokymosi
visą
gyvenimą
sistemos
administraci
jos
darbuotojų,
kurie gavo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją
, dalis
(proc.)
Mokymosi
visą

0
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administracijo
s darbuotojų,
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius

199

Pateiktų
profesinio
mokymo
programų
(ISCED 2-4
lygis), kurios
buvo
įvertintos
išoriniu
vertinimu,
skaičius

0

Švietimo
institucijų,
kurios diegia
kokyb÷s
vadybos
sistemas,
skaičius ir
dalis nuo visų
švietimo
institucijų, iš
kurių:

0

gyvenimą
sistemos
administracij
os
darbuotojų,
kurie gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)
Dalis
mokinių,
kurie mokosi
pagal
profesinio
mokymo
programas
(ISCED 2-4
lygis), kurios
buvo
įvertintos
išoriniu
vertinimu
(proc.)

0
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2 uždavinys „Gerinti

175.342.838,50

378.038,83

mokymosi visą gyvenimą
paslaugų kokybę“

- profesinio
mokymo
institucijos
(ISCED 2-4
lygis);

0

- aukštosios
mokyklos
(ISCED 5-6
lygis)

0

Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų, kurie
mok÷si pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurių:

0

- moksleiviai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);

0

- studentai
(aukštojo
mokslo
studijos);

- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir

200

0

Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų,
kurie gavo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
d÷stytojų,
kurie gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)

0

0
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profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo
mokslo
studijos)
Mokytojų,
d÷stytojų, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš jų:
- mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
- d÷stytojai
(aukštojo
mokslo studijos

0

238

238

0

Pagal prioriteto 2 uždavinį 2009 m. prad÷ti įgyvendinti 2 projektai prisidedantys prie Lisabonos strategijos siekio efektyviai įgyvendinti
aukštojo mokslo ir studijų reformą. Studijų kokyb÷s vertinimo centro įgyvendinamame projekte „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų
sandaros sukūrimas“ kuriami skirtingų studijų pakopų aprašai, ruošiamasi studijų krypčių aprašų rengimui bei ruošiami du studijų krypčių
aprašai. Studijų pakopų ir studijų krypčių aprašai kuriami atsižvelgiant į užsienio ir ypatingai į Europos aukštojo mokslo erdv÷s valstybių patirtį
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bei tendencijas. Studijų pakopų ir studijų krypčių aprašai, kurie rengiami atsižvelgiant į šiuolaikines tendencijas, prisid÷s prie studijų kokyb÷s
gerinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose, o taip pat prie pasitik÷jimo Lietuvos aukštuoju mokslu didinimo užsienio šalyse.
Vilniaus universiteto vykdomame projekte „Europos kreditų perk÷limo ir kaupimo sistemos (toliau – ECTS) nacionalin÷s koncepcijos
parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ siekiama sukurti
sistemą, kuri pad÷s Lietuvos aukštojo mokslo institucijom įsidiegti ECTS principais pagrįstą kreditinę sistemą, t.y. į rezultatus orientuotą
mokymo sistemą. Projekte pasirinktos 6 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą 6 skirtingose studijų kryptyse, skirtingose
studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių krypčių programų profiliams. Greta ECTS diegimo gairių,
projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų krypčiai. Įgyvendinus šį projektą ir parengus Europos
kreditų kaupimo ir perk÷limo koncepciją, jos įgyvendinimo metodiką ir studijų programų demonstracinius aprašus bus prisid÷ta prie prioriteto 2
uždavinio - gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.
63 lentel÷. 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ poveikis Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m. programos tikslų
pasiekimui

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
tikslai

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie Lisabonos
tikslų įgyvendinimo

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
l÷šos
Numatyta iki
Deklaruotinų
VP
išlaidų, kurios
įgyvendinimo iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos skirti
(eurais)
pabaigos buvo
įtrauktos į
paramos
gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus,
suma (eurais)
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP rodikliai
Produkto
rodikliai

Iki ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
produktai

Rezultato
rodikliai

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
rezultatai
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Efektyviai įgyvendinti
aukštojo mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo j÷gos
pasiūlą, taip pat skatinti
ūkio konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas

1 uždavinys „Tobulinti tyr÷jų
kvalifikaciją ir kompetenciją,
skatinti jų mobilumą“

123.356.949,1
0

1.786.419,01
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Mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus),
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

121

Studentai, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

76

Finansuotos
subsidijos
studentų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius;

298

Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
bei studentų,
kurie
s÷kmingai
baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas
bei gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

83,76
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Skatinti inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) pl÷trą
(MTEP), pl÷tojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę ir
sudarant privataus verslo
investavimo į MTEP
paskatas

1 uždavinys „Tobulinti tyr÷jų
kvalifikaciją ir kompetenciją,
skatinti jų mobilumą“

P.M.

P.M.

204

Mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus),
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Studentai, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Finansuotos
subsidijos
studentų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius;

P.M.

Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
bei studentų,
kurie
s÷kmingai
baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas
bei gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

P.M.
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Pritraukti į darbo rinką ir
joje išlaikyti kuo daugiau
žmonių, skatinant požiūrį į
darbą kaip į visą gyvenimą
trunkantį ciklą ir didinant
darbo patrauklumą

1 uždavinys „Tobulinti tyr÷jų
kvalifikaciją ir kompetenciją,
skatinti jų mobilumą“

2 uždavinys „Pad÷ti didinti
tyr÷jų skaičių ir mažinti jų
amžiaus vidurkį Lietuvoje“

P.M.

23.032.628,30

P.M.

135.306,47
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Mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus),
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Studentai, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Finansuotos
subsidijos
studentų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius;

P.M.

Pagal darbo
sutartis
įdarbintų
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų
(išskyrus
studentus)
skaičius:

0

- viešajame

0

Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
bei studentų,
kurie
s÷kmingai
baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas
bei gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

P.M.

Dalis pagal
darbo
sutartis
įdarbintų
mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
(išskyrus
studentus),
kurie ir
toliau ten

0
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sektoriuje
- MVĮ

Užtikrinti darbo j÷gos
pasiūlos atitiktį paklausai,
pl÷tojant ir didinant
investicijas į žmogiškąjį
kapitalą

1 uždavinys „Tobulinti tyr÷jų
kvalifikaciją ir kompetenciją,
skatinti jų mobilumą“

2 uždavinys „Pad÷ti didinti
tyr÷jų skaičių ir mažinti jų
amžiaus vidurkį Lietuvoje“

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.
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0

Mokslininkai ir
kiti tyr÷jai
(išskyrus
studentus),
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Studentai, kurie
mok÷si pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

Finansuotos
subsidijos
studentų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius;

P.M.

Pagal darbo
sutartis
įdarbintų
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų

P.M.

dirba po 6
m÷nesių po
projekto
pabaigos
(proc.)
Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
bei studentų,
kurie
s÷kmingai
baig÷
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas
bei gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus
ir/arba įgijo
valstyb÷s
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)

Dalis pagal
darbo
sutartis
įdarbintų
mokslininkų

P.M.
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(išskyrus
studentus)
skaičius:
- viešajame
sektoriuje

P.M.

- MVĮ

P.M.

ir kitų tyr÷jų
(išskyrus
studentus),
kurie ir
toliau ten
dirba po 6
m÷nesių po
projekto
pabaigos
(proc.)

Studijų kokyb÷s vertinimo centro įgyvendinamumu projektu „Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos pl÷tra“ gerinamos sąlygos
mobiliems mokslininkams sprendžiant protų susigrąžinimo ir pritraukimo problemą. Projekto veiklomis teikiama įvairi pagalba ir atnaujinama
informacija atvykstantiems ir išvykstantiems mokslininkams bei jų šeimoms, siekiant palengvinti jų mobilumą. Pl÷tojamos paslaugos, skirtos
mobiliems mokslininkams bei mokslo ir studijų institucijoms. Mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų atstovai rengiami priimti
užsienio mokslininkus ir spręsti iškylančias problemas. Didinamas Lietuvos mokslinis potencialas, sudarant geresnes galimybes Lietuvos
mokslininkams išvykti kuriam laikui mokslinį darbą dirbti svečioje šalyje ir taip pasisemti daugiau patirties. Taip pat didinamos galimyb÷s
pritraukti užsienio mokslininkus dirbti Lietuvoje ir taip perkelti mokslo naujoves į Lietuvos mokslinę erdvę.
Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamu projektu „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ prisidedama prie
Lietuvos mokslin÷s technologin÷s pl÷tros – jaunieji mokslininkai įdarbinami mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, tai mažina mokslininkų
migraciją ir atjaunina šalies mokslinį potencialą. Vykdomos stažuot÷s skatina tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrina MTEP
sektoriaus vykdomų tyrimų kokyb÷s padid÷jimą, sudaro prielaidas privataus tyrimų sektoriaus pl÷trai, privataus ir valstybinio tyrimų sektorių
bendradarbiavimui, tyrimais grįsto verslo pl÷trai, skatina mokslo ir visuomen÷s sanglaudos tobulinimą, spartina aukščiausios kvalifikacijos
akademinių darbuotojų rengimą.
Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamu projektu „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ stiprinamas mokslininkų
potencialas, skatinama prad÷ti ir tęsti mokslinę veiklą Lietuvoje, pritraukiami geriausi mokslininkai. Projekto veiklos skirtos Lietuvos
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jauniesiems mokslininkams pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, užmegzti naudingus kontaktus bei
susipažinti su naujausiais mokslo laim÷jimais, visa tai prisideda prie jaunųjų mokslininkų kompetencijos ir kvalifikacijos k÷limo. Projekto metu
organizuojamos dvi pagrindin÷s veiklos:
1) Atvykstantys mokslininkai, kurie gali būti užsienio ir Lietuvos mokslininkai ir tyr÷jai, kurie bent du pastaruosius metus dirbo
mokslinį darbą užsienyje. Atvykti gali šioms veikloms: dalyvauti doktorantūros procese, paskaitų ar seminarų ciklui, moksliniam darbui.
2) Išvykstantys mokslininkai ir tyr÷jai yra Lietuvos jaunieji mokslininkai ir doktorantai, kuriems sudaromos sąlygos dalyvauti
tarptautiniuose mokslo renginiuose.
Projektas prisideda prie kelių pagrindinių problemų sprendimo: mažinama MTEP struktūrose dirbančių Lietuvos mokslininkų ir tyr÷jų
emigracija, mažinamas Lietuvos MTEP struktūrose dirbančių mokslininkų ir tyr÷jų amžiaus vidurkis, gerinama Lietuvos aukštojo mokslo ir
žiniomis paremtos ekonomikos situacija.
Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro įgyvendinamu projektu „Mokinių jaunųjų tyr÷jų atskleidimo ir ugdymo
sistemos sukūrimas“ prisidedama prie Jaunųjų tyr÷jų ugdymo bei siekiama padidinti tyr÷jo karjerą pasirenkančių jaunų žmonių skaičių Lietuvoje,
suaktyvinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą jaunimo tarpe. Formuojamas teigiamas požiūris į mokslininko karjeros patrauklumą.
Įgyvendinant projekto veiklas ketinama sukurti modernią neformaliojo gamtamokslinio-technologinio švietimo bei lavinimo sistemą,
kuri įgalintų apr÷pti visas šalies mokyklas ir formuotų mokslinę pasaul÷žiūrą, pl÷totų kūrybines mokinių galias, atskleistų ir ugdytų talentus.
Šiame kontekste ypatingos svarbos uždavinys – visokeriopai kelti mokytojų kompetencijas, būtinas rengiant mokinius mokslinei tiriamajai
veiklai. Vykdant šį Projektą kiekviena šalies mokykla tur÷s galimybę įsijungti į JT paiešką bei ugdymą. Projekto veiklų įgyvendinimas išpl÷tos
gamtos mokslų ir technologijų populiarinimą mokinių ir jaunimo tarpe, pad÷s spręsti aktualią jaunimo laisvalaikio problemą, suteiks daugiau
savirealizacijos galimybių gabiems vaikams bei motyvuos jaunus žmones rinktis tyr÷jo profes

64 Lentel÷. 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ poveikis Nacionalin÷s
Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos tikslų pasiekimui
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Lisabonos
strategijos
įgyvendinimo
programos tikslai

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie
Lisabonos tikslų
įgyvendinimo

Stiprinti ilgalaikį
viešųjų finansų
tvarumą,
įgyvendinant pensijų,
sveikatos apsaugos
reformas, gerinant
viešojo sektoriaus
finansų kokybę

2 uždavinys
„Gerinti veiklos
valdymą, geriau
įgyvendinti ES
politikas, tobulinti
viešojo
administravimo
struktūrą“

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
l÷šos
Numatyta iki
Deklaruotinų
VP
išlaidų, kurios
iki ataskaitinio
įgyvendinimo
pabaigos skirti laikotarpio
pabaigos buvo
įtrauktos į
paramos
gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus,
suma
78.708.499,19
42.563,18
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP rodikliai
Produkto
rodikliai

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
produktai

Lietuvos
ministerijose
įdiegtų veiklos
valdymo sistemų
skaičius ir dalis
nuo visų
ministerijų
(skaičius /proc.)

0/0

Parengti
savivaldybių
bendrieji teritorijų
planai, skaičius

0

Rezultato
rodikliai

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
rezultatai

Valstyb÷s
išlaidų, kurias
apima veiklos
valdymo
sistemos visose
13 ministerijų,
dalis (proc.)

0

Savivaldyb÷s,
kurios turi
parengtus
bendruosius
teritorijų planus
(proc. nuo visų
savivaldybių)

0
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3 uždavinys
„Gerinti ekonomin÷s
veiklos
reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir
verslui“

55.736.520,51

0,00
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Geresnio
reglamentavimo
diegimo projektų,
finansuotų ES
struktūrin÷s
paramos l÷šomis,
skaičius

0

Vidutinis
įmon÷s steigimo
laikotarpis

0

Įdiegtų kokyb÷s
vadybos sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose/
valstybinio
administravimo ir
kituose viešojo
administravimo
subjektuose
skaičius

0

Valstyb÷s ir
savivaldybių
išlaidų, kurias
apima kokyb÷s
vadybos
sistemos, dalis
(proc.)

0
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Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
j÷gos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas

3 uždavinys
„Gerinti ekonomin÷s
veiklos
reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir
verslui“

P.M.

P.M.
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Geresnio
reglamentavimo
diegimo projektų,
finansuotų ES
struktūrin÷s
paramos l÷šomis,
skaičius

P.M.

Įdiegtų kokyb÷s
vadybos sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose/
valstybinio
administravimo ir
kituose viešojo
administravimo
subjektuose
skaičius

P.M.

Vidutinis
įmon÷s steigimo
laikotarpis

P.M.

Valstyb÷s ir
savivaldybių
išlaidų, kurias
apima kokyb÷s
vadybos
sistemos, dalis
(proc.)

P.M.
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Kurti palankią verslo
aplinką, ypač
mažoms ir
vidutin÷ms įmon÷ms,
siekiant geresnio
reglamentavimo,
skatinant verslumo
kultūrą ir socialiai
atsakingo verslo
pl÷trą

3 uždavinys
„Gerinti ekonomin÷s
veiklos
reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir
verslui“

Užtikrinti darbo j÷gos
pasiūlos atitiktį
paklausai, pl÷tojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

1 uždavinys
„Tobulinti
žmogiškųjų išteklių
valdymą bei stiprinti
administracinius
geb÷jimus valstyb÷s
tarnyboje“

P.M.

P.M.

Geresnio
reglamentavimo
diegimo projektų,
finansuotų ES
struktūrin÷s
paramos l÷šomis,
skaičius

P.M.

P.M

64.834.181,53

Įdiegtų kokyb÷s
vadybos sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose/
valstybinio
administravimo ir
kituose viešojo
administravimo
subjektuose
skaičius
Mokymuose
dalyvavusių
asmenų (valstyb÷s
tarnautojai (proc.),
statutiniai
tarnautojai (proc.),
kiti valstyb÷s ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojai (proc.))
skaičius

40.957,71

Bendradarbiavi
mo ir partneryst÷s
projektų skaičius

212

0

0

Vidutinis
įmon÷s steigimo
laikotarpis

P.M.

Valstyb÷s ir
savivaldybių
išlaidų, kurias
apima kokyb÷s
vadybos
sistemos, dalis
(proc.)

P.M.

S÷kmingai
mokymus
baigusių asmenų
(valstyb÷s
tarnautojai,
statutiniai
tarnautojai, kiti
darbuotojai),
kurie taiko
įgytas žinias
darbe, dalis
(proc., 6 m÷n. po
mokymų
pabaigos)
Mokymuose

0

0
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Įgyvendinant priemon÷s „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektus bus kuriamos ir diegiamos finansų valdymo
ir apskaitos informacin÷s sistemos arba institucijų turimos apskaitos sistemos bus pertvarkomos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus. Įgyvendinant priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ yra remiamos veiklos, skirtos sveikatos priežiūros
reformos tęstinumui užtikrinti.
Įgyvendinant priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ yra remiamos veiklos, skirtos profesinio mokymo, mokslo ir studijų
reformai atlikti.
Įgyvendinant priemon÷s „Ekonomin÷s veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektus bus įvertinta administracin÷
našta verslui, sukurtos technin÷s ir teisin÷s prielaidos Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui įkurti, sukurtas informacinis portalas, leisiantis
padidinti visuomen÷s informuotumą apie vidaus rinką, jos teikiamas galimybes ir teisinę bazę.
Įgyvendinant priemonių – „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybin÷s etikos srityse“, „Valstyb÷s institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“- projektus bus
didinami valstyb÷s tarnybos administraciniai geb÷jimai, tobulinama valstyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacija prioritetin÷se srityse:
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tobulinami geb÷jimai, susiję su valstyb÷s institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; stiprinant darbinių ES kalbų mok÷jimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius: dalyvaujant ES sprendimų pri÷mimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose,
pasirengiant pirmininkauti ES 2013 metais.

4.2. Poveikis Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties įgyvendinimui

65 Lentel÷. 1 Prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis įgyvendinimo“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s
įtraukties įgyvendinimui
Nacionalinio veiksmų
plano d÷l socialin÷s
įtraukties prioritetai ir
uždaviniai

Siekti, kad šeimos
nepatektų į socialin÷s
rizikos šeimų grupę ir
didinti paramą į šią
grupę patekusioms
šeimoms.

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie
veiksmų plano
prioritetų
įgyvendinimo

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP rodikliai.
l÷šos
Rezultato rodikliai
Iki
Numatyta iki VP Deklaruotinų
Produkto rodikliai Iki
įgyvendinimo
išlaidų, kurios
ataskaitin
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos skirti
iki ataskaitinio
io
(eur.)
laikotarpio
laikotarpi
pabaigos
pabaigos buvo
o
pasiekti
pabaigos
rezultatai
įtrauktos į
paramos
pasiekti
gav÷jų
produktai
pateiktus
mok÷jimo
prašymus,
suma (eurais)
1 prioritetas: vaikų skurdo panaikinimas ir paramos šeimai didinimas
3. Uždavinys Stiprinti
51 553 286,61
3 330 246,27
Asmenų,
400
Asmenų, patiriančių
49,23
socialinę apr÷ptį
patiriančių
socialinę atskirtį, ir
socialinę atskirtį, ir
socialin÷s rizikos
socialin÷s rizikos
asmenų, dalyvavusių
asmenų skaičius,
ESF finansuojamose
dalyvavusių ESF
veiklose, kurie
remiamose
įsidarbino arba tęsia
veiklose, iš jų:
mokymo (pra÷jus 6
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m÷n. nuo projekto
pabaigos) dalis nuo
visų ESF
finansuojamose
veiklose dalyvavusių
šių grupių asmenų
skaičius (proc.), iš jų:
Gyventojų užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje
didinimas.

1. Uždavinys Didinti
darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos
poreikių

2. Uždavinys Skatinti
gyventojų užimtumą ir
dalyvavimą darbo
rinkoje

Socialin÷s apr÷pties
stiprinimas.

3. Uždavinys Stiprinti
socialinę apr÷ptį

2 prioritetas: dalyvavimo darbo rinkoje didinimas
245 134 432,34
5.640.750,87
Mokymuose
dalyvavusių
asmenų skaičius,
iš jų – mokymuose,
suteikiančiuose bei
tobulinančiuose
profesinę
kvalifikaciją,
specialiąsias
profesines žinias
bei įgūdžius.
145 285 583,01
35.451.369,30
Bedarbiai ir
asmenys, kuriems
gresia nedarbas,
įtraukti į profesinio
mokymo ir
neformalaus
švietimo programas
Bedarbiai įtraukti į
remiamojo
įdarbinimo
programas

P.M.

P.M.
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Asmenų,
patiriančių
socialinę atskirtį, ir

8.588

S÷kmingai baigusių
mokymus dalyvių
skaičius

2.251

7.155

17.554

Bedarbių, įgijusių
profesinę kvalifikaciją,
skaičius ir dalis (proc.)
nuo visų, įtrauktų į
mokymo programas

8.933
50,89 proc.

33.679

Bedarbių įsidarbinimo
lygis per 6 m÷nesius
po dalyvavimo
profesinio mokymo
ar/ir remiamojo
įdarbinimo
programose (proc.)
Asmenų, patiriančių
socialinę atskirtį, ir
socialin÷s rizikos

24,61 proc.

P.M.

P.M.
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socialin÷s rizikos
asmenų skaičius,
dalyvavusių ESF
remiamose
veiklose, iš jų:

Pagerinti neįgaliųjų,
senyvo amžiaus žmonių,
prekybos žmon÷mis aukų,
smurto prieš moteris
šeimoje aukų, paleistų iš
įkalinimo įstaigų asmenų,
užsieniečių, gavusių
prieglobstį Lietuvos
Respublikoje socialinę
integraciją.

2. Uždavinys Skatinti
gyventojų užimtumą ir
dalyvavimą darbo
rinkoje

3. Uždavinys Stiprinti
socialinę apr÷ptį

3 prioritetas: prieinamumo prie kokybiškų paslaugų gerinimas
P.M.
P.M.
Neįgalieji,
dalyvavę profesin÷s
reabilitacijos
programose
Sukurtų, išbandytų
ir įvertintų
neįgaliųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programų skaičius
P.M.
P.M.
Asmenų,
patiriančių
socialinę atskirtį, ir
socialin÷s rizikos
asmenų skaičius,
dalyvavusių ESF
remiamose
veiklose, iš jų:
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asmenų, dalyvavusių
ESF finansuojamose
veiklose, kurie
įsidarbino arba tęsia
mokymo (pra÷jus 6
m÷n. nuo projekto
pabaigos) dalis nuo
visų ESF
finansuojamose
veiklose dalyvavusių
šių grupių asmenų
skaičius (proc.), iš jų:
323

0

P.M.

Per 6 m÷nesius nuo
profesin÷s
reabilitacijos
programos baigimo
įsidarbinusių
neįgaliųjų dalis nuo
visų baigusiųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programas (proc.)
Asmenų, patiriančių
socialinę atskirtį, ir
socialin÷s rizikos
asmenų, dalyvavusių
ESF finansuojamose
veiklose, kurie
įsidarbino arba tęsia
mokymo (pra÷jus 6
m÷n. nuo projekto
pabaigos) dalis nuo
visų ESF
fiansuojamose
veiklose dalyvavusių

24,61

P.M.
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šių grupių asmenų
skaičius (proc.), iš jų:

Iš pateiktos lentel÷s matyti, kad 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ priemon÷s prisideda prie Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties 4
uždavinių įgyvendinimo.
Prie Nacionalinio veiksmų plano uždavinio „Siekti, kad šeimos nepatektų į socialin÷s rizikos šeimų grupę ir didinti paramą į šią grupę
patekusioms šeimoms“ įgyvendinimo prisideda 3 veiksmų programos uždavinio priemon÷ „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“, kurios viena iš tikslinių grupių – socialin÷s rizikos šeimos. Pagal pasirašytas šios priemon÷s projektų
finansavimo ir administravimo sutartis planuojama, kad projektų veiklose dalyvaus 1340 socialin÷s rizikos šeimų. Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos projektų veiklose dalyvavo 24 šių šeimų atstovai.
2 veiksmų programos uždavinio priemon÷ „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ tiesiogiai prisideda prie Nacionalinio
veiksmų plano uždavinio „Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas‘ įgyvendinimo. Pagal šią priemonę įgyvendinamų
projektų sutartis jau yra prisiimti įsipareigojimai į mokymus įtraukti 20359 dalyvius, iš kurių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos yra įtraukti
17554, o 8933 jau s÷kmingai baig÷ mokymus ir įgijo profesines kvalifikacijas. Į remiamojo įdarbinimo priemones buvo planuota įtraukti 14000
bedarbių, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse numatyta į remiamojo įdarbinimo priemones įtraukti 46138 asmenis, iš kurių
jau 33679 jau yra nusiųsti į programas. Prie aptariamo Nacionalinio veiksmų plano uždavinio taip pat prisideda 1 veiksmų programos uždavinio
priemon÷s „Įmonių socialin÷ atsakomyb÷“ projektai. Veiksmų programoje šio uždavinio priemon÷se numatyta, kad iš 200.000 asmenų
dalyvavusių mokymuose s÷kmingai juos baigusių turi būti ne mažiau kaip 180.000, kas sudaro 90 proc. Pagal priemonę „Įmonių socialin÷
atsakomyb÷“ projektų mokymuose dalyvavo, kaip ir suplanuota projektų finansavimo ir administravimo sutartyse - 25 asmenys. Veiksmų
programoje numatyta, kad šios priemon÷s projektų mokymuose dalyvaus 1000 projektų dalyvių.
Veiksmų programos priemon÷ „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ yra viena iš
priemonių užtikrinti Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties uždavinio „Socialin÷s apr÷pties stiprinimas“ įgyvendinimą. Pagal
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patvirtintą veiksmų programos priedą planuojama rodiklio „Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s rizikos asmenų skaičius,
dalyvavusių ESF remiamose veiklose“ reikšm÷ – 30 000 asmenų. Pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis siekiama šio
rodiklio reikšm÷ – 12 662 asmenys. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ESF remiamose veiklose dalyvavo 388 asmenys. Vadovaujantis
veiksmų programos priedu, planuojama, kad vykdant projektus ir per 6 m÷nesius po jų užbaigimo įsidarbins arba tęs mokymąsi 30 proc. asmenų,
patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s rizikos asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose. Pagal projektų vykdytojų įsipareigojimus
numatyta pasiekti 34,44 proc. šio rodiklio reikšmę t.y., iš 12 662 dalyvių planuojama įdarbinti ar toliau mokinti 4 361 asmenų, priklausančių
tikslin÷ms projektų grup÷ms.
Prie Nacionalinio veiksmų plano uždavinio „Pagerinti neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, prekybos žmon÷mis aukų, smurto prieš
moteris šeimoje aukų, paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje socialinę integraciją“
įgyvendinimo prisideda 2 veiksmų programos uždavinio priemon÷ „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas, įgyvendinimas,
specialistų mokymas“ bei 3 uždavinio priemon÷ „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.
Įgyvendinant 2 uždavinio priemonę „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas, įgyvendinimas, specialistų mokymas“
suplanuota, kad neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programose dalyvaus 2000 neįgaliųjų. Šiuo metu pagal pasirašytas sutartis į profesinę
reabilitaciją numatoma įtraukti 565 asmenis su negalia. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos profesinę reabilitaciją baig÷ 323 projektų dalyviai, iš
kurių 25,45 proc. įsidarbino.
Įgyvendinant 3 uždavinio priemonę „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ veiksmų
programoje planuojama, kad iš dalyvaujančių ESF remiamose veiklose neįgalieji sudarys 5 000, nuteistieji ir asmenys paleisti iš laisv÷s at÷mimo
vietų – 10 000. Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse šie įsipareigojimai atitinkamai yra – 1 932 asmenys ir 4930 asmenų. Iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos projektų veiklose dalyvavo 174 neįgalieji ir 30 asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų. Vadovaujantis
veiksmų programos priedu, planuojama, kad vykdant projektus ir per 6 m÷nesius po jų užbaigimo įsidarbins arba tęs mokymąsi 30 proc. asmenų,
patiriančių socialinę atskirtį, ir socialin÷s rizikos asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose. Projektų vykdytojų prisiimti įsipareigojimai
šiek tiek viršija veiksmų programos priede numatytus rodiklius. 2009 m. pabaigoje projektų vykdytojai buvo numatę įdarbinti 36,96 proc.
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neįgaliųjų ir 36,47 proc. nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įdarbintas 191 projektų
dalyvis, dalyvavęs ESF finansuojamose veiklose, iš jų: 93 neįgalieji.
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66 lentel÷. 2 prioriteto„Mokymasis visą gyvenimą“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties įgyvendinimui
Nacionalinio veiksmų
plano d÷l socialin÷s
įtraukties prioritetai ir
uždaviniai

Socialin÷s apr÷pties
stiprinimas

Gerinti socialinių
paslaugų kokybę,
pirmenyb÷s tvarka
pl÷toti pažangias jų
formas, stengtis, kad jos
taptų prieinamesn÷s.

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie veiksmų
plano prioritetų
įgyvendinimo

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP
l÷šos
rodikliai.
Rezultato
Iki
Numatyta iki VP Deklaruotinų
Produkto
Iki
įgyvendinimo
išlaidų, kurios
rodikliai
ataskaitinio
rodikliai
ataskaitinio
pabaigos skirti
iki ataskaitinio
laikotarpio
laikotarpio
pabaigos
(eurais)
laikotarpio
pabaigos
pasiekti
pabaigos buvo
pasiekti
įtrauktos į
produktai
rezultatai
paramos
gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus,
suma (eurais)
2 prioritetas: dalyvavimo darbo rinkoje didinimas
3 uždavinys Didinti
75.154.691,26
864.681,14
Švietimo
310
Švietimo
100
mokymosi visą gyvenimą
pagalbos
pagalbos
darbuotojų,
prieinamumą“
specialistai,
kurie mok÷si
kurie gavo
pagal
neformaliojo
neformaliojo
švietimo
programos
švietimo
baigimo
programas,
skaičius;
pažym÷jimus,
dalis (proc.)
3 prioritetas: prieinamumo prie kokybiškų paslaugų gerinimas
3 uždavinys „Didinti
P.M.
P.M
Švietimo
P.M.
Švietimo
P.M.
mokymosi visą gyvenimą
pagalbos
pagalbos
prieinamumą“
specialistai,
darbuotojų,
kurie mok÷si
kurie gavo
pagal
neformaliojo
neformaliojo
švietimo
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Mažinti regioninius
skirtumus teikiant
socialines paslaugas
Pagerinti neįgaliųjų,
senyvo amžiaus žmonių,
prekybos žmon÷mis
aukų, smurto prieš
moteris šeimoje aukų,
paleistų iš įkalinimo
įstaigų asmenų,
užsieniečių, gavusių
prieglobstį Lietuvos
Respublikoje socialinę
integraciją
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švietimo
programas,
skaičius;
3 uždavinys „Didinti
mokymosi visą gyvenimą
prieinamumą“

P.M.

P.M

Švietimo
pagalbos
specialistai,
kurie mok÷si
pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius;

P.M.

programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)
Švietimo
pagalbos
darbuotojų,
kurie gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažym÷jimus,
dalis (proc.)

Prioriteto 3 uždavinys prisideda prie Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties įgyvendinimui siekio stiprinti socialinę apr÷ptį.
Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ugdymo pl÷tot÷s centro įgyvendinamas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pl÷tra“ Šiame projekte
rengiamos keturios kvalifikacijos tobulinimo programos – (1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų (toliau –
IPUPĮI) vadovams (taip pat nevalstybiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų teik÷jams) ir SA vadovams, (2) IPUPĮI aukl÷tojams ir
pedagogams (taip pat nevalstybiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų teik÷jams), (3) d÷stytojams ir (4) kvalifikacijos tobulinimo
programa aukl÷tojams ir pedagogams apie šiuolaikinių technologijų naudojimą ugdymo procese. Pagal sukurtas programas bus vykdomi mokymai,
tokiu būdu bus tobulinamos IPUPĮI vadovų, aukl÷tojų, pedagogų, SA vadovų, d÷stytojų kompetencijos. Tai leis lanksčiau organizuoti ugdymo procesą,
gerinti pedagogų rengimo kokybę, šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus suteiks daugiau galimybių derinti pareigas šeimai ir darbo
poreikius. Taip pat projekto metu bus sukurtas ir įdiegtas portalas, skirtas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Portalas skatins nuotolinį
mokymąsi. Nuotolinis mokymas bei bendravimas internetinių forumų forma - puiki išeitis nutolusių regionų gyventojams aktyviai įsitraukti į
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumo ir kokyb÷s gerinimo procesą.
Prioriteto 3 uždavinys taip pat prisideda prie Plane numatyto tikslo gerinti socialinių paslaugų kokybę. Švietimo aprūpinimo centro vykdomas
projektas „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ prisideda prie švietimo paslaugų kokyb÷s gerinimo ir pažangesnių jų formų kūrimo Lietuvos
bendrajame ugdyme. Projekte rengiama „Alternatyvaus ugdymo pl÷tros galimybių studija“, siekiant tobulinti ugdymo procesą kuriami alternatyvaus
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ugdymo modeliai „Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinis modelis“, „Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
modelis“, „Produktyvaus mokymosi modelis“, siekiant sukurti patrauklios mokymos(-si) aplinkos ir jaunimo namų funkcionavimo tvarką, kuriami
„Jaunimo namų aprašai“, „Mokyklų aplinkos kriterijai“, „Pedagogų rengimo programos moduliai“, „Pedagogų kvalifikacijos k÷limo programa“.

67 lentel÷. 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano d÷l socialin÷s įtraukties įgyvendinimui

Nacionalinio veiksmų
plano d÷l socialin÷s
įtraukties prioritetai ir
uždaviniai

Gyventojų užimtumo ir
dalyvavimo darbo
rinkoje didinimas

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie veiksmų
plano prioritetų
įgyvendinimo

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP
l÷šos
VP rodikliai.
Iki
Numatyta iki VP
Deklaruotinų
Produkto
Iki
Rezultato
rodikliai ataskaitinio
įgyvendinimo
išlaidų, kurios
rodikliai
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos skirti
iki ataskaitinio
laikotarpio
(eurais)
laikotarpio
pabaigos
pabaigos
pabaigos buvo
pasiekti
pasiekti
rezultatai
įtrauktos į
produktai
paramos gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais)
2 prioritetas: dalyvavimo darbo rinkoje didinimas
Mokslinink
Mokslini 83,76
1 uždavinys Tobulinti tyr÷jų 123.356.949,10
1.786.419,01
121
ai ir kiti
nkų ir
kvalifikaciją ir kompetenciją,
tyr÷jai
kitų
skatinti jų mobilumą
(išskyrus
studentus),
kurie
mok÷si
pagal
neformalioj
o švietimo
programas,
skaičius;

Projektas:
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
(LMT)**
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tyr÷jų bei
studentų,
kurie
s÷kminga
i baig÷
formalioj
o ir
neformali
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Studentai,
76
kurie
mok÷si
pagal
neformalioj
o švietimo
programas,
skaičius;
Finansuoto
s subsidijos
studentų
mokslineitiriamajai
veiklai
skaičius;

298

ojo
švietimo
programa
s bei
gavo
neformali
ojo
švietimo
programo
s baigimo
pažym÷ji
mus
ir/arba
įgijo
valstyb÷s
pripažįsta
mą
kvalifika
ciją, dalis
(proc.)

Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamu projektu „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ prisidedama prie Lietuvos
mokslin÷s technologin÷s pl÷tros – jaunieji mokslininkai įdarbinami mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, tai mažina mokslininkų migraciją ir
atjaunina šalies mokslinį potencialą. Vykdomos stažuot÷s skatina tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrina MTEP sektoriaus vykdomų
tyrimų kokyb÷s padid÷jimą, sudaro prielaidas privataus tyrimų sektoriaus pl÷trai, privataus ir valstybinio tyrimų sektorių bendradarbiavimui, tyrimais
grįsto verslo pl÷trai, skatina mokslo ir visuomen÷s sanglaudos tobulinimą, spartina aukščiausios kvalifikacijos akademinių darbuotojų rengimą.
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68 Lentel÷ 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano
d÷l socialin÷s įtraukties įgyvendinimui
Nacionalinio
veiksmų plano d÷l
socialin÷s įtraukties
prioritetai ir
uždaviniai

ŽIP VP uždaviniai,
prisidedantys prie
veiksmų plano prioritetų
įgyvendinimo

Gerinti socialinių
paslaugų kokybę,
pirmenyb÷s tvarka
pl÷toti pažangias jų
formas, stengtis, kad
jos taptų
prieinamesn÷s.
Mažinti regioninius
skirtumus teikiant
socialines paslaugas.

2 uždavinys „Gerinti
veiklos valdymą, geriau
įgyvendinti ES politikas,
tobulinti viešojo
administravimo
struktūrą“*

ŽIP VP numatytos ir įsisavintos l÷šos
Numatyta iki VP
įgyvendinimo
pabaigos skirti
(eur.)

Deklaruotinų
išlaidų, kurios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos buvo
įtrauktos į
paramos gav÷jų
pateiktus
mok÷jimo
prašymus, suma
(eurais)

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti ŽIP VP
rodikliai.
Produkto
Iki ataskaitinio Rezultato
Iki
rodikliai
laikotarpio
rodikliai
ataskaitinio
pabaigos
laikotarpio
pasiekti
pabaigos
pasiekti
produktai
rezultatai

3 prioritetas: prieinamumo prie kokybiškų paslaugų gerinimas
78.708.499,19
42.563,18
Lietuvos
ministerijose
įdiegtų veiklos
valdymo
sistemų skaičius
ir dalis nuo visų
ministerijų
(skaičius /proc.)

Parengti
savivaldybių
bendrieji
teritorijų planai,
skaičius
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0/0

0

Valstyb÷s išlaidų,
kurias apima
veiklos valdymo
sistemos visose
13 ministerijų,
dalis (proc.)

0

Savivaldyb÷s,
kurios turi
parengtus
bendruosius
teritorijų planus
(proc. nuo visų
savivaldybių)

0
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Įgyvendinant priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ projektus viešojo administravimo institucijose ir įstaigose bus diegiami
šiuolaikiniai paslaugų teikimo metodai (modeliai), kokyb÷s vadybos modeliai, įgyvendinamas „vieno langelio“ principas, bus gerinamas piliečių
aptarnavimas valstyb÷s ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
Įgyvendinant priemonę „Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“
bus sudaryta galimyb÷ pažinti šalies regionus, jų silpnąsias puses ir stiprybes, esamą situaciją, pl÷tros galimybes bei sudaryti sąlygas kurti darnią ir
patogią aplinką reikalingą socialinių paslaugų teikimui. Regiono pl÷tros planas yra pagrindin÷ regiono socialin÷s ir ekonomin÷s politikos priemon÷.
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5. ERPF (SANGLAUDOS FONDO) PROGRAMOS: STAMBŪS PROJEKTAI (JEI
TAIKOMA)
Netaikoma
6. TECHNINö PAGALBA
6.1. Technin÷s paramos paskirtis ir panaudojimas
ES 2007–2013 m. technin÷ parama skiriama funkcijoms, susijusioms su ES 2007–2013 m.
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimu ir (arba) pasirengimu
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat su veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. technin÷s paramos, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento administravimu, užbaigimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.
Detali informacija apie technin÷s paramos panaudojimą yra pateikiama ataskaitos 3.5.
dalyje.
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7. Informacija ir viešinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K352 „D÷l 2008–2009 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo apie ES
struktūrinę paramą ir jos viešinimo tikslai 2008–2009 m. yra:
1. informuoti apie ES struktūrin÷s paramos Lietuvai naują etapą ir kokybinius jo pokyčius,
stiprinti ES struktūrin÷s paramos ir jos rezultatų svarbos suvokimą tarp įvairių tikslinių grupių;
2. užtikrinti informacijos apie ES struktūrin÷s paramos veiksmų programas sklaidą ir Europos
Bendrijos vaidmenį jas įgyvendinant, įvairius ES paramos panaudojimo ir administravimo aspektus,
skaidrų paramos administravimą;
3. stiprinti institucijų, atsakingų už ES struktūrin÷s paramos panaudojimą, administravimo
geb÷jimus, informavimo ir viešinimo veiklų efektyvų planavimą, tarpinstitucinį koordinavimą.
Esama situacija
Siekiant nustatyti ES struktūrin÷s paramos ir atskirų veiksmų programų žinomumą,
visuomen÷s informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie ES
struktūrinę paramą šaltinius 2009 metų birželio ir gruodžio m÷n. buvo atlikti visuomen÷s nuomon÷s
tyrimai.
Remiantis paskutinio tyrimo rezultatais, dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų –
75 proc. – yra gird÷ję/žino apie naują ES 2007–2013 m. struktūrin÷s paramos Lietuvai etapą. Apie
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą žino 33 proc. respondentų.
ES struktūrinių fondų Lietuvai skiriamos paramos naudą junta vis didesn÷ dalis gyventojų (59
proc.), šis rodiklis per metus išaugo 18 proc.
Informacijos apie ES struktūrinius fondus trūkumą jaučiančius gyventojus (22 proc.) labiausiai
domintų informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nauda pačiam gyventojui: ką
naudingo parama duoda Lietuvai (49 proc.), savivaldybei, kurioje gyvena (38 proc.); kokių
remiamų projektų nauda galima būtų pasinaudoti (31 proc.). Priimtinausi informacijos šaltiniai
dominančiai informacijai apie ES struktūrinę paramą gauti, pasak respondentų, yra televizija (50%),
spauda (29%) bei internetas (26%). Dažniausiai respondentai pageidauja, jog informacija apie ES
2007–2013 m. struktūrinę paramą būtų skelbiama per nacionalinę televiziją.
2009 m. vasario m÷n. atlikti pareišk÷jų ir paramos gav÷jų pagal ES 2007–2013 m. struktūrin÷s
paramos priemones nuomon÷s tyrimai. Tyrimų rezultatai parod÷, kad 55 proc. pareišk÷jų žino apie
naująjį ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (dar 32 proc. kažką gird÷jo). Apie Žmogiškųjų
išteklių veiksmų programą daug žino 44 proc. galimų pareišk÷jų (dar 42 proc. kažką gird÷jo).
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Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje nustatytų rodiklių pasiekimas apibendrintas
lentel÷je:
69 lentel÷. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje nustatytų rodiklių pasiekimai
Veiksmų programose nustatyti rezultatų rodikliai

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2013 m.

Situacija
2009 m.

Galimi pareišk÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą
žmogiškųjų išteklių pl÷trai

75 proc.

81

Įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos,
konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir kita)

7

4

Apibendrinant esamą situaciją ir 2008-2009 m. informavimo plano įgyvendinimo rodiklius,
galima pateikti šią lentelę:
70 lentel÷. Informavimo plano įgyvendinimo rodiklių pasiekimai 2008-2009 m.
Rodiklis

Pradin÷ situacija Situacija 2009 m. Pokytis
(2008 m. gruodis) gruodis
Visuomen÷s dalis, žinanti apie ES Daug žino – 6 proc. Daug žino – 13 proc. augimas 2,2
struktūrinę paramą Lietuvai 2007– Gird÷jo – 38 proc. Gird÷jo – 62 proc.
karto ir
2013 m.
1,6 karto
Visuomen÷s dalis, asmeniškai pajutusi 50 proc.
59 proc.
18 proc.
ES paramos naudą
augimas
29 proc.
Visuomen÷s dalis, palankiai vertinanti 38 proc.
ES struktūrin÷s paramos skirstymo 31 proc.
25 proc.
sumaž÷jimas
efektyvumą ir skaidrumą
Žiniasklaidos tonas
1882 pamin÷jimai, 3965 pamin÷jimai, 4 augimas
1 proc. neig.
proc. neig.
(2009 m. I ketv.) (2009 m. IV ketv.)
Galimi
pareišk÷jai,
žinantys
81
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 86 proc.
programą
Sumaž÷jimas
Interneto svetain÷s www.esparama.lt 22.318
unikalūs 39.778
unikalūs 78
proc.
lankomumo pokytis
lankytojai per m÷n. lankytojai per m÷n. augimas

Didelio masto informacin÷ kampanija, visuomen÷s informavimas
2009 m. geguž÷s - birželio m÷n. organizuota reklamin÷ kampanija „Su ES struktūriniais fondais
ir gražiausia svajon÷ gali tapti tikrove". Reklamin÷ kampanija pristato mažųjų Lietuvos piliečių
ateities vizijas.
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2009 m. rugs÷jo 29 d. buvo organizuojamas jau tradicija tapęs metinis renginys ES
finansuojamų projektų vykdytojams - kontaktų mug÷. Joje buvo pristatomi aktualūs pranešimai.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius dr. R.
Vilpišauskas pristat÷ ekonominio sunkmečio faktines priežastis ir pasekmes. Žmogaus studijų
centro prezidentas dr. G. Chomentauskas kalb÷jo apie lietuvio psichologin÷s būsenos ir ekonominio
sunkmečio sąryšį. Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos finansų viceministras R. Kriščiūnas supažindino
dalyvius su ES struktūrin÷s paramos atveriamomis galimyb÷mis duotuoju laikotarpiu. Renginio
dalyviai gal÷jo dalyvauti ir viešoje diskusijoje, kurioje kartu su jais diskutavo tiek praneš÷jai, tiek
prie jų prisijungę ES struktūrin÷s paramos projektų vykdytojai. Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais
metais renginio metu buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai.

Šiemet geriausiems

projektams buvo suteiktas „Europos burių“ vardas. Bur÷s – tai ES struktūrin÷ parama jau penkerius
metus mums padedanti kurti gražesnį ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobul÷ti, ir jud÷ti pirmyn.
„Europos burių“ nugal÷tojus viešoje erdv÷je išrinko Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo
įvardinti ir interneto svetain÷je www.delfi.lt išrinkti didžiausią naudą žmogui, kraštui, visuomenei ir
valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų l÷šomis finansuojami projektai bei jų vykdytojai.
2009 m. visuomenei buvo suorganizuoti 2 dideli visuomenei skirti renginiai, kuriuose
akivaizdžiai parodyta ES struktūrin÷s paramos nauda.
2009 m. geguž÷s 8-9 dienomis vyko Europos dienai skirti renginiai Rokiškyje ir Panev÷žyje.
Šiose organizuojamose švent÷se buvo puiki proga atkreipti panev÷žiečių ir rokišk÷nų d÷mesį į ES
struktūrin÷s paramos teikiamas galimybes miesto pl÷trai. Miestel÷nai buvo pakviesti siūlyti id÷jas,
kurias būtų galima įgyvendinti Panev÷žyje ir Rokiškyje pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama.
Miestiečių pasiūlyti trijų geriausių id÷jų eskizai buvo nupiešti drob÷se, kurias 2009 m. geguž÷s 8-9
d. buvo kviečiami spalvinti visi renginių dalyviai, šitaip prisid÷dami prie naujos miesto vizijos
kūrimo. Švent÷s pabaigoje šios drob÷s kaip kūrybiškų, modernių, draugiškų aplinkai ir žmogui
miestų simboliai buvo įteiktos Rokiškio ir Panev÷žio miestams.
2009 m. rugpjūčio 14 dieną Palangoje buvo organizuojamas renginys visuomenei „Laisva ir
suvienyta Europa“, skirtas Berlyno sienos griūčiai pamin÷ti. Šiuo renginiu buvo siekiama
menin÷mis priemon÷mis informuoti visuomenę apie ES struktūrinę paramą Lietuvai. Renginio metu
buvo vykdomos šios kūrybines iniciatyvos: „Pagauk kampą“ menin÷ improvizacija, kurios metu
profesionalūs aktoriai, pagal iš anksto suderintas tezes, atliko vaidinimus. Renginio koncepcija bei
vieta pasirinkta tikslingai, atsižvelgiant į tai, kad rugpjūčio m÷nesį pajūrio kurorte gausu
poilsiautojų, tad įvairiomis kūrybin÷mis iniciatyvomis pavyko pritraukti daug dalyvių.
2009 m. visuomen÷s informavimo priemon÷se buvo publikuojamos ar transliuojamos
informacin÷s rubrikos pagal iš anksto parengtus bei su informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
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jos viešinimo koordinavimo grup÷s nariais suderintus teminius planus. Šie planai buvo sudaryti
informacinių kampanijų principu, t. y. pagrindin÷ kampanijos tema buvo išpl÷tojama į keletą
potemių, padedančių atskleisti svarbiausius temos akcentus. Informacin÷s rubrikos buvo
publikuojamos

tiek

nacionalin÷je,

regionin÷je

televizijoje,

nacionalin÷je,

regionin÷je,

specializuotoje bei verslo spaudoje, internetin÷je žiniasklaidoje, radijuje.
2009 m. buvo įgyvendintos tokios informacin÷s kampanijos:
•

Socialiai atsakingam verslui – naujos finansavimo galimyb÷s;

•

2007 – 2013 m. ES struktūrin÷ parama Lietuvai: naujo etapo iššūkiai ir galimyb÷s;

•

Mokslo reformai – ES postūmis;

•

Europos socialinis fondas – investicija į žmones;

•

Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimas ES l÷šomis.

2009 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007-2013 m.
technin÷s paramos, suorganizuotos šios apskritojo stalo diskusijos, susijusios su Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimu:
1. 2009 m. balandžio 29 d., Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos procedūrų formavime ir galimyb÷s
pasinaudoti 2007–2013 m. ES struktūriniais fondais“;
2. 2009 m. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija "Darbo rinka ir ekonomin÷ kriz÷: iššūkiai ir
ESF galimyb÷s";
3. 2009 m. gruodžio 15 d. Telšiuose įvyko apskritojo stalo diskusija tema "Ar ES paramos
priemon÷s pad÷s sušvelninti situaciją darbo rinkoje";

Galimų pareišk÷jų ir projekto vykdytojų informavimas

2008 m. IV ketvirtį – 2009 m. VI ketvirtį įgyvendinant centralizuotą informavimo apie ES
struktūrinius fondus kampaniją buvo suorganizuota 40 renginių galimiems pareišk÷jams,
pareišk÷jams ir/arba projektų vykdytojams, kurie vyko skirtinguose Lietuvos regionuose. Renginiai
buvo skirti informuoti apie veiksmų programų finansavimo galimybes, paraiškų teikimo, projektų
rengimo, jų finansavimo, administravimo ir įgyvendinimo sąlygas, projektų atrankos kriterijus,
paraiškų vertinimo procedūras ir išsamesnę informaciją teikiančius asmenis.
2009 m. parengta ir išleista leidinių serija pareišk÷jams ir projektų vykdytojams - "ES paramos
elementorius", kurią sudaro: "Apie paramą iš Esm÷s", „Svarbiausi dalykai apie ES paramą
pareišk÷jams ir projektų vykdytojams", "Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareišk÷jams ir

230

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.

projektų vykdytojams", "Neperkančiųjų organizacijų pirkimai", „ES l÷šomis finansuojamų projektų
viešinimo gair÷s", „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
regionin÷s pl÷tros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas". Taip pat parengta ir išleista
lankstinukų serija „ES parama greičiau, paprasčiau, sklandžiau“: "Tinklapio www.esparama.lt
turinio aprašymas", "Duomenų mainų svetain÷", "Elektronin÷ paraiškos forma", "Elektroninis
mok÷jimo prašymas".
Informavimo ir viešinimo geb÷jimų stiprinimas
2009 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę paramą
koordinavimo grup÷s nariams, bei ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų
atstovams. 2009 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: krizių komunikacijos,
viešo kalb÷jimo, id÷jų generavimo, kūrybinio rašymo, improvizuoto kalb÷jimo. Taip pat buvo
organizuoti komunikacijos mokymai skirti tobulinti Būsto ir urbanistin÷s pl÷tros agentūros,
įgyvendinančios būsto modernizacijos programą pagal JESSICĄ, darbuotojų komunikacinius bei
bendravimo telefonu įgūdžius.
Atskirų institucijų vykdytos informavimo ir viešinimo veiklos
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra
2009 m. suorganizavo 13 atvirų durų dienų pareišk÷jams, siekiant suteikti individualias
konsultacijas paraiškų rengimo klausimais. Taip pat buvo suorganizuoti 4 mokymai pareišk÷jams ir
11 mokymų bei 1 diskusinis renginys „Vykdytojas – vykdytojui“ projektų vykdytojams. Šių
renginių pagrindinis tikslas buvo suteikti informaciją paraiškų rengimo ir projektų administravimo
klausimais. Darbdaviams, bendruomenių atstovams ir žiniasklaidai buvo suorganizuotas seminarasdiskusija „Ar ES paramos priemon÷s pad÷s sušvelninti situaciją darbo rinkoje?“, skirtas informuoti
apie SADM administruojamų priemonių ir finansavimo galimybes, įgyvendinamus projektus ir jų
naudą. Taip pat vykdytos kitos veiklos – pranešimai spaudai ir komentarai žiniasklaidai, parengtas
projektų viešinimo vadovas, ESF reprezentacinio filmo gamyba.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra 2009 m.
pareng÷ ir prad÷jo įgyvendinti jaunimui skirtą viešinimo projektą „ESF akademija“. Projektas yra
tęstinis, jo veikla organizuojama mokslo metų principu, t.y. nuo rugs÷jo 1 d. iki geguž÷s 31 d., jis
vyks tol, kol bus projekte pageidaujančių dalyvauti gimnazijų. Projektas prad÷tas įgyvendinti 2009
m. rugs÷jo 1 d. Pagrindinis projekto tikslas – aktyvinti potencialius pareišk÷jus. Projekte dalyvauja
59 gimnazijos iš visos Lietuvos. Įvadin÷je užduotyje „Esu Super Fainas, nes žinau apie ESF“
dalyvavo 30 gimnazijų (iš kurių 13 gimnazijų darbai pripažinti labai gerais). Konkurse „1001 būdas
kaip panaudoti kompiuterį“ sudalyvavo 21 gimnazija (iš kurių 6 gimnazijų darbai pripažinti labai
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gerais). 2009 m. gruodį - 2010 m. sausį 28 gimnazijos išklaus÷/išklausys pasirinktas paskaitas, kurių
temos: 1. „Lietuva be sienų - jaunimo galimyb÷s Europos Sąjungoje“; 2. „Europos Socialinis fondas
- galimyb÷s ir nauda žmogui“; 3. „Europos socialinis fondas - profesijos pasirinkimui“. ESF
akademijos organizatorius - Europos socialinio fondo agentūra; partneriai: SADM, ŠMM, EK
atstovyb÷ Lietuvoje. 2010 m. I ketv. bus paskelbiama II semestro įvadin÷ užduotis ir naujas
konkursas.
Švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. suorganizavo 7 renginius pareišk÷jams ir projektų
vykdytojams, skirtus užtikrinti ES struktūrin÷s paramos skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms grup÷ms, bei renginį mokyklų bendruomen÷ms
„MTPplius pristatymas regionuose“. Taip pat Švietimo ir mokslo ministerija išleido šiuos leidinius
„Keliaukime drauge“, „Europos Sąjungos struktūriniai fondai – Lietuvos švietimui ir mokslui II
etapas (2007-2013 m.)“ lietuvių kalba, „Europos Sąjungos struktūriniai fondai – Lietuvos švietimui
ir mokslui II etapas (2007–2013 m.)“ anglų kalba.
Europos socialinio fondo agentūra įgyvendindama Švietimo ir mokslo ministerijos priemones
suorganizavimo 3 informacinius renginius pareišk÷jams ir 2 praktinius mokymus projektų
vykdytojams.
Vidaus reikalų ministerija suorganizavo 6 informacinius renginius pareišk÷jams ir projektų
vykdytojams, kurie buvo skirti pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines finansavimo sąlygų
aprašuose nustatytas sąlygas, valstyb÷s projektų planavimo tvarką, paraiškų d÷l projektų
finansavimo teikimo, projektų administravimo tvarką. Taip pat ministerija vykd÷ šias veiklas straipsniai specializuotuose ir regioniniuose laikraščiuose, informaciniai pranešimai žiniasklaidai,
informaciniai radijo pranešimai, parengti leidiniai „Europos Sąjungos struktūriniai fondai – Vidaus
reikalų ministerijos administruojamos 2007–2013 m. veiksmų programų priemon÷s“, „Europos
Sąjungos struktūriniai fondai 2007–2013 m. veiksmų programų priemon÷s, skirtos regionų
projektams“. Išleistos šios viešinimo priemon÷s – stalo žaidimas – d÷lion÷, 2010 m. sieninis
kalendorius.
Europos socialinio fondo agentūra įgyvendindama Vidaus reikalų ministerijos priemones 14
renginių pareišk÷jams, skirtų pristatyti, kaip tinkamai parengti paraišką.
Detalesn÷ informacija apie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo
ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros vykdytas veiklas
pateikiama 1 priede.
Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, konkurso būdu atrenkamų projektų
kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti įgyvendinančios institucijos publikuoja
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„Valstyb÷s žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš šalies dienraščių, taip pat jie
talpinami ir ES struktūrin÷s paramos svetain÷je www.esparama.lt. Įgyvendinančioji institucija,
atsižvelgdama į tikslines pareišk÷jų grupes, kvietimų teikti paraiškas skelbimus gali papildomai
publikuoti ir kituose leidiniuose.
Valstyb÷s ir regionų projektų atrankos atveju, sudaryti ir patvirtinti valstyb÷s ir regionų
projektų sąrašai taipogi skelbiami ES struktūrin÷s paramos svetain÷je www.esparama.lt.Taip pat
visa kita galimiems pareišk÷jams ir projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007 – 2013 m.
ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai, metodin÷s rekomendacijos, teis÷s aktai,
naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. – skelbiama ES struktūrin÷s paramos svetain÷je
www.esparama.lt bei institucijų svetain÷se.
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PRIEDAS I
1. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:

Viešinimo priemon÷

Kiekis

Tikslin÷ grup÷

Atvirų durų dienos pareišk÷jams teikiantiems paraiškas
pagal Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonę
Mokomasis seminaras pareišk÷jams, ketinantiems teikti
paraiškas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialin÷ apr÷ptis“ priemonę „Sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos
k÷limas“
ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai, gavus
paramą. VP1-1.3-SADM-02-K priemon÷ ,,Socialin÷s
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“
Mokymai pareišk÷jams. VP1-1.1-SADM-04-K priemon÷
„Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas“. ESF projektų
paraiškų pildymas
ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai, gavus
paramą. VP1-1.1-SADM-01-K priemon÷ ,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmon÷se“
ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai, gavus
paramą. VP1-1.1-SADM-01-K priemon÷ ,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmon÷se“
Mokymai VP1-1.3-SADM-02-K priemon÷s „Socialin÷s
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“ projektų finansų valdymas
ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai, gavus
paramą. VP1-1.3-SADM-02-K priemon÷ ,,Socialin÷s
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų

13

Pareišk÷jai

1

Pareišk÷jai

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

55

1

Pareišk÷jai

Suteikti informaciją paraiškų rengimo
klausimais

41

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

57

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

62

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

55

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

23

1

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų

55

234

Tikslas
Suteikti individualias konsultacijas
paraiškų rengimo klausimais
Suteikti informaciją paraiškų rengimo
klausimais

Dalyvių
skaičius
57 įstaigos,
104 asmenys
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išteklių tobulinimas įmon÷se“ projekto finansų valdymas
administravimo klausimais
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų
1
Projektų vykdytojai Suteikti informaciją projektų
išteklių tobulinimas įmon÷se“ projekto finansų valdymas
administravimo klausimais
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-06-K projektų
vykdytojams
Mokymai projektų vykdytojams „Projektų viešinimas: kaip
formalumą paversti nauda organizacijai?“
Mokymai priemonių VP1-1.3-SADM-02-K, VP1-1.1SADM-04-K projektų vykdytojams „ESF projektų
įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai gavus paramą“
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-01-K projektų
vykdytojams „ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji
žingsniai gavus paramą“
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-07-K pareišk÷jams
„Reikalavimai paraiškos pildymui“
Mokymai priemon÷s VP1-1.1-SADM-07-K pareišk÷jams
„Reikalavimai paraiškos pildymui“
Diskusinis renginys „Vykdytojas – vykdytojui“

1

Projektų vykdytojai

1

Projektų vykdytojai

1

Projektų vykdytojai

1

61

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais
Suteikti informaciją projektų viešinimo
klausimais
Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

74

Projektų vykdytojai

Suteikti informaciją projektų
administravimo klausimais

39

1

Pareišk÷jai

23

1

Pareišk÷jai

1

Projektų vykdytojai

Kvietimai teikti paraiškas interneto svetain÷je
www.esparama.lt, www.esf.lt ir www.esf.socmin.lt

7

Pareišk÷jai

Paskelbtos žinut÷s/pranešimai spaudai www.socmin.lt,
www.esparama.lt

80

Visuomen÷,
pareišk÷jai, projektų
vykdytojai
Pareišk÷jai, projektų
vykdytojai

Suteikti informaciją paraiškų rengimo
klausimais
Suteikti informaciją paraiškų rengimo
klausimais
Suteikti galimybę projektų vykdytojams
pasidalinti patirtimi, išsakyti problemas,
susijusias su projektų įgyvendinimu,
teikti pasiūlymus ESFA ir SADM.
Informuoti tikslinę auditoriją apie
galimybes teikti paraiškas ES struktūrin÷s
paramos finansavimui gauti.
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
struktūrin÷s paramos įsisavinimą/projektų
įgyvendinimą.

Parengtas projektų viešinio vadovas. Parengtas vadovas,
publikuojamas interneto svetain÷je kartu su vadovu ESF
projekto vykdytojams 2007-2013 m.
ESF reprezentacinio filmo gamyba. Parengti 4 filmai bendras filmas apie ESF projektus Lietuvoje bei trys filmai,
pristatantys projektus, vykdomus pagal atskirų tarpinių
institucijų priemones (SADM, ŠMM, VRM).
Projektas „ESF akademija“

29
56

23
25

-

-

-

4

Visuomen÷,
pareišk÷jai, projektų
vykdytojai

Didinti ESF žinomumą, pristatyti ESF
projektus ir jų rezultatus

-

1

Galimi pareišk÷jai

Didinti ESF žinomumą, pristatyti ESF

-
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projektus ir jų rezultatus
Pranešimai spaudai
18
Visuomen÷,
Informuoti apie ES struktūrin÷s paramos
pareišk÷jai, projektų įgyvendinimą, ESF projektų rezultatus ir
vykdytojai
naudą
Komentarai žiniasklaidai
Visuomen÷
Informuoti apie ES struktūrin÷s paramos
įgyvendinimą, ESF projektų rezultatus ir
naudą
Seminaras- diskusija „Ar ES paramos priemon÷s pad÷s
1
Darbdaviais ir
Informuoti apie SADM administruojamų
sušvelninti situaciją darbo rinkoje?“
bendruomenių
priemonių ir finansavimo galimybes,
atstovai, žiniasklaida įgyvendinamus projektus ir jų naudą.
Individualios konsultacijos, konsultacijos telefonu ir el.
Pareišk÷jai, projektų Informuoti apie ES struktūrin÷s paramos
paštu
vykdytojai
galimybes, projektų rengimą ir
įgyvendinimą

-

-

-

-

2. Švietimo ir mokslo ministerija atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:

Viešinimo priemon÷
Renginys „2009 m. ES finansavimo
prioritetai mokslo ir studijų srityje“

Kiekis

1

Renginys “Infonet‘as: informacijos apie
Europos Sąjungos fondų finansavimą
švietimui ir mokslui sklaida“
Renginys „MTPplius pristatymas
regionuose“

Renginys „MTPplius pristatymas
regionuose“

Renginys pareišk÷jams, ketinantiems teikti

1

3

3
3

Tikslin÷ grup÷
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai

Tikslas
Informuoti apie EB vaidmenį
įgyvendinant veiksmų programas,
užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Pareišk÷jai, visuomen÷, socialiniai Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Pareišk÷jai, visuomen÷
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Mokyklų bendruomen÷s
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Pareišk÷jai
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
236

Dalyvių skaičius

132

113

131

600
306
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paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
skaidrumą ir viešą informacijos apie
išteklių pl÷tros veiksmų programos 2
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
grup÷ms
VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų
kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo
didinimas“
Renginys „2007–2013 m. ES struktūrinių
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
fondų parama – bendrojo ugdymo kokyb÷s
socialiniai ekonominiai partneriai skaidrumą ir viešą informacijos apie
1
užtikrinimui. Inovacijų diegimas“
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Leidinys „Keliaukime drauge“
Visuomen÷
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
3000
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai
Pareišk÷jai, visuomen÷, socialiniai Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
fondai – Lietuvos švietimui ir mokslui II
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
1300
etapas (2007-2013 m.)“ lietuvių kalba
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai
Pareišk÷jai, visuomen÷, socialiniai Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
fondai – Lietuvos švietimui ir mokslui II
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
200
etapas (2007–2013 m.)“ anglų kalba
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
Renginys pareišk÷jams, ketinantiems teikti
Pareišk÷jai
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
skaidrumą ir viešą informacijos apie
išteklių pl÷tros veiksmų programos 3
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“
grup÷ms
VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP
tematinių tinklų, asociacijų veiklos
stiprinimas“ ir/ar 2007–2013 m.
3
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų
stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-01-K
priemonę „Valstyb÷s pagalba aukštos
kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui
įmon÷se“
Renginys „ Projekto „Parama mokslininkų
1
Projekto vykdytojai, socialiniai
Užtikrinti ES struktūrin÷s paramos
237

44

-

-

-

111

20
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ir kitų tyr÷jų mokslinei veiklai (visuotin÷
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
dotacija)“ sutarties pasirašymas“
veiksmų programas pateikimą tikslin÷ms
grup÷ms
2.1. Europos socialinio fondo agentūra atliko šias informavimo veiklas, skirtas Švietimo ir mokslo ministerijos priemonių tikslin÷ms grup÷ms:

Viešinimo priemon÷
Informaciniai renginiai pareišk÷jams,
ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–
2013 m. ŽIPP 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.1.ŠMM-04-K „Studijų sistemos efektyvumo
didinimas“
Praktiniai mokymai projektų vykdytojams
„2007–2013 m. veiksmų programos
„Žmogiškųjų išteklių pl÷tras“
įgyvendinimo aspektai“

Kiekis

Tikslin÷ grup÷
Pareišk÷jai

Tikslas
Dalyvių skaičius
Pristatyti aukštojo mokslo reformos
sąsajas su ES struktūriniais fondais,
projektų finansavimo sąlygų aprašo,
144
paraiškų teikimo ir vertinimo proceso bei
paraiškų pildymo aktualijas

Projektų vykdytojai

Pristatyti projektų finansavimo ir
administravimo
sutarties
vykdymą,
projektų rizikos valdymą, DMS, išlaidų
tinkamumą, projektų viešinimą

3

3

108

3. Vidaus reikalų ministerija atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:

Viešinimo priemon÷
Informacinis renginys „Vidaus reikalų
ministerijos administruojamos 2007–2013
metų Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 4 prioriteto ir Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
įgyvendinimo priemon÷s pareišk÷jams“.

Kiekis
2

Tikslin÷ grup÷
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai

238

Tikslas
Informuoti pareišk÷jus ir būsimus
projektų vykdytojus apie galimybes
įgyvendinti projektus pagal Vidaus
reikalų ministerijos administruojamas
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“
ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir
urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo pl÷trai“ įgyvendinimo
priemones. Pristatyti tikslinei auditorijai
pagrindines finansavimo sąlygų
aprašuose nustatytas sąlygas, valstyb÷s

Dalyvių skaičius
80
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projektų planavimo tvarką, paraiškų d÷l
projektų finansavimo teikimo, projektų
administravimo tvarką.
Šiauliai, 2009 m. sausio 20 d.
Kaunas, 2009 m. sausio 27 d.
Informacinis renginys „Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemon÷s“.

Pareišk÷jai, projektų vykdytojai

Informuoti pareišk÷jus ir būsimus
projektų vykdytojus apie galimybes
įgyvendinti projektus pagal Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemones. Pristatyti tikslinei auditorijai
pagrindines finansavimo sąlygų
aprašuose nustatytas sąlygas, valstyb÷s
projektų planavimo tvarką, paraiškų d÷l
projektų finansavimo teikimo, projektų
įgyvendinimo nuostatas.
Vilnius, 2009 m. kovo 13 d.
Vilnius, 2009 m. kovo 24 d.
Šiauliai, 2009 m. kovo 26 d.

80

Informacinis
renginys
„Žmogiškųjų 1
išteklių pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo sąlygos.

Projektų vykdytojai

20

Informacinis renginys
elementorius“

Pareišk÷jai, projektų vykdytojai

Peržiūr÷ti apskričių viršininkų
administracijų projektus pagal Vidaus
reikalų ministerijos administruojamas
priemones ir įvertinti galimybes
įgyvendinti projektus, atsižvelgiant į
2009 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos
Seimo priimtą sprendimą iki 2010 m.
liepos 1 d. panaikinti apskričių viršininkų
pareigybes ir likviduoti apskričių
viršininkų administracijas.
Vilnius, 2009 m. liepos 15 d.
Finansų ministerijos organizuotuose
renginiuose Vidaus reikalų ministerijos

„ES

paramos 5

3

239
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atstovai pareišk÷jams ir projektų
vykdytojams teik÷ tiesiogines
konsultacijas, skait÷ pranešimus ir
pristat÷ Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ ir Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷
ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo pl÷trai“ įgyvendinimo
priemones, už kurias yra atsakinga
Vidaus reikalų ministerija.
Marijampol÷, 2009 m. vasario 12 d.
Jonava, 2009 m. vasario 12 d.
Telšiuose, 2009 m. vasario 24 d.
Kelm÷, 2009 m. kovo 17 d.
Šalčininkai, 2009 m. kovo 19 d.
Renginys „ES paramos kontaktų mug÷“,
1
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Finansų ministerijos organizuotame
„Europos bur÷s“ – apdovanojimai
socialiniai-ekonominiai partneriai, renginyje Vidaus reikalų ministerijos
geriausiems ES l÷šomis finansuojamiems
visuomen÷
atstovai pareišk÷jams ir projektų
projektams.
vykdytojams teik÷ tiesiogines
konsultacijas ir pristat÷ Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ ir Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo pl÷trai“
įgyvendinimo priemones, už kurias yra
atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Vilnius, 2009 m. rugs÷jo 30 d.
Straipsniai specializuotuose ir
17
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
240
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-
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regioniniuose laikraščiuose
visuomen÷
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgyvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Informaciniai pranešimai žiniasklaidai
3
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
visuomen÷
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgyvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Informaciniai radijo pranešimai
3
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES
visuomen÷
paramos teikiamas galimybes, projektų
įgyvendinimo sąlygas, eigą, siekiamus
rezultatus, naudą visuomenei.
Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai
500
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Informacinis leidinys skirtas pristatyti
fondai – Vidaus reikalų ministerijos
socialiniai-ekonominiai partneriai, Vidaus reikalų ministerijos
administruojamos 2007–2013 m. veiksmų
visuomen÷
administruojamas ES struktūrin÷s
programų priemon÷s“
paramos įgyvendinimo priemones.
Leidinys dalinamas renginių, seminarų,
mokymų, darbinių susitikimų, pos÷džių
metu.
Leidinys „Europos Sąjungos struktūriniai
500
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Vidaus reikalų ministerija vykdydama
fondai 2007–2013 m. veiksmų programų
socialiniai-ekonominiai partneriai, nacionalin÷s regionin÷s politikos
priemon÷s, skirtos regionų projektams“
visuomen÷
koordinavimo funkciją ir būdama
atsakinga už ES struktūrin÷s paramos,
skirtos regionų projektams, planavimo ir
naudojimo koordinavimą pareng÷ ir
išleido informacinį leidinį, pristatantį
visas veiksmų programų priemones,
skirtas regionų projektams. Leidinys
dalinamas renginių, seminarų, mokymų,
darbinių susitikimų, pos÷džių metu.
Stalo žaidimas-d÷lion÷
500
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Informatyvi vizualin÷ ES struktūrin÷s
socialiniai-ekonominiai partneriai, paramos viešinimo priemon÷ skirta
visuomen÷
dovanoti projektų vykdytojams,
socialiniams-ekonominiams partneriams,
visuomen÷s atstovams, dalinti renginių,
seminarų, mokymų, darbinių susitikimų,
pos÷džių metu.
241

-

-

-

-

-

2010 m. sieninis kalendorius
D÷žut÷ sieniniam kalendoriui
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520
Pareišk÷jai, projektų vykdytojai,
Viešinti ES struktūrinę paramą ir Vidaus
220
socialiniai-ekonominiai partneriai reikalų ministeriją kaip ES struktūrinę
paramą administruojančią instituciją.
Viešinimo priemon÷ dalinama renginių,
seminarų, mokymų, darbinių susitikimų,
pos÷džių metu.

-

3.1. Europos socialinio fondo agentūra atliko šias informavimo veiklas, skirtas Vidaus reikalų ministerijos priemonių tikslin÷ms grup÷ms:

Viešinimo priemon÷
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
tinkamai parengti paraišką“ pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“

Kiekis
1

Tikslin÷ grup÷
Pareišk÷jai

Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
tinkamai parengti paraišką“ pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“

1

Pareišk÷jai

Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
tinkamai parengti paraišką“ pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“

1

Pareišk÷jai

Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
tinkamai parengti paraišką“ pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R
„Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/
trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
tinkamai parengti paraišką“ pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R
„Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/

1

Pareišk÷jai

1

Pareišk÷jai

242

Tikslas
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
paraišką: paraiškos A ir B dalių
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
paraišką: paraiškos A ir B dalių
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
paraišką: paraiškos A ir B dalių
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
paraišką: paraiškos A ir B dalių
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai

Dalyvių skaičius
45

Pristatyti, kaip tinkamai parengti
paraišką: paraiškos A ir B dalių
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai

19

17

21

27
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trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
pl÷tros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/
reikalavimai
trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemones VP1-4.1-VRM-04-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
reikalavimai
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstyb÷s institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemones VP1-4.1-VRM-04-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
reikalavimai
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstyb÷s institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemones VP1-4.1-VRM-04-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
reikalavimai
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstyb÷s institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemones VP1-4.1-VRM-04-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
reikalavimai
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Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstyb÷s institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemones VP1-4.1-VRM-04-R
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
reikalavimai
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstyb÷s institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
administravimo subjektų sistemos
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
tobulinimas“.
reikalavimai
Informacinis renginys pareišk÷jams „Kaip
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
tinkamai parengti paraišką“ pagal
paraišką: paraiškos A ir B dalių
priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
administravimo subjektų sistemos
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
tobulinimas“.
reikalavimai
Atvirų durų dienos renginiai pareišk÷jams
1
Pareišk÷jai
Pristatyti, kaip tinkamai parengti
pagal priemonę VP1-4.3-VRM-01-V
paraišką: paraiškos A ir B dalių
„Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“
užpildymas, biudžeto išlaidų pagrindimo
lentel÷s užpildymas, išlaidų tinkamumo
reikalavimai
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