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2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA 

 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė ataskaita uţ 2010 m.(toliau – ataskaita) 

yra parengta vadovaujantis Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 67 str., Reglamento Nr. 1081/2006 10 

str. ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 1828/2006  nuostatomis.  

Ataskaitos tikslas – apţvelgti Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – ŢIP VP)  

įgyvendinimo paţangą, 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 ŢIP VP įgyvendinimo paţanga, kuri apima finansinių ir fizinių rodiklių pasiekimo 

analizę, socioekonominę analizę, ŢIP VP papildomumą kitomis programomis (EŢUPF ir kt.); 

- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo paţanga, kuri apima taip pat ir visuotinės dotacijos 

priemonių įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JEREMIE); 

- ŢIP VP poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos, Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės 

įtraukties ir ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui; 

- horizontalių politikų, tarptautinio bendradarbiavimo principo įgyvendinimas; 

- techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimo administravimui, 

panaudojimas; 

- informavimo ir viešinimo priemonės. 

 

2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė  

 

2.1.1. Fizinė paţanga 

Fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimai lyginant su 2009 metais yra ţenkliai geresni, kadangi lėšų 

įsisavinimas ŢIP VP 2010 m, yra intensyvesnis (siekia beveik 20 proc.) ir projektų įgyvendinimo 

procesas yra sparčiai įsibėgėjęs. Kaip ir ankstesniais metais geriausi stebėsenos rodiklių pasiekimai 

matomi ŢIP VP 1 prioritete „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ (toliau – 1 prioritetas), 

kadangi pagal šį prioritetą pirmosios projektų finansavimo ir administravimo sutartys buvo pradėtos 

sudaryti dar 2008 m. laikotarpiu. Ypač ryški stebėsenos rodiklių pasiekimų paţanga lyginant su 

ankstesniais metais pastebima 2 prioritete „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 2 prioritetas) ir 4 

prioritete „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

(toliau – 4 prioritetas). Atsiţvelgiant į tai, kad didelė dalis ŢIP VP fizinių rodiklių pasiekiama tik 

projektų įgyvendinimo pabaigoje arba įgyvendinus projektą, ir tai, kad 2011 m. planuojamas gerokai 

intensyvesnis lėšų įsisavinimas, tikėtina, kad 2011 m. stebėsenos rodiklių pasiekimai bus pastebimai 

geresni, taip pat ir pasiekimų informacija bus tikslesnė. Detali 2010 m. laikotarpio fizinių stebėsenos 
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rodiklių pasiekimo paţangos apţvalga pateikiama 3 ataskaitos dalyje, atskirai pagal visus ŢIP VP 

prioritetus. Visi fizinės paţangos duomenys ataskaitoje pateikiami kaupiamuoju būdu, išskyrus 

duomenis apie projektų dalyvius. 

 

2.1.2. Finansinė paţanga 

1 lentelėje pateikiama finansinė informacija pagal Reglamento Nr. 1083/2006, XVIII priedo, 

2.1.2. punkto reikalavimus. Bendra ŢIP VP finansinės paţangos apţvalga projektų finansavimo 

administravimo sutartyse uţkontraktuotų bei panaudotų lėšų ir panaudojimo plano įgyvendinimo 

duomenų pjūviais pateikiama 1, 2 ir 3 paveiksluose. Detali finansinės paţanga tais pačiais duomenų 

pjūviais atskirai pagal visus ŢIP VP prioritetus pateikiama 3 ataskaitos dalyje. Atsiţvelgiant į tai, kad 

visa finansinė informacija yra kaupiama litais, visi finansinės paţangos duomenys yra pateikiami 

eurais, apskaičiuojant pagal oficialų kursą 1 euras – 3,4528 Lt. Visi finansinės paţangos duomenys, 

išskyrus duomenis apie grąţintinas lėšas (ataskaitos 2.1.5. dalis), ataskaitoje pateikiami kaupiamuoju 

būdu. 

 

1 lentelė. Informacija apie ŢIP VP finansinę paţangą. 

(eurai) 

 Bendras 

veiksmų 

programos 

finansavimas 

(Sąjungos ir 

nacionalinis)* 

Sąjungos 

įnašo  

(viešojo ar 

bendrojo) 

apskaičiavimo 

pagrindas 

Bendra 

paramos 

gavėjų 

sumokėta 

finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančiųjų 

patvirtintųjų 

išlaidų suma** 

Atitinkamas 

viešasis 

įnašas*** 

Įgyvendinimas 

a b c d 

e=c/a (jei 

bendros 

išlaidos) arba 

d/a (jei 

viešosios 

išlaidos)  

1 prioritetas Kokybiškas 

uţimtumas ir socialinė aprėptis 
441.973.302 bendrojo 172.066.764,02 161.714.161,75 38,9 (proc.) 

2 prioritetas. Mokymasis visą 

gyvenimą 
299.583.065 viešojo 15.921.480,12 15.866.154,61 5,3 (proc.) 

3 prioritetas 

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas 
138.859.141 bendrojo 10.304.566,62 10.303.278,08 7,4 (proc.) 

4 prioritetas 

Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo 

didinimas 

199.279.201 viešojo 16.171.258,76 16.171.258,76 8,1 (proc.) 

5 prioritetas 

Techninė parama 
20.326.478 viešojo 4.790.149,69 4.790.149,69 23,6 (proc.) 

Bendra suma 1.100.021.187 – 219.254.219,21 208.845.002,89 19,9 (proc.) 

*Veiksmų programoje numatyta finansavimo suma pagal visus finansavimo šaltinius.   

** Deklaruotinos (panaudotos) lėšos pagal visus finansavimo šaltinius.   

*** Deklaruotinos (panaudotos) lėšos neįskaičiuojant privataus įnašo 
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1 paveikslas. ŢIP VP įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis bei panaudotas lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

1.100 (100%)

639,4 (58,1%)

219,3 (19,9%)

0 EUR

200 EUR

400 EUR

600 EUR

800 EUR

1.000 EUR

1.200 EUR

VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

ŽIP VP ĮGYVENDINIMAS

 
 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui ŢIP VP įgyvendinti iš viso buvo numatyta 

1.100.021.187,00 eurų (iš jų: 935.018.009,00 eurų – ES fondų lėšų, 89.421.926,00 eurų – LR valstybės 

biudţeto lėšų ir 75.581.252,00 eurų – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų). Iki 2010 metų 

pabaigos iš viso sudarytos 992 projektų finansavimo ir administravimo sutartys (skaičiuojamos 

įgyvendinamų ir jau baigtų projektų sutartys), kurių bendra vertė – 639.411.897,66 eurų (iš jų: 

541.857.642,08 eurų – ES fondų lėšų, 57.142.035,49 eurų – LR valstybės biudţeto lėšų ir 

40.412.220,09 eurų – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų). Lyginant su situacija 2009 m. 

pabaigoje įgyvendinamų projektų yra net 2,6 karto daugiau. 2010 metais įgyvendinant ŢIP VP buvo 

panaudota 219.254.219,21 eurų lėšų (deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma) (iš jų: 185.878.067,73 eurų – ES 

fondų lėšų, 18.686.452,10 eurų – LR valstybės biudţeto lėšų ir 14.689.699,38 eurų – projekto 

vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų). Deklaruotinas kryţminis finansavimas siekė 3.038.166,75 eurų, 

o tai sudaro 0,28 proc. visos ŢIP VP skirtos sumos (nė viename iš ŢIP VP prioritetų kryţminio 

finansavimo dalis neviršija Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 34 str. nustatytos 10 proc. ribos). ŢIP 

VP įgyvendinimo analizė pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, bei panaudotas 

lėšas pateikiama 1 paveiksle. 
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2 paveikslas. ŢIP VP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008–2010 m.  

(mln. eurų) 

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

(2008-2010 m.)
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100,0 EUR

150,0 EUR

200,0 EUR
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300,0 EUR

Iki 2008.12.31 Iki 2009.12.31 Iki 2010.12.31

Siektinas Kritinis Faktas

 
Siekiant uţtikrinti efektyvų ES fondų lėšų įsisavinimą bei atsiţvelgiant į Reglamento Nr. 

1083/2006 93 straipsnyje nustatytą automatiško įsipareigojimų panaikinimo principą, planuojant ES 

fondų lėšų poreikį 2007–2013 m. ir veiksmų programų prioritetų bei priemonių įgyvendinimą, daug 

dėmesio skiriama intensyviam ir tolygiam ES fondų lėšų įsisavinimui uţtikrinti.  

Atsiţvelgdama į aukščiau išdėstytas nuostatas, 2009 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

patvirtino ES fondų lėšų naudojimo planą 2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų programas, veiksmų 

programų prioritetus bei uţ veiksmų programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus valstybės biudţeto 

asignavimų valdytojus, nustatyta siektina pripaţintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus. 

ES fondų lėšų suma tolygiai paskirstyta per visą veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat 

įvertinant lėtesnę lėšų įsisavinimo spartą programavimo laikotarpio pradţioje ir pabaigoje.  

Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų lėšų 

įsisavinimo rodiklių prieţiūra. ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2008 m.–2010 m. 

laikotarpiu pateikiamas 2 paveiksle. 
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3 paveikslas. ŢIP VP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

231,2 (100%)

185,9 (80%) 
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ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Palyginti su kitomis veiksmų programomis, ŢIP VP  įgyvendinimo rezultatams didelę įtaką turi 

projektų vykdytojams išmokami avansai, t.y. pagal šią veiksmų programą iki 2010 m. pabaigos ES 

lėšų projektų vykdytojams išmokėta gerokai daugiau nei pripaţinta tinkamomis deklaruoti išlaidų: 

apmokėta – 244,0 mln. eurų (26 proc. veiksmų programai numatytų ES lėšų), pripaţinta tinkamomis 

deklaruoti – 185,9 mln. eurų (20 proc. veiksmų programai numatytų ES lėšų). Svarbu paţymėti, kad 

avansai yra svarbi finansinė priemonė, uţtikrinanti ESF projektų sėkmingą įgyvendinimą ir 

gyvybingumą. Ypač ji plačiai taikoma nedidelės apimties pačių nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų 

įstaigų įgyvendinamiems projektams. 

Paţymėtina, kad lėšų panaudojimo sparta tarp ŢIP VP prioritetų 2010 m. buvo labai netolygi (ţr. 

ataskaitos 3 dalį pagal prioritetus). Vertinant institucijų įsipareigojimų planų vykdymą paţymėtina, 

kad minėti planai įvykdyti ir viršyti tik pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

administruojamą ŢIP VP 1 prioritetą – 153 proc., o maţiausia dalimi pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos administruojamą 2 prioritetą (iš planuotų 68,3 mln. eurų panaudota 13,5 mln eurų (20 

proc. 2010 m. pab. planuoto rezultato)) ir 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (toliau – 3 

prioritetas)(iš planuotų 31,6 mln. eurų panaudota 8,8 mln. eurų (28 proc. 2010 m. pab. planuoto 

rezultato)). Ganėtinai pozityvių pokyčių matyti Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 4 

prioritete (iš planuotų 30,7 mln. eurų panaudota 13,7 mln. eurų (45 proc. 2010 m. pab. planuoto 

rezultato)). Bendra ŢIP VP ES fondų naudojimo plano įgyvendinimo situacija 2010 m. pateikiama 3 

paveiksle  

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą 1 prioritetą efektyvi lėšų 

panaudojimo sparta yra susijusi su nedarbo lygio išaugimu ir šio prioriteto vienu iš pagrindinių 

uţdavinių įgyvendinimu – aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Todėl staiga 
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išaugus nedarbo lygiui tapo būtina uţtikrinti aktyvių darbo rinkos priemonių įgyvendinimą. Tuo tarpu 

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamuose prioritetuose akivaizdų atsilikimą lėmė dar nuo 

2007–2013 m. programavimo periodo pradţios sekęs sudėtingas lėšų planavimas (pirmiausia 

planuojant pagal temines strategines programas, vėliau rengiant veiksmų programų priedus), daţni 

nustatytų prioritetų pokyčiai, laikui ir ţmogiškiesiems ištekliams imlūs procesai (didelis priemonių ir 

kvietimų skaičius, remiamų veiklų kompleksiškumas) ir kt. Vidaus reikalų ministerijos 

administruojamame prioritete lėtą lėšų panaudojimo spartą pagrinde lėmė uţsitęsęs projektų 

finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo procesas, kuris sparčiau įsibėgėjo ministerijai ir 

Europos socialinio fondo agentūrai 2010 m. balandţio 2 d. pasirašius susitarimą dėl dvišalių projektų 

finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo. 

 

2.1.3. Informacija apie ESF lėšų naudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II priedo C 

dalyje nurodytą pasiskirstymą.  

2 lentelėje pateikiami ŢIP VP sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 

finansiniai duomenys (tik ES lėšos, be nacionalinių lėšų) pagal šias kategorijas: prioritetinė sritis, 

finansavimo forma, teritorija, ekonominė veikla, vietovė.  

 

2 lentelė. Uţkontraktuotų ESF lėšų paskirstymas pagal kategorijas. 

(eurai) 

Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 01 Ţemės ūkis, 

medţioklė ir 

miškininkystė 

Netaikytina 133.456,45 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

1.069.634,61 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 03 Maisto 

produktų ir 

gėrimų gamyba 

Netaikytina 257.571,67 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 06 Nenurodytos 

gamybos 

pramonės rūšys 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

170.906,26 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 07 Energetinių 

medţiagų kasyba 

ir karjerų 

eksploatavimas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

196.228,57 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 08 Elektros, dujų, 

garo ir karšto 

vandens tiekimas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

231.934,71 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 09 Vandens 

rinkimas, 

valymas ir 

paskirstymas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

234.773,23 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 10 Paštas ir 

telekomunikacijos 

Netaikytina 609.356,17 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 8 

Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

175.857,28 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 11 Transportas Netaikytina 250.049,24 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 12 Statyba Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

983.920,60 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 13 Didmeninė ir 

maţmeninė 

prekyba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

280.109,48 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 13 Didmeninė ir 

maţmeninė 

prekyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

1.541.276,64 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 13 Didmeninė ir 

maţmeninė 

prekyba 

Netaikytina 679.080,35 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 14 Viešbučiai ir 

restoranai 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

150.825,13 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 14 Viešbučiai ir 

restoranai 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

158.211,03 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 15 Finansinis 

tarpininkavimas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

153.261,12 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir 

verslo paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

242.460,32 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 19 Ţmonių 

sveikatos 

prieţiūros veikla 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

4.562.283,08 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 19 Ţmonių 

sveikatos 

prieţiūros veikla 

Netaikytina 12.914.498,95 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

130.329,01 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina 685.079,99 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

1.022.756,99 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

49.787.958,41 

62 Mokymosi visą 

gyvenimą sistemų ir 

strategijų rengimas 

bendrovėse; mokymas 

ir paslaugos 

darbuotojams siekiant 

padidinti jų gebėjimą 

prisitaikyti prie 

pokyčių; verslumo ir 

naujovių skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 50.558.928,47 

64 Konkrečių 

uţimtumo, mokymo ir 

paramos paslaugų 

plėtojimas pertvarkant 

sektorius ir bendroves 

bei sistemų, skirtų 

numatyti ekonominius 

pokyčius ir būsimus 

reikalavimus, 

susijusius su darbo 

vietomis ir 

gebėjimais, rengimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 8.862.372,57 

66 Aktyvių ir 

prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas darbo 

rinkoje 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

34.603.464,14 

66 Aktyvių ir 

prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas darbo 

rinkoje 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 59.359.924,99 

68 Parama 

savarankiškam darbui 

ir verslo kūrimui 

02 Pagalba 

(paskolos, 

palūkanų 

subsidijos, 

garantijos) 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 14.481.000,93 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

69 Priemonės, skirtos 

pagerinti uţimtumo 

galimybes ir didinti 

tvarų moterų 

dalyvavimą ir paţangą 

uţimtumo srityje 

siekiant maţinti 

segregaciją dėl lyties 

darbo rinkoje, ir 

derinti darbą ir 

asmeninį gyvenimą, 

pavyzdţiui, sudarant 

geresnes sąlygas 

naudotis  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

356.589,89 

69 Priemonės, skirtos 

pagerinti uţimtumo 

galimybes ir didinti 

tvarų moterų 

dalyvavimą ir paţangą 

uţimtumo srityje 

siekiant maţinti 

segregaciją dėl lyties 

darbo rinkoje, ir 

derinti darbą ir 

asmeninį gyvenimą, 

pavyzdţiui, sudarant 

geresnes sąlygas 

naudotis  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

3.118.884,19 

69 Priemonės, skirtos 

pagerinti uţimtumo 

galimybes ir didinti 

tvarų moterų 

dalyvavimą ir paţangą 

uţimtumo srityje 

siekiant maţinti 

segregaciją dėl lyties 

darbo rinkoje, ir 

derinti darbą ir 

asmeninį gyvenimą, 

pavyzdţiui, sudarant 

geresnes sąlygas 

naudotis  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 11.756.988,46 

71 Būdai integruoti ir 

sugrąţinti į darbą 

socialiai paţeidţiamus 

ţmones; kova su 

galimybių dalyvauti 

darbo rinkoje ir daryti 

joje paţangą 

diskriminacija bei 

įvairovės darbo 

vietoje pripaţinimo 

skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 22 Kitos 

nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina 189.084,59 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

71 Būdai integruoti ir 

sugrąţinti į darbą 

socialiai paţeidţiamus 

ţmones; kova su 

galimybių dalyvauti 

darbo rinkoje ir daryti 

joje paţangą 

diskriminacija bei 

įvairovės darbo 

vietoje pripaţinimo 

skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

7.067.053,41 

71 Būdai integruoti ir 

sugrąţinti į darbą 

socialiai paţeidţiamus 

ţmones; kova su 

galimybių dalyvauti 

darbo rinkoje ir daryti 

joje paţangą 

diskriminacija bei 

įvairovės darbo 

vietoje pripaţinimo 

skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

12.399.868,05 

71 Būdai integruoti ir 

sugrąţinti į darbą 

socialiai paţeidţiamus 

ţmones; kova su 

galimybių dalyvauti 

darbo rinkoje ir daryti 

joje paţangą 

diskriminacija bei 

įvairovės darbo 

vietoje pripaţinimo 

skatinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 44.767.107,94 

72 Švietimo ir 

mokymo sistemų 

reformų kūrimas, 

diegimas ir 

įgyvendinimas 

siekiant plėtoti 

galimybes gauti 

darbą, gerinant 

pradinio ir profesinio 

švietimo bei mokymo 

pritaikymą darbo 

rinkos poreikiams ir 

atnaujinant mokymo 

personalo įgūdţius 

atsiţvelgiant  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

1.763.025,75 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

72 Švietimo ir 

mokymo sistemų 

reformų kūrimas, 

diegimas ir 

įgyvendinimas 

siekiant plėtoti 

galimybes gauti 

darbą, gerinant 

pradinio ir profesinio 

švietimo bei mokymo 

pritaikymą darbo 

rinkos poreikiams ir 

atnaujinant mokymo 

personalo įgūdţius 

atsiţvelgiant  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

33.881.230,18 

72 Švietimo ir 

mokymo sistemų 

reformų kūrimas, 

diegimas ir 

įgyvendinimas 

siekiant plėtoti 

galimybes gauti 

darbą, gerinant 

pradinio ir profesinio 

švietimo bei mokymo 

pritaikymą darbo 

rinkos poreikiams ir 

atnaujinant mokymo 

personalo įgūdţius 

atsiţvelgiant  

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Netaikytina 37.159.209,17 

73 Priemonės, skirtos 

didinti dalyvavimą 

švietime ir mokyme 

visą gyvenimą, šiuo 

tikslu taip pat imantis 

veiksmų, skirtų 

sumaţinti anksti 

mokyklą paliekančių 

asmenų skaičių, lytimi 

pagrįstą mokymosi 

dalykų segregaciją ir 

sudaryti geresnes 

galimybes gauti k 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

5.255.755,45 

73 Priemonės, skirtos 

didinti dalyvavimą 

švietime ir mokyme 

visą gyvenimą, šiuo 

tikslu taip pat imantis 

veiksmų, skirtų 

sumaţinti anksti 

mokyklą paliekančių 

asmenų skaičių, lytimi 

pagrįstą mokymosi 

dalykų segregaciją ir 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Netaikytina 20.390.910,80 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

sudaryti geresnes 

galimybes gauti k 

74 Ţmogiškojo 

potencialo mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

srityje plėtojimas, 

visų pirma skatinant 

antrosios ir trečiosios 

pakopų studijas, 

mokslo darbuotojų 

mokymą bei 

uţmezgant ryšius tarp 

universitetų, 

mokslinių tyrimų 

centrų ir įmonių 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Netaikytina 15.889.028,74 

74 Ţmogiškojo 

potencialo mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

srityje plėtojimas, 

visų pirma skatinant 

antrosios ir trečiosios 

pakopų studijas, 

mokslo darbuotojų 

mokymą bei 

uţmezgant ryšius tarp 

universitetų, 

mokslinių tyrimų 

centrų ir įmonių 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 18 Švietimas Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

2.867.102,05 

80 Partnerysčių, paktų 

ir iniciatyvų 

skatinimas kuriant 

atitinkamų 

suinteresuotųjų pusių 

tinklus 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 3.586.275,98 

81 Mechanizmai, 

skirti tobulinti geros 

politikos ir programų 

rengimą, stebėseną ir 

vertinimą 

nacionaliniu, regionų 

ir vietos lygiu, kurti 

politikos krypčių ir 

programų 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Kaimo 

gyvenamoji 

vietovė 

769.973,62 
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Prioritetinės srities 

kodas 

Finansavimo 

formos kodas 

Teritorija Ekonominės 

veiklos kodas 

Vietovė Suma, EUR 

įgyvendinimo 

gebėjimus. 

81 Mechanizmai, 

skirti tobulinti geros 

politikos ir programų 

rengimą, stebėseną ir 

vertinimą 

nacionaliniu, regionų 

ir vietos lygiu, kurti 

politikos krypčių ir 

programų 

įgyvendinimo 

gebėjimus. 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Miesto 

gyvenamoji 

vietovė 

45.850.159,11 

81 Mechanizmai, 

skirti tobulinti geros 

politikos ir programų 

rengimą, stebėseną ir 

vertinimą 

nacionaliniu, regionų 

ir vietos lygiu, kurti 

politikos krypčių ir 

programų 

įgyvendinimo 

gebėjimus. 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 00 Netaikytina Netaikytina 35.303.042,80 

85 Rengimas, 

įgyvendinimas, 

stebėsena ir tikrinimas 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 17 Viešasis 

administravimas 

Netaikytina 14.323.737,25 

86 Vertinimas ir 

studijos; informacija 

ir komunikacija 

01 Negrąţintina 

pagalba 

LT 17 Viešasis 

administravimas 

Netaikytina 675.104,26 

 Iš viso: 541.857.642,08 

 

ES lėšų finansavimo srautai pasiskirsto pagal šias tris pagrindines prioritetines sritis: 62 

Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir paslaugos 

darbuotojams siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas 

(127.180.747,76, eurų); 66 Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje 

(93.963.389,13 erų); 81 Mechanizmai, skirti tobulinti geros politikos ir programų rengimą, stebėseną ir 

vertinimą nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu, kurti politikos krypčių ir programų įgyvendinimo 

gebėjimus. (81.923.175,53 eurų). Detalus atskirų prioritetų poveikis Lisabonos strategijos tikslų 

įgyvendinimui aptariamas 4 ataskaitos dalyje. 

 

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes.  

 

3 lentelėje pateikiami Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 XXIII priede nurodyti duomenys, 

gaunami kartu su Tarpinėmis Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų ataskaitomis 

apie projekto dalyvius. 
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3 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (uţ 2010 metus) 

 

Projektų dalyvių įvertinimo 

parametras 

Projektų dalyvių skaičius 

Asmenų, pradėjusių  

dalyvauti projektų  

veiklose per  

ataskaitinį laikotarpį,  

skaičius  

Asmenų, kurie pradėjo  

dalyvauti projektų  

veiklose praeitą (-us)  

ataskaitinį (-ius) 

laikotarpį  

(-ius) ir tęsia arba baigė  

dalyvavimą projektų  

veiklose šį ataskaitinį  

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių  

dalyvauti projektų  

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projektų dalyvių skaičius 99.358 59.800 20.750 16.369 60.731 46.201 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal amţių 

 Vaikai iki 14 m.  2.968 2.847 1.397 1.369 2.253 2.320 

 Jauni ţmonės (15-24 m.)  10.538 11.269 3.066 3.649 7.603 9.329 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 

m.)  

44.848 25.354 9.607 6.807 27.584 18.886 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (45–54 

m.)  

27.800 12.941 4.923 3.054 16.509 10.273 

 Vyresnio amţiaus ţmonės (55-

64 m.)  

11.703 6.622 1.580 1.355 6.259 5.034 

 Vyresni nei 65 m. ţmonės  1.501 767 177 135 523 359 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 

dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančiuosius),  

66.025 27.004 10.364 7.310 32.132 15.648 

 iš jų savarankiškai dirbantys  2.556 1.377 681 233 1.196 740 

 Bedarbiai (bendras bedarbių 

skaičius, įskaitant ilgalaikius 

bedarbius),  

25.238 25.476 8.147 6.970 24.077 25.679 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  9.385 9.999 1.523 1.134 7.188 8.490 

 Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 

(bendras ekonomiškai neaktyvių 

asmenų skaičius, įskaitant 

studijuojančius, besimokančius ar 

išėjusius į pensiją, nutraukusius 

verslą, visiškai neįgalius asmenis, 

dirbančius namų ūkyje ar kt.),  

8.095 7.320 2.239 2.089 4.522 4.874 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 

asmenys, kurie studijuoja ar mokosi  

6.699 5.652 1.679 1.783 3.803 3.480 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal paţeidţiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 Maţumos  3.827 1.409 1.033 308 1.999 859 

 Migrantai  76 67 7 14 21 34 

 Neįgalieji  4.360 3.520 687 544 3.267 2.760 

 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 

atėmimo vietų asmenys  

112 1.898 46 606 130 1.951 

 Asmenys, sergantys priklausomybės 

nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis  

149 451 103 234 112 384 

 Kiti socialinės atskirties ir socialinės 11.269 2.978 3.409 962 8.379 2.171 
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rizikos asmenys  

 Asmenys, nepriklausantys socialinės 

atskirties ir socialinės rizikos 

grupėms  

80.228 49.667 15.465 13.701 49.257 38.674 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 

vientisosios, specialios profesinės, 

magistratūros, doktorantūros, meno 

aspirantūros, rezidentūros studijos) 

(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

63.244 21.563 9.580 6.125 33.032 11.961 

 Aukštojo mokslo laipsnio 

nesuteikiantis išsilavinimas baigus 

vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 

lygis)  

11.073 10.148 1.606 1.700 5.972 7.653 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 

trečios pakopos profesinis 

mokymas) išsilavinimas (ISCED 3 

lygis)  

13.948 14.060 5.253 4.963 13.403 13.989 

 Pradinis ar ţemesnysis vidurinis 

(pagrindinis ar pirmos pakopos 

pagrindinis profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

10.360 13.334 4.107 3.386 8.200 12.398 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (ISCED 0 lygis)  

116 137 48 25 52 84 

 Asmenys, nepriklausantys nė vienai 

iš pirmiau nurodytų kategorijų  

617 558 156 170 72 116 

 

2009 m. pradėjusių dalyvauti projekto veiklose asmenų skaičius rodė gana tolygų pasiskirstymą 

pagal lytį, kas leido daryti tam tikras prielaidas apie gana sėkmingą lyčių lygybės principo 

įgyvendinimą (projektų veiklose iš viso pradėjo dalyvauti 38.603 moterys ir 33.771 vyras). 2010 m. 

prasidėjus spartesniam visų prioritetų įgyvendinimui bei atsiradus daugiau stebėsenos rodiklių 

pasiekimų, matyti kitos tendencijos. 2010 m. pradėjusių dalyvauti projekto veiklose asmenų skaičių 

sudarė 99.358 moterys ir 59.800 vyrų (2010 m. moterų pradėjusių dalyvauti projekto veiklose buvo 1,6 

karto daugiau nei vyrų). Panašios tendencijos vyrauja visuose  prioritetuose.  

Apibendrintai galima teigti, kad ŢIP VP pagrindinę projektų dalyvių tikslinę grupę pagal amţių, 

statusą darbo rinkoje ir turimą išsilavinimą atitinkamai sudaro vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 m.) , 

dirbantys ir turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5 ir 6 lygiai).  Lyginant projekto dalyvių pasiskirstymą 

pagal paţeidţiamas grupes su bendru projektų dalyvių skaičiumi, akivaizdţiai matosi, kad daugiausiai dalyvių 

yra nepriklausančių nė vienai iš socialinės atskirties ar socialinės rizikos grupių.  Apibendrintai galima teigti, 

2, 3 ir 4 prioritetuose dalyvių pasiskirstymas pagal tam tikras grupes yra ganėtinai panašus, labiau 

išsiskiria 1 prioritetas, kadangi šiame prioritete yra remiama daugiau skirtingų tikslinių grupių (ypač 

bedarbių). 

Detali analizė apie projektų dalyvius atskirai pagal visus ŢIP VP prioritetus pateikiama 3 

ataskaitos dalyje  

 

2.1.5. Grąţintina ar pakartotinai panaudota parama 

 

Iki 2010 m. pabaigos grąţintų lėšų suma (susijusių su paţeidimais) ŢIP VP sudarė 12.209,01 

eurų. Susigraţintos lėšos bus panaudotos kitų projektų, kuriems nebuvo nustatytas paţeidimas,  

finansavimui. 2009 m. graţintų lėšų nebuvo.  

 

2.1.6. Kokybinė analizė 
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ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais  

 

4 paveikslas. ŢIP VP numatytų  ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimas įgyvendinant Lisabonos 

strategiją 

(mln. eurų/proc.) 

Lisabonos strategijos įgyvendinimas 

(mln. eurų/proc.)

935,02(100%)

541,9 (100%)

743,8 (80%)

441,3 (81%)
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Pagal ŽIP VP Pagal sutartis

Iš viso skirta ES lėšų Iš jų, Lisabonos strategijai įgyvendinti numatyta

 
 

 Vadovaujantis Tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1083/2006 9 straipsnio 3 

dalies nuostatomis Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede „ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos 

strategijos įgyvendinimo tikslams“ yra išskirtas ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos 

strategijos įgyvendinimo tikslais. Apie 3.699 mlrd. eurų (54,6 proc.) 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos 

prioritetais. Nacionalinėje bendrojoje strategijoje Lisabonos strategijos prioritetams, susijusiems su 

ţmogiškųjų išteklių plėtra, iš viso numatyta 743.813.603 eurų ES lėšų. Lisabonos strategijos 

prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrinės paramos dalis skaičiuojama pagal įsipareigojimus 

projektų finansavimo ir administravimo sutartyse, 2010 metais siekė 441.349.349,06 eurų ES lėšų, o 

tai sudaro 59,34 proc. visų Lisabonos strategijos prioritetams susijusiems su ţmogiškųjų išteklių plėtra 

numatytų ES lėšų. ES lėšų finansavimo srautai pasiskirsto pagal šias tris pagrindines prioritetines sritis 

kurios prisideda prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo:  

- 62 Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir paslaugos 

darbuotojams siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas 

(127.180.747,76, eurų);  

- 66 Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje (93.963.389,13 erų);  

- 71 Būdai integruoti ir sugrąţinti į darbą socialiai paţeidţiamus ţmones; kova su galimybių 

dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje paţangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripaţinimo 

skatinimas (64.423.113,99 eurų).  
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Detali finansinė informacija pagal prioritetines sritis, kurios prisideda prie Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo (80, 81, 85 ir 86 prioritetinės sritys neprisideda), pateikiama 2 lentelėje. Detalus atskirų 

prioritetų poveikis Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui aptariamas 4 ataskaitos dalyje. 

 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė 

 

Horizontalieji prioritetai, jų įgyvendinimas – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų 

panaudojimo reikalavimas. Jie pradėti naudoti siekiant geriau įgyvendinti esamą valstybės politiką bei 

išspręsti visuomenei ir aplinkai kylančias kompleksines problemas, tokias kaip socialinė atskirtis, 

aplinkos tarša, netolygi regionų plėtra ir kt. 

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo bei Techninės paramos veiksmų 

programose (toliau – veiksmų programos) yra numatyti keturi horizontalieji prioritetai: darnus 

vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra. Pirmųjų 

dviejų prioritetų įgyvendinimas yra privalomas pagal ES struktūrinės paramos panaudojimo 

reikalavimus, kiti du prioritetai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti ES 

struktūrinių fondų programose atsiţvelgiant į Lietuvos nacionalinius poreikius. 

Paţymėtina, 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 lygybės bei nediskriminavimo 

principus. Taip pat yra numatyta galimybė finansavimo sąlygų aprašuose numatyti ir privalomas 

taikyti proaktyvias horizontaliųjų prioritetų integravimo priemones. Taip pat horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma projektų patikrų vietose metu ir kartu su galutinėmis 

ataskaitomis.  

Įgyvendinant Horizontaliųjų prioritetų politiką, buvo parengtos Horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės (toliau – 

gairės). Šiomis gairėmis, apibrėţiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus, 

tikslines grupes, įgyvendinimo rodiklius bei pateikus pavyzdţius, kaip projektas galėtų prisidėti prie 

horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktūrinę paramą 

administruojančioms institucijoms geriau uţtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Taip pat 

šios gairės turėtų būti orientyras institucijoms, rengiant veiksmų programų ataskaitų dalis apie 

horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. 

 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi. 

 

2010 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta, 

tačiau siekdama išvengti rizikos dėl Lietuvai skiriamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos 

lėšų neteisėto panaudojimo taip pat, siekdama uţtikrinti tinkamą Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

paramos lėšų panaudojimą, pagal Bendrijos teisės aktus, vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, 

išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 293 (Ţin., 2010, 33-157) (toliau – nutarimo 590 pakeitimas). 

Nutarimo 590 pakeitimo tikslas – nustatyti Lietuvoje administruojamų Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės paramos programų (2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų, 2007–2013 m. Ignalinos 

programos, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria 

siekiama sumaţinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo, 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos 

kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, Išorės sienų fondo, 

Europos grąţinimo fondo) teikiamos paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, 

grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą ir apribojimų skirti paramą tvarką. Jame yra 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc


Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 21 

nustatyta bendra pagal visas Lietuvoje administruojamas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

paramos programas teikiamos paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, 

grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą tvarka, patobulinta iki šiol galiojusi lėšų 

susigrąţinimo tvarka, atsiţvelgiant į Lietuvos ekonominę situaciją ir Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės paramos programų įgyvendinimo patirtį, nustatyta aiškesnė atsakomybė uţ su lėšų 

išsiieškojimu susijusių funkcijų atlikimą, perkeltos Europos Sąjungos direktyvų, susijusių su 

apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, 

nuostatos. Atţvelgiant į nutarimo 590 pakeitimą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. 

birţelio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 buvo patvirtintos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos grąţintinų ir grąţintų lėšų administravimo ir grąţintinų ir grąţintų lėšų ataskaitos rengimo 

taisyklės (Ţin., 2010, Nr. 67-3378), kuriose nustatyta Europos Sąjungos fondų ir (ar) Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto grąţintinų ir grąţintų lėšų administravimo tvarka. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

paţeidimų kontrolierių darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

balandţio 16 d. įsakymu Nr. 1K-115 (Ţin., 2009, 45-1785), siekdama vykdyti neteisėto 2007–2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo prevenciją, nuolat keičiasi patirtimi ir 

geros praktikos pavyzdţiais nustatant paţeidimus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšų 

panaudojimu, nagrinėja paţeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir prevencijos klausimus, koordinuoja 

su paţeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija susijusias veiklas. 

Rizikos valdymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

balandţio 27 d. įsakymu Nr. 1K-130 (Ţin., 2009, 50-2014), siekdama uţtikrinti tinkamą Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, nuolat nagrinėja su įgyvendinančiųjų institucijų 

veiklos procesais susijusius vidinius ir išorinius rizikos faktorius, analizuoja informaciją ir dalinasi 

patirtimi rizikos valdymo srityje, keičiasi pasiūlymais dėl rizikos valdymo metodikų rengimo. 

 

2.3. Svarbios problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti. 

 

Metinė audito institucijos nuomonė pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnį 

ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį uţ 2010 m. dar nepateikta. Šiuo metu VKS 

institucijose atliekamas VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2010 m. deklaruotų išlaidų 

valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. Galutinė audito ataskaita uţ 2010 metus bus pateikta 2011 metų 

gruodţio mėn.  

Atlikdama VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2010 m. deklaruotų išlaidų 

valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, Audito institucija taip pat vertina ir teikia pastebėjimus dėl 

2009 m. ir 2008 metais valstybinių auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos 

tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2009 metais valstybinio audito 

ataskaitoje Nr. FA-P-80-3-82 ir 2009 m. gruodţio 24 d. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui 

įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008 m. valstybinio audito ataskaitoje 

Nr. FA-P-80-2-83 (pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnio nuostatas) veiksmų programą 

administruojančioms institucijoms buvo pateikti bendro pobūdţio pastebėjimai susiję su nepakankamu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į vidaus procedūras.  

2009 metų valstybinio metinėje nuomonėje pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 

straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį pateikta audito išvada, kad 

audituojamuoju laikotarpiu (2009 metais) veiksmų programų valdymo ir kontrolės sistema atitiko 

reikalavimus, taikytinus pagal Tarybos reglamento (EB) 58–62 straipsnius ir Komisijos reglamento 

(EB) 1828/2006 3skirsnį, ir veikė efektyviai. 
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2010 metais įgyvendinant 2009 metų kontrolės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, buvo 

keičiami teisės aktai, reglamentuojantys strategijos ir veiksmų programų administravimą ir 

finansavimą, teikiami metodiniai nurodymai ir paaiškinimai VKS institucijoms, keičiami VKS 

institucijų vidaus tvarkos aprašai. 

Atlikdama numatytas audito procedūras uţ 2010 metus, Audito institucija, siekdama sudaryti 

galimybę VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu nustatytus trūkumus ir uţtikrinti tinkamą 

VKS veikimą ir veiksmų programos administravimą, VKS institucijoms pateikė tarpinius 

(preliminarius) pastebėjimus ir rekomendacijas. Pagrindiniai pastebėjimai dėl sukurtų kontrolės 

priemonių, kiek tai susiję su Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių 

administravimu, atitikties ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijos joms 

tobulinti – pvz., suderinti procedūrų vadovuose nurodomas VKS institucijų funkcijų vykdymo 

procedūras (pvz., viešųjų pirkimų kontrolės, mokėjimo prašymų tikrinimo, dokumentų saugojimo ir 

prieinamumo), su teisės aktų reikalavimais, papildyti viešųjų pirkimų prieţiūros patikros lapų formas ir 

pan.  

Detali analizė apie problemas, su kuriomis buvo susidurta, atskirai pagal visus ŢIP VP prioritetus 

pateikiama 3 ataskaitos dalyje. 

 

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai.  

 

Socioekonominis kontekstas 

Šioje dalyje pateikiama socioekonominio pobūdţio analizė socialinėje, švietimo, mokslo  ir 

viešojo administravimo srityse, akcentuojant ir ES struktūrinių fondų poveikį minėtoms sritims. 

 

Socialinė sritis 

Lietuvos ekonomika dėl pasaulinės finansų krizės 2010 m. išgyveno ekonominio nuosmukio 

pasekmes. Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai atspindi, jog: maţėjo vidutinis darbo uţmokestis, 

gyventojų uţimtumas, didėjo nedarbas, tačiau pradėjo kilti BVP lygis. Remiantis Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) duomenimis, 

2010 m. BVP lyginant su praėjusiais metais padidėjo 1,3 proc. ir siekė 94.642 mln. Lt. Techniškai šis 

augimas rodo nuosmukio pabaigą ir naujo ekonomikos ciklo pradţią. BVP atsigavimą sąlygojo 

eksporto padidėjimas, atsargų lygio atkūrimas ir investicijų atsigavimas.  

Tačiau remiantis Gyventojų uţimtumo tyrimo duomenimis, situacija, susijusi su gyventojų 

uţimtumu, nedarbo lygiu, bedarbių skaičiumi šalyje, nėra tokia dţiuginanti. Statistikos departamento 

duomenimis per 2010 m. uţimtųjų gyventojų šalyje sumaţėjo 5 proc. (72.200) lyginant su 2009 m. ir 

jų skaičius siekė 1.343.700 asmenų. Kaip ir praėjusiais metais uţimtųjų Lietuvos gyventojų tarpe buvo 

daugiau moterų nei vyrų. Uţimtųjų gyventojų skaičius šalyje maţėja nuo 2007 m., kai šis rodiklis 

siekė 1.534.200 asmenų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 paveikslas. Nedarbo ir uţimtumo lygio kitimas 
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Pastaraisiais metais toliau maţėjo gyventojų uţimtumas ir kilo nedarbo lygis. Gyventojų 

uţimtumo tyrimo duomenimis 2010 m. nedarbo lygis šalyje padidėjo 4,1 procentiniu punktu ir siekė 

17,8 proc. Lyginant 2008-2010 m. ketvirtinius nedarbo lygio duomenis, pastebėtina, kad nuo 2008 m. 

II ketvirčio nedarbo lygis pradėjo sparčiai didėti ir piką pasiekė 2010 m. II ketvirtį, kai šis rodiklis 

siekė 18,3 proc. Pirmą kartą po beveik dvejų metų pertraukos 2010 m. rugpjūčio mėn. buvo fiksuotas 

registruoto nedarbo maţėjimas, kuris tęsėsi iki gruodţio mėn. Nedarbo lygio augimą, lyginant su 

praėjusiais keliais metais vis dar sąlygoja sunkmečio iššaukti įmonių bankrotai bei dėl reorganizacijos 

atleidţiami darbuotojai. Moterų nedarbo lygis 2010 m. išliko maţesnis nei vyrų ir sudarė 14,4 procento 

(vyrų – 21,2 procentus). Lyginant su 2009 m. moterų ir vyrų nedarbo lygis išaugo panašiai, atitinkamai 

4 ir 4,2 procentinio punkto.  

Ataskaitiniu laikotarpiu bedarbių skaičius išaugo 66.000 lyginant su 2009 m. 2010 m. jis siekė 

291.200 asmenų, iš kurių: 172.400 sudarė vyrai, 118.800 – moterys. Bedarbių netolygus 

pasiskirstymas pagal lytį pradėjo ryškėti 2008 m. prasidėjus ekonomikos nuosmukiui. 

Lietuvos darbo birţos duomenimis daugiausia darbingo amţiaus gyventojų 2010 m. pabaigoje 

buvo registruota bedarbiais Ignalinos (21,3 proc.), Maţeikių (19,8 proc.) ir Zarasų (19,4 proc.) rajonų 

savivaldybėse. Maţiausiai bedarbių buvo Neringoje (5,7 proc.), Birštone (10,7 proc.) ir Šiaulių mieste 

(11,3 proc.). Didţiuosiuose šalies miestuose registruotas nedarbas buvo maţesnis nei vidutinis šalyje, 

tik Panevėţyje jis viršijo šalies vidurkį ir siekė 16,2 proc.  

Per 2010 m. šalies teritorinėse darbo birţose įregistruota 303.100 bedarbių arba vidutiniškai po 

25.300 kiekvieną mėnesį. Darbo jėgos pasiūla palyginti su 2009 m. sumaţėjo apie 18 proc. Per 2009 

m. buvo registruota 369.400 bedarbių. 

Per 2010 m. darbo birţa duomenų bazėje uţregistravo 148.200 laisvų darbo vietų. Darbdaviai 

registravo 61,4 proc. daugiau darbo vietų negu 2009 m. (91.800). Labiausiai augo darbo pasiūlymų 

terminuotam darbui. Jų darbdaviai registravo 59.200. Laisvų darbo vietų neterminuotam darbui buvo 

registruota 89.000 – 42,7 proc. daugiau negu 2009 metais. 2010 m. padėta įsidarbinti rekordiniam 

darbo ieškančių asmenų skaičiui – 191.200. Įdarbinta beveik 57 proc. daugiau negu per 2009 m. 

(121.800). Kiekvieną mėnesį vidutiniškai buvo įdarbinama 15.900 asmenų. Apie 70 proc. įdarbintųjų 

gavo nuolatinį darbą. Didţiausias darbo jėgos poreikis 2010 m. buvo paslaugų sektoriuje. Palyginti su 

2009 m. laisvų darbo vietų dalis statyboje išaugo 6,7 proc. punkto, pramonėje – 2,6 proc. punkto. 

Sumaţėjo lyginamasis svoris laisvų darbo vietų paslaugose (9,5 proc. punkto).  

2010 m. Lietuvoje maţėjanti darbo jėgos paklausa ir didėjanti darbuotojų pasiūla įtakojo vis 

maţėjantį vidutinį darbo uţmokesčio dydį, vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2010 m. siekė 

576,3 eurų (bruto), o vidutinis mėnesinis neto darbo uţmokestis – 450 eurų, lyginant su 2009 m. šie 

dydţiai sumaţėjo 3 procentais.  

Aptariant situacijos darbo rinkoje tendencijas, svarbu paţymėti, kad šie procesai tiesiogiai veikia 

ESF finansuojamus projektus. Šalyje augant bedarbių skaičiui ir didėjant nedarbo rodikliui vis didesnis 
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dėmesys teikiamas Lietuvos darbo birţos įgyvendinamiems projektams, pagal kuriuos aktyvių darbo 

rinkos politikos priemonių įgyvendinimui skirta 149.874.698 eurų arba 42 proc. visų pagal 1 prioriteto 

priemones uţkontraktuotų lėšų. Šie finansiniai asignavimai yra būtini Lietuvos darbo birţos vykdomai 

veiklai finansuoti. Per 2010 metus daugiau kaip 5.000 asmenų (22 proc.)  išaugo pradėjusių 

projektuose dalyvauti bedarbių skaičius, lyginant su 2009 m. Tikėtina, kad šis augimas bus dar 

didesnis ateinančiais metais, kadangi 2010 m. buvo pradėti 4 Lietuvos darbo birţos projektai, iš jų trys 

įgyvendinami pagal 1 prioriteto priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, o vienas 

projektas – pagal priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas, įgyvendinimas ir 

specialistų mokymas“. 

Taip pat 2010 m. atsiţvelgiant į poreikius darbo rinkoje, buvo pakeistas Uţimtumo rėmimo 

įstatymas  įtraukiant į papildomai remiamų darbo rinkoje asmenų sąrašą jaunimą iki 29 m. 

Įgyvendinant įstatymą, ES lėšomis buvo finansuotas jaunimo uţimtumo skatinimo projektas. Iš viso 

ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėtas keturių Lietuvos darbo birţos projektų įgyvendinimas, kurių trys 

įgyvendinami pagal 1 prioriteto priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, o vienas 

projektas – pagal priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas, įgyvendinimas ir 

specialistų mokymas“.  

Šalyje maţėjant uţimtumui, sumaţėjus uţimtųjų gyventojų skaičiui dėmesys skiriamas ir esamų 

darbuotojų mokymams bei kvalifikacijos kėlimui. Pagal vykdomus projektus dirbančiųjų asmenų, 

pradėjusių dalyvauti projektų veiklose skaičius išaugo daugiau kaip 40.000. ir metų pabaigoje net 

viršijo bedarbių tais pačiais metais pradėjusių dalyvauti projektuose skaičių. Dirbantiesiems skirtos 

projektų veiklos padeda šiems asmenims prisitaikyti prie keliamų reikalavimų darbo vietoje, taikyti 

lanksčias darbo formas, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Atsiţvelgiant į susiklosčiusią 

ekonominę situaciją šios priemonės būtų vangiai įmanomos įmonių ar įstaigų lėšomis be ESF 

finansavimo. 

Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas – padidinti negalinčių savimi pasirūpinti ţmonių 

gebėjimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. Ekonominės krizės akivaizdoje 

socialinės paslaugos vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Tokių paslaugų poreikis šalyje visą laiką buvo 

didelis, tačiau pastaruoju metu jis dar labiau išaugo. Tiek senyvo amţiaus ţmogui, neįgaliajam, tiek 

socialinėje rizikoje atsidūrusiam ţmogui yra ypač svarbu turėti galimybes laiku gauti pagalbą. Dėl to 

ypač svarbu organizuoti kuo daugiau socialinių paslaugų bendruomenėse, skatinti bendruomenių plėtrą 

ir kūrimąsi. 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – SD) 

duomenimis, 2009 m. šalyje, palyginti su ankstesniais metais, padaugėjo pagalbos į namus ir socialinę 

globą namuose gavusių asmenų ir teikusių šias paslaugas specialistų skaičius, dienos centrų lankytojų 

skaičius, daugiau paslaugų buvo suteikta nakvynės namuose ir krizių centruose, 

2010 m. pradţioje veikė apie 750 įvairaus pavaldumo (savivaldybių, nevyriausybinių 

organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų. Socialinės paslaugos šiose įstaigose nuolat buvo 

teikiamos daugiau nei 100.000 asmenų, dar apie 13.000 asmenų gavo socialines paslaugas savo 

namuose. Be to, 123.000 asmenų naudojosi bendrosiomis socialinėmis paslaugomis (nemokamo 

maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugomis). 

Padaugėjo naujo tipo socialinių paslaugų įstaigų – savarankiško gyvenimo namų, kuriuose 

gyvenantys neįgalūs ir senyvo amţiaus asmenys (šeimos) iš dalies padedant socialiniams darbuotojams 

patys tvarkosi savo buitį. 2010 m. pradţioje 13 (2009 m. – 9) tokio pobūdţio namų buvo 253 vietos, 

juose gyveno 230 ţmonių.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2011 m. pradţioje šalyje gyveno 266.600 

asmenų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y. iš viso Lietuvoje tokių 

asmenų yra apie 8 procentai. Lyginant su ankstesniais metais pastebimos neįgaliųjų skaičiaus 

maţėjimo tendencijos t.y. neįgaliųjų skaičius sumaţėjo 2.388 asmenimis. Šalyje būtina sudaryti 

prielaidas teisingai ir efektyviai neįgaliesiems teikti socialinės apsaugos priemones bei siekti jų 

darbingumo, savarankiškumo atstatymo ir integracijos į visuomenę. 
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Siekiant atkurti ar padidinti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą 

dalyvauti darbo rinkoje, 2010 metais toliau buvo teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. 2010 

m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 11 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos.  

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 287 asmenys, iš jų 151 asmuo arba 37 

proc. įsidarbino. Vystantis profesinės reabilitacijos infrastruktūrai, augo ir asmenų, dalyvaujančių 

profesinės reabilitacijoje skaičius.  

Poreikį profesinės reabilitacijos paslaugoms nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyba. Per 2010 m. profesinės reabilitacijos poreikis nustatytas 489 asmenims. Daugiausia jų 

įsiregistravo Vilniaus darbo birţoje – 182 asmenys, Kauno – 105, Šiaulių – 65, Klaipėdos –46  

asmenys. 

Siekiant neįgaliesiems sudaryti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime bei 

maţinti jų socialinę atskirtį, neįgalieji, yra tikslinė projektų grupė priemonėje „Socialinės rizikos ir 

socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ bei Lietuvos darbo birţos vykdomame projekte, 

skirtame neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. ESF lėšomis taip pat finansuojamas neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos sistemos kūrimas, uţ kurį atsakingi valstybės planavimo būdu paskirti projektų 

vykdytojai – Neįgaliųjų reikalų departamentas bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Per 

2010 m. dalyvauti projektuose pradėjo daugiau kaip 7.700 neįgalių asmenų, t.y. 3.600 (84 proc.) 

daugiau nei praėjusiais metais.   

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2009 m. metų pabaigoje psichikos ir elgesio 

sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medţiagas, atvejų skaičius buvo 66.800, iš jų: 91,1 proc. 

sergančių priklausomybe nuo alkoholio asmenų ir 8,9 proc. nuo narkotinių medţiagų. Lyginant su 

2008 m. bendras šių atvejų skaičius sumaţėjo 4 proc. Iš visų susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais 

2009 m., vartojant narkotines medţiagas, 81,1 proc. atvejų sudarė vyrai ir 18,9 proc. moterys. 

Psichikos ir elgesio sutrikimų skaičius vartojant narkotines medţiagas buvo didţiausias 2009 m., 

lyginant 2001-2009 m. laikotarpį.  

Daugiausia asmenų dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines 

medţiagas registruota didţiuosiuose Lietuvos miestuose.  

Dirbant su šios tikslinės grupės asmenimis, labai svarbų vaidmenį jų socialinės integracijos į 

visuomenę problemų sprendime sudaro psichologinė reabilitacija. Su asmenimis, priklausomais nuo 

narkotinių medţiagų dirba psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai ir pedagogai bei dvasiniai 

konsultantai. Integracijos į visuomenę didinimui minėtiems asmenims ugdomas atsparumas 

neigiamiems reiškiniams, teikiamos mokymo paslaugos. Šias veiklas taip pat vykdo projektai 

finansuojami pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo 

rinką“. Išimtinai asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medţiagų tikslinės grupės reabilitacijai ir 

integracijai į darbo rinką, buvo skirtas antrasis šios priemonės kvietimas, kurio metu projektų 

vykdytojai įsipareigojo paslaugas teikti apie 1 tūkst. projektų dalyvių. Analizuojant 1 prioriteto 

priemonių dalyvių pasiskirstymą pagal tikslines grupes matyti, kad 2010 m. minėtai tikslinei grupei 

save priskyrė 600 asmenų, pradėjusių dalyvauti projektuose, 2009 m. jų buvo 481.  

Kalėjimų departamento duomenimis, 2010 m. pabaigoje laisvės atėmimo vietose kalėjo apie 

7.300 asmenų, t.y. beveik dvigubai daugiau nei 2009 m. pradţioje. Ataskaitiniu laikotarpiu iš 

įkalinimo įstaigų į laisvę paleisti 3.195 asmenys, buvo nuteisti ir pateko į laisvės atėmimo vietas 3761 

asmenys padarę nusikalstamas veikas.  

Asmenys, pradedantys gyvenimą laisvėje, susiduria su daugeliu problemų, kurios apsunkina jų 

pilnavertį gyvenimą visuomenėje. ESF finansuojamos motyvacinės priemonės, gebėjimų ugdymas ir 

aktyvi darbo paieška padeda maţinti šių asmenų socialinę atskirtį. Darbas su šia tiksline grupe yra 

pradedamas jiems dar esant įkalinimo įstaigose ir vos išėjus į laisvę. Šiuos projektus vykdo 

finansavimą konkurso būdu gavę tokie projektų vykdytojai kaip laisvės atėmimo vietos, Kalėjimų 

departamentas. Integracijos į darbo rinką, nuteistiesiems išėjus iš laisvės atėmimo vietų problemas 

sprendţia biudţetinės ir nevyriausybinės įstaigos taip pat laimėjusios konkursą pagal priemonę 

„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“. Iš viso pagal 1 prioriteto 
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priemones, per 2010 m. projektų veiklose pradėjo dalyvauti 2 tūkst. nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš 

laisvės atėmimo vietų, t.y. 1,5 karto daugiau nei 2009 m. 

 

Švietimas 

Uţsitęsę teisėkūros procesai, priimant švietimo sritį administruojančius teisės aktus, įtakoja ir 

struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą. Ir visgi 2010 metais buvo parengtas Švietimo įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 237 

pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti bei tvirtinti. Įstatymo projektas siūlo liberalizuoti 

švietimo paslaugų teikimą, siūlo įteisinti naują mokyklos tipą – progimnaziją, reglamentuoja 

šiuolaikišką poţiūrį į mokyklų veiklos kokybės stebėseną ir prieţiūrą 

Per 2010 metus buvo pasirengta Ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimui nuo 2011 m. sausio 1 

d. Jis skiriamas visoms valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms ugdymo įstaigoms per tikslinę 

dotaciją. Greta to, parengta Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų 

programa (patvirtinta 2011 m. kovo mėn.). Šių priemonių įgyvendinimas paskatins ugdymo programų 

ir paslaugų įvairovės, tėvų pasirinkimo galimybių didinimą, padės išspręsti vietų darţeliuose stokos 

problemą ir didins ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (ypač kaimo gyvenamosiose 

vietovėse), maţinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių. Taip pat paminėtina, kad šių 

priemonių atsiradimą paskatino sėkmingai vykdomo projekto, skirto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo auklėtojų ir pedagogų kvalifikacijai tobulinti, ir kurio įgyvendinimui dar 2009 m. buvo skirtos 

Europos socialinio fondo lėšos, rezultatai. Projekto auklėtojų, pedagogų ir ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovų aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje tik patvirtina, kad 

vykstantys pokyčiai yra reikalingi ir aktualūs. 

Vykdant nacionalinę bendrojo lavinimo Mokyklų tobulinimo programą plius per 2010 metais ES 

struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus projektus, kurie atitinka Valstybinės švietimo strategijos 

2003–2012 m. nuostatas, atnaujinamas ugdymo turinys, plėtojamas mokinių registras, atnaujinama 

švietimo valdymo informacinės sistemos programinė įranga, kuriama regioninė Švietimo valdymo 

informacinė sistema, modernizuojama bendrojo ugdymo infrastruktūra, vystoma paramos mokiniui 

sistema. 

2009–2010 mokslo metais pastebimos priimamų į profesines mokyklas mokinių skaičiaus 

augimo tendencijos. Didţiausias priimtų mokinių skaičiaus pokytis stebimas mokymo programose, 

skirtose asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.  
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6 paveikslas. Besimokančiųjų viduriniame profesiniame mokyme skaičius 2000–20010 m. 
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Be abejonės, šie teigiami pokyčiai sąlygoti ir ES struktūrinių fondų investicijų, kurios iš esmės 

atnaujino profesinio mokymo bazę dar 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu ir kuria profesinio 

mokymo patrauklumą, kokybiškesnį mokymą ir prieinamumą.  2007–2013 m. programavimo periodu, 

2010 m. investuojant ES struktūrinių fondų lėšas, yra siekiama perkvalifikuoti profesijos mokytojus ir 

dėstytojus, tobulinti jų technologines kompetencijas. Numatoma, kad šios priemonės padės gerinti 

profesinio mokymo kokybę ir patrauklumą. 

 

Mokslas ir studijos 

2010 metais Lietuvoje buvo tęsiamas mokslo ir studijų reformos įgyvendinimas, kuriam 

naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos. Dar 2009 metais pradėtos reformos tikslai numatė gerinti 

studijų kokybę, studijų prieinamumą, gerinti mokslo kokybę, pertvarkyti valstybinių aukštųjų mokyklų 

valdymo sąrangą, tobulinti mokslo institucijų sistemą, steigti integruotus mokslo, studijų ir verslo 

centrus.  

2010 metais prasidėjo intensyvus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos Nacionalinės 

studijų programos (toliau – NSP) įgyvendinimas. Programa 2009 metais perorientuota į reformos 

keliamų tikslų įgyvendinimą. Pagal NSP numatyti įgyvendinti esminiai aukštojo mokslo reformos 

aspektai. Siekiant stiprinti studijų sistemos veiksmingumą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, 2010 

metais skirtas finansavimas daugiau nei 150 studijų programų atnaujinimui kolegijose ir 

universitetuose. Siekiant, kad studijos kolegijose ir universitetuose atitiktų šiuolaikinius darbo rinkos 

poreikius, bendradarbiaujant su įmonėmis pradėti kurti įvairių studijų krypčių studentų praktikos 

atlikimo modeliai, kurie 2011-2012 m. numatyti išbandyti studijų procese.  

Pagal NSP 2010 metais lėšos buvo skirtos aukštųjų mokyklų valdymui pertvarkyti, kas paskatino 

intensyvų valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo ir teisinio statuso persitvarkymo (iš biudţetinių 
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įstaigų į viešąsias) procesą. Šiuo persitvarkymu siekiama išplėsti aukštųjų mokyklų autonomiją ir 

pagerinti jų valdymą perduodant joms turto disponavimo teises ir stiprinant aukštųjų mokyklų tarybų 

vaidmenį – taip didinant aukštosios mokyklos atsakomybę uţ savo veiklos rezultatus, tarybose 

dalyvaujant ne tik akademinėms bendruomenėms, bet ir socialiniams partneriams bei plačiosios 

visuomenės atstovams.  

Visas pertvarkos procedūras šiuo metu yra uţbaigusios 3 valstybinės aukštosios mokyklos: 

Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didţiojo universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija. Naujus 

statutus jau turi 13 aukštųjų mokyklų – 8 universitetai, 5 kolegijos. Naujos tarybos suformuotos 9 

valstybinėse aukštosiose mokyklose – 5 universitetuose ir 4 kolegijose. Teisinį statusą iš biudţetinės į 

viešąją įstaigą jau yra pakeitusios 7 aukštosios mokyklos – 4 universitetai ir 3 kolegijos. Rengiantis 

aukštųjų mokyklų išoriniam vertinimui patvirtinti tam reikalingi teisės aktai. 

Persitvarkymo procesas numatytas įgyvendinti iki 2011 m. gruodţio 31 d.  

Taip pat paţymėtina, kad 2010 metais vyko aukštųjų mokyklų optimizavimo veiksmai – 

sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją buvo įkurtas Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas. Taigi ES struktūrinių fondų lėšomis buvo finansuojami aukštųjų 

mokyklų projektai, kurie padeda tobulinti jų valdymą atsiţvelgiant į vykstančius pertvarkymus. 

Įgyvendinama ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojama Bendroji nacionalinė kompleksinė 

programa sudarys sąlygas uţtikrinti konkrečių mokslui imlių ūkio subsektorių darnią plėtrą, 

kompleksiškai derinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, MTEP vykdymą, mokslo ir 

verslo saitų stiprinimą: 2010 metais pradėtas aštuonių Nacionalinių kompleksinių programų 

(Biotechnologijos ir biofarmacijos; Jungtinės lazerių, naujųjų medţiagų, elektronikos ir 

nanotechnologijų bei taikomųjų fizinių mokslų ir technologijų; Darniosios chemijos; Informacinių 

technologijų sektoriaus; Medicinos mokslų; Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų; Jūrinio 

sektoriaus (Jūrinis slėnis); Ţemės, miškų ir maisto sektoriaus (Slėnis „Nemunas“)) projektų 

įgyvendinimas. Šių projektų tikslams pasiekti skirta daugiau nei 12 mln. eurų.  

Siekiant pasaulinius standartus atitinkančios mokslinių tyrimų kokybės ir gerų mokslo rezultatų 

Lietuvoje, 2010 metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas moksliniams tyrimams palankios institucinės 

aplinkos formavimui, ţmonių išteklių, materialinės ir technologinės infrastruktūros plėtrai ir mokslo 

finansavimui. 2010 m. buvo baigta ir mokslo institutų tinklo pertvarka. 16 mokslo institutų prijungta 

prie universitetų, 13 mokslo institutų sujungti į 5 mokslo centrus (mokslinių tyrimų institutai), dar 6 

institutams suteiktas mokslinių tyrimų instituto statusas.  

2010 metais buvo patvirtinta Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 m. 

programa, kurioje didelis dėmesys skiriamas lietuvių, gyvenančių uţsienyje, pritraukimui studijuoti į 

Lietuvą, o taip pat programoje numatytos tolesnės priemonės, siekiant uţsieniečius pritraukti studijuoti 

Lietuvoje: numatoma plėsti valstybines paskolas tarptautinėms studijoms, supaprastinti atvykimo 

uţsienio studentams ir dėstytojams sąlygas.  

Moksliniai tyrimai šiuo metu daţniausiai yra finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis, tačiau 

šių investicijų išsidėstymas kas metai yra netolygus. Dauguma lėšų 2011–2012 m. bus skirta mokslinių 

tyrimų infrastruktūrai atnaujinti. 2009–2010 m. mokslo institutus jungiant prie universitetų, o šiuos 

jungiant į didelius mokslinių tyrimų centrus išlaidų taupymo efektas buvo maţas, nes jungimas sutapo 

su ekonominiu sunkmečiu, o lėšas perskirstant pagal mokslinių tyrimų rezultatus, lėšos institutams iš 

viso sumaţėjo apie 25 proc. Vis didesnė finansavimo dalis mokslo institucijoms skiriama uţ veiklos 

rezultatus, dalis lėšų skiriama konkursiniam finansavimui, tad kai kurių institutų finansavimas iš viso 

sumaţėjo iki 50 proc.  

Iki šiol didţąją dalį valstybės biudţeto lėšų MTEP sudaro Švietimo ir mokslo ministerijos 

koordinuojamas biudţetas. Nuo 2009 m. valstybės biudţeto lėšų MTEP dalis didėja, nes Švietimo ir 

mokslo ministerija bei Ūkio ministerija administruoja nemaţas ES paramos lėšas. Tikėtina, kad iki 

2014–2015 metų iš valstybės biudţeto skiriamų lėšų dalis dvigubės (iki 0,9 proc. lyginant su BVP) 

lyginant su 2008 m. situacija.  
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Viešasis administravimas 
Lietuvoje ekonominės krizės sąlygomis, sumaţėjus valstybės programų finansavimo 

galimybėms, buvo perţiūrėti valstybės prioritetai, vyko valstybės valdymo pertvarka.  

2009 m. pradėta ir 2010 m. vykdoma viešojo sektoriaus reforma buvo siekiama maţinti 

valstybinį reguliavimą, paslaugų teikimą priartinti prie gyventojų, atsisakyti nereikšmingų funkcijų, 

taupant valstybės biudţeto lėšas, gerinti turimų resursų panaudojimą, panaikinant neefektyviai 

veikiančias apskričių viršininkų administracijas, jų funkcijas perduodant savivaldybėms ir kitoms 

institucijoms, optimizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, gerinti verslo ir jo plėtros 

sąlygas, lengvinti administracinę naštą gyventojams, didesne apimtimi įgyvendinti decentralizacijos ir 

subsidiarumo principus. 

2009 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarė valstybės valdymo tobulinimo 

komisiją (toliau – Saulėlydţio komisija). Pagal Saulėlydţio komisijos veiklos planą buvo perţiūrėtos 

valstybės institucijų veiklos ir funkcijos, pasikeitė Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 

prioritete „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

(toliau – ŢIPVP 4 prioritetas) dalies planuotų pareiškėjų teisinis statusas  ir / arba kai kurios 

institucijos, su kuriomis buvo pasirašytos projektų finansavimo administravimo sutartys, buvo 

reorganizuotos ar panaikintos, todėl 2010 m. reikėjo spręsti vykdomų ES struktūrinėmis fondų lėšomis 

projektų tęstinumo klausimus. 

Viena iš svarbių viešojo sektoriaus tobulinimo sričių Finansų ministerijos 2005 metais etapais 

pradėta vykdyti ir tebesitesianti viešojo sektoriaus, apimančio biudţetines įstaigas, valstybės socialinės 

apsaugos fondus, kitus išteklių fondus, mokesčių fondus, kontroliuojamas sveikatos prieţiūros 

viešąsias įstaigas, valstybę ir savivaldybes, kaip atskirus juridinius asmenis, buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės sistemos reforma (toliau – apskaitos ir atskaitomybes reforma). Apskaitos ir 

atskaitomybes reformos tikslas – viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo 

taikant kaupimo principą ir finansinės atskaitomybės standartus, kompiuterizuojant viešojo sektoriaus 

buhalterinę apskaitą. Kaupimo principo ir finansinės atskaitomybės standartų taikymas pagerintų 

valstybės išteklių valdymą ir naudojimą, teiktų išsamesnę ir objektyvesnę informaciją jos vartotojams, 

o tai leistų uţtikrinti priimamų ekonominių sprendimų pagrįstumą ir kokybę, sudarytų sąlygas 

efektyviau atlikti finansų kontrolę visais valdymo lygiais. 2007 m. Finansų ministerijai atlikus 

informacinių sistemų modernizavimo galimumo studiją nustatyta, kad apie 40 % valstybės iţdui 

aktualių apskaitos sričių yra neautomatizuota, naudojamos įvairios tarpusavyje neintegruotos sistemos, 

todėl būtina  modernizuoti viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sistemas, 

pasitelkiant paţangiausias informacines technologijas ir naujausias ţinias bei uţsienio valstybių patirtį.  

Ankstesniu periodu planuota, kad apskaitos ir atskaitomybės reforma bus įgyvendinama iš 

Valstybės investicijų programos lėšų, tačiau dėl ekonominės krizės pasekmių atsiradus biudţeto lėšų 

deficitui, numatytos šiai reformai įgyvendinti lėšos ţenkliai sumaţėjo, todėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė priėmė sprendimą, kad viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės reforma gali būti 

įgyvendinama iš ES struktūrinės paramos lėšų. Tam tikslui buvo suprogramuota ŢIPVP 4 prioritete 

priemonė „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Didţioji dalis priemonei skirtų 

lėšų įgyvendinama per 2010 m. Finansų ministerijos sėkmingai pradėtus vykdyti nacionalinius 

skėtinius projektus, kurie tarpusavyje yra susiję ir uţtikrina tinkamą apskaitos ir atskaitomybes 

reformos įgyvendinimą. 

Kita svarbi ŢIPVP 4 prioriteto ES struktūrinės paramos sritis nukreipta į viešojo sektoriaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą. 

Atsiţvelgiant į tai, kad valstybės sektoriaus darbuotojams būdingos emigracijos, perėjimo į 

privatų sektorių, senėjimo ir kitos neigiamos tendencijos, vykstanti viešojo sektoriaus reforma, naujai 

keliami reikalavimai viešajam administravimui, skatina tobulinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

kompetenciją, todėl norint padidinti valstybės tarnybos patrauklumą visuomenei ir jauniems, gabiems 

darbuotojams bei siekiant juos išlaikyti valstybės tarnyboje, kvalifikacijos kėlimas viena iš 
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efektyvesnių motyvavimo priemonių. Paţymėtina, kad  pasikeitus ekonominei padėčiai šalyje, ES 

paramos lėšos tapo pagrindiniu šaltiniu viešojo sektoriaus darbuotų kvalifikacijos kėlimui.  

Lietuvos pirmininkavimas ES 2013 m. pareikalaus iš valstybės tarnautojų ir darbuotojų ne tik 

profesinės kompetencijos visose ES politikų srityse, bet ir bendros kompetencijos. Todėl Valstybės 

tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategijoje buvo nustatyti prioritetiniai valstybės tarnautojų 

mokymo tikslai: tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

strateginių tikslų įgyvendinimu, dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo 

uţtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais, tobulinti visų lygių 

valstybės tarnautojų gebėjimus administruoti ES struktūrinę paramą, vykdyti Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatyme nustatytą privalomąjį mokymą, plėtoti valstybės tarnautojų ţinias 

profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje, stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir 

kompiuterinio raštingumo įgūdţius. 

Remiantis valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų profesinių ţinių poreikiu ir 

prioritetinėmis mokymų sritimis, suprogramuotos ir įgyvendinamos ŢIPVP 4 prioriteto priemonės: 

„Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“, „Savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas", Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobulinimas". Finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis mokymo ir kvalifikacijos 

kėlimo programų pagalba valstybės tarnautojai ir viešojo sektoriaus darbuotojai įgys naujų ţinių ir 

gebėjimų taip reikalingų tobulinant viešojo administravimo sistemą. 

Viena iš novatoriškų ŢIPVP 4 prioriteto finansuojamų sričių - viešojo ir privataus sektoriaus 

partnerystės skatinimo sistemos sukūrimas. Paţymėtina, kad sukūrus Lietuvoje tinkamą teisinę bazę, 

centralizuotą procesų valdymą, prieţiūros ir kontrolės sistemą, sudarant reikiamas institucines, 

administracines sąlygas ir plečiant valstybės ir įstaigų dirbančiųjų ţinias, gebėjimus ir įgūdţius šioje 

srityje, būtų atvertos didesnės galimybės naujos kokybės, inovatyvių projektų įgyvendinimui ateityje. 

2010 m. vasario 25 d. Finansų ministerija pradėjo vykdyti ES struktūrinės paramos lėšomis 

finansuojamą projektą, kurio veiklos apima visas anksčiau išvardintas viešojo ir privataus sektoriaus 

partnerystės sistemos kūrimo grandis.  

Nuolat kintanti socialinė, ekonominė ir politinė aplinka turi įtakos ES struktūrinių fondų 

panaudojimo spartai, todėl 2010 m. atsirado teisinė būtinybė keisti su ES struktūrinių fondų 

reglamentavimu susijusius teisės aktus, spręsti papildomus, su projektų tęstinumu susijusius 

klausimus, perskirstyti lėšas tarp VRM administruojamų priemonių. Efektyvus šių procesų valdymas ir 

įgyvendinimas leido paspartinti ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą, ţenkliai padidinti  ŢIPVP 4 

prioriteto sutarčių su projektų pareiškėjais pasirašymo tempus. 

Atsiţvelgiant į socialinės–ekonominės situacijos pokyčius, siekiant sumaţinti ekonominiu 

sunkmečiu šalyje vis didėjantį nedarbo lygį, 2010 m. parengtas Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos pakeitimas, kuriuo numatyta padidinti finansavimą aktyvioms darbo rinkos politikos 

priemonėms (pavyzdţiui, įdarbinimas subsidijuojant, bedarbių rėmimas ir kt.) papildomai skiriant 43 

mln. eurų 1 prioritetui „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ atitinkamai sumaţinant 

finansavimą 2 prioritetui „Mokymasis visą gyvenimą“ (36 mln. eurų) ir 4 prioritetui „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (7 mln. eurų). 

 

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį  

 

Esminių pakeitimų 2010 m. nebuvo 

 

2.6. Galimybė papildyti kitas priemones  

 

ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą 

uţtikrinančios priemonės 

Koordinuojant Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŢŪFKP) ir Europos ţuvininkystės 

fondo (EŢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos remiamas veiklas, Koordinuojančios 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d6f
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d6f
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d6e
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d6e
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institucijos atstovai (Finansų ministerija) ir toliau dalyvavo Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros 

programos ir Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų veikloje. 

Atitinkamai Ţemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama  Lietuvos 2007–

2013 m. kaimo plėtros programą ir Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų 

programą, dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. 

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti, veikloje. 2010 m. 

Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 2007–2013 

m. kaimo plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdţiuose bei dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. 

ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų posėdţiuose. Posėdţiuose svarstyti pasiūlymai 

dėl Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos bei Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 

m. veiksmų programos keitimų, pasiūlymai dėl atrankos bei pirmumo kriterijų, metinės ataskaitos, lėšų 

perskirstymo pasiūlymai, pristatyti viešinimo planai bei kita aktuali informacija. Taip pat, Lietuvos 

2007–2013 m. kaimo plėtros programos Stebėsenos komiteto nariai buvo du kartus apklausiami raštu 

dėl siūlytų 2007–2013 m. kaimo plėtros programos pakeitimų. 

Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės uţtikrinimo sistema yra integruota ES 

struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalis, vykdoma visose jos dalyse ir etapuose. 

Vertinant finansavimo takoskyrų uţtikrinimo bei dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 

sistemą, būtina paţymėti, kad dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė yra uţtikrinama sistemiškai, 

t.y. atitinkami prieţiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros atliekami kiekviename iš programos ir 

projektų etapų ir jų visuma uţtikrina adekvatų dvigubo finansavimo rizikos valdymą. 

Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, sukurtos pirminės prielaidos 

dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai. Parengus ir Europos Komisijai patvirtinus 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, parengtos veiksmų 

programos šiai strategijai įgyvendinti, parengti jų priedai. Kiekvienoje veiksmų programoje buvo 

išskirti prioritetai, padedantys siekti veiksmų programoje numatytų tikslų, tai – pirminės takoskyros. 

Tarpinės institucijos turi įsitikinti, kad tos pačios investicijos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų 

programų prioritetus ir priemones bei kitus finansinės paramos instrumentus. Nustatant veiksmų 

programų prioritetus bei priemones, kartu detalizuojamas ir atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių. 

Veiksmų programose taip pat pateikiami kitų finansinių mechanizmų bei jų santykio su veiksmų 

programų prioritetais aprašymai. 

Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei jose pateikiamomis „demarkacijos“ lentelėmis, 

ES struktūrinę parama administruojančios institucijos rengia atskirų priemonių aprašymus, kurie 

tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl veiksmų programų priedų. Juose 

pateikiamuose priemonių aprašymuose yra dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES 

finansuojamas programas atskyrimu“, kurioje, jeigu būtina, priemonės lygmeniu yra detalizuojamos 

veiksmų programose pateikiamos takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais. 2010 m., kaip ir 

ankstesniaisiais metais, priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo atsiţvelgiama ir į 

takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus. 

Taip pat tarpinės institucijos rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kurių prieduose 

pateikiamoje tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje numatytas klausimas, susijęs su paramos 

atskyrimu, bei duodama nuoroda į Veiksmų programą ar priemonės aprašymą veiksmų programos 

priede. 

Svarbiausios procedūros, susijusios su dvigubo finansavimo prevencija atliekamos 

įgyvendinančioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdţiui, paraiškos dėl projekto 

finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų persidengimą su 

pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau pasirašytas paramos sutartis 

įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu įvertinama paraiškos dvigubo finansavimo 

rizika, pagal kurios lygį nustatomas vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo etape taikomų dvigubo 

finansavimo kontrolės procedūrų detalumas). 
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Sprendimą dėl projektų finansavimo priima uţ priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos 

(tarpinės institucijos). Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, gali būti stabdomas 

tolimesnis procesas (sutarties pasirašymas). 

Atsiţvelgiant į projektų paraiškų vertinimo metu nustatytą projekto riziką į projekto finansavimo 

ir administravimo sutarties specialiąsias sutarties sąlygas įtraukiamos su dvigubo finansavimo rizika ar 

kontrole susijusios nuostatos. 

Projektų įgyvendinimo metu pagrindinį vaidmenį dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 

procese atlieka įgyvendinančios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo finansavimo kontrolė 

atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant viešųjų pirkimų prieţiūros 

procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje. 

 

2.7 Stebėsena ir vertinimas 

 

ES fondų lėšų panaudojimo stebėsena 

Siekiant uţtikrinti nuolatinę finansinių rodiklių planavimą bei prieţiūrą iki kiekvieno mėnesio 

10 dienos yra parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmų programų prioritetus nurodomi 

duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos sudarytas sutartis, 

projektų vykdytojams išmokėtas lėšas, išlaidas pripaţintas deklaruotinomis EK. Taip pat parengiama 

ataskaita, kurioje nurodoma einamųjų metų ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymo būklė iki 

praėjusio mėnesio paskutinės dienos. 

Kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos LRV teikiama veiksmų 

programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie: 

– veiksmų programų įgyvendinimo būklę - sudarytų projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių bei pripaţintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų pagal kiekvieną ES fondą, veiksmų 

programą ir jos prioritetus bei TI apimtis; 

– pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar 

planuojama imtis sprendţiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų sprendimo būdų; 

– ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę; 

– teikiami pasiūlymai LRV priimti protokolinius sprendimus ir įpareigoti institucijas atsakingas 

uţ ES struktūrinės paramos panaudojimą imtis konkrečių veiksmų dėl vėluojančių priemonių 

įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų spartinančių ES fondų lėšų panaudojimą. 

Kiekvieną savaitę LRV teikiama apibendrinta statistinė informacija apie įgyvendinant veiksmų 

programas pasirašytas sutartis ir išmokėtas lėšas projektų vykdytojams. 

ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos  

veiksmų programų valdymo komitetų posėdţiuose, organizuojami susitikimai tarp tarpinių, 

įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metų aptariamos konkrečių 

veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos.  

2010 m. ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė valdymo ir 

prieţiūros sistemoje (toliau – SFMIS2007) buvo įdiegtos priemonės, kurių pagalba galima nuolat 

stebėti ES fondų lėšų panaudojimo plano vykdymo bei N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimo būklę. 

 

Fizinių veiksmų programų įgyvendinimo rodiklių stebėsena 

Siekiant uţtikrinti nuolatinį fizinių veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 

planavimą bei prieţiūrą 2009 m. buvo patvirtintos veiksmų programų stebėsenos rodiklių skaičiavimo 

rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijose buvo suformuluotas esminis pasiūlymas, 

sukurti individulius kiekvieno stebėsenos rodiklio aprašymus, kuriuose būtų pateikiama visa su 

rodiklio pasiekimų skaičiavimu susijusi informacija. Visi stebėsenos rodiklių aprašymai yra tvirtinami 

ir keičiami veiksmų programų valdymo komiteto protokoliniu sprendimu. Atsiţvelgiant į kintančias 

aplinkybes ir įgytą patirtį, stebėsenos rodiklių aprašymai yra nuolatos atnaujinami (patikslinami), kas 

leidţia uţtikrinti vieningą stebėsenos rodiklių pasiekimų  skaičiavimą tiek projektų vykdytojams, tiek 

ir įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams. Remiantis rodiklių aprašymais ir pritaikant “bottom 
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up“ principą, SFMIS2007 yra agreguojama visa informacija susijusi su stebėsenos rodiklių siektinų 

reikšmių planavimu ir faktiniais jų pasiekimais.  

 

Informacinė sistema:  

2010 metais SFMIS2007 buvo toliau tobulinami ir diegiami funkcionalumai siekiant uţtikrinti 

įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą pasikeitusiems teisės aktams (jei tokių buvo). 

Atsiţvelgiant į tai, kad per pirmuosius etapus buvo sukaupta nemaţai patirties ir išaiškėjo aiškesnės 

SFMIS2007 optimizavimo bei poreikių kryptys, 2010 metais SFMIS2007 buvo įdiegti šie sistemos 

funkcionalumai: 

 Patobulintas DMS funkcionalumas, sudarant galimybę pateikti daugiau informacijos projekto 

vykdytojui; 

 Administravimo aplikacija papildyta naujais funkcionalumais; 

 Optimizuotos SFMIS2007 duomenų analizės galimybės; 

 Įdiegti projektų informacijos atvaizdavimo, pateikimo ir įvedimo patobulinimai; 

 Patobulinti mokėjimų prašymų  pateikimo ir įvedimo funkcionalumai; 

 Sukurtas naujas procesų, priemonių įgyvendinimo būklės ir ES fondų lėšų naudojimo plano 

stebėsenos modulis. 

 

ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas  
 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama koordinuojančios institucijos funkcijas, 

2010 m.  

 nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2011 m.: 1.) einamieji strateginiai vertinimai - 

vertinimai, kurių išvados ir rekomendacijos susiję su Lietuvos ūkio plėtra po 2013 metų (su 

galimomis ES fondų investavimo sritimis 2014 - 2020 metais); 2) einamieji veiklos vertinimai - 

stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo problemų, esant dideliems 

nukrypimams nuo pradinių tikslų, vertinimai. 2011 metais išlieka aktualios šios 2010 metais 

prioritetizuotos vertinimo sritys: 1.) vertinimai susiję su 2007-2013 metų ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų tęstinio tinkamumo 

bei nuoseklumo analize, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2.) veiksmų programų 

(prioritetų) įgyvendinimo pokyčių, siekiant nustatytų tikslų, tarpiniai vertinimai; 3.)veiksmų 

programų (prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eigos vertinimai, susiję su kokybiškų 

veiksmų programų metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimu 

 parengė ir patvirtino 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą (Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2010 m. gruodţio 15 d. įsakymu 1K-383 „Dėl 2010 metų ES struktūrinės 

paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį įtraukta 15 

einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų bei vertinimo galimybių stiprinimo projektas uţ 839 

898,05 eurų; iš jų 1 vertinimas, finansuojamas iš Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos (57.924,0 eurų)); 

 stebėjo metinių ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą; 

 periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją (toliau – EK) apie ES 

struktūrinės paramos vertinimo rezultatus; 

 organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą; 

 organizavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą; 

 uţtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios 

informacijos paskelbimą internetinėje svetainėje www.esparama.lt; 

 kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. 
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Siekiant uţtikrinti sklandų ir kokybišką Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti (įgyvendinami) šios programos Techninės paramos prioriteto 

priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis finansuojami projektai:  

 

4 lentelė. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Techninės paramos prioriteto priemonės 

„ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis finansuojami vertinimai 

  
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto 

įgyvendinimo rodiklių 

skaičiavimo metodologijų 

rengimas 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m 

Atlikus vertinimą, buvo nustatyti Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2 uţdavinio 

priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato 

rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos 

valdymo sistemos visose 14 ministerijų, dalis 

(proc.)“ ir 3 uţdavinio priemonės „Viešųjų paslaugų 

kokybės iniciatyvos“ rezultato rodiklio „Valstybės ir 

savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos 

sistemos, dalis (proc.)“ baziniai dydţiai ir parengta 

skaičiavimo metodika.  

Vertinimo rekomendacijos pagerino programos 

rodiklių stebėsenos kokybę.  

ESF finansuojamų 

uţimtumą skatinančių 

priemonių įgyvendinimo 

efektyvumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

II ketv. 

Bus patobulintas ESF finansuojamų uţimtumą 

skatinančių priemonių veiksmingumas, įvertinant 

aktyvių darbo rinkos priemonių įgyvendinimo 

efektyvumą ir veiksmingumą maţinant nedarbą 

(detaliai išanalizuojant Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos priemonę „Ieškančių darbo 

asmenų integracija į darbo rinką“). 

Vertinimo rekomendacijos pagerins aktyvių darbo 

rinkos priemonių įgyvendinimą, kas savo ruoţtu 

maţins nedarbą ir socialinę įtampą. 

ESF finansuojamų 

mokymų kokybės ir 

efektyvumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. III 

ketv.–2011 m. 

II ketv. 

Bus įvertinta teikiamų mokymo paslaugų kokybė; 

mokymo paslaugų teikėjų kvalifikacija; mokymo 

priemonių efektyvumas (finansinio indėlio ir rezultato 

palyginimas). 

Vertinimo rekomendacijos turės įtakos tobulinant 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 

prioriteto priemonių įgyvendinimą. 

Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto 

įgyvendinimo tarpinis 

vertinimas 

 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011m. I ketv. –

 2011 m. III ketv. 

Bus įvertintas tęstinis prioriteto priemonių tinkamumas 

besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai, 

prioriteto administravimo efektyvumas, tarpiniai 

rezultatai ir tikslų pasiekimo tikimybė bei  pateiktos 

rekomendacijas dėl prioriteto priemonių įgyvendinimo 

tobulinimo. 

Dėl vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo bus 

sukurtos prielaidos Lietuvos viešojo sektoriaus 

efektyvumo didėjimui. 

 

Koordinuojant ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą ir siekiant uţtikrinti nuoseklų ir 

suderintą Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą, 2010 m. buvo įgyvendinti 

(įgyvendinami) šie horizontalūs vertinimai (finansavimo šaltinis – Techninės paramos veiksmų 

programa), kurių rekomendacijos sukuria prielaidas tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą:  

 

5 lentelė. Techninės paramos veiksmų programos priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ 

lėšomis finansuojami horizontalūs vertinimai 

 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Įgyvendinimo 

laikotarpis  

Vertinimo rezultatai ir nauda 
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Valstybės projektų 

planavimo, taikomo 

įgyvendinant 2007–2013 m. 

veiksmų programas ir 

planuojant ES lėšas, 

tinkamumo ir efektyvumo 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m.  

Galutinėje vertinimo ataskaitoje buvo 

suformuluotos vertinimo rekomendacijos kaip 

tobulinti valstybės projektų planavimą trimis 

kryptimis:  

- strateginio planavimo sistemos 

tobulinimas siekiant gerinti strateginio planavimo 

dokumentų kokybę, maţinti jų skaičių; 

- valstybės projektų planavimo proceso 

tobulinimas siekiant supaprastinti valstybės 

projektų planavimą „iš apačios aukštyn“, lanksčiau 

sudaryti valstybės projektų sąrašus, stiprinti 

institucijų pajėgumus planuoti valstybės projektus; 

- institucinės sandaros sistemos tobulinimas 

integruojant ES struktūrinės paramos ir 

nacionalinio biudţeto lėšų planavimą.  
Pagal 2007–2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės 

paramos strategiją 

įgyvendinamų veiksmų 

programų einamasis 

stebėsenos rodiklių 

tinkamumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Įvertinta, ar nustatyti stebėsenos rodikliai yra 

tinkami ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijoje bei pačiose veiksmų 

programose ir jų prieduose nustatytų tikslų ir 

uţdavinių pasiekimui matuoti, t.y.  

-rodiklių sistemos atitikimas finansinių išteklių 

pasiskirstymui; 

- rodiklių sistemos suderinamumas; 

- rodiklių sistemos subalansuotumas; 

- stebėsenos rodiklių sistemos apimties 

optimalumas. 

2007–2013 m veiksmų programų įgyvendinimo 

stebėsenai aktualios vertinimo rekomendacijos yra 

įgyvendinamos. Kita dalis rekomendacijų bus 

panaudota programuojant 2014-2020 m. finansinę 

perspektyvą.  

 

2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos 

specialiųjų atrankos kriterijų 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Įvertinus patvirtintus specialiuosius atrankos 

kriterijus, jų tinkamumą ir pakankamumą, 

atsiţvelgiant į veiksmų programų (prioritetų ir 

priemonių) tikslus, detaliai išanalizavus 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

specialiuosius atrankos kriterijus ir įvertinus, ar 

vadovaujantis patvirtintais atrankos kriterijais yra 

tinkamai atrenkami tiek Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros tiek ir kitų veiksmų programų projektai, 

optimizuojamas ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos specialiųjų atrankos kriterijų taikymas ir 

tuo pačiu programų įgyvendinimas 

Kokybinis ir kiekybinis 

pasiektų Lietuvos 2004–2006 

m. bendrojo programavimo 

dokumento tikslų ir uţdavinių 

vertinimas“ 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m. 

Apibendrinant visų BPD laikotarpio atliktų 

vertinimų rezultatus, kokybiškai ir kiekybiškai 

įvertinant BPD poveikį visiems Lietuvos ūkio 

sektoriams bei parengiant išsamų ir konsoliduotą 

viso BPD poveikio vertinimą, detaliai išanalizavus 

2004–2006 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimo rezultatus ir BPD uţsibrėţtų tikslų ir 

uţdavinių pasiekimą pagal visus BPD prioritetus ir 

priemones, buvo parengta kokybiška 2004–2006 

m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 

ataskaita, vertinimo rekomendacijos sukuria 

prielaidas patobulinti. ES 2007–2013 m. 

struktūrinės paramos panaudojimą. 

Socialinės integracijos 

paslaugų socialiai 

paţeidţiamų ir socialinės 

rizikos asmenų grupėms 

Lietuvos 

Respublikos 

Socialinės 

apsaugos ir 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

II ketv. 

Bus įvertinta socialinės integracijos paslaugų 

socialiai paţeidţiamų ir socialinės rizikos asmenų 

grupėms situacija, poreikiai bei rezultatyvumas 

siekiant efektyvesnio ir kryptingesnio 2007-2013 
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situacijos, poreikių bei 

rezultatyvumo vertinimas 

siekiant įvertinti BPD 2.3. 

priemonės finansinių 

intervencijų poveikį bei 

tinkamai įgyvendinti 2007-

2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimą 

darbo 

ministerija 

m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimo. 

Finansavimo takoskyrų, 

siekiant uţtikrinti dvigubo 

finansavimo prevenciją, 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

Įvertinus esamas ir nustatant papildomas  

finansavimo takoskyras tarp ES struktūrinių fondų, 

nacionalinių finansavimo šaltinių, veiksmų 

programų prioritetų ir priemonių bus uţtikrinta 

dvigubo finansavimo prevencija. Išvadomis ir 

rekomendacijomis bus pasinaudota 

administruojant ir įgyvendinant veiksmų 

programas ir projektus uţtikrinant reikalavimus, 

susijusius su paramos pagal kitas iš ES 

finansuojamas programas, atskyrimu.  

ES fondų lėšų, skirtų 2007–

2013 m. veiksmų 

programoms įgyvendinti, 

panaudojimo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2010 m. II–IV 

ketv. 

Nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano 

nevykdymo prieţastys, įvertintos galimybės 

pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 

ateinančiais metais, atsiţvelgiant į dabartinę 

veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo eigą 

(priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų 

paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir kt.) 

įvertinta ES fondų lėšų naudojimo plano 

nevykdymo įtaka N+2/N+3 taisyklės 

įgyvendinimui bei nustatytos priemonės, kurios 

uţtikrintų plano vykdymą. Išvadų ir 

rekomendacijų įgyvendinimas leis optimizuoti ES 

2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimą.  

Partnerystės principo 

įgyvendinimo, panaudojant 

ES struktūrinę paramą, 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Įgyvendintas 

2010 m.  
Buvo įvertinti trys aspektai: pirma, teisės aktų 

nuostatų partnerystės srityje taikymas ir skirtingų 

partnerystės formų efektyvumas ir nauda; antra, 

partnerystę įtakojantys veiksniai bei partnerių 

pajėgumas; trečia, geroji praktika partnerystės 

srityje. Išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimas leis  

gerinti ES 2007–2013 m.  struktūrinės paramos 

panaudojimo strategijos ir veiksmų programų 

įgyvendinimą plačiau taikant partnerystės principą. 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos administruojamų 

2007-2013 m. veiksmų 

programų prioritetų ir juos 

įgyvendinančių Ministerijos 

programų įgyvendinimo 

tarpinis vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

2010 m. II 

ketv.–2011 m. 

I ketv. 

Atliekant vertinimą, bus: 

- nustatytas veiksmų programų prioritetų, 

priemonių ir pagal jas remiamų veiklų, nustatytų 

nacionalinėse Ministerijos programose, tęstinis 

tinkamumas, atlikta jų nuoseklumo ir 

suderinamumo analizė, parengti pasiūlymai dėl 

veiksmų programų prioritetų, priemonių keitimo ar 

tobulinimo. 

- įvertintas veiksmų programų prioritetų, 

priemonių ir remiamų veiklų rezultatyvumas bei jo 

tikimybė, atlikta įgyvendinimo problemų analizė ir 

ja remiantis pateiktos savalaikės ir realiai 

įgyvendinamos rekomendacijos dėl nustatytų 

problemų sprendimo, kurios leistų pasiekti 

planuotus tikslus bei kokybiškus rezultatus 

švietimo ar mokslo sektoriuje.  

- surinkta informacija, reikalinga rengiant tarpinę 

veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo 

ataskaitą. 

Įgyvendinus rekomendacijas, bus pagerinta 

švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės 
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paramos panaudojimo kokybė, veiksmingumas ir 

nuoseklumas, uţtikrintas tinkamas Ministerijos 

administruojamų 2007-2013 metų veiksmų 

programų prioritetų, priemonių ir pagal jas 

remiamų veiklų, nustatytų nacionalinėse 

Ministerijos programose, įgyvendinimas 

 

Tyrimų ir studijų, 

finansuojamų iš ES 

struktūrinės paramos lėšų, 

kokybės, efektyvumo ir 

tęstinumo vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. I–III 

ketv. 
Įvertinus tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007-

2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybę, 

efektyvumą ir tęstinumą bus sukurtos prielaidos 

gerinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimą.  

 

Pagal 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą numatytas vienas Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos Techninės paramos prioriteto priemonės „ES struktūrinės paramos 

vertinimas“ lėšomis finansuojamas vertinimas – „Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų 

švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas“ bei kiti horizontalūs vertinimai 

(finansavimo šaltinis – Techninės paramos veiksmų programa), kurių rekomendacijos sukurs 

prielaidas tobulinti šios programos įgyvendinimą: 

6 lentelė.  2011 m. vertinimo plane numatyti ŢIPVP ir horizontalūs vertinimai 

 
Vertinimo pavadinimas Vykdytojas Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

Europos socialinio fondo 

finansuojamų veiklų švietimo 

ir mokslo srityje 

įgyvendinimo rezultatų 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

2011 m. IV 

ketv. –  

2013 m. I ketv. 

Įgyvendinus vertinimo metu gautas 

rekomendacijas dėl ESF finansuojamų veiklų 

sukurtų produktų naudojimo uţtikrinimo, kokybės 

gerinimo ir informacijos apie juos prieinamumo 

didinimo, bus išvengta finansavimo dubliavimo 

planuojant naujas intervencijas ţmogiškųjų išteklių 

tobulinimo srityje, pagerinta ES struktūrinės 

paramos panaudojimo kokybė, veiksmingumas ir 

nuoseklumas.  

 

Švietimo ir mokslo srities 

prioritetų 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos 

programavimo laikotarpiui 

strateginis vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

2011 m. IV 

ketv. – 

2013 m. I ketv.  

 

Bus pasirengta 2014–2020 m. ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpiui, siekiant 

gerinti švietimui ir mokslui skiriamos ES 

struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, 

veiksmingumą ir nuoseklumą. 

Kontrafaktinių vertinimo 

metodų pritaikomumas ir 

statistinių duomenų 

pakankamumas ES 

struktūrinės paramos 

poveikiui vertinti 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. III 

ketv. –  

2012 m. I ketv. 

Įgyvendinus rekomendacijas bus uţtikrintas ES 

struktūrinės paramos poveikio matavimo statistinių 

duomenų pakankamumas. Sukurta svarbių ţinių 

dėl vertinimo kaip instrumento naudojimo 

tobulinimo. Bus pagerinta ES struktūrinės paramos 

poveikio vertinimų kokybė 

ES struktūrinės paramos 

panaudojimo mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros (toliau – MTEP) 

srityje vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

2011 m. III 

ketv. –  

2012 m. IV 

ketv.  

 

Atlikus vertinimą, bus nustatytas Ministerijos 

administruojamos ES struktūrinės paramos 

panaudojimo MTEP srityje rezultatyvumas, 

efektyvumas, socialinė ir ekonominė nauda 

ilgalaikei šalies raidai. Vertinimo ataskaitoje taip 

pat bus pateiktos rekomendacijos dėl MTEP 

skatinimui skirtos ES struktūrinės paramos 

panaudojimo rezultatyvumo ir efektyvumo 

didinimo, poveikio visuomenės poreikiams ir ūkio 

konkurencingumui stiprinimo naujajame 2014–

2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo 

laikotarpyje. 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 38 

Novatoriškumo ir tarptautinio 

bendradarbiavimo principų 

taikymas įgyvendinant 2007-

2013 m. Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programą  

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. IV 

ketv. – 2012 

m. II ketv. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus 

naudojamos siekiant uţtikrinti ir skatinti 

novatoriškumo, tarptautinio bendradarbiavimo 

principų taikymą įgyvendinant 2007-2013 m. 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.  

2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 m. I–II 

ketv. 

Vertinimo išvados ir rekomendacijos leis padidinti 

ES struktūrinės paramos vertinimo instrumento 

naudingumą ir pagerinti vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus  ES 

struktūrinės paramos vertinimo rezultatų 

panaudojimo. 

Viešųjų pirkimų poveikio ES 

struktūrinės paramos 

panaudojimo efektyvumui 

vertinimas 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

2011 II ketv.–

2012 m. I ketv. 

Pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl Viešųjų 

pirkimų įstatymo poveikio ES struktūrinės paramos 

lėšų panaudojimo efektyvumui bei viešųjų pirkimų 

procedūrų optimizavimo, siekiant efektyvesnio ES 

struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, galimybių. 

Išskirtos pamokos ateičiai. Įgyvendinus vertinimo 

metu gautas rekomendacijas, tikėtina, kad bus 

optimizuotos viešojo pirkimo procedūros, to 

pasekoje padidės ES struktūrinės paramos lėšų 

panaudojimo efektyvumas 

 

Vertinimo koordinavimo grupės veikla 

Per 2010 m. buvo organizuoti trys Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiai ir dvi 

elektroninės grupės narių apklausos sprendimams dėl metinių vertinimo planų priimti. Posėdţiuose 

buvo svarstyti šie aktualūs klausimai: 

 2008-2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių planų 

įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas ir panaudojimo 

tendencijos; 

 pagal 2008-2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų būklė 

ir jų įgyvendinimo problemos; 

 ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas (projekto veiklų pristatymas 

(2010 m. mokymai, metodiniai dokumentai ir kt.); 

 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2011 m. ES struktūrinės 

paramos vertinimo plano rengimo eiga;  

 institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2011 m.;  

 pristatytas ir aptartas 2011 m. vertinimo plano projektas, pagrindţiant poreikių apimtį ir 

numatytas lėšas;  

 vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas;  

 ekonominių-socialinių partnerių įtraukimas į vertinimo veiklą; vertinimo tinklaveikos 

skatinimas Lietuvoje; 

 pasirengimas 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui: naujovės ir vertinimo 

panaudojimo galimybės. 

 

ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 2010 metais 

Mokymo renginiai. 2010 m. suorganizuoti 4 mokymo renginiai Lietuvoje, iš jų viename 

mokymo renginyje dėstė uţsienio lektorius – ekspertas iš Airijos. Mokymai buvo skirti Vertinimo 

koordinavimo grupės nariams bei kitiems vertinimo srityje dirbantiems institucijų darbuotojams. 

Mokymų metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių ţinių apie vertinimo metodus ir jų taikymo 

galimybes, ES struktūrinės paramos vertinimo projektų planavimą ir techninės uţduoties rengimą, apie 

vertinimo naudojimo tikslingumą, privalumus bei efektyvesnį vertinimo rezultatų panaudojimą. Vienas 

renginys buvo skirtas ne tik mokymams, bet ir diskusijai apie vertinimo tinklaveikos skatinimo poreikį 

ir galimybes Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo ne tik ministerijų atstovai, bet ir akademinės 
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bendruomenės bei vertinimo paslaugų teikėjų atstovai. Didelę seminarų pridėtinę vertę rodo aukšti jų 

kokybės ir naudos įvertinimai, kuriuos po seminarų pateikė dalyviai.  

Parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai: 

 Integruotas metodinis leidinys ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės. 

Tai leidinys atnaujinantis ir apjungiantis anksčiau parengtus 4 vertinimo metodinius 

dokumentus apie vertinimo projekto rengimą ir įgyvendinimą, vertinimo metodus, vertinimo 

projekto biudţeto nustatymą bei vertinimo viešinimo rekomendacijas. Išleistas 100 egz. tiraţu 

bei išplatintas tikslinei grupei (Vertinimo koordinavimo grupės nariams bei kitiems su 

vertinimu dirbantiems institucijų darbuotojams); 

 ES struktūrinės paramos vertinimų apţvalga: rekomendacijos dėl 2014-2020 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimo. Šis leidinys buvo išplatintas Komisijos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti nariams elektronine forma; 

Kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės:  

 Surengta vertinimo ekspertų ir uţsakovų diskusija (Lietuvos vertinimo ekspertų diskusija 

2010), skirta aktualioms 2010-2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo temoms aptarti; 

 Parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei – tai interviu su Airijos 

vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste vertinimas tampa dar svarbesnis). Šis 

straipsnis buvo publikuotas leidiniuose “Valstybė” bei „Veidas“; 

 Parengta medţiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo sistemos 

institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta tarptautinėje vertinimo konferencijoje Prahoje 

2010 m. spalio mėn.  

Vertinimo galimybių stiprinimo veikla tęsiama 2011 metais (mokymo renginiai, Tarptautinė 

vertinimo konferencija „Vertinant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir 

pamokos 2014-2020 m.“ ir t.t.) 

 

Stebėsenos komiteto veikla 

 

2010 metais Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti, 

sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Ţin., 2007, Nr. 10-

396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), siekdamas, kad būtų uţtikrintas kuo 

efektyvesnis veiksmų programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į pasikeitusias socialines 

ekonomines sąlygas Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo ypatumus tam pasitelkdamas 

lankstesnes sprendimų priėmimo formas, pavyzdţiui, posėdţių organizavimą, taikant procedūrą. 

2010 metais buvo organizuoti 6 Stebėsenos komiteto posėdţiai, iš kurių 3 organizuoti taikant 

rašytinę procedūrą.  

Stebėsenos komiteto posėdţiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie Europos 

Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo būdus. 

Ypatingas dėmesys buvo teikiamas Informavimo apie ES struktūrinę paramą plano įgyvendinimo, ES 

struktūrinės paramos vertinimo prieţiūrai – Stebėsenos komitetui, kaip ir nustatyta teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose ES struktūrinės paramos vertinimo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą 

veiklų atlikimą ir prieţiūrą, buvo pristatytas 2010 m. Informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinę 

paramą Lietuvai planas, pristatoma informacija apie vykdytas informavimo ir viešinimo veiklas, 

informavimo ir viešinimo rezultatus, pristatytas 2010 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

vertinimo planas, pristatoma informacija apie atliktus ES struktūrinės paramos vertinimus, jų 

rezultatus, vertinimuose patiektų rekomendacijų įgyvendinimą – pateikta informacija apie Valstybės 

projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, 

tinkamumo ir efektyvumo vertinimą, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos 

kriterijų vertinimo tarpinius rezultatus ir apie kitus 2010 metais atliktus einamuosius vertinimus.  
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7 lentelė.  Stebėsenos komiteto veikla 2010 m. 

 

Stebėsenos 

komiteto 

posėdţio data 

Stebėsenos komiteto 

posėdţio organizavimo 

forma (posėdis/rašytinė 

procedūra) 

Pagrindiniai Stebėsenos 

komiteto priimti sprendimai 

Poveikis 

2010-02-25 posėdis 1. Patvirtint specialieji 

bendrai finansuojamų iš ES 

fondų lėšų projektų (toliau 

– projektai) atrankos 

atitikties kriterijai ir jų 

paaiškinimai: 

 -2 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos; 

 -2 Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos; 

 -2 Ţmogiškųjų išteklių 

veiksmų programos. 

 

2. Pakeisti specialieji 

projektų atrankos atitikties 

kriterijai ir jų paaiškinimai: 

-1 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos; 

-8 Ţmogiškųjų išteklių 

veiksmų programos. 

 

Uţtikrintas ES reglamentų 

reikalavimų įgyvendinimas 

projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir sudarytos 

prielaidos pradėti 

įgyvendinti atitinkamas 

veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo 

priemones. 

2010-05-26 posėdis 1. Patvirtintos 2009 metų 

Ekonomikos augimo, 

Sanglaudos skatinimo, 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros, 

Techninės paramos 

veiksmų programų 

įgyvendinimo ataskaitos. 

 

2. Patvirtinti Lietuvos 

2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo 

strategijos, Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programos, Ţmogiškųjų 

išteklių veiksmų programų 

pakeitimai. 

 

3. Patvirtint specialieji 

Uţtikrintas ES reglamentų 

reikalavimų įgyvendinimas 

dėl veiksmų programų 

įgyvendinimo stebėsenos 

 

 

 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

 

 

 

 

 

 

Uţtikrintas ES reglamentų 
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projektų atrankos atitikties 

kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-1 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos; 

-2 Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos. 

 

4. Pakeisti specialieji 

projektų atrankos atitikties 

kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-3 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos. 

 

reikalavimų įgyvendinimas 

projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir sudarytos 

prielaidos pradėti 

įgyvendinti atitinkamas 

veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo 

priemones. 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau, skaidriau ir 

sparčiau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

2010-07-14 rašytinė procedūra 1. Pakeisti specialieji 

projektų atrankos atitikties 

kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-1 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos. 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau, skaidriau ir 

sparčiau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

2010-09-03 rašytinė procedūra 1. Patvirtint specialieji 

projektų atrankos atitikties 

kriterijai bei jų 

paaiškinimai: 

-2 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos 

 

2. Patvirtinti Ţmogiškųjų 

išteklių veiksmų programos 

pakeitimai. 

 

 

Sudarytos prielaidos 

sparčiau, efektyviau ir 

skaidriau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programas 

2010-12-06 rašytinė procedūra 1. Patvirtint specialieji 

projektų atrankos atitikties 

kriterijai ir jų paaiškinimai: 

-2 Ekonomikos augimo 

veiksmų programos; 

-1 Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos; 

-1 Ţmogiškųjų išteklių 

veiksmų programos. 

 

Sudarytos prielaidos 

efektyviau įgyvendinti 

veiksmų programas. 

 

2010-12-08 posėdis Sprendimai nebuvo priimti.   

 

Atsiţvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę 

aplinką, priimti Stebėsenos komiteto sprendimai uţtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų finansuojamos 

šalies socialinę ir ekonominę bei regioninę plėtrą teigiamai įtakojančios veiklos ir būtų uţtikrinama, 

kad veiksmų programos įgyvendinamos tinkamai. 
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Kitos veiksmų programos atskirų prioritetų įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai 

aptariami atskirose ataskaitos dalyse prie kiekvieno prioriteto atskirai.   

 

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos) 

Netaikoma 
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3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 

  

Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo paţanga yra vertinama remiantis prie jo 

įgyvendinimo prisidedančių uţdavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie 

pateikiami akumuliuotu būdu (pateikiant fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus, pradinės jų reikšmės 

neįskaičiuojamos), t. y. duomenys pateikiami uţ 2007–2010 ŢIP VP įgyvendinimo metus, išskyrus 

duomenis apie projektų dalyvius, kurie pateikiami tik uţ 2010 metus. Remiantis ta pačia logika 

uţdavinių įgyvendinimo paţanga matuojama prie uţdavinio prisidedančių priemonių stebėsenos 

rodiklių pasiekimais. Institucijos, planuodamos priemones, atsiţvelgia į uţdavinių stebėsenos rodiklių 

planuojamas pasiekti ir pasiekimo reikšmes. 

 

3.1. 1 prioritetas „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ 

 

3.1.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

Informacija apie ŢIP VP 1 prioriteto įgyvendinimo paţangą, pateikiama remiantis prie jo 

įgyvendinimo prisidedančių 3 uţdavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 2007 

metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu 

reglamentavimu, projektų finansavimo ir administravimo sutartys pradėtos sudarinėti tik 2008 m. 

Atsiţvelgiant į tai, kad didelė dalis 1 prioriteto pagrindinių fizinių rodiklių pasiekimų yra gaunama tik 

projektų įgyvendinimo pabaigoje arba projektui pasibaigus, galima daryti prielaidą, kad fizinė 1 

prioriteto paţanga yra santykinai geresnė, negu tai atskleidţia toliau ataskaitoje pateikiami duomenys.  

2010 m. buvo pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys dėl 28 projektų įgyvendinimo 

pagal keturias 1 prioriteto priemones: „Įmonių socialinė atsakomybė“, „Kompiuterinio raštingumo 

įgūdţių ugdymas“, „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Šių projektų bendra vertė sudaro 72.343.124 eurų, 

skirtas finansavimas pagal sudarytas sutartis sudaro 67.429.210 eurų, skirto finansavimo ES lėšos 

sudaro 58.094.017 eurų. Iš viso ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje pagal 1 prioriteto 12 priemonių buvo 

baigtas 20 projektų įgyvendinimas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo įgyvendinama 311 

projektų. 2010 m. buvo pradėtas 1 prioriteto priemonės „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimas. Nors 

ataskaitiniu laikotarpiu didţiąja dalimi buvo vykdomi potencialių mikrokreditų gavėjų mokymai 

(1.944 asmenys dalyvavo mokymuose), tačiau šiuo laikotarpiu taip pat buvo suteikta 10 mikrokreditų. 

Valstybės planavimo būdu finansuotų projektų uţkontraktavimai sudaro 191.311.695 eurų, o konkurso 

būdu atrinktų projektų - 162.809.000 eurų. Tokiu būdu valstybinių projektų uţkontraktavimai sudaro 

54 proc. visų uţkontraktuotų lėšų. Didţiąja dalimi valstybinių projektų uţkontraktavimo sudaro 

prisiimti įsipareigojimai Lietuvos darbo birţos projektų, skirtų aktyvių darbo rinkos politikos 

priemonių įgyvendinimui – 149.874.698 eurų arba 42 proc. visų uţkontraktuotų lėšų. Skirtos ES lėšos 

yra būtinos Lietuvos darbo birţos vykdomai veiklai finansuoti ir sudaro 122.499.070 eurų arba 82 

proc. visos šios įstaigos projektų įgyvendinimui skirtos sumos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2010 

m., atsiţvelgiant į poreikius darbo rinkoje, buvo pakeistas Uţimtumo rėmimo įstatymas  įtraukiant į 

papildomai remiamų darbo rinkoje asmenų sąrašą jaunimą iki 29 m. Įgyvendinant įstatymą, ES 

lėšomis buvo finansuotas jaunimo uţimtumo skatinimo projektas. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

pradėtas keturių Lietuvos darbo birţos projektų įgyvendinimas, kurių trys įgyvendinami pagal 1 

prioriteto priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, o vienas projektas – pagal 

priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas, įgyvendinimas ir specialistų 

mokymas“, Privataus sektoriaus ir įmonių/darbdavių asociacijų projektų uţkontraktavimas 1 prioriteto 

priemonėse sudaro 26 proc. nuo bendros uţkontraktavimų sumos. Nevyriausybinės organizacijų 

projektų uţkontraktavimas siekia 15 proc., biudţetinių įstaigų įgyvendinamų projektų vertė siekia 57 

proc. Gana didelis uţkontraktavimas lemia spartų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų 

įsisavinimą, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 145.160.389 eurų, kas sudaro 153 proc. 

numatytos kritinės ir 140 proc. siektinos 2010 m. pripaţintų deklaruotinomis ES fondų lėšų sumos, 
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kuri nustatyta Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plane, patvirtintame LR Vyriausybės 2009 m. 

gruodţio 23 d. nutarimu Nr. 1808. Santykinai didelė įsisavinimo sparta lemia ir gana ţenklų asmenų 

įtraukimą į 1 prioriteto projektus. Lyginant 1 prioriteto 1-3 uţdavinių produkto rodiklių reikšmes, 

nustatytas Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programoje, su tais, kuriuos įsipareigojo pasiekti projektų 

vykdytai pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, taip pat turint omenyje, kad pagal 

kai kurias priemones bus organizuojami kvietimai teikti paraiškas ir atitinkamai pasirašomos naujos 

finansavimo ir administravimo sutartys, jų nepasiekimui grėsmės nėra. 

 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 45 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

8 lentelė. 1 uţdavinys: 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  

Pasiekimas 0 53 8.588 59.561      59.561 

Tikslas           200.000 

Pradinis taškas 33.000*          

iš jų – mokymuose, 

suteikiančiuose bei 

tobulinančiuose 

profesinę kvalifikaciją, 

specialiąsias profesines 

ţinias bei įgūdţius  

Pasiekimas 0 0 7.155 49.065      49.065 

Tikslas           120.000 

Pradinis taškas           

Rezultato rodikliai 

Įgytų ţinių, gebėjimų 

pritaikomumas darbo 

vietoje po 6 mėn. po 

mokymų (proc.) ** 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           75 % 

Pradinis taškas           

Sėkmingai baigusių 

mokymus dalyvių 

skaičius (įgyti 

kvalifikacijos ar 

neformalaus mokymo 

kursų baigimo 

paţymėjimai)  

Pasiekimas 0 0 2.251 8.321      8.321 

Tikslas           180.000 

Pradinis taškas           

Įmonių, kurios Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 
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organizuoja savo 

darbuotojams tęstinio 

mokymo kursus, dalis 

(proc.) 

Tikslas           60 % 

Pradinis taškas 43 %         – 

 iš jų – SVV įmonės 

(proc.) 
Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           80 % 

Pradinis taškas          – 

 

*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 ţinių bei gebėjimų panaudojimas darbe 

 

9  lentelė. 2 uţdavinys: Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia 

nedarbas, įtrauktų į 

profesinio mokymo 

ir neformalaus 

švietimo programas, 

skaičius  

Pasiekimas 0 163 17.554 23.633      23.633 

Tikslas           28.000 

Pradinis taškas 5.032*          

Bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia 

nedarbas, įtrauktų į 

remiamo įdarbinimo 

programas, skaičius  

Pasiekimas 0 616 33.679 73.899      73.899 

Tikslas           14.000 

Pradinis taškas 5.652*          

Neįgaliųjų asmenų 

skaičius, kurie 
Pasiekimas 0 0 323 880      880 

Tikslas           2.000 
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dalyvavo profesinės 

reabilitacijos 

programose  

Pradinis taškas 206***         – 

Sukurtų, išbandytų 

ir įvertintų 

neįgaliųjų 

profesinės 

reabilitacijos 

programų skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           300 

Pradinis taškas 150          

Rezultato rodikliai 

Bedarbių 

įsidarbinimo lygis 

per 6 mėn. po 

dalyvavimo 

profesinio ar/ir 

remiamo įdarbinimo 

programose (proc.) 

Pasiekimas 0 %  15 %  25 %  32,46 %       32,46 %  

Tikslas           85 %  

Pradinis taškas 
73 % * 

 
         

Bedarbių, įgijusių 

profesinę 

kvalifikaciją, 

skaičius nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 

programas  

Pasiekimas 0 143 8.933 20.353      20.353 

Tikslas           22.400 

Pradinis taškas 4.521**          

  Bedarbių, įgijusių 

profesinę 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 

programas  

Pasiekimas 0 %  95 %  51 %   87,06 %       
 

87,06 %  

Tikslas           80 %  

Pradinis taškas          – 

  Įsidarbinusių 

neįgalių asmenų 

dalis nuo baigusių 

profesinės 

reabilitacijos 

Pasiekimas 0 %  0 %  25 %  26,43 %        26,43 %  

Tikslas           40 %  

Pradinis taškas 
33 % *** 
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programą praėjus 6 

mėn. po programos 

pabaigos  
 

*BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į profesinio mokymo bei 

remiamo įdarbinimo programas 2005-2006 m., skaičius. 

**BPD 2.1. priemonės projektų įgyvendinimo duomenys: skaičius bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją 2006 m. 

po profesinio mokymo baigimo 

***Lietuvos darbo birţos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys 

 

10 lentelė. 3 uţdavinys: Stiprinti socialinę aprėptį 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Asmenų, patiriančių 

socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos 

asmenų skaičius, 

dalyvavusių ESF 

remiamose veiklose, iš 

jų:  

Pasiekimas 0 0 400 4.773      4.773 

Tikslas           30.000 

Pradinis taškas 3.500*          

neįgalieji  

Pasiekimas 0 0 174 880      880 

Tikslas           5.000 

Pradinis taškas 600*          

   nuteistieji ir paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų  

Pasiekimas 0 0 30 1.127      1.127 

Tikslas           10.000 

Pradinis taškas 1.200*         – 

   asmenys, sergantys Pasiekimas 0 0 196 562      562 
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priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medţiagų 

ligomis  

Tikslas           4.000 

Pradinis taškas 500*         – 

Rezultato rodikliai 

Asmenų, patiriančių 

socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos 

asmenų, dalyvavusių 

ESF finansuojamose 

veiklose, kurie 

įsidarbino arba tęsia 

mokymus (praėjus 6 

mėn. po projekto 

pabaigos) dalis nuo visų 

ESF finansuojamose 

veiklose dalyvavusių šių 

grupių asmenų skaičiaus 

(proc.) iš jų:  

Pasiekimas 0 %  0 %  49 % 19,55 %       19,55 % 

Tikslas           30 

Pradinis taškas 20* %          

neįgalieji  

Pasiekimas 0 %  0 %  53 % 41,7 %      41,7 % 

Tikslas           27 

Pradinis taškas 17* %          

nuteistieji ir paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų  

Pasiekimas 0 %  0 %  0 %  15,08 %       15,08 %  

Tikslas           36 

Pradinis taškas 25* %          

  asmenys, sergantys 

priklausomybės nuo 

Pasiekimas 0 %  0 %  5 % 17,08 %      17,08 % 

Tikslas           28 
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psichoaktyvių medţiagų 

ligomis Pradinis taškas 15* %         – 

 

*Pateikiami duomenys apie tikslinės grupės asmenis, dalyvavusius ESF finansuojamose veiklose 2006 m 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

11 lentelė. 1 prioriteto finansinė paţanga pagal uţdavinius (eurais) 

 

Uţdaviniai 

Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 

suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-

ių) lėšų suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

1. Uţdavinys „Didinti 

darbuotojų ir įmonių 

prisitaikymą prie rinkos 

poreikių“ 

160.041.149,83 134.792.866,64 3.671.572,30 21.576.710,89 64.027.941,60 53.614.077,35 680.283,45 9.733.580,79 

2. Uţdavinys „Skatinti 

gyventojų uţimtumą ir 

dalyvavimą darbo rinkoje“ 

162.966.970,86 132.056.530,93 24.463.856,29 6.446.583,64 93.192.514,21 76.700.003,19 12.981.235,71 3.511.275,30 

3. Uţdavinys „Skatinti 

socialinę aprėptį“ 
31.112.574,33 31.112.574,33 0,00 0,00 14.846.308,21 14.846.308,21 0,00 0,00 
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Iš viso: 354.120.695,02 297.961.971,90 28.135.428,59 28.023.294,53 172.066.764,02 145.160.388,75 13.661.519,16 13.244.856,09 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

 

12 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (uţ 2010 metus) 

 

Projektų dalyvių įvertinimo 

parametras 

Projektų dalyvių skaičius 

Asmenų, 

pradėjusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, 

skaičius 

Asmenų, kurie pradėjo 

dalyvauti projektų 

veiklose praeitą (-us) 

ataskaitinį (-ius) 

laikotarpį 

(-ius) ir tęsia arba baigė 

dalyvavimą projektų 

veiklose šį ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projektų dalyvių skaičius 67.475 47.345 16.726 14.898 44.111 40.126 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal amţių 

 Vaikai iki 14 m.  51 54 46 40 36 41 

 Jauni ţmonės (15-24 m.)  6.927 8.741 2.991 3.585 5.999 8.549 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 

m.)  

31.151 21.196 8.245 6.766 20.580 17.359 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (45–54 

m.)  

19.548 11.199 3.955 3.026 12.457 9.463 

 Vyresnio amţiaus ţmonės (55-64 m.)  8.506 5.590 1.323 1.347 4.636 4.476 

 Vyresni nei 65 m. ţmonės  1.292 565 166 134 403 238 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 

dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančiuosius),  

40.196 19.631 7.728 7.229 19.093 12.590 

 iš jų savarankiškai dirbantys  1.528 1.066 310 232 949 548 

 Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, 

įskaitant ilgalaikius bedarbius),  

25.212 25.448 8.146 6.970 24.064 25.669 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  9.384 9.993 1.523 1.134 7.187 8.488 

 Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 

(bendras ekonomiškai neaktyvių 

asmenų skaičius, įskaitant 

studijuojančius, besimokančius ar 

išėjusius į pensiją, nutraukusius 

verslą, visiškai neįgalius asmenis, 

dirbančius namų ūkyje ar kt.),  

2.067 2.266 852 699 954 1.867 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 

asmenys, kurie studijuoja ar mokosi  

676 608 293 393 240 481 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal paţeidţiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 Maţumos  2.628 1.085 656 276 1.346 669 

 Migrantai  25 30 4 13 16 29 

 Neįgalieji  4.269 3.495 671 536 3.221 2.730 

 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 108 1.894 46 606 126 1.948 
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atėmimo vietų asmenys  

 Asmenys, sergantys priklausomybės 

nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis  

149 451 103 234 112 384 

 Kiti socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos asmenys  

9.671 2.332 3.359 955 7.292 1.732 

 Asmenys, nepriklausantys socialinės 

atskirties ir socialinės rizikos 

grupėms  

51.209 38.236 11.887 12.278 34.385 33.238 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 

vientisosios, specialios profesinės, 

magistratūros, doktorantūros, meno 

aspirantūros, rezidentūros studijos) 

(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

37.465 14.535 7.017 6.047 19.804 8.820 

 Aukštojo mokslo laipsnio 

nesuteikiantis išsilavinimas baigus 

vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)  

10.867 9.895 1.588 1.697 5.901 7.615 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 

trečios pakopos profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 3 lygis)  

12.346 12.368 5.213 4.963 12.808 13.467 

 Pradinis ar ţemesnysis vidurinis 

(pagrindinis ar pirmos pakopos 

pagrindinis profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

6.085 9.870 2.721 1.997 5.485 10.042 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (ISCED 0 lygis)  

95 119 31 24 41 66 

 Asmenys, nepriklausantys nė vienai 

iš pirmiau nurodytų kategorijų  

617 558 156 170 72 116 

 

Intensyviausi tiek rodiklių pasiekimo, tiek lėšų įsisavinimo prasme įgyvendinant 1 prioritetą 

bus 2011-2012 metai. Vis dėl to per 2010 m. šio prioriteto projektų veiklose pradėjo dalyvauti 

114.820  asmenų arba 48.998 tūkstančiais asmenų daugiau nei 2009 m. Į projekto veiklas didţiąja 

dalimi įtraukti vidutinio amţiaus ţmonės – 73 proc. įtrauktų į projektus 2010 m. (daugiausia 25–44 

m. – 46 proc., taip pat 45–54 m. - 27 proc.). Šis skaičius yra logiškas ir nulemtas to, kad tiek 

Lietuvos darbo birţos vykdomi aktyvios darbo rinkos politikos priemonių projektai (veiksmų 

programoje numatyta  pasiekti bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į   profesinio 

mokymo ir neformalaus švietimo programas ir bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, 

įtrauktų į remiamo įdarbinimo programas, skaičius  sudaro apie 42.000 asmenų), tiek priemonės, 

kurios įgyvendinamos konkurso būdu atrinktų projektų pagalba (numatytas pasiekti mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius sudaro 200.000 ), didţiąja dalimi orientuotos į darbingo amţiaus 

asmenis. Nemaţą įtaką 15-24 metų amţiaus grupės skaitlingumui 1 prioriteto projektuose turi 

Lietuvos darbo birţos vykdomas projektas ”Būk aktyvus darbo rinkoje”, kurio metu per 2010-2011 

m. darbo įgūdţių įgijimo rėmimo priemonėje sudalyvaus  2.500 asmenų, o įdarbinimo 

subsidijuojant priemonėje - 2.730 asmenų. Gana didelis vidutinio amţiaus asmenų nuo 45 iki 54 m., 

taip pat vyresnio amţiaus asmenų nuo 55 iki 64 m. ir vyresnių nei 65 m. (41 proc. asmenų įtrauktų į 

projektus 2010 m. ir 34 proc. projektų veiklose pradėjusių dalyvauti 2009 m. ir tęsiančių arba 

baigusių dalyvavimą projektų veiklose) dalyvavimas 1 prioriteto priemonių projektuose visų pirma 

paaiškintinas tuo, kad konkurso būdu finansuojamuose projektuose prioritetinis balas buvo 

skiriamas tiems projektams, kuriuose šios tikslinės grupės asmenų skaičius sudarydavo ne maţesnį 

nei nustatyta procentą. Šių amţiaus grupių asmenys įtraukti į beveik visų 1 prioriteto priemonių 

įgyvendinimą. Ţenkli 45-54 metų, 55-64 metų bei asmenų virš 65 dalis dalyvauja Lietuvos darbo 
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birţos vykdomuose aktyvios darbo rinkos politikos priemonių projektuose. Taip pat didele dalimi 

vyresnio amţiaus asmenų ir vyresnių nei 65 m. amţiaus asmenų skaičių 1 prioritete įtakoja Lietuvos 

pensininkų sąjungos „Bočiai“ pagal priemones: „Kompiuterinio raštingumo įgūdţių ugdymas“ ir 

„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinami du 

projektai. Vaikų iki 14 m. amţiaus dalyvavimas projektų veiklose yra fragmentiškas ir susijęs su 

priemonės „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektais, 

skirtais asmenų, esančių vaikų globos įstaigose, nepilnamečių laisvės atėmimo vietose, 

prisitaikymui visuomenėje.  

Lyginant į projektų veiklas įtrauktų dirbančiųjų ir bedarbių skaičių, būtina pastebėti, kad 

bedarbių įtraukimas į projektų veiklas prasidėjo 2008 m., o 2009 m. buvo beveik dvigubai 

intensyvesnis, nei dirbančiųjų. Dėl šios prieţasties bedarbių asmenų, baigusių dalyvauti projekto 

veiklose per 2010 m. yra beveik dvigubai didesnis, nei dirbančiųjų, taip pat jis yra didesnis, jei 

lygintume per 2010 m. veiklose baigusių dalyvauti asmenų skaičių (49.733 bedarbiai ir 31.683 

dirbantys asmenys). Naujų nedirbančių asmenų įtraukimas 2010 m. išlieka gana intensyvus, tačiau 

skirtumas tarp dirbančiųjų ir bedarbių tampa maţesnis dėl įsibėgėjusio konkurso būdu finansuotų 

kai kurių priemonių projektų. 

Didţioji dalis į projektų veiklas įtrauktų asmenų nepriklauso socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos grupėms. Vis dėl to daugiau nei 20 proc. projektų veiklose dalyvaujančių asmenų save 

priskiria paţeidţiamoms socialinėms grupėms. Tai paaiškintina tuo, kad kelios 1 prioriteto 

priemonės yra skirtos tiesiogiai šios tikslinės grupės asmenims. 

Analizuojant į 1 prioriteto priemones įtrauktų asmenų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, 

pastebime gana didelį asmenų su aukštuoju išsilavinimu įtraukimą į projektus – apie 45 proc. nuo 

visų per 2010 m. pradėjusių dalyvauti projektų veiklose ir kiek maţesnį nei 40 proc. asmenų, kurie 

pradėjo dalyvauti projektų veiklose 2010 m. ir tęsia arba baigė mokymą bei asmenų, kurie baigė 

dalyvavimą juose 2010 m. Tokios apimties asmenų su aukštuoju išsilavinimu įtraukimas į projektus 

yra pagrįstas, tuo, kad jie didţiąja dalimi įtraukiami į projektus priemonėse, kurios skirtos 

kvalifikacijos didinimui ir įgūdţių tobulinimui. Šiose priemonėse asmenys su aukštuoju 

išsilavinimu sudaro didţiąją dalį projektų dalyvių, pvz. priemonėse „Ţmogiškųjų išteklių 

tobulinimas viešajame sektoriuje“ ir „Ţmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 2010 m. 

pradėjusių dalyvauti projektų veiklose asmenų su aukštuoju išsilavinimu dalis sudaro apie 80 proc., 

o priemonėje „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių 

neinfekcinių ligų maţinimo, kvalifikacijos kėlimas“ šis skaičius sudaro 94 proc. Tuo tarpu pagal 

priemones „Ieškančių asmenų integracija į darbo rinką“ arba „Kaimo vietovių darbo jėgos 

perorientavimas iš ţemės ūkio į kitas veiklas“ įgyvendinamuose projektuose vyrauja ţemesnės 

kvalifikacijos asmenys. Šiose priemonėse, taip pat priemonėje „Socialinės rizikos ir socialinės 

atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, pastebime ir didţiąją dalį asmenų su pradiniu ir 

ţemesniu išsilavinimu.   
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D DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

13 lentelė. 1 uţdavinys:  Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių (eurais/mat.vnt.) 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 187.265.790,66 134.792.866,64 72 % 53.614.077,35 29 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius  

200.000 165.448 82,7 % 59.561 29,8 % 

iš jų – mokymuose, 

suteikiančiuose bei 

tobulinančiuose 

profesinę kvalifikaciją, 

specialiąsias profesines 

ţinias bei įgūdţius 

120.000 
90.880 

 
75,7 % 49.065 40,9 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Įgytų ţinių, gebėjimų 

pritaikomumas darbo 

vietoje po 6 mėn. po 

mokymų (proc.) ** 

75 % 0 %  0 %  

Sėkmingai baigusių 

mokymus dalyvių 

skaičius (įgyti 

kvalifikacijos ar 

neformalaus mokymo 

kursų baigimo 

paţymėjimai)  

180.000 155.849 86,6 % 8.321 4,7 % 

Įmonių, kurios 

organizuoja savo 

darbuotojams tęstinio 

60 % 0 %  0 %  
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mokymo kursus, dalis 

(proc.) 

iš jų – SVV įmonės 

(proc.) 
80 % 0 %  0 %  

 

1 uţdavinys yra įgyvendinamas per 11 priemonių. Įgyvendinant 5 iš 10 priemonių finansavimas skiriamas konkurso būdu, tuo tarpu 

likusios 5 priemonės - Valstybės projektų planavimo ir atrankos būdu. Pagal iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytas su projektų 

vykdytojais sutartis rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius“ pasiekimas sudaro 165.488 asmenis, kas sudaro 82,7 proc. nuo veiksmų 

programoje nustatytos reikšmės, o  rodiklio „iš jų mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, specialiąsias 

profesines ţinias bei įgūdţius“ 90.835 arba 75,7 proc.  Iš viso šiam uţdaviniui pagal veiksmų programą skirta 187.265.790,66 eurų, tuo tarpu 

uţkontraktavimas siekia 134.792.866,64 eurų arba 73 proc. nuo skirto finansavimo. Likusių uţkontraktuoti lėšų suma sudaro 27 proc., o iki 

veiksmų programoje numatytos rodiklių pasiekimo reikšmės liko pasirašyti sutartis dėl atitinkamai 18 proc. ir 25 proc. rodiklių pasiekimo. 

Atsiţvelgdami į tai, 2010 m. šių rodiklių pasiekimas sudarė atitinkamai 30 proc. ir 41 proc., bei į tai, kad pagal šių rodiklių apskaičiavimo 

metodiką į rodiklio reikšmę patenka tik tie asmenys, kurie dalyvauja ne maţiau kaip 60 proc. viso mokymo, t.y. asmenys į rodiklio reikšmę 

patenka tik praėjus tam tikram laikui nuo jų įtraukimo į mokymą, manome, kad grėsmės nepasiekti šio uţdavinio produkto rodiklio nėra. 

Veiksmų programoje numatyta, kad iš 200.000 asmenų dalyvavusių mokymuose sėkmingai juos baigusių turi būti ne maţiau kaip 180.000, kas 

sudaro 90 proc. Atsiţvelgiant į šį rodiklio pasiekimo reikalavimus, įgyvendinant 7-ių uţdavinio priemonių projektus jų įgyvendinimo pabaigoje 

Reikalavimuose projektams ir pareiškėjams, detalizuojančiuose bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus iš projektų yra 

reikalaujama, kad ne maţiau kaip 90 proc. visų dalyvavusių mokymuose asmenų, sėkmingai juos baigtų ir įgytų kvalifikacijos ar neformalaus 

mokymo kursų baigimo paţymėjimus. Šis rodiklis skaičiuojamas tik asmeniui baigus mokymus ir 2010 m. sudarė 8.321. Lyginant su veiksmų 

programoje nustatytu sėkmingai mokymus baigusių asmenų skaičiumi, šio rodiklio pasiekimas sudarė 4,6 proc. Tačiau turint omenyje, kad 

bendrą mokymuose dalyvavusių asmenų skaičių sudaro bent 60 proc. mokymo laiko dalyvavusių asmenų, o sėkmingai dalyvavusiais asmenimis 

gali būti tik tie, kurie mokymus baigė ir yra skaičiuojami tik baigus projektų įgyvendinimą, planuojame, kad šis rodiklis programos pabaigoje bus 

ne maţesnis nei numatytas Veiksmų programoje ir sudarys ne maţiau kaip 90 proc. lyginant su bendru mokymuose dalyvavusių asmenų 

skaičiumi. 

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 kėlimui, lyginant su visomis 

įmonėmis, taip pat įvertinant kokią dalį iš jų sudarys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, planuojama tyrimo pagalba. Tęstinis mokymais bus 

laikomi įmonės lėšomis toliau vykdomas mokymas, kvalifikacijos kėlimas bei profesinių įgūdţių tobulinimas. Planuojama, kad tyrimas, siekiant 

nustatyti kokia įmonių dalis bus organizavusios savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus, bus organizuojamas 2 kartus per priemonės 

įgyvendinimo laikotarpį. 2010 m. toks tyrimas nebuvo pradėtas. Planuojama, kad tarpinis tyrimas bus atliktas 2012 m., o galutinis – 2014 m.  

Rodiklio „Įgytų ţinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo“ pasiekimas bus taip pat vertinamas tyrimo 

pagalba – planuojama organizuoti 2 tyrimus per priemonės įgyvendinimo laikotarpį. 2010 m. toks tyrimas nebuvo pradėtas. Tyrimo metu bus 
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siekiama įvertinti įgytų ţinių ir gebėjimų pritaikomumą darbo vietoje - t.y. naudojimas, tinkamumas, efektyvumas atliekant darbines funkcijas, 

įtaka karjerai ir/ ar darbo uţmokesčiui ir kiti aspektai, taip pat bus tiriamas įgytų ţinių taikymas darbovietėje, darbo sąlygų pokyčiai po mokymų 

ir kt. (taikant darbuotojų ir darbdavių apklausų ir interviu metodus). Planuojama, kad tarpinis tyrimas bus atliktas 2012 m., o galutinis – 2014 m. 

 

14 lentelė. 2 uţdavinys: Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 133.833.027,69 132.056.530,93 99 % 76.700.003,19 57 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia 

nedarbas, įtrauktų į 

profesinio mokymo ir 

neformalaus švietimo 

programas, skaičius  

28.000 29.755 106 % 23.633 84,4 % 

Bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia 

nedarbas, įtrauktų į 

remiamo įdarbinimo 

programas, skaičius  

14.000 105.471 753 % 73.899 527,85 % 

Neįgaliųjų asmenų 

skaičius, kurie dalyvavo 

profesinės reabilitacijos 

programose 

2.000 1.665 83 % 880 44 % 

Sukurtų, išbandytų ir 

įvertintų neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos 

programų skaičius 

300 0 0 % 0 0 % 

R E
Z U L
T A T O
 Bedarbių įsidarbinimo 

lygis per 6 mėn. po 
85 % 47,73 %  32,46%  
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dalyvavimo profesinio 

ar/ir remiamo 

įdarbinimo programose 

(proc.) 

Bedarbių, įgijusių 

profesinę kvalifikaciją, 

skaičius nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 

programas  

22.400 27.168 121 % 20.353 91 % 

Bedarbių, įgijusių 

profesinę kvalifikaciją, 

dalis (proc.) nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 

programas 

80 (proc.)   87,06  

Įsidarbinusių neįgalių 

asmenų dalis nuo 

baigusių profesinės 

reabilitacijos programą 

praėjus 6 mėn. po 

programos pabaigos 

40 %   26,43  

 

1 prioriteto 2 uţdavinys „Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje“ įgyvendinamas sparčiausiai iš visų trijų prioriteto 

uţdavinių. Absoliučiai didţioji dalis uţdavinio įgyvendinimui skirtų lėšų yra perskirstoma valstybės planavimo būdu, daugiau kaip 91 proc. iš jų 

skirta priemonei „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birţa bei visos 10 teritorinių darbo birţų 

vykdydamos nacionalinius aktyvių darbo rinkos politikos priemonių projektus. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo finansuoti 9 šios 

priemonės projektai, iš kurių 3 jau yra baigti įgyvendinti. Likusi lėšų suma tenka 2 priemonėms, skirtoms neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

sistemos kūrimui, plėtrai, specialistų mokymui bei pačių asmenų su negalia profesinei reabilitacijai. Valstybės planavimo būdu finansuojamą 

priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendina uţ neįgaliųjų profesinę reabilitaciją ir integraciją į 

darbo rinką atsakingos valstybės institucijos. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo finansuoti 4 šios priemonės projektai, iš kurių 1 veiklos 

buvo uţbaigtos 2010 m. gruodţio 31 dieną ir šiuo metu vykdomi galutiniai atsiskaitymai su įgyvendinančiąja institucija. Priemonės „Neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ įgyvendinimui bus skelbiamas konkursas (preliminariai 

2011 m. IV ketv). 

 

Uţdavinio rodiklių, susijusių su bedarbių integracija į darbo rinką, pasiekimo įvertinimas 
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Lietuvoje nedarbo augimas buvo vienas iš didţiausių tarp ES valstybių narių. Per laikotarpį, nuo priemonės „Ieškančių darbo asmenų 

integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo pradţios registruotas nedarbas išaugo daugiau kaip 4,5 karto (nuo 3,1 proc. 2008-06-01 iki 12,5 proc. 

2009-12-31 ir 14,4 proc. 2010-12-31). Kaip ir buvo prognozuojama 2009 metų ataskaitoje registruotas nedarbas per 2010 metus vis dar augo (1,9 

proc.). Šiam augimui iš dalies amortizuoti buvo panaudoti praktiškai visi šio uţdavinio priemonių ištekliai ir uţkontraktuota 100 proc. priemonės 

„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimui skirtų lėšų. 2010 metais pradėti įgyvendinti 3 nauji nacionaliniai projektai, 

kurių įgyvendinimui skirta beveik 44 mln. eurų. Šių projektų dėka į aktyvias darbo rinkos politikos priemones bus įtraukta per 46.000 ieškančių 

darbo asmenų.  

Produkto rodikliai 

Įgyvendinant uţdavinį į profesinį mokymą buvo planuojama įtraukti 28.000 bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas. Šiuo metu pagal 

pasirašytas sutartis jau yra prisiimti įsipareigojimai į mokymus įtraukti 29.775 dalyvius, iš kurių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos yra įtraukti 

23.633, o 20.353 jau sėkmingai baigė mokymus ir įgijo profesines kvalifikacijas. Į remiamojo įdarbinimo priemones buvo planuota įtraukti 

14.000 bedarbių. Šis rodiklis jau šiuo metu viršijamas daugiau nei 7,5 karto ir dar augs. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse 

numatyta į remiamojo įdarbinimo priemones įtraukti 105.471 asmenis, iš kurių 73.899 jau yra nusiųsti į priemones. Rodiklių planų viršijimo 

prieţastys jau buvo pateiktos 2009 metų įgyvendinimo ataskaitoje, todėl čia plačiau nebus analizuojamos. Jos išlieka iš esmės tos pačios, t.y. 

ministerijos politika ir atitinkami veiksmai radikaliai pasikeitus situacijai darbo rinkoje bei papildomai skirtos lėšos priemonės „Ieškančių darbo 

asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimui. Taip pat jau nebekyla abejonių dėl profesinio mokymo rodiklio pasiekimo. Jis yra pasiektas ir 

dar augs, nes profesinis mokymas toliau bus finansuojamas, tačiau didţiausias dėmesys ir toliau bus skiriamas remiamajam įdarbinimui. Nors 

nedarbo lygis šiuo metu jau stabilizuojasi ir jau prognozuojamas maţėjimas, tačiau bedarbių skaičius vis dar išlieka aukštas (per 311.000 

asmenų), todėl būtina tęsti uţimtumo rėmimo priemonių finansavimą. 

Rezultato rodikliai  

Uţdavinio rezultatų rodiklių pasiekimo tendencijos per ataskaitinį laikotarpį išliko tos pačios. Planuojant uţdavinio rezultatų rodiklius buvo 

tikimasi, kad mokymą baigs ir profesines kvalifikacijas įgis ne maţiau kaip 80 proc. dalyvių, tačiau rodiklis viršija 90 proc. Esant darbo vietų 

trūkumui ţmonės naudojasi galimybe įgyti papildomas kvalifikacijas ar persikvalifikuoti ir gerokai rečiau meta dalyvavimą aktyviose darbo 

rinkos politikos priemonėse. Vertinant iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiektą rodiklio rezultatą, esamas tendencijas ir planuojamas 

profesinio mokymo apimtis iki 2007-2013 m. laikotarpio įgyvendinimo pabaigos galima prognozuoti, kad  rodiklio planas tikrai bus įvykdytas ir 

viršytas.  

Atitinkamai vertinant įdarbinimo rodiklį akivaizdu, kad net ir gerėjant ekonominei situacijai ir įdarbinimo apimtims 85 proc. pasiekimas 

yra nerealus, šiuo metu jis siekia 33 proc. Pagrindinės prieţastys yra įvardintos 2009 metų ataskaitoje ir jos išliks iki pat viso 2007-2013 metų 

laikotarpio pabaigos, t.y. darbo vietų pasiūlos nebuvimas ir sprendimas ekonominio sunkmečio sąlygomis taikyti laikino uţimtumo priemonę 

(viešuosius darbus). Projekto dalyvių įdarbinimo rodiklis skaičiuojamas per 6 mėnesius nuo dalyvavimo priemonėje pabaigos, šis skaičiavimo 

būdas rodiklio reikšmę įtakoja 2 aspektais. Daliai asmenų, dalyvavusių priemonėse, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jis dar nėra pasibaigęs, 

kitas aspektas – didţiausios aktyvių priemonių apimtys buvo tada, kai darbo rinkoje situacija buvo sudėtingiausia, t.y. daugiausia bedarbių ir 
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maţiausia darbo vietų, todėl baigusių asmenų įsidarbinimo galimybės net ir 6 mėnesių laikotarpiu buvo ir yra minimalios. Šiuo metu gerėjant 

ekonominei situacijai ir didėjant darbo vietų pasiūlai šie ţmonės galbūt ir įsidarbina, tačiau kai kuriems projektų dalyviams 6 mėnesių po 

baigimo laikotarpis jau yra praėjęs, todėl jie į rodiklį nebepateks. Šios aplinkybės maţina įdarbinimo rezultato rodiklio reikšmę, tačiau 

įdarbinimo rodiklio pasiekimas visgi nuosekliai auga ir prognozuojama, kad toliau augs.   

 

Uţdavinio rodiklių, susijusių su neįgaliųjų profesine reabilitacija, pasiekimo įvertinimas 

 

Įgyvendinant uţdavinio rodiklius, skirtus neįgaliųjų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui numatyta vykdyti 2 priemones. Per ataskaitinį 

laikotarpį buvo toliau vykdoma priemonė „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, kuri finansuojama valstybės 

planavimo būdu. 2010 m. liepos mėnesį pradėtas įgyvendinti naujas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos projektas, kuriam skyrus finansavimą 

buvo uţkontraktuota 100 proc. priemonės lėšų. 2009 m. pradėtas vykdyti pirmasis šios priemonės projektas ataskaitiniu laikotarpiu baigė vykdyti 

visas veiklas, profesinę reabilitaciją praėjo 627 neįgalieji (planuota 525). Kitos priemonės įgyvendinimui konkursą numatoma skelbti 2011 m. VI 

ketv. Įgyvendinant uţdavinį suplanuota, kad neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 2000 neįgaliųjų. Šiuo metu pagal 

pasirašytas sutartis į profesinę reabilitaciją numatoma įtraukti 1.665 asmenis su negalia. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos profesinę 

reabilitaciją baigė 628 projektų dalyviai, iš kurių 26,43 proc. įsidarbino (planuota 40 proc.). Rodiklio nepasiekimo prieţastys panašios, kaip ir 

aukščiau aprašytos priemonės atveju. Įdarbinimo rodiklis skaičiuojamas per 6 mėnesių laikotarpį, kuris daliai dalyvių ataskaitiniu laikotarpiu dar 

nėra pasibaigęs, todėl tikėtina kad jis dar kils. Kita prieţastis – darbo vietų trūkumas ir nemaţa kvalifikuotų specialistų darbo rinkoje pasiūla, 

todėl darbdaviai labiau linkę įdarbinti specialistą su patirtimi, nei neįgalų asmenį po profesinės reabilitacijos net ir tuo atveju, jei uţ tai gautų 

valstybės subsidiją. Vertinant priemonių eigą galima prognozuoti, kad neįgaliųjų, įtrauktų į profesinės reabilitacijos programas, skaičius bus 

pasiektas, nepaisant aplinkybės, kad dalis lėšų perkeltos kitoms priemonėms, tačiau įdarbinimo rodiklis pasiektas nebus. Tikėtina, kad jis sieks 

apie 30 proc. 

 

15 lentelė. 3 uţdavinys: Stiprinti socialinę aprėptį 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 51.553.286,61 31.112.574,33 60 14.846.308,21 29 % 

P R O D U K T O
 

Asmenų, patiriančių 30.000 13.787 45,96 % 4.773 15,91 % 
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socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos 

asmenų skaičius, 

dalyvavusių ESF 

remiamose veiklose, iš 

jų:  

neįgalieji  5.000 1.917 38,34 % 880 17,6 % 

nuteistieji ir paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų 
10.000 4.930 49,3 % 1.127 11,27 % 

asmenys, sergantys 

priklausomybės nuo 

psichoaktyvių 

medţiagų ligomis  

4.000 1.254 31,35 % 562 14,05 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Asmenų, patiriančių 

socialinę atskirtį, ir 

socialinės rizikos 

asmenų, dalyvavusių 

ESF finansuojamose 

veiklose, kurie 

įsidarbino arba tęsia 

mokymus (praėjus 6 

mėn. po projekto 

pabaigos) dalis nuo visų 

ESF finansuojamose 

veiklose dalyvavusių 

šių grupių asmenų 

skaičiaus (proc.) iš jų:  

30 % 34 %  19,55 %  

neįgalieji  27 % 36,98 %  41,7 %  

nuteistieji ir paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų 
36 % 36,47 %  15,08 %  

asmenys, sergantys 

priklausomybės nuo 

psichoaktyvių 

medţiagų ligomis 

28 % 28,79 %  17,08 %  
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Prie 1 prioriteto 3-iojo uţdavinio „Stiprinti socialinę aprėptį“ tiesiogiai prisideda priemonės: „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir „Diskriminacijos maţinimas ir socialinių problemų prevencija“. Iš jų įgyvendinti pradėta tik 

pirmoji.  

Nuo priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo pradţios buvo paskelbti 

2 kvietimai teikti paraiškas projektams įgyvendinti bei parengtas finansavimo sąlygų aprašas trečiajam šios priemonės kvietimui. Pirmojo 

kvietimo metu finansuoti 54 projektai. Šio kvietimo projektų tikslinės grupės apima: nuteistuosius, asmenis, paleistus iš laisvės atėmimo vietų, 

neįgaliuosius, asmenis, sergančius priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis, moteris, po ilgesnės pertraukos grįţtančias į darbo 

rinką, socialinės rizikos šeimas ir kt. Antrasis kvietimas buvo skirtas asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis 

tikslinei grupei, jo metu buvo finansuota 13 projektų. Bendra priemonės 67 projektų vertė siekia 31.112.574,33 eurų, projektai 100 proc. 

finansuojami ESF lėšomis. 

 

Produkto rodiklių pasiekimas  

 

2010 m. daugiau kaip 10 kartų šoktelėjo asmenų, dalyvavusių ESF remiamose veiklose skaičius. Per metus projektuose dalyvavusių 

asmenų skaičius siekė 4.373 asmenis, tad iš viso nuo priemonės įgyvendinimo pradţios šis skaičius išaugo iki 4.773 asmenų. Rodiklis, numatytas 

veiksmų programos priede pasiektas 15,91 proc., o rodiklis, nustatytas projektų finansavimo ir administravimo sutartyse – 34,62 proc. Lyginant 

su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šie skaičiai atitinkamai išaugo 14,6 ir 31,6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo dėl įpusėjusių projektų  

intensyviai vykdomos projektų veiklos, pradėti galutiniai atsiskaitymai besibaigiančiuose projektuose. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo koreguotos projektų, kurių tikslinės grupės neįgalieji bei asmenys, priklausomi nuo psichoaktyvių medţiagų, 

rodiklių reikšmės. Dėl šios prieţasties keitėsi planuojami pasiekti projektų rodikliai. 2010 m. pabaigoje projektų vykdytojai buvo įsipareigoję į 

projektų veiklas įtraukti 1.917 neįgaliųjų, 4.930 nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei 1.254 asmenis, sergančius 

priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis. Aptariant šias tikslines grupes, per 2010 m. projektų veiklose dalyvavo 706 neįgalūs 

asmenys ir metų pabaigoje vykdytojų prisiimti įsipareigojimai buvo įvykdyti 46 proc. (šių dalyvių skaičius per visą laikotarpį – 880 asmenys). 

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, per 2010 m. projektuose dalyvavo – 1.097, t.y. 36 kartus daugiau nei per praėjusį 

laikotarpį, iš viso šios tikslinės grupės dalyvių skaičius  siekia 1.127 asmenis( tai sudaro 23 proc. projektų vykdytojų numatyto skaičiaus). 

Ataskaitiniu laikotarpiu asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medţiagų projektuose dalyvavo 366. Iš viso nuo priemonės įgyvendinimo 

pradţios šis rodiklis pasiektas 44,8 proc. lyginant su projektų vykdytojų planais. Vertinant situaciją 2010  m. pabaigoje pagal tikslinės grupės 

pasiskirstymą, daugiausia projektų veiklose dalyvavo nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, tuo tarpu 2009 m. jų buvo 

maţiausiai lyginant su kitomis tikslinėmis grupėmis. Santykinai maţas yra asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų 

ligomis, skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Tai sąlygojo vėliau pasirašytos projektų sutartys bei ilgiau trunkančios projektų 

veiklos skirtos vienam dalyviui (apie 1-nerius metus).  
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Situacija lyginant su 2009 m. keitėsi apţvelgiant kitas socialinę atskirtį patiriančias grupes. Jei 2009 m. nebuvo uţfiksuoti rodikliai, 

rodantys šių asmenų dalyvavimą projektuose, tai 2010 m. asmenų, priskiriamų moterų, po ilgesnės pertraukos grįţtančių į darbo rinką, vienišų 

motinų ar tėvų, vaikų, augančių vaikų globos įstaigose, romų, vyresnio amţiaus asmenų ir kt. tikslinėms grupėms, skaičius išaugo iki 2.204 

asmenų. Šio rodiklio pasiekimas, lyginant su vykdytojų prisiimtais įsipareigojimais siekia 38,8 proc.  

2011 m. planuojamas dar didesnis projektų rodiklių pasiekimo augimas, kadangi pirmojo kvietimo projektai jau baigiami įgyvendinti ir bus 

atsiskaitoma uţ galutinius projektų pasiekimus.  

Vertinant projektams panaudotų lėšų dalį, kuri sudaro 47,7 proc. projektų vykdytojų prisiimtų įsipareigojimų, bei veiklose dalyvavusių 

asmenų skaičių paţymėtina, kad dalis projektams skiriamų lėšų tiesiogiai nėra skiriamos tikslinių grupių asmenų veikloms. Projektų metu taip 

pat yra kuriamos darbo su skirtingomis tikslinėmis grupėmis metodikos, mokomi socialinės integracijos srityje dirbantys specialistai ir pan., 

tačiau šie rodikliai nėra fiksuojami Veiksmų programos lygmeniu.  

Rezultato rodiklių pasiekimas 

Pagal projektų vykdytojų įsipareigojimus numatyta , kad per 6 mėnesius po projektų uţbaigimo įsidarbins arba tęs mokymąsi 34 proc. 

asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose.  2010 m. pabaigoje projektų vykdytojai buvo numatę įdarbinti 

36,98 proc. neįgaliųjų, 36,47 proc. nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, 28,79 proc. asmenų, sergančių priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medţiagų ligomis, kurie dalyvavo ESF projektų veiklose. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įdarbinti 933 projektų dalyviai, iš jų: 367 

neįgalieji, 170 asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų ir  96 asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis. Projektų 

dalyvių įdarbinimo lygis 2010 m. pabaigoje siekė 19,55 proc., iš jų: neįgaliųjų – 41,7 proc., nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo 

vietų – 15,08 proc., asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis – 17,08  proc.   

Lyginant su 2009 m. bendras įsidarbinimo po projekto veiklų rodiklis sumaţėjo. Tai sąlygoja tai, kad bazinė rodiklio reikšmė ataskaitiniu 

laikotarpiu išaugo daugiau kaip 10 kartų, tuo tarpu rodiklio pokyčio reikšmė ne taip stipriai kito, tam įtakos turi ir tai, kad rezultatas 

skaičiuojamas praėjus 6 mėn. po projekto dalyviui skirtų veiklų pabaigos.  

Atsiţvelgiant į šalies ekonominę situaciją, rezultato rodiklių pasiekimas yra gana patenkinamas, ypač įvertinus tikslinių grupių specifiką.  

Dėl prastos padėties darbo rinkoje, socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys ţmonės susiduria su didelėmis integracijos į darbo rinką 

problemomis. Dėl to sudėtinga prognozuoti galimą socialinės rizikos asmenų įdarbinimo rodiklio pasiekimą. 
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7 paveikslas. 1 prioriteto įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 

sutartis bei panaudotas  lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

442 (100%)

354,1 (80,1%)

172,1 (38,9%)
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Užkontraktuota Panaudota

1 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

Įgyvendinant 1-ojo prioriteto priemones 2010 m. buvo uţkontraktuota daugiau nei 80 proc. 

visų šio prioriteto priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų. Ţenklus uţkontraktavimas didţiąja dalimi 

lemia gana sėkmingą įsisavinimą įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

administruojamo 1 prioriteto priemonių projektus. Planuojama, kad 2011–2012 m. bus 

uţkontraktuotos visos ministerijai šiam prioritetui skirtos lėšos.    
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8 paveikslas. 1 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

95,2 (100%)

145,2 (153%) 
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įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Dėl didelio uţkontraktavimo įgyvendinant 1 prioritetą, šio prioriteto priemonių įgyvendinimui 

skirtų lėšų įsisavinimas yra spartus ir ţenkliai viršija ES fondų lėšų naudojimo planą. Kadangi 

uţkontraktuota didţioji dalis šio prioriteto įgyvendinimui skirtų lėšų, o likusias lėšas planuojama 

uţkontraktuoti 2011-2012 m., tikėtina, kad pavyks išlaikyti dabartinį įsisavinimo lygį tuomet kai jis 

pagal ES fondų lėšų naudojimo planą numatytas intensyviausias, t.y. 2011–2012 m. Remdamiesi 

tuo, planuojame, kad visos 1 prioritetui numatytos lėšos iki programavimo laikotarpio pabaigos bus 

sėkmingai panaudotos.    

 

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

16 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

 

 

Grupė  Tikslinės grupės atstovų (moterų, 

imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

baigusių dalyvauti projektų veiklose.  

Moterys 52,37%  

 

Migrantai 0,05 %  

 

Maţumos 2,39 %  

 

Neįgalieji 7,06 %  

 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 2,46 %  

 

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 0,59 %  
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medţiagų ligomis  

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys  10,71 %  

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai nėra įtraukti į Stebėsenos komiteto veiksmų 

programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti (Stebėsenos komitetas) 2007 m. gruodţio 13 

d. posėdţio nutarimu Nr. 2 patvirtintus Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programos 1 prioriteto 

priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus, tačiau yra įtvirtinti viename iš bendrųjų 

projektų atrankos kriterijų, kurie patvirtini 2007 m. gruodţio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdţio 

nutarimu Nr. 1. Šio prioriteto finansavimo sąlygų aprašuose šis bendrasis projektų atrankos 

kriterijus yra detalizuotas – projekto vykdytojai turi uţtikrinti, kad projektuose nėra numatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams 

įgyvendinti, turi būti atsiţvelgiama į specifinius moterų ir vyrų poreikius bei problemas, projektuose 

skatinamas nediskriminavimo principų įgyvendinimas. Įgyvendinant 1 prioriteto projektus taip pat 

išlaikomas vyrų ir moterų balansas – per 2010 m. projektų veiklose baigė dalyvauti 44.111 moteris 

ir 40.126 vyrai. Tam tikrose prioriteto priemonėse moterų dalyvavimas projektų veiklose yra 

gerokai intensyvesnis, nei vyrų, pvz. „Ţmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, 

„Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių 

ligų maţinimo, kvalifikacijos kėlimas“ kur moterų, baigusių dalyvauti projekto veiklose 2010 m. 

santykis su bendru asmenų skaičiumi sudaro 70-80 proc. - ši tendencija ypač išryškėja tarp šių 

priemonės asmenų su aukštuoju išsilavinimu. Lyginant moterų, baigusių dalyvauti projektų veiklose 

2010 m., santykį su analogišku vyrų skaičiumi, pastebima, kad visose priemonėse, moterų skaičius 

yra didesnis, išskyrus priemones, kurias įgyvendina Lietuvos darbo birţa, taip pat Ţmogiškųjų 

išteklių tobulinimas įmonėse“ ir „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracija į darbo rinką“. 

Siekiant uţtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose srityse bei panaikinti diskriminaciją visais 

pagrindais daţniausiai projektuose yra numatytos veiklos, skatinančios galimybes moterims pilnai 

dalyvauti darbo rinkoje, tobulinti kvalifikaciją bei mokytis visą gyvenimą, didinti galimybes derinti 

šeimos ir darbo įsipareigojimus. 2010 m. projektuose buvo įgyvendintos tokios priemonės kaip 

šeimai palankių darboviečių plėtra, lanksčių darbo formų, tiek vyrams, tiek moterims vystymas, 

ikimokyklinio amţiaus vaikų prieţiūros paslaugų plėtra bei jų prieinamumo didinimas, vyresnio 

amţiaus  ir neįgaliųjų asmenų reikalingas globos paslaugų vystymas, nestacionarių socialinių 

paslaugų šeimose globojamiems asmenims plėtra, mokymų ir informacinės medţiagos moterų ir 

vyrų lygybės ir nediskriminacijos klausimais parengimas, moterų verslumo skatinimas bei moterų, 

po ilgesnės pertraukos grįţtančių į darbo rinką, ir vyresnio amţiaus moterų skatinimui dirbti skirti 

mokymai. 

Pavyzdţiui, pagal priemonę ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ teikiama parama 

pasinaudos per 5.000 asmenų, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirba arba turi sunkumų, 

derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus (iš jų: beveik 3.500 vienišų tėvų, auginančių vaikus, ir 

1.500 vienišų asmenų, slaugančių neįgalų ar senyvo amţiaus šeimos narį), mokymuose šia tema 

dalyvaus 2.600 darbdavių ir darbuotojų, 1.800 savivaldybių atstovų. Projektus pagal šią priemonę 

įgyvendina daugiau nei 150 organizacijų (skaičiuojant pareiškėjus ir partnerius). 

Projektų pavyzdţiai 

Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė (VGPUL) įgyvendina projektą „Vilniaus 

greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotojų kompetencijų ugdymas“. Projektu siekiama 

ugdyti bendruosius ir specialiuosius ligoninės administracijos darbuotojų, gydytojų bei slaugos 

personalo gebėjimus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą išaugs projekto dalyvių kvalifikacija ir 

kompetencija, įstaiga geriau atitiks darbuotojų, pacientų ir lankytojų poreikius. VGPUL šiuo metu 
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aktyviai ţengia uţsibrėţtu lygių teisių kūrimo tarp personalo, tarp personalo ir paciento keliu, šis ES 

lėšomis finansuojamas projektas taip pat prisideda prie medicinos personalo sąmoningumo lygių 

teisių klausimais visose srityse. 

VGPUL darbuotojai dalyvavo Lygių galimybių plėtros centro mokymuose „Lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas sveikatos prieţiūros įstaigose“. Lektorė M. Jankauskaitė dalyvius supaţindino 

su ES lygių galimybių politikos gairių prioritetinėmis veiklos sritimis, paaiškino, kaip atpaţinti 

diskriminavimą, supaţindino su teisine atsakomybe uţ diskriminavimą, Lietuvos Respublikos lygių 

galimybių įstatymu, lyčių skirtumais ir panašumais, lygių galimybių principo įgyvendinimu 

sveikatos prieţiūros sektoriuje.  

Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos prieţiūros centro įgyvendinamo 

projekto „Pasvalio, Birţų ir Telšių pirminio lygio sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų 

kvalifikacijos, ţinių bei gebėjimų lygio kėlimas, siekiant atitikti visuomenės poreikius“, tikslas - 

kelti ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją bei įgūdţius, taip siekiant kokybiškų paslaugų teikimo 

pacientams bei efektyvaus ţmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių resursų valdymo. Projekto 

pradţioje įvyko konferencija, kurios metu buvo pristatytas pranešimas „Lyčių lygių galimybių ir 

nediskriminavimo principai, teikiant sveikatos prieţiūros paslaugas“. Projekto dalyviai buvo 

supaţindinti su įstatymais, reglamentuojančiais Moterų ir vyrų lygių galimybių principą, 

konferencijos metu aptarta takoskyra tarp dviejų visiškai skirtingų sričių – moterų ir vyrų lygybės ir 

antidiskriminacijos, lygių lyčių teisių ir galimybių bei lyčių lygybės principo taikymas darbo 

vietoje. 

 

2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumas ir socialinė aprėptis.  

 

2010 m. socialiai paţeidţiamoms grupėms priklausančių asmenų, per 2010 m. baigusių 

dalyvauti projektų veiklose skaičius sudaro 19.605 asmenis, kas sudaro 23 proc. nuo visų asmenų 

per šį laikotarpį baigusių dalyvavimą prioriteto priemonių projektuose. Tiesiogiai socialiai 

paţeidţiamų grupių uţimtumui ir integracijai yra skirta 1 prioriteto priemonė ,,Socialinės rizikos ir 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Šios priemonės projektuose baigusių 

dalyvavimą projektuose dalis tarp visų prioriteto socialinę atskirtį patiriančių asmenų sudaro 24 

proc. (4.773 asmenys). Šios priemonės, taip pat priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų 

derinimas“ asmenys, kurie dalyvauja projektuose, save priskiria prie socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų. Neįgaliųjų tikslinė grupė į projektus taip pat įtraukiama per neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos priemonę, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birţa. Iki 2010 m. pabaigos neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos programose dalyvavo 880 asmenų su negalia. Priklausymą socialinės 

rizikos arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupei deklaruojančių asmenų sutinkame 

kiekvienoje iš 1 prioriteto priemonių.       

Siekiant padidinti socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumą ir socialinę aprėptį pagal priemonę 

„Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ finansuojamos 

specifinės ir kompleksinės priemonės: įvairios socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, 

įskaitant kompetencijų ugdymą, kurios didina šių asmenų motyvaciją, suformuoja reikiamus 

socialinius įgūdţius, skatina aktyvumą visuomenės gyvenime ir gebėjimus pradėti naudotis 

uţimtumo rėmimo bendrosiomis paslaugomis, aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis. 

Finansuojamos socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdţių 

ugdymo ir motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje priemonės, skatinančios atsisakyti pasyvios 

valstybės piniginės paramos ir šitaip išvengti skurdo. Pagal priemonės du kvietimus pagalbos, 

integruojantis į darbo rinką, paslaugos bus suteiktos apie 4.500 nuteistųjų, beveik 500 asmenų, 

paleistų iš laisvės atėmimo vietų, beveik 2.000 neįgaliųjų, arti 100 romų, virš 1.200 asmenų, 

sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis, beveik 300 soc. rizikos vaikų, 

daugiau nei 500 socialinės globos namų auklėtinių, beveik 1.200 moterų, po ilgesnės pertraukos 

grįţtančių į darbo rinką, 600 vienišų motinų ar tėvų, 1.500 vyresnio amţiaus asmenų, 250 
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daugiavaikių šeimų, 1.200 soc. darbuotojų ir savanorių, 1.300 asmenų iš soc. rizikos šeimų. Iš viso 

parama pasieks beveik 15.000 socialinėje atskirtyje esančių Lietuvos piliečių, kuriems paslaugas 

teiks beveik 200 organizacijų (skaičiuojant pareiškėjus ir partnerius), šiam tikslui gavusių 

finansavimą. 

Projekto pavyzdys 

 

Socialinių inovacijų fondo įgyvendinama projektą „Moterų socialinio mobilumo skatinimo 

modelis (MSMS modelis)“, kuris skirtas moterims po ilgesnės pertraukos grįţtančios į darbo rinką, 

vienišoms motinoms (vienoms auginančioms vaikus) bei vyresnio amţiaus (daugiau kaip 50 metų) 

moterims. Projekto įgyvendinimo metu, pasitelkiant uţsienio partnerių kompetenciją, sukurtas 

moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis, kuris sujungia moterų savipagalbos dialoginės 

grupės metodą, vaidmens modelio metodą, socialinės grupinės mentorystės metodą bei savanoriško 

darbo klubų metodą. Taip pat, dirbant su uţsienio partneriais, projekto vykdytojas parengė mokymų 

programų, uţtikrinančių kompetencijų ugdymą socialinio mobilumo skatinimui, sąvadą, kuris yra 

sudedamoji moterų socialinio mobilumo skatinimo modelio dalis. Sąvadą sudaro šešios mokymų 

programos: asmeninis tobulėjimas, informacinių technologijų galimybės darbui ir bendravimui, 

socialinės kompetencijos ir aktyvus pilietiškumas, įvadas į buhalterinę apskaitą, kompiuterizuota 

buhalterio vieta programos Pragma bazėje ir Europinių projektų rašymas ir valdymas. Mokymo 

programos atrinktos taip, kad padėtų uţtikrinti asmenybės vystymąsi, aktyvų pilietiškumą, socialinę 

sanglaudą bei konkurencingumą darbo rinkoje. Kad sukurtą modelį, būtų galima praktiškai 

įgyvendinti projekto metu visuose šešiuose pilotiniuose centruose atrinkti savanoriai, kurie dirbs su 

tiksline grupe. Pilotinių centrų moderatoriai bei savanoriai apmokyti dirbti su modeliu. Mokymai 

buvo vykdomi mokomųjų vizitų Vokietijoje ir Suomijoje bei seminarų Lietuvoje metu. 

Įgyvendinant projektą sukurtas modelis praktiškai išbandytas šešiuose pilotiniuose centruose, 

kuriuose buvo sudaryta po tris dialogines grupes (vienoje grupėje dalyvauja vidutiniškai po 10 

socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių moterų). Projekto eigoje kiekvienai dalyviai, 

dalyvaujančiai savipagalbos dialoginėse grupėse, yra suteikta galimybė mokytis pagal tris jos 

pasirinktas kompetencijų ugdymo programas iš mokymų sąvado. Pasinaudojant sukurto modelio 

atrankos kriterijais atrinktos šešios moterys, kurių gyvenimo istorijos tapo pavyzdiniu modeliu 

projekto dalyviams. Apie jų gyvenimo sėkmės istorijas projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti 

video filmai, kurie naudojami dialoginių grupių uţsiėmimų metu kaip vaidmens modeliai ir iš kurių 

dialoginių grupių dalyvės galėjo imti pavyzdį ir pritaikyti jį savo gyvenime.  

Projekto metu įkurti savanoriško darbo klubai moterims kiekviename pilotiniame centre. Šių 

klubų pagrindinis tikslas – suteikti galimybę moterims integruotis į darbo rinką, įgyjant aktyvios 

darbo paieškos įgūdţių. Kiekvienas pilotinis centras suteikia galimybę moterims atlikti savanorišką 

darbą, kuris padeda įgyti darbo įgūdţių.  

Sukurtas modelis atspausdintas 250 vnt. tiraţu, taip pat išleista kompaktinė plokštelė su 

MSMS modelio e-vadovu. Siekiant uţtikrinti sukurto modelio sklaidą ne tik Lietuvoje bet ir kitose 

ES šalyse planuojama išleisti modelio santrauka anglų kalba (600 vnt. tiraţu).  

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

 

Priemonėje „Ţmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ novatoriškumo principas buvo 

įtrauktas į specialiuosiuos prioritetinius atrankos kriterijus („Mokymai, kurie prisideda prie naujų 

technologijų perėmimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo bei siekia padidinti įmonių 

konkurencingumą bei aktyvumą tarptautinėse rinkose“). Prioritetas, skiriant didesnį vertinimo balą, 

buvo skiriamas projektams, kuriuose suplanuoti mokymai susiję su naujų technologijų perėmimo 

(įsisavinimo ir diegimo) iniciatyvomis mikro (regioniniame) lygyje, t.y. produktų, paslaugų 

tobulinimu bei pritaikymu naujos kartos įrangai arba naujų produktų kūrimo (tobulinimo ir plėtros) 
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iniciatyvomis mikro (regioniniame) lygyje, t.y. įmonės konkurencingumo bei aktyvumo 

tarptautinėse rinkose didinimu.  

 

Novatoriškų veiklų pavyzdţiai:  

 

- UAB „Jakovo veterinarijos centro“ įgyvendinamo projekto metu pradėtas taikyti 

visiškai naujas gyvūnų gydymo metodas – akupunktūra. Taip pat artimiausiu metu bus pradėtos 

taikyti ir fizioterapinės procedūros: įvairūs pratimai su kamuoliu, masaţas ar plaukimas specialiame 

baseine. Šie metodai nebuvo taikomi veterinarijos gydyklų Lietuvoje. Kadangi Lietuvoje nėra 

galimybės susipaţinti su naujausiais gyvūnų gydymo metodais, projekto dalyviai patirties įgijo iš 

kvalifikuotų Austrijos, Portugalijos, Šveicarijos, Ispanijos, Olandijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 

veterinarijos universitetų specialistų. 

- Lietuvos pramonininkų konfederacija įgyvendina projektą „Inovacinių gebėjimų 

formavimas ir stiprinimas įmonėse, plėtojančiose inovacijas", santrumpa (INO-

KOREPETITORIUS)“. Projekto metu įgyvendinami šie mokymai, skirti konfederacijos vienijamų 

9 maţų ir vidutinių įmonių inovacijų kultūros, inovacijų vadybos, inovacinių projektų valdymo 

kompetencijos formavimui: gebėjimų kurti ir inovuoti ugdymas, gebėjimų bendradarbiauti 

inovacijų kūrimo procesuose formavimas, įmonių darbuotojų inovacijų vadyba, viešosios paramos 

instrumentų panaudojimas inovacinėje veikloje, inovacinių projektų vadybos gebėjimų ugdymas, 

inovacinių poreikių analizė bei planavimas, inovacinių projektų portfelio sudarymas, valdymas bei 

rizikos valdymo inovacijų procesuose kuriamos intelektinės nuosavybės apsauga.   

 

Įgyvendinant priemonę,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 

darbo rinką“ socialinio novatoriškumo principas yra įtrauktas į specialiuosiuos prioritetinius 

atrankos kriterijus. Prioritetas, uţ kurį skiriamas aukštesnis vertinimo balas, buvo skiriamas 

projektams, įgyvendinamiems pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones šalies ar 

savivaldybės mastu.   

 

Novatoriškų veiklų pavyzdţiai:  

 

- Labdaros ir paramos fondas Socialinių inovacijų fondas, pagal 1 prioriteto priemonę 

,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 

įgyvendindamas projektą „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)“, 

organizavo mokymus  Suomijoje ir Vokietijoje, kurių metu projekto vykdytojo vykdantysis 

personalas išmoko kurti ir įgyvendinti novatoriškus mokymo metodus, skirtus socialinėms 

problemoms spręsti. Vizitų Suomijoje ir VFR  metu projekte dalyvaujantys savanoriai ir pilotinių 

centrų moderatoriai susipaţino su grupinės mentorystės ir vaidmens modelio, taip pat dialoginių 

grupių metodais. Įgytos ţinios apie socialinės grupinės mentorystės ir vaidmens modelio metodus 

pritaikytos mentorystės susitikimuose, atliekant mentorių ir vaidmens modelių vaidmenis. 

- VšĮ „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ įgyvendina projektą „MOMA: Mobilios 

mamos – naujos kartos darbuotojos“, kuriame pasitelkiant Danijos ekspertų patirtį numatyta sukurti 

bendrą produktą - informacinio ir savitarpio pagalbos centro veiklos modelį moterų įtraukimui į 

darbo rinką. Pasitelkiant Danijos ekspertus, parengta Danijos patirties apţvalga pritaikyta Lietuvos 

situacijai „Reconciling Family and work in Denmark: Achievements and challenges“. 

- VšĮ „Trakų neįgaliųjų uţimtumo centro“ įgyvendinamo projekto metu sukurti 4  nauji  

neįgaliųjų gebėjimų įvertinimo bei konkrečias perspektyvas nustatantys modeliai, orientuoti į 

protinę, psichinę ir kompleksinę negalią, bendruosius susirgimus turinčius asmenis. Tokie modeliai 

padės efektyviau ir greičiau nustatyti neįgaliųjų gebėjimus integruotis į visuomenę ir darbo rinką, jų 

galimybes ir poreikius. Tai darys teigiamą įtaką profesinės ir socialinės reabilitacijos priemonių 

parinkimo tikslingumui. Modeliai buvo rengiami kompleksiškai, apjungiant mokslininkų, socialinių 
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darbuotojų praktikų, neįgaliųjų, jų tėvų-globėjų intelektualiuosius bei praktinio darbo  resursus. 

Dideliu privalumu laikytina nuosekli modulių parengimo seka, pradedant nuo situacijos analizės ir 

baigiant konkrečiomis išvadomis ir rekomendacijomis neįgaliojo profesinei reabilitacijai bei 

darbinei integracijai. Savivaldybių neįgaliųjų dienos centruose bus organizuojamas ne tik 

uţimtumas, bet ir profesinė reabilitacija. 

 

4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai   

 

Tiesiogiai su informacinės visuomenės plėtros prioriteto įgyvendinimu yra susijusi priemonė 

„Kompiuterinio raštingumo įgūdţių ugdymas“. Visi šios priemonės projektai finansuojami pagal šią 

priemonę turės atitikti Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, patvirtintos  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1176, tikslus bei uţdavinius. Šios 

priemonės 22 projektų įgyvendinimui skirta 10.483.352 eurų. Devyniems iš 22 projektų 

finansavimas buvo skirtas 2010 m. Pagal pasirašytas su projektų vykdytojais kompiuterinio 

raštingumo įgūdţių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo 

rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas, taip pat  kompiuterinio 

raštingumo įgūdţių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui 

kasdienėje veikloje, ugdymo mokymuose dalyvaus apie 60.000 asmenų. Šie mokymai bus vykdomi 

pagal ECDL programą gyventojams (ECDL for Citizens/ E-Ciztizen) ir   programą, skirtą Europos 

kompiuterių vartotojo paţymėjimui (European Computer Driving License (ECDL) įgyti. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įgyvendinant šią priemonę prioritetas teikiamas projektams 

įgyvendinamiems savivaldybėse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu 

Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Ţin., 2007, Nr. 15-555) pripaţintose problemine teritorija, 

arba regioniniuose centruose, išskirtuose Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl 

Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“, taip pat projektams, kuriuose 

įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos paskatinti gyventojų virš 45 metų ir (ar) kaimo vietovių 

gyventojų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gebėjimų ugdymą 

 

Projektų, prisidedančių prie informacinės visuomenės plėtros pavyzdţiai:  

 

- Kauno technologijos universiteto įgyvendinamame projekte „Kompiuterinis 

raštingumas bendruomenėms - geresnės gyvenimo kokybės garantas“ siekiama  ugdyti Lietuvos 

gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdţius,  maţinti atskirtį tarp miesto bei kaimo: suteikti 

kaimiškų rajonų gyventojams galimybę įgyti tokias pačias ţinias bei įgūdţius, kokius turi galimybę 

įgyti gyventojai miestuose. Projekte numatytas kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų skatinimas 

naudotis viešaisiais interneto prieigos taškais.  Iki 2012 m. pabaigos bus apmokyta 4.450 dalyvių. 

Vienam dalyviui numatyta 40 val. mokymo trukmė. 80 proc. mokymo programos, t.y. 32 val. 

sudaro e-citizen kursas, kuriame mokymų dalyviai supaţindinami su bazinėmis kompiuterio 

raštingumo ţiniomis: kompiuterio sudėtinėmis dalimis, failų tvarkymu, programa MS Word, 

interneto pradmenimis, el. pašto naudojimu ir panašiai. Išklausę teorinį kursą mokymų dalyviai 

sprendţia praktines uţduotis.  Likusi 8 val. trukmės mokymų programa vykdoma nuotoliniu būdu 

kuruojant dėstytojui.  Šiame mokymų etape projekto dalyviai mokomi naudotis elektronine spauda, 

interneto pagalba skaityti el. knygas bei ţurnalus, susipaţinti su informacija pateikiama naujienų 

interneto portaluose. Taip pat mokoma naudotis elektroniniais knygynais,   elektronine 

bankininkyste, naudotis viešojo transporto  elektroniniais bilietais, deklaruoti pajamas elektroniniu 

būdu, naudotis elektroninėmis parduotuvėmis bei vykdyti darbo paiešką internete. Aukščiau 

išvardintų mokymų metu įgytos teorinės ir praktinės ţinios padės projekto dalyviams pasijausti 

pilnaverčiais informacinės visuomenės nariais. Iki 2011 m. kovo mėn. kompiuterinio raštingumo 

kursų baigimo paţymėjimus gavo 677 projekto dalyviai. 
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- Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai" 2010 m. gavo finansavimą (538.652 eurų) 

projekto „Vyresnių kaip 45 metai ţmonių kompiuterinio raštingumo ugdymas“ įgyvendinimui. 

Įgyvendinant projektą planuojama apmokyti 3.200 vyresnių kaip 45 m. ţmonių pagal ECDL 

kompiuterinio raštingumo programą, suteikti jiems ţinių apie šiuolaikines informacines 

technologijas, išmokyti dirbti asmeniniu kompiuteriu ir taip padidinti jų konkurencingumą darbo 

rinkoje. Išklausę kompiuterinio raštingumo pradmenų (pagal 1, 2, 3 ir 7 ECDL programos 

modulius) kursą, projekto dalyviai turės galimybę uţbaigti pilną ECDL kursą savarankiškai išklausę 

tik likusius 3 modulius. 

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  

 

17 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose) 

 

Ekonomikos 

augimo centrai 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų 

pateiktus mokėjimo prašymus, suma (eurais) 

Įgyvendinamų projektų 

skaičius. 

Alytaus 3.876.030,14 102 

Marijampolės 3.405.168,21 97 

Tauragės  3.096.495,84 84 

Maţeikių  3.807.460,55 93 

Telšių  3.138.791,25 80 

Utenos  3.037.506,35 91 

Visagino 2.657.249,82 72 

 

7 regioniniams ekonomikos augimo centrams tenkančios panaudotos 1 prioriteto lėšos sudaro 

kiek daugiau nei 13 proc. nuo bendros prioriteto panaudotų lėšų apimties. Šį santykį laikome 

pakankamai dideliu, turint omenyje, kad šie centrai sudaro tik 7 iš 60 savivaldybių. Vidutinė vienai 

savivaldybei tenkanti deklaruotinų išlaidų dalis sudaro 2.868 tūkst. eurų – visiems ekonomikos 

augimo centrams, išskyrus Visagino savivaldybę, tenkanti deklaruotinų išlaidų suma yra didesnė. 

Kita vertus, didţiausia deklaruotinų lėšų suma tenka didţiausiems ekonominiams centrams: 

Vilniaus miesto savivaldybei (11.593 tūkst. eurų), Kauno miesto savivaldybei (7.710 tūkst. eurų), 

Klaipėdos miesto savivaldybei (4.396 tūkst. eurų), Kauno rajono savivaldybei (3.950 tūkst. eurų). 

Alytaus miesto savivaldybė šiame sąraše yra penkta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prioritetas 

įgyvendinant 1 prioriteto konkurso būdu finansuotas priemones yra teikiamas projektams, 

įgyvendinamiems savivaldybėse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu 

Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Ţin., 2007, Nr. 15-555) pripaţintose problemine teritorija, 

arba regioniniuose centruose, išskirtuose Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl 

Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“.    

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.  

 

1 prioriteto poveikis darniai plėtrai yra neutralus. Vis dėlto, darnios plėtros 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 nė viename iš projektų nėra numatyti veiksmai, 

kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principams įgyvendinti, t.y. nėra numatyta 

veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugos (aplinkos kokybei ir gamtos ištekliams, 

klimato kaitai, aplinkos apsaugai), socialinėje (uţimtumui, 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 

maţinti) srityse. Taip pat visi projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi politikos socialinio 
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aspekto (uţimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo) įgyvendinimo, prisidėti prie 

įmonių augimo, konkurencingumo, gyventojų socialinės aprėpties didinimo skatinant dirbančiųjų 

įtraukimą į mokymosi procesą, gyventojų ekonominio aktyvumo ir uţimtumo didinimo, nedarbo 

maţinimo. 

 

Projektų pavyzdţiai 

 

- UAB „Arevita“ yra viena iš įmonių vykdančių veiklą automatizuotų parkavimo 

sistemų integravimo rinkoje. Įgyvendinamo projekto metu kuriami parkavimo sprendimai privalo 

būti išvystyti remiantis ES strateginėse iniciatyvose keliamiems reikalavimams ir naujomis 

technologijomis. Todėl UAB „Arevita“ 2010 metais išvystė MTTP infrastruktūrą – buvo įrengtos 

laboratorijos, testavimo, projektavimo - programavimo patalpos; įrengta 10 testavimo laboratorijos 

darbo vietų, 8 projektuotojų/programuotojų darbo vietos. Pasiektas uţsibrėţtas tikslas - sukurtas 

tyrimų centras, skirtas paţangių automatizavimo sprendimų transporto valdymo srityje kūrimui. 

Bendradarbiaujant su mokslo institucijomis, buvo pradėti vykdyti tyrimai/darbai siekiant sukurti 

inovacinius sprendimus transporto valdymo srityje, taip pat ieškoma sprendimų ir kitoms 

automatizavimo sistemoms (apsaugos, vaizdo, taupymo ir kt.). Sėkmingam tolesniam įmonės 

darbui reikalingi aukštos kvalifikacijos, gebantys įsisavinti naujas technologijas, kurti naujus 

produktus darbuotojai. Tam reikalingas ţinias ir gebėjimus jie įgyja projekto „Uţdarosios akcinės 

bendrovės "Arevita" darbuotojų gebėjimų pritaikymas prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių 

(ARDAM)“  mokymų metu. 

- UAB „ViaCon Baltic“ ir partnerių įgyvendintas projektas „ViaCon įmonių darbuotojų 

Lietuvoje kompetencijos didinimas“ prisideda prie darnaus vystymosi ir šalies darnaus vystymosi 

strategijos įgyvendinimo šiais pagrindiniais aspektais:  

• Projekto metu dalyviai dalyvavo mokymuose aplinkos apsaugos tematika (AVS 

diegimas; aplinkosaugos teisė; cheminių medţiagų tvarkymas ir kt.), įmonėse įdiegta aplinkosaugos 

sistema LST EN ISO14001:2004, t.y. įmonės aktyviai prisideda prie aplinkos apsaugos problemų 

sprendimo, maţindamos savo veiklos poveikį aplinkai.   

• Šaliai aplinkos apsaugos sistemos diegimo ir mokymų, Projekto partnerių darbuotojai 

taip pat dalyvavo ir kokybės vadybos mokymuose, o įmonėse įdiegta vadybos sistema LST EN ISO 

9001: 2008, parengta įmonių kokybės ir aplinkos apsaugos politika, t.y. Projekto mokymai prisidėjo 

prie tikslo, kad veikla atitiktų tarptautinius standartus, įgyvendinimo. Tai padidino Projekto 

partnerių konkurencines galimybes ir tokiu būdu prisidėjo prie darnios plėtros ekonominio aspekto.   

• Trečioji darbaus vystymosi sritis, prie kurios tiesiogiai prisidėjo Projekto 

įgyvendinimas ir turėjo teigiamą poveikį, yra socialinė sritis: Projekto partnerių darbuotojai aktyviai 

dalyvavo mokymuose ir sėmėsi jiems aktualių ţinių bei įgūdţių, kas prisidėjo prie jų kvalifikacijos 

kėlimo. Tai teigiamai atsiliepia ne tik įmonėms, kurios per darbuotojų mokymus gali lanksčiai 

reaguoti į rinkos poreikius ir tokiu būdų stiprinti savo konkurencines galimybes, bet taip pat 

padidina ir pačių darbuotojų galimybes darbo rinkoje. 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 

 

 1 prioritete „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis” numatyta teikti paramą projektams, 

vykdantiems keitimąsi patirtimi su kitomis ES valstybėmis narėmis ir praktinį geros uţsienio 

valstybių patirties pritaikymą Lietuvoje.  

2010 m. tarptautinis bendradarbiavimas buvo vykdomas 2007–2013 m. ŢIPVP priemonių 

„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką” ir „Sveikatos 

specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų 

maţinimo, kvalifikacijos kėlimas“ ESF projektuose.  
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2010 metais pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą priemonę 

„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką” 30 projektų vykdytojų 

kartu su uţsienio partneriais kūrė bendrus produktus, organizavo mokymus bei kvalifikacijos 

kėlimo renginius, staţuotes. Projektuose dalyvavo partneriai iš Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, 

Lenkijos, Portugalijos, Danijos, Belgijos, Airijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos, Ispanijos, 

Suomijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos. Šios priemonės projektai bus įgyvendinami ir 2011 m.  

Labdaros ir paramos fondas „Vilties švyturys“ įgyvendindamas projektą „Kompleksinės 

paslaugos rizikos asmenims, pasinaudojant paţangia Vakarų Europos patirtimi“ siekia pritaikyti 

Lietuvoje reabilitacijos bendruomenių efektyvios veiklos principus daugelį metų sėkmingai 

taikomus Vakarų Europoje.  

Staţuočių metu susipaţinta su efektyviais darbo metodais priklausomybės ligomis sergančių 

asmenų terapinėse bendruomenėse – komunose Italijoje bei Socialinės ir profesinės integracijos 

centruose Graikijoje: darbo gatvėse su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis metodais, 

profesiniais ir bendrųjų įgūdţių mokymais, kompleksiniu paslaugų paketu (motyvavimas - 

psichologinė socialinė reabilitacija – socialinė integracija į darbo rinką), darbo vietų kūrimu, 

edukacinių laboratorijų veikla.   

Numatoma pasinaudojant šių šalių patirtimi pritaikyti jų veiklos modelius Lietuvoje, įkuriant 

socialinį kooperatyvą, kuriame mokysis ir dirbs profesinius mokymus baigę projekto dalyviai, o jų 

sukurti produktai bus parduodami. 

Priemonės „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 

pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo, kvalifikacijos kėlimas“ septynių projektų dalyviai 

dalyvavo staţuotėse Didţiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Lenkijos ir 

kitų uţsienio šalių gydymo įstaigose. 

 

8. Socialinė partnerystė 

 

Įgyvendinant I prioriteto uţdavinius, 2011 m. planuojama pradėti įgyvendinti priemonę 

Socialinio dialogo skatinimas“. 2011 m. vasario 24 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu buvo patvirtintas šios priemonės Finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį planuojama 

pasirašyti finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 4,344 mln. eurų. 2011 m. III ketv. pagal šią 

priemonę planuojama organizuoti dar vieną kvietimą teikti paraiškas, kurio vertė – 1,448 mln. eurų. 

Šiai priemonei Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programoje numatyta skirti 5,792 mln. eurų, kas 

sudaro 1,32 proc. I prioriteto įgyvendinimui skirtų lėšų. Pagal šią priemonę bus remiamos tokios 

veiklos: darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų 

pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir 

krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių 

lygybės darbe uţtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų 

tobulinimu, darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių 

sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe uţtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo 

veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo 

santykiais susijusiais klausimais, veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos 

komitetus (pvz., mokymas, apskritieji stalai, susipaţinimas su gerosios praktikos pavyzdţiais ir 

kita),  partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš 

uţsienio partnerių, metodinės (pvz., metodika/rekomendacijos šakos kolektyvinių sutarčių rengimo, 

trišalių ir dvišalių tarybų (komisijų, komitetų) apskrityse ir savivaldybėse steigimo, socialinio 

ekonominio dialogo tarp darbdavių, darbuotojų ir visuomenės strategijos rengimo ir įgyvendinimo 

bei kitais su socialinio dialogo plėtra susijusiais klausimais) ir informacinės medţiagos parengimas 

ir sklaida. Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti ir projektus įgyvendinti gali darbdavių 

organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.), profesinių sąjungų organizacijos 

(susivienijimai, federacijos, centrai it kt.). Partneriais, įgyvendinant šiuos projektus  gali būti  
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darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.), profesinių sąjungų 

organizacijos (susivienijimai, federacijos, centrai ir kt.), valstybės ir savivaldybių biudţetinės 

įstaigos. Organizuojant antrąjį priemonės kvietimą teikti paraiškas planuojama, kad paraiškas galės 

teikti darbdaviai, kaip ši sąvoka yra apibrėţta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, išskyrus 

ūkininkus ir darbdavius fizinius asmenis ir profesinės sąjungos. 

Atkreiptinas dėmesys, 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. 

gebėjimų didinimui, apimančiam mokymą, bendradarbiavimo kuriant tinklus priemonėms, 

socialinio dialogo skatinimui ir veiklai, kurią bendrai vykdo socialiniai partneriai, ypač veiklai, 

susijusiai su 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu darbuotojų ir įmonių gebėjimo prisitaikyti 

didinimu. Reglamento  3(1)(a)(i) nurodyta, kad remtinas mokymasis visą gyvenimą ir didesnes 

įmonių, ypač MVĮ, bei darbuotojų investicijos į ţmogiškuosius išteklius, plėtojant ir įgyvendinant 

sistemas ir strategijas, įskaitant darbinę praktiką, uţtikrinančias visų pirma nekvalifikuotiems ir 

pagyvenusiems darbuotojams geresnes galimybes mokytis, kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą, 

informacijos ir ryšių technologijų, elektroninio mokymosi, ekologiškų technologijų bei valdymo 

įgūdţių platinimą ir verslumo bei inovacijų skatinimą ir naujų įmonių kūrimą. Įgyvendinant šią 

reglamento nuostatą iš 2010 m. įgyvendinamų 158 iš 331 priemonės VP1-1.1-SADM-01-K 

„Ţmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų skirti verslo darbdavių asocijuotoms 

struktūroms, kurios organizavo mokymus jų vienijamų įmonių dirbantiesiems. Šių projektų 

įgyvendinimui skirta 69,321 mln. eurų. 
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9. JEREMIE įgyvendinimas 

18 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas- priemonė VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo įgūdţių ugdymas“ 
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Finansų 

inţinerijos 

projekto 

pavadinimas  

Taikomas 

instrumentas 

Numatyta 

pagal 

veiksmų 

programo

s priedą 

Finansų inţinerijos 

projekto vertė 

nurodyta projekto 

administravimo ir 

finansavimo 

sutartyje 

Panaudotos lėšos 

(deklaruotinos) 

Skirta galutiniams 

finansų inţinerijos 

priemonių naudos 

gavėjams (SVV) 

Rodiklių pasiekimai 

ES lėšos, 

suma 

ES lėšos, 

suma  

Proc. 

nuo 

skirtos 

sumos 

ES lėšos, 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos 

ES lėšos, 

suma 

Proc. nuo 

skirtos 

sumos 

Rodiklio 

pavadinimas 
Pasiekta 

Planuojama 

iki 2015  

1 2 3 4 
5=4/3*10

0 
6 7=6/3*100 8 9=8/3*100 10 11 12 

Verslumo 

skatinimo 

fondas 

Kontroliuojanč

iojo fondo 

įsteigimas; 

Paskolų 

teikimas, 

derinant su 

mokymu ir 

konsultavimu. 

 

14.481.000,

93 

 

14.481.000,

93 

 

100 

(proc.) 

14.481.000,

93 

 

100 (proc.) 
12.164.040,

00 
84 % 

Produkto 

Mokymuose 

dalyvavusių 

asmenų skaičius  

1.944 5.000 

asmenys / įmonės, 

pasinaudojusios 

finansų inţinerijos 

priemone 

11 1.200 

Rezultato 

Sėkmingai 

baigusieji mokymą 

(įgyti mokymo 

kursų baigimo 

paţymėjimai) 

1.861 4.500 

sukurta naujų darbo 

vietų 

 

0 1.000 
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Priemonės „Verslumo įgūdţių ugdymas“, pagal kurią finansuojamas finansų inţinerijos 

projektas „Verslumo skatinimas“, tikslas – sudaryti sąlygas labai maţoms ir maţoms įmonėms, 

fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, 

naudojantis finansų inţinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką uţimtumą bei 

naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir (ar) subsidijos) bus 

derinamos su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant 

verslo planus. Verslumo skatinimo fondas įsteigtas remiantis JEREMIE iniciatyva, kuria siekiama 

suteikti valstybėms narėms galimybę, pasinaudojant joms skirtos struktūrinių fondų paramos dalimi 

2007–2013 m. laikotarpiu, įkurti atsinaujinantį Kontroliuojantįjį fondą. Programa finansuojama iš 

Europos socialinio fondo. Šiuo metu Verslumo skatinimo fondo dydis – 14,481 mln. eurų. 

Įgyvendinant Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Verslumo 

skatinimas“ (toliau – Priemonė) buvo numatyta įsteigti „Verslumo skatinimo“ fondą, paskirti fondo 

valdytoją, viešųjų pirkimų būdu atrinksiantį finansų inţinerijos priemonės valdytoją (-us) (finansų 

instituciją), kuris teiktų paskolas ir (ar) subsidijas labai maţoms, maţoms įmonėms, fiziniams 

asmenims, pradedantiems verslą ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms verslą, derinant su 

pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu.  

2009 m. gruodţio 30 d. buvo pasirašyta Trišalė sutartis tarp Socialinės 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. 

Pagal pasirašytą Finansavimo sutartį, 2010 m. INVEGA paskelbė kvietimą finansinių 

tarpininkų, norinčių įgyvendinti labai maţų, maţų įmonių taip pat socialinių įmonių  finansavimui 

skirtą priemonę, atrankai. 2010 m. geguţės 14 d. buvo gautas vienintelis, Lietuvos centrinės kredito 

unijos, jungtinės veiklos pagrindu atstovaujančios 57 Lietuvoje veikiančias kredito unijas, 

pasiūlymas. Galutiniai rezultatai paskelbti po 2010 m. liepos 9 d. surengto paslaugų pirkimo 

komisijos posėdţio, kuriame nuspręsta, laimėjusiu pripaţinti Lietuvos centrinės kredito unijos 

(toliau – LCKU) pateiktą pasiūlymą. Po nutarimo, pradėtas sutarties derinimas. 2010 m. liepos 30 d. 

tarp INVEGA ir Konsorciumo, atstovaujamo LCKU, buvo pasirašyta Verslumo skatinimo fondo 

finansinio tarpininko paslaugų teikimo sutartis.  

Pagal pasirašytą Trišalę sutartį, teikiant paskolas prioritetas teikiamas šiems asmenims:   

bedarbiams, neįgaliesiems, jaunimui iki 29 m. bei vyresniems nei 50 metų asmenims.  

Asmens atitikimas prioritetinei grupei nustatomas kreditavimo sutarties sudarymo metu: 

prioritetas teikiamas, jei kreditavimo sutarties sudarymo metu fizinis asmuo arba juridinio asmens 

(labai maţos ar maţos įmonės) savininkas arba pagrindinis (51 proc. ir daugiau akcijų) akcininkas 

priklauso vienai iš prioritetinių grupių. Socialinėms įmonėms prioritetinės grupės netaikomos. 

Vienam SVV subjektui pagal šią priemonę gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola per 

priemonės laikotarpį. Maksimali paskolos suma – 24,907 tūkst. eurų. Paskolos gali būti teikiamos 

investicijoms arba apyvartiniam kapitalui finansuoti, jei po tokio finansavimo plečiama SVV 

subjekto veikla, didinamas veiklos efektyvumas ir SVV subjekto konkurencingumas. Paskolos 

teikiamos palankesnėmis nei rinkos sąlygomis: maksimali kredito unijų marţa klientams - 3,49 

proc., taip pat netaikomi administravimo mokesčiai. Paskoloms teikti skirtos lėšos LCKU 

skolinamos ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodţio 31 d. 

Kadangi po sutarties pasirašymo pagrindinis dėmesys buvo skirtas mokymų rengimui, kredito 

unijos išdalinto sąlyginai nedidelį skaičių paskolų - 11 SVV subjektų buvo suteikta (sukontraktuota) 

207,078 tūkst. eurų, t.y. 1,4 proc. visų priemonei skirtų lėšų. Daugiausia prioritetu pasinaudojo 

jaunimas iki 29 metų (7 paskolos), taip pat 3 paskolos suteiktos vyresniems negu 50 metų 

asmenims. Labai maţoms įmonėms suteikta 100 proc. visų suteiktų paskolų. Labai maţos įmonės 

statusą gali turėti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tarp paskolos gavėjų 64 proc. juridinių 

asmenų ir 36 proc. fizinių asmenų. Maksimali paskolos suma yra 24,907 tūkst. eurų. Ataskaitiniu 
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laikotarpiu vidutinė paskolos suma buvo 18,825 tūkst. eurų. Per 2010 m. mokymuose dalyvavo 848 

(43,6 proc.) moterys ir 1.096 vyrai (56,4 proc.). Per 2010 m. mokymai buvo vykdyti 10-yje 

Lietuvos regionų, viso – 15-oje miestų. Aktyviausi buvo Vilniaus miesto (752 asmenys) ir Kauno 

apskrities (344) gyventojai. Maţiausiai susidomėjimo parodė Marijampolės apskrities (37 asmenys) 

gyventojai. Kadangi mokymai vyko visuose Lietuvos regionuose, todėl buvo pasiekiami visiems 

Lietuvoje gyvenantiems asmenims. 

 

10. Informacija apie kryţminį finansavimą. 

 

Pagal 1 prioritetą kryţminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 1,47 mln. eurų, 

t.y. 0,86 proc. nuo visų 1 prioriteto deklaruotinų lėšų. Įgyvendinant priemonę ,,Šeimos ir darbo 

įsipareigojimų derinimas“ kryţminio finansavimo lėšos gali būti skirtos ilgalaikio turto, kuris 

būtinas projektų uţdaviniams įgyvendinti bei rezultatams pasiekti ir nėra skirtas projekto 

administravimo veikloms vykdyti, įsigijimui. Šios priemonės projektuose kryţminiam finansavimui 

skirtos lėšos negali sudaryti daugiau nei 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Įgyvendinant  priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 

darbo rinką“ Kryţminio finansavimo lėšos skiriamos statybos darbams, rekonstravimui ir 

kapitaliniam remontui, pritaikant aplinką neįgaliesiems, einamajam remontui, ilgalaikio turto 

įsigijimui. Šios išlaidos neturi viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iš viso 

kryţminio finansavimo lėšos 2010 m. buvo naudojamos įgyvendinant 59 projektus.  

 

3.1.2 Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti 
 

Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje svarbių 

problemų nenustatyta. Audito ataskaitoje prioritetą administruojančioms institucijoms buvo pateikti 

bendro pobūdţio pastebėjimai susiję su nepakankamu LR Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu 

į vidaus procedūras. Atsiţvelgiant į pastebėjimus, vidaus tvarkos aprašai bus atitinkamai 

pakoreguoti.  

Didelė dalis sunkumų, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamas priemones buvo susijusios su 

ekonomine krize. Dėl pasikeitusios ekonominės situacijos įmonėms stigo apyvartinių lėšų, dalis 

įmonių atleido dalį darbuotojų, kuriuos planuota apmokyti, pasikeitė tikslinių grupių sudėtis, pvz. 

sumaţėjo ţemo išsilavinimo, pagyvenusio amţiaus darbuotojų skaičius,  dalis projektuose 

dalyvaujančių įmonių bankrutavo. Todėl projektų vykdytojams buvo sudarytos sąlygos projekto 

partnerių įstaigas, įmones ar organizacijas pakeisti kitomis jeigu projekto partneriai buvo nepajėgūs 

dalyvauti projektų įgyvendinime, arba aktualizuojant projektų veiklas.  

Pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai ir drastiškai didėjant bedarbių skaičiui 2009 m. 

smarkiai išaugo aktyvių darbo rinkos priemonių poreikis. Atsiţvelgiant į ribotas valstybės biudţeto 

galimybes, buvo nutarta šią problemą spręsti perskirstant lėšas tarp Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamų priemonių.  Tokiu 

būdu 2009 m. 42 mln. eurų buvo papildomai skirta priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į 

darbo rinką“ įgyvendinimui, sumaţinant tam tikrų priemonių apimtis (2009 m. spalio 11 d. LR 

Vyriausybės nutarimas Nr. 789). Vis dėlto, atsiţvelgiant į didelį nedarbo lygį išliko papildomas lėšų 

poreikis šiai priemonei įgyvendinti. 2011 m. kovo mėn. Europos Komisija pritarė lėšų 

perskirstymui ir atitinkamam Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programos keitimui, aktyvių darbo 

rinkos politikos priemonių vykdymui skiriant papildomus 43,4 mln. eurų.   

Viena pagrindinių problemų įgyvendinant šios priemonės prioritetus, ypač priemonėse, kurios 

finansuotos konkurso būdu, yra vėluojantis projektų įgyvendinimas. Didele dalimi tai įtakoja 

uţtrunkantys viešieji pirkimai ir nepakankamai administravimo gebėjimai. Ypač šios problemos 

budingos projektų vykdytojams, kurie anksčiau neįgyvendino ES lėšomis finansuojamų projektų. 
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Dėl šios prieţasties projektų vykdytojai ne tik vėluoja  pagal suderintą grafiką įgyvendinti projekto 

veiklas, tačiau ir teikia netikslias mokėjimų prognozes, taip apsunkindami priemonių ir projektų 

stebėseną. Dėl šios prieţasties, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija periodiškai susitinka su 

Europos socialinio fondo agentūros atsakingais darbuotojais, siekiant išanalizuoti kiekvienos 

priemonės paţangą ir jai būdingas problemas, sekti rizikingų projektų įgyvendinimą ir imtis 

poveikio priemonių projektų vykdytojų atţvilgiu, kurie negali  projektų įgyvendinti nustatyta 

apimtimi.
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3.2. 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ 

 

2010 m. ŢIP VP 2 prioriteto finansuojami projektai parodė ţymią įgyvendinimo paţangą 

lyginant su 2009 m. Iki 2010 m. pabaigos buvo įgyvendinami 160 projektų ikimokyklinio, bendrojo 

lavinimo, profesinio  ir praktinio mokymo, studijų ir aukštojo mokslo srityse. Šių projektų 

įgyvendinimui buvo skirta 116.035.891,58 eurų, iš kurių 15.921.480,12 eurų buvo panaudota 

projektų rezultatams pasiekti. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kartu su 2009 m. projekto 

veiklose pradėjusiais dalyvauti asmenimis, kurie tęsią, arba jau baigė dalyvavimą, įvairiose projektų 

veiklose dalyvavo jau 31.544 asmenys, iš kurių 9.814 asmenų mokėsi pagal formaliojo ir 

neformaliojo švietimo programas. 

 Tobulinant ir stiprinant mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą (2 prioriteto 1 

uţdavinys), 2010 metais buvo įgyvendinami projektai, kurie kūrė ir diegė bendrojo lavinimo 

mokyklų įsivertinimo instrumentus, bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo įrankius, stiprino savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų 

ekspertinius gebėjimus, tobulino švietimo politikos analizės specialistų kompetenciją bei plėtojo 

regionines švietimo valdymo informacines  sistemas, tobulino pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą. 

Įgyvendinant 1 uţdavinį, didelės dalies projektų veiklos buvo nukreiptos aukštojo mokslo 

institucinei sistemai tobulinti, t.y. buvo didinamas studijų sistemos efektyvumas tobulinant aukštųjų 

mokyklų vidaus valdymą (jungiantis aukštosioms mokykloms, keičiantis jų vidinei sąrangai, 

juridiniam statusui) ir keliant aukštųjų mokyklų ir/ar jų padalinių tarybų narių kompetencijas; 

tobulinama priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema ir proceso organizavimas; stiprinama aukštųjų 

mokyklų išorinio vertinimo sistema; diegiama vidinė kokybės vadybos sistema Studijų kokybės 

vertinimo centre. 

Gerinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę (2 prioriteto 2 uţdavinys),  įgyvendinami 

projektai apima ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, studijų ir 

neformaliojo ugdymo sritis. Šiose švietimo srityse įgyvendinamuose projektuose numatomos  kelios 

stambios rezultatų grupės, kurios turėtų padaryti ţymius ir apčiuopiamus pokyčius Lietuvos 

švietimo sistemoje. 2010 m. finansuotuose projektuose įgyvendinamos veiklos skatinančios 

kultūros įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą, tarpkultūrinio švietimo plėtotę, 

mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, netradicines ugdymo formas bendrojo 

lavinimo mokyklose; kuriami mokinių ir studentų registrai, plėtojama neformaliojo švietimo 

paslaugų kokybė organizuojant įvairaus amţiaus grupėms uţimtumo veiklas ir ugdant neformaliojo 

švietimo paslaugų teikimo gebėjimus Lietuvos savivaldybėse; atnaujinama daugiau nei 200 I ir II 

pakopų studijų programų; kuriama ir įdiegiama studentų praktikų ir staţuočių tiek Lietuvoje, tiek 

uţsienyje sistema; kuriami studentų praktikos modeliai ir jie išbandomi įvairiose studijų kryptyse; 

rengiama Europos kreditų perkėlimo sistemos nacionalinė koncepcija ir padedama aukštosioms 

mokykloms pritaikyti ECTS sistemą; ugdomos ir tobulinamos įvairių sričių mokytojų, pedagogų ir 

dėstytojų kompetencijos ir pan. 

2010 m. didinant mokymosi visą gyvenimą prieinamumą (2 prioriteto 3 uţdavinys) ir vykdant 

projektus buvo kuriami karjeros modeliai bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokiniams bei 

aukštųjų mokyklų studentams, diegiama jų karjeros stebėjimo sistema; plėtojamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas; gerinamos specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo 

mokyklose sąlygos, kuriamos specialios mokymo(si) priemonės įvairių fizinių ir psichinių poreikių 

turintiems vaikams; tobulintos mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos. Į šių projektų 

įgyvendinimą daugiausia buvo įsitraukusios ekspertinės švietimo institucijos. 

 

 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 81 

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

19 lentelė. 1 uţdavinys: 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 mokėsi pagal 

formaliojo švietimo programas, 

skaičius*** 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           1.000 

Pradinis taškas 20*          

Mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius*** 

Pasiekimas 0 0 0 1.706
1
      1.706

1
 

Tikslas           6.900 

Pradinis taškas 1.041*          

Pateiktų profesinio mokymo 

programų (ISCED 2-4 lygis), 

kurios buvo įvertintos išoriniu 

vertinimu, skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           90 

Pradinis taškas 82*          

Švietimo institucijų, kurios 

diegia kokybės vadybos 

sistemas, skaičius ir dalis nuo 

visų švietimo institucijų, iš 

kurių: 

Pasiekimas 0 (0  %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)      0 (0 %) 

Tikslas           100 (70 %) 

Pradinis taškas 
44** (2,7 

%) 
         

                                                 
1
 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uţdavinių priemonės: pagal 1 uţdavinio priemones pasiekta – 1649; pagal 2 uţdavinio priemones  – 57; iš viso pagal 1 ir 2 uţdavinių priemones – 

1706. 
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- profesinio mokymo 

institucijos (ISCED 2-4 lygis); 

Pasiekimas 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)      0 (0 %) 

Tikslas           60 (65 %) 

Pradinis taškas 
42**(52 

%) 
         

- aukštosios mokyklos (ISCED 

5-6 lygis) 

Pasiekimas 0 (0  %) 0 (0  %) 0 (0  %) 0 (0 %)      0 (0 %) 

Tikslas           40 (75 %) 

Pradinis taškas 2** (4 %)          

Rezultato rodikliai 

Mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie gavo 

valstybės pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.)*** 

Pasiekimas 0 % 0 % 0  % 0 %       0  % 

Tikslas           80 % 

Pradinis taškas 30 %*          

Mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus, dalis (proc.)*** 

Pasiekimas 0 % 0 % 0  % 99,23 %
1
      99,23  %

1
 

Tikslas           90 % 

Pradinis taškas 61,7 %*          

 

Dalis mokinių, kurie mokosi 
Pasiekimas 0 % 0 % 0  % 0 %      0  % 

                                                 
1
 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uţdavinių priemonės: pagal 1 uţdavinio priemones pasiekta 99,27 proc. (mokėsi 1649, paţymėjimus gavo 1637); pagal 2 uţdavinio priemones – 

98,245 proc. (mokėsi 57, paţymėjimus gavo 56); iš viso pagal 1 ir 2 uţdavinių priemones – 99,23 proc. (mokėsi 1706, paţymėjimus gavo 1693). 
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pagal profesinio mokymo 

programas (ISCED 2-4 lygis), 

kurios buvo įvertintos išoriniu 

vertinimu (proc.) 

Tikslas           30 % 

Pradinis taškas 3,7 %*           

 

* 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 kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų 

(iš kurių: profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis); aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis))“ pradinės situacijos reikšmę, 2008 m. 

Švietimo ir mokslo ministerijos uţsakymu 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 parodė, kad BPD projektų 

įgyvendinimo metu kokybės vadybos sistemas diegė 44 institucijos, iš kurių profesinio mokymo – 42, aukštosios mokyklos – 2. 

Rodiklio „Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“ pradinės situacijos 

reikšmės procentinė išraiška buvo apskaičiuota imant bendro kokybės 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 rengimo 

metu planuojamos pasiekti rodiklio reikšmės procentinė išraiška buvo apskaičiuota imant planuojamo kokybės vadybos sistemas diegusių 

institucijų skaičiaus (100) santykį tik nuo bendro profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų skaičiaus. Atsiţvelgiant į tai, kad rengiant 

veiksmų programą minėto rodiklio planuojamos pasiekti reikšmės procentinė išraiška turėjo 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 minėto rodiklio planuojamos pasiekti reikšmės procentinę išraišką (skaitinė reikšmė liktų tokia pat): švietimo institucijų, kurios 

diegia kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų – 100 (6,2 proc.). 

Minėto rodiklio pogrupio, skaičiuojančio kokybės vadybos sistemas diegusias profesinio mokymo institucijas, pradinės situacijos reikšmės 

procentinė išraiška tyrimo metu buvo apskaičiuota imant kokybės 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: 

kokybės vadybos sistemas diegusių aukštųjų mokyklų skaičiaus (2) santykis nuo visų aukštųjų mokyklų (50) (2008 m. STD duomenys), kas 

sudaro 4 proc. Skaičiuojant kokybės 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 minėto rodiklio pogrupių planuojamų pasiekti reikšmių procentinės išraiškos 

atsiţvelgiant į nusistovėjusius oficialius statistinius duomenis (skaitinės reikšmės liks tokios pat): profesinio mokymo institucijos – 60 (75 proc.), 

aukštosios mokyklos – 40 (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 
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ir apskričių administracijų švietimo skyrių, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldţių 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. 

 

20 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, kurie 

mokėsi pagal formaliojo 

švietimo programas, 

skaičius, iš kurių: 

Pasiekimas 0 0 0 717      717 

Tikslas           15.000 

Pradinis taškas 38819*          

- moksleiviai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

Pasiekimas 0 0 0 717      717 

Tikslas           7.000 

Pradinis taškas 14.838*          

- studentai (aukštojo 

mokslo studijos); 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           3.000 

Pradinis taškas 18.401*         – 

- mokytojai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           4.000 

Pradinis taškas 4.942*          

- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           1.000 

Pradinis taškas 638*          

Mokytojų, dėstytojų, kurie Pasiekimas 0 0 238 2.016      2.016 
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mokėsi pagal neformaliojo 

švietimo programas, 

skaičius, iš jų: 

Tikslas           30.000 

Pradinis taškas 49.381*          

- mokytojai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

Pasiekimas 0 0 238 1.108      1.108 

Tikslas           25.000 

Pradinis taškas 46.920*  
 

 
       

- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 

Pasiekimas 0 0 0 908      908 

Tikslas           5.000 

Pradinis taškas 2.461*          

Rezultato rodikliai 

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, kurie  

gavo valstybės 

pripaţįstamą kvalifikaciją, 

dalis(proc.)  

 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 96,09 %
1
      96,09 %

1
 

Tikslas           80 

Pradinis taškas 28,4 %*           

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, kurie 

gavo neformaliojo 

švietimo programos 

baigimo paţymėjimus, 

dalis (proc.) 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 98,51 %
2
      98,51 %

2
 

Tikslas           90 % 

Pradinis taškas 88,4 %*           

 

                                                 
1
 Pagal 2 uţdavinio priemones pasiekta 96,09 proc. (pagal formaliojo švietimo programas mokėsi 717 moksleivių, iš kurių 689 gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją). 

2
 Pagal 2 uţdavinio priemones pasiekta 98,51 proc. (pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 2016 asmenų, iš kurių 1986 gavo neformaliojo švietimo programos 

baigimo paţymėjimus). 
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* Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. 

Tyrimo ataskaita. Siekiant nustatyti rodiklio „Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją, dalis“ 

pradinės situacijos reikšmę, tyrimo metu buvo atlikta BPD projektų vykdytojų apklausa. Apklausos rezultatai parodė, kad pagal BPD laikotarpiu 

sukurtas formaliojo švietimo programas projektų įgyvendinimo metu iš viso mokėsi 38.819 asmenų, iš kurių valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją 

gavo 11.028 asmenys, t.y. 28,4 proc. Toks maţas valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją gavusiųjų skaičius aiškinamas tuo, kad BPD laikotarpiu 

pagrindinės intervencijos buvo nukreiptos į formaliojo švietimo programų kūrimą, o vykdant projektus daţniausiai buvo finansuojamas ne visos 

formaliojo švietimo programos, o tik tam tikros jos dalies įgyvendinimas (su sąlyga, kad bus uţtikrintas tolesnis sukurtos programos 

įgyvendinimas ne BPD projektų lėšomis). Taigi BPD projektų vykdymo metu projektų dalyviams daugeliu atvejų dar nebuvo išduoti valstybės 

pripaţįstamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. 

 

21 lentelė. 3 uţdavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie 

mokėsi pagal 

formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurio: 

Pasiekimas 

 

 

 

0 0 0 0      0 

Tikslas           4.000 

Pradinis taškas 237*          

- socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių ir 

socialinės atskirties 

asmenys; 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           2.000 

Pradinis taškas 175*          

- švietimo pagalbos 

specialistai 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           2.000 

Pradinis taškas 62*          

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

Pasiekimas 0 0 310 5.375      5.375 

Tikslas       

 
    13.800 
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 ir/arba socialinę 

atskirtį patiriančių 

asmenų ir švietimo 

pagalbos darbuotojų, 

kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurio: 

Pradinis taškas 2.933*    
 

 
     

-socialinės  

rizikos, specialiųjų  

poreikių ir socialinės 

atskirties asmenys; 

Pasiekimas 0 0 0 389
1
      389

1
 

Tikslas           8.800 

Pradinis taškas 983*          

 - švietimo pagalbos 

specialistai 

Pasiekimas 0 0 310 4.986
2
      4.986

2
 

Tikslas           5.000 

Pradinis taškas 1.950*          

Rezultato rodikliai 

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie gavo 

valstybės pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           80 % 

Pradinis taškas 35 %*           

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 
Pasiekimas 0 % 0 % 100 % 98,45 %

3
      98,45 %

3
 

                                                 
1
 Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uţdavinių priemonės: pagal 2 uţdavinio priemones pasiekta 0; pagal 3 uţdavinio priemones – 389; iš viso pagal 2 ir 3 uţdavinių priemones – 389. 

2
 Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uţdavinių priemonės: pagal 2 uţdavinio priemones pasiekta 114; pagal 3 uţdavinio priemones – 4872; iš viso pagal 2 ir 3 uţdavinių priemones – 

4986. 
3
 Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uţdavinių priemonės: pagal 2 uţdavinio priemones pasiekta 95,61 proc. (mokėsi 114 , paţymėjimus gavo 109); pagal 3 uţdavinio priemones 

pasiekta 98,51 proc. (mokėsi 5261, paţymėjimus gavo 5183); iš viso pagal 2 ir 3 uţdavinių priemones – 98,45 proc. (mokėsi 5375, paţymėjimus gavo 5292). 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 88 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus, dalis 

(proc.) 

Tikslas           90 % 

Pradinis taškas 68,2 %*          

 

* Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. 

Tyrimo ataskaita. 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

22 lentelė. 2 prioriteto finansinė paţanga pagal uţdavinius (eurai) 

 

 

Uţdaviniai 

Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 

suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-

ių) lėšų 

suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

1. Uţdavinys „Tobulinti 

ir stiprinti mokymosi 

visą gyvenimą 

institucinę sistemą“ 

16.209.699,86 13.776.420,86 2.364.785,03 68.493,98 3.890.868,31 3.307.238,05 579.858,90 3.771,36 

2. Uţdavinys „Gerinti 

mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų 

kokybę“ 

71.257.050,73 60.389.940,68 9.388.178,65 1.478.931,40 7.150.948,90 6.057.140,21 990.807,28 103.001,41 
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3.Uţdavinys „Didinti 

mokymosi visą 

gyvenimą prieinamumą“ 

28.569.140,99 24.283.769,84 4.204.261,03 81.110,11 4.879.662,91 4.147.713,48 694.902,87 37.046,56 

Iš viso: 116.035.891,58 98.450.131,38 15.957.224,71 1.628.535,49 15.921.480,12 13.512.091,74 2.265.569,05 143.819,33 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

 

23 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (uţ 2010 metus) 

 

Projektų dalyvių įvertinimo 

parametras 

Projektų dalyvių skaičius 

Asmenų, 

pradėjusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, 

skaičius 

Asmenų, kurie pradėjo 

dalyvauti projektų 

veiklose praeitą (-us) 

ataskaitinį (-ius) 

laikotarpį 

(-ius) ir tęsia arba baigė 

dalyvavimą projektų 

veiklose šį ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projektų dalyvių skaičius 19.408 6.548 4.019 1.469 11.258 3.831 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal amţių 

 Vaikai iki 14 m.  2.905 2.785 1.351 1.329 2.217 2.279 

 Jauni ţmonės (15-24 m.)  2.874 2.106 75 64 1.183 573 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 

m.)  

7.014 750 1.361 40 4.133 427 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (45–54 

m.)  

4.830 495 965 27 2.671 293 

 Vyresnio amţiaus ţmonės (55-64 m.)  1.648 319 256 8 971 197 

 Vyresni nei 65 m. ţmonės  137 93 11 1 83 62 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 

dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančiuosius),  

13.851 1.760 2.631 79 7.997 1.000 

 iš jų savarankiškai dirbantys  834 160 371 1 112 92 

 Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, 

įskaitant ilgalaikius bedarbius),  

15 18 1 0 4 1 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  0 4 0 0 0 0 

 Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 

(bendras ekonomiškai neaktyvių 

asmenų skaičius, įskaitant 

studijuojančius, besimokančius ar 

išėjusius į pensiją, nutraukusius 

verslą, visiškai neįgalius asmenis, 

dirbančius namų ūkyje ar kt.),  

5.542 4.770 1.387 1.390 3.257 2.830 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 

asmenys, kurie studijuoja ar mokosi  

5.541 4.768 1.386 1.390 3.256 2.830 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal paţeidţiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 Maţumos  829 105 377 32 410 50 

 Migrantai  50 31 3 1 4 0 

 Neįgalieji  41 5 16 8 19 5 

 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 0 1 0 0 0 0 
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atėmimo vietų asmenys  

 Asmenys, sergantys priklausomybės 

nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis  

0 0 0 0 0 0 

 Kiti socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos asmenys  

1.254 429 50 7 956 333 

 Asmenys, nepriklausantys socialinės 

atskirties ir socialinės rizikos 

grupėms  

17.307 5.983 3.573 1.421 9.912 3.448 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 

vientisosios, specialios profesinės, 

magistratūros, doktorantūros, meno 

aspirantūros, rezidentūros studijos) 

(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

13.779 1.754 2.558 76 7.990 996 

 Aukštojo mokslo laipsnio 

nesuteikiantis išsilavinimas baigus 

vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)  

20 4 18 3 9 2 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 

trečios pakopos profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 3 lygis)  

1.421 1.370 40 0 536 464 

 Pradinis ar ţemesnysis vidurinis 

(pagrindinis ar pirmos pakopos 

pagrindinis profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

4.167 3.402 1.386 1.389 2.712 2.351 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (ISCED 0 lygis)  

21 18 17 1 11 18 

 Asmenys, nepriklausantys nė vienai 

iš pirmiau nurodytų kategorijų  

0 0 0 0 0 0 

 

Intensyviausi tiek rodiklių, tiek lėšų įsisavinimo prasme įgyvendinant 2 prioritetą bus 2011–

2012 metai. Vis dėlto per 2010 m. šio prioriteto projektų veiklose pradėjo dalyvauti 25.956 asmenų, 

arba beveik 19.899 asmenų daugiau, nei 2009 m.  

Į projektų veiklas per ataskaitinį laikotarpį didţiąja dalimi buvo įtraukti vidutinio amţiaus 

ţmonės – 50,43 proc. (daugiausia 25–44 m.  – 29,91 proc. įtrauktų į projektus 2010 m., taip pat 45–

54 m. – 20,52 proc.) ir vaikų iki 14 m. bei jaunų ţmonių grupių dalyviai (kas matyti ir iš anksčiau 

aprašytų stebėsenos rodiklių). Vaikai iki 14 m. sudarė 21,92 proc. nuo visų asmenų, pradėjusių 

dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį laikotarpį, jauni ţmonės – 19,19 proc. Vaikai ir jaunimas 

– tai projektų veiklose dalyvaujantys mokiniai bei pirmos ir antros studijų pakopų studentai, 

mokiniai, kurie mokėsi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 2-4 lygis),  socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių ir/ar socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Vidutinio ir vyresnio amţiaus grupių 

dalyviai – tai mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojai, studentai, mokytojai, 

dėstytojai, švietimo pagalbos darbuotojai. 

Tai paaiškina ir projektų dalyvių pasiskirstymą pagal įgytą išsilavinimą (apie 59,84 proc. 

dalyvių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį laikotarpį, turi aukštąjį universitetinį 

ar koleginį išsilavinimą arba studijuoja pagal studijų programą ir 29 proc. projektų dalyvių yra įgiję 

pradinį arba pagrindinį išsilavinimą (su arba be profesinės kvalifikacijos, kuri įgyjama baigus 1 

pakopos profesinio mokymo programą), arba mokosi pagal mokymo programą, kurią baigus 

išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas (ISCED 1 ir 2 lygiai). Likusieji per 

ataskaitinį laikotarpį pradėjusieji dalyvauti projektų veiklose turi įgiję vidurinį išsilavinimą ir 

profesinę kvalifikaciją baigus 4 pakopos profesinio mokymo programą arba mokosi pagal šią 

mokymo programą (ISCED 4 lygis; 0,09 proc.), 10,75 proc. projektų dalyvių yra įgiję vidurinį 
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išsilavinimą su arba be profesinės kvalifikacijos baigus 2 ar 3 pakopos profesinio mokymo 

programą arba atitinkamus darbo rinkos mokymus, arba mokosi pagal šią mokymo programą 

(ISCED 3 lygis) ir 0,15 proc. yra baigę ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ISCED 0 lygis).  

Taigi tokį nevienareikšmišką išsilavinimo lygį lemia 2 prioriteto specifika, nes šiuo 

prioritetu siekiama gerinti skirtingų (ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir 

orientavimo bei studijų) švietimo sistemų poreikius, ko ir siekiama 2 prioriteto tikslu: siekiama 

tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, gerinti mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų kokybę ir didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. 

Beveik 74,77 proc. projektų dalyvių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį 

laikotarpį, sudaro moterys. Vaikų iki 14 m. amţiaus grupėje mergaičių ir berniukų, pradėjusių 

dalyvauti projektų veiklose, procentas yra panašus (atitinkamai 51,05 ir 48,95 proc.).  Jaunų ţmonių 

amţiaus grupėje (15-24 m.), kurią sudaro mokiniai ir studentai, projektų dalyvių moterų yra 57,71 

proc. Vidutinio ir vyresnio amţiaus dalyvių grupėse, kurias sudaro mokymosi visą gyvenimą 

administracijos darbuotojai, mokytojai, dėstytojai ir švietimo pagalbos darbuotojai, moterų dalis 

lyginant su tos pačios amţiaus grupės dalyviais vyrais pasiskirsto taip: 90,34 proc. – 25-44 m. 

grupėje, 90,70 proc. – 45-54 m. grupėje, 83,78 proc. – 55-64 m. grupėje, 59,57 proc. – vyresnių nei 

65 m. amţiaus grupėje.  

Tarp projektų tikslinių grupių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį 

laikotarpį, nėra įvardinta socialinės atskirties grupės atstovų, tačiau apie 3,60 proc. veiklų dalyvių 

(vyrų ir moterų) sudaro maţumų atstovai, 0,31 proc. – migrantai, 0,18 proc. – neįgalieji ir apie 6,48 

proc. – kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys. Taip pat per ataskaitinį laikotarpį 

atsirado vienas ţmogus, įvardinęs save kaip priklausantis socialinės rizikos (nuteistieji ir paleistieji 

iš laisvės atėmimo vietų). Toks asmuo dalyvauja Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje pradėtame vykdyti projekte „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir 

diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios 

mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“. 
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D DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

24 lentelė. 1 uţdavinys:  Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 39.619.728,92 13.776.420,86 34,77 % 3.307.238,05 8,35 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

administracijos 

darbuotojų, kurie 

mokėsi pagal 

formaliojo švietimo 

programas, skaičius 

1.000 0 0 % 0 0 % 

Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

administracijos 

darbuotojų, kurie 

mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius 

6.900 7.842 113,65 % 1.706 24,72 % 

Pateiktų profesinio 

mokymo programų 

(ISCED 2-4 lygis), 

kurios buvo įvertintos 

išoriniu vertinimu, 

skaičius 

90 0 0 % 0 0 % 
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Švietimo institucijų, 

kurios diegia kokybės 

vadybos sistemas, 

skaičius ir dalis nuo 

visų švietimo 

institucijų, iš kurių: 

100 (70 %) 21 (1,41 %
1
) 21  % 0 (0 %) 0 % 

- profesinio mokymo 

institucijos (ISCED 2-4 

lygis); 

60 (65 %) 0 (0 %) 0 % 0 (0 %) 0 % 

- aukštosios mokyklos 

(ISCED 5-6 lygis) 
40 (75 %) 21 (45,65 %

2
) 52,5 % 0 (0 %) 0 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

administracijos 

darbuotojų, kurie gavo 

valstybės pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

80 % 0 %  0 %  

Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

administracijos 

darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus, dalis 

(proc.) 

90 % 90,71 %  99,23 %  

Dalis mokinių, kurie 

mokosi pagal profesinio 

mokymo programas 

(ISCED 2-4 lygis), 

kurios buvo įvertintos 

30 % 0 %  0 %  

                                                 
1
 .Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis nuo visų švietimo institucijų skaičiuota vadovaujantis  Statistikos departamento duomenimis. 2010 

metais Lietuvos Respublikoje veikė 1488 mokyklos,  iš jų 21 numatyta diegti kokybės vadybos sistemas.  
2
 Aukštųjų mokyklų (ISCED 5-6), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis skaičiuota vadovaujantis  Statistikos departamento duomenimis.  2010 metais Lietuvos 

Respublikoje veikė 46 aukštosios mokyklos, iš jų 21 numatyta diegti kokybės vadybos sistemas. 
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išoriniu vertinimu 

(proc.) 

 

1 uţdavinys 2010 metais buvo įgyvendinamas per 4 priemones. 2009 metais buvo pasirašytos 6 sutartys dėl projektų finansavimo ir 

administravimo, 2010 metais – 21. Pagal 1 uţdavinio priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pasirašytos 27 projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys uţ 13.776.420,86 eurų. Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų 

pateiktus mokėjimo prašymus – 3.307.238,05 eurai. Panaudojant šias lėšas, buvo pasiekti rezultatai, kurie iš dalies atsispindi stebėsenos rodiklių 

pasiekimuose.  

Produkto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, 

skaičius“ ir rezultato rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją, 

dalis (proc.)“ pasiekimų 2010 metais nebuvo, kadangi projektai, siekiantys šio rodiklio, bus pradėti tik 2011 metais. Pirmųjų pasiekimų laukiama 

projektų įgyvendinimo viduryje arba pabaigoje, tai yra 2012–2013 metais. Nepaisant to, pastebima rizika, kad iki finansavimo periodo pabaigos 

nebus visa apimtimi pasiekta šio rodiklio reikšmė, numatyta ŢIP VP (1000).  

2010 metais sulaukta nemaţų produkto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas, skaičius“ ir rezultato rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus, dalis (proc.)“ pasiekimų. Pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 1706 

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (per 1 uţdavinio priemones – 1649, per 2 uţdavinio priemones – 57), o tai sudaro 

beveik ketvirtadalį (24,73 proc.) ŢIP VP numatytos pasiekti rodiklio reikšmės (6900). Iš visų besimokančiųjų asmenų neformaliojo švietimo 

programos baigimo paţymėjimus gavo 1693 asmenys (per 1 uţdavinio priemones – 1637, per 2 uţdavinio priemones – 56) arba 99,23 proc. Toks 

rezultatas rodo mokymų poreikį ir aktualumą. Šiuo metu daugelio projektų įgyvendinimas dar tik įpusėjęs, todėl lyginant su panaudotomis 

lėšomis, rodiklių pasiekimo reikšmės yra gana aukštos. Finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta, kad pagal neformaliojo švietimo 

programas mokysis 7842 asmenys (per 1 uţdavinio priemones – 4365, per 2 uţdavinio priemones – 3477), iš kurių ne maţiau kaip 90,71 proc. 

gaus neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus. Pagal planuojamus pasiekti rezultatus matyti, kad baigus pradėtų įgyvendinti 

projektų veiklas jau 2011-2012 metais numatoma viršyti ŢIP VP (6900) nustatytas šių rodiklių skaitines reikšmes.  

Nors iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sutartyse dėl projektų finansavimo ir administravimo nebuvo numatyti produkto rodiklio 

„Pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, skaičius“ ir atitinkamo rezultato rodiklio 

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

pasiekimai, tačiau 2011 metais numatoma vykdyti vieną projektą, kurio įgyvendinimo metu planuojama iki finansavimo periodo pabaigos 

pasiekti ŢIP VP numatytas šių rodiklių reikšmes. Pirmųjų rezultatų tikimasi sulaukti 2012-2013 metais.  

Stebėsenos rodiklių „Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“, iš jų 

„profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis)“ ir „aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis)“, pasiekimų 2010 metais nebuvo. Tačiau pagal 

2010 metais pasirašytas 6 projektų finansavimo ir administravimo sutartis rodiklio „Aukštųjų mokyklų (ISCED 5-6 lygis), kurios diegia kokybės 

vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“ numatoma siekti 21 aukštojoje mokykloje. Nagrinėjamo rodiklio siekė projektai, 
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įgyvendinami pagal 1 uţdavinio priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ ir 2 uţdavinio priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo 

ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“. Planuojama, kad 2011 metais dar 19 aukštųjų mokyklų bus diegiamos kokybės vadybos sistemos.  

Rodiklio „Profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo 

institucijų“ pasiekimų iki 2010 metų pabaigos taip pat nebuvo. Nebuvo suplanuota siekti minėto rodiklio ir sutartyse. Nepaisant to, 2011 metais 

planuojama pradėti vykdyti 2 uţdavinio priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektus, 

kuriuos įgyvendinus bus pasiekta ŢIP VP numatyta pasiekti rodiklio reikšmė. Pirmųjų pasiekimų laukiama 2012–2013 metais. 

Atsiţvelgiant į pasirašytų sutarčių skaičių, lėšų įsisavinimo spartą ir planuojamus pasiekti arba jau pasiektus stebėsenos bei fizinius veiklų 

įgyvendinimo rodiklius, galima teigti, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiekti svarbiausi planuojami rezultatai, kurie sudarys sąlygas 

tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą. 

 

25 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 151.144.388,59 60.389.940,68 39,95 % 6.057.140,21 4,01 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, 

kurie mokėsi pagal 

formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurių: 

15.000 39.173 261,15 % 717 4,78 % 

- moksleiviai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

7.000 28.044 400,63 % 717 10,24 % 

- studentai (aukštojo 

mokslo studijos); 
3.000 10.679 355,97 % 0 0 % 

- mokytojai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

4.000 450 11,25 % 0 0 % 
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- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 
1.000 0 0 % 0 0 % 

Mokytojų, dėstytojų, 

kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

jų: 

30.000 14.781 49,27 % 2.016 6,72 % 

- mokytojai (bendrasis 

ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

25.000 11.169 44,68 % 1.108 4,43 % 

- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 
5.000 3.612 72,24 % 908 18,16 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, 

kurie  

gavo valstybės 

pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis  

 

80 % 88,37 %  96,09%  

Moksleivių, studentų, 

mokytojų, dėstytojų, 

kurie gavo neformaliojo 

švietimo programos 

baigimo paţymėjimus, 

dalis 

90 % 91,84 %  98,51 %  

 

Įgyvendinant 2 uţdavinio priemones, 2010 metais buvo vykdomi 123 projektai: 2009 metais buvo pasirašytos 6 sutartys dėl projektų 

finansavimo ir administravimo, 2010 metais – dar 117 sutarčių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos prisiimta įsipareigojimų uţ 60.389.940,68 

eurų, EK pripaţintų deklaruotinomis lėšų suma yra 6.057.140,21 eurų. Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimą 

galima vertinti kaip sėkmingą, kadangi dauguma pradėtų vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Vykdant 2 uţdavinio 

projektus, produkto ir rezultato rodiklių pasiekimai 2010 metais buvo pakankamai geri. Paţymėtina, kad pagal stebėsenos rodiklių skaičiavimo 

metodiką, daugeliu atvejų rodiklių pasiekimas fiksuojamas tik projektų veiklų įgyvendinimo viduryje ar pabaigoje. Taigi, pagal projektų 

finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytus stebėsenos rodiklių įsipareigojimus, ţymesni rezultatai laukiami 2011–2012 metais. 

Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatyta, kad pagal formaliojo švietimo programas bus mokomi net 39.173 mokiniai, 

studentai bei mokytojai. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal formaliojo švietimo programas mokėsi 717 mokinių, iš kurių 689 gavo 
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valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją. Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartyse planuojamą pasiekti produkto rodiklio „Moksleivių, 

studentų, mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ reikšmę (39.173), galima daryti išvadą, kad 

įgyvendinus šias sutartis bus daugiau nei 2 kartus viršyta ŢIP VP nustatyta atitinkamo rodiklio reikšmė (15.000). 

Reikėtų pastebėti, kad atskiruose rodiklio pogrupiuose planuojami pasiekimai nėra tolygūs. Tiek pagal priemonių aprašymuose, tiek pagal 

sutartyse suplanuotus rezultatus numatoma, kad iki finansavimo periodo pabaigos produkto rodiklio „Moksleivių, kurie mokėsi pagal formaliojo 

švietimo programas, skaičius“ bei atitinkamo rezultato rodiklio „Moksleivių, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją, dalis“ pasiekimo 

reikšmės gerokai viršys ŢIP VP nustatytą pasiekti reikšmę (ŢIP VP nustatyta, kad mokymuose dalyvaus 7.000 mokinių, tačiau pagal priemones 

numatoma, kad mokymuose dalyvaus net apie 40.100).  

Kadangi priemonių, skirtų studijų kokybės gerinimui, įgyvendinimas dar tik pradėtas, stebėsenos produkto rodikliai „Studentų, kurie 

mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ ir rezultato rodikliai „Studentų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją, dalis“ 2010 metais 

dar nebuvo pasiekti. Pirmųjų pasiekimų laukiama projektų įgyvendinimo viduryje, t.y. 2011–2012 metais. Svarbu paţymėti, kad stebėsenos 

rodiklių, skirtų studentų mokymui pagal formaliojo švietimo programas, pasiekimo reikšmės taip pat turėtų viršyti ŢIP VP nustatytą mokymuose 

dalyvausiančių studentų pagal formaliojo švietimo programas skaičių, kadangi iki finansavimo periodo pabaigos pagal priemones numatoma 

mokyti 3.740 studentų. 

Tuo tarpu vertinant produkto rodiklio „Mokytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ bei atitinkamo rezultato 

rodiklio „Mokytojų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją, dalis“ pasiekimus iki finansavimo periodo pabaigos, egzistuoja vidutinė 

rizika, kad minėti rodikliai nebus pasiekti visa ŢIP VP nustatyta apimtimi, nes mokytojų mokymo pagal formaliojo švietimo programas poreikis 

nėra didelis. Tačiau pirmųjų pasiekimų laukiama 2012 metų pabaigoje, kai bus baigtas įgyvendinti projektas, skirtas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sąlygų sudarymui, suteikiant galimybę pedagogams įgyti naują arba tobulinti turimą kvalifikaciją.  

Rodiklių „Dėstytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ bei „Dėstytojų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis“ nepasiekimo rizika vertintina kaip didelė. Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamose priemonėse yra 

suplanuota išmokyti tik 50 dėstytojų pagal formaliojo švietimo programas (ŢIP VP nustatyta 1000). Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinamose 

priemonėse nebuvo projektų, siekiančių šio rodiklio. Švietimo ir mokslo ministerijos uţsakymu 2010-2011 metais yra atliekamas vertinimo 

projektas „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos 

programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas“, kurio įgyvendinimo metu vertinamos galimybės pasiekti minėtus rodiklius. Jeigu vertinimo metu 

nebus rasta galimybių finansuoti dėstytojų mokymą formaliuoju būdu, bus siūloma keisti ŢIP VP numatytąjį rodiklį arba jo pasiekimo reikšmę. 

Ypač aktyviai vyko mokymai pagal neformaliojo švietimo programas: iki 2010 metų pabaigos mokėsi 1108 mokytojai, iš kurių 1103 

mokytojai gavo neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus (99,54 proc.), ir 908 dėstytojai, iš kurių 878 dėstytojai gavo 

neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus (97,93 proc.).   

Iki 2010 metų pabaigos pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse taip pat nustatyta, kad pagal neformaliojo švietimo 

programas mokymuose dalyvaus 14.781 mokytojas ir dėstytojas. Iki ataskaitinio periodo pabaigos jau mokėsi 2016 asmenų, iš kurių 

neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus gavo 1986 asmenys. Kadangi pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo 

sutartis jau įsipareigota pasiekti pusę produkto rodiklio „Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“ 
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nustatytos reikšmės, tikimasi, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiekta visa ŢIP VP numatyta rodiklio reikšmė (30.000), o pasiekti 

rezultatai pagerins mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę. 

 

 

26 lentelė. 3 uţdavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 63.881.487,49 24.283.769,84 38,01 % 4.147.713,48 6,49 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie 

mokėsi pagal 

formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurio: 

4.000 2.816  70,40 % 0 0 % 

- socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių ir 

socialinės atskirties 

asmenys; 

2.000 2.816 140,80 % 0 0 % 

- švietimo pagalbos 

specialistai 
2.000 0 0 % 0 0 % 

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

13.800 14.457 104,76 % 5.375 38,95 % 
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darbuotojų, kurie 

mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurio: 

-socialinės  

rizikos, specialiųjų 

poreikių ir socialinės 

atskirties asmenys; 

8.800 2884 32,77 % 389 4,42 % 

- švietimo pagalbos 

specialistai 
5.000 11.573 231,46 % 4.986 99,72 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie gavo 

valstybės pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

80 % 82,92 %   0  %  

Socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 

darbuotojų, kurie gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus, dalis 

(proc.) 

90 % 90,57 %  98,45  %  

 

Pagal 3 uţdavinio priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašyta 10 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 

24.283.769,84 eurus. 2009 metais buvo pasirašytos 8 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 2010 metais – dar 2. Iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos įgyvendinami projektai deklaravo išlaidų uţ  4.147.713,48 eurų.  
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Kadangi įgyvendinant pradėtus projektus, veiklos, skirtos socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų mokymui pagal formaliojo švietimo programas, dar tik pradėtos vykdyti, rodiklių „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ ir „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją“ pirmųjų pasiekimų laukiama projektų įgyvendinimo 

viduryje ar pabaigoje, t.y. 2011–2012 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta, kad pagal 

formaliojo švietimo programas mokysis 2816 socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų. Numatoma, kad iki 

finansavimo periodo pabaigos pasiekta rodiklio reikšmė viršys ŢIP VP nustatytą pasiekti rodiklio reikšmę (2.000). 

Tuo tarpu projektus, kuriuose būtų siekiama rodiklių „Švietimo pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, 

skaičius“ ir „Švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją“, numatoma pradėti 2011 metais, o pirmųjų 

pasiekimų sulaukti 2012–2013 metais.  Nepaisant to, yra didelė rizika, kad šis rodiklis nebus pasiektas visa ŢIP VP nustatyta apimtimi. Šiuo 

metu ieškoma galimybių iki finansavimo periodo pabaigos pasiekti ŢIP VP nustatytą rodiklį. Jeigu nebus rasta galimybių pasiekti atitinkamą 

rodiklį, bus siūloma koreguoti ŢIP VP nustatytą skaitinę rodiklio reikšmę. 

Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, priemonės, kurias įgyvendinant yra vykdomi socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas, vyksta laiku ir pakankamai rezultatyviai. Iki 2010 metų 

pabaigos mokėsi 389 asmenys, iš kurių 312 gavo neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus. Be to, gausesnių produkto rodiklio 

„Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“ 

bei atitinkamo rezultato rodiklio “Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo 

švietimo programos baigimo paţymėjimus, dalis (proc.)“ pasiekimų laukiama 2012 metais, kai projektai bus pasiekę veiklų įgyvendinimo vidurį 

arba pabaigą. Pagal ataskaitiniu laikotarpiu pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytus įsipareigojimus matyti, kad 

bus mokomi 2884 socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, o tai yra trečdalis ŢIP VP nustatytos pasiekti reikšmės 

(8800). Paţymėtina, kad 2011 metais numatoma pradėti naujus projektus, kuriuose bus siekiama šio rodiklio, todėl iki finansavimo periodo 

pabaigos tikimasi pasiekti ŢIP VP nustatytą nagrinėjamo rodiklio reikšmę. 

Priemonėse, kuriose numatyti švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas, taip pat yra nemaţų 

pasiekimų. Pagal pasiektus rodiklius matyti, kad švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas buvo vykdomi 

sėkmingai ir didţioji dalis besimokiusių asmenų gavo neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus. Iki 2010 metų pabaigos buvo 

pasiekta beveik visa Veiksmų programoje nustatyta rodiklio „Švietimo pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 

programas, skaičius“ skaitinė reikšmė (4.986 iš 5.000), o iki finansavimo periodo pabaigos pasiekus projektų finansavimo ir administravimo 

sutartyse suplanuotą pasiekti reikšmę (11.573), bus gerokai viršyta ŢIP VP nustatyta rodiklio skaitinė reikšmė (5.000). Rezultato rodiklio 

„Švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus, dalis (proc.)“) procentas taip pat yra aukštas 

(98,45 proc.). 
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9 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 

sutartis bei panaudotas lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

299,6 (100%)

116,0 (38,7%)

15,9 (5,3%)

0 EUR

50 EUR

100 EUR

150 EUR

200 EUR

250 EUR

300 EUR

VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

2 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

2 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 299,6 mln. eurų. Iki 2010 m. pabaigos pasirašyta 

finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 116,0 mln. eurų, t. y. 38,7 proc. nuo 2 prioritetui skirtos 

lėšų sumos. Iki 2010 m. pabaigos pripaţinta deklaruotinomis EK – 15,9 mln. eurų, t. y. 5,3 proc. 

nuo 2 prioritetui skirtos lėšų sumos. 
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10 paveikslas. 2  prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

68,3 (100%)

13,5 (20%) 

0 EUR

10 EUR

20 EUR
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50 EUR
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70 EUR

2010 m. kritinis planas 2010 m. kritinio plano

įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 

Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos 

Sąjungos fondų lėšų suma 2010 m. 2 prioritetui buvo 68,3 mln. eurų. 2010 m. įgyvendinant šį 

prioritetą Europos Sąjungos lėšų naudojimo planas nebuvo įvykdytas (Ţr.10 pav.). 2010 m. 

pabaigoje pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį  prioritetą sudarė 

13,5 mln. eurų, t. y. 20 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. 

Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų 

aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, 

sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, sutarčių pasirašymo. Buvo organizuojami Švietimo 

ir mokslo ministerijos, vadovaujančiosios institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos susitikimai 

priemonių įgyvendinimui aptarti, tarp šių institucijų buvo derinami detalūs priemonių įgyvendinimo 

planai ketvirčiams. 

Atsilikimą nuo plano planuojama panaikinti 2013 m. Iki laikotarpio pabaigos planuojama 

panaudoti visas lėšas, skirtas 2 prioriteto priemonėms. 

 

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

27 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

 

 

Grupė  Tikslinės grupės atstovų (moterų, 

imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

baigusių dalyvauti projektų 

veiklose*.  

Moterys 74,61 % 

Migrantai 0,03 % 
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Maţumos 3,04 % 

Neįgalieji 0,16 % 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,00 % 

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 

medţiagų ligomis 

0,00 % 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys  8,54 % 

 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

Siekiant uţtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes vykdant projektų veiklas, į bendruosius 

projektų atrankos kriterijus yra įtraukti reikalavimai dėl projektų atitikties lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principams. Atliekant paraiškų dėl projektų finansavimo vertinimą ir (arba) 

vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną, tikrinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principams, nepaţeidţia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių 

vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Papildomų reikalavimų 

vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose 

prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra numatyta, todėl galima teigti, kad prioriteto įgyvendinimo 

poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.  

 

2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumas ir socialinė aprėptis.  

 

Tarp projektų, turinčių teigiamą poveikį socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumui ir socialinei 

aprėpčiai galima minėti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Iškritusių iš 

mokyklos mokinių grąţinimas“, kuriame numatyta specialiųjų poreikių, nereguliariai mokyklą 

lankantiems mokiniams teikti reikiamą švietimo pagalbą, stiprinti jų pasitikėjimą savimi, mokymosi 

motyvaciją, mokyti mokytis, atsiţvelgiant į jų poreikius organizuoti po pamokinę veiklą (ugdymo ir 

uţimtumo grupės), kurti mokyklos nelankančių vaikų apskaitos sistemą, tobulinti prevencinę veiklą 

šalyje sisteminant informaciją apie esamas prevencines programas, tobulinti švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikaciją (seminarai, rekomendacijos), skatinti savivaldybes aktyviau spręsti 

mokyklos nelankymo problemą (susitikimai, konsultacijos, konferencijos). 

Be to, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektu „Specialiųjų poreikių 

asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ siekiama patenkinti specialiųjų poreikių asmenų, kurie pasirinko 

ugdymą(si) drauge su bendraamţiais, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, pritaikyti šiems 

mokiniams ugdymo(si) aplinką ir sukurti tinkamas šių mokinių ugdymo(si) formas bei parengti 

dokumentus, reglamentuojančius šių naujų ugdymo(si) formų diegimą. Taip pat siekiama parengti 

pedagogus taikyti naujas ugdymo(si) formas, individualizuoti ugdymo turinį, švietimo 

administracijos darbuotojus – organizuoti šių vaikų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, švietimo 

pagalbos specialistus – teikti individualią pedagoginę ir psichologinę pagalbą šiems mokiniams, 

konsultuoti tėvus ir mokytojus dėl šių mokinių ugdymo. Ypač svarbus yra naujų pagalbos ir 

specialiųjų ugdymo(si) formų kūrimas ir diegimas, kuris didins šių mokinių ugdymo(si) 

veiksmingumą bei uţtikrins vaiko specialiuosius poreikius atitinkantį ugdymą.  

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

 

2010 m. yra įgyvendinami projektai, skirti mokslo ir studijų gerinimui ir susiję su esminiais 

Mokslo ir studijų reformos tikslais ir uţdaviniais. Tarp novatoriškų projektų yra Vilniaus 

universiteto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos 

parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindţiamų studijų programų 

metodikos kūrimas ir diegimas“ projektas. Šio projekto esmė yra studijų proceso tobulinimas ir 
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tarptautiškumo prielaidų kūrimas Lietuvos aukštosiose mokyklose parengiant ir įgyvendinant 

Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo (toliau – ECTS) nacionalinę koncepciją, pritaikant „Tuning 

Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtintą ECTS metodiką Lietuvos aukštojo mokslo 

institucijų (toliau – AMI) reikmėms ir studijų programose diegiant kredito sampratą, –  

besimokančiojo studijų apimties ir mokymosi rezultatų santykį/dermę – kaip vieną svarbiausių 

vidinio kokybės uţtikrinimo garantų. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme įvardintą naują kredito sampratą ir didesnės dermės su Europos AMI bei norint optimaliai 

išnaudoti kreditinės sistemos teikiamus privalumus, projekte siekiama sukurti sistemą, kuri padės 

Lietuvos AMI įsidiegti ECTS principais pagrįstą kreditinę sistemą, tai yra, į rezultatus orientuotą 

mokymą bei diegti akademinio kredito suvokimą grįstą studijų apimtimi ir siekiniais. Projekte 

pasirinktos 6 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą 6 skirtingose studijų 

srityse, skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems 

šių krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti 

demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai. 

Projekte numatoma parengti sistemą, kurią sudaro ECTS nacionalinė koncepcija, 

įgyvendinimo metodika ir studijų programų demonstraciniai aprašai. Taip pat numatyta parengti 

ECTS metodikos, skirtos aukštosioms mokykloms, pristatymo programą ir ją įgyvendinti bei 

organizuoti mokymus aukštųjų mokyklų atstovams.  

Pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

vykdomas Švietimo mainų paramos fondo „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos 

sukūrimas savivaldybėse“ projektas, kurio įgyvendinimo metu yra diegiamos novatoriškos ugdymo 

priemonės. Projektu siekiama sukurti kokybiškai naujas neformaliojo švietimo paslaugas, ugdyti 

neformaliojo švietimo teikėjų kompetenciją ir skatinti naujų neformaliojo ugdymo metodų 

naudojimą. Projekto tikslas – plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų, 

vaikų socializacijos ir uţimtumo veiklas; ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui 

reikalingus gebėjimus. Projekto tikslinės grupės – mokiniai, mokytojai, mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos darbuotojai, jaunimas ir suaugusieji. Projekto įgyvendinimas turės 

teigiamą poveikį projekto tikslinėms grupėms – mokiniai ugdysis socialines, asmenines ir pilietines 

tautines kompetencijas, bus kuriama kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų kultūra, 

įgyvendinant neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymus. Mokymosi visą 

gyvenimą švietimo sistemos administratoriai įgis kompetencijas, reikalingas geriau administruoti 

neformaliojo švietimo paslaugas.  

Įgyvendinant projektą bus įdiegta 20 parengtų neformaliojo švietimo programų vaikų vasaros 

poilsio stacionariose stovyklose visose Lietuvos savivaldybėse. Iš viso stovyklose ugdysis ne 

maţiau kaip 10.000 vaikų, iš kurių 1.000 socialiai remtini vaikai. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos bus įgyvendinamos remiantis neformaliojo ugdymo principais: specifine aplinka, 

aktyviu dalyvavimu ugdymo(si) procese, visumos principu, mokymusi iš patirties, atviru ir 

neformaliu bendravimu, nekonkurencinės aplinkos kūrimu, į grupės procesą orientuotu ugdymu(si). 

Planuojama, kad neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaus vidutiniškai  apie 166 vaikų iš 

kiekvienos savivaldybės. Kiekvienas vaikas pagal neformaliojo švietimo programas ugdysis 19 

mėnesių.  

Taip pat Lietuvos savivaldybėse bus įgyvendintos 4  pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų 

švietimo programos: Mokinių savivaldos stiprinimo programa, Regioninio identiteto stiprinimo 

programa, Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių 

darbų organizavimo programa, Asociacijų (vaikų, jaunimo ir kt. organizacijų) bendradarbiavimo 

(partnerystės) su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiškumą ir tautiškumą, 

programa. Numatoma, kad pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaus 

10.000 vaikų.  

Projekte taip pat numatyti neformaliojo švietimo teikėjų (mokytojų) ir mokymosi visą 

gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai. Mokymuose dalyvaus 250 neformaliojo 
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vaikų švietimo teikėjų (mokytojų) iš skirtingų Lietuvos savivaldybių ir 50 mokymosi visą gyvenimą 

švietimo sistemos darbuotojų. 

 

4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai   

 

2 prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai pagal šiuo metu 

vykdomus projektus yra netiesioginis. 2010 m. nebuvo priemonių, kurių veiklos būtų tiesiogiai 

skirtos informacinės visuomenės plėtrai, tačiau dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje 

įgyvendinamų projektų gerina sąlygas informacinės visuomenės principų įgyvendinimui. 

Tarp projektų, turinčių teigiamą poveikį informacinės visuomenės plėtrai yra Vilniaus Ozo 

vidurinės mokyklos įgyvendinamas projektas „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių  kūrimas ir 

diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios 

mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“. Vilniaus Ozo vidurinė mokykla yra vienintelė mokykla 

Lietuvoje, kuri yra parengusi nuotolinio mokymosi kursus VIII-XII klasėms ir nuotoliniu būdu 

nemokamai teikia formaliojo švietimo paslaugas. 2009-2010 mokslo metais mokykloje mokėsi 

įvairaus amţiaus ir poreikių 357 nuotolinių klasių mokiniai (didţioji jų dalis – „iškritę“ iš bendrojo 

lavinimo sistemos asmenys). Grįţdami į mokyklą ir norėdami įgyti reikiamą išsilavinimą jie turi 

įveikti atskirtį (pakartoti primirštus dalykus, dirbti papildomai, savarankiškai, gauti daugiau 

papildomos ir išsamesnės informacijos) ir kokybiškai pasirengti pasiekimų patikrinimui bei brandos 

egzaminams. Todėl vien teorinių pamokų jiems nepakanka, atsirado didelis naujų IT priemonių 

poreikis:  

1. 9-12 klasių kursą papildyti virtualiomis mokytojų paskaitomis (dalyko mokytojas surinks 

konkrečiai pamokai reikalingą metodinę medţiagą; apibendrins, aiškins, komentuos uţduotis; 

parengs savo paskaitoms e-pateiktis, paskaitos konspektus), kuriomis mokiniai galės naudotis 

mokymosi procese. 

2. 11-12 klasėms sukurti papildomus visų mokomųjų dalykų e-mokymo priemonių (su 

iliustracijomis, ţemėlapiais, vaizdo, garso medţiaga, išoriniais šaltiniais, interaktyviomis 

uţduotimis) komplektus temoms. Tai suteiks galimybę individualizuoti ir diferencijuoti mokymą, 

optimaliau organizuoti pamoką, kai mokinių mokymosi lygis skirtingas (minėtų klasių mokinių 

amţius yra 17-35 metai).  

3. Sukurti ir įdiegti lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos dalykų modulius 10-12 klasėms 

(moduliai su e-priemonėmis padės pasirengti privalomam gimtosios kalbos ir istorijos valstybiniam 

egzaminui). Įdiegtomis e-mokymosi priemonėmis 9-12 kl. naudosis nuotolinių ir dieninių klasių 

Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos bei jos partnerių mokiniai. Projekto metu bus mokomi mokytojai, 

kurie dirbs ir diegs mokymosi procese inovatyvias e-mokymosi priemones. Parengtos ir įdiegtos 

priemonės padės moksleiviams geriau pasirengti valstybiniams brandos egzaminams.  

Teigiamą poveikį informacinei plėtrai taip pat turi projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų 

kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones (toliau – MOBIK)“, kurį įgyvendina 

Ugdymo plėtotės centras. Projekto tikslas – gerinti mokyklų bibliotekose teikiamų paslaugų kokybę 

ir efektyvumą, tobulinant mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetenciją. Įgyvendinamas projektas 

prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos, švietimo kokybės gerinimo bei 

skirtumų tarp regionų maţinimo. Projekto veiklų įgyvendinimo metu atliekamas Mokyklų 

bibliotekų informacinės sistemos  „MOBIS“ (toliau – „MOBIS") atnaujinimas. „MOBIS“ leidţia 

automatizuoti visus bibliotekos procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų 

aptarnavimo,  keistis duomenimis su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema LIBIS. 

Papildoma priemone, leidţiančia pagerinti mokyklų bibliotekose teikiamų paslaugų kokybę,  taps 

projekto metu kuriama nauja Vadovėlių duomenų bazė. Šiame projekte numatoma:  atlikti mokyklų 

bibliotekų darbuotojų kompetencijų tyrimo analizę, suteikti „MOBIS“ atnaujinimo paslaugas, 

parengti mokymo programas su metodine medţiaga, sukurti naują Vadovėlių duomenų bazę, 

parengti bibliotekų darbuotojus-konsultantus, kurie gebėtų konsultuoti mokyklų bibliotekų 
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darbuotojus ir mokyti juos technologinio, kompiuterinio raštingumo bei dirbti su atnaujinta 

„MOBIS“. Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas tiesiogiai siejasi su 

informacinės visuomenės prioritetais efektyviai panaudoti IKT galimybes modernizuojant visą 

švietimo sistemą, aukšto lygmens specialistų ugdymu, perkvalifikavimu, naujų kompetencijų 

įgijimu. Įgytos mokyklų bibliotekų darbuotojų ţinios IT srityje, „MOBIS“ atnaujinimas, nauja 

sukurta Vadovėlių duomenų bazė prisidės prie švietimo pagalbos kokybės gerinimo, skatins 

paţangą, prisidės prie Lietuvos švietimo sistemos plėtros. 

 

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  

 

28 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose) 

 

Ekonomikos 

augimo centrai 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Alytaus  280.267,46 106 

Marijampolės 288.338,19 107 

Tauragės  222.827,73 103 

Maţeikių  213.131,24 96 

Telšių  250.392,44 110 

Utenos  797.328,74 104 

Visagino 274.953,47 96 

 

Iš 160 projektų, kurie buvo įgyvendinami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 110 

projektų buvo įgyvendinama visoje Lietuvoje, todėl jų naudą patyrė ir septyni regioniniai 

ekonomikos augimo centrai.  

Išskirtinai didţiausią naudą ataskaitiniu laikotarpiu tarp 7 ekonomikos augimo centrų 

patyrė Utenos savivaldybė. Taip pat lyginant visus šiuos septynis ekonomikos augimo centrus 

Marijampolės, Alytaus ir Visagino savivaldybės gavo didesnę naudą lyginant su likusiomis – 

Tauragės, Maţeikių ir Telšių – savivaldybėmis. Lyginant su visomis Lietuvos savivaldybėmis, 

kuriose buvo įgyvendinami projektai per ataskaitinį laikotarpį, pagal deklaruotinų išlaidų sumą, 

įtrauktą į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 

Utenos savivaldybė yra 2 vietoje po Vilniaus miesto savivaldybės (1.052.034,23 eurų). 

Marijampolės miesto savivaldybė yra 6 vietoje pagal deklaruotinas išlaidas, po jau minėtų ir 

Klaipėdos (452.218,25 eurų), Šiaulių (443.023,19) bei Kauno (343.123,73 eurų) miestų 

savivaldybių.  Alytaus miesto savivaldybė eilėje eina iškart po Marijampolės miesto savivaldybės. 

Po Alytaus – Visagino ekonomikos augimo centras. Telšių ir Tauragės ekonomikos augimo centrai 

(atitinkamai) pagal deklaruotinas ataskaitinio laikotarpio lėšas be jau minėtų savivaldybių dar 

nusileidţia Vilniaus rajono (260.576,50 eurų), Panevėţio miesto (260.954,79 eurų) bei Kauno 

rajono (252.445,88 eurų) savivaldybėms, kuriose ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 

projektai. Priešpaskutinėje vietoje (iš 16 savivaldybių, kuriose ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

įgyvendinami projektai) lieka Maţeikių ekonomikos augimo centras, kurį pagal deklaruotinas 

išlaidas lenkia Rokiškio (219.315,82 eurų) ir Prienų (216.267,93 eurų) rajonų savivaldybės. 

Paskutinėje vietoje pagal deklaruotinas lėšas liko Birţų rajono savivaldybė, atsiliekanti nuo 

Maţeikių rajono savivaldybės vos 47,97 eurų (deklaruotinų išlaidų suma buvo 213.083,27 eurų). 
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6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.  

 

Priemonių, tikslingai orientuotų tik į darnios plėtros principų įgyvendinimą nėra. Tačiau 

galima teigti, kad dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje įgyvendinamų priemonių skatina darnios 

plėtros principų įgyvendinimą, nes pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją visuomenės 

švietimo ir mokslo plėtra yra darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetai. Be to, nors ir nebuvo 

nustatoma papildomų reikalavimų projektams prisidėti prie darnios plėtros principų įgyvendinimo, 

tačiau pagal patvirtintas priemones yra projektų, kurių veiklose yra numatyta daryti teigiamą 

poveikį atskiroms sritims.  

Švietimo informacinių technologijų centras įgyvendina projektą „Regioninių švietimo 

valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos 

tobulinimas“. Šiuo projektu siekiama inicijuoti Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – 

ŠVIS) ir Politikos analizės (toliau – PA) kūrimą regionuose, remiantis jų poreikiais bei gerąja kitų 

šalių patirtimi. Projekto tikslinė grupė – visų lygmenų švietimo sistemos administracijos 

darbuotojai (mokyklų vadovai, savivaldybių ir apskričių švietimo skyrių specialistai). Projekte 

ištirti ŠVIS ir PA modeliai bus bandomi pilotinėse savivaldybėse. Šių savivaldybių švietimo 

administracijos darbuotojai bus mokomi dirbti su ŠVIS, bei bus padidinta jų kompetencija 

kokybiškai atlikti švietimo PA. 

Projekto veiklose atliekamas tyrimas, kuriame numatoma išanalizuoti situaciją parinktose 

pilotinėse savivaldybėse ir parengti ŠVIS ir PA regiono modelius, reikalingos programinės įrangos 

specifikacijas, pilotinių savivaldybių švietimo administracijos darbuotojų esamas ir reikalingas 

kompetencijas. Tyrimo rezultatai pristatomi, išleidţiant leidinį, kuriame planuojama pateikti tyrimo 

rezultatų analizės ataskaitą, siūlomus įvairius ŠVIS ir PA modelius, apibendrinančias išvadas ir 

rekomendacijas. Taip pat rengiami reikalingi teisės aktų, reglamentuojančių ŠVIS ir PA veikimą 

regionuose, projektai. Pagal projekto metu parengtą mokymų programą planuojama vykdyti 

mokymus pilotinių savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Iš viso ketinama mokyti 176 

asmenis. Planuojama mokymų apimtis 80 val. Įvykdţius mokymus atliekama mokymų rezultatų 

analizė. Remiantis pilotinių ŠVIS ir PA savivaldybių mokymų rezultatų analize, sudaroma mokymų 

programa ŠVIS ir PA savivaldybių ir apskričių specialistams bei švietimo sistemos administracijos 

darbuotojams. 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos įgyvendinamos pagal šias priemones: 

1. „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. 2010 m. pagal šią priemonę pradėta įgyvendinti 17 

projektų. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: 

a) Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymas ir strategija bus paremta uţsienio aukštųjų mokyklų 

valdymo gerąja praktika; 

b) bus remiamas Lietuvos aukštųjų mokyklų ir verslo asociacijų tarptautinis 

bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis ir uţsienio verslo įmonėmis, skatinant 

neformalųjį Lietuvos studentų verslumo ugdymą. 

2. „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais uţsienyje, uţsienio šalių 

piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, 

kompetencijų tobulinimas“. Projektus pagal priemonę planuojama pradėti įgyvendinti 2011 m. IV 

ketv. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: 

a) naujų ugdymo modulių rengimas ir diegimas; mokomosios medţiagos rengimas ir 

leidyba; mokytojų kvalifikacijos kėlimas; gerosios patirties sklaida; teisinės dokumentacijos 

projektų rengimas; 

b) tikslinės grupės yra mokiniai (uţsieniečiai, gyvenantys Lietuvoje, ir lietuviai, gyvenantys 

uţsienyje); mokytojai (dirbantys Lietuvoje ir uţsienyje). 
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3. „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. 2010 m. pagal šią priemonę pradėta 

įgyvendinti 69 projektai. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: 

a) Jungtinių (joint degree) studijų programų kūrimas ir įgyvendinimas; 

b) studijų programų atnaujinimas, remiantis tarptautine (ES) praktika; 

c) studijų kreditų perskaičiavimas pagal ES standartus; 

d) dėstytojų staţuotės uţsienyje, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, remiantis uţsienio 

aukštųjų mokyklų gerąja praktika, tarptautiniais standartais; 

e) studentų verslumo ugdymas, remiantis tarptautine praktika; 

f) studentų praktikų rengimas uţsienyje; 

g) dalies studijų atlikimas uţsienio aukštosiose mokyklose. 

4. „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. 2010 m. pagal šią priemonę buvo įgyvendinami 4 

projektai. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: 

a) studijų programų kūrimas ir įgyvendinimas su uţsienio aukštosiomis mokyklomis; 

b) Lietuvos studentų studijų ir dėstytojų dėstymo veiklų uţsienyje rėmimas; 

c) švietimo ir tyrimų veikla, paremta uţsienio šalių praktika; 

d) studentų praktinių įgūdţių tobulinimas, paremtas uţsienio šalių praktika; 

e) studentų praktinių įgūdţių įgijimas uţsienyje; 

f) Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos 

parengimas ir įgyvendinimas; 

g) Lietuvos aukštojo mokslo ţinomumo pasaulyje didinimas (Lietuvos aukštojo mokslo 

prekės ţenklo ir Lietuvos aukštąjį mokslą pristatančios interneto svetainės sukūrimas; dalyvavimo 

tarptautiniuose renginiuose koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas; reprezentatyvių leidinių apie 

Lietuvos aukštąjį mokslą uţsienio kalbomis parengimas bei leidyba ir pan.). 

Gerosios praktikos pavyzdys: Vytauto Didţiojo universitetas pagal priemonę „Studijų 

sistemos efektyvumo didinimas“ įgyvendina projektą „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei 

valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“. 2010 m. birţelio – lapkričio 

mėn. 18 projekto tikslinės grupės narių dalyvavo 5 mokomuosiuose seminaruose/konferencijose 

uţsienyje: 

1. Trečiajame kasmetiniame Europos Universitetų Asociacijos Doktorantūros studijų tarybos 

susirinkime – konferencijoje (Third Annual Meeting of the EUA Council for Doctoral Education) 

(Berlynas, Vokietija); 

2. Europos Universitetų Asociacijos Antrojoje ekspertų konferencijoje „Link finansiškai 

stiprių universitetų: pajamų šaltinių diversifikavimas“ (Towards Financially Sustainable 

Universities II: Diversifying Income Streams) (Italija); 

3. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir IMHE konferencijoje 

„Aukštasis mokslas visiškai pasikeitusiame pasaulyje: kaip padaryti daugiau, turint maţiau“ 

(Higher Education in a World Changed Utterly Doing More with Less) (Paryţius, Prancūzija); 

4. Metinėje Europos Universitetų Asociacijos konferencijoje „Skirtumai ir panašumai: 

besikeičiantis Europos universitetų veidas“ (EUA Annual Conference: Diversities and 

Commonalities – the changing face of Europe's universities) (Italija); 

5. Penktajame Europos kokybės uţtikrinimo forume „Tiltas į kokybę: kokybės uţtikrinimo 

prasmė Europos, nacionaliniu ir instituciniu poţiūriu“ (Fifth European Quality Assurance Forum, 

Building Bridges: Making sense of QA in European, national and institutional contexts) 

(Prancūzija). 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose uţsienyje projekto dalyviams leido susipaţinti su 

naujausiomis Europinėmis ir pasaulinėmis aukštojo mokslo tendencijomis, diskusijų kryptimis, 

problematika ir gerosiomis patirtimis studijų ir mokslo organizavimo, universitetų finansų valdymo, 

kokybės uţtikrinimo, lyderystės, verslumo, tarptautiškumo ir universitetų misijos ir identiteto 

srityse. 18 projekto dalyvių, dalyvavusių tarptautinėse konferencijose uţsienyje, įgijo naujų 

aukštosios mokyklos valdymo kompetencijų ir tapo srities, kurioje gilino savo ţinias, ekspertais. 
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Išgirsta ir konferencijose gauta medţiaga kitiems tikslinėms grupės nariams bus pristatyta 

reflektyvaus metodologinio seminaro metu. Taip bus uţtikrinta gerosios patirties sklaida platesnėse 

universitetų darbuotojų grupėse. Dalyvavimas konferencijose tiesiogiai prisidės prie universitetų 

strategijų rengimo kokybės, kadangi bus integruotos jose įgytos ţinios, idėjos ir įţvalgos. Naujai 

įgytos ar patobulintos valdymo kompetencijos taip pat įtakos konferencijų dalyvių tiesioginių 

funkcijų, įgyvendinant strategiją, atlikimą. 

 

8. Socialinė partnerystė 

Netaikoma 

 

9. JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

10. Informacija apie kryţminį finansavimą. 

 

Pagal 2 prioritetą kryţminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,40 mln. eurų, 

t.y. 2,53 proc. nuo visų 2 prioriteto deklaruotinų lėšų. Ataskaitiniu laikotarpiu kryţminio 

finansavimo lėšos projektuose buvo naudojamos einamojo remonto, kompiuterinės ir organizacinės 

įrangos, biuro baldų ir mokomųjų priemonių (deginimo krosnių, šlifavimo staklių, muzikos 

instrumentų, sporto įrengimų, specialių baldų, studentų praktikoms reikalingos įrangos ir pan.) 

įsigijimui.  

 

3.2.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti 

 

Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje 

Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikti vienas svarbus ir trys vidutinės svarbos pastebėjimai 

susiję su nepakankamu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į vidaus 

procedūras. Atsiţvelgiant į šioje ataskaitoje nurodytus pastebėjimus, vidaus tvarkos aprašai buvo 

atitinkamai pakoreguoti iki 2010 m. gruodţio 31 d. 

Ilgai trunkanti ŢIP VP priedų keitimo procedūra trukdė 2010 m. laiku įgyvendinti 

suplanuotas priemones.  

Įgyvendinant 2 prioriteto projektus susidurta su šiomis problemomis ir iššūkiais: 

1. Įgyvendinant dalį šio prioriteto projektų, gerokai ilgiau nei planuota projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse uţtrunka viešųjų pirkimų organizavimas. Ši aplinkybė tiesiogiai 

sąlygoja vėlesnę projekto veiklų pradţią ir turi įtakos lėšų panaudojimo vėlavimui. 

2. Dalyje projektų įvykdţius pagrindinius pirkimus panaudojama maţesnė finansavimo dalis, 

nei buvo skirta sudarant projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Tokiu būdu 

projektai patiria maţiau tiesioginių išlaidų, nuo kurių tiesiogiai priklauso netiesioginių 

išlaidų, skirtų projekto administravimui, suma. Kadangi didţioji dalis LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos finansuojamų projektų vykdytojai yra biudţetinės įstaigos, tai jos 

susidūrė su sunkumais vykdydamos savo finansinius įsipareigojimus darbuotojams, kurie 

buvo įdarbinti projektams administruoti ir su kuriais buvo sudarytos darbo sutartys dar prieš 

atliekant projektų viešuosius pirkimus ir prieš paaiškėjant skirto finansavimo sutaupymo 

faktui. Kitaip tariant, projektų vykdytojai ne visada įvertino tiesioginių išlaidų projekte 

sutaupymo riziką. Projektui skirto finansavimo sutaupymai pastebimi tuose projektuose, 

kurių veiklos ir kaštai buvo suplanuoti prieš 3-4 metus, kuomet rinka dar nebuvo paveikta 

ekonominės krizės.  

3. Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama uţtikrinti finansuojamuose projektuose kuriamų 

produktų kokybę, yra įpareigojusi projektų vykdytojus suderinti tam tikrus projekto lėšomis 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 111 

kuriamus produktus su LR Švietimo ir mokslo ministerija ir tik po to juos naudoti kitoms 

projekto veikloms įgyvendinti. Dalies tokių produktų derinimas uţtruko dėl jų sudėtingumo 

ir svarbos vykdomai švietimo ir mokslo politikai  bei reformoms.  

4. Tam tikros projektų vykdytojų grupės susidūrė su partnerystės sunkumais projektuose. 

Pavyzdţiui, asociacijos patyrė sunkumų organizuodamos projekto darbą tarp projekto 

partnerių. Daţniausiai problemų kildavo, kai projekte, kuriam vadovauja asociacija, 

partneriais būdavo kelios stiprios aukštosios mokyklos. Tokiu atveju, kiekviena aukštoji 

mokykla buvo linkusi ginti savo pasiūlymus dėl kuriamų projekto produktų. Derybos tarp 

projekto parnerių uţsitęsdavo ir tiesiogiai sąlygodavo projekto veiklų vėlavimą. 

5. Taip pat pastebėta tendencija, kad akademinių atostogų metu (vasaros laikotarpiu) 

projektuose, kuriuos įgyvendina aukštosios mokyklos, veiklų įgyvendinimas sulėtėdavo ir 

kai kuriais atvejais lėmė dalies projekto veiklų vėlavimą. 

 

2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama paspartinti ESF lėšų panaudojimą 

įgyvendinamuose projektuose bei spręsti iškilusius sunkumus ir problemas, ėmėsi šių ţingsnių ir 

priemonių: 

1. Šiuo metu yra taikomi ir kontroliuojami projektų sutarčių specialiosiose sąlygose numatyti 

reikalavimai projektų vykdytojams, t.y. sutartyse numatoma, kad: 

a) projektai per pirmuosius 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo įsipareigoja pradėti vykdyti 

projekto aprašyme nurodytas veiklas; 

b) projektai per 6 ir 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo turi patirti ir deklaruoti mokėjimo 

prašymuose ne maţiau kaip tam tikrą procentą visų projektui įgyvendinti skirtų lėšų. 

2. Kartu su įgyvendinančiąja institucija (Europos socialinio fondo agentūra) organizuojami 

trišaliai susitikimai su projektų vykdytojais,  kurie nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų 

panaudoti tam tikrą dalį lėšų per 6 ir (ar) 12 mėn. Trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos 

projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimo prieţastys ir sudaromi tų prieţasčių įveikimo veiksmų 

planai. Taip pat projektų vykdytojai konsultuojami, esant probleminėms situacijoms.  

3. Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra 2010 m. kovo 2 d. 

pasirašė susitarimą dėl dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo. Taip pat 

trišaliu būdu sudarytoms projektų sutartims numatyti atskiri atvejai, kai sutarčiai pakeisti uţtenka 

dvišalio įgyvendinančiosios institucijos ir projekto vykdytojo susitarimo arba kai dėl konkrečios 

projekto sutarties keitimo įgyvendinančioji institucija kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl 

išankstinio pritarimo sutarties keitimui. Tai spartina lėšų įsisavinimą, kadangi yra sutaupoma laiko, 

kai reikia priimti skubius sprendimus susijusius su sutarčių įgyvendinimu. 
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3.3. 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 

 

 

Informacija apie ŢIP VP 3 prioritetą išreikšta įgyvendinimo uţdavinių stebėsenos rodiklių 

pasiekimais. 2007–2008 m. ŢIP VP 3 prioritetas nebuvo faktiškai pradėtas įgyvendinti ir buvo 

atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. 2009 m. buvo pradėtas 

įgyvendinimas, bet rodikliai dar nepasiekti, pateikti tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių 

duomenys. 2010 m. buvo toliau įgyvendinami 9 projektai, kurių finansavimo ir administravimo 

sutartys pasirašytos 2009 m. Šių projektų vertė 15.635.899,85 eurų. Iki 2010 m. pabaigos panaudota 

59 proc. šių lėšų. 2010 m. Lietuvos mokslo tarybos projektui „Lituanistika“ skirtas papildomas 

finansavimas 354.829, 41 eurų. 

2010 m. pasirašytos 24 projektų finansavimo ir administravimo sutartys pagal priemonę 

„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“, kuri prisideda prie tyrėjų kvalifikacijos ir 

kompetencijos tobulinimo, jų mobilumo skatinimo. Projektų vertė 4.482.599,49 eurų. Įgyvendinant 

projektus, stiprinama mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų veikla, bei mokslo ir studijų įstaigų 

asociacijų arba kitų organizacijų, kurios siekia įgyvendinti jungtines tyrimų ar integruotų mokslo, 

studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas arba koordinuoti nacionalines kompleksines 

programas ar nacionalines technologines platformas, arba mokslo ir studijų institucijų jungimąsi ir 

integraciją, veikla. Planuojama, kad įgyvendinant priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų 

veiklos stiprinimas“ pagal neformaliojo švietimo programas mokysis ne maţiau kaip 390 

mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), taip pat ne maţiau kaip 200 mokslininkų ir kitų 

tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų narių. Per 2010 m. 

panaudota 14 proc. projektams skirtų lėšų. 

2010 m pagal priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui 

įmonėse“, kurios tikslas didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių ţinioms ir mokslui imliose 

įmonėse, su UAB „Inovaciniai projektai“ pasirašyta projekto „Mokslinio potencialo stiprinimas 

ţinioms imliose įmonėse, orientuojantis į naujų intelektinių produktų kūrimą“ finansavimo ir 

administravimo sutartis. Projekto vertė 776.666,76 eurų. Projekto metu numatoma įdarbinti 7 

darbuotojus, iš jų 4 aukšto lygio mokslininkus ir 3 MTEP techninius darbuotojus (tyrėjus).  

2010 m. sausio 28 dieną įsigaliojo Lietuvos mokslo tarybos nutarimu patvirtintos visuotinės 

dotacijos priemonės Gairės pareiškėjams ir Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti 

paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui, pagal kurį konkurso būdu buvo numatyta skirti  

11.584.801 eurų aukšto lygio moksliniams tyrimams. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

baigtas paraiškų vertinimas. 2011 m. Lietuvos mokslo taryba sudarys 33 projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis uţ 11.514.891,39 eurų. 
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3.3.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

  

29 lentelė. 1 uţdavinys: Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Studentų, kurie 

mokėsi pagal 

formaliojo švietimo 

programas, skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas          1.000 

Pradinis taškas
 

6.610*          

Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų bei studentų, 

kurie mokėsi pagal 

neformaliojo 

švietimo programas, 

skaičius, iš kurių: 

Pasiekimas 0 0 197 1.097      1.097 

Tikslas          6.000 

Pradinis taškas
 

4.637*          

-mokslininkai ir kiti 

tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

Pasiekimas 0 0 121 935
1
      935

1
 

Tikslas          5.000 

Pradinis taškas 2.440*          

-studentai 
Pasiekimas 0 0 76 162      162 

Tikslas          1.000 

Pradinis taškas 2.197*          

                                                 
1
 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uţdavinių priemonės: pagal 1 uţdavinio priemones pasiekta 935; pagal 2 uţdavinio priemones – 0; iš viso pagal 1 ir 2 uţdavinių priemones – 935. 
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Finansuotų 

subsidijų studentų, 

mokslininkų ir kitų 

tyrėjų mokslinei-

tiriamajai veiklai 

skaičius, iš kurių: 

Pasiekimas 0 0 298 665      665 

Tikslas          1.200 

Pradinis taškas 257*          

-mokslininkai ir kiti 

tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas          300 

Pradinis taškas 133*          

- studentai 
Pasiekimas 0 0 298 665      665 

Tikslas          900 

Pradinis taškas 124*          

Rezultato rodikliai 

Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų bei studentų, kurie 

sėkmingai baigė 

formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

programas bei gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus ir/arba  

įgijo valstybės 

pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

Pasiekimas 0 % 0 % 84 % 87,24 %
1
      87,24 % 

Tikslas          85 % 

Pradinis taškas
 

63 %*          

                                                 
1
 Pagal 1 uţdavinio priemones pasiekta 87,237 proc. (mokėsi  1097; gavo paţymėjimus – 957). 
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*Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo 

ataskaita. 

 

30 lentelė. 2 uţdavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir maţinti jų amţiaus vidurkį Lietuvoje 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pagal darbo sutartis 

įdarbintų 

mokslininkų ir kitų 

tyrėjų (išskyrus 

studentus) skaičius: 

Pasiekimas 0 0 0 51      51 

Tikslas          560 

Pradinis taškas
 

635*          

- viešajame 

sektoriuje 
Pasiekimas 0 0 0 50

1
      50 

Tikslas          300 

Pradinis taškas
 

610*          

- MVĮ 
Pasiekimas 0 0 0 1      1 

Tikslas          260 

Pradinis taškas 25*          

Rezultato rodikliai 

Dalis pagal darbo 

sutartis įdarbintų 

mokslininkų ir kitų 

tyrėjų (išskyrus 

studentus), kurie ir 

toliau ten dirba po 6 

mėnesių po projekto 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas          80 % 

Pradinis taškas
 54 %* 

 
         

                                                 
1
 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uţdavinių priemonės: pagal 1 uţdavinio priemones pasiekta 50; pagal 2 uţdavinio priemones – 0; iš viso pagal 1 ir 2 uţdavinių priemones – 50. 

 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 116 

pabaigos (proc.) 

*Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. 

Tyrimo ataskaita. 

 
 

 

 

B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

31 lentelė. 3 prioriteto finansinė paţanga (eurais) 

 

  

Uţdaviniai Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatytų lėšų suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos 

iš skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

1. Uţdavinys 

„Tobulinti 

tyrėjų 

kvalifikaciją ir 

kompetenciją, 

skatinti jų 

mobilumą“ 

20.118.499,34 17.100.724,44 3.014.198,09 3.576,81 9.717.127,90 8.259.558,71 1.456.107,11 1.462,07 

2. Uţdavinys 

„Padėti didinti 

tyrėjų skaičių ir 

maţinti jų 

amţiaus vidurkį 

Lietuvoje“ 

2.267.341,00 1.655.406,34 223.601,14 388.333,53 587.438,72 498.420,93 87.729,25 1.288,54 

Iš viso: 22.385.840,34 18.756.130,78 3.237.799,23 391.910,34 10.304.566,62 8.757.979,64 1.543.836,36 2.750,61 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

 

32 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (uţ 2010 metus) 

 

Projektų dalyvių įvertinimo 

parametras 

Projektų dalyvių skaičius 

Asmenų, 

pradėjusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, 

skaičius 

Asmenų, kurie pradėjo 

dalyvauti projektų 

veiklose praeitą (-us) 

ataskaitinį (-ius) 

laikotarpį 

(-ius) ir tęsia arba baigė 

dalyvavimą projektų 

veiklose šį ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projektų dalyvių skaičius 2.418 1.184 0 0 1.852 802 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal amţių 

 Vaikai iki 14 m.  12 8 0 0 0 0 

 Jauni ţmonės (15-24 m.)  454 251 0 0 312 166 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 

m.)  

1.385 549 0 0 1.103 388 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (45–54 

m.)  

398 162 0 0 312 109 

 Vyresnio amţiaus ţmonės (55-64 m.)  147 152 0 0 111 103 

 Vyresni nei 65 m. ţmonės  22 62 0 0 14 36 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 

dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančiuosius),  

1.942 910 0 0 1.552 629 

 iš jų savarankiškai dirbantys  93 84 0 0 87 72 

 Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, 

įskaitant ilgalaikius bedarbius),  

8 5 0 0 6 5 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  1 1 0 0 1 1 

 Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 

(bendras ekonomiškai neaktyvių 

asmenų skaičius, įskaitant 

studijuojančius, besimokančius ar 

išėjusius į pensiją, nutraukusius 

verslą, visiškai neįgalius asmenis, 

dirbančius namų ūkyje ar kt.),  

468 269 0 0 294 168 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 

asmenys, kurie studijuoja ar mokosi  

466 265 0 0 292 164 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal paţeidţiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 Maţumos  79 54 0 0 58 33 

 Migrantai  1 1 0 0 1 1 

 Neįgalieji  5 1 0 0 5 1 

 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 0 0 0 0 0 0 
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atėmimo vietų asmenys  

 Asmenys, sergantys priklausomybės 

nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis  

0 0 0 0 0 0 

 Kiti socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos asmenys  

19 12 0 0 19 11 

 Asmenys, nepriklausantys socialinės 

atskirties ir socialinės rizikos 

grupėms  

2.315 1.118 0 0 1.770 758 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 

vientisosios, specialios profesinės, 

magistratūros, doktorantūros, meno 

aspirantūros, rezidentūros studijos) 

(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

2.282 1.121 0 0 1.812 785 

 Aukštojo mokslo laipsnio 

nesuteikiantis išsilavinimas baigus 

vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)  

18 4 0 0 12 2 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 

trečios pakopos profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 3 lygis)  

27 14 0 0 27 14 

 Pradinis ar ţemesnysis vidurinis 

(pagrindinis ar pirmos pakopos 

pagrindinis profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

91 45 0 0 1 1 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (ISCED 0 lygis)  

0 0 0 0 0 0 

 Asmenys, nepriklausantys nė vienai 

iš pirmiau nurodytų kategorijų  

0 0 0 0 0 0 

 

Per ataskaitinį laikotarpį 3 prioriteto projektų veiklose pradėjo dalyvauti 3602 asmenys. 

Sėkmingai vyko mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Iki 2010 m. pabaigos pagal 

neformaliojo švietimo programas jau mokėsi 1097 mokslininkai ir kiti tyrėjai bei studentai iš 

projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų 3305. Pradėtas projektų, kuriuose 

numatoma mokyti studentus pagal formaliojo švietimo programas, įgyvendinimas ir pagal projektų 

finansavimo ir administravimo sutartyse prisiimtus įsipareigojimus numatoma, kad 400 studentų 

mokysis pagal formaliojo švietimo programas.  

20 proc. visų dalyvių sudaro jauni ţmonės (15-24 m.). Tai moksleiviai, pirmos ir antros 

studijų pakopų studentai. Didţiąją projektų dalyvių dalį sudaro vidutinio amţiaus ţmonės (54 proc. 

– 25-44 m., 16 proc. – 45-54 m.). Vyresnio amţiaus ir vyresni nei 65 m. amţiaus ţmonės sudaro 10 

proc. visų projektų veiklų dalyvių. Vidutinio ir vyresnio amţiaus dalyvių grupes sudaro trečios 

studijų pakopos studentai, mokslininkai, kiti tyrėjai, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo 

institucijų ekspertai, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tematinių tinklų mokslininkų 

asociacijų ir jų narių darbuotojai. 

94,5 proc. projektų veiklų dalyvių yra įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą arba 

studijuoja pagal studijų programą. Tokį aukštą išsilavinimo lygį lemia 3 prioriteto specifika: 

siekiama didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srities ţmogiškųjų išteklių gebėjimus, 

tobulinant doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją. finansuoti subsidijas 

studentų mokslo-tiriamajai veiklai. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos finansuotos 665 subsidijos 

ir pasiekta beveik 74 proc. ŢIP VP nustatytos pasiekti rodiklio reikšmės. 

67 proc. dalyvių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį laikotarpį, sudaro 

moterys. Jaunų ţmonių amţiaus grupėje (15-24 m.), kurią sudaro mokiniai ir studentai, moterų yra 
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64 proc. Vidutinio ir vyresnio amţiaus dalyvių grupėse, kurias sudaro mokytojai, mokslininkai, kiti 

tyrėjai, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai, mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros tematinių tinklų mokslininkų asociacijų ir jų narių darbuotojai, moterų dalis 

pasiskirsto taip: 72 proc. – 25-44 m. grupėje, 71 proc. – 45-54 m. grupėje, 49 proc. – 55-64 m. 

grupėje, 26 proc. – vyresnių nei 65 m. amţiaus grupėje. Lietuvos Statistikos departamento 2009 m. 

duomenimis, dirbančių aukštojo mokslo sektoriuje ir turinčių mokslo (habilituoto daktaro, daktaro) 

laipsnį buvo 2,2 tūkst. moterų ir 2,7 tūkst. vyrų, o aukštojo mokslo sektoriuje iš 7,4 tūkst.  

darbuotojų turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą moterys sudarė apie 64 proc. Todėl galima 

teigti, kad projektų veiklose moterų dalyvauja apytikriai tokia pat dalis kaip ir tarp mokslo 

sektoriuje dirbančių asmenų. 

Tarp projektų tikslinių grupių nėra įvardinta socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupių, 

tačiau apie 4 proc. veiklų dalyvių sudaro maţumų atstovai ir apie 1 proc. – kiti socialinės atskirties 

ir socialinės rizikos asmenys. 
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D DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

33 lentelė. 1 uţdavinys:  Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 104.853.406,80 17.100.724,44 16,30 % 8.259.558,71 7,87 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Studentų, kurie mokėsi 

pagal formaliojo 

švietimo programas, 

skaičius 

1.000 400 40 % 0 0 % 

Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų bei studentų, 

kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 

kurių: 

6.000 3.305 55,08 % 1097 18,28 % 

-mokslininkai ir kiti 

tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

5.000 2.815 56,30 % 935 18,70 % 

-studentai 1.000 490 49 % 162 16,20 % 

Finansuotų subsidijų 

studentų, mokslininkų 

ir kitų tyrėjų mokslinei-

tiriamajai veiklai 

skaičius, iš kurių: 

1.200 660  55 %  665 55,41 % 

-mokslininkai ir kiti 

tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

300 200 66,66 % 0 0 % 

- studentai 900 460 51,11 % 665 73,89 % 
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R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų bei studentų, 

kurie sėkmingai baigė 

formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

programas bei gavo 

neformaliojo švietimo 

programos baigimo 

paţymėjimus ir/arba  

įgijo valstybės 

pripaţįstamą 

kvalifikaciją, dalis 

(proc.) 

85 % 85,99 %  87,24 %  

 

Pagal 1 uţdavinį pirmosios projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos 2009 m. pradţioje: pradėti įgyvendinti 8 projektai, 

pasirašyta Visuotinės dotacijos sutartis. 2010 metais buvo pasirašyta dar 24 projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Iš viso iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pasirašytos 32 sutartys uţ 17.100.724,44 eurų, o panaudota 8.259.558,71 eurų. Nors ataskaitiniu 

laikotarpiu dauguma projektų dar tik buvo pradėti vykdyti, jau gauti pirmieji duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimus.  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo produkto rodiklio „Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ pasiekimų, 

tačiau pagal 1 uţdavinio priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“, kurioje numatoma mokyti studentus pagal formaliojo švietimo 

programas, projektų įgyvendinimas pradėtas 2010 m., ir pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartyse prisiimtus įsipareigojimus 

numatoma, kad 400 studentų mokysis pagal formaliojo švietimo programas. Pirmųjų pasiekimų laukiama projektų veiklų įgyvendinimo 

pabaigoje, tai yra, 2012 m. Svarbu paminėti, kad 2011 metais bus pradėti įgyvendinti projektai pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų 

kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Šiuose projektuose taip pat bus siekiama mokyti studentus pagal 

formaliojo švietimo programas. Iki finansavimo periodo pabaigos tikimasi pasiekti ŢIP VP nustatytą rodiklio reikšmę, įgyvendinant projektus, 

skirtus doktorantūros proceso bei II pakopos studijų programų, susijusių su ţinioms ir mokslui imliais ūkio subsektoriais, įgyvendinimui.  

Ataskaitiniu laikotarpiu labai sėkmingai vyko mokymai pagal neformaliojo švietimo programas: buvo pasiektas trečdalis projektų 

finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų rezultatų. Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse buvo numatyta, kad mokymuose 

pagal neformaliojo švietimo programas dalyvaus 3305 mokslininkai ir kiti tyrėjai bei studentai, o iki 2010 m. pabaigos pagal neformaliojo 

švietimo programas jau mokėsi 1097 mokslininkai ir kiti tyrėjai bei studentai. Pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 935 mokslininkai 

ir kiti tyrėjai, iš kurių paţymėjimus gavo 818 asmenų, ir 162 studentai, iš kurių paţymėjimus gavo 139 asmenys. Pagal rezultato rodiklius matyti, 

kad vykdant projektų veiklas, asmenų, gavusių neformaliojo švietimo programos baigimo paţymėjimus, dalis (87,4 proc.) viršija ŢIP VP 

nustatytą procentą (85 proc.). Pagal planuojamus rezultatus iki finansavimo periodo pabaigos numatoma sėkmingai pasiekti visą ŢIP VP 
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nustatytą rodiklio „Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“ skaitinę reikšmę 

(6000).  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos taip pat buvo finansuotos 665 subsidijos studentų mokslo-tiriamajai veiklai pagal priemonę 

„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Pasiekta rodiklio reikšmė jau sudaro 

beveik 74 proc. ŢIP VP nustatytos pasiekti rodiklio reikšmės (900). Ir nors kito produkto rodiklio „Finansuotų subsidijų mokslininkų ir kitų 

tyrėjų mokslo-tiriamajai veiklai skaičius“ pasiekimų dar nebuvo, tačiau 2011 m. numatoma pradėti vykdyti projektus pagal priemones 

„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, „MTTP kokybė  ir ekspertų 

rengimas“, „Parama mokslininkų ir tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, kuriuose numatoma siekti šio rodiklio. Pirmųjų pasiekimų 

laukiama 2012–2013 m. Iki 2010 m. pabaigos pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta finansuoti 200 subsidijų 

mokslininkams ir kitiems tyrėjams (ŢIP VP nustatyta atitinkamo rodiklio reikšmė – 300) ir 460 subsidijų studentams (ŢIP VP nustatyta 

atitinkamo rodiklio reikšmė – 900). 

Iš viso iki finansavimo periodo pabaigos tikimasi finansuoti 573 subsidijas mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo-tiriamajai veiklai ir 900 

subsidijų studentų mokslo-tiriamajai veiklai, o pasiekti rezultatai turėtų sudaryti sąlygas tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų 

mobilumą. 

 

34 lentelė. 2 uţdavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir maţinti jų amţiaus vidurkį Lietuvoje 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 13.153.093,14 1.655.406,34 12,59 % 498.420,93 3,78 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Pagal darbo sutartis 

įdarbintų mokslininkų 

ir kitų tyrėjų (išskyrus 

studentus) skaičius: 

560 54 9,64 % 51 9,10 % 

- viešajame sektoriuje 300 50 16,66 % 50 16,66 % 

- MVĮ 260 4 1,54 % 1 0,38 %  

R
E

Z

U
L

T

A
T

O
 Dalis pagal darbo 

sutartis įdarbintų 

mokslininkų ir kitų 

80 % 0 %   0 %  
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tyrėjų (išskyrus 

studentus), kurie ir 

toliau ten dirba po 6 

mėnesių po projekto 

pabaigos (proc.) 

 

Įgyvendinant 2 uţdavinį iki 2010 m. pabaigos buvo pasirašytos 2 projektų finansavimo ir administravimo sutartys uţ 1.655.406,34 eurų. 

2009 m. buvo pasirašyta 1 projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2010 m. –  taip pat 1 sutartis. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

pagal vykdomas sutartis buvo panaudota 498.420,93 eurų.  

Įgyvendinant pasirašytas sutartis gauti pirmieji duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimus. Iki 2010 m. pabaigos įgyvendinant 1 

uţdavinio priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projekto, skirto 

podoktorantūros staţuočių įgyvendinimui Lietuvoje, metu viešajame sektoriuje pagal darbo sutartis buvo įdarbinta 50 mokslininkų ir kitų tyrėjų. 

2011 metais numatoma pasirašyti naujų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, pagal kurias bus siekiami mokslininkų įdarbinimui 

skirti rodikliai, todėl gausesnių pasiekimų laukiama 2011 m. Svarbu paţymėti, kad iš viso įgyvendinant 1 ir 2 uţdavinių priemones 

(„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, „MTTP kokybė  ir ekspertų 

rengimas“, „Parama mokslininkų ir tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, „MTEP veiklų vykdymas nacionalinių kompleksinių programų 

tematikose“) viešajame sektoriuje planuojama įdarbinti 546 mokslininkus ir kitus tyrėjus, todėl iki finansavimo periodo pabaigos rodiklio 

pasiekimai turėtų ţenkliai viršyti ŢIP VP nustatytą pasiekti rodiklio reikšmę (300).  

Ataskaitiniu laikotarpiu 1 mokslininkas buvo įdarbintas įmonėje pagal 2 uţdavinio priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos 

darbuotojų įdarbinimui įmonėse“. Gausesnių rodiklio pasiekimų laukiama 2011 m., kai bus pasirašyta daugiau projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių ir bus įdarbintas didesnis skaičius mokslininkų ir kitų tyrėjų labai maţose, maţose ir vidutinėse įmonėse. Iš viso iki 

finansavimo periodo pabaigos numatoma labai maţose, maţose ir vidutinėse įmonėse pagal darbo sutartis įdarbinti 260 mokslininkų ir kitų 

tyrėjų. 

Kadangi dar nėra pasibaigusių projektų, nėra ir rezultato rodiklio „Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus 

studentus), kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos (proc.)“ pasiekimų. Pirmųjų rezultato rodiklio pasiekimų tikimasi sulaukti 

po projektų pabaigos 2013 m., kai bus baigti įgyvendinti pradėti projektai. 

Nors projektų, vykdomų pagal 2 uţdavinį pasiekimai dar nedideli, tačiau atsiţvelgiant į panaudotų lėšų ir pasiektų rezultatų santykį, galima 

teigti, kad  uţdavinys vykdomas pakankamai sėkmingai. Tikimasi, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiektos visos ŢIP VP nustatytos 2 

uţdavinio įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmės. 
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11 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 

sutartis bei panaudotas lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

138,9 (100%)

22,4 (16,1%)

10,3 (7,4%)

0 EUR

20 EUR

40 EUR

60 EUR

80 EUR

100 EUR

120 EUR

140 EUR

VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

3 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
3 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 138,9 mln. eurų. Iki 2010 m. pabaigos pasirašyta 

finansavimo ir administravimo sutarčių uţ 22,4 mln. eurų, t. y. 16,1 proc. 3 prioritetui skirtos lėšų 

sumos. Iki 2010 m. pabaigos pripaţinta deklaruotinomis EK – 10,3 mln. eurų, t. y. 7,4 proc. 3 

prioritetui skirtos lėšų sumos. 
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12 paveikslas. 3 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

31,6 (100%)

8,8 (28%) 

0 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

35 EUR

2010 m. kritinis planas 2010 m. kritinio plano

įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 

Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos 

Sąjungos fondų lėšų suma 2010 m. šiam prioritetui buvo 31,6 mln. eurų. 2010 m. įgyvendinant šį 

prioritetą Europos Sąjungos lėšų naudojimo planas nebuvo įvykdytas (Ţr. 12 pav.). 2010 m. 

pabaigoje pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį  prioritetą sudarė 

8,8 mln. eurų, t. y. 28 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. 

Pagal galimybes spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų 

aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, 

sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, sutarčių pasirašymo. Buvo organizuojami Švietimo 

ir mokslo ministerijos, vadovaujančiosios institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos susitikimai 

priemonių įgyvendinimui aptarti, tarp šių institucijų buvo derinami detalūs priemonių įgyvendinimo 

planai ketvirčiams. 

Kitos priemonės, kurių imamasi, siekiant paspartinti lėšų įsisavinimą: 

1. Šiuo metu yra taikomi ir kontroliuojami projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 

specialiosiose sąlygose numatomi reikalavimai projektų vykdytojams: 

1) per pirmuosius 3 mėn. nuo finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo 

įsipareigoja pradėti vykdyti projekto aprašyme nurodytas veiklas; 

2) per 6 ir 12 mėn. nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo turi 

patirti ir deklaruoti mokėjimo prašymuose ne maţiau kaip tam tikrą procentą visų projektui 

įgyvendinti skirtų lėšų. 

Kartu su Europos socialinio fondo agentūra organizuojami trišaliai susitikimai su projektų 

vykdytojais, kurių metu išsiaiškinamos projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimo prieţastys ir 

sudaromi tų prieţasčių įveikimo veiksmų planai.  

2. Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra 2010 m. kovo 2 d. 

pasirašė susitarimą dėl dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo. Taip pat 

trišaliu būdu sudarytoms projektų sutartims numatyti atskiri atvejai, kai sutarčiai pakeisti uţtenka 

dvišalio įgyvendinančiosios institucijos ir projekto vykdytojo susitarimo arba kai dėl konkrečios 
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projekto sutarties keitimo įgyvendinančioji institucija kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl 

išankstinio pritarimo sutarties keitimui. Tai spartina lėšų įsisavinimą, kadangi yra sutaupoma laiko, 

kai reikia priimti skubius sprendimus susijusius su sutarčių įgyvendinimu. 

Atsilikimą nuo plano planuojama panaikinti 2013 m. Iki laikotarpio pabaigos planuojama 

panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms. 

 

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

35 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

 

 

Grupė  Tikslinės grupės atstovų (moterų, 

imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

baigusių dalyvauti projektų 

veiklose*.  

Moterys 69,78 % 

Migrantai 0,08 % 

Maţumos 3,43 % 

Neįgalieji 0,23 % 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,00 % 

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 

medţiagų ligomis 

0,00 % 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys  1,13 % 
 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

Siekiant uţtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir lyčių lygybės principo įgyvendinimą visose srityse 

ir nediskriminavimą dėl lyties rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amţiaus 

arba seksualinės orientacijos gaunant paramą ir (arba) naudojantis jos rezultatais, reikalavimai 

projektams dėl atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams yra įtraukti į bendruosius 

projektų atrankos kriterijus. Vykdant projektų stebėseną visais ES struktūrinės paramos etapais, 

vertinama ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams, nepaţeidţia 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir 

naudotis projektų rezultatais. Papildomų reikalavimų vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra, 

todėl galima teigti, kad 3 prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių 

skatinimui yra neutralus.  

 

2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumas ir socialinė aprėptis.  

 

Netaikoma 

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

Pagal veiklą „Ţinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir 

jaunimo tarpe“ Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras įgyvendina projektą 

„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“, kurio tikslas – modernios 

neformaliojo gamtamokslinio-technologinio švietimo bei lavinimo sistemos sukūrimas. 
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Siekiant, kad mokslininkų konsultacijos pasiektų visus jaunuosius tyrėjus ir jaunųjų tyrėjų 

vadovus, įkurtas konsultavimo centras, kuriame skirtingų mokslo krypčių mokslininkai teikia 

jauniesiems tyrėjams ir jaunųjų tyrėjų vadovams konsultacijas ir operatyvią pagalbą visais jaunojo 

tyrėjo mokslinio-tiriamojo darbo klausimais. Suteikta apie 1000 konsultacijų. 

Suorganizuoti 9 specializuoti renginiai bei 100 mokslininkų vizitų į bendrojo lavinimo 

mokyklas, kurių tikslas – sudominti ir į jaunųjų tyrėjų veiklas įtraukti didesnį mokinių ir mokytojų 

skaičių; sudaryti sąlygas tiesiogiai bendrauti jauniesiems tyrėjams ir jaunųjų tyrėjų vadovams su 

mokslininkais; populiarinti mokslą bei tyrėjo profesiją platesniame dalyvių rate; suteikti 

informacijos apie naujausias ir perspektyviausias mokslines tematikas; didinti mokslininko 

profesijos patrauklumą; pristatyti naujausias mokslinių tyrimų metodikas; suteikti betarpišką 

pagalbą jauniesiems tyrėjams ir jaunųjų tyrėjų vadovams; inicijuoti mokinio-mokytojo-mokslininko 

bendradarbiavimą. 

Įkurtas „Jaunųjų tyrėjų“ klubas, skatinantis jaunuolių aktyvumą gilinant jų ţinias apie mokslą 

ir technologijas bei suburiantis ne maţiau kaip 200 mokinių ir ne maţiau kaip 60 mokytojų. 

Rengiamas ir leidţiamas metodinis ir mokslo populiarinimo periodinis ţurnalas „Jaunasis 

tyrėjas“. Jo paskirtis – sudaryti sąlygas jaunajam tyrėjui publikuoti savo mokslinius straipsnius; 

populiarinti mokslą tarp mokinių ir mokytojų informuojant juos apie naujausius bei įdomiausius 

mokslo pasiekimus, supaţinti juos su mokslinio darbo perspektyvomis šalyje; pristatyti mokslo 

institucijas, mokslininkus; suteikti informaciją apie vykdomo projekto veiklas ir rezultatus, 

buvusius ir būsimus renginius skirtus jauniesiems tyrėjams ir jaunųjų tyrėjų vadovams. 

 

4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

3 prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai pagal parengtas Švietimo 

ir mokslo ministerijos priemones yra teigiamas, kadangi daug Švietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamų priemonių ir įgyvendinamų projektų skatina informacinių technologijų paslaugų ir 

funkcijų kūrimą, mokslininkų, tyrėjų bei studentų aprūpinimą informacinių technologijų 

priemonėmis ir kompetencijų didinimą informacinės visuomenės srityje.  2010 m. buvo vykdomi 

keli projektai, kurių veiklos numato tiesioginį poveikį informacinės visuomenės plėtrai.  

Pagal priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas  

(mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ veiklą „Lietuvos mokslo publikacijų elektroninių 

dokumentų ir informacijos apie publikacijas kaupimas, analizė ir sklaida“, Lietuvos mokslo taryba 

įgyvendina projektą „Lituanistika“. Duomenų bazė „Lituanistika“, veikianti interneto adresu 

http://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=litli, sudaro galimybes tyrėjams gauti 

susistemintas ţinias apie nagrinėjamą dalyką. Bazė „Lituanistika“ suteikia galimybes Lietuvos 

humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) mokslininkams bei kitiems tyrėjams susipaţinti 

su mokslo veikalais, kurie kitu atveju tyrėjams būtų neprieinami (pavyzdţiui, uţsienyje publikuoti 

lituanistiniai veikalai). Vykdant šį projektą 2009–2010 metais parengta 9416 Lietuvoje ir uţsienyje 

publikuotų lituanistinių HSM veikalų bibliografinių įrašų, šie veikalai įvertinti ekspertų. Duomenų 

bazėje „Lituanistika“ sukaupti 7863 lituanistiniai HSM veikalai, jų bibliografiniai įrašai papildyti 

santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Parengta 215 terminų lietuviškų reikšminių ţodţių ir jų 

angliškų atitikmenų tezaurui. Parengta ir įkelta į bazę 50 ţymiausių socialinių ir humanitarinių 

mokslų mokslininkų personalijų įrašų. 

Taip pat įgyvendinant projektą „Lituanistika“ 171 tyrėjui ir 145 studentams surengti 

mokymai, kuriuose buvo dėstomi kokybiniai socialinių ir humanitarinių darbų poţymiai. Tai padėjo 

kelti tyrėjų kvalifikaciją mokslinių darbų rengimo srityje. 

Pagal priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas  

(mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ veiklą „Prieigos prie periodinių ir kitų mokslo leidinių 

duomenų bazių uţtikrinimas“ Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija įgyvendina projektą 

„EMODB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, kuriuo siekiama Lietuvoje 
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plėsti prieigą prie tarptautinių mokslinių informacinių duomenų bazių ir taip tiesiogiai įtakoti 

studijų kokybę, uţtikrinti mokslinių tyrimų kokybę, tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją 

ir kompetencijas, skatinti jų tęstinį profesinį tobulinimąsi. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

sukurta 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių ir siekiant 

uţtikrinti projekto tikslinėms grupėms prieigą prie mokslo informacijos duomenų bazių ir jų 

archyvų bei kelti jų kvalifikaciją, įvykdyti mokymai 760 mokslininkų ir kitų tyrėjų, 286 studentams 

(magistrantams ir doktorantams), 84 bibliotekininkams-duomenų bazių administratoriams. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiama duomenų bazių prenumerata (uţprenumeruotos 58 duomenų 

bazės iš 60), taip praplečiant vartotojų skaičių. Uţprenumeruotos duomenų bazės nuolat 

administruojamos siekiant uţtikrinti prieigą pagal IP adresus bei per Lietuvos virtualią biblioteką.  

 

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  

 

36 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose) 

 

Ekonomikos 

augimo centrai 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius. 

Alytaus  155.059,64 23 

Marijampolės 153.324,68 22 

Tauragės  153.324,68 22 

Maţeikių  153.324,68 22 

Telšių  153.324,68 22 

Utenos  153.324,68 22 

Visagino 153.324,68 22 

 

Iš 34 projektų, kurie buvo įgyvendinami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 22 projektai 

buvo įgyvendinami visoje Lietuvoje, todėl šių projektų naudą patyrė visi septyni regioniniai 

ekonomikos augimo centrai. 

Kiek daugiau naudos patyrė Alytaus ekonomikos augimo centras. Lyginant regioninių 

ekonomikos augimo centrų patirtą naudą su pagrindinių Lietuvos savivaldybių, kuriose 

įgyvendinami projektai, patirta nauda, sumos yra du kartus maţesnės: Kauno miesto savivaldybės 

(337.379,54 eurų), Šiaulių miesto savivaldybės (323.602,48 eurų), Klaipėdos miesto savivaldybės 

(311.683,97 eurų), Kauno rajono savivaldybės (277.285,68 eurų), Vilniaus miesto savivaldybės 

(208.136,78 eurų). 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.  

 

Dauguma švietimo ir mokslo sektoriuje vykdomų projektų skatina darnios plėtros principų 

įgyvendinimą, kadangi pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją visuomenės švietimo ir 

mokslo plėtra yra darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetai. Priemonių, orientuotų tik į darnios 

plėtros principų įgyvendinimą nėra, tačiau keli įgyvendinami projektai prisideda prie darnios plėtros 

prioriteto įgyvendinimo vykdydami mokslinius tyrimus, diegdami inovatyvius mokslinius 

produktus, glaudţiai bendradarbiaudami su  verslo sektoriais. 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos įgyvendinamos pagal šias priemones: 
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1. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių 

darbų skatinimas“. 2010 m. pagal šią priemonę buvo įgyvendinami 3 projektai. Priemonės 

tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: 

a) Lietuvos ir uţsienio mokslininkų ir kitų tyrėjų podoktorantūrinės staţuotės Lietuvos 

mokslo centruose; 

b) mokslininkų iš uţsienio trumpi vizitai į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas; 

c) Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų dalyvavimas tarptautiniuose mokslo 

renginiuose; 

d) doktorantų staţuotės uţsienio mokslo centruose, bibliotekose, archyvuose. 

2. „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. 2010 m. pagal šią priemonę 

pradėta įgyvendinti 24 projektus. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: vietinio 

ir/arba tarptautinio bendradarbiavimo (tematinių ir partnerystės tinklų) stiprinimas ir 

koordinavimas, t.y. tematinių ir partnerystės tinklų kūrimas ir (ar) skatinimas (pavyzdţiui, narystė 

tarptautinėse organizacijose). 

3. „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“. 2010 m. pagal šią priemonę buvo įgyvendinami 2 

projektai. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo veiklų pobūdis: dalyvavimas 7BP, BONUS, 

COST, EUREKA, EUROSTARS ir kitų tarptautinių programų tiksliniuose informaciniuose bei 

kontaktų uţmezgimo renginiuose. 

4. „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Projektus pagal 

priemonę planuojama pradėti įgyvendinti 2011 m. I ketv. Priemonės tarptautinio bendradarbiavimo 

veiklų pobūdis: aukšto lygio mokslininkų pritraukimas ir reintegracija. Parama skiriama uţsienio 

šalių aukšto lygio ar išvykusių iš Lietuvos mokslininkų (ar jų grupių) Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose vykdomiems moksliniams tyrimams finansuoti. 

Gerosios praktikos pavyzdys: Lietuvos mokslo taryba pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ įgyvendina 

projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Projekte numatyta studentų mokslinės praktikos 

duomenų bazės plėtra. Šioje bazėje kaupiama informacija apie studentams siūlomas mokslinės 

praktikos vietas ir informacija, susijusi su mokslinių praktikų įgyvendinimu 

(http://www.smpraktika.lt/). Projekto metu bazėje buvo sukurtas informacinis modulis uţsienio 

kalba bei parengta informacija–metodinė medţiaga uţsienio studentams, taip suteikiant galimybę 

uţsienio studentams, taip pat Lietuvos studentams, studijuojantiems uţsienyje, atlikti praktikas 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Tai leidţia maţinti akademinių bendruomenių uţdarumą ir 

formuoti daugiakultūrinę tyrimų terpę. 

Projektas apima sistemingą studentų mokslinės veiklos skatinimą visame studijų spektre, 

apimančiame visas tris studijų pakopas (bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas). 

Įgyvendinama studentų mokslinė praktika, doktorantų staţuotės bei moksliniai tyrimai. Projekte 

siekiama skatinti horizontalųjį bei vertikalųjį studentų mobilumą, t.y. siekiama, kad studentai vyktų 

susipaţinti su moksliniais tyrimais kitose mokslo ir studijų institucijose, nei vyksta jų studijos. Iki 

2010 m. pabaigos mokslinę praktiką atliko 379 studentai, mokslinius tyrimus – 198 studentai, 

staţuotes – 26 doktorantai. 
 

8. Socialinė partnerystė 

 

Netaikoma 

 

9. JEREMIE įgyvendinimas 

Netaikoma 

 

 

 

http://www.smpraktika.lt/
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10. Informacija apie kryţminį finansavimą. 

 

Pagal 3 prioritetą kryţminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,07 mln. eurų, 

t.y. 0,73 proc. nuo visų 3 prioriteto deklaruotinų lėšų. 

Kryţminio finansavimo lėšos naudojamos kompiuterinės ir organizacinės įrangos 

(kompiuterių, monitorių, diskinių kaupiklių, spausdintuvų, kopijavimo, skenavimo aparatų) 

įsigijimui. Įsigyta įranga naudojama mokslininkų ir kitų tyrėjų, studentų kompetencijų naudotis 

elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymui, elektroninių archyvų įsigijimui, 

bibliografinių bazės įrašų rengimui ir ekspertavimui, tarpinstitucinių seminarų, konferencijų, 

internetinių svetainių turinio kūrimui ir palaikymui, medţiagos saugojimui. 

 

3.3.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti 

 

Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje 

Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikti vienas svarbus ir trys vidutinės svarbos pastebėjimai 

susiję su nepakankamu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į vidaus 

procedūras. Atsiţvelgiant į šioje ataskaitoje nurodytus pastebėjimus, vidaus tvarkos aprašai buvo 

atitinkamai pakoreguoti iki 2010 m. gruodţio 31 d. 

Ilgai trunkanti ŢIP VP priedų keitimo procedūra trukdė 2010 m. laiku įgyvendinti 

suplanuotas priemones. 

Įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę dėl Lietuvos mokslo tarybos patirties, 

administruojant ES struktūrinę paramą, stokos uţtruko pirmojo kvietimo paraiškų vertinimas ir 

projektų atranka. Sutartys dėl 2010 m. atrinktų projektų bus sudarytos 2011 m. pirmą ketvirtį. 

Įgyvendinant 3 prioritetą išlieka rizika laiku nepanaudoti prioritetui skirtų lėšų. Galima 

įvardinti šias nepakankamo lėšų įsisavinimo prieţastis: 

1) gerokai ilgiau nei planuota pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis 

uţsitęsianti viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo ir viešųjų pirkimų vykdymo procedūra, 

sąlygojanti vėlesnę projektų veiklų pradţią ir vėlesnį įsisavinimą; 

2) dėl projektų vykdytojų nepatyrimo nepakankamai suplanuotas projektų veiklų turinys, 

netikslūs veiklų įgyvendinimo grafikai, neįvertintos rizikos, su mokėjimo prašymais pateikiami ne 

visi reikalingi išlaidas pagrindţiantys dokumentai; 

3) lėšų sutaupymai, atsiradę dėl paslaugų ar prekių įsigijimo maţesne kaina, nei numatyta 

projektų biudţetuose ir turintys įtakos nepakankamam lėšų įsisavinimui. 

Dėl šių prieţasčių projektų vykdytojai neįvykdo projektų finansavimo ir administravimo 

sutartyse numatytų įsipareigojimų, t.y. daţnais atvejais per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį 

bei pirmuosius metus nepatiria ir nedeklaruoja tiek išlaidų, kiek numatyta projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse. Europos socialinio fondo agentūra kartu su Švietimo ir mokslo 

ministerija vykdo sistemingą šių ir kitų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatų 

prieţiūrą, kartu su projektų vykdytojais aiškinasi prieţastis, numato sprendimo būdus savalaikiam 

projektų įgyvendinimui uţtikrinti. 
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3.4. 4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ 

 

3.4.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

 

Informacija apie ŢIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo paţangą, pateikiama remiantis prie jo 

įgyvendinimo prisidedančių uţdavinių fizinių, bei finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 2007–

2008 metais prioritetas nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, 

susiję su teisiniu reglamentavimu. 2009 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodiklių 

pasiekimų nebuvo, todėl buvo pateiktos tik paradinės fizinių stebėsenos rodiklių reikšmės.  

   Lyginat su 2007–2009 m. laikotarpiu, 2010 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimas yra 

ţenkliai pagerėjęs. 2007–2009 m. laikotarpiu ŢIPVP 4 prioritete iš viso buvo įgyvendinami 

(įskaičiuojant įgyvendintus ir baigtus projektus)  27 projektai, bendra projektų vertė sudarė 18,2 

mln. eurų, 2007–2010 laikotarpiu - 462 projektai, kurių bendra projektų vertė sudaro 131,9 

mln.eurų, t. y. 86, 20proc. daugiau, nei 2007–2009 m. laikotarpiu. 

   Apţvelgiant priemonių įgyvendinimą, iš penkiolikos 4 prioritete suprogramuotų priemonių – 

6 priemonėse, uţkontaktavimas vyksta vidutiniu tempu (50 – 90 proc. įvykdymas) – 3 priemonėse, 

ţemesnis nei vidutinis uţkontaktavimo tempas (30 – 50 proc.) – 4 priemonėse, paţymėtina, kad 3 iš 

jų yra regioninės priemonės ir 1 valstybinė priemonė, kurios uţkontaktavimo terminai numatyti 

vėlesniu laikotarpiu ( t. y. per 2011 m.).   

Remiantis priemonių įgyvendinimo planu, prognozuojama, kad 2007–2011 m. iš viso bus 

finansuota virš 540 projektų, kurių bendra projektų vertė turėtų sudaryti162,1 mln. eurų.  
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŢDAVINIO LYGMENIU 

 

37 lentelė. 1 uţdavinys: Tobulinti ţmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Mokymuose  dalyvavusių 

asmenų (valstybės tarnautojų, 

statutinių tarnautojų, kitų 

valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų darbuotojų) 

skaičius * 

Pasiekimas 0 0 0 7.324      7.324 

Tikslas           37.000 

Pradinis taškas 
22.956** 

 
         

Mokyme dalyvavę asmenys 

(valstybės tarnautojai) 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           45 %  

Pradinis taškas           

Mokymuose dalyvavę asmenys 

(statutiniai tarnautojai)  

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           30 % 

 

 

proc proc. 

Pradinis taškas           

Mokymuose dalyvavę asmenys 

(kiti valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

darbuotojai)  

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           25  % 

Pradinis taškas           

Bendradarbiavimo ir 

partnerystės projektų skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           20 

Pradinis taškas 9***          
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Rezultato rodikliai 

Sėkmingai mokymus baigusių 

asmenų (valstybės tarnautojai, 

statutiniai tarnautojai, kiti 

darbuotojai), kurie taiko įgytas 

ţinias darbe, dalis (proc., 6 

mėnesiai po mokymų 

pabaigos)  

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           75  % 

Pradinis taškas 
60 proc. ** 

 
         

Mokymuose dalyvavusių 

asmenų (valstybės tarnautojai, 

statutiniai tarnautojai, kiti 

darbuotojai), kurie sėkmingai 

baigė mokymus ir gavo 

mokymo paţymėjimus, dalis 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 88 %      88% 

Tikslas           90  % 

Pradinis taškas 
97% ** 

 
         

 

* Pagal 2006 m. duomenis, tikslinę grupę sudaro 75 000 darbuotojų, kuriems taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos (31 proc. valstybės 

tarnautojų, 33 proc. statutinių tarnautojų, 26 proc. kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų).  

** ŢIP VP 4 prioriteto 1 uţdavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita  (Vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą). 

*** Rodiklio pradinės reikšmės skaičiuojamos pagal 2005 m. ir 2006 m. Europos Sąjungos Dvynių programos finansuotų 9 projektų skaičių. 

Rodiklio reikšmės bus pasiektos įgyvendinus priemonės „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ ir naujai 

planuojamos priemonės„Valdţios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ (priemonė planuojama patvirtinti 2011 m. I 

ketv.) projektus. 

38 lentelė. 2 uţdavinys: 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.)* 

Pasiekimas 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)      0 (0 %) 

Tikslas           1 (100 %) 

Pradinis taškas
 

0 (0 %)**          
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Parengti savivaldybių 

bendrieji teritorijų 

planai, skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 3      3 

Tikslas           21 

Pradinis taškas 
39*** 

(2006) 
         

Rezultato rodikliai 

Valstybės išlaidų, 

kurias apima veiklos 

valdymo sistemos 

visose 14 ministerijų, 

dalis proc. 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 

Tikslas           

48 % (be 

dotacijų 

savivaldybėms 

iš valstybės 

biudţeto, pagal 

2006 m. 

duomenis) 

Pradinis taškas 
42 %**** 

(2006) 
         

Savivaldybės, kurios 

turi parengtus 

bendruosius teritorijų 

planus (proc. nuo visų 

savivaldybių) 

Pasiekimas 0 % 0 % 0 % 5 %      5 %*** 

Tikslas           100 % 

Pradinis taškas 
65 %*** 

(2006 m.) 
         

* Planuojama, kad veiklos valdymo sistemos diegimą priţiūrės 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 nėra tapačios ketinamai kurti veiklos valdymo sistemai, 

kuri apims 14 Lietuvos ministerijų. Todėl pradinės situacijos rodiklis skaičiuojamas 0 vnt./0 proc. Rodiklis bus pasiektas Lietuvos Respublikos 

Ministro Pirmininko tarnybai įgyvendinus projektą. 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 136 

*** Nuo 2006 m. 39 savivaldybėms (65 proc.) parengti bendrieji teritorijų planai  ES struktūrinės paramos lėšomis per 2007- 2010 m. 3 

savivaldybėms buvo parengti bendrieji teritorijų planai (5 proc. nuo visų savivaldybių ir 70 proc. įskaičiuojant pradinę rodiklio reikšmę). Iki 

programavimo laikotarpio pabaigos visos savivaldybės (60 savivaldybių t. y. 100 proc.) numato parengti bendruosius teritorijų planus. 

.**** Nustatyta VRM uţsakyto tyrimo metu. Pagal sukurtą Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14 ministerijų, 

skaičiavimo metodologiją duomenys bus renkami kas 2 metus (2011, 2013 ir 2015 metais) atliekant tyrimus. 

 

39 lentelė. 3 uţdavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui 

 

 

Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Geresnio reglamentavimo 

diegimo projektų, finansuotų ES 

struktūrinės paramos lėšomis, 

skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           15 

Pradinis 

taškas
 0          

Įdiegtų kokybės vadybos sistemų 

savivaldybių administravimo 

subjektuose skaičius 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           60 

Pradinis 

taškas 
          

Įdiegtų kokybės vadybos sistemų 

valstybinio administravimo ir 

kituose viešojo administravimo 

subjektuose skaičius* 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           40 

Pradinis 

taškas 
4*          

Rezultato rodikliai 

Vidutinis įmonės steigimo 

laikotarpis 

Pasiekimas 0 0 0 0      0 

Tikslas           
7 darbo 

dienos 

Pradinis 26 dienos          
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taškas (2004 m.) 

Valstybės ir savivaldybių išlaidų, 

kurias apima kokybės vadybos 

sistemos, dalis (proc.) 

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

Tikslas           25 (proc.) 

Pradinis 

taškas 

10,5 proc. 

(2006 m.)** 
         

 

* 4 Lietuvos įstaigos visiškai įdiegė bendrąjį vertinimo modelį, kuris yra vienas iš kokybės valdymo modelių (šaltinis: Lietuvos viešojo 

administravimo institutas, 2006 m. ), apie 22 viešojo sektoriaus įstaigų yra įsidiegusios kitus kokybės vadybos metodus (pvz., ISO). Atsiţvelgiant 

į šį rodiklį bus atliekamas kontrolinės grupės vertinimas siekiant palyginti institucijų, turinčių įdiegtas kokybės valdymo sistemas, veiklą su tokio 

pat tipo institucijomis, neturinčiomis įdiegtų kokybės valdymo sistemų. Tikimasi, kad kokybės vadybos sistemos bus įdiegtos 60 savivaldybių 

administravimo subjektuose ir 40 valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose.  

** Nustatyta VRM uţsakyto tyrimo būdu. Pagal sukurtą Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos, skaičiavimo 

metodologiją, duomenys bus renkami kas 2 metus (2011, 2013 ir 2015 metais) atliekant tyrimus.  
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B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

40 lentelė. 4 prioriteto finansinė paţanga (eurais) 

 

Uţdaviniai Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose 

finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų lėšų 

suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, 

suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto 

lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

Iš viso ES lėšos LR valstybės 

biudţeto lėšos iš 

skiriamo 

finansavimo 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 

lėšų suma 

1. Uţdavinys „Tobulinti 

ţmogiškųjų išteklių 

valdymą bei stiprinti 

administracinius 

gebėjimus 

valstybės tarnyboje“ 

42.048.327,88 35.426.534,74 2.395.121,64 4.226.671,51 4.170.385,77 3.522.084,62 147.540,05 500.761,10 

2. Uţdavinys „Gerinti 

veiklos valdymą, geriau 

įgyvendinti ES politikas, 

tobulinti viešojo 

administravimo 

struktūrą“ 

66.821.675,76 56.714.668,86 4.692.412,36 5.414.594,55 9.595.538,99 8.090.859,31 779.896,33 724.783,36 

3. Uţdavinys „Gerinti 

ekonominės veiklos 

reglamentavimą, 

paslaugų teikimą 

gyventojams ir verslui“ 

23.000.625,56 19.549.362,90 2.724.048,96 727.213,71 2.405.334,00 2.044.513,98 288.091,15 72.728,87 
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Iš viso 131.870.629,20 111.690.566,50 9.811.582,96 10.386.725,83 16.171.258,76 13.657.457,91 1.215.527,53 1.298.273,33 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

 

41 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (uţ 2010 metus) 

 

Projektų dalyvių įvertinimo 

parametras 

Projektų dalyvių skaičius 

Asmenų, 

pradėjusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, 

skaičius 

Asmenų, kurie pradėjo 

dalyvauti projektų 

veiklose praeitą (-us) 

ataskaitinį (-ius) 

laikotarpį 

(-ius) ir tęsia arba baigė 

dalyvavimą projektų 

veiklose šį ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Asmenų, baigusių 

dalyvauti projektų 

veiklose per 

ataskaitinį 

laikotarpį, skaičius 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projektų dalyvių skaičius 10.057 4.723 5 2 3.510 1.442 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal amţių 

 Vaikai iki 14 m.  0 0 0 0 0 0 

 Jauni ţmonės (15-24 m.)  283 171 0 0 109 41 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (25–44 

m.)  

5.298 2.859 1 1 1.768 712 

 Vidutinio amţiaus ţmonės (45–54 

m.)  

3.024 1.085 3 1 1.069 408 

 Vyresnio amţiaus ţmonės (55-64 m.)  1.402 561 1 0 541 258 

 Vyresni nei 65 m. ţmonės  50 47 0 0 23 23 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 

dirbančių asmenų skaičius, įskaitant 

savarankiškai dirbančiuosius),  

10.036 4.703 5 2 3.490 1.429 

 iš jų savarankiškai dirbantys  101 67 0 0 48 28 

 Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, 

įskaitant ilgalaikius bedarbius),  

3 5 0 0 3 4 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  0 1 0 0 0 1 

 Ekonomiškai neaktyvūs asmenys 

(bendras ekonomiškai neaktyvių 

asmenų skaičius, įskaitant 

studijuojančius, besimokančius ar 

išėjusius į pensiją, nutraukusius 

verslą, visiškai neįgalius asmenis, 

dirbančius namų ūkyje ar kt.),  

18 15 0 0 17 9 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 

asmenys, kurie studijuoja ar mokosi  

16 11 0 0 15 5 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal paţeidţiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 Maţumos  291 165 0 0 185 107 

 Migrantai  0 5 0 0 0 4 

 Neįgalieji  45 19 0 0 22 24 

 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 

atėmimo vietų asmenys  

4 3 0 0 4 3 

 Asmenys, sergantys priklausomybės 

nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis  

0 0 0 0 0 0 
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 Kiti socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos asmenys  

325 205 0 0 112 95 

 Asmenys, nepriklausantys socialinės 

atskirties ir socialinės rizikos 

grupėms  

9.397 4.330 5 2 3.190 1.230 

Projektų dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 

vientisosios, specialios profesinės, 

magistratūros, doktorantūros, meno 

aspirantūros, rezidentūros studijos) 

(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

9.718 4.153 5 2 3.426 1.360 

 Aukštojo mokslo laipsnio 

nesuteikiantis išsilavinimas baigus 

vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)  

168 245 0 0 50 34 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 

trečios pakopos profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 3 lygis)  

154 308 0 0 32 44 

 Pradinis ar ţemesnysis vidurinis 

(pagrindinis ar pirmos pakopos 

pagrindinis profesinis mokymas) 

išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

17 17 0 0 2 4 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (ISCED 0 lygis)  

0 0 0 0 0 0 

 Asmenys, nepriklausantys nė vienai 

iš pirmiau nurodytų kategorijų  

0 0 0 0 0 0 

 

Pagal ŢIPVP 4 prioritetą, projektuose tikslines grupes sudaro:  

 valstybės politikai (kartu su savivaldybių tarybų nariais),  

 valstybės pareigūnai (kartu su teisėjais),  

 valstybės tarnautojai (institucijų vadovai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai),  

 kiti valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, įdarbinti pagal Darbo kodeksą, 

 bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Per ataskaitinį laikotarpį 4 prioriteto projektų veiklose pradėjo dalyvauti 14.780 dalyvių. 

Kadangi didţioji dalis ŢIPVP 4 prioritete įgyvendinamų veiklų, kuriuose dalyvauja tikslinės grupės, 

numatyti mokymai skirti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijoms tobulinti, 

pagal tikslinių grupių statusą darbo rinkoje dirbantys asmenys sudaro 99,73 proc., kiti projektų 

dalyviai pagal statusą darbo rinkoje sudaro neţymią dalį (0,27 proc. nuo asmenų, dalyvavusių 

projekto veiklose per ataskaitinį  laikotarpį, skaičiaus), kadangi jie dalyvauja vieno projekto 

„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo 

politiką“ (toliau – partnerystės projektas) veiklose, kurio pareiškėjas Jaunimo reikalų departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Lyginant 2010 m. asmenų, kurie pradėjo dalyvauti dprojektų veiklose, skaičių (14.780 asmenys) 

su 2009 m. (27 asmenys) duomenimis, galima įvertinti, kad 2010 m. priemonių įgyvendinimas 

lyginant su 2009 m. pagal projektų dalyvių įtraukimą į projektų veiklas tapo intensyvesnis 99,82 

proc.    

Lyginant 41 lentelės duomenis  pagal tikslines grupes, pastebimas didesnis moterų aktyvumas. 

Jei tarp asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, moterų skaičius 

buvo 10.057 (68,04 proc.), tai vyrų beveik trečdaliu  maţiau – 4.723 (31,96 proc.). Tokią 

dirbančiųjų pagal lytį situacija paaiškinama tuo, kad viešajame sektoriuje dirba daugiau moterų nei 

vyrų. Paţymėtina, kad įgyvendinat iš ES struktūrinės paramos finansuojamus projektus, laikomasi 
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lygių galimybių ir nediskiriminavimo principo bei sudaromos vienodos galimybės tiek vyrams tiek 

moterims dalyvauti projektų veiklose. 

Valstybės tarnybos įstatymu nustatyta, kad valstybės tarnyboje gali dirbti tik aukštą kvalifikaciją 

įgiję darbuotojai: A lygio – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam 

prilygintas išsilavinimas, B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne ţemesnis kaip aukštasis 

neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis 

vidurinis išsilavinimas, C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne ţemesnis kaip vidurinis 

išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija. Todėl 93,84 proc. asmenų įtrauktų į projektų veiklas 

yra įgiję aukštojo mokslo (pagrindinės, vientisosios, specialios profesinės, magistratūros, 

doktorantūros, meno aspirantūros, rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6 lygiai) išsilavinimą, 2,79 

proc.- aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantį išsilavinimą baigus vidurinę mokyklą (4 pakopos 

profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis), 3,13 proc. - aukštesnyjį vidurinį (antros ir trečios pakopos 

profesinis mokymas) išsilavinimą (ISCED 3 lygis).    Taip pat paţymėtina, kad asmenys su pradiniu 

ar ţemesniu viduriniu išsilavinimu, iš nurodyto projektų dalyvių suskirstymo pagal turimą 

išsilavinimą (Ţr.40 lentelė), sudaro neţymią tikslinės grupės dalį (0,23 proc.), kadangi dalyvauja 

anksčiau minėtame partnerystės projekto veiklose.  

3,07 proc. nuo visų pradėjusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių sudaro jauni ţmonės (15-24 

m.), viešajame sektoriuje tokių darbuotojų dirba nedaug, Didţiąją projektų dalyvių dalį sudaro 

jauno amţiaus asmenys (55,19 proc. – 25-44 m.), maţesnė dalį sudaro vidutinio amţiaus asmenys 

(27,80 proc. – 45-54 m.). Vyresnio amţiaus (55-64 m.) ir vyresni nei 65 m. amţiaus ţmonės sudaro 

13,93 proc. Kadangi 4 prioritete pagrindinė siekiamų apmokyti asmenų tikslinę grupę sudaro 

viešojo sektoriaus darbuotojai, tad dalyvių pasiskirstymas pagal amţių ES struktūrinių fondų 

finansuojamose projektuose iš dalies atspindi ir bendrą situaciją viešajame sektoriuje.  

Paţymėtina, kad iš ES struktūrinės paramos finansuojamus mokymus, kvalifikacijos kėlimą 

įtraukiama jaunesnio amţiaus viešojo sektoriaus darbuotojai, siekiant valstybės tarnybą ir darbą 

viešajame sektoriuje padaryti patraukliu jauniems, gabiems specialistams bei suteikti galimybę 

jiems kelti kvalifikaciją, tobulinti gebėjimus.  
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D DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

42 lentelė. 1 uţdavinys:  Tobulinti ţmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje 
 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 54.943.030,87 35.426.534,74 64,47 % 3.522.084,62 6,41 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Mokymuose  dalyvavusių 

asmenų (valstybės 

tarnautojų, statutinių 

tarnautojų, kitų valstybės 

ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų darbuotojų) 

skaičius 

37.000 31.000 83,78 % 7.324 19,79% 

Mokyme dalyvavę 

asmenys (valstybės 

tarnautojai) proc. 

45 % 0  0  

Mokymuose dalyvavę 

asmenys (statutiniai 

tarnautojai) proc. 

30 % 0  0  

Mokymuose dalyvavę 

asmenys (kiti valstybės ir 

savivaldybių) proc. 

25 % 0  0  

Bendradarbiavimo ir 

partnerystės projektų 

skaičius 

20 0 0 % 0 0 % 

R
E

Z

U
L

T

A
T

O
 Sėkmingai mokymus 

baigusių asmenų 

(valstybės tarnautojai, 

75 % 0 %  0 %  
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statutiniai tarnautojai, kiti 

darbuotojai), kurie taiko 

įgytas ţinias darbe, dalis 

(proc., 6 mėnesiai po 

mokymų pabaigos) 
Mokymuose dalyvavusių 

asmenų (valstybės 

tarnautojai, statutiniai 

tarnautojai, kiti 

darbuotojai), kurie 

sėkmingai baigė 

mokymus ir gavo 

mokymo paţymėjimus, 

dalis 

90 % 91%   88 %  

 

Produkto rodiklis „Mokymuose  dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų darbuotojų) skaičius“ pasiektas 20 proc. nuo plano, kadangi projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos vėlesniu 

laikotarpiu nei planuota ir projektuose vyksta parengiamieji darbai.  

Kiti produkto rodikliai, skaičiuojantys mokymuose dalyvavusius asmenis, uţ 2010 m. nebuvo skaičiuojami, nes jų reikšmės yra išvestinės 

iš rodiklio „Mokymuose  dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

darbuotojų) skaičius“ reikšmės, sudėtinga yra suskirstyti tikslines grupes pagal atskiras viešojo sektoriaus dirbančiųjų kategorijas, todėl 2011 m. 

planuojama keisti veiksmų programos rodiklius (kol nebus pakeisti rodikliai,  ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0).  

Produkto rodiklis „Bendradarbiavimo ir partnerystės projektų skaičius“ nėra pasiektas, tačiau siektinas, nes nuo programavimo laikotarpio 

pradţios pasikeitė planuotų pareiškėjų ir jų partnerių ratas.     

Rezultato rodiklis „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas ţinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ 

uţ 2010 m. nebuvo skaičiuotas, kadangi didţioji dalis projektų įgyvendinti pradėta 2010 m. antroje pusėje, t.y. nėra praėję 6 mėnesiai po projektų 

dalyvių mokymo pabaigos. Taip pat siekiant uţsibrėţto rodiklio reikšmės, svarbu planuoti projektų veiklas taip, kad asmenys mokymuose įgytų 

pritaikomų ţinių, šios ţinios turi atitikti organizacijos įgyvendinamus uţdavinius, išreikštus darbuotojų kompetencijomis. Mokymai turi būti 

susieti su organizacijos veikla taip, jog juose įgyjamas ţinias būtų galima panaudoti organizacijos veikloje. 

Rezultato rodiklis „Mokymuose dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo paţymėjimus dalis“ yra suplanuota 

sutartyse 91 %, o pasiekta reikšmė yra 88%,. Beveik visi mokymų dalyviai, dalyvaujantys struktūrinės paramos lėšomis vykdomuose 

mokymuose, gauna mokymų baigimo paţymėjimus, kaip sėkmingai baigę mokymus, todėl vėlesniu laikotarpiu rodiklio reikšmę planuojame 

pasiekti. 

Prognozuojama, kad rodiklių reikšmės bus pasiektos programavimo laikotarpio pabaigoje. 
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43 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 80.536.121,69 56.714.668,86 70,42 % 8.090.859,31 10 ,05% 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Lietuvos ministerijose 

įdiegtų veiklos valdymo 

sistemų  

skaičius ir dalis nuo 

visų ministerijų 

(skaičius /proc.) 

1 (100 %) 1 (100 %) 100 %  0 (0 proc.) 0 %  

Parengti savivaldybių 

bendrieji teritorijų 

planai, skaičius 

21 35 166,67  % 3 14,29 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Valstybės išlaidų, 

kurias apima veiklos 

valdymo sistemos 

visose 14 ministerijų, 

dalis proc. 

48 % 0 %  0 %  

Savivaldybės, kurios 

turi parengtus 

bendruosius teritorijų 

planus (proc. nuo visų 

savivaldybių) 

100 % 0 %  0 %  

 

Produkto rodiklis „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų (skaičius/proc.)“, 

vadovaujantis priemonių įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodikomis, skaičiuojamas kai bus įgyvendintas pagal priemonę 

„Veiklos valdymo tobulinimas“ 1 projektas suplanuotas šiam rodikliui pasiekti. Planuojama, kad projektas bus baigtas 2012 m. Didţioji dalis 
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ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų vysto ir tobulina esamas veiklos valdymo sistemas, kurių įdiegimas priklauso ir nuo esamos 

infrastruktūros (bazės), t. y. turint pakankamai gerai funkcionuojančią sistemą (kritinę veiklos valdymo sistemai privalomų poţymių masę) yra 

kur kas lengviau vykdyti tolimesnius tobulinimo darbus, o tuo pačiu ir pasiekti dar aukštesnį įdiegtumo lygį. Rezultato rodiklio pasiekimo  

reikšmei ateityje turės LR FM, LR SADM ir LR ŢŪM veiklos. Taigi, atidţiau kontroliuojant, papildomai skiriant pastangų ir išteklių VVS 

tobulinti šiose paminėtose trijose ministerijose, įmanoma pasiekti ir net viršyti uţsibrėţtą rezultato rodiklio reikšmę. Rezultato rodiklio 

prognozuojamam ir ateityje faktiniam atotrūkiui eliminuoti vienareikšmiškai reikšmingos įtakos turės ir VORT projektas, vykdomas LR Ministro 

Pirmininko tarnyboje. 

Produkto rodiklio „Parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai, skaičius“ nedidelis įvykdymo 14 proc., kadangi regioninės priemonės 

yra sudėtingiau įgyvendinamos, tačiau prognozuojama, kad rodiklio  reikšmės bus pasiektos iki programavimo laikotarpio pabaigos.  

Visi rezultato rodikliai, vadovaujantis priemonių įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodikomis, atliekant tyrimus 

skaičiuojami kas du metai. 

44 lentelė. 3 uţdavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui 

 

Stebėsenos 

rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir administravimo 

sutartyse uţkontraktuotos ES lėšos ir 

suplanuoti  pasiekti rodikliai 

Panaudotos ES lėšos (deklaruotinos)  ir 

pasiekti rodikliai 

ES lėšos/rodikliai ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

ES lėšos/rodikliai Procentas nuo 

plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos  (eurais) 33.908.168,44 19.549.362,90 57,65 % 2.044.513,98 6,03 % 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Geresnio 

reglamentavimo 

diegimo projektų, 

finansuotų ES 

struktūrinės paramos 

lėšomis, skaičius 

15 3 20 % 0 0 % 

Įdiegtų kokybės 

vadybos sistemų 

savivaldybių 

administravimo 

subjektuose skaičius 

60 0 0 % 0 0 % 

Įdiegtų kokybės 

vadybos sistemų 
40 0 0 % 0 0 % 
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valstybinio 

administravimo ir 

kituose viešojo 

administravimo 

subjektuose skaičius 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 Vidutinis įmonės 

steigimo laikotarpis 
7 darbo dienos 0 0 % 0 0 % 

Valstybės ir 

savivaldybių išlaidų, 

kurias apima kokybės 

vadybos sistemos, dalis 

% 

25 % 0  0  

 

 

Projektai pradėti įgyvendinti 2010 m., todėl produktų „Geresnio reglamentavimo diegimo projektų, finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis, 

skaičius“, “Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose skaičius“, „Įdiegtų kokybės vadybos sistemų valstybinio 

administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose skaičius“ rodiklių reikšmes skaičiuojamos, kai bus įgyvendinti projektai ir įvykdytos 

numatytos veiklos. Kadangi pagal ŢIPVP 4 prioriteto priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ tik viešojo administravimo funkciją 

vykdančios institucijos ir įstaigos gali gauti ES paramą kokybės vadybos sistemų (toliau – KVS) diegimui, todėl šios grupės įstaigos diegia 

daugiausia KVS instrumentų. 2009 m. gruodţio mėn. VRM uţsakymu atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad prognozuojamos 3 uţdavinio rodiklio 

reikšmės 2015 m. bus arti siektinos reikšmės. Įvertinus, kad 2009 m. tyrime dalyvavo tik apie pusė valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, 

realiai rodiklio reikšmės yra didesnės nei parodė tyrimas (įstaigų nedalyvavusių apklausoje biudţeto dalis sudaro apie 40 proc. valstybės (be 

dotacijų savivaldybėms) ir atitinkamai 50 proc. savivaldybių biudţeto). Tikėtina, kad laikotarpio pabaigoje rodikliai bus pasiekti (25 proc.) ar net 

viršyti. Apibendrinant galima teigti, kad daugiausia KVS instrumentų visose įstaigų grupėse bus diegiama 2010-2012 m. laikotarpyje, tai siejama 

su ESF paramos panaudojimu kokybės vadybos sistemų diegimui. Be ESF paramos maţai tikėtina, kad šis rodiklis būtų pasiektas iki 2015 m. 

Nors diegiamų KVS instrumentų įvairovė gan plati (iš viso 12 skirtingų KVS instrumentų), visose įstaigų grupėse daugiausia diegiami tokie KVS 

instrumentai kaip „Vieno langelio principas“, ISO 9001 standartas ir Bendrojo vertinimo modelis.  

Uţsibrėţtas Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programoje produkto rodiklis „Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis“ nėra siektinas, kadangi šios 

srities veiklos yra vykdomos įgyvendinant kitas valstybės programas, todėl 2011 m. planuojama keisti veiksmų programos rodiklius (kol nebus 

pakeisti rodikliai,  ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0).  

Rezultato rodiklis „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis %“  vadovaujantis priemonės įgyvendinimo 

rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika, atliekant tyrimą skaičiuojamas kas du metai. 
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13 paveikslas. 4 prioriteto įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 

sutartis bei panaudotas  lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

199,3 (100%)

131,9 (66,2%)

16,2 (8,1%)

0 EUR

20 EUR

40 EUR
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VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

4 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

Pagal ŢIP VP 4 prioritetą 2007–2010 m. uţkontraktuotų lėšų suma sudarė 131,9 mln eurų 

(66,2 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos lėšų sumos). Prognozuojama, kad per 2011 

m. bus  uţkontraktuota 29,9 mln. eurų suma (15,0 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos 

lėšų sumos), 2012 m. planuojama, kad bus uţkontraktuota likusi 37,5 mln. eurų suma (18,8 proc. 

nuo veiksmų programoje prioritetui skirtos lėšų sumos).  

       2007–2010 m. panaudota 16.2 mln. eurų (8,1 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui 

skirtos lėšų sumos). Prognozuojama, kad lėšų įsisavinimas per 2011 m. padidės 2,5 karto ir sieks 

40,5 mln. eurų (per 2007–2011 m. 56,7 mln. eurų, 28,4 proc. nuo veiksmų programoje prioritetui 

skirtos lėšų sumos).. 
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14 paveikslas. 4 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

30,7 (100%)

13,7 (45%) 

0 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

35 EUR

2010 m. kritinis planas 2010 m. kritinio plano

įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Per 2010 m. ŢIP VP 4 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo (deklaruotinos ES komisijai lėšos) 

planas  pasiektas 13,7 proc. (45 proc. nuo 2010 m. suplanuotų reikšmių). Pagal uţkontaktuotų 

2007–2010 m. sutarčių skaičių ES paramos įsisavinimo tempas yra didelis, todėl prognozuojama, 

kad 2011 m. ES fondų lėšų naudojimo planas bus pasiektas 60 proc. nuo suplanuotų 2009–2011 

metams reikšmių, planuojama, kad 2012 m. bus pasiektos suplanuotos ES fondų lėšų naudojimo 

plano kritinės ribos ir iki programavimo laikotarpio pabaigos pavyks panaudoti visas numatytas 

lėšas. 

2010 m. buvo spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: projektų finansavimo sąlygų 

aprašų rengimo, valstybės, regioninių projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas 

paskelbimo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, sutarčių pasirašymo.  

  Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA)  2010 

m. balandţio 2 d. pasirašė susitarimą dėl dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 

sudarymo, tai leido ţenkliai padidinti uţkontraktavimo procentą. Taip pat taikytos ir kitos 

priemonės: uţtikrinama nuolatinė techninė pagalba ir konsultacijos pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams, kartu su ESFA nuolat organizuojami seminarai ar susitikimai su pareiškėjais ir 

projektų vykdytojais, siekiant, kad iki paraiškų pateikimo būtų uţtikrinta projektų dokumentacijos 

kokybė ir paraiškų pateikimas laiku bei projektų įgyvendinimas vyktų  nuosekliai pagal projektų 

veiklų įgyvendinimo grafikus, ESFA identifikavus veiksmus, kurie neprisideda prie spartesnio 

projektų įgyvendinimo (viešųjų pirkimų procedūrų pradėjimas, techninių projektų parengimas, 

detaliųjų planų patvirtinimas ir pan.), projektų vykdytojai yra skatinami imtis konkrečių veiksmų, 

lygiagrečiai rengiami priemonių įgyvendinimui būtini dokumentai, rengiami nuolatiniai susitikimai 

su Finansų ministerija, ESFA,  ir socialiniais partneriais dėl veiksmų, kurie prisidėtų prie spartesnio 

ES lėšų panaudojimo, siekiant paspartinti paraiškų vertinimo procesą bei atsiţvelgiant į projektinių 

paraiškų vertinimo specifiką, ESFA pagal poreikį pasitelkia ekspertus, įvertinus lėšų sutaupymus, 

operatyviai  teikiami siūlymai ir imamasi priemonių  dėl lėšų perskirstymo tarp priemonių ar 

projektų (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtino 
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Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriame numatytas lėšų perskirstymas 

tarp priemonių; atnaujinami valstybės ar regionų projektų sąrašai). 

 

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

45 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

 

 

Grupė  Tikslinės grupės atstovų (moterų, 

imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

baigusių dalyvauti projektų 

veiklose*.  

Moterys 70,88 % 

Migrantai 0,08 % 

Maţumos 5,90 % 

Neįgalieji 0,93 % 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,14 % 

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 

medţiagų ligomis 

0,00 % 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys  4,18 % 
 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

ŢIPVP 4 prioriteto įgyvendinamų projektų poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių 

skatinimui yra neutralus. Reikalavimuose projektams ir pareiškėjams, detalizuojančiuose 

bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus, nurodyta, kad vertinant projektų atitiktį 

šiam kriterijui vertinama, ar projektuose nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį 

lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams įgyvendinti. Projektų 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. 

 

2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumas ir socialinė aprėptis.  

 

Netaikoma. 

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

 

Novatoriškumas 4 prioriteto priemonėse įgyvendinamas per naujas idėjas, procesus, metodus, 

produktų, paslaugų sukūrimą, išbandymą, patikrinimą ir įgyvendinimą. 

Pavyzdţiai: 

Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko tarnybai įgyvendinant  „Valdymo, orientuoto į 

rezultatus, tobulinimas (VORT)“ projektą bus vykdomos šios novatoriškos veiklos ir siekiami 

rezultatai:  

Orientacija į rezultatus vykdant VORT pirmąjį uţdavinį „Tobulinti strateginių veiklos planų 

įgyvendinimo rezultatų stebėseną“, sukurti nauji produktai: parengta Stebėsenos sistemos 

koncepcija ir Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika. Šių dokumentų pagrindu pradėta 

diegti Stebėsenos informacinės sistema (SIS), kurios tikslas - padėti uţtikrinti reguliarią 

Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėseną, sudarant sąlygas automatiniu būdu 
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pateikti veiklos rezultatų duomenis, analizuoti juos įvairiais pjūviais ir bet kuriuo metu per vieną 

prieigos tašką matyti institucijų veiklos rezultatus. Įdiegus SIS Ministro Pirmininko tarnybos ir kitų 

institucijų analitikai turės galimybę operatyviai stebėti institucijų veiklos rezultatus ir apie juos 

informuoti savo vadovus, Vyriausybę. Tai uţtikrins savalaikį sprendimų priėmimą, tobulinant 

institucijų veiklą. Bus efektyviau koordinuojama tarpinstitucinė veikla – jos planavimas, 

įgyvendinimas ir atsiskaitymas. Be to, sistema taps ta terpe, kurioje bus rengiami Vyriausybei 

atskaitingų institucijų strateginiai veiklos planai, todėl daug analizei ir patiems specialistams 

reikalingos informacijos tiesiog bus perkelta į elektroninę erdvę „neapkraunant“ popierinių 

dokumentų versijų, skirtų politikams ir visuomenei. Veiklos efektyvumas – įrodymais pagrįstas 

valdymas vykdant VORT antrąjį uţdavinį „Tobulinti Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų 

analizę ir biudţeto programų vertinimą“, sukurtos naujos metodikos ir reglamentuoti funkcijų 

analizės ir biudţeto programų vertinimo procesai. Iki šiol Lietuvoje nebuvo skiriamas pakankamas 

dėmesys funkcijų perţiūrai, nebuvo jokio reglamentavimo, kaip jas atlikti, taip pat nebuvo 

atsakingos institucijos, kuri koordinuotų funkcijų perţiūrų procesus. Visa tai aprašyta naujai 

sukurtoje metodikoje bei jos taikymo rekomendacijose. Pagal parengtą funkcijų analizės metodiką 

atliekant Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų perţiūras bus sumaţintas funkcijų 

dubliavimasis tarp institucijų ar jų viduje, racionalizuotas jų pasiskirstymas, sutaupytos valdymo 

išlaidos. Pagal naujai parengtą biudţeto programų vertinimo metodiką atliekami nuoseklūs 

vertinimai skatins nuolat tobulinti programas, didins institucijų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir 

atskaitomybę. Programų vertinimo rezultatai bus naudojami biudţeto ir rezultatų derybose. Geresnis 

reglamentavimas vykdant VORT trečiąjį uţdavinį „Tobulinti sprendimų projektų poveikio 

vertinimo sistemą“, pradėta diegti nauja sprendimų poveikio vertinimo sistema Lietuvoje. Iki šiol 

Lietuvos teisėkūroje nebuvo reglamentuotas  įgyvendinamų sprendimų poveikio vertinimas (ex-

ante), buvo tik vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena, nesigilinant į padarinius. Diegiama sistema leis 

įvertinti atitinkamo teisinio reguliavimo teigiamus ir neigiamus padarinius, nustatyti problemas ar 

išorinius veiksnius bei pasimokyti iš savo klaidų rengiant vėlesnius teisinius reguliavimus. Taip pat, 

bus galima pakankamai ankstyvoje stadijoje svarstyti, ar apskritai reikalingas vienas ar kitas teisinis 

reguliavimas (įstatymų, kuriuos tvirtina Seimas, lygmenyje), kokia bus sprendimo našta pačiam 

viešajam sektoriui, viešojo administravimo institucijoms. Pokyčių valdymas ir asmeninė 

atsakomybė uţ rezultatus vykdant VORT ketvirtąjį uţdavinį „Tobulinti Vyriausybės veiklos 

prioritetų įgyvendinimo proceso valdymą, diegiant projektinio valdymo sistemą“ bus kuriama 

tarpinstitucinė projektų valdymo sistema, leisianti, visų pirma, planuoti ir valdyti svarbius pokyčius 

ir padidinti asmeninę atsakomybę uţ rezultatus. Projektų valdymas leis operatyviai keistis 

informacija tarp Vyriausybei atskaitingų institucijų ir priimti atitinkamus sprendimus dėl 

Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo, Ministro Pirmininko pavedimų vykdymo ir Ministro 

Pirmininko tarnybos bei kitų institucijų prioritetinių projektų įgyvendinimo. Projektinio valdymo 

sistemos kūrimas apims ir IT sprendimą. Sukurta projektinio valdymo sistema leistų operatyviau 

stebėti ir valdyti Ministro Pirmininko tarnyboje bei Vyriausybei atskaitingose institucijose 

vykdomas veiklas ir uţduotis, kas padės laiku pasiekti suplanuotus rezultatu. 

VORT uţdaviniai ir veiklos įgyvendinamos įvertinant šiuo metu aktyviai vykdomas viešojo 

valdymo reformas ir atsiţvelgiant į Vyriausybės prioritetus. Pasirinkti sprendimai sudaro sąlygas 

panaudoti ir pritaikyti VORT projekto rėmuose kuriamus įrankius besikeičiančiame sprendimų 

priėmimo ir politikos formavimo procese. Jie leis: maţinti administracinę naštą; didinti viešojo 

sektoriaus institucijų efektyvumą ir padidinti rezultatyvumą; pagerinti reglamentavimą; pagerinti 

pokyčių valdymą ir padidinti pareigūnų ir valstybės tarnautojų atsakomybę uţ rezultatus. 

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina projektą  „Kokybės vadybos modelių diegimo ir viešųjų 

paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas viešojo administravimo 

institucijose ir įstaigose“.  Siekiama, kad projektas skatins aktyvesnį viešojo sektoriaus įstaigų 

dalyvavimą Europos viešojo administravimo tinklo veikloje bei padės spręsti problemą dėl 

informacijos nepakankamumo, sudarys sąlygas viešojo administravimo įstaigoms diegtis kokybės 
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vadybos metodus, sistemas, bus vykdoma kokybės vadybos metodų diegimo viešojo 

administravimo sektoriuje stebėsena, atliekami vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis 

tyrimai, kurių rezultatai ir rekomendacijos bus panaudoti tolimesnėje VRM veikloje įgyvendinant 

strateginį tikslą - gerinant teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių  aptarnavimą.  

Projekto metu jau suorganizuoti ir didelio aktyvumo sulaukę renginiai „4-oji nacionalinė 

Bendrojo vertinimo modelio konferencija“, nacionalinė kokybės konferencija „Kokybės iniciatyvos 

Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos“, seminaras „Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis 

tyrimai“, tarptautinis seminaras „Piliečių/vartotojų pasitenkinimo valdymas. Europos šalių patirtis ir 

įţvalgos“ suteikė praktinių ţinių,  siekiančių pabrėţti kokybės vadybos modelių ar sistemų diegimo 

svarbą Lietuvos viešojo administravimo institucijose.  

Šis projektas suteikia galimybes Lietuvos viešojo administravimo institucijoms įgyvendinti 

Europos administracinės erdvės valstybių valdymo koncepcijas, reikalaujančias ieškoti efektyvių 

pokyčių pačioje valdymo sistemoje ir atskirose jos elementuose, rasti geresnius darbo organizavimo 

būdus ir priemones sprendţiant iškilusias problemas.  

Įgyvendinus projektą, bus galima suskaičiuoti atliktų renginių, išleistų leidinių, tyrimų kiekį, 

tačiau tikroji projekto nauda bus jaučiama po kelių metų, kai Lietuvoje padaugės viešojo 

administravimo institucijų, įsidiegusių kokybės vadybos metodus, kas atitinkamai įtakos bei 

sudarys tinkamas priemones organizuoti bei panaudoti finansinius, technologinius, informacinius ir 

ţmogiškuosius išteklius, kad patikimai ir efektyviai būtų įgyvendinti Vyriausybės strateginiai tikslai 

ir uţdaviniai, patenkinti įvairių visuomenės grupių teisėti lūkesčiai ir interesai.  

 

4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai  

 

Įgyvendinant 4 prioriteto priemones dėmesys skiriamas - valstybės tarnybos 

administraciniams gebėjimams, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 

kompiuterinio raštingumo įgūdţius; viešojo administravimo sistemos subjektų sandaros 

tobulinimui, vidaus administravimui ir veiklos valdymui; Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos efektyvumą tobulinant į rezultatus 

orientuotą valdymą.  

Pavyzdţiai: 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įgyvendina projektą „Vartotojų valdymo sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos“. 

Projekto veikla „Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinama keliais etapais 

– paslaugos tiekėjas suprojektuoja sistemą pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos poreikius, 

pritaiko ją prie jau turimų Tarnybos sistemų, atlieka sistemos testavimą ir apmoko Tarnybos 

darbuotojus dirbti su naujai įdiegta sistema. 

Projektu siekiama pagerinti vartotojų (ūkio subjektų ir gyventojų) aptarnavimą, teikiant 

viešąsias paslaugas. Tarnyba 2009 m. turėjo daugiau nei 500 informacijos vartotojų, sudariusių su 

Tarnyba hidrometeorologinės informacijos sutartis ir daugiau negu 1000 vartotojų, kuriems 

informacija teikiama pagal vienkartinius prašymus. Įdiegta vartotojų valdymo sistema leis vienoje 

vietoje kaupti ir saugoti visą su vartotoju susijusią informaciją (sutarties dalykas, susirašinėjimas, 

suteiktos paslaugos, apmokėjimas ir t.t.). Programa bus prieinama visiems su informacijos 

vartotojais bendraujantiems Tarnybos darbuotojams. Darbuotojai matys vartotojų ir Tarnybos ryšių 

istoriją, galės patys pridėti susijusius dokumentus, susirašinėjimus ar kitą informaciją. Tokios 

vartotojų valdymo sistemos įdiegimas pasitelkiant informacines technologijas ir paţangias 

technologijas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje didina viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą, 

maţina laiko ir finansinių išteklių sąnaudas.  

Projektu siekiama plėsti elektroninį paslaugų turinį ir jų prieinamumą elektroninėje erdvėje. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teikiamų paslaugų ir informacijos vartotojai galės patogiau, 

greičiau ir efektyviau pasiekti jiems aktualų elektroninį turinį. Projektu prisidedama prie valstybės 
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teikiamų paslaugų plėtojimo, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidos informacinėje visuomenėje skirtų 

priemonių kūrimo bei verslo procesų valdymo įrankių perkėlimo į elektroninę erdvę skatinimo. 

Projekto įgyvendinimo metu sukurta ir įdiegta vartotojų valdymo sistema sustiprins Tarnybos 

administracinius gebėjimus, padidins viešojo administravimo efektyvumą bei pagerins Tarnybos 

viešųjų paslaugų teikimą ir teikiamų viešųjų paslaugų administravimą. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą “Vieno langelio” principo 

įgyvendinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje”. Tikslas – skatinti viešųjų paslaugų 

kokybės iniciatyvas, įgyvendinant „vieno langelio“ principą Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijoje. Projekto metu įdiegta „vieno langelio“ principu veikianti duomenų sistema gerina 

institucijos veiklą bei paslaugų kokybę, kadangi tiesioginę naudą jaučia fiziniai ir juridiniai 

asmenys, besikreipiantys su prašymais, skundais ir kt. Įgyvendintas “vieno langelio“ principas 

uţtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims nebereikia rūpintis atliekamų viešojo 

administravimo procedūrų eiga, nes tai atlieka integruotos informacinės sistemos, asmenims 

tiesiogiai nedalyvaujant. Akivaizdţiai sugaištama maţiau laiko sprendţiant problemą, kai ieškomas 

kompetentingas darbuotojas, kuris galėtų laiku pateikti atsakymą į paklausimą, taip pat sutaupomas 

laikas, kai teikiamai paslaugai renkama reikalinga informacija, dokumentai ir pan. 

Įdiegta „vieno langelio“ principu veikianti duomenų sistema uţtikrina įstaigos lėšų taupymą, 

kadangi darbui priimamojo patalpose su „vieno langelio“ sistema šiuo metu priskirti du 

savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai, kurie priima 

besikreipiančius asmenis bei atlieka registratorių funkcijas, o iki sistemos įdiegimo dirbo 3 ţmonės.  

Ateityje planuojama išplėsti projekto metu sukurtą ir įdiegtą „vieno langelio“ principu 

veikiančią duomenų valdymo sistemą ir integruoti į jos teikiamų paslaugų sąrašą naujomis 

savivaldybės ar valstybės naudojamomis informacinėmis sistemomis, elektroninėmis paslaugomis, 

kurios leistų uţtikrinti geresnę teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. 
 

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  

 

46 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose) 

 

Ekonomikos 

augimo centrai 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos 

gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

(eurais) 

Įgyvendinamų 

projektų skaičius. 

Alytaus  363.291,22 95 

Marijampolės 155.588,41 91 

Tauragės  373.803,37 94 

Maţeikių  118.041,99 87 

Telšių  439.994,79 95 

Utenos  169.334,03 94 

Visagino 258.149,88 87 

 

Administracinių gebėjimų stiprinimo, veiklos valdymo tobulinimo (ypač daug dėmesio 

skiriant kokybiškam strateginiams planavimui) priemonės tiesioginė efektyvaus įvairių sektorių 

politikos įgyvendinimo, optimalaus turimų resursų panaudojimo sąlyga.  Didelį poveikį regionų 

plėtrai, teritorinės socialinės sanglaudos didinimui, turi ES parama, skirta gerinti regioninės plėtros 

planavimui ir savivaldybių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.  

Kokybiški strateginio planavimo dokumentai regiono lygmeniu (regionų plėtros planai, 

įvairios studijos ir tyrimai) ir savivaldybių lygmeniu (savivaldybių strateginiai planai, veiklos 

planai), aukštesnė projektų vykdytojų kvalifikacija, uţtikrina geresnį visų likusių regioninei plėtrai 
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aktualių priemonių (tiek tiesioginių, tiek turinčių horizontaliąsias sąsajas) įgyvendinimą, optimalų 

finansavimo panaudojimą ir kokybišką rezultatų stebėseną.  

Regionų plėtros planai, kurių rengimas yra finansuojamas pagal šį prioritetą, yra vienas 

svarbiausių regioninei politikai įgyvendinti skirtų instrumentų – juose nustatomi kiekvieno regiono 

plėtros strateginiai prioritetai, tikslai, uţdaviniai, kuriais vadovaujantis organizuojamas konkrečių 

regiono vystymo priemonių įgyvendinimas, maţinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp 

regionų ir regionų viduje, skatinama visos valstybės teritorijos tolygi darni plėtra. 

2009–2010 m. pradėtos ES paramos lėšomis finansuoti ŢIPVP 4 prioriteto 3 regioninės 

priemonės, kuriuose numatytas regionų ir savivaldybių strateginio planavimo ir teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas, darbuotojų kvalifikacijos regioninės plėtros srityje tobulinimas. Priemonei 

„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ skirta viso lėšų 

7.496.047,56 eurų, priemonei „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 

savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ – 6.814.588,73 eurų, priemonei 

„Teritorijų planavimas“ – 24.532.519,11 eurų, viso skirta regioninėms priemonėms – 38.843.155,41 

eurų. Lėšos regioninių projektų finansavimui skirstomos proporcingai pagal regionuose esamą 

gyventojų skaičių ir pagal probleminių teritorijų skaičių. Apţvelgiant 45 lentelės duomenis 2010 m. 

Telšių savivaldybė įsisavino didţiausią ES struktūrinės paramos, skirtos ŢIPVP 4 prioriteto 

regioninėms priemonėms, lėšų dalį – 1,13 proc., maţiausią lėšų dalį  Maţeikių savivaldybė – 0,30 

proc.      

Šiuo metu jau baigiami\baigti atnaujinti Vilniaus, Raseinių, Panevėţio, Varėnos rajonų, 

Elektrėnų savivaldybės strateginiai plėtros planai, atnaujinti Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Alytaus, 

Utenos ir Panevėţio regionų plėtros planai, parengtos 2 galimybių studijos (viso finansuojama 73 

savivaldybių ir regionų planavimo dokumentų parengimas, 60 tokių dokumentų rengiama šiuo 

metu), baigtinėje parengimo stadijoje 20 (šiuo metu rengiama dar 107) įvairių teritorijų planavimo 

dokumentų (bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų), visos savivaldybės pasinaudoja ir 

galimybėmis vykdyti mokymus, kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų gebėjimus. 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.  

 

Remiantis Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, darnios plėtros principo 

laikymasis yra privalomas visiems pagal ŢIPVP 4 prioritetą įgyvendinamiems projektams. Šis 

principas yra įtrauktas į priemonių bendruosius ir / arba specialiuosius projektų atitikties atrankos 

kriterijus. Projektų paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad numatomuose įgyvendinti projektuose 

nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principams įgyvendinti, 

t.y. nebus vykdomi veiksmai, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugos, socialinėje, 

ekonomikos srityse. ŢIPVP 4 prioriteto įgyvendinami projektai skatina dirbančiųjų įtraukimą į 

mokymosi procesą, stiprinant savivaldybių institucijas ir įstaigas bei jų gebėjimus, tokiu būdu 

netiesiogiai prisidedant prie darnaus vystymosi politikos socialinio aspekto įgyvendinimo. Taip pat 

paţymėtina, kad projektai, kuriuose rengiami regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / 

trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai, teritorijų planai, turi teigiamą netiesioginį poveikį 

aplinkosaugai ir ekonomikos augumui ir regioninei plėtrai. 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos 

struktūrinę paramą gairių 2.1 punkte „Darnus vystymasis“, Veiksmų programos 1.4. 

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas, prioritetui 

darnaus vystymosi įgyvendinimo rodikliai nekeliami.    

Poveikį darniai plėtrai galime įvertinti per priemonės „Teritorijų planavimas“ tikslų – 

uţtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų 

išteklių panaudojimą, atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius, siekimą. 

 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 155 

 

 

Pavyzdţiai: 

Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Darnus Trakų rajono 

savivaldybės vystymasis: teritorijų planavimo dokumentų rengimas“. Trakų rajonas – 

reprezentacinis Lietuvos rajonas, traukiantis gyvąja istorija ir kultūra, aktyvaus poilsio ir renginių 

organizavimo galimybėmis. Savivaldybė patenka į labai svarbių ir dideliu potencialu pasiţyminčių 

rekreacinių arealų sąrašą. Trakų rajono savivaldybei yra ypač aktualu sukurti racionalią bei tinkamą 

turizmo objektų, gyvenamųjų vietovių ir kitų svarbių objektų išdėstymą bei gerinti esamų svarbių 

objektų infrastruktūrą. Vienas iš pagrindinių Trakų rajono savivaldybės tikslų – tolygus, 

kompleksiškas ir darnus teritorijų planavimas.  Lentvaris – didţiausias Trakų rajono savivaldybės 

miestas, kuris patenka į 1A kategorijos metropolinės integracijos ašies aktyvios veiklos arealą ir į 

Vilniaus aglomeruotos urbanizacijos zoną. Siekiant darnaus ir kompleksiško miesto vystymosi 

būtina parengti dokumentą, kuris nustatytų teritorijos planavimo, naudojimo bei svarbiausių 

tvarkymo priemonių principus. Paskutinis Lentvario miesto bendrasis planas rengtas dar prieš 20 

metų.   Siekiant vieningos urbanistinės plėtros savivaldybėje ir sustabdyti chaotiškas gyvenamųjų 

namų statybas, būtina parengti „Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos 

paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą", kuris išlaikytų savivaldybės teritorijos 

socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymosi pusiausvyrą bei pagerintų rajono urbanistinį 

architektūrinį įvaizdį. 2008 m. Trakų miesto gyvenamajai vietovei gavus kurortinės teritorijos 

statusą, tapo ypač aktualu tinkamai ir pagal galiojančius teisės aktus įrengti paplūdimius, o tam 

būtina parengti detaliuosius planus. Pagal LR teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių aktų 

reikalavimus parengtas Lentvario miesto bendrasis planas sudarys  teritorijos darnaus vystymosi 

pagrindą.  

Bendrojo plano sprendiniais bus įtvirtinti šie darnaus vystymosi prioritetai: 

- nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir ekonomikos vystymasis teritorijoje; 

- pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, ţemės ūkio, būsto, turizmo) 

poveikio aplinkai maţinimas; 

- efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas teritorijoje; 

- geresnė biologinės įvairovės apsauga; 

- geresnė teritorijos kraštovaizdţio apsauga ir racionalus tvarkymas; 

- ir kt.  

Projekto tikslinė grupė – savivaldybės gyventojai bei jos svečiai. Planuojami projekto 

pasiekimai: parengtas 1 bendrasis, 1 specialusis, 2 detalieji planai.  Įgyvendinus šį projektą būtų 

parengti labai svarbūs savivaldybės teritorijos planavimo dokumentai, padėsiantys harmoningai ir 

kompleksiškai suplanuoti teritorijos erdvinę koncepciją ir teritorijos naudojimo bei apsaugos 

principus. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Rekreacijai patrauklių 

teritorijų detaliųjų planų parengimas pagal Zarasų miesto turizmo ir rekreacijos specialųjį planą“. 

Projekto esmė - vadovaujantis patvirtintu Zarasų miesto turizmo ir rekreacijos specialiuoju planu, 

parengti detaliuosius planus, kurie sudarytų sąlygas investicijoms, bei leistų geriau įgyvendinti 

privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę plėtojant turizmo infrastruktūrą. Zarasų rajonas nuo seno 

garsėja gausiais gamtiniais ištekliais, kurie patrauklūs plėtoti aktyvų poilsinį turizmą. Tačiau iki 

2008 m. savivaldybėje nebuvo kompleksinio poţiūrio į turizmo plėtrą, nebuvo turizmo plėtrą 

reglamentuojančių dokumentų. Projektas skirtas skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą 

probleminiame Ignalinos AE regione, kuriant pagrindą ekonominių ir socialinių netolygumų 

maţinimui šalyje. Išsprendus rajone detaliųjų planų rengimo klausimą, bus sukurtas pagrindas 

ţemės sklypuose fiziniams ir juridiniams asmenims plėtoti veiklą, dėl ko bus skatinamos 

investicijos bei didinamas ekonomikos lygis rajone. Zarasuose atsiras šiuolaikiškos poilsiavietės, 

paplūdimiai, pėsčiųjų, dviračių ir slidinėjimo takai, vaikų ţaidimo, ramaus poilsio ir apţvalgos 
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aikštelės, gelbėjimo stotis, sporto ir slidinėjimo kompleksai ir kita, kam buvo jaučiamas poreikis. 

Įgyvendinus projektą būtų pritrauktos investicijos į Savivaldybės infrastruktūros bei paslaugų, 

susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir ir uţimtumo didinimu, plėtrą, pageretų sąlygos ne tik 

atvykstantiems ilsėtis ir sportuoti svečiams, bet ir visiems Zarasų rajono gyventojams. Projektas 

prisidės prie tokių darnaus vystymosi principų, kaip socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų 

ir regionų viduje maţinimo išsaugant jų savitumą bei uţimtumo didinimo, socialinės atskirties 

maţinimo įgyvendinimo. Parengus detaliuosius planus savivaldybės administracija galės uţtikrinti 

tinkamą ţemės skypų panaudojimą. Projekto metu bus atsiţvelgta į ekonominius bei socialinius ir 

teritorinius ypatumus, kurie įtakoja Zarasų rajoną regioniniu mąstu. 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos įgyvendinamos 12 priemonių (t.y. išskyrus „Teritorijų 

planavimas“, „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / 

trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“). Bendradarbiaujama teikiant metodinę ir techninę 

pagalbą, vykdant patirties mainus ir pan. Galime išskirti dvi bendradarbiavimo kryptis, t.y. projekte 

bendradarbiaujama su uţsienio partneriais, neperkant jų paslaugų, bei tarptautinė patirtis naudojama 

pasitelkiant uţsienio ekspertus, perkant jų paslaugas. Šalių spektras, su kuriomis bendradarbiauja 

projektų vykdytojai, yra gana platus – Didţioji Britanija, Airija, Švedija, Belgija, Čekija, 

Liuksemburgas, Kipras, Prancūzija, Švedija, Estija, Vengrija, Graikija, Lenkija, Danija, Norvegija, 

Nyderlandai, Portugalija, Italija, Ispanija ir t.t. Bendradarbiaujama su valstybės institucijomis ir 

įstaigomis teikiančiomis viešąsias paslaugas, ekspertais. Uţsienio ekspertų pagalba naudojama 

diegiant BVM, vykdant specializuotus mokymus ir dalyvaujant konferencijose - ţmogaus teisių 

gynimo, energetikos reguliavimo, viešojo administravimo reformų, viešųjų paslaugų teikimo, 

hipotekos, ţalos pacientų sveikatai teisinio reglamentavimo, viešojo ir privataus sektorių 

partnerytės, jaunimo politikos, institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemos, Vyriausybei 

atskaitingų institucijų funkcijų analizės ir biudţeto programų vertinimo srityje, vartotojų teisių, 

kokybės vadybos, mokslinių tyrimų stebėsenos ir vertinimo, srityse. Ekspertai atstovauja tokias 

institucijas, kaip Europos viešojo administravimo institutą, uţsienio kalbų mokyklas uţsienyje, 

Kalėjimo tarnybą, Didţiosios Britanijos nacionalinį auditą, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir 

ekonominiai projektai“, UAB „Ernst & Young Baltic“ ir t.t. 

Pavyzdţiai: 

Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

vykdomame projekte „Socialinės globos licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas“ 

darbuotojai vyko į tarptautinius vizitus, įgyvendindami projekto veiklą „Esamos situacijos 

socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimo srityje uţsienyje ir Lietuvoje analizė“. Tarptautinių 

vizitų Portugalijoje, Italijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Didţiojoje Britanijoje metu buvo surinkta 

medţiaga ir informacija apie vykdomą šiose šalyse socialinių paslaugų prieţiūrą ir kontrolę. 

Susipaţinta su gerąja šių šalių praktika socialinių paslaugų kokybės vertinimo bei jų licencijavimo 

srityje. Pasisemta patirties minėtoje srityje susitinkant su vietos valdţios atstovais, su socialines 

paslaugas teikiančių institucijų atstovais, lankantis ir stebint socialinių paslaugų 

vertinimo/monitoringo procedūras pačiose įstaigose. Projekto vykdytojas bendradarbiavo ir į 

tarptautinius vizitus vyko susitikti su šiais tarptautiniais partneriais: Asociacija „National asociation 

for family action“ (Portugalija); Biudţetinė įstaiga „Departament of health and social integration of 

Florance municipality“ (Italija); Biudţetinė įstaiga „Municipality of Trollhatten“ (Švedija); 

Biudţetinė įstaiga „Institute of social services of Aragon region“ (Ispanija); Biudţetinė įstaiga 

„Action for blind people“ (Didţioji Britanija). 

Šių tarptautinių vizitų metu surinkta informacija ir medţiaga buvo išanalizuota, įvertinta ir 

panaudota kuriant bei diegiant socialinės globos licencijavimo informacinę sistemą Lietuvoje. 
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Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 

įgyvendina projektą „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų 

pareigybių aprašymų katalogas“.  Vykdydami veiklą „Trumpalaikiai mokymai, skirti susipaţinti su 

gerąja uţsienio šalių praktika“, dalyvavo trumpalaikiuose mokymuose Didţiojoje Britanijoje, 

Airijoje ir Švedijoje, skirtuose susipaţinti su Valstybės tarnybos sistema, viešojo administravimo 

institucijomis ir jų taikomais kompetencijos modeliais, atskirų pareigybių aprašymų rengimu, 

valstybės tarnautojų darbo uţmokesčio struktūra, ţmogiškųjų išteklių gebėjimų metodika ir kt. Taip 

pat buvo analizuotos pareigybės, aptartos ţmogiškųjų išteklių valdymo strategijos, kompetencijų 

vystymas ir kiti aktualūs klausimai, susiję su ţmogiškųjų išteklių valdymu viešojo administravimo 

institucijose ir įstaigose.  

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų perimta praktinė 

uţsienio šalių institucijų geroji patirtis sisteminant pareigybes bei nustatant kompetencijas, leis 

prisidėti prie kompetencijų modelio strategijos kūrimo, sudarys sąlygas tobulinti teisės aktus, atlikti 

parengto valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio taikymo 

metodikos įgyvendinimo bei jų tobulinimo prieţiūrą." 

Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas, 

santrumpa - (toliau - SPLIS)“Projektu siekiama sukurti ir įdiegti socialinės globos licencijavimo 

sistemą (informacinė sistema (registras)), uţtikrinti optimalų šio licencijavimo mechanizmo 

funkcionavimą, pagerinti socialinių paslaugų kokybę, prieţiūrą ir kontrolę. Naudojantis 

informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, bus ţenkliai maţinamos darbo sąnaudos tiek 

ţmogiškųjų išteklių tiek materialine prasme.  

Įgyvendinant projektą 2010 m.vykdytos tarptautinio pobūdţio veiklos: 

2010.03.15-19 Tarptautinis vizitas Portugalijoje, kurio tikslas surinkti medţiagą ir informaciją 

apie Portugalijoje vykdomą socialinių paslaugų prieţiūrą ir kontrolę, dalyvių skaičius – 5 

asmenys.2010.04.12-20 Tarptautinis vizitas Italijoje, kurio tikslas surinkti medţiagą ir informaciją 

apie Italijoje vykdomą socialinių paslaugų prieţiūrą ir kontrolę, dalyvių skaičius – 5 asmenys. 

2010.05.10-14 Tarptautinis vizitas Švedijoje, kurio tikslas surinkti medţiagą ir informaciją 

apie Švedijos Karalystėje  vykdomą socialinių paslaugų prieţiūrą ir kontrolę, dalyvių skaičius – 5 

asmenys. 

2010.06.07-11 Tarptautinis vizitas Ispanijoje, kurio tikslas surinkti medţiagą ir informaciją 

apie Ispanijos Karalystėje vykdomą socialinių paslaugų prieţiūrą ir kontrolę, dalyvių skaičius – 5 

asmenys. 

Esamos situacijos socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimo srityje uţsienyje ir 

Lietuvoje analizė  atlikta tiekėjų, kurie bendradarbiavo su Socialinių paslaugų prieţiūros 

departamento darbuotojais. Šie darbuotojai persiųsdavo tarptautinių vizitų metu surinktą 

informaciją. 

 

8. Socialinė partnerystė 

 

Netaikoma 

 

9. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 
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10. Informacija apie kryţminį finansavimą. 

 

Pagal 4 prioritetą kryţminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,94 mln. eurų, 

t.y. 5,81 proc. nuo visų 4 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryţminis finansavimas taikomas ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo, darbo vietų įrengimo ir atnaujinimo išlaidoms dengti. 

 

 

 

3.3.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti 

 

Audito institucijos 2010 m. gruodţio 23 d. pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje svarbių 

problemų nenustatyta. Audito ataskaitoje prioritetą administruojančioms institucijoms buvo pateikti 

bendro pobūdţio pastebėjimai susiję su nepakankamu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 

nuostatų perkėlimu į Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūras. Atsiţvelgiant į pastebėjimus, 

2010 m. vidaus tvarkos aprašai buvo  atitinkamai pakoreguoti ir tolimesnių rekomendacijų iš audito 

institucijos nebuvo pateikta.  

2007–2009 m. periodu vykęs vėlyvas uţkontraktavimas ir nepakankamai sparti sutarčių 

pasirašymo proceso eiga, turėjo įtakos lėšų įsisavinimo (deklaravimo EK) spartai 2010 m. 

  

Išoriniai veiksniai: 

 2009 m. pagal Saulėlydţio komisijos veiklos planą, buvo  perţiūrėta  valstybės institucijų 

veiklos ir funkcijos, todėl pasikeitė galimų pareiškėjų teisinis statusas arba kai kurios 

institucijos, su kuriomis buvo pasirašytos projektų finansavimo administravimo sutartys, 

buvo reorganizuotos ar panaikintos,  todėl reikėjo ŢIPVP 4 prioritete perskirstyti lėšas ir 

uţtikrinti projektų teisinį tęstinumą. 

 Nuo 2009 m. Valstybės investicijų programoje nebuvo numatyta skirti finansavimą 

projektams naujai buhalterinės apskaitos sistemai diegti viešajame sektoriuje, todėl vėlesniu 

laikotarpiu numačius šiuos projektus finansuoti iš priemonės „Viešojo administravimo 

subjektų sistemos tobulinimas“, reikėjo pakeisti teisinę bazę.  

 2009 m. gruodţio mėn. pasikeitus Europos socialinio fondo agentūros teisiniui statusui ir 

pavadinimui, virš 50 VRM derinimui pateiktų sutarčių (kurių vertė apie 39,6 mln. eurų) 

buvo grąţintos tikslinti į ESFA. 

 Dėl vykstančių reformų projektų finansavimas nukeliamas (Pvz. dėl Valstybinio socialinio 

draudimo ir pensijų sistemos reformos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukėlė planuoto sutarties pasirašymo terminą).  

 

Sprendimo būdai vėlesniu laikotarpiu: 

 Išorinių veiksnių įtaką valdyti sudėtinga, tačiau VRM įgyta patirtis leis vėlesniu laikotarpiu 

gerinti planavimo procesus.  

 

Vidiniai veiksniai: 

o Ilgiau nei vidutiniškai uţtruko paraiškų vertinimas. VRM paskelbė sąrašus visoms 14 

priemonių vienu metu, todėl dėl per didelio paraiškų kiekio ESFA nespėjo įvertinti visų 

paraiškų per reikalaujamą 2 mėn. laikotarpį. 

o Dėl trumpo paraiškų pateikimo termino ir pareiškėjų kvalifikacijos stokos, nekokybiškai 

parengiamos paraiškos, todėl paraiškų vertinimas uţtrunka. 

o Regioninių priemonių planavimas vykdomas Regionų plėtros tarybų, nedalyvaujant VRM,  

todėl pastebimas akivaizdus regioninių priemonių įgyvendino atsilikimas, lyginant su 

valstybinėmis priemonėmis. 
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o Regioninėse priemonėse pareiškėjams kyla problemų dėl nuosavos dalies įnašo uţtikrinimo. 

o Atsiţvelgiant į tai, kad didţioji dalis sutarčių pasirašyta 2010 m. II-III ketv., dėl projektuose 

vykdomų parengiamųjų darbų (viešųjų pirkimų procedūrų), lėšų išmokėjimas projektų 

vykdytojams tik įsibėgėja. 

o Projektų vykdytojai nevykdo sutartyse numatytų įsipareigojimų, t.y. daţnais atvejais per 

pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį bei pirmuosius metus nepatiria ir nedeklaruoja tiek 

lėšų, kiek numatyta sutartyse ir atitinkamai nepasiekia sutartyse nustatytų pusmečio bei 

metinių lėšų įsisavinimo procentų. Viena iš prieţasčių, kad pareiškėjai valstybės institucijos 

ir įstaigos, kurios noriai ima avansą, bet neturi administracinių gebėjimų pateikti tarpinius 

mokėjimo prašymus ir patirti deklaruotas išlaidas laiku. 

 

Sprendimo būdai: 

 

o Kartu su ESFA nuolat organizuojami seminarai ar susitikimai su pareiškėjais ir projektų 

vykdytojais, siekiant, kad iki paraiškų pateikimo būtų uţtikrinta projektų dokumentacijos 

kokybė ir paraiškų pateikimas laiku. 

o Kadangi VRM visos paraiškos yra pateikiamos pagal valstybės arba regionų sąrašus, 

stengiamasi paraiškų neatmesti, bet taisyti, todėl vertinimo metu vyksta ilgas paraiškos 

derinimas su pareiškėju. 

o Pasirašymas sutarčių ţymiai pagreitėjo pradėjus taikyti dvišales sutartis (2010 m. balandţio 

2 d. ESFA su VRM pasirašė susitarimą dėl dvišalio sutarčių pasirašymo). 

o Projektų vykdytojai skatinami atlikti viešųjų pirkimų procedūras iki sutarties pasirašymo, 

todėl pagreitėja projektuose suplanuotų veiklų vykdymas. 

o ESFA kartu su VRM vykdo sistemingą projektų prieţiūrą (monitoringą) bei imasi priemonių 

projektų savalaikiam įgyvendinimui uţtikrinti. Projektų vykdytojai telefonu ir raštu 

informuojami apie nukrypimus (veiklų, lėšų įsisavinimo vėlavimo), atsiradusius projektų 

įgyvendinimo eigoje. Rengiami periodiniai ir neplanuoti susitikimai su projektų vykdytojais, 

kurių metu numatomi terminai, konkrečios priemonės, veiksmai kaip šiuos nukrypimus 

pašalinti.  

o Įvertinus lėšų sutaupymus, VRM operatyviai teikia siūlymus ir imamasi priemonių dėl lėšų 

perskirstymo tarp priemonių ar projektų. 2011 m. numatomas lėšų perskirstymas tarp 

regioninių ir valstybinių priemonių. 

o Siekiant paspartinti lėšų įsisavinimo procesus, pakeistos 2011 m. I ketv. valstybės projektų 

planavimo tvarkos aprašo nuostatos, supaprastintos valstybės projektų pasiūlymų vertinimo 

procedūros, sutrumpinant valstybės projektų sąrašų sudarymo trukmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 160 

3.5. Techninė parama 

 

3.5.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė 

Informacija apie ŢIP VP 5 prioriteto „Techninė parama“ (toliau – 5 prioritetas) įgyvendinimo 

paţangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių 2 uţdavinių fizinių, bei 

finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 2007 metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir 

buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. 2008 metais įgyvendinimas 

buvo pradėtas, bet rodiklių pasiekimų nebuvo, todėl buvo pateiktos tik paradinės fizinių stebėsenos 

rodiklių pradinės reikšmės.  

Pagal ŢIP VP 5 prioritetą 2007–2010 m. uţkontraktuotų ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas 

projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudarė 73,8 % nuo Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programoje 5 prioritetui „Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos įgyvendinimui“ numatytų ES fondų lėšų, apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK 

lėšų dalis 2010 m. sudaro 23,6 % nuo Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje 5 prioritetui 

„Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ numatytų ES 

fondų lėšų. 

Palyginus su 2009 m. pasirašytų sutarčių vertė 2010 m. padidėjo 26,4% (5,36 mln. eurų). 

Apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 

18,6% (3,79 mln. eurų). Likusi neuţkontraktuotų lėšų suma sudaro 26,2 % ( 5,33 mln. eurų), ją 

planuojama uţkontraktuoti ir panaudoti iki 2014 m. Tikėtina, kad Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

įgyvendinimui“ siektinas planas bus įgyvendintas 2013 m. Prognozuojama, kad pripaţintų 

deklaruotinomis išlaidų suma pasieks kritinio plano lygmenį jau 2011 m., tačiau 2015 m. gali būti 

nedidelis nuokrypis nuo jo dėl Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto 

„Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonėms 

„1VP. Informavimas ir viešinimas“ ir „ES struktūrinės paramos vertinimas“ skirtų lėšų lėtesnio 

panaudojimo.  

 

47 lentelė. 1 uţdavinys: Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal 

Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programą 

 

 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš 

viso 

Produkto rodikliai 

Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų 

pareigūnų, 

dirbančių 

su 

Ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją 

dalis 

Pasiekimas N/A
 

N/A 
87,26 

% 

73,16 

% 
      

Tikslas  50 %
 

50 % 50 % 50 %
 

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %  

Pradinis 

taškas
   212 231       
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Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų 

pareigūnų, 

dirbančių 

su 

Ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją, 

skaičius 

 

Pasiekimas N/A
 

N/A 

 

185 

 

169       

Tikslas  96
 

96 

 

106 

 

96       

Pradinis 

taškas
   212 231       

Rezultato rodikliai 

Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų 

pareigūnų, 

pakėlusių 

kvalifikaciją 

ir toliau 

dirbančių 

vienerius 

metus 

po mokymų 

programos 

uţbaigimo su 

Ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

dalis. 

Pasiekimas N/A N/A 91 % 86 %       

Tikslas  

 

90 % 

 

 

90 % 

 

 

90 % 

 

90 %
 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % _ 

Pradinis 

taškas
   175

 
185       

 

Produkto rodiklių pasiekimai 

Pradinis taškas. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje produkto rodiklio pradinis 

taškas yra kintantis. Vadovaujantis Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos 

skatinimo, Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytų veiksmų programų 

administravimo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika 

(toliau – metodika), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 10 d. 

įsakymu Nr. 1K-005, techninės paramos gavėjai kasmet ne vėliau kaip iki  kovo 1 d. pagal 

metodikos priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją apie visus 

ataskaitiniais metais įgyvendintus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad 

2010 m. laikotarpiu Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbo 231 

valstybės tarnautojas ir kiti pareigūnai (toliau – darbuotojai). Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami 

darbuotojai, administruojantys ES struktūrinę paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES 

struktūrinės paramos administravimu bei darbuotojai, kurių funkcijos dalinai susijusios su ES 

struktūrinės paramos administravimu, t.y. tokie darbuotojai, kurie ne tik administruoja ES 

struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas. 
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Tikslas. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje numatyta, kad ne maţiau 50 % 

darbuotojų, dirbančių Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, turėtų 

pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais. 

Pasiekimas. 2010 m. 169 darbuotojai dirbantys Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai sudaro 73 proc. nuo visų Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų. Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas 

ir viršytas.  

Rezultato rodiklio pasiekimas 

 

Pradinis taškas. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje rezultato rodiklio pradinis 

taškas yra kintantis. Vadovaujantis metodika, techninės paramos gavėjai kasmet ne vėliau kaip iki  

kovo 1 d. pagal metodikos priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją 

apie visus ataskaitiniais metais įgyvendintus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus duomenis, 

nustatyta, kad iš visų 2009 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

dirbusių darbuotojų 185 darbuotojai bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas 

rodiklio pradinis taškas – 185 darbuotojai, dirbantys Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2009 m. dalyvavo mokymuose, t. y. pakėlė 

kvalifikaciją. 

Tikslas. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje nustatyta, kad ne maţiau kaip 90 % 

darbuotojų, dirbančių Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie 

pakėlė kvalifikaciją ir toliau turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo programos 

uţbaigimo Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje.  

Pasiekimas. Iš visų 2009 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo 

srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2009 m. 86 % 2010 m. ir 

toliau liko dirbti Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Šis 

stebėsenos rodiklis 4 % atsilieka nuo tikslo. Rodiklio neįgyvendinimo prieţastis – nuolatinė 

darbuotojų, dirbančių Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kaita.  

 

48 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos vertinimą 

 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš 

viso 

Produkto rodikliai 

Įgyvendintų 

informavimo 

iniciatyvų 

skaičius 

(informavimo 

kampanijų, 

konferencijų, 

seminarų 

ciklų, 

interneto 

puslapių, 

etc.) 

Pasiekimas 0 0 4 7*      7* 

Tikslas           7 

Pradinis 

taškas
 3          

Rezultato rodikliai 

Galimi Pasiekimas NA NA 81 % 59%*      59%* 
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pareiškėjai, 

kurie ţino 

apie ES 

struktūrinę 

paramą 

ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtrai, proc. 

Tikslas           75 

Pradinis 

taškas
 44          

* Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra Ţmogiškųjų išteklių  

veiksmų programa.  

** Sumaţėjusį veiksmų programos ţinomumą lėmė pasikeitusi galimų paramos gavėjų imtis. Didţioji dalis „vienetinių“ 

paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau 

yra paramos gavėjai ir yra apklausiami paramos gavėjų nuomonės tyrimuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad 

remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis minimų respondentų informuotumas apie 2007-2013m. ES SF paramos etapą 

bei apie visas veiksmų programas yra didelis. 

 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje priemonei „ES struktūrinės paramos 

vertinimas“ nenumatyti uţdavinio lygmens stebėsenos rodikliai. Atsiţvelgiant į tai, informaciją apie 

stebėsenos rodiklius yra teikiama priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lygmeniu. 

 

49 lentelė. Stebėsenos rodiklių (nacionalinių) pasiekimas priemonės „ES struktūrinės paramos 

vertinimas“ lygmeniu 

 
Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iš 

viso 

Produkto rodikliai 

Atlikti 

vertinimai 

(procentai) 

Pasiekimas 0 0 0 100%      100 

Tikslas           100 

Pradinis 

taškas 

0 0 0 1 %       

Rezultato rodikliai 

Vertinimo 

rekomendacijos, 

priimtos 

įgyvendinti 

(procentai) 

Pasiekimas 0 0 0 100%      100% 

Tikslas - 70% 70% 70%      70% 

Pradinis 

taškas 

0 0 0 19%       

 

 

Priemonės tikslas, įgyvendinimo prielaidos ir veiksniai 

Priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ tikslas – gerinti ES fondų, skiriamų 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir 

nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą. 

Šio tikslo siekimui ir ES struktūrinės paramos vertinimams inicijuoti ir įgyvendinti per 

2008-2010 metus buvo sukurtos šios prielaidos: 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir finansų ministro įsakymais patvirtinti 

bei 2008-2010 m. patobulinti bendrieji ES struktūrinės paramos administravimo teisės aktai; 

 Finansų ministro įsakymais patvirtinti 2008-2011 m. ES struktūrinės paramos 

vertinimo planai; 

 2008-2010 m. įgyvendintos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės (mokymo 

seminarai, metodinės gairės ir pan.). 
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Priemonės įgyvendinimą sąlygojo šie veiksniai: 

 Bendros Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo eigą 

sąlygojusios prieţastys – socialinė ekonominė šalies situacija, viešųjų išlaidų taupymo politika; 

 Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo stadija (2010 -2011 

metai - veiksmų programų įgyvendinimo vidurio laikotarpis, kai išryškėja prioritetų ir priemonių 

tikslų (ne)įgyvendinimo tendencijos); 

 Metiniuose vertinimo planuose nustatyti vertinimo prioritetai; 

 EK iniciatyvos dėl vertinimo temų. 

2010 m. pagal priemonę VP1-5.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“ 

ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinti (įgyvendinami) 4 (keturi) vertinimai ir į 2011 m. ES 

struktūrinės paramos vertinimo planą įtrauktas 1 (vienas) vertinimas (plačiau apie ta informacija 

pateikiama skyriuje 2.7 „ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas“). 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŢANGA 

 

50 lentelė. 5 prioriteto finansinė paţanga (eurais) 

Uţdaviniai 

Iki  ataskaitinio  laikotarpio pabaigos pasirašytose 

finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų lėšų 

suma 

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų 

pateiktus mokėjimo prašymus, suma 

Iš viso ES lėšos LR 

valstybės 

biudţeto 

lėšos iš 

skiriamo 

finansavim

o 

(BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-

ių) lėšų 

suma 

Iš viso ES lėšos LR 

valstybės 

biudţeto 

lėšos iš 

skiriamo 

finansavim

o 

(BF) 

Projekt

o 

vykdyt

ojo ir 

partner

io (-ių) 

lėšų 

suma 

Uţdavinys “Uţtikrinti 

efektyvų ES struktūrinės 

paramos, gaunamos pagal 

konvergencijos tikslą, valdymo 

ir kontrolės sistemos 

funkcionavimą įgyvendinant  

šią Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programą“ 

 

14.323.737,26 14.323.737,26 0,00 0,00 4.624.174,44 4.624.174,44 0,00 0,00 

Uţdavinys „Gerinti 

visuomenės informuotumą 

apie Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 

teikiamą paramą bei 

įgyvendinimo rezultatus, 

vykdyti Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 

vertinimą“  

 

675.104,26 675.104,26 0,00 0,00 165.975,25 165.975,25 0,00 0,00 

Iš viso: 14.998.841,52 14.998.841,52 0,00 0,00 4.790.149,69 4.790.149,69 0,00 0,00 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

 Netaikoma 

 

 

 

D DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

51 lentelė. 1 uţdavinys:  Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal 

Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programą 

Stebėsenos 

rodiklio 

tipas 

Stebėsenos 

rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir 

administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos 

ir suplanuoti  pasiekti 

rodikliai 

Panaudotos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 16.261.182,40 14.323.737,26 88,09 4.624.174,44 28,43 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų pareigūnų, 

dirbančių 

su Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją 

dalis 

50 % 50 %  73 %  

Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų pareigūnų, 

dirbančių 

su Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

kurie pakėlė 

kvalifikaciją, 

skaičius 

 

96 84 87,5 % 169 176,04 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Valstybės 

tarnautojų ir 

kitų pareigūnų, 

pakėlusių 

kvalifikaciją ir 

toliau 

dirbančių 

vienerius 

metus 

po mokymų 

90 % 90 %  86 %  



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 167 

programos 

uţbaigimo su 

Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros 

veiksmų 

programos 

įgyvendinimu, 

dalis. 

 

Produkto rodikliai 2010 m. buvo pasiekti ir viršyti. 2010 m. 169 darbuotojai dirbantys 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai 

sudaro 73 % nuo visų Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje 

dirbusių darbuotojų.  

Rezultato rodiklis 4 % atsilieka nuo tikslo. Iš visų 2009 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 

2009 m. 86 % 2010 m. ir toliau liko dirbti Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

įgyvendinimo srityje. Rodiklio neįgyvendinimo prieţastis – nuolatinė darbuotojų, dirbančių 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kaita.  

 

52 lentelė. 2 uţdavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos vertinimą 

 

Stebėsenos 

rodiklio 

tipas 

Stebėsenos 

rodiklio 

pavadinimas 

ES lėšos 

suplanuotos 

veiksmų 

programoje 

Finansavimo ir 

administravimo sutartyse 

uţkontraktuotos ES lėšos 

ir suplanuoti  pasiekti 

rodikliai 

Panaudotos ES lėšos 

(deklaruotinos)  ir pasiekti 

rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 

ES 

lėšos/rodikliai 

Procentas 

nuo plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 

 ES lėšos (eurais) 4.065.295,41 675.104,26 16,6 165.975,25 4,08 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Įgyvendintų 

informavimo 

iniciatyvų 

skaičius 

(informavimo 

kampanijų, 

konferencijų, 

seminarų ciklų, 

interneto 

puslapių, etc.) 

7* 21 300 % 7*  100 % 

R
E

Z
U

L
T

A
T

O
 

Galimi 

pareiškėjai, 

kurie ţino apie 

ES 

struktūrinę 

paramą 

ţmogiškųjų 

išteklių 

plėtrai, proc. 

75 %   59 %  

* Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra Ţmogiškųjų išteklių  

veiksmų programa.  
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Iš pateiktos lentelės matosi, jog 2010 m. buvo pasiektas Ţmogiškųjų išteklių veiksmų 

programoje numatytas produkto rodiklis- 7 iniciatyvos. Tuo tarpu finansavimo ir administravimo 

sutartyse suplanuotas pasiekti rodiklis yra 21- t.y. 3 kartus didesnis, nei numatytas Ţmogiškųjų 

išteklių veiksmų programoje.  

Rezultato rodiklis matuojamas kasmet atliekant galimų pareiškėjų nuomonės tyrimus. 

Lyginant 2009 ir 2010 m. rezultato rodiklius, galima pastebėti, jog jis sumaţėjo, tačiau reikėtų 

atkreipti dėmesį, jog sumaţėjimą lėmė pasikeitusi galimų paramos gavėjų imtis. Didţioji dalis 

„vienetinių“ paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu 

administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir yra apklausiami paramos gavėjų 

nuomonės tyrimuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis 

minimų „vienetinių“ respondentų informuotumas apie 2007-2013m. ES SF paramos etapą bei apie 

visas veiksmų programas yra didelis. Lyginant pradinį tašką 44 proc. galimų pareiškėjų, ţinančių 
apie ES struktūrinę paramą ţmogiškųjų išteklių plėtrai ir 2010 m. duomenis – 59 proc. ţinomumas yra 

išaugęs 15 proc. 

 

15 paveikslas. 5 prioriteto įgyvendinimas 2010 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 

sutartis bei panaudotas  lėšas  

(mln. eurų/proc.) 

20,3 (100%)

15,0 (73,8%)

4,8 (23,6%)

0 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

VP suplanuotos

lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

5 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

Paskirstytų ES 2007–2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas 

projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaro 73,8 % nuo Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programoje 5 prioritetui „Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos įgyvendinimui“ numatytų ES fondų lėšų, bet apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK 

lėšų dalis 2010 m. sudaro tik 23,6 % nuo Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje 5 

prioritetui „Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ 

numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2009 m. pasirašytų sutarčių vertė 2010 m. padidėjo 26,4% (5,36 mln. eurų). 

Apmokėtų ir pripaţintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2010 m. palyginus su 2009 m. padidėjo 

18,6% (3,79 mln. eurų). Likusi neuţkontraktuotų lėšų suma sudaro 26,2 % ( 5,33 mln. eurų), ją 

planuojama uţkontraktuoti ir panaudoti iki 2014 m.  
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16 paveikslas. 5  prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2010 metais  

(mln. eurų/proc.) 

5,5 (100%)

4,8 (88%) 

4 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

6 EUR

2010 m. kritinis planas 2010 m. kritinio plano

įvykdymas

ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 

2010 m. (mln. eurų/proc.)

 
 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ pripaţintų deklaruotinomis EK ES fondų lėšų 

suma sudarė 87,86 % nuo ES fondų lėšų naudojimo plano 2010 m. kritinio lygmens. 

 

E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 

1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui. 

 

Nacionaliniai teisės aktai numato, jog ţmogaus teisių negalima varţyti ir teikti jam 

privilegijų dėl jo lyties. Techninės paramos gavėjai, įgyvendindami veiklas, finansuotinas iš ES 

2007–2013 m. techninės paramos, prisideda prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos, 

finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės paramos turi prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų 

įgyvendinimo: darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo uţtikrinimo. Tai yra 

vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų, t. y. veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės 

paramos turi atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Atsiţvelgiant į tai, techninės 

paramos gavėjai, administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, uţtikrina, kad veiklų, 

finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. 

 

2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai paţeidţiamų grupių uţimtumas ir socialinė aprėptis.  

 

Netaikoma 

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

 

Netaikoma 
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4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai  

 

Netaikoma 

 

5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  

 

Netaikoma 

 

6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai. 

 

Netaikoma 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 

Netaikoma 

 

8. Socialinė partnerystė 

 

Netaikoma 

 

9. JEREMIE įgyvendinimas 

 

Netaikoma 

 

10. Informacija apie kryţminį finansavimą. 

 

ES 2007 – 2013 m. techninės paramos lėšų kryţminio finansavimo būdu paskirstyta 

techninės paramos suma projektams iki 2010 m. gruodţio 31 d. sudaro 497.567,19 eurų. Iš jų 

panaudotų lėšų suma sudaro 146.729,4 eurų. 

ES 2007 – 2013 m. techninės paramos lėšomis kryţminio finansavimo būdu buvo 

finansuotos ilgalaikio turto (kopijavimo aparatų, dokumentų skanavimo aparatų, nešiojamų 

kompiuterių, projektorių, programinės įrangos ir kt.) įsigijimo išlaidos. Įsigytas ilgalaikis turtas 

naudojamas ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijoms, 

pavestoms pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų 

programas, taisykles, vykdyti. 

 

 

3.3.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 

įveikti 

 

Įgyvendinant Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioritetą „Techninė parama 

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“, ES 2007–2013 m. techninės 

paramos lėšų panaudojimas iki 2010 m. gruodţio 31 d. buvo nepakankamai spartus. 

Dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir lėšų taupymo politikos nebuvo prisiimti visi 2010 

m. pradţioje ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai. ES 2007–2013 

m. techninės paramos lėšų įsisavinimą įtakojo ir viešojo sektoriaus išlaidų maţinimo politika, dėl 

kurios dar 2009 m. sumaţintas darbo uţmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojantiems 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, 2010 
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m. liko nepakitęs. Be to, 2010 m. pasikeitusi viešųjų pirkimų teisinė bazė bei viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarka įtakojo lėtesnį viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.  

Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą: 

1. Nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta galimybė taikyti pro rata principą, t. y. ES 

2007–2013 m. techninės paramos gavėjams suteikiama galimybė ne tik finansuoti išlaidas, kurios 

yra 100 % susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tokias išlaidas, kurios yra 

dalinai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Institucijose, gaunančiose ES 2007–

2013 techninę paramą, nustatytas dalinis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo 

srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijų 

susiejimas, kuris suteikė galimybę ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis finansuoti darbo 

uţmokestį ne tik tiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių funkcijos visa apimtimi 

susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tiems valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, kurie ne tik administruoja ES struktūrinę paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas. 

Taikant pro rata  principą, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis taip pat gali būti 

apmokamos ir kvalifikacijos kėlimo, darbo vietų įrengimo ir kitos 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos administravimui vykdyti būtinos išlaidos. 

2. 2010 m. pakeistas vykdomų pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančių veiksmų programų projektų išlaidų ir finansavimo 

reikalavimų atitikties taisyklių priedas. Tokiu būdu buvo praplėstas išlaidų, tinkamų finansuoti iš 

ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų, sąrašas. 

3. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami grieţtai laikytis mokėjimo 

prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama uţtikrinti savalaikį 

patirtų ir apmokėtų išlaidų pripaţinimą tinkamomis deklaruoti EK išlaidomis. ES 2007–2013 m. 

techninės paramos gavėjai privalo deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai jau patirtas ir apmokėtas 

išlaidas per Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą terminą. Apie 

mokėjimo prašymų teikimo terminų nesilaikymą ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai 

informuojami raštu, el. paštu, telefonu ir įgyvendinančiosios institucijos organizuojamų mokymų 

metu. 

4. Finansų ministerija kaip vadovaujančioji institucija glaudţiai bendradarbiavo su ES 2007 

– 2013 m. techninės paramos gavėjais sprendţiant ES 2007 – 2013 m. techninės paramos lėšų 

panaudojimo galimybes. Organizuojami susitikimai su ES 2007–2013 m. techninės paramos 

gavėjais, aptariant techninės paramos panaudojimo galimybes. 

5. 2010 m. nuspęsta atlikti ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms 

įgyvendinti, panaudojimo vertinimą, kurio tikslas nustatyti ES fondų lėšų naudojimo plano 

nevykdymo prieţastis, įvertinti galimybes pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 

ateinančiais metais, atsiţvelgiant į dabartinę veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo eigą 

(priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir 

kt.) įvertinti ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaką N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimui 

bei nustatyti priemones, kurios uţtikrintų plano vykdymą. Ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimas 

leis optimizuoti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą. 
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4. ESF PROGRAMŲ SUDERINAMUMAS IR KONCENTRACIJA  

  

Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos nare, prisijungė prie vienos iš bendrųjų ES 

politikos dalių – struktūrinės politikos, kurios tikslas finansinėmis priemonėmis maţinti ES regionų 

ekonominės ir socialinės plėtros skirtumus ir gerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. 

Atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje buvo nustatyti pagrindiniai prioritetai – ekonomikos augimas 

ir darbo vietų kūrimas. Toliau einančiuose šios dalies skyriuose pateikiamos lentelės, parodančios 

konkrečių ŢIP VP prioritetų uţdavinių įgyvendinimo poveikį Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos, Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties 

tikslų(uţdavinių) bei ES Baltijos jūros regiono strategijos  įgyvendinimui. 
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4.1. Poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos 

tikslų pasiekimui 

  

53 lentelė. ŢIP VP prioritetų uţdavinių įgyvendinimo poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos tikslų pasiekimui 

 

Nacionalinės 

Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008-

2010 m. programos 

uţdaviniai 

ŢIP VP  prioritetų įgyvendinimo uţdaviniai, prisidedantys prie 

Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos 2008-

2010 m. uţdavinių 

Prioriteto 

kodas 

Uţdavinio 

kodas 

Uţdavinio pavadinimas* 

1. Uţtikrinti 

makroekonominį 

stabilumą ir vykdyti 

grieţtą fiskalinę 

politiką 

1 1 
„Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą 

prie  rinkos poreikių“ 

2. Stiprinti ilgalaikį 

viešųjų finansų 

tvarumą, įgyvendinant 

pensijų, sveikatos 

apsaugos reformas, 

gerinant viešojo 

sektoriaus finansų 

kokybę 

4 1 
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES 

politikas, tobulinti viešojo 

administravimo struktūrą“ 

4 3 
„Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, 

paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ 

3. Efektyviai 

įgyvendinti aukštojo 

mokslo ir studijų 

reformą, uţtikrinant 

kvalifikuotos darbo 

jėgos pasiūlą, taip pat 

skatinti ūkio 

konkurencingumą ir 

spręsti migracijos 

problemas 

2 1 
„Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą 

gyvenimą institucinę sistemą“ 

2 2 
„Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

kokybę“ 

3 1 

„Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą“ 

 

4 3 
„Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, 

paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ 

4. Skatinti inovacijas ir 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinę 

(technologinę) plėtrą 

(MTEP), plėtojant 

privataus ir viešojo 

sektorių partnerystę ir 

sudarant privataus 

verslo investavimo į 

MTEP paskatas 

2 2 
„Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

kokybę“ 

3 1 

„Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą“ 

 

3 2 
„Padėti didinti tyrėjų skaičių ir maţinti jų amţiaus 

vidurkį Lietuvoje“ 
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5. Stiprinti 

konkurencinį 

pramoninį potencialą, 

pasinaudojant ES 

vidaus rinka ir 

globalizacijos procesu 

Neprisidedama 

6. Kurti palankią 

verslo aplinką, ypač 

maţoms ir vidutinėms 

įmonėms, siekiant 

geresnio reglamen-

tavimo, skatinant 

verslumo kultūrą ir 

socialiai atsakingo 

verslo plėtrą 

1 1 

„Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą 

prie  rinkos poreikių“ 

7. Skatinti tausų 

išteklių naudojimą, 

stiprinant aplinkos 

apsaugos ir 

ekonomikos augimo 

sinergiją 

Neprisidedama 

8. Skatinti 

informacinių ir ryšių 

technologijų sklaidą, 

tobulinti nacionalinę 

infrastruktūrą, 

įgyvendinant 

tarpvalstybinių tinklų 

projektus 

Neprisidedama 

9. Pritraukti į darbo 

rinką ir joje išlaikyti 

kuo daugiau ţmonių, 

skatinant poţiūrį į 

darbą kaip į visą 

gyvenimą trunkantį 

ciklą ir didinant darbo 

patrauklumą 

1 1 
„Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą 

prie  rinkos poreikių“ 

1 2 
„Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą darbo 

rinkoje“ 

1 3 „Stiprinti socialinę aprėptį“ 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą“ 

10. Modernizuoti 

darbo rinką, didinant 

darbo santykių 

lankstumą ir uţimtumo 

garantijas, stiprinant 

socialinių partnerių 

vaidmenį 

1 1 
„Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą 

prie  rinkos poreikių“ 

11. Uţtikrinti darbo 

jėgos pasiūlos atitiktį 2 1 
„Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą 

gyvenimą institucinę sistemą“ 
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paklausai, plėtojant ir 

didinant investicijas į 

ţmogiškąjį kapitalą 

2 2 
„Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

kokybę“ 

3 1 

„Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą“ 

 

3 2 
„Padėti didinti tyrėjų skaičių ir maţinti jų amţiaus 

vidurkį Lietuvoje“ 

* Atskirų ŢIP VP prioritetų ir uţdavinių įgyvendinimo analizė (finansiniai ir fiziniai rodikliai) 

pateikiama ataskaitos 3 dalyje 

 

4.1.1. 1 prioriteto “Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo poveikis 

Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos tikslų pasiekimui 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos ŢIP VP 1 prioriteto priemonės 

prisideda prie 3-jų Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m. programos 

uţdavinių: 

6 uţdavinys „Kurti palankią verslo aplinką, ypač maţoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant 

geresnio reglamentavimo, skatinant verslumo kultūrą ir socialiai atsakingo verslo plėtrą“. 

Viena iš šio uţdavinio priemonių – „Skatinti įmonių socialinę atsakomybę“ (62 priemonė) yra 

iš dalies įgyvendinama per ŢIP VP prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ 

uţdavinio „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie  rinkos poreikių“ priemonę „Įmonių 

socialinė atsakomybė“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numatyta parengti ir įgyvendinti 

įmonių socialinės atsakomybės projektus (62.2 priemonė). Ši priemonė yra įvykdyta. Ataskaitiniu 

laikotarpiu finansuoti 2 šios priemonės projektai ir uţkontraktuota 100 proc. priemonės 

įgyvendinimui skirtų lėšų. Vienas projektas jau yra sėkmingai įgyvendintas, kitas vykdomas. Į 

įvairaus pobūdţio veiklas planuojama įtraukti per 1.000 suinteresuotų tikslinių grupių atstovų. Iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal šią priemonę organizuojamuose mokymuose sudalyvavo per 

200 tikslinių grupių atstovų, 21 įmonė prisijungė prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo 

iniciatyvos.  

9 uţdavinys „Pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti kuo daugiau ţmonių, skatinant poţiūrį į 

darbą kaip į visą gyvenimą trunkantį ciklą ir didinant darbo patrauklumą“. 

Šio uţdavinio įgyvendinimui buvo skirta daugiausia SADM priemonių pagal visus 3 ŢIP VP 

prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ uţdavinius. Net 6 ŢIP VP prioriteto 

„Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės per ataskaitinį laikotarpį iš dalies ar pilnai 

įgyvendino 8 Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos 9 uţdavinio 

priemones. 

Įgyvendinant ŢIP VP 1 prioriteto 1 uţdavinį „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie  

rinkos poreikių“ buvo vykdomos šios Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. 

programos priemonės: 

95.1 priemonė. Parengti ir įgyvendinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo projektus. 

Finansuoti 23 projektai, jiems paskirstant 11,3 mln. eurų ESF lėšų. Priemonės finansavimo planas 

uţkontraktuotas 97 proc. Į darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo veiklas planuojama įtraukti ne 

maţiau kaip 5000 asmenų, iš kurių beveik 700 jau dalyvauja projektuose. 

100.4 priemonė. Įgyvendinti kompiuterinio raštingumo programas gyventojų kompiuteriniam 

raštingumui didinti. Finansuoti 22 projektai, jiems paskirstant 10,5 mln. eurų ESF lėšų. Priemonės 

finansavimo planas uţkontraktuotas 100 proc. Priemonės dėka kompiuterinius įgūdţius planuojama 

suteikti/patobulinti beveik 60.000 asmenų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mokymuose 

dalyvavo 640 dalyvių. 

100.9 priemonė. Parengti ir įgyvendinti sveikatos prieţiūros specialistų, prisidedančių prie 

sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo, darbingumo išsaugojimo ir 
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didinimo, kvalifikacijos kėlimo projektus. Finansuoti 7 projektai, jiems paskirstant 17,4 mln. eurų 

ESF lėšų. Priemonės finansavimo planas uţkontraktuotas 100 proc. Į kvalifikacijos kėlimo 

mokymus planuojama įtraukti per 20.000 sveikatos prieţiūros specialistų, įtraukta 6.200. 

Įgyvendinant ŢIP VP 1 prioriteto 2 uţdavinį „Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą 

darbo rinkoje“ buvo vykdomos šios Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos 

priemonės: 

100.1 priemonė. Parengti ir įgyvendinti ieškančių darbo asmenų integracijos į darbo rinką 

projektus. Finansuoti 9 projektai, jiems paskirstant 122,5 mln. eurų ESF lėšų. Priemonės 

finansavimo planas uţkontraktuotas 100 proc. Į profesinio mokymo ir remiamojo įdarbinimo 

priemones iš viso suplanuota įtraukti apie 135.000 bedarbių, iš jų ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

įtraukta daugiau kaip 95.000. 

100.3 priemonė. Diegti profesinės reabilitacijos programas neįgaliųjų įsidarbinimo 

galimybėms ugdyti ir plėsti paslaugų teikėjų tinklą. Įgyvendinama per 2 priemones. Finansuoti 4 

projektai, jiems paskirstant 9,5 mln. eurų ESF lėšų. Priemonių finansavimo planas uţkontraktuotas 

80 proc. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į profesinę reabilitaciją įtraukta 814 neįgaliųjų, 

planuojama, kad profesinę reabilitaciją praeis 2.000 asmenų su negalia. 

Įgyvendinant ŢIP VP 1 prioriteto 3 uţdavinį „Stiprinti socialinę aprėptį“ buvo vykdomos šios 

Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos priemonės: 

98.1 priemonė. Organizuoti moterų, po ilgesnės pertraukos grįţtančių į darbo rinką, ir 

vyresnio amţiaus moterų skatinimui dirbti ir mokytis skirtus mokymus. Priemonė integruota į 

priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ŢIP 

VP įgyvendinimą, kaip remtina veikla. Finansuota 10 projektų, kurių tikslinė grupė - moterys po 

ilgesnės pertraukos grįţtančių į darbo rinką, ir vyresnio amţiaus moterys. Šių projektų 

įgyvendinimui 3,2 mln. eurų ESF lėšų.  

98.2 priemonė. Organizuoti seminarus, skirtus moterų ir vyrų vaidmenų ekonominėje veikloje 

stereotipams keisti. Priemonė integruota į priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ŢIP VP įgyvendinimą, kaip remtina veikla. 

Projektams, nusimačiusiems vykdyti tokius seminarus buvo skiriamas prioritetas.  

100.5 priemonė. Parengti ir įgyvendinti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų 

integracijos į darbo rinką projektus. Finansuoti 67 projektai, jiems paskirstant 31,1 mln. eurų ESF 

lėšų. Priemonės finansavimo planas uţkontraktuotas 62 proc. Likusi lėšų suma bus paskirstyta 2011 

metais. Į šiuo metu įgyvendinamų projektų veiklas suplanuota įtraukti 13.787 soc. atskirtį 

patiriančių asmenų, iš kurių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įtraukta 4.773 tūkst. 

10. Modernizuoti darbo rinką, didinant darbo santykių lankstumą ir uţimtumo garantijas, 

stiprinant socialinių partnerių vaidmenį. 

Prie šio uţdavinio 3 priemonių įgyvendinimo prisidėjo 4 priemonės vykdomos pagal ŢIP VP 

1 prioriteto 1 uţdavinį „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie  rinkos poreikių“: 

107.3 priemonė. Rengti ir įgyvendinti socialinio dialogo plėtros projektus. Per ataskaitinį 

laikotarpį parengtos finansavimo sąlygos ir kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją, pagal kurią 

2011 m. bus finansuota projektų uţ 4,34 mln. eurų. 

109.1 priemonė. Rengti ir įgyvendinti projektus įmonių bei viešojo sektoriaus darbuotojų 

gebėjimams tobulinti. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdomos 2 ŢIP VP priemonės, pagal kurias 

72,3 mln. eurų ESF finansavimas paskirstytas 204 projektams. Viešojo sektoriaus darbuotojų 

projektams paskirstytos visos numatytos lėšos. Įmonių sektoriui skirtų lėšų uţkontraktuota 61 proc. 

Įgyvendinant priemonę į mokymus pagal šiuo metu vykdomus projektus suplanuota įtraukti per 

65.000 įmonių ir viešojo sektoriaus dirbančiųjų, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mokymuose 

sudalyvavo 44.000 asmenų. 

109.2 priemonė. Rengti ir įgyvendinti projektus ţemės ūkyje uţimtos darbo jėgos 

perorientavimui į alternatyvią ţemės ūkiui veiklą. Pagal šią priemonę finansuotas 1 projektas, 

kuriam skirta 8,86 mln. eurų ESF lėšų. Į projekto organizuojamus mokymus planuojama įtraukti ne 
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maţiau kaip 11.000 kaimo gyventojų, iš kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo įtraukta 7700. 

Priemonės vykdymui 2011 m. II pusm. numatoma papildomai skirti 8,5 mln. eurų naujo projekto 

įgyvendinimui. 

 

4.1.2. 2 prioriteto„Mokymasis visą gyvenimą“ poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008–2010 m. programos tikslų pasiekimui 

 

Vertinant atskirų Programos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimą bei 2 prioriteto uţdavinių 

poveikį šiam procesui, reikėtų paţymėti, kad įgyvendinant trečiąjį Programos uţdavinį „Efektyviai 

įgyvendinti aukštojo mokslo ir studijų reformą, uţtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, taip 

pat skatinti ūkio konkurencingumą ir spręsti migracijos problemas“ didţiausią poveikį turi arba 

turės 2 prioriteto 1 uţdavinys „Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą“ ir 

2 uţdavinys „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“, pagal kuriuos įgyvendinamos į 

aukštąjį mokslą orientuotos priemonės. Pastebėtina, kad 2 prioriteto 1 ir 2 uţdaviniai taip pat 

pasitarnaus įgyvendinant vienuoliktąjį Programos uţdavinį „Uţtikrinti darbo jėgos pasiūlos atitiktį 

paklausai, plėtojant ir didinant investicijas į ţmogiškąjį kapitalą“.  

Siekiant pagrįsti 2 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių poveikį minėtų Programos uţdavinių 

įgyvendinimui, išskirtini pagal 2 prioriteto uţdavinius finansuojamų priemonių tikslai: mokslo ir 

studijų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas bei aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sąrangos 

tobulinimas; studijų programų rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas atsiţvelgiant į nacionalinės 

aukštojo mokslo reformos reikalavimus ir darbo rinkos poreikius; aukštojo mokslo sistemos 

tarptautiškumo didinimas rengiant jungtines studijų programas, tobulinant aukštojo mokslo 

prieinamumo sistemą ir uţsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripaţinimo sistemą; 

dėstytojų kvalifikacijos kėlimas ir studentų mobilumo, praktinių įgūdţių ir verslumo skatinimas, 

siekiant didinti jų gebėjimus geriau įsilieti į darbo rinką. Teigiamą poveikį vienuoliktojo Programos 

uţdavinio įgyvendinimui taip pat padarys tokios pagal 2 prioriteto 2 uţdavinį finansuojamos 

veiklos, kaip kvalifikacijų formavimas (profesinių standartų ūkio sektoriuose parengimas arba 

atnaujinimas), modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas, modulinėms mokymo programoms 

skirtų mokymo priemonių rengimas (rengėjų mokymai, priemonių rengimas, sklaida) ir modulinių 

mokymo programų išbandymas (mokymų vykdymas) profesinio mokymo įstaigose. 

Be to, pagal 2 prioriteto 2 uţdavinį finansuojamos priemonės taip pat turės poveikį 

įgyvendinant ketvirtąjį Programos uţdavinį „Skatinti inovacijas ir mokslinių tyrimų ir eksperimen-

tinę (technologinę) plėtrą (MTEP), plėtojant privataus ir viešojo sektorių partnerystę ir sudarant 

privataus verslo investavimo į MTEP paskatas“. Įgyvendinant 2 prioriteto 2 uţdavinį bus remiamas 

studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I ir 

II studijų pakopose. Šios studijų programos reikalingos nacionalinėms kompleksinėms programoms 

(projektų grupei, kurių tikslai ir uţdaviniai orientuoti į aukščiausios kvalifikacijos specialistų 

rengimą, MTEP vykdymą, bendrosios infrastruktūros kūrimą ir mokslo ir verslo saitų stiprinimą 

konkrečiame mokslui imliame ūkio subsektoriuje (verslo segmente) įgyvendinti. Šių veiklų 

įgyvendinimas turės poveikį inovacijų ir MTEP vykdymui, privataus ir viešojo sektorių partnerystės 

plėtojimui. 

Tuo tarpu 2 prioriteto 3 uţdavinio „Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą“ 

priemonė, skirta profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimui ir plėtrai, savo ruoţtu sudarys 

palankias sąlygas įgyvendinti ir devintąjį Programos uţdavinį „Pritraukti į darbo rinką ir joje 

išlaikyti kuo daugiau ţmonių, skatinant poţiūrį į darbą kaip į visą gyvenimą trunkantį ciklą ir 

didinant darbo patrauklumą“. 

 

4.1.3. 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008–2010 m. programos tikslų pasiekimui 
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Vertinant 3 prioriteto poveikį Programos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui, galima teigti, kad 

didţiausią poveikį 3 prioriteto uţdaviniai padarys įgyvendinant ketvirtąjį Programos uţdavinį 

„Skatinti inovacijas ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinę (technologinę) plėtrą (MTEP), plėtojant 

privataus ir viešojo sektorių partnerystę ir sudarant privataus verslo investavimo į MTEP paskatas“.  

Įgyvendinant 3 prioriteto 1 uţdavinį „Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų 

mobilumą“, planuojama remti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimą pagal pagrindinių 

ir profesinių gebėjimų poreikius, II pakopos studijų programų, susijusių su ţinioms ir mokslui 

imliais ūkio subsektoriais, įgyvendinimą, MTEP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimą. Tuo 

tarpu įgyvendinant 3 prioriteto 2 uţdavinį „Padėti didinti tyrėjų skaičių ir maţinti jų amţiaus 

vidurkį Lietuvoje“, planuojama teikti valstybės pagalbą aukštos kvalifikacijos darbuotojų 

įdarbinimui įmonėse. Šių siekių įgyvendinimas turėtų ţenkliai pasitarnauti skatinant inovacijas ir 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinę (technologinę) plėtrą. 

Pagal 3 prioriteto 1 uţdavinį finansuojamos priemonės taip pat turės poveikį įgyvendinant 

trečiąjį Programos uţdavinį „Efektyviai įgyvendinti aukštojo mokslo ir studijų reformą, uţtikrinant 

kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, taip pat skatinti ūkio konkurencingumą ir spręsti migracijos 

problemas“. Įgyvendinant 3 prioriteto 1 uţdavinį bus remiamas neformalus mokslininkų ir kitų 

tyrėjų ugdymas (mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas pagal 

pagrindinių ir profesinių gebėjimų poreikius), doktorantūros proceso įgyvendinimas, taip pat bus 

vykdomos podoktorantūrinės staţuotės, mokslininkų iš uţsienio trumpi vizitai į mokslo ir studijų 

institucijas. Šių veiklų įgyvendinimas turės poveikį uţtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, 

taip pat skatinant ūkio konkurencingumą MTEP srityje. 

Taip pat pastebėtina, kad pagal 3 prioriteto 1 ir 2 uţdavinius finansuojamos priemonės, 

orientuotos į mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimą, turės teigiamą poveikį įgyvendinant 

vienuoliktąjį Programos uţdavinį „Uţtikrinti darbo jėgos pasiūlos atitiktį paklausai, plėtojant ir 

didinant investicijas į ţmogiškąjį kapitalą“. 

 

4.1.4. 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas“ poveikis Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 m. programos 

tikslų pasiekimui 

 

ŢIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uţdaviniais siekiama įgyvendinti Nacionalinės Lisabonos strategijos 

įgyvendinimo 2008-2010 m. programos (toliau – strategija) uţdavinį „Stiprinti ilgalaikį viešųjų 

finansų tvarumą, įgyvendinant pensijų, sveikatos apsaugos reformas, gerinant viešojo sektoriaus 

finansų kokybę“.  

ŢIPVP 4 prioriteto 2 uţdavinio priemonės „Viešojo administravimo subjektų sistemos 

tobulinimas“ projektuose, kuriamos ir diegiamos finansų valdymo ir apskaitos informacinės 

sistemos arba institucijų turimos apskaitos sistemos bus pertvarkomos pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įgyvendinant priemonę „Viešųjų politikų reformų 

skatinimas“ yra remiamos veiklos. 

3 uţdavinio priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektai prisideda prie 

sveikatos prieţiūros reformos tęstinumo uţtikrinimo. 

3 uţdavinio priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo 

aplinka“ projektai padės įvertinti administracinę naštą verslui, bus sukurtos techninės ir teisinės 

prielaidos Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui įkurti, sukurtas informacinis portalas, leisiantis 

padidinti visuomenės informuotumą apie vidaus rinką, jos teikiamas galimybes ir teisinę bazę. 

ŢIPVP 4 prioriteto 1 ir 3 uţdaviniais siekiama įgyvendinti strategijos uţdavinį „Efektyviai 

įgyvendinti aukštojo mokslo ir studijų reformą, uţtikrinant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, taip 

pat skatinti ūkio konkurencingumą ir spręsti migracijos problemas“. 

Įgyvendinant ŢIPVP 4 prioriteto 1 uţdavinio priemonių „Kvalifikacijos tobulinimas Europos 

Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“, „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
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kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimas“ projektus bus didinami valstybės tarnybos administraciniai gebėjimai, tobulinama 

valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacija prioritetinėse srityse: tobulinami gebėjimai, 

susiję su valstybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; stiprinant darbinių ES kalbų 

mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdţius: dalyvaujant ES sprendimų priėmimo ir priimtų 

sprendimų įgyvendinimo uţtikrinimo procesuose, pasirengiant pirmininkauti ES 2013 metais. 

Įgyvendinant ŢIPVP 4 prioriteto 3 uţdavinio priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ 

yra remiamos veiklos, skirtos profesinio mokymo, mokslo ir studijų reformai atlikti.  

 

4.2. Poveikis Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties įgyvendinimui 

 

54 lentelė. ŢIP VP prioritetų uţdavinių įgyvendinimo poveikis Nacionalinio veiksmų plano dėl 

socialinės įtraukties įgyvendinimui 

 

Nacionalinio veiksmų plano dėl 

socialinės įtraukties prioritetai ir 

uţdaviniai 

ŢIP VP  prioritetų įgyvendinimo uţdaviniai, prisidedantys 

prie Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtrauktiems 

prioritetų ir uţdavinių 

Prioriteto 

kodas 

Uţdavinio 

kodas 

Uţdavinio pavadinimas* 

1 prioritetinis tikslas: vaikų skurdo panaikinimas ir paramos šeimai didinimas 

1. Įveikti vaikų skurdą bei socialinę 

atskirtį ir uţtikrinti vaikų teises 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumą“ 

2. Siekti, kad šeimos nepatektų į 

socialinės rizikos šeimų grupę ir didinti 

paramą į šią grupę patekusioms šeimoms 

1 3 „Stiprinti socialinę aprėptį“  

2 prioritetinis tikslas: dalyvavimo darbo rinkoje didinimas 

1.Gyventojų uţimtumo ir dalyvavimo 

darbo rinkoje didinimas 

1 1 „Didinti darbuotojų ir įmonių 

prisitaikymą prie rinkos poreikių“ 

1 2 „Skatinti gyventojų uţimtumą ir 

dalyvavimą darbo rinkoje“ 

2 2 „Gerinti mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų kokybę“  

2. Socialinės aprėpties stiprinimas 1 3 „Stiprinti socialinę aprėptį“ 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumą“ 

3 prioritetinis tikslas: prieinamumo prie kokybiškų paslaugų gerinimas 

1. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, 

pirmenybės tvarka plėtoti paţangias jų 

formas, stengtis, kad jos taptų 

prieinamesnės. Maţinti regioninius 

skirtumus teikiant socialines paslaugas. 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumą“ 

4 2  „Gerinti veiklos valdymą, geriau 

įgyvendinti ES politikas, tobulinti 

viešojo administravimo struktūrą“ 

2. Pagerinti neįgaliųjų, senyvo amţiaus 

ţmonių, prekybos ţmonėmis aukų, 

smurto prieš moteris šeimoje aukų, 

paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, 

uţsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos 

Respublikoje socialinę integraciją 

1 2 „Skatinti gyventojų uţimtumą ir 

dalyvavimą darbo rinkoje“ 

1 3 „Stiprinti socialinę aprėptį“ 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumą“ 

3. Aktyvinti visų ţmonių, nesvarbu jų 

socialinis statusas, amţius, pajamos ar 

tautybė, dalyvavimą kultūrinėje, sporto, 

bendruomeninėje ir savišvietos veikloje 

2 2 „Gerinti mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų kokybę“ 

2 3 „Didinti mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumą“ 

* Atskirų ŢIP VP prioritetų ir uţdavinių įgyvendinimo analizė (finansiniai ir fiziniai rodikliai) 

pateikiama ataskaitos 3 dalyje 
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4.2.1. 1 prioriteto “Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis įgyvendinimo poveikis Nacionalinio 

veiksmų plano dėl socialinės įtraukties įgyvendinimui 

 

Iš pateiktos lentelės matyti, kad 1 prioriteto priemonės prisideda prie Nacionalinio veiksmų 

plano dėl socialinės įtraukties 4 uţdavinių įgyvendinimo. 

Priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 

viena iš tikslinių grupių – socialinės rizikos šeimos. Tik su šios tikslinės grupės dalyviais dirba 5 

projektų vykdytojai, kuriems skirtas 1.914.679 eurų finansavimas iš ESF lėšų, dar 7 projektuose tai 

yra viena iš tikslinių grupių. Daţnai į socialinės rizikos šeimų sąrašus patenka šeimos, kur vienas ar 

keli šeimos nariai yra priklausomi nuo psichotropinių  medţiagų, alkoholio, yra neįgalus (-ūs),  turi 

socialinių problemų. Todėl prevencinis darbas su šiais asmenimis yra labai svarbus uţdavinys, 

siekiant sumaţinti socialinės rizikos šeimų skaičių. Prie visų šių problemų sprendimo ir 

Nacionalinio veiksmų plano uţdavinio „Siekti, kad šeimos nepatektų į socialinės rizikos šeimų 

grupę ir didinti paramą į šią grupę patekusioms šeimoms“  minėta priemonė prisideda tiesiogiai. Iš 

viso pagal prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ uţdavinį „Stiprinti socialinę 

aprėptį“ skirta 31.112.574 eurų projektams įgyvendinti.  Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 7 

projektų vykdytojai deklaravo, kad projektų veiklose dalyvavo 96 socialinę riziką patiriančių šeimų 

nariai. Tai sudaro 8,1 proc. projektų vykdytojų prisiimtų įsipareigojimų (planuojama 1180 asmenų) 

bei 1 proc. nuo veiksmų programos priede patvirtintų rodiklių. Numatoma, kad didesnis rodiklių 

pasiekimas bus matomas 2011-2012 m. kai projektai baigs vykdyti tikslinėms grupėms skirtas 

veiklas ir pateiks galutinius mokėjimo prašymus.   

Prie Nacionalinio veiksmų plano uţdavinio „Gyventojų uţimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje didinimas“ įgyvendinimo prisideda 2 veiksmų programos prioriteto uţdaviniai: „Didinti 

darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ ir „Skatinti gyventojų uţimtumą ir 

dalyvavimą darbo rinkoje“. 

Veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ 1 uţdaviniui 

„Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“  įgyvendinti yra  skirta 

187.265.790eurų, iš jų uţkontraktuota 134.792.866 eurų ESF lėšų. Iš viso šio uţdavinio priemonių 

projektų vykdytojai suplanavo, kad mokymuose dalyvaus 165.488 asmenys, šis rodiklis pasiektas 

36 proc., t,y, projektų veiklose jau dalyvavo 59.561 dalyvis. Buvo numatyta, kad mokymus baigs ir  

paţymėjimus įgis 155.849 asmenys, dalyvaujantys projektuose, iš kurių mokymus iki 2010 m. 

pabaigos sėkmingai baigė 8.321 projekto dalyvis. 

Nacionalinio veiksmų plano uţdaviniui įgyvendinti įtakos turi 6 minėto prioriteto uţdavinio  

priemonės: „Ţmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „Socialinio dialogo skatinimas“, „Įmonių 

socialinė atsakomybė“, „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“,  „Emigrantų iš Lietuvos 

sugrįţimo skatinimas“, „Kaimo vietovių ir darbo jėgos perorientavimas iš ţemės ūkio į kitas 

veiklas“. Aptariant jų indėlį Nacionalinio plano uţdavinių įgyvendinimui  pateikiami pagrindiniai 

rodikliai, kurie buvo pasiekti įgyvendinant šias priemones. Projektų vykdytojai įsipareigojo į 

mokymus įtraukti 38.959 asmenis, iš kurių 34.478 sėkmingai mokymus baigs ir įgis tai liudijančius 

paţymėjimus. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mokymuose pagal minėtas priemones jau 

dalyvavo 24.999 asmenys, iš kurių mokymus sėkmingai baigė 6.141 projektų dalyvis. Priemonių 

lygmeniu buvo pasiekti šie rezultatai: 943 asmenys dalyvavo veiklose, skirtose šeimos ir darbo 

derinimo problemoms spręsti (į veiklas iš viso planuojama įtraukti 4.841 asmenį), 866 projektų 

dalyviai (iš 1.850 planuojamų) dalyvavo renginiuose pagal priemonę „Emigrantų iš Lietuvos 

sugrįţimo skatinimas“, 2,44 proc. dalyvių, pakeitė savo veiklos pobūdį po dalyvavimo projekte 

pagal priemonę „Kaimo vietovių ir darbo jėgos perorientavimas iš ţemės ūkio į kitas veiklas“ 

(planuojama, kad šis rodiklis sieks 40 proc.). 

Veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ 2 uţdaviniui 

„Skatinti gyventojų uţimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje“ pagal veiksmų programą skirta 



Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita uţ 2010 m. 

 181 

133.833.027,69 eurų ES lėšų (uţkontraktuotos lėšos sudaro 132.056.530,39 eurų). Didţioji dalis 

uţdavinio įgyvendinimui skirtų lėšų  (91 proc.) yra skirta priemonei „Ieškančių darbo asmenų 

integracija į darbo rinką“.  Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo finansuoti 9 šios priemonės 

projektai, iš kurių 3 jau yra baigti įgyvendinti.  

2010 metais pradėti įgyvendinti 3 nauji nacionaliniai projektai, kurių dėka į aktyvias darbo 

rinkos politikos priemones bus įtraukta per 46.000 ieškančių darbo asmenų. Pagal gyvendinamų 

projektų  sutartis jau yra prisiimti įsipareigojimai į mokymus įtraukti 29.755 bedarbius ir asmenis, 

kuriems gresia nedarbas (veiksmų programoje planuojamas rodiklis – 28.000 asmenų), iš kurių iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos yra įtraukti 23.633, o 20.353 jau sėkmingai baigė mokymus ir įgijo 

profesines kvalifikacijas.  

Į remiamojo įdarbinimo priemones buvo planuota įtraukti 14.000 bedarbių, iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse numatyta į remiamojo įdarbinimo priemones įtraukti 

105.471 asmenis, iš kurių 73.899 jau yra nusiųsti į priemones.  

Priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 

yra pagrindinis instrumentas, uţtikrinantis Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties 

uţdavinio „Socialinės aprėpties stiprinimas“ įgyvendinimą.  

Pagal šią priemonę yra 100 proc. finansuotas 67 projektų įgyvendinimas, jų vertė siekia 

31.112.574,33 eurų. Siekiant priemonės tikslų yra remiamas labiausiai socialiai paţeidţiamų, 

socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų uţimtumas, skatinama jų integracija į darbo rinką. 

Pagal patvirtintą veiksmų programos priedą planuojama, kad iš viso projektuose dalyvaus 30.000 

asmenų. Priemonės įgyvendinimo metu kol kas pasirašyta sutarčių 13.787 asmenų dalyvavimui 

remiamose veiklose, iš jų į veiklas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jau įtraukti 4.773 asmenys. 

Aptariant projektų dalyvių pasiskirstymą pagal tikslines grupes, iki 2010 m. pabaigos projektuose 

dalyvavo 880 neįgalių asmenų, 1.127 nuteistieji ar asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 562 

priklausomybės nuo narkotinių medţiagų ligomis sergantys asmenys bei 2.204 asmenys, 

priklausantys kitoms remiamoms tikslinėms grupėms.   

Vadovaujantis veiksmų programos priedu, planuojama, kad vykdant projektus ir per 6 

mėnesius po dalyviams skirtų veiklų, įsidarbins arba tęs mokymąsi 30 proc. asmenų, patiriančių 

socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose. Pagal 

projektų vykdytojų įsipareigojimus numatyta pasiekti 34 proc. šio rodiklio reikšmę  t.y., iš 13.787 

dalyvių planuojama įdarbinti ar toliau mokinti 4.688 asmenis, priklausančius tikslinėms projektų 

grupėms. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo fiksuotas 19,55 proc. socialinės rizikos asmenų 

įdarbinimas ar tęstinis mokymasis, iš jų neįgaliųjų – 41,7 proc., nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš 

laisvės atėmimo vietų   –  15,08 proc. bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių 

medţiagų ligomis – 17,08 proc.  

Prie Nacionalinio veiksmų plano uţdavinio „Pagerinti neįgaliųjų, senyvo amţiaus ţmonių, 

prekybos ţmonėmis aukų, smurto prieš moteris šeimoje aukų, paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, 

uţsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje socialinę integraciją“  taip pat prisideda 

antrasis ir trečiasis prioriteto uţdaviniai. Trečiasis uţdavinys buvo aprašytas aukščiau, todėl šioje 

dalyje bus aptariami rezultatai pasiekti įgyvendinant 2 uţdavinio priemones. 

Neįgaliųjų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui numatytos 2 priemones „Neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas, įgyvendinimas“ bei „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

programų kūrimas, įgyvendinimas, specialistų mokymas“.  Iš jų pradėta įgyvendinti tik pirmoji, 

kitos priemonės konkursą planuojama skelbti 2010 m. VI ketvirtį. Pagal jau įgyvendinamą 

priemonę finansuoti 4 projektai: 2 skirti profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti, kiti teikiamų 

paslaugų kokybei bei įstatyminei bazei tobulinti. Veiksmų programoje suplanuota, kad neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 2.000 neįgaliųjų. Šiuo metu pagal pasirašytas sutartis 

į profesinę reabilitaciją numatoma nusiųsti 1.665 asmenis su negalia, iš jų į programą įtraukta 880. 

628 asmenys jau praėjo reabilitaciją ir po jos baigimo įsidarbino 26,43 proc. Veiksmų programoje 

numatyta įdarbinimo rodiklį pasiekti 40 proc. 
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4.2.2. 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės 

įtraukties įgyvendinimui 

 

Įgyvendinant Nacionalinį veiksmų planą dėl socialinės įtraukties labiausiai prisidėjo arba dar 

prisidės 2 prioriteto 3 uţdavinys „Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą“, kadangi pagal šį 

uţdavinį finansuojamos priemonės yra skirtos plėtoti lanksčias individualizuotas mokymosi formas, 

didinti informacinį ir geografinį mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą, tobulinti 

psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems sistemą. 

Taip pat šiuo uţdaviniu siekiama uţtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo 

veiksmingumą, tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo (-si) poreikius, didinti jų galimybes išlikti 

švietimo sistemoje, tobulinti ir koordinuoti prevencinę veiklą – tobulinti švietimo ir pagalbos 

darbuotojų ekspertinius gebėjimus, edukacines ir vadybines kompetencijas, vykdyti švietimo 

pagalbos specialistų perkvalifikavimo programas. Be to, paminėtina, kad beveik visos 2 prioriteto 3 

uţdavinio priemonės yra skirtos didinti švietimo sistemos prieinamumą socialinės rizikos, 

specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, gerinti švietimo pagalbos 

specialistų kompetenciją dirbant su minėtais asmenimis.  

Pagal 2 prioriteto 3 uţdavinį iki finansavimo periodo pabaigos ŢIP VP nustatyta pagal 

neformaliojo švietimo programas mokyti 8800 socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse numatyta mokyti 2884 minėtus asmenis, iš kurių ataskaitiniu laikotarpiu 

mokymuose dalyvavo 389. Tuo tarpu pagal formaliojo švietimo programas ŢIP VP nustatyta 

mokyti 2000 minėtų asmenų; ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo ir administravimo 

sutartyse numatyta, kad mokysis 2816. Iki finansavimo periodo pabaigos ŢIP VP taip pat nustatyta 

pagal neformaliojo švietimo programas mokyti 5000 švietimo pagalbos specialistų, o ataskaitiniu 

laikotarpiu jau mokėsi 4986 švietimo pagalbos specialistų. Pagal projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse prisiimtus įsipareigojimus iki finansavimo periodo pabaigos iš viso 

planuojama, kad mokysis 11573 švietimo pagalbos specialistai.  

Prie Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties uţdavinių įgyvendinimo taip pat 

prisidės 2 prioriteto 2 uţdavinys „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“, kadangi 

pagal šį uţdavinį yra remiamas besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir 

neformaliojo švietimo sistemoje; pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra įvairiuose švietimo lygmenyse, 

stiprinant mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, 

skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime; mokinių socializacijos ir uţimtumo formų 

plėtra, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas; neformaliajame vaikų švietime 

dalyvaujančių asmenų kompetencijų ugdymas įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją. 

Įgyvendinant 2 prioriteto 2 uţdavinį ŢIP VP nustatyta, kad pagal neformaliojo švietimo 

programas mokysis 30.000 mokytojų ir dėstytojų. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse suplanuota, kad mokysis 14.781, iš kurių ataskaitiniu laikotarpiu jau 

mokėsi 2016 mokytojų ir dėstytojų.  

ŢIP VP taip pat nustatyta, kad iki finansavimo periodo pabaigos pagal formaliojo švietimo 

programas turi mokytis 15.000 mokinių, studentų, mokytojų ir dėstytojų. Ataskaitiniu laikotarpiu 

projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatyta, kad mokysis net 39.173 mokiniai, 

studentai bei mokytojai, o iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal formaliojo švietimo programas 

jau mokėsi 717 moksleiviai, iš kurių 689 gavo valstybės pripaţįstamą kvalifikaciją. 

 

4.2.3. 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano dėl 

socialinės įtraukties įgyvendinimui 
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 Neutralus 

 

4.2.4. 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas“ poveikis Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties įgyvendinimui 

 

2 ir 3 uţdavinio priemonės prisideda prie Nacionalinio veiksmų plano dėl socialinės įtraukties 

uţdavinio „Gerinti socialinių paslaugų kokybę, pirmenybės tvarka plėtoti paţangias jų formas, 

stengtis, kad jos taptų prieinamesnės. Maţinti regioninius skirtumus teikiant socialines paslaugas.“ 

įgyvendinimo.  

Įgyvendinamos priemones „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 

savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ ir „Teritorijų planavimas“ 

netiesiogiai prisidedama prie skirtumų maţinimo regionuose.  

Projektuose parengti regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) 

strateginiai plėtros planai, padės realiau įvertinti regionų esamą situaciją, jų silpnąsias puses ir 

stiprybes, plėtros galimybes bei sudarys sąlygas kurti darnią ir patogią aplinką reikalingą socialinių 

paslaugų teikimui. Regiono plėtros planas yra pagrindinė regiono socialinės ir ekonominės politikos 

priemonė. Priemonės „Teritorijų planavimas“ įgyvendinamos veiklos apima bendrųjų, detaliųjų, 

specialiųjų  planų, kurių pagalba bus uţtikrinamas sistemingas konkrečių teritorijų darnus 

vystymasis, racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas, atsiţvelgiant į šių teritorijų 

plėtros ilgalaikius poreikius. 

Įgyvendinant priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektus viešojo 

administravimo institucijose ir įstaigose bus diegiami šiuolaikiniai paslaugų teikimo metodai 

(modeliai), kokybės vadybos modeliai, įgyvendinamas „vieno langelio“ principas, bus gerinamas 

piliečių aptarnavimas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.  

 

4.3. Poveikis ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui 

Nuo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos ŢIP VP įgyvendinimo pradţios iki 2010 

m. gruodţio 31 d. baigti įgyvendinti ar įgyvendinami 116 projektų, kurie tiesiogiai
1
 prisideda prie 

ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) įgyvendinimo. Šių projektų įgyvendinimui 

iš ESF skirta 56,72 mln. eurų. Didţioji dalis šių projektų (80) yra įgyvendinami švietimo, 

mokymosi visą gyvenimą srityse ir apima tokius veiklos aspektus kaip kvalifikacijos ir 

kompetencijos ugdymą ir didinimą atnaujinant ir gilinant profesines ţinias bei praktinius įgūdţius 

tarptautinių staţuočių, konferencijų metu, atliekant profesines praktikas uţsienio įstaigose 

(pavyzdţiui, paţangiausiose Europos klinikose); tarptautinio akademinio mobilumo skatinimą pagal 

įvairias tarptautines mobilumo programas ir kt. Per 30 projektų yra susiję su šalies mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros srities ţmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų didinimu; tyrėjų ir 

mokslininkų gebėjimų tobulinimu tarptautinių staţuočių, praktikų, uţsienio vizitų mokslo 

institucijose, centruose metu; tarptautinio bendradarbiavimo tarp regiono mokslo institucijų 

stiprinimu; mokslininkų, tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ir 

tyrimuose ugdymu ir kt. Taip pat įgyvendinama keletas projektų, susijusių su ES vidaus rinkos 

nuostatų įgyvendinimu. Daugiausiai prie ES BJRS įgyvendinimo prisideda pastarieji Ţmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos prioritetai: Mokymasis visą gyvenimą ir Tyrėjų gebėjimų 

stiprinimas.  

Apibendrinant galima teigti, kad ŢIP VP lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas 

daugiausiai prisideda prie šių trijų pastarųjų ES BJRS veiksmų plano prioritetinių sričių 

įgyvendinimo: Baltijos jūros regione pašalinti vidaus rinkos kliūtis, pagerinti bendradarbiavimą 

                                                 
1
 Kaip tiesioginį indėlį turintys projektai priskirti tie projektai, kurie turi neabejotinai aiškias sąsajas su ES BJRS ir jos 

veiksmų plano prioritetinėmis sritimis ir apima arba 1) tam tikras bendradarbiavimo formas su kita šalimi, 

tarptautiškumo aspektą arba 2) turi suminį poveikį (cumulative effect), kuomet jų rezultatai yra susumuojami su 

panašaus pobūdţio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdţiui, nuotekų tvarkymas). 
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muitų ir mokesčių srityje (6-oji prioritetinė sritis), Visapusiškai išnaudoti regiono mokslinių tyrimų 

ir inovacijos potencialą (7-oji prioritetinė sritis) ir Išsaugoti ir didinti Baltijos jūros regiono 

patrauklumą, ypač švietimo, jaunimo, turizmo, kultūros ir sveikatos srityse (12-oji prioritetinė 

sritis).  

55 lentelė.  ŢIPVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos
1
 

 
Šalis:  Lietuva 

Tikslas: Konvergencijos 

Programa: 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (ŢIPVP) 

Pagrindinės ES BJRS 

prioritetinės sritys 

Projektų, prisidedančių 

prie ES BJRS veiksmų 

plane paminėtų pavyzdinių 

iniciatyvų įgyvendinimo, 

skaičius 

Projektų, tiesiogiai 

prisidedančių prie ES 

BJRS įgyvendinimo, 

skaičius 

ES lėšos, skirtos pagal 

pasirašytas sutartis (mln. 

EUR) 

Švietimas, mokymasis – 80 38,61 

Moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra 

(MTTP) 

– 32 17,10 

Vidaus rinka – 4 1,01 

Iš viso pagal sritis: – 116 56,72 

Iš viso ŢIPVP (ESF):   541,86 

 

Remiantis atliktu ekspertiniu Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 

m. ES struktūrinę paramą vertinimu bei papildomai atlikta analize, apie 370 projektų priskirtini kaip 

netiesiogiai
2
 prisidedantys prie ES BJRS įgyvendinimo. Šių projektų įgyvendinimui iki 2010 m. 

gruodţio 31 d. skirta daugiau kaip 147,29 mln. eurų ES lėšų. Kartu su tiesioginiu ES struktūrinės 

paramos indėliu tai sudaro per 204 mln. eurų, arba beveik pusę visų lėšų, skirtų Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos įgyvendinimui iki 2010 m. gruodţio 31 d. 

 

 

17 paveikslas. ŢIPVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška 

 

                                                 
1
 Finansinis indėlis apima tik tuos projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, kurie prisideda prie ES 

BJRS veiksmų plane įvardytų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat kitus projektus, kurie tiesiogiai prisideda 

prie ES BJRS įgyvendinimo.  
2
 Netiesioginis veiksmų programų indėlis apima tuos projektus, kurių veiklos yra susijusios su ES BJRS ir jos veiksmų 

plane paminėtais bendraisiais, strateginiais veiksmais, pavyzdinėmis iniciatyvomis, tačiau neapima tarptautiškumo 

aspekto.  
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89,5%

0,2%

3,2%7,1% Švietimas,

mokymasis

Moksliniai tyrimai

ir technologinė

plėtra (MTTP)
Vidaus rinka

kita ESF dalis

 
 

56 lentelė. ŢIPVP stebėsenos rodikliai, atspindintys VP indėlį įgyvendinant ES BJRS, 

 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekybinė išraiška 

laikotarpio 

pabaigoje (2015 

metais)
1
 

Per ataskaitinį 

laikotarpį (iki 2010 

m. gruodţio 31 d.) 

pasiekta reikšmė 

Rodiklio 

paskirtis 

Produkto Dėstytojų 

staţuotės 

skaičius 130 11 Nacionalinis 

rodiklis 

Rezultato Atliktos 

staţuotės ir 

praktikos 

skaičius 700 665 Nacionalinis 

rodiklis 

 

Išsamesnė informacija, apie veiksmų programų, įskaitant Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos, indėlį įgyvendinant ES BJRS, pateikiama Ataskaitoje apie 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos indėlį įgyvendinant ES BJRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Stebėsenos rodiklio siekiama ir pasiekta reikšmė paimta tik iš tų priemonių, kurios priskirtinos, kaip tiesiogiai 

prisidedančios prie ES BJRS.  
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5. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI 

 

Netaikoma. 
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6. TECHNINĖ PAGALBA 

 

ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis gali būti finansuojamos tik tokios išlaidos ar 

jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijos funkcijoms, susijusioms su ES 2007–

2013 m. struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimu ir (arba) 

pasirengimu įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, techninės 

paramos projektų administravimo, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 

administravimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto 

„Techninė parama Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę ,,ES 

struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, priemonę „1VP. 

Informavimas ir viešinimas“ ir priemonę ,,ES struktūrinės paramos vertinimas“ techninės paramos 

projektams įgyvendinti skirtas finansavimo lėšas institucijos naudojo tikslingai, atitinkamai 

finansavimo reikalavimams, nustatytiems Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas 

projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. 

Detali informacija apie techninės paramos lėšų panaudojimą yra pateikiama ataskaitos 3.5. 

dalyje „Techninė parama“, detali informacija apie 2010 m. atliktus vertinimus pateikiama  2.7 

dalyje  „Stebėsena ir vertinimas“, detali informacija apie ŢIP VP viešinimą pateikiama 7 ataskaitos 

dalyje „Informacija ir viešinimas“. 
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7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS 

 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 

1K-492 „Dėl 2010 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos 

Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo ir 

viešinimo tikslai 2010 m. buvo: 

1. Įtvirtinti ţinias ir nuostatas, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos padeda ekonomikos 

sunkmečio laiku išlaikyti ekonomikos stabilumą, darbo vietas ir gyvybingą verslą, ir taip prisideda 

prie kiekvieno ţmogaus asmeninės gerovės. 

2. Skatinti galimus pareiškėjus ir paramos gavėjus naudotis ES parama ir taip uţtikrinti 

efektyvų Lietuvai skirtos ES paramos panaudojimą. 

3. Sutvirtinti ţinias ir nuostatas, kad ES parama administruojama efektyviai ir skaidriai.  

  

Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas 

 

Pagal Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programą 2010 m. suorganizuotos dvi didelio masto 

informavimo kampanijos: 

 Pavasarį reklaminė kampanija „Programa 2015“ per televiziją ir radiją pristatytė 

mokslo sistemos pertvarką ES lėšomis. (Ţr. priedas Nr. I.) Kartu su šia reklamine 

kampanija ES investicijoms švietimo, mokslo ir studijų srityse pristatyti sukurta 

interneto svetainė www.programa2015.lt, (Ţr. priedas Nr. II.), parengtas ir  mokslo ir 

studijų parodoje, mokymo įstaigose, LR švietimo ir mokslo ministerijos renginiuose 

platintas laikraštis „Programa 2015“ir ; 

 Rudenį vykdyta reklaminė kampanija „Kas gali būt graţiau“, skirta pristatyti ES 

struktūrinės paramos teikiamą naudą visose srityse, tame tarpe ir ţmogiškųjų išteklių 

plėtrai.  

2010 m. gruodţio mėn. taip pat buvo suorganizuotas jau tradicija tapęs metinis renginys ES 

finansuojamų projektų vykdytojams – kontaktų mugė. Jos metu vyko dvi diskusijos. Pirmojoje „ES 

investicijos – rykštė ar pyragas?“ buvo kalbama apie tai, kokią iš tiesų įtaką Lietuvai daro ES 

struktūrinė parama. Šioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos finansų ministrė Ingrida 

Šimonytė, politinės ekonomikos ekspertė Aušra Maldeikienė ir „Danske“ banko vyresnioji analitikė 

Baltijos šalims Violeta Klyvienė. Antrojoje diskusijoje „Lietuviškas sėkmės genas ar savikliovos 

deficitas?“ nuomonę ir vertinimus, ar lietuviai moka dţiaugtis ir didţiuotis savo ir valstybės 

laimėjimais bei kodėl, išsakė gydytojas psichoterapeutas, docentas Eugenijus Laurinaitis, sociologė 

ir SIC rinkodaros vadovė Rūta Gaudiešienė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto 

prodekanas, Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius ir projekto BIOTEFA C/D vadovas 

Osvaldas Rukšėnas bei Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė 

Kovaliova. Renginio dalyviai galėjo dalyvauti ir viešoje diskusijoje, kurioje kartu su jais diskutavo 

tiek pranešėjai, tiek prie jų prisijungę ES struktūrinės paramos projektų vykdytojai. Kaip ir 

kiekvienais metais, taip ir 2010 m. renginyje buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai, 

kuriems įteiktos „Europos burės“. Išrinkti ir įvertinti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei 

ir valstybei teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai ir jų vykdytojai. 

„Europos burių“ nugalėtojus viešoje erdvėje išrinko Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo įvardyti 

ir interneto portale www.delfi.lt išrinkti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei 

teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai bei jų vykdytojai. 

Geguţės mėn. vyko Europos dienai skirtas renginys Druskininkuose. Šiame renginyje, 

atsiţvelgiant į tai, kad 2010 m. buvo paskelbti „Kovos su skurdu bei socialine atskirtimi ir 

tolerancijos metais“ todėl pasirinktos renginio koncepcijos tikslas – pristatyti ir per jutiminius 

pojūčius šventės dalyviams leisti susipaţinti su socialinėje atskirtyje gyvenančio ţmogaus 

http://www.programa2015.lt/
http://www.delfi.lt/
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kasdienybe bei ugdyti visuomeninę toleranciją ir pristatyti ES finansuojamus projektus skirtus 

socialinių atskirčių grupių problemoms spręsti. 

2010 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos 

informacinės rubrikos. Informacinės rubrikos buvo publikuojamos nacionalinėje, televizijoje, 

nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje ir verslo spaudoje, internetinėje ţiniasklaidoje, radijuje. 

2010 m. buvo įgyvendintos tokios pagrindinės informacinės kampanijos: 

 ES paramos bendroji kampanija. Jos metu skelbta informacija, padedanti pristatyti ir 

išaiškinti visuomenei ir atskiroms jos grupėms prioritetines valstybės iniciatyvas, 

kurios įgyvendinamos ES paramos lėšomis. Jos metu informacija buvo publikuota 

tiek nacionalinėje spaudoje, televizijoje ir radijuje bei internete. 

 ES struktūrinė parama verslui. Ši kampanija buvo skirta pristatyti ekonomikos 

skatinimo planą ir ES struktūrinių fondų galimybes verslui, verslumui skatinti. 

Kampanija buvo įgyvendinta  nacionalinėje televizijoje, spaudoje bei internete. 

 Struktūrinė parama darbo vietų išlaikymui ir kūrimui. Kampanijos metu pristatytos 

galimybės ES struktūrinių fondų lėšomis  bedarbiams grįţti į darbo rinką, 

persikvalifikuoti, susikurti darbo vietą sau ir kt. kampanija buvo įgyvendinama 

nacionalinėje televizijoje, spaudoje bei internete. 

Siekiant uţtikrinti geresnį informacijos apie ES struktūrinę paramą prieinamumą maţesnių 

miestų ir miestelių gyventojams, stiprinant paramos rezultatų svarbos suvokimą, ugdant visuomenės 

domėjimąsi ES parama buvo inicijuotas projektų konkursas, kurio metu nepriklausomų ekspertų 

atrinkti ir įgyvendinti regioninės, rajoninės ir tautinėms maţumoms skirtų leidinių projektai. 

Remiantis regioninės ţiniasklaidos programos dalyvių apklausų rezultatais, absoliuti dauguma 

programos dalyvių šios programos įgyvendinimu yra labai patenkinti (98 proc. apklaustųjų savo 

dalyvavimą įvertino visiškai teigiamai ir teigiamai ir dalyvautų tokiame projekte ir ateityje). 

Programoje dalyvavusių leidėjų apklausos duomenys rodo, kad ţurnalistams pakako informacijos 

apie jų regione ES lėšomis įgyvendinamus projektus, o įdomių ir aktualių idėjų bei temų netrūko 

(taip teigė atitinkamai 71 proc. ir 63 proc. apklaustųjų. Itin teigiamai vertintina, kad leidėjai patys 

galėjo rinktis straipsnių temas (94 proc.). Beveik visi leidėjai patenkinti jų ir ES lėšomis 

įgyvendinamų projektų vykdytojų bendradarbiavimu. Taip pat ţurnalistams gana lengvai sekėsi 

rasti pašnekovų projektams pristatyti ir aptarti (67 proc.). Taip pat didelė dalis dalyvių sutiko, jog 

pagerėjo jų leidinio santykiai su ES paramos projektų vykdytojais ir regioninės/ vietos valdţios 

atstovais. Projektas turėjo teigiamos įtakos regionų ţurnalistų kvalifikacijai ir motyvacijai.  

2010 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007-2013 m. 

techninės paramos, suorganizuotos šios veiklos, susijusios su Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos įgyvendinimu:  

1. Suorganizuotas konkursas „Sukurk savo statutą“, kuriuo skatinama keisti poţiūrį į 

universitetų valdymą. Pagrindinis konkurso uţdavinys sukurti universiteto statutą, jo viziją ir 

veiksmų planą ir taip pristatyti, jog universitetų valdymo pertvarka finansuojama ES struktūrinių 

fondų lėšomis.  

2. Vasario mėnesį suorganizuota Lietuvos mokslo ir verslo atstovų apskrito stalo diskusija 

mokslo plėtros klausimais. Pasidalinta mintimis, ką priemonės „Visuotinė dotacija mokslininkų 

idėjoms“ parama reiškia Lietuvos mokslui. Diskusijos santrauka taip pat publikuota savaitraštyje 

„Veidas“ (2010 02 17). Pristatant priemonę „Visuotinė dotacija mokslininkų idėjoms“ taip pat 

sukurti plakatai, maketai spaudoje, reportaţas televizijoje, bei suorganizuotas informacinis 

seminaras galimiems pareiškėjams.  

3. Geguţės mėn. Vilniuje buvo suorganizuotas renginys „Versli Lietuva“. Renginys buvo 

skirtas ne tik norintiems pradėti verslą, kurie patarimų galėjo pasisemti iš institucijų, 

administruojančių ES struktūrinių fondų paramą, atstovų, patyrusių verslininkų pranešimų, bet ir 

norintiems plėtoti verslą ar pritraukti į jį naujų investicijų. 
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4. ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt sukurta skiltis statistika online. Joje 

be jau anksčiau publikuotų visų gautų, vertinamų ir įgyvendinamų projektų taip pat sukurtas 2007-

2013m. ES struktūrinės paramos naudos ţemėlapis, kuriame kasdien atnaujinama informacija 

parodo iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos kiekvienoje savivaldybėje įgyvendinamus ar jau 

įgyvendintus projektus, kurių naudą gauna šios savivaldybės gyventojai. Svetainės lankytojai šioje 

skiltyje taip pat gali rasti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos barometrą, kuriame kasdien 

atnaujinama informacija rodo 2007-2013 m. Lietuvai numatyto, projektų vykdytojų prašomo, 

paskirto ir išmokėto finansavimo santykį.  

 

Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas 

 

Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443, konkurso būdu 2010 m. atrenkamų 

projektų kvietimus teikti paraiškas gauti ES struktūrinę paramą įgyvendinančiosios institucijos 

publikavo „Valstybės ţinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš šalies dienraščių, 

taip pat jie skelbiami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt (skiltyje kvietimai). 

Įgyvendinančioji institucija, atsiţvelgdama į tikslines pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas 

skelbimus gali papildomai publikuoti ir kituose leidiniuose.  

Vykdant valstybės ir regionų projektų atranką, sudaryti ir patvirtinti valstybės ir regionų 

projektų sąrašai taip pat skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt (skiltyje 

kvietimai). Taip pat visa kita galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktuali informacija 

apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės 

rekomendacijos, teisės aktai, naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. – skelbiama ES 

struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. 

Be centralizuotai įgyvendinamų viešinimo ir informavimo apie 2007–2013 m. ES struktūrinę 

paramą projekto veiklų, atskiras informavimo ir viešinimo veiklas vykdė ir tarpinės bei 

įgyvendinančios institucijos.  

 

57 lentelė. Atskirų institucijų renginiai 

 

Institucija Renginių kiekis Dalyvių skaičius 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 
18 ~ 3 500 

Švietimo ir mokslo ministerija 22 ~ 1 600 
Europos socialinio fondo agentūra 28 ~ 18 500 
Vidaus reikalų ministerija 10 ~ 270 

 

 

Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas 

 

2010 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę 

paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų 

atstovams. 2010 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: „Socialinių medijų 

panaudojimas informavimo ir viešinimo veikloje“, „Komunikacijos krizių valdymas“, „Kūrybinė 

psichotechnika. Informacijos kūrybinė interpretacija informavimo ir viešinimo veikloje“, “Viešas 

kalbėjimas“.  

 

 

 

 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
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Informavimo ir viešinimo priemonių vertinimas 

 

Vadovaujantis Europos Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 reikalavimais ir siekiant 

nustatyti, kaip efektyviai yra vykdomos viešumo ir informavimo veiklos, yra privaloma atlikti šių 

veiklų vertinimą. Atsiţvelgiant į tai 2010 m. LR Finansų ministerija uţsakymu buvo atliktas 

įgyvendintų viešinimo ir informavimo veiklų vertinimas, kurį atliko išorės ekspertai. Atliktas 

vertinimas apima viešinimo ir informavimo veiksmų kiekybinius, kokybinius ir efektyvumo 

aspektus. 

ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų ţinomumo vertinimas rėmėsi 2010 

metų gruodţio mėn. atliktu visuomenės nuomonės tyrimu. Dauguma apklausoje dalyvavusių 

Lietuvos gyventojų – 74 proc. – yra girdėję/ţino apie naują ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos 

Lietuvai etapą. Apie Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programą, remiantis galimų pareiškėjų nuomonės 

tyrimo (2011 m. vasario mėn.) rezultatais, yra girdėję/ţino 59 proc. respondentų. 
 

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens suvokimui, 

galima identifikuoti tam tikras sritis, kuriose ES įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos vaidmuo 

geriausiai suprantamas. Fokusuotų grupinių diskusijų rezultatai rodo, kad šalies gyventojų 

spontaninės asociacijos, išgirdus ţodį ES, yra pozityvios ir susijusios su tokiais aspektais kaip 

„investicijos į mūsų atsilikusią šalį“, „parama“, „ekonomika“, „daug laisvų darbo vietų“. Bendrijos 

vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES paramos naudos vertinimas visuomenėje. 

Vadovaujantis 2010 m. atliktos gyventojų apklausos rezultatais, galima išskirti dvi nuomonių 

„stovyklas“: 58% respondentų nurodė pajutę arba greičiau pajutę asmeninę ES paramos naudą, o 42 

% teigė asmeniškai jos nepajutę arba greičiau nepajutę. Lyginant 2010 m. duomenis su ankstesnių 

metų apklausų rezultatais, pastebėtina, kad šalies gyventojų, pajutusių asmeninę paramos naudą, 

skaičius išaugo 8 % (lyginant su 2009 m. II ketvirčiu). Pastebėtina, kad dėl ES paramos teikimo 

Lietuvoje Bendrijos vaidmuo geriausiai ţinomas transporto, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos 

apsaugos srityse. Pavyzdţiui, transporto sektoriui teiktos paramos naudą jaučia net 60% 

apklaustųjų, o švietimo sektoriui – 36% respondentų.  

 

18 paveikslas. Bendrijos vaidmens suvokimas per ES paramos asmeninės naudos vertinimą 

 

  
Šaltinis „Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES SF paramą Lietuvai“. 2010 m. gruodis. 

 

Pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį sumaţėjo informacijos apie ES struktūrinius 

fondus trūkumą jaučiančių gyventojų dalis nuo 22 proc. 2009 m. iki 15 proc. 2010 m. Labiausiai 

dominanti informacija išlieka panaši: apie paramos naudą pačiam gyventojui ir Lietuvai (42 proc.), 

informacija apie savivaldybėje, kurioje gyvena įgyvendinamus projektus (30 proc.); kokių 

įgyvendinamų projektų nauda būtų galima pasinaudoti (30 proc.). Pagrindiniai informacijos 
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šaltiniai, iš kurių Lietuvos gyventojai suţino apie  ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą, pasak 

respondentų, yra televizija (68%), spauda (37%) ir internetas (30%).  

Apibendrinant esamą situaciją ir 2010 m. pasiekimus,  galima pateikti šią lentelę: 

 

58 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2010 m. (lyginant su 2008 m.) 

 

Rodiklis 
 

2008 m. gruodis 
2010 m. gruodis Pokytis 

Visuomenės dalis, ţinanti apie ES 

struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m.  

Daug ţino – 6 proc. 

Girdėjo – 38 proc. 

 

Daug ţino – 15 proc. 

Girdėjo – 59 proc. 

Augimas 2,5 karto ir  

Augimas 1,6 karto 

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES 

paramos naudą 

50 proc. 

 

58 proc. Augimas16 proc. 

 

Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES 

struktūrinės paramos skirstymo: 

efektyvumą  

skaidrumą 

 

 

38 proc. 

31 proc. 

 

 

 

39 proc.  

35 proc. 

 

 

Augimas 3 proc. 

Augimas 13 proc. 

Ţiniasklaidos tonas 11125 paminėjimai 17560 paminėjimai Augimas 58 proc. 

Interneto svetainės www.esparama.lt  

lankomumo pokytis 

22.318 unikalių 

lankytojų per mėn. 

22.430 unikalių 

lankytojų per mėn. 

Augimas 0,5 proc. 

 

2011 m. vasario mėn. atliktas galimų pareiškėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos priemones nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi galimi pareiškėjai ţino 

apie ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (iš kurių trečdalis pareiškėjų teigia apie tai turintys 

daug informacijos).  Veiksmų programos ţinomumas tarp potencialių pareiškėjų sumaţėjo. Galima 

daryti prielaidą, kad daugiausiai įtakos tam turėjo ne informavimo ir viešinimo veiklų 

įgyvendinimas ir rezultatai. Didţioji dalis „vienetinių“ paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas 

valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir 

yra apklausiami paramos gavėjų nuomonės tyrimuose, todėl potencialių pareiškėjų imties didţiąją 

dalį sudarė privačių įmonių ir organizacijų atstovus, kurie apie ES struktūrinę paramą ir veiksmų 

programas ţino maţiau nei valstybinių institucijų ar organizacijų darbuotojai.  
 

59 lentelė. Potencialių pareiškėjų ţinios apie veiksmų programą 

 
 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programa 

86%* 81%* 59%* 

*Respondentų dalis nuo visų apklausoje dalyvavusių potencialių pareiškėjų. Sumaţėjusį veiksmų programos ţinomumą 

lėmė pasikeitusi galimų paramos gavėjų imtis. Didţioji dalis „vienetinių“ paramos gavėjų, galinčių teikti paraiškas 

valstybiniu ar regioniniu  planavimo būdu administruojamose priemonėse jau yra paramos gavėjai ir yra apklausiami 

paramos gavėjų nuomonės tyrimuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis 

minimų respondentų informuotumas apie 2007-2013m. ES SF paramos etapą bei apie visas veiksmų programas yra 

didelis. 

Šaltinis: „Potencialių pareiškėjų tyrimas“. 2011 m.; „Potencialių pareiškėjų tyrimas. 2010 m. „Potencialių pareiškėjų 

tyrimas. 2009 m. 
 

Įgyvendintos informavimo ir viešinimo veiklos vertinamos ne tik kiekybiniu, bet ir 

kokybiniu aspektu. Į nuomonės tyrimų apklausas yra įtraukiami klausimai apie tai, kaip tam tikros 

informavimo ir viešinimo veiklos (pvz. renginiai, leidiniai, interneto svetainės ir kt.) atitinka 

vartotojų informacijos lūkesčius ar pan.. Be to atliekami ir kiti kokybiniai įgyvendintų veiklų 
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vertinimai. Pvz. įgyvendinant regioninės, rajoninės ir tautinėms maţumoms skirtos ţiniasklaidos 

programą ir siekiant surinkti informaciją bei konkurso dalyvių (leidėjų) nuomonę apie  regioninės 

ţiniasklaidos priemonės konkurso procedūras, eigą, galimą  programos įgyvendinimo poveikį 

regioninės spaudos leidėjams ir visuomenei, buvo atlikta leidėjų apklausa. 

Įgyvendinant Informavimo planą pagrindinės veiklos buvo skirtos visuomenei, galimiems 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Didesnė dalis centralizuotai įgyvendinamų informavimo ir 

veišinimo priemonių buvo skirta visuomenei. Analizuojant visuomenei skirtas informavimo ir 

viešinimo priemones, pastebėtina, kad 2010 m. svarbiausios iš jų buvo komunikacijos kampanijos, 

apėmusios įvairius informacijos pateikimo būdus ir komunikacijos kanalus (spaudoje, televizijoje, 

radijuje ir internete). Reiktų paminėti, kad buvo naudojami ne tik nacionaliniai ţiniasklaidos kanalai 

(televizijas, spauda, radijas), bet ir regioninė, vietinė bei tautinėms maţumoms skirta spauda, kurie 

apėmė visus Lietuvos regionus. Naudojamų komunikacijos kanalų įvairovė leido uţtikrinti didesnį 

auditorijos pasiekiamumą ir pagrindinės ţinios įsidėmėjimą. Komunikacijos kampanijų 

ţiniasklaidoje planas buvo sudarytas informacinių kampanijų principu, kada pagrindinė tema buvo 

išplėtojama į keletą smulkesnių elementų, padedančių atskleisti svarbiausius akcentus. Teigiamai 

vertintina tai, kad komunikacijos kampanijos buvo įgyvendinamos atsiţvelgiant į skirtingas 

visuomenės grupių charakteristikas ir diferencijuojant auditoriją į maţesnes grupes (pavyzdţiui, 

pagal amţių, gaunamas pajamas, gyvenamąją vietą, išsilavinimą) bei uţtikrinant kiekvienai grupei 

aktualiausios informacijos teikimą. Be to, nemaţai specifinių kampanijų buvo skirta verslo 

auditorijai, siekiant pristatyti paramos galimybes ekonominio sunkmečio sąlygomis.  

Informavimo ir viešinimo priemonių plane taip pat buvo numatytos iniciatyvos, skirtos 

potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, siekiant teikti jiems specializuotą ir jų poreikius 

atitinkančią informaciją bei skatinti pasinaudoti ES paramos teikiamomis galimybėmis. 2010 m., 

šioms tikslinėms grupėms skirtos priemonės buvo įgyvendinamos tiek centralizuotai (apskritųjų 

stalų diskusijos, informaciniai renginiai, projektų mugė, geriausių ES struktūrinės paramos projektų 

apdovanojimai, elektroninis naujienų laikraštis, kvalifikacijos mokymai), tiek decentralizuotai (ES 

paramą administruojančios institucijos teikė specializuotą informaciją pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams mokymų, seminarų metu ir kt). Apklausoje dalyvavę paramos gavėjai palankiai 

įvertino tiek administruojančių institucijų darbuotojų teikiamas konsultacijas (67 % respondentų), 

tiek seminarus ir specialius leidinius (59 % apklaustųjų).  

Išanalizavus situaciją galima pateikti šias pagrindines rekomendacijas:  

 Stiprinti ţinomumą apie ES paramos skaidrumą ir efektyvumą 

 Didinti veiksmų programų ţinomumą; 

 Akcentuoti paramos regioninį aspektą; 

 Komunikuoti tiesioginę ir ilgalaikę ES projektų naudą; 

 Labiau diferencijuoti komunikacijos tikslines auditorijas; 

 Toliau didelį dėmesį skirti ES indėlio į verslumo skatinimą, nedarbo maţinimą, socialinių problemų 

sprendimą išryškinimui. 
 

Išskirtini gerosios praktikos pavyzdţiai: 

 Atsiţvelgiat į tai, kad viena iš svarbiausių ir naudingiausių paramos gavėjams buvo 

internetinėje svetainėje www.esparama.lt teikiama informacija ir net 84 % respondentų pirmiausiai 

reikiamų duomenų ieškojo būtent šiame tinklalapyje, jį būtų galima priskirti gerosios praktikos 

pavyzdţiams. Be to, šis tinklapis 2010 m. Apdovanojimuose RegioStars (Regionų ţvaigţdės) 

kategorijoje „Komunikacija: tinklalapis, siūlantis vertingą informaciją ir parodantis ES pridėtinę 

vertę“ buvo pripaţintas geriausiu. Apdovanota ES struktūrinės paramos svetainę www.esparama.lt 

administruoja Finansų ministerija ir dar 14 ES paramą administruojančių institucijų.  

http://www.esparama.lt/
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 Taip pat kaip gerosios praktikos pavyzdţius būtų galima paminėti jau tradicija tapusį renginį 

„Kontaktų mugė”, kurio tikslas socialiniams-ekonominiams partneriams, visuomenei, projektų 

vykdytojams ir potencialiems pareiškėjams pristatyti jau įgyvendinamus ES struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamus projektus, skatinti dialogą.  

 Gerosios praktikos pavyzdţiams būtų galima priskirti ir jau minėtą regioninės ţiniasklaidos 

konkursą. Pagal visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų pastebėjusių informaciją apie ES paramą 

regioninėje spaudoje per 2010 m. išaugo 5 proc.  Remiantis 2010 m. gruodţio mėn. atliktos 

visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, gyventojus ir toliau labiausia domina informacija 

yra apie jų savivaldybėje ES paramos lėšomis įgyvendinamus projektus, apie projektus, kurių 

rezultatais galėtų pasinaudoti, apie ES struktūrinės paramos naudą kiekvienam gyventojui ir 

Lietuvai, tad arčiausiai gyventojų esanti spauda tam puikiai tinka. Taip pat pastebimas  išaugęs 

maţesnių miestų ir miestelių gyventojų pasitikėjimas ES paramos skaidrumu. 2009 m. visuomenės 

apklausų duomenimis maţesnių miestų ir miestelių gyventojai palyginti maţiau pasitikėjo ES fondų 

skaidrumu. 2010 m. šios tikslinės grupės pasitikėjimas ES fondų skaidrumu išaugo ir beveik 

susilygino su didţiųjų miestų gyventojų nuomone. 
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Priedas Nr. I 

 

Reklaminės kampanijos „Kas gali būt graţiau“ spaudos ir lauko stotelių maketas. 

 

 
 

Reklaminės kampanijos „Kas gali būt graţiau“ kaičioji reklama internete. 

 

 

 
 

Reklaminės kampanijos „Programa 2015“ klipą galima rasti adresu : 

 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb  

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/parama/video_galerija?gal_id=090bdd53800db9eb
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Priedas Nr. II 

 

Interneto svetainė www.programa2015.lt skirta pristatyti 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos investicijas švietimo, mokslo ir studijų sistemai. 

 

 

 

 
 

http://www.programa2015.lt/

