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1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA  
 

Konvergencijos tikslas 
Lietuvos Respublika 
2007–2013 m. 
CCI2007LT051PO001 

VEIKSMŲ PROGRAMA 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 
2011 m. METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
2012 m. birželio 7 d. 

 
 

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA 
 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2011 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 – apžvelgti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – 
ŽIPVP) įgyvendinimo pažangą, išreikštą fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimo rezultatais, atlikti 
rezultatų pasiekimo analizę, įvertinti, ar ŽIPVP nustatyti tikslai išliko nepakitę ir bus pasiekti. 

Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais: 
- bendra ŽIPVP įgyvendinimo pažanga, kuri apima fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimo 

analizę, socioekonominę analizę, ŽIPVP suderinamumą su kitomis programomis (EŽUPF ir kt.), 
atliktų vertinimų išvados; 

- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo pažanga, kuri apima taip pat ir visuotinės dotacijos 
priemonių įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JEREMIE); 

-  ŽIPVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją, strategiją „Europa 2020“ ir ES Baltijos 
jūros regiono strategiją; 

- horizontaliųjų politikų, tarptautinio bendradarbiavimo principo įgyvendinimas; 
- techninės paramos lėšų, skirtų ŽIPVP įgyvendinimui, panaudojimas; 
- informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas. 

 

2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

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

2.1.2. punkto reikalavimus. Bendra ŽIPVP finansinės pažangos apžvalga projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse užkontraktuotų bei panaudotų lėšų ir panaudojimo plano įgyvendinimo 
duomenų pjūviais pateikiama 1, 2 ir 3  paveiksluose. Detali finansinės pažangos apžvalga tais 
pačiais duomenų pjūviais atskirai pagal visus ŽIPVP prioritetus pateikiama 3 ataskaitos dalyje. 
Atsižvelgiant į tai, kad visa finansinė informacija yra kaupiama litais, visi finansinės pažangos 
duomenys yra pateikiami eurais, apskaičiuojant pagal oficialų kursą 1 euras – 3,4528 Lt. Visi 
finansinės pažangos duomenys, išskyrus duomenis apie grąžintinas lėšas (ataskaitos 2.1.5. dalis), 
ataskaitoje pateikiami kaupiamuoju būdu. 
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2.1.2. Finansinė pažanga 
 
1 lentelė. Informacija apie ŽIPVP finansinę pažangą (eurais) 

Bendras 
veiksmų 

programos 
finansavimas 
(Sąjungos ir 

nacionalinis)1 

Europos 
Sąjungos 
įnašo 

(viešojo ar 
bendrojo) 

apskaičiavimo 
pagrindas 

Bendra 
paramos 
gavėjų 

sumokėta 
finansavimo 
reikalavimus 
atitinkan čiųjų 
patvirtint ųjų 
išlaidų suma2 

Atitinkamas 
viešasis įnašas3 

Įgyvendinimas  

a b c d 

e=c/a (jei 
bendros 

išlaidos) arba 
d/a (jei viešosios 

išlaidos) 
1 prioritetas  
Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis 

493.082.716 bendrojo 280.656.910,76 263.272.499,34 56,92 proc. 

2 prioritetas  
Mokymasis visą gyvenimą 

256.991.886 viešojo 51.377.813,51 51.064.450,95 19,87 proc. 

3 prioritetas 
Tyrėjų gebėjimų stiprinimas 

138.859.141 bendrojo 22.611.222,74 22.556.945,04 16,28 proc. 

4 prioritetas 
Administracinių gebėjimų 
stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 
didinimas 

190.760.966 viešojo 61.424.957,47 61.424.957,47 32,20 proc. 

5 prioritetas 
Techninė parama 

20.326.478 viešojo 8.938.565,30 8.938.565,30 43,97 proc. 

Bendra suma 1.100.021.187 – 425.009.469,78 407.257.418,10 38,61 proc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Veiksmų programoje numatyta finansavimo suma pagal visus finansavimo šaltinius. 
2 Deklaruotinos (panaudotos) lėšos pagal visus finansavimo šaltinius. 
3 Deklaruotinos (panaudotos) lėšos neįskaičiuojant privataus įnašo. 
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1 paveikslas. ŽIPVP įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) 

1.100,0 (100%)

813,9 (74,0%)

425,0 (38,6%)

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 ŽIPVP 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 biudžeto lėšų ir 75.581.252,00 eurų – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų).  

Iki 2011 metų pabaigos iš viso sudaryta 1392 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 
(skaičiuojamos įgyvendinamų ir jau baigtų projektų sutartys), kurių bendra vertė – 813.859.638,53 
eurų (iš jų: 681.861.856,93 eurų – ES fondų lėšų, 86.635.131,00 eurų – LR valstybės biudžeto lėšų 
ir 45.362.650,60 eurų – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų). Lyginant su situacija 2010 
m. pabaigoje, 2011 metais įgyvendinamų projektų yra 1,4 karto daugiau.  

2011 metais įgyvendinant ŽIPVP buvo panaudota 425.009.469,78 eurų lėšų (deklaruotinų 
išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus 
mokėjimo prašymus, suma) (iš jų: 355.118.433,55 eurų – ES fondų lėšų, 39.303.710,55 eurų – LR 
valstybės biudžeto lėšų ir 30.587.325,68 eurų – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų).  

Deklaruotinas kryžminis finansavimas siekė 5.523.244,68 eurų, o tai sudaro 0,50 proc. visos 
ŽIPVP skirtos sumos (nė viename iš ŽIPVP prioritetų kryžminio finansavimo dalis neviršija 
Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 34 str. nustatytos 10 proc. ribos).  

ŽIPVP įgyvendinimo apžvalga pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo 
sutartis bei panaudotas lėšas pateikiama 1 paveiksle. 
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2 paveikslas. ŽIPVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

326,7 (100%)
355,1(108,7%) 

0 EUR
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400 EUR

2011 m. kritinis planas 2011 m. kritinio plano
įvykdymas

ES fond ų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 
2011 m. (mln. eur ų/proc.)

 
 
Siekiant užtikrinti efektyvų ES fondų lėšų įsisavinimą bei atsižvelgiant 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 užtikrinti.  

Atsižvelgdama 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 už veiksmų programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojus nustatyta siektina ir kritinė pripažintų 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 pradžioje ir pabaigoje. 2011 m. ES fondų lėšų naudojimo planas buvo iš esmės 
atnaujintas, atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programų įgyvendinimo eigą. 

Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų lėšų 
įsisavinimo rodiklių priežiūra. ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. pateikiamas 
2 paveiksle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

3 paveikslas. ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2013 m. (ŽIPVP 
ESF lėšos, mln. eurų) 
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Lėšų panaudojimo sparta 2011 m. lyginant su 2010 m. laikotarpiu akivaizdžiai pagerėjo. 

Vertinant institucijų įsipareigojimų planų vykdymą, pažymėtina, kad minėti planai įvykdyti ir 
viršyti  beveik pagal visus ŽIPVP prioritetus, išskyrus 2 prioritetą. Pagal Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos administruojamą ŽIPVP 1 prioritetą panaudota – 108,2 proc., pagal Švietimo ir 
mokslo ministerijos administruojamą 2 ir 3 prioritetus atitinkamai panaudota 97 proc. ir 113  proc., 
Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 4 prioritete panaudota 121,3 proc. planuoto 
rezultato. Bendra ŽIPVP ES fondų lėšų naudojimo plano kritinio ir siektino lygio įgyvendinimo 
situacija 2009–2011 m. bei numatomas plano įgyvendinimas 2012–2013 m. pateikiamas 3 
paveiksle, iš kurio matyti, kad ŽIPVP planuojama pasiekti kritinį plano lygį ir 2012–2013 m. 
Atitinkamai ir pagal N+2/N+3 taisyklę privalomos panaudoti ES fondų lėšų sumos jau dabar yra 
ženkliai viršytos, taip pat jas planuojama viršyti ir 2012–2013 m. 
 

2.1.3. Informacija apie ES lėšų naudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II priedo 
C dalyje nurodytą pasiskirstymą 

 
2 lentelėje pateikiami ŽIPVP sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 

finansiniai duomenys (tik ES fondų lėšos, be nacionalinių lėšų) pagal šias kategorijas: prioritetinė 
sritis, finansavimo forma, teritorija, ekonominė veikla, vietovė.  
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2 lentelė. Užkontraktuotų ESF lėšų paskirstymas pagal kategorijas. 
Prioritetin ės srities 
kodas 

Finansavi
mo formos 
kodas 

Teritorija Ekonomin ės veiklos 
kodas 

Vietovė Skirto 
finansavimo 
ES lėšų suma 
(eurais) 

00 Netaikytina LT 1.022.756,99 

04 Tekstilės ir 
tekstilės gaminių 
gamyba 

LT 235.582,54 

13 Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba 

LT 164.808,09 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 
 
 
 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 150.825,13 

00 Netaikytina LT 51.195.674,14 
03 Maisto produktų ir 
gėrimų gamyba 

LT 1.069.634,62 

06 Nenurodytos 
gamybos pramonės 
rūšys 

LT 170.906,26 

07 Energetinių 
medžiagų kasyba ir 
karjerų 
eksploatavimas 

LT 196.228,57 

08 Elektros, dujų, 
garo ir karšto 
vandens tiekimas 

LT 231.934,71 

09 Vandens rinkimas, 
valymas ir 
paskirstymas 

LT 234.773,23 

11 Transportas LT 175.857,28 
12 Statyba LT 947.370,77 
13 Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba 

LT 1.541.276,65 

14 Viešbučiai ir 
restoranai 

LT 158.211,03 

15 Finansinis 
tarpininkavimas 

LT 153.261,12 

16 Nekilnojamojo 
turto, nuomos ir 
verslo paslaugos 

LT 242.460,32 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 4.562.283,07 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 130.329,01 

00 Netaikytina LT 50.884.929,30 

01 Žemės ūkis, 
medžioklė ir 
miškininkystė 

LT 133.456,45 

03 Maisto produktų ir 
gėrimų gamyba 

LT 257.571,67 

10 Paštas ir 
telekomunikacijos 

LT 609.356,17 

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 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 
 
 
 
 
 

Netaikytina 
 
 
 
 
 
 
 

11 Transportas LT 248.024,74 
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13 Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba 

LT 679.080,35 

19 Žmonių sveikatos 
priežiūros veikla 

LT 12.914.498,96 

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 685.079,99 

64 Konkrečių 
užimtumo, 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 
Negrąžintin
a pagalba 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 8.862.372,57 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 70.898.911,03 66 Aktyvių ir 
prevencinių 
priemonių 
įgyvendinimas darbo 
rinkoje 
 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 Netaikytina 00 Netaikytina LT 57.307.356,54 

68 Parama 
savarankiškam darbui 
ir verslo kūrimui 

02 Pagalba 
(paskolos, 
palūkanų 
subsidijos, 
garantijos) 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 14.481.000,93 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 356.589,89 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 2.517.418,94 

69 Priemonės, skirtos 
pagerinti užimtumo 
galimybes ir didinti 
tvarų moterų 
dalyvavimą ir 
pažangą užimtumo 
srityje siekiant 
mažinti segregaciją 
dėl lyties darbo 
rinkoje, ir derinti 
darbą ir asmeninį 
gyvenimą, 
pavyzdžiui, sudarant 
geresnes sąlygas 
naudotis vaikų 
priežiūros ir 
išlaikomų asmenų 
globos galimybėmis 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 12.276.610,56 

71 Būdai integruoti ir 
sugrąžinti į darbą 
socialiai 
pažeidžiamus 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 7.067.053,41 
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Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 11.915.134,72 

00 Netaikytina LT 48.402.285,45 

žmones; kova su 
galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje ir daryti 
joje pažangą 
diskriminacija bei 
įvairovės darbo 
vietoje pripažinimo 
skatinimas 
 

 
 

Netaikytina 
 

22 Kitos nenurodytos 
paslaugos 

LT 189.084,51 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

18 Švietimas LT 1.982.588,88 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

18 Švietimas LT 48.547.993,51 

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 įgūdžius 
atsižvelgiant į 
inovacijas ir žiniomis 
paremtą ekonomiką 
 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 

Netaikytina 18 Švietimas LT 49.084.403,88 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

18 Švietimas LT 549.854,83 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

18 Švietimas LT 12.673.449,70 

73 Priemonės, skirtos 
didinti dalyvavimą 
švietime ir mokyme 
visą gyvenimą, šiuo 
tikslu taip pat imantis 
veiksmų, skirtų 
sumažinti anksti 
mokyklą paliekančių 
asmenų skaičių, 
lytimi pagrįstą 
mokymosi dalykų 
segregaciją ir sudaryti 
geresnes galimybes 
gauti kokybišką 
pradinį profesinį ir 
paslaugų sektoriaus 
išsilavinimą ir 
mokymą 
 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 

Netaikytina 18 Švietimas LT 42.109.902,08 

00 Netaikytina LT 10.166.865,44 Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 
 

18 Švietimas LT 8.229.202,04 

74 Žmogiškojo 
potencialo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų 
srityje plėtojimas, 
visų pirma skatinant 
antrosios ir trečiosios 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 
 

Netaikytina 
 

00 Netaikytina LT 1.348.025,95 
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pakopų studijas, 
mokslo darbuotojų 
mokymą bei 
užmezgant ryšius tarp 
universitetų, 
mokslinių tyrimų 
centrų ir įmonių 
 

18 Švietimas LT 28.164.133,34 

80 Partnerysčių, 
paktų ir iniciatyvų 
skatinimas kuriant 
atitinkamų 
suinteresuotųjų pusių 
tinklus 

01 
Negrąžintin
a pagalba 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 3.586.275,98 

Kaimo 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 1.380.973,51 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

00 Netaikytina LT 53.789.641,84 

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 
Negrąžintin
a pagalba 
 
 

Netaikytina 00 Netaikytina LT 41.716.739,74 

Miesto 
gyvenamoji 
vietovė 

17 Viešasis 
administravimas 

LT 414.735,87 85 Rengimas, 
įgyvendinimas, 
stebėsena ir 
tikrinimas 
 

01 
Negrąžintin
a pagalba 
 Netaikytina 17 Viešasis 

administravimas 
LT 14.101.309,08 

86 Vertinimas ir 
studijos; informacija 
ir komunikacija 

01 
Negrąžintin
a pagalba 

Netaikytina 17 Viešasis 
administravimas 

LT 745.771,55 

Iš viso: 681.861.856,93 
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2.1.4. Parama pagal tikslines grupes 
 
3 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (už 2011 metus) 
 

Bendra lentelė 
Projekto dalyvių skaičius 

Asmenų, 
pradėjusių 

dalyvauti projekto  
veiklose per 
ataskaitinį 
laikotarp į, 
skaičius 

Asmenų, kurie 
pradėjo 

dalyvauti projekto  
veiklose praeitą 

ataskaitinį 
laikotarp į ir 

tęsia dalyvavimą 
jose šį 

ataskaitinį 
laikotarp į, 
skaičius 

Asmenų, 
baigusių 
dalyvauti 
projekto 

veiklose per 
ataskaitinį 
laikotarp į, 
skaičius 

Projekto dalyvių įvertinimo 
parametras 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 
1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto dalyvių 
skaičius 

155.589 89.751 59377 29968 148.529 82.850 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 
 

 Vaikai iki 14 m.  13.962 12.047 2.112 1.896 6711 5490 
 Jauni žmonės (15-24 m.)  26.108 20.684 6.001 5.589 18855 16197 
 Vidutinio amžiaus žmonės (25–44 
m.)  

57.357 30.389 26.871 13.275 60029 32099 

 Vidutinio amžiaus žmonės (45–54 
m.)  

38.232 16.485 16.214 5.722 40980 17910 

 Vyresnio amžiaus žmonės (55-
64 m.)  

16.835 8.610 7.024 2.943 18442 9518 

 Vyresni nei 65 m. žmonės  3.095 1.536 1.155 543 3512 1636 
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 Dirbantys asmenys (bendras 
dirbančių asmenų skaičius, 
įskaitant savarankiškai 
dirbančiuosius),  

83.351 29.679 44.257 18.666 86.772 31.762 

 iš jų savarankiškai dirbantys  7.560 3.533 2.041 870 6.924 3.251 
 Bedarbiai (bendras bedarbių 
skaičius, įskaitant ilgalaikius 
bedarbius),  

35.868 32.317 9.308 6.767 39.826 34.830 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  18.356 17.130 3.720 2.643 19.563 17.976 
 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.),  

36.370 27.755 5.812 4.535 21.931 16.258 
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 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 
asmenys, kurie studijuoja ar 
mokosi  

31.214 23.276 4.575 3.955 15.785 11.810 

 
Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 

 
 Mažumos  5.337 2.185 2.861 858 5.360 2.125 
 Migrantai  180 150 62 47 161 165 
 Neįgalieji  5.957 4.452 1.780 1.309 6.349 4.612 
 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 
atėmimo vietų asmenys  

278 2.734 28 553 303 2.901 

 Asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis  

410 680 140 301 474 832 

 Kiti socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos asmenys  

15.544 13.816 6.299 1.769 15.896 12.174 

 Asmenys, nepriklausantys 
socialinės atskirties ir socialinės 
rizikos grupėms  

128.684 66.378 48.239 25.132 120.601 60.444 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 
vientisosios, specialios profesinės, 
magistratūros, doktorantūros, 
meno aspirantūros, rezidentūros 
studijos) (ISCED 5 ir 6 lygiai)  

76.783 25.320 39792 15727 79238 26955 

 Aukštojo mokslo laipsnio 
nesuteikiantis išsilavinimas baigus 
vidurinę mokyklą (4 pakopos 
profesinis mokymas) (ISCED 4 
lygis)  

20.768 13.120 6707 4195 23572 14012 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 
trečios pakopos profesinis 
mokymas) išsilavinimas (ISCED 3 
lygis)  

22.008 17.730 5798 5034 21578 18002 

 Pradinis ar žemesnysis vidurinis 
(pagrindinis ar pirmos pakopos 
pagrindinis profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

33.989 31.579 6267 4322 22494 22624 

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas (ISCED 0 lygis)  

1.845 1.835 112 78 1401 1133 

 Asmenys, nepriklausantys nė 
vienai iš pirmiau nurodytų 
kategorijų  

196 167 701 612 246 124 

 
Lyginant su 2010 m. laikotarpiu, pradėjusių dalyvauti ŽIPVP projektų veiklose dalyvių 2011 

m. buvo 1,5 karto daugiau (2010 m. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 159.158 dalyviai, 2011 m. 
– 245.340 dalyviai). 

Kasmet projektų veiklose pradedančių dalyvauti moterų dalis didėja: 2009 metais pradėjusių 
veiklose dalyvauti moterų buvo 1,1 karto, 2010 metais – 1,6 karto, 2011 metais – 1,7 karto daugiau 
nei vyrų. Visuose ŽIPVP prioritetuose projektų veiklose moterų dalyvauja daugiau nei vyrų, tačiau 
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šį santykį moterų naudai labiausiai lemia ŽIPVP 2 prioriteto ir 4 prioriteto kai kurių priemonių 
specifika, t.y. viešojo sektoriaus, kuriame dirbančių moterų – dauguma, darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas. 

Apibendrinus 3 lentelės duomenis galima teigti, kad ŽIPVP pagrindinę projektų dalyvių 
tikslinę grupę pagal amžių, statusą darbo rinkoje ir turimą išsilavinimą atitinkamai sudaro vidutinio 
amžiaus žmonės (25–44 m.) , dirbantys ir turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5 ir 6 lygiai).  Šios 
tendencijos šiek tiek skiriasi pagal ŽIPVP prioritetus: 1 prioriteto projektuose dalyvauja daugiau 
bedarbių, o 2 prioriteto – daugiau jaunimo (15-24 metų), ekonomiškai neaktyvių asmenų, kurie 
studijuoja ar mokosi, taip pat žemesnį išsilavinimą (ISCED 1 ir 2 lygiai) turinčių asmenų.  

Lyginant projekto dalyvių pasiskirstymą pagal pažeidžiamas grupes su bendru projektų 
dalyvių skaičiumi, akivaizdžiai matosi, kad daugiausiai dalyvių yra nepriklausančių nė vienai iš 
socialinės atskirties ar socialinės rizikos grupių.  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. 

Detali analizė apie projektų dalyvius atskirai pagal visus ŽIPVP prioritetus pateikiama 3 
ataskaitos dalyje. 
 

2.1.5. Grąžintina ar pakartotinai panaudota parama 
 

Įgyvendinant ŽIPVP, grąžintų lėšų, susijusių su pažeidimais, suma 2011 m. sudarė 38.807,38 
eurų. Šios lėšos bus panaudotos kitų projektų, kuriems nebuvo nustatyti pažeidimai,  finansavimui.  
 

2.1.6. Kokybinė analizė 
 

ŽIPVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją 
 
Vadovaujantis Tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1083/2006 9 straipsnio 3 dalies 

nuostatomis, Lietuvos 2007–2013  metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos Konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinės paramos 
panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais. Pagal 2007 m. balandžio 26 d. EK 
sprendimą, patvirtinantį tam tikras Lietuvos nacionalinio strateginių krypčių plano dalis (CCI 
2007LT16UNS001) daugiau nei pusė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos (54,6 proc.) yra 
numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais. Iki 
2011 m. gruodžio 31 d. šiems prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrinės paramos dalis 
sudarė 2,979 mlrd. eurų (apie 10,286 mlrd. litų), t.y. 43,97 proc. visos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai. 

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje 
Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams, susijusiems su ŽIPVP finansuojamomis išlaidų 
kategorijomis, buvo numatyta 0,743 mlrd. eurų suma (arba 11 proc. visos ES struktūrinės 
paramos, skirtos Lietuvai). Iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo paskirstyta 0,556 mlrd. eurų suma, t.y. 
8,36 proc. visos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 79,6 proc. ŽIPVP 
lėšų. 

Daugiausia ŽIPVP lėšų, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus, iki 2011 m. gruodžio 31 
d. skirta šioms išlaidų kategorijoms: 

• (62) Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir 
paslaugos darbuotojams siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir 
naujovių skatinimas – 128.996.171 euras (1,9 proc. visos ES struktūrinės paramos, skirtos 
Lietuvai arba 13,8 proc. ŽIPVP lėšų); 
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• (66) Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje – 128.206.268 
eurai (1,89 proc. visos ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 13,71 proc. ŽIPVP 
lėšų); 
• (72) Švietimo ir mokymosi 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 įgūdžius atsižvelgiant 
į inovacijas ir žiniomis paremtą ekonomiką – 99.614.986 eurai (1,47 proc. visos ES 
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 10,65 proc. ŽIPVP lėšų); 
• (71) Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su 
galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo 
rinkoje pripažinimo skatinimas – 67.573.558 eurai (1 proc. visos ES struktūrinės paramos, 
skirtos Lietuvai arba 7,23 proc. ŽIPVP lėšų). 

 
Išsamesnė informacija apie ŽIPVP lėšų panaudojimą Lisabonos strategijos tikslams pateikta 4 

paveiksle. 
 
 
4 paveikslas. ŽIPVP lėšų panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams 
 

ES strukt ūrin ės paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais Žmogišk ųjų 
ištekli ų plėtros programoje pagal išlaid ų kategorijas*

2,21

0,21

0,75

0,15

1,24

2,52

1,74

0,05

0,86

0,05

0,26

0,07

0,88

0,00

1,90

0,13
0,00

1,89

0,00

0,21 0,22

0,00

1,00

1,47

0,82
0,71

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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Numatyta skirti Skirta iki 2011-12-31
 

*Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos išlaidų kategorijos, skirtos Lisabonos strategijos tikslams: 
 
"62" - Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir paslaugos darbuotojams 
siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas 
"63" -  Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas ir platinimas 
"64" -  Konkrečių užimtumo, 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 
"65" -  Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas 
"66" -  Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje 
"67" -  Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus senėjimas ir ilginamas darbingumo amžius 
"68" - Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui 
"69" - Priemonės, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo 
srityje siekiant mažinti segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, ir derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, 
sudarant geresnes sąlygas naudo 
"70" - Konkretūs veiksmai, kuriais didinamas migrantų užimtumas ir taip stiprinama jų socialinė integracija 
"71" - Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo 
rinkoje ir daryti joje pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripažinimo skatinimas 
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"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 įgūdžius atsižvelgi 
"73" - Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis 
veiksmų, skirtų sumažinti anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių, lytimi pagrįstą mokymosi dalykų segregaciją 
ir sudaryti geresnes galimybes gauti kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus išsilavinimą ir mokymą 
"74" - Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje plėtojimas, visų pirma skatinant antrosios ir 
trečiosios pakopų studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei užmezgant ryšius tarp universitetų, mokslinių tyrimų 
centrų ir įmonių 

 
 
ŽIPVP indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ 
 

2011 m. Finansų ministerijos iniciatyva atliktas vidinis Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimas, skirtas įvertinti, kiek ir kokiose srityse 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lietuvoje prisideda prie strategijos „Europa 2020“ 
tikslų įgyvendinimo. Šio vertinimo metu nustatyta, kad 50 iš 59 analizuotų ŽIPVP, finansuojamos 
ESF lėšomis, priemonių tiesiogiai1 prisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, kas 
sudaro 88,56 proc. ES lėšų, skirtų ŽIPVP įgyvendinimui. Įgyvendinant ŽIPVP, prisidedama prie 
visų trijų strategijos „Europa 2020“ prioritetų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo – 
įgyvendinimo, tačiau skirtinga apimtimi. Daugiausia prisidedama prie integracinio augimo 
prioriteto įgyvendinimo (beveik 50 proc. visų ESF lėšų, skirtų ŽIPVP). Tuo tarpu mažiausiai – prie 
tvaraus augimo prioriteto (šiek tiek daugiau nei 2 proc. visų ESF lėšų, skirtų ŽIPVP įgyvendinti). 

Įgyvendinant ŽIPVP, daugiausiai prisidedama prie pastarųjų strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo: 

� padidinti 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumą nuo 69 proc. iki 75 proc.; 
� mokyklos nebaigusių asmenų dalį sumažinti nuo 15 proc. iki 10 proc.; 
� 20 mln. sumažinti asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, skaičių. 

 
ŽIPVP tiesiogiai prisideda prie penkių strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 

įgyvendinimo. Detalesnė informacija apie ŽIPVP indėlį įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdines iniciatyvas pateikiama 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. ŽIP VP indėlis įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas 
Nr. Strategijos 

„Europa 
2020“ 

pavyzdinė 
iniciatyva 

ŽIPVP prioritetas ŽIPVP 
priemonių, 

prisidedančių 
prie 

strategijos 
„Europa 
2020“, 

skaičius 

ŽIPVP 
prioritetams 

skirtos ES fondų 
lėšos, 

prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

eurais 

ŽIPVP 
prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios 
prie 

strategijos 
„Europa 

2020“, proc.2 
1. „Inovacijų 

sąjunga“ 
3 prioritetas „Tyrėjų 

gebėjimų stiprinimas“. 
9 118.006.500 13,03 

2. „Judus 
jaunimas“ 

2 prioritetas „Mokymasis 
visą gyvenimą“. 

16 223.356.506 24,66 

                                                 
1 Kaip tiesioginį indėlį turinčios priemonės priskirtos tos priemonės, kurių veiklos tiesiogiai suderinamos su strategijos 
„Europa 2020“ ir jos pavyzdinių iniciatyvų veiklomis.   
2 Lentelės skiltyje pateikiamas procentinis pasiskirstymas nuo veiksmų programai skirtų lėšų, prisidedančių prie 
strategijos „Europa 2020“.  
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3. „Globalizacijo
s erai 

pritaikyta 
pramonės 
politika“ 

1 prioritetas „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė 

aprėptis“; 
4 prioritetas 

„Administracinių 
gebėjimų stiprinimas ir 
viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“. 

4 18.515.661 2,04 

4. „Naujų 
įgūdžių ir 

darbo vietų 
kūrimo 

darbotvarkė“ 

1 prioritetas „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė 

aprėptis“; 
2 prioritetas „Mokymasis 

visą gyvenimą“; 
4 prioritetas 

„Administracinių 
gebėjimų stiprinimas ir 
viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“. 

16 256.926.968 28,36 

5. „Europos 
kovos su 
skurdu 
planas“ 

1 prioritetas „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė 

aprėptis“. 

5 185.386.314 20,47 

Iš viso:  50 802.191.949 88,56 

 
Analizuojant ŽIPVP suderinamumą su strategija „Europa 2020“ iš veiksmų programos 

prioritetų perspektyvos pastebima, kad visi ŽIPVP prioritetai yra didžia dalimi suderinami su 
minėtos strategijos tikslais ir prioritetais (žr. 5 lentelę). Mažiausiai prie strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo prisideda 4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“. Tai sietina su tuo, kad tam tikros šio prioriteto priemonės 
yra susijusios su viešojo administravimo sistemos tobulinimu, kuris tik iš dalies tiesiogiai susijęs su 
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimu. 
 
5 lentelė. ŽIPVP prioritetų indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ 
Nr. ŽIPVP prioritetas 2007–2013 m. ES 

strukt ūrin ės 
paramos lėšos, 
skirtos veiksmų 

programos 
prioritetams, 

eurais 

ŽIPVP prioritetams 
skirtos ES fondų 

lėšos, prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

eurais 

ŽIPVP 
prioritetams 
skirtos lėšos, 

prisidedančios 
prie strategijos 
„Europa 2020“, 

proc. 
1. Kokybiškas užimtumas ir 

socialinė aprėptis 
372.652.105 372.105.530 99,85 

2. Mokymasis visą gyvenimą 254.645.605 254.645.605 100 
3. Tyrėjų gebėjimų ugdymas 118.006.500 118.006.500 100 
4. Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 

didinimas 

160.553.910 57.434.314 35,77 

Iš viso: 905.858.1201 802.191.949 88,56 
 
Apibendrinant galima teigti, kad prie strategijos „Europa 2020“ ŽIPVP įgyvendinimas 

daugiausiai prisideda tokiose srityse, kaip mokymasis visą gyvenimą, naujų įgūdžių įgijimas ir 
                                                 
1 Numatytos lėšos pagal vertinimo metu aktualiausią ŽIPVP priedą (Žin., 2010, Nr. 90-4778). 
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kvalifikacijos tobulinimas, švietimo kokybės gerinimas, užimtumo didinimas ir socialinės atskirties 
mažinimas. 

Detalesnė informacija apie ŽIPVP indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020” pateikiama 
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių 
veiksmų programų indėlio siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinime. 
 
 
ŽIPVP indėlis įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją 

 
 
Nuo ESF lėšomis finansuojamos ŽIPVP įgyvendinimo pradžios iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

baigti įgyvendinti ar įgyvendinami 222 projektai,  tiesiogiai1 prisidedantys prie ES Baltijos jūros 
regiono strategijos (toliau – ES BJRS) įgyvendinimo. Jų įgyvendinimui iš ESF skirta 94,50 mln. 
eurų. Lyginant su 2010 m. duomenimis, 2011 m. pradėta įgyvendinti daugiau kaip 100 projektų, 
kurie tiesiogiai prisideda prie ES BJRS įgyvendinimo. 

Kaip ir 2010 m., 2011 m. daugiausia projektų (144) yra įgyvendinami švietimo, jaunimo 
srityse. Šioje srityje įgyvendinamų projektų metu keliama kvalifikacija tarptautinių stažuočių ir 
praktinių konferencijų metu; atliekamos profesinės praktikos užsienio įstaigose (pavyzdžiui, 
pažangiausiose Europos klinikose); skatinamas studentų mobilumas pagal tarptautines akademinio 
mobilumo programas; dėstytojų stažuotės, vizitai užsienio universitetuose siekiant didinti jų 
kompetencijas; gerosios patirties perėmimas iš kitų šalių universitetų; bendradarbiavimas su 
užsienio šalių universitetais tobulinant studijų programas ir kt. Per 70 „minkštų“ projektų yra 
įgyvendinama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje. Pastarieji projektai 
pagrinde nukreipti į šalies mokslinio potencialo stiprinimą ir susiję su tyrėjų ir mokslininkų 
gebėjimų tobulinimu tarptautinių stažuočių, praktikų, užsienio vizitų mokslo institucijose, centruose 
metu; tarptautinio bendradarbiavimo tarp regiono mokslo institucijų stiprinimu; tyrėjų mobilumo 
skatinimu, taip pat tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ir 
tyrimuose ugdymu ir kt. Taip pat įgyvendinami 4 projektai, susiję su ES vidaus rinkos nuostatų 
įgyvendinimu. 

Taigi ŽIPVP lėšomis įgyvendinamais projektais siekiama sukurti sąlygas, būtinas didinti 
šalies ir atitinkamai Baltijos jūros regiono gerovę ir patrauklumą. Žvelgiant per ES BJRS prizmę 
akivaizdu, kad ŽIPVP lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas daugiausiai prisideda prie 
dviejų ES BJRS veiksmų plano prioritetinių sričių įgyvendinimo: 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). Taip pat nedidele apimtimi prisidedama prie 6-osios ES BJRS veiksmų plano 
prioritetinės srities – Baltijos jūros regione pašalinti vidaus rinkos kliūtis, pagerinti 
bendradarbiavimą muitų ir mokesčių srityje įgyvendinimo. 
 

                                                 
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 pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdžiui, nuotekų tvarkymas).  
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6 lentelė. ŽIPVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos1 (2011 m. gruodžio 31 d. 
duomenys) 

Šalis: Lietuva 
Tikslas: Konvergencijos 

Programa: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (ŽIPVP) 
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 fondų lėšos, skirtos 
pagal pasirašytas sutartis 

(mln. EUR) 

Švietimas, jaunimas – 144 52,09 
Moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra 

(MTTP) 

– 74 41,40 
 

Vidaus rinka – 4 1,01 
Iš viso pagal sritis: – 222 94,50 

Iš viso ŽIPVP (ESF):   681,86 
 

 
5 paveikslas. ŽIPVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška nuo visų įgyvendinamų 
projektų 

0,1% 7,6%
6,1%

86,1%

Vidaus rinka

Švietimas, jaunimas

Moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra
(MTTP)

Kita ŽIPVP dalis

 
 
Pažymėtina, kad 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame Komisijos 2014–2020 m. ES struktūrinės 

paramos klausimams spręsti, skirtos tinkamai pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui, posėdyje nuspręsta, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES 
lėšomis finansuojamos programos bus rengiamos atsižvelgiant į ES BJRS tikslus ir pagrindinius 
projektus, o šių programų lygmenyje bus nustatytas prioritetinis projektų atrankos kriterijus, skirtas 
ES BJRS tikslų įgyvendinimui. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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.  
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Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė 
 

Horizontalieji prioritetai ir jų įgyvendinimas – ES struktūrinių fondų panaudojimo 
reikalavimas, kuris pradėtas taikyti 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. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir visose veiksmų 
programose 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 atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius poreikius. 

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra integruotas visuose projekto įgyvendinimo ciklo 
etapuose. Projektų atrankos procese jie yra vertinami pagal Bendruosius atrankos kriterijus: visi 
projektai turi atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus. Taip pat 
yra numatyta galimybė tarpinėms institucijoms rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus 
numatyti ir proaktyvias horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priemones, privalomas taikyti 
projektų vykdymo metu. Be to, horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma 
projektų patikrų vietose metu ir kartu su galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis. 

Informacija apie horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą pagal visus ŽIPVP prioritetus plačiau 
pateikiama šios ataskaitos 3 dalyje. 

 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi 
 
  2011 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta. 
2011 m. vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. 
nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų 
programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1384 (Žin., 2011, Nr. 148-6941) (toliau –  
nutarimo Nr. 1139 pakeitimas). Nutarimo Nr. 1139 pakeitimo tikslas – nustatyti aiškesnę institucijų, 
atsakingų už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 
(toliau – strategija), ir veiksmų programų įgyvendinimą, atsakomybę ir funkcijų paskirstymą tarp 
institucijų rengiant ir keičiant veiksmų programų priedus. Taip pat vadovaujančioji institucija 
parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 „Dėl 
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių“ (Žin., 2008, Nr. 137-5429) pakeitimą, 
kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 
1385 (Žin., 2011, Nr. 148-6942) (toliau –  nutarimo Nr. 1225 pakeitimas). Nutarimo Nr. 1225 
pakeitimo tikslas – nustatyti efektyvesnę veiksmų programų priedų keitimo tvarką, užtikrinti 
tobulesnį ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą ir patikslinti ES fondų 
lėšų naudojimo plano pakeitimo tvarką. 
 Minėtų nutarimų projektais nustatoma, kad vadovaujančioji institucija organizuoja veiksmų 
programų priedų rengimą, rengia Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir 
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų 
pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų 
paskirstymas pagal asignavimų valdytojus, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis 
finansuojamų priemonių pakeitimais, suderina juos su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės 
institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 
sektorius, bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir teikia juos Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybei tvirtinti, dalyvauja keičiant Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos 
augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų dalis, susijusias su priemonių pakeitimais 
ir (ar) naujų priemonių įtraukimu. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal 
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, dalyvauja 
rengiant veiksmų programų priedus, rengia Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir 
(ar) naujų priemonių įtraukimu, ir suderinusios su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis bei 
pritarus vadovaujančiajai institucijai, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Taip 
pat dalyvauja rengiant Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, 
susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas 
pagal asignavimų valdytojus, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų 
priemonių pakeitimais. 

Nutarimo Nr. 1139 pakeitime taip pat atsisakoma įpareigojimo ministerijoms ir (ar) kitoms 
valstybės institucijoms rengti priemonių įgyvendinimo planus (atitinkami pakeitimai atlikti  
nutarimo Nr. 1225 pakeitime), nes juose pateikiama informacija dubliuoja informaciją, pateikiamą 
veiksmų programų prieduose ir jų rengimas tapo neaktualus, patvirtinus veiksmų programų priedus. 
 Taip pat nustatoma, kad vadovaujančioji institucija renka informaciją apie savo, 
tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės 
institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos administracinius gebėjimus ir jų 
stiprinimo poreikius, pagal šią informaciją kuria vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus 
atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų 
institucijų ir Viešųjų pirkimų tarnybos administracinių gebėjimų ir motyvavimo stiprinimo sistemą, 
organizuoja institucijų poreikiams pritaikytų mokymo programų rengimą ir jų įgyvendinimą. 
 Nutarimo Nr. 1225 pakeitime panaikinamas apribojimas, kad ES fondų lėšų naudojimo planas 
gali būti keičiamas 2010 ir 2013 m., tačiau numatoma, kad jo keitimą inicijuoja vadovaujančioji 
institucija, kadangi šis planas yra ilgalaikis bei užtikrinantis N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimą ir 
turėtų būti keičiamas tik išimtiniais atvejais bei centralizuotai atliekant ES fondų lėšų naudojimo 
plano įgyvendinimo peržiūrą. 
 Siekiant perkelti direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie nelegaliai 
įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. 
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-201 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-
066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, 
Nr. 23-861; 2011, Nr. 68-3258) (toliau – įsakymas Nr. 1K-201) buvo pakeistas Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“. Įsakymu Nr. 1K-201 buvo pakeista 
Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma, kurioje pateiktos pareiškėjo ir 
projekto partnerio deklaracijos, deklaracijose nustatant patvirtinimą, kad pareiškėjas ir projekto 
partneris nėra ir nebuvo nelegaliai įdarbinęs trečiųjų valstybių piliečių. 
 

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 už 2011 m. dar nepateikta. Šiuo 
metu VKS institucijose atliekamas VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2011 m. 
deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. Atlikus numatytas audito procedūras, 
Valstybės kontrolė (toliau – VK) VKS institucijoms už 2011 metus pateiks pastebėjimus ir 
rekomendacijas, kad būtų sudaryta galimybė VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu 
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nustatytus trūkumus ir užtikrinti tinkamą VKS veikimą ir veiksmų programos administravimą. 
Galutinė audito ataskaita už 2011 metus bus pateikta 2012 metų gruodžio mėn. 

2011 metais taip pat buvo įgyvendinamos VK 2011 m. gruodžio 20 d. valstybinio audito 
ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-67 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, VKS veikimo bei 
Europos Komisijai 2010 metais deklaruotų išlaidų (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento 
Nr. 1083/2006 62 straipsnį) (toliau –  2010 m. VK ataskaita) ir 2010 m. gruodžio 23 d. valstybinio 
audito ataskaitoje Nr. FA-P-80-3-82 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 
metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei 
VKS veikimo 2009 metais (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento Nr. 1083/2006 
62 straipsnį) (toliau – 2009 m. VK ataskaita) pateiktos rekomendacijos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. VK ataskaitoje veiksmų programą administruojančioms 
institucijoms buvo pateikti pastebėjimai, daugiausiai susiję su  tobulintinais viešųjų pirkimų 
patikros lapais, viešųjų pirkimų principų nesilaikymu, netinkamais darbų pakeitimais rangos darbų 
procese, išlaidomis neatitinkančiomis projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų. 

Įgyvendinant ataskaitoje už 2010 metus pateiktas rekomendacijas, susijusias su tobulintinais 
viešųjų pirkimų patikros lapais, atliktų projektų viešųjų pirkimų patikros lapai buvo papildomi 
papildomais klausimais. Šiuo metu dauguma rekomendacijų, susijusių su teisės aktų ir vidaus 
procedūrų tobulinimu yra įgyvendintos. 

2010 m. VK ataskaitoje ŽIPVP administruojančioms institucijoms pateiktos 6 rekomendacijos 
(10 pastebėjimų), skirtos ESFA ir LMT, iš jų 5 rekomendacijos (9 pastebėjimai), skirtos LMT,  1 
rekomendacija (1 pastebėjimas), susijusi su įtariamais pažeidimais, skirta ESFA. 

2010 m. VK ataskaitoje nurodyta, kad LMT, pagal EK gairėje „Dėl bendros metodologijos 
vertinant valdymo ir kontrolės sistemas šalyje narėje“ nurodytus esminius reikalavimus suteikta 2 
vertinimo kategorija (veikia, tačiau reikalingi patobulinimai). Taip pat minėtoje ataskaitoje 
nurodyta, kad LMT audito seka įvertinta 3 vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę (iš dalies 
veikia, reikalingi esminiai patobulinimai). Siekiant įgyvendinti 2010 m. VK ataskaitoje pateiktas 
rekomendaciją, kurios pagrindu LMT audito seka įvertinta 3 vertinimo kategorija pagal EK VKS 
gairę (iš dalies veikia, reikalingi esminiai patobulinimai), LMT pirmininko 2012 m. vasario 21 d. 
įsakymu Nr. V-46 buvo patvirtintas Paraiškų pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę administracinės 
atitikties, projektų tinkamumo finansuoti vertinimo bei atrankos ir sprendimo dėl projekto 
finansavimo priėmimo tvarkos aprašas. LMT duomenimis visos rekomendacijos buvo įgyvendintos 
ir informacija apie jų įgyvendinimą pateikta VK vertinti. Visos LMT rekomendacijos VK įvertintos 
kaip įgyvendintos. 

ESFA duomenimis, susijusiais su 2010 m. VK ataskaitoje pateiktu pastebėjimu, atsižvelgiant į  
minėtoje ataskaitoje pateiktą rekomendaciją, susijusią su įtariamu pažeidimu, atliktas 1 projekto Nr. 
VP1-1.1-SADM-01-K-01-423  pažeidimo tyrimas. Pažeidimas nustatytas, Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą dėl lėšų susigražinimo. Rekomendacija 
bus laikoma įgyvendinta, kai bus susigrąžintos lėšos iš projekto vykdytojo ir bus patikslintos išlaidų 
deklaracijos. 

Detali analizė apie problemas, su kuriomis buvo susidurta, atskirai pagal visus ŽIPVP 
prioritetus pateikiama 3 ataskaitos dalyje. 
 

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai 
 
 Atsižvelgiant į socialinės–ekonominės situacijos pokyčius, siekiant sumažinti ekonominiu 
sunkmečiu šalyje vis didėjantį nedarbo lygį, taip pat siekiant užtikrinti studijų prieinamumą, 2011 
m. buvo pakeista ŽIPVP. Šiuo pakeitimu, kuriam pritarė Europos Komisija 2011 m. kovo 4 d. 
sprendimu Nr. K(2011)1591, buvo padidintas finansavimas aktyvioms darbo rinkos politikos 
priemonėms papildomai skiriant 43,44 mln. eurų 1 prioritetui „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
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aprėptis“ (padidinta ir šio prioriteto produkto rodiklio kiekybinė išraiška) atitinkamai sumažinant 
finansavimą 2 prioritetui „Mokymasis visą gyvenimą“ (36,20 mln. eurų) ir 4 prioritetui 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (7,24 
mln. eurų), pakeistas 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ aprašymas numatant galimybę 
kompensuoti dalį palūkanų dėl studentams pradėtų teikti paskolų studijų įmokai mokėti. 

Atsižvelgiant į aukštą nedarbo lygį, viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo reformą, Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo tempus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
iškeltus prioritetus mažinti nedarbą ir didinti užimtumą, 2011 m. liepos 8 d. Europos Komisijai 
buvo pateikti ŽIPVP ir Techninės paramos veiksmų programos (toliau – TPVP) pakeitimai 
perskirstant lėšas tarp jų, t.y. 14,48 mln. eurų iš TPVP skirti ŽIPVP 1 prioritetui ,,Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė aprėptis“ – 2,90 mln. eurų ir 5 prioritetui ,,Techninė parama Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ – 11,58 mln. eurų. Šiems pakeitimams 2011 m. 
lapkričio 3 d. Europos Komisija oficialiai pritarė, tačiau sprendimą dėl jų priims 2012 m. kartu su 
kitais ŽIPVP pakeitimais. 

 
Socialinė sritis 

 
2011 m. darbo rinkos situacija toliau atspindėjo ekonominio sunkmečio tendencijas, tačiau 

lyginant su 2010 m. pastebimi, nors neženklūs, tačiau ekonominio kilimo reiškiniai. Statistikos 
departamento duomenimis gyventojų aktyvumo lygis išaugo 1 proc. lyginant su 2010 metais. 
27.200 išaugo užimtųjų šalies gyventojų, 2,4 proc. sumažėjo nedarbo lygis, taip pat sumažėjo 
bedarbių skaičius.  

2011 m. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis šalyje buvo 248.800 bedarbių, iš jų 
143.900 vyrų ir 104.900 moterų, per pastaruosius metus šie skaičiai atitinkamai sumažėjo 16,5 proc. 
ir 11,7 proc. Gana ženkliai, t.y. 3,4 procentiniais punktais sumažėjo vyrų nedarbas, kuris 2010 m. 
jau buvo pasiekęs 21,2 proc. ribą. 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2011 metų pabaigoje šalyje buvo registruota 227.100 
bedarbių, kurie sudarė 11 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų. Daugiausia darbingo 
amžiaus gyventojų 2012 metų sausio 1 d. buvo registruota bedarbiais Utenos (14,4 proc.), Alytaus 
(13,9 proc.), Plungės (13,4 proc.) teritorinėse darbo biržose. Iš viso per 2011 metus šalies 
teritorinėse darbo biržose įregistruota 256.700 bedarbių, darbo jėgos pasiūla palyginti su 2010 
metais sumažėjo 46.400 arba 15,3 proc. 

Gana opi problema išlieka jaunų žmonių nedarbas. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 
20-24 metų grupėje jis siekė 40,7 proc., 30-34 metų – 31,8 proc., kai 15-64 amžiaus grupėje šis 
rodiklis siekė 15,6 proc. Per 2011 m. 15-29 metų amžiaus bedarbių buvo 72.200 tūkst., kas sudaro 
29 proc. visų bedarbių asmenų. Jaunų (iki 25 metų) bedarbių 2012 metų sausio 1 d. Lietuvos darbo 
biržoje registruota buvo 29.600, jie sudarė 13 proc. visų darbo biržoje registruotų bedarbių. 
Registruotas jaunimo nedarbas per metus sumažėjo 2,7 proc. punkto. Aukščiausias jaunimo 
nedarbas registruotas Alytaus (8,0 proc.), Utenos (7,9 proc.) ir Plungės (7,8 proc.) teritorinėse darbo 
biržose. 

Per 2011 metus darbo biržoje buvo užregistruota 169.100 laisvų darbo vietų, t.y. 14,1 proc. 
daugiau 2010 m. Tarpininkaujant darbo biržoms padėta įsidarbinti 218.800 darbo ieškančių asmenų, 
apie 73 proc. iš jų gavo nuolatinį darbą. Lyginant su 2010 m. šis įsidarbinusių asmenų skaičius 
išaugo 27.600 arba 14 proc. Per 2011 m. pastebėta didžiausia darbo paklausa kvalifikuotiems 
darbininkams ir amatininkams, labiausiai per atitinkamą laikotarpį išaugo aptarnavimo sferos ir 
prekybos darbuotojų paklausa. Beveik kas penktas įdarbintasis - asmuo iki 25 m. amžiaus (18,8 
proc.). Vyresnių nei 50 metų bedarbių įdarbinta 17,3 proc. Moterų įdarbinama mažiau negu vyrų 
(43,7 proc. įdarbintųjų). Beveik kas trečias įdarbintas – ilgalaikis bedarbis (32,2 proc. tarp visų 
įdarbintųjų). 

Ekonominę šalies situaciją taip pat komplikavo banko Snoras veiklos sustabdymas ir 
nacionalizavimas. Ypač daug neaiškumų kilo indėlininkams, kurių indėliai viršijo nustatytas 
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100.000 eurų draudimo „lubas“. Tarp jų – nemažai verslo įmonių, kurios svarsto galimybes 
atsisakyti investicijų ir verslo plėtros planų ar net bankrutuoti. Kai kurios iš jų žlugus bankui neteko 
kofinansavimo šaltinio Europos Sąjungos paramos projektams. Daug blogesnėje padėtyje atsidūrė 
tie verslo subjektai, kurie finansavo investicijas iš nuosavų išteklių. Esant tokiai situacijai ESF 
remiami projektai, skirti įmonių darbuotojų kvalifikacijai kelti, įgauna daug didesnę reikšmę. 2012 
m. taip pat planuojama skelbti konkursą naujiems projektams, skirtiems darbuotojų mokymams 
finansuoti. Šis kvietimas – tarsi nauja galimybė investuoti į darbuotojus, jų kompetencijas ir 
gebėjimus. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama vieno iš strateginių tikslų, įgyvendina 
programas skirtas užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų socialinę integraciją. Teikiant 
socialines paslaugas, siekiama padidinti negalinčių savimi pasirūpinti žmonių gebėjimus dirbti bei 
integruotis į visuomenę. Šiam tikslui pasiekti didžiąja dalimi naudojamos ES struktūrinių fondų 
teikiamos finansinės galimybės. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2012 m. pradžioje šalyje gyveno 
264.408 asmenys, gaunantys netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas, t.y. iš viso 
Lietuvoje tokių asmenų yra apie 8,6 procentai. Lyginant su ankstesniais metais pastebimos 
neįgaliųjų skaičiaus mažėjimo tendencijos, t.y. neįgaliųjų skaičius sumažėjo 2.237 asmenimis. 

Per 2011 m. profesinės reabilitacijos poreikis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyboje nustatytas 657 asmenims, iš jų 337 moterims ir 320 vyrams. Siekiant atkurti ar padidinti 
neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, 2011 
metais toliau buvo teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, profesinės reabilitacijos programą 
baigė 513 asmenys, iš jų per 6 mėn. įsidarbino 47 proc. asmenų. Vystantis profesinės reabilitacijos 
infrastruktūrai, augo ir asmenų, dalyvaujančių profesinėje reabilitacijoje skaičius. Šiuo metu 
profesinės reabilitacijos paslaugos Lietuvoje teikiamos 11-oje įstaigų. 

Neįgalieji, kurie patiria socialinę atskirtį yra įtraukiami į projektų, finansuojamų pagal 
priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, veiklas. 2011 
m. buvo toliau vykdomi 8 projektai skirti išimtinai neįgaliųjų tikslinei grupei, šiems projektams 
įgyvendinti skirta 4,08 mln. eurų. Planuojama, kad įgyvendinant šios priemonės projektus savo 
gebėjimus padidins ir bus pasirengę konkuruoti darbo rinkoje daugiau kaip 3.000 asmenų, turinčių 
negalią ir patiriantys socialinę atskirtį. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2010 m. metų pabaigoje psichikos ir 
elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, atvejų skaičius lyginant su praėjusiais 
metais sumažėjo 3 proc. ir siekė 64.768. Daugiau kaip 50 proc. dėl psichikos ir elgesio sutrikimų 
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas buvo asmenų, kurie priklauso 25-34 metų amžiaus 
grupei. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas 
daugiausia asmenų kaip ir kasmet registruota didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

2011 m. itin didelį dėmesį šiai tikslinei grupei skyrė Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės 
departamentas bei Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija. Seimo komisijos 
posėdžiuose buvo nuolat nagrinėjamos priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos, 
integracijos problemos, stipriai gilintasi į Europos socialinio fondo finansuojamus projektus. 
Lapkričio mėn. Seime buvo organizuota tarptautinė konferencija, pristatyta Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centro išleista 2011 metinė ataskaita „Narkotikų problema Europoje“. 

ESF finansuojamų 15 projektų veikloms įgyvendinti buvo skirta 9,88 mln. eurų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektų metu asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis yra 
teikiamos ilgalaikės socialinės bei psichologinės reabilitacijos paslaugos, darbo terapija, profesinis 
konsultavimas, profesinis mokymas ir pagalba integruojant į darbo rinką, tarpininkavimas 
įsidarbinant. 

Kalėjimų departamento duomenimis 2011 m. pradžioje nuteistųjų asmenų skaičius siekė 
7.817. Per metus iš įkalinimo įstaigų paleisti į laisvę 2.839 asmenys, buvo nuteista 8.413 asmenų, 
padariusių nusikalstamas veikas. Vidutinis teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės terminas 2011 
m. buvo 5 metai ir 10 mėn. 
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Įvertinant problemas, su kuriomis susiduria asmenys, pradedantys gyvenimą laisvėje, jie 
priskiriami socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Šiems asmenims pagalba 
motyvacinėmis, psichologinėmis bei įgūdžių ugdymo priemonėmis yra suteikiama įgyvendinant 
projektus. Integracijos į darbo rinką, nuteistiesiems išėjus iš laisvės atėmimo vietų, problemas 
sprendžia biudžetinės ir nevyriausybinės įstaigos taip pat laimėjusios konkursą pagal priemonę 
„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“. Planuojama, kad 
įgyvendinus 9  4,2 mln. eurų vertės projektus pagalba bus suteikta beveik 6.000 nuteistųjų ar 
asmenų paleistų iš laisvės atėmimo vietų. 
 
Švietimo ir mokslo pertvarka 
 

Bendrosios priemonės. 2011 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo 
įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2011, Nr. 38-1804). Naujos redakcijos Švietimo įstatyme 
sistemingiau ir aiškiau reglamentuojamas mokyklų skirstymas į grupes: įteisinami dar du – 
progimnazijos ir gimnazijos – tipai. Progimnazijos ir gimnazijos tipų įvedimas leis laipsniškai 
išspręsti 9–10 klasių „persiklojimą“ miesto mokyklose ir lengviau restruktūrizuoti vidurines 
mokyklas. Vidurinės mokyklos tipo nutarta atsisakyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Taip pat įstatymo 
pakeitimais įteisinamas privalomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, o nuo 2011 m. 
rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose, kurių ugdymo procese įteisintas 
tautinės mažumos kalbos mokymas arba mokymas tautinės mažumos kalba, nustatyta, kad 
valstybinės lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama 
ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 
ikimokyklinio ugdymo krepšelis, kuris skiriamas valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms 
ugdymo įstaigoms per tikslinę dotaciją,  2011 m.  finansuotą valstybės biudžeto lėšomis. Siekiant 
socialinio teisingumo buvo nuspręsta lėšas ikimokyklinio ugdymo krepšelio finansavimo principu 
skirti sutarčių pagrindu toms savivaldybėms, kuriose, Mokinių registro duomenimis, po 2010 m. 
rugsėjo 2 d. yra padidėjęs ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. ITC Mokinių registro 
duomenimis, 2011 m. taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio principus paremtas virš 6.000 vaikų 
ugdymas (t. y. apie 400 grupių). Taip pat per 2011 metus pasirengta nuo 2012 metų dalinai ir ESF 
lėšomis remti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio 
finansavimo principus, plėtrą, t.y. planuojama finansuoti 2.352 krepšelius. 

Bendrasis lavinimas. Parengtos ir patvirtintos atnaujintos vidurinio ugdymo programos 
(Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-270) ir jų diegimo planas. 
Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, atnaujintose programose patikslintas dalykų 
turinys, atsisakyta perteklinių žinių ir pasikartojimų, skatinamas mokinių savarankiškumas 
prisiimant daugiau atsakomybės už savo mokymąsi (pasirinkimo galimybių didinimas, kaupiamasis 
vertinimas ir  kt.). 

Vykdant iš ESF bendrai finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 2011 m. pradėtas tęstinės dvejų metų trukmės kvalifikacijos 
tobulinimo programos įgyvendinimas aukštosiose mokyklose lietuvių ir tautinių mažumų gimtųjų 
kalbų mokytojams (skirta apie 350 tūkst. eurų). 

Neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas. 2011 m. pabaigoje Ugdymo plėtotės centras pradėjo 
vykdyti pasirenkamojo (formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo) finansavimo 
modelio, paremto principu „pinigai paskui vaiką“, diegimo bandomąjį projektą, finansuojamą 
Europos socialinio fondo lėšomis, 4 savivaldybėse: Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Anykščių 
rajono ir Klaipėdos rajono. Įgyvendinant projektą bus parengtas ir savivaldybėse išbandytas 
pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis, t.y. bus sudarytos galimybės pagal jį 
neformaliuoju būdu mokytis 5200 mokiniams. Taip pat projekte numatyta sukurti ir savivaldybėse 
išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą, sukurti ir išbandyti pasirenkamojo 
vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą ir pagal ją suteikti daugiau 
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kaip 1000 konsultacijų. Projekte numatyta ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, 
švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas (bus išmokyta 840 mokytojų ir 60 
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų). Vėliau bus atliktas pasirenkamojo 
vaikų švietimo prieinamumo tyrimas, parengta 20 teisės aktų projektų bei pasirenkamojo vaikų 
švietimo koncepcija ir finansavimo modelis pristatyti Lietuvos visuomenei. 

Profesinis mokymas. Priėmus Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą 2011 m. buvo numatyta 
16 profesinio mokymo įstaigų pertvarkyti į viešąsias profesinio mokymo įstaigas. Nuo 2011 m. 
liepos 1 d. sujungtos 6-os profesinio mokymo įstaigos (Biržų politechnikos mokykla su Vabalninko 
žemės ūkio mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla prijungta prie Kauno maisto pramonės 
mokyklos, Šeduvos technologijų ir verslo mokykla prijungta prie Lietuvos reabilitacinio profesinio 
rengimo centro). Per 2011 m. buvo parengti teisės aktų projektai 12-os profesinio mokymo įstaigų 
pertvarkymui į viešąsias įstaigas. Tuo siekiama, kad profesinio mokymo įstaigų veikloje dalininko 
teisėmis kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija galėtų dalyvauti 
savivaldybės, darbdaviams atstovaujančios organizacijos, kiti socialiniai partneriai, mokslo įstaigos, 
įmonės. Tai užtikrintų geresnį ir operatyvesnį profesinio mokymo įstaigų orientavimąsi į sparčiai 
besikeičiančius darbo rinkos poreikius, padėtų išvengti žinybiškumo, stiprinti savivaldybių įtaką 
mokyklų pertvarkai ir tolesnei jų veiklos kaitai. Tuo būdu, ypač profesiniame rengime dalyvaujant 
socialiniams partneriams, pasidalijamos teisės ir atsakomybė už tinkamų ir paklausių darbo rinkoje 
specialistų ir darbininkų rengimą. Socialinių partnerių dalyvavimas tokių pertvarkytų profesinio 
mokymo įstaigų veikloje sudarytų sąlygas mokiniams įgyti geresnį praktinį mokymą gamybos 
sąlygomis jų įmonėse dirbant su naujausių technologijų įranga, nes mokyklos geros, šiuolaikinės 
įrangos praktiniam mokymui neturi, jos įsigyti nėra finansinių galimybių, o ir sparčiai vykstant 
technikos pažangai ir kaitai tai yra netikslinga. Pertvarkant profesinio mokymo įstaigas yra 
skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos jų kokybės vadybos tobulinimui ir stiprinimui. 

Nuolatinis (tęstinis) mokymasis ir suaugusiųjų švietimas. Nemažas dėmesys ataskaitiniu 
laikotarpiu skiriamas ir šiam švietimo posričiui. Pavyzdžiui, įgyvendinamo ESF remiamo projekto 
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 
kompetencijas“, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras, organizuotuose tiesioginiuose suaugusiųjų 
mokymuose 25 savivaldybėse pagal 15 modulių dalyvavo 695 suaugę asmenys, o iš viso projekto 
metu planuojama mokyti 1525 asmenis. Organizuotuose andragogų mokymuose pagal 5 teminius 
ciklus supažindinta su metodinėmis suaugusiųjų mokymo naujovėmis, dalyvavo 303 andragogai ir 
švietimo vadybininkai. Taip pat 2011 m. yra parengtas suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos 
aprašas, kuris įteisino neformaliojo suaugusiųjų švietimo pagal individualius besimokančiųjų 
poreikius modelį. Čekių sistemos privalumas – „paklausos“ finansavimo būdu motyvuojamas pats 
besimokantysis (projekte jų dalyvaus 70 asmenų). Jiems paliekama teisė patiems rinktis, kokioje 
mokymosi veikloje nori dalyvauti. Veikla prisidės prie suaugusiųjų mokymosi galimybių didinimo 
ir bendrųjų kompetencijų plėtros. 2012 metų kovo mėn. numatoma pradėti diegti bandomąją čekių 
sistemą, kurios pilotavimas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Mokslo ir aukštojo mokslo reforma. Įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, iš 26 
valstybinių aukštųjų mokyklų į viešąsias įstaigas pertvarkytos 25 (paskutinė, 26-oji, aukštoji 
mokykla į viešąją įstaigą pertvarkyta 2012 m. sausio 3 d.). Visoms kolegijoms ir daliai universitetų 
suformuotas valstybės įnašas turtu ir investuotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, o nekilnojamasis 
turtas perduotas pagal Valstybės turto patikėjimo sutartis. 2011 metais ES struktūrinių fondų 
lėšomis buvo finansuojami projektai, kuriais padedama aukštosioms mokykloms sklandžiau 
persitvarkyti, pavyzdžiui, formuojant naujas aukštosios mokyklos ir jos padalinių tarybas bei 
mokant šių tarybų narius. 

2011 m. pradėjusi veikti Studentų registro duomenų bazė yra prieinama vartotojams. Registre 
saugomi studento asmens, aukštosios mokyklos, kurioje jis studijuoja, duomenys, taip pat išsami 
informacija apie studento studijas. Universitetai, kolegijos informaciją registre pildo nuolat, 
studentų registro tvarkytojai yra išmokyti dirbti su programine įranga. Studentų registro duomenų 
bazė kuriama Europos socialinio fondo lėšomis. 
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Daug jaunuolių baigę vidurines mokyklas išvyksta studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas ir 
mažėja Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančiųjų skaičius. Norint išlaikyti bei didinti 
Lietuvoje studijuojančių studentų skaičių bei rengti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų 
konkurencingi Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkose, reikia didinti aukštojo mokslo tarptautiškumą 
ir siūlyti studentams naujas studijų programas, kurios būtų patrauklios šalies ir užsienio šalių 
studentams, kuriose jie įgytų tarptautinės patirties.  

Viena iš priemonių, kuri pritrauktų užsienio studentus bei skatintų Lietuvos abiturientus 
pasilikti studijuoti Lietuvoje – rengti jungtines studijų programas, studijuojantiems suteikiant 
galimybę dalį studijų laikotarpio praleisti užsienyje, įgyti jungtinį kelių aukštųjų mokyklų diplomą.  

Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinti naujos redakcijos Jungtinių studijų programų bendrieji 
reikalavimai (Žin., 2011, Nr. 99-4679). Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose jau vykdomos 
studijos pagal septynias jungtines studijų programas (po dvi Mykolo Romerio universitete ir 
Vilniaus universitete, po vieną Socialinių mokslų kolegijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir 
Vilniaus Gedimino technikos universitete). Tačiau jungtinių studijų programų poreikis Lietuvos 
aukštosiose mokyklose kur kas didesnis. Viso planuojama skirti 11,28 mln. eurų ES struktūrinių 
fondų paramos jungtinėms studijų programoms parengti ir įgyvendinti per Švietimo ir mokslo 
ministerijos finansuojamus projektus. Finansuojant šiomis lėšomis 2011 metais pradėti įgyvendinti 
38 projektai, kurių metu rengiamos jungtinių studijų programų galimybių studijos, finansuojamas 
jungtinių studijų programų rengimas ir vykdymas. 2012 metais Europos socialinio fondo lėšomis 
planuojama remti ir daugiau projektų naujoms jungtinėms studijų programoms rengti ir vykdyti. 
 
Moksliniai tyrimai 
 

Lietuvai svarbu turėti vieningą šiuolaikinį akademinį tinklą, suteikiantį plačias galimybes 
mokslininkams vykdyti mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus pasiekiant 
bendrus Europos mokslinių tyrimų erdvės resursus. Pagrindiniu Europos mokslinių tyrimų erdvės 
technologiniu infrastruktūros komponentu yra gigabitinis tinklas GEANT, jungiantis Europos šalių 
nacionalinius mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklus, tame tarpe ir Lietuvos tinklą 
LITNET. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių 
tinklo LITNET veiklą užtikrinančių universitetų konsorciumo sudarytoje sutartyje apibrėžta 
LITNET struktūra, nustatyti jo valdymo principai, atlikta LITNET techninės ir programinės įrangos 
inventorizacija, iš universitetų konsorciumo ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų sudaryta 
LITNET valdymo taryba. 

Vis dar išlieka per menkos verslo subjektų išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai MTEP), mokslo rezultatams. Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis pagrįstas 
tik paslaugų pirkimu, o ne sąmoningomis investicijomis inovacijoms vystyti. Verslo subjektams 
Lietuvoje būtina gerinti inovacinius gebėjimus, investuoti į personalo mokymą, MTEP veiklą, 
vykdomą verslo subjektų viduje, pritraukiant tyrėjus iš viešojo sektoriaus. Svarbu sudaryti palankias 
sąlygas kurtis naujoms mokslui imlioms įmonėms. 

Suderintas ir švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1601 
patvirtintas priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų vykdymas 
pagal NKP tematikas“ finansavimo sąlygų aprašas. Europos socialinio fondo agentūra paskelbė 
kvietimą teikti paraiškas MTEP veikloms vykdyti pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas, joms ketinama skirti iki 10,12 mln. eurų. 
 
Viešasis administravimas 
 

Siekiant didinti šalies konkurencingumą kitų valstybių atžvilgiu, optimaliau prisitaikyti prie 
nuolat kintančių ekonominių ir socialinių sąlygų, viešojo valdymo pokyčiai yra būtini, todėl vienas 
iš reikšmingų 2011 m. įgyvendinamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) 
veiklos prioritetų buvo valstybės valdymo modernizavimas, siekiant naujos paslaugų kokybės, t.y. 
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buvo tobulinamas administravimo paslaugų efektyvumas, plačiau taikomas visuotinio „vieno 
langelio“ principas, didinamas viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumas gyventojams, 
taikant informacines ir ryšių technologijas, kuriama už rezultatus atsakingos ir atskaitingos 
valstybės tarnyba, kuriamos priemonės tinkamo pasirengimo 2013 metų pirmininkavimui Europos 
Sąjungos Tarybai užtikrinimui. Didėjant visuomenės reikalavimams viešojo administravimo srityje 
ir esant ribotiems valstybės finansiniams ištekliams ekonominės krizės sąlygomis, ŽIPVP 4 
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
(toliau – 4 prioritetas) priemonių finansavimas tiesiogiai prisidėjo prie šių 2011 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės iškeltų tikslų įgyvendinimo. 

Pažymėtina, kad ES struktūrinės paramos įsisavinimo procesui turi įtakos 2009 m. 
Vyriausybės sudarytos valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) pradėta ir 
toliau Vyriausybės tęsiama sisteminė valstybės valdymo pertvarka, kurios vienas iš veiksmingų 
instrumentų – 2011 m. Vyriausybės patvirtinta Funkcijų peržiūros metodika, kuri padės užtikrinti 
koordinuotą ir skaidrų Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūrų vykdymą, taip pat 
funkcijų peržiūrų rekomendacijų įgyvendinimą, dėl šių procesų vykdomos institucijų 
reorganizacijos, pertvarkos, ir tai turi įtaką projektų, finansuojamų iš ES struktūrinės paramos, 
įgyvendinimui ir jų tęstinumo užtikrinimui.        

Lietuva svarbų viešojo administravimo plėtros etapą pradėjo 2004 m., tuo metu buvo 
patvirtinta ir pradėta įgyvendinti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija (tęstinumas 
numatytas 2011 m. Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstituciniame veiklos plane), kurios 
nubrėžti tikslai modernizuoti viešojo administravimo sistemą, gerinti piliečių aptarnavimą ir 
paslaugų kokybę tapo realūs ir davė apčiuopiamų rezultatų, t.y. didžioji dauguma viešojo valdymo 
institucijų ir įstaigų įsitraukė į šį procesą, įgyvendinant valdymo pokyčius, peržiūrint funkcijas, 
modernizuojant vykdomas veiklas.  

Pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ 
2011 m. valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendino 89 projektus, skirtus vidaus struktūros 
tvarkymo, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo tobulinimui. 
Šios priemonės  finansavimas prisideda prie valstybės institucijų vidinių veiklos procesų 
optimizavimo ir vis labiau valstybės institucijų ir įstaigų tarpe populiarėjančių kokybės vadybos 
metodų taikymo. Bendrojo vertinimo ir kitų kokybės vadybos modelių diegimas suteikia 
organizacijai galimybę ištirti ir įvertinti institucijos veiklos procesus, padeda surasti būdus bei 
galimybes, kaip savarankiškai patobulinti savo veiklą, į šį procesą įtraukiant įvairių grandžių ir 
kompetencijų darbuotojus, taip pat esant poreikiui gauti nepriklausomų ekspertų įvertinimą apie 
efektyvų šio kokybės vadybos metodo taikymą organizacijoje. 

Kita šios priemonės svarbi finansavimo sritis yra viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos 
tvarkymo modernizavimas, taikant kaupimo principą ir finansinės atskaitomybės standartus, 
maksimaliai kompiuterizuojant viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą. Didžioji dalis veiklų 
įgyvendinama per 2010 m. Finansų ministerijos pradėtus ir sėkmingai vykdomus nacionalinius 
projektus, kurie yra tarpusavyje susiję ir užtikrina tinkamą apskaitos ir atskaitomybės reformos 
įgyvendinimo tęstinumą. 

Kaip minėta 2011 metų Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo kontekste svarbios priemonės 
buvo skirtos užtikrinti aukštesnį asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo lygį viešajame sektoriuje. 
Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ 2011 m. 
valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendino 55 projektus, skirtus šiuolaikinių paslaugų teikimo 
metodų diegimui, centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimui įgyvendinant 
„vieno langelio“ principą (kai asmuo „iš vienų rankų“ (vienoje darbo vietoje) gauna atsakymą į 
užklausą ar reikiamą paslaugą ir pačiam nebereikia rūpintis informacija ar dokumentais, kuriuos turi 
kitos institucijos).   

Taip pat vienas iš svarbių 2011 m. rengiamų dokumentų buvo Viešojo valdymo tobulinimo 
2012–2020 metų programos projektas, kuris turės tiesioginę įtaką tolimesniam ŽIPVP 4 prioriteto 
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priemonių tikslų įgyvendinimui, tęstinumo užtikrinimui ir sekančio programavimo periodo 
finansavimo kryptims viešojo administravimo srityje nustatyti. 

Kita svarbi ŽIPVP 4 prioriteto finansavimo sritis yra viešojo sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimas ir valstybės tarnybos sistemos stiprinimas. 

2011 m. toliau buvo tęsiama valstybės tarnybos reforma: Vyriausybei pritarus Valstybės 
tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 
taisyklių ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų pakeitimams, kurių 
pagrindinis tikslas susieti valstybės tarnautojų veiklą su konkrečiais veiklos rezultatais bei 
strateginio planavimo procesu, 2011 m. parengtos rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimo. Prie šių tikslų įgyvendinimo prisideda ŽIPVP 4 prioriteto priemonės 
„Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ finansuojamų projektų veiklos. 

Dėl sumažėjusių valdžios pajamų 2008–2012 m. Vyriausybė buvo priversta mažinti darbo 
užmokesčio fondą ir valstybės tarnautojų skaičių – per dvejus veiklos metus darbo užmokesčio 
fondas centrinėse valdžios institucijose sumažėjo 23,1 proc., jose panaikinta 13 proc. darbuotojų 
etatų, todėl ŽIPVP 4 prioriteto finansuojamas viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas išlieka pagrindiniu šaltiniu šios srities įgyvendinimo užtikrinimui.  

Siekiant užtikrinti mokymo kokybę, buvo tobulinami teisės aktai, reglamentuojantys 
valstybės tarnautojų mokymą, – sugriežtinti reikalavimai asmenims, siekiantiems mokyti valstybės 
tarnautojus, pakeisti valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai, supaprastintos 
mokymo planavimo procedūros, todėl siekiant numatytų tikslų 2011 m. buvo patvirtinta nauja 
Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategija, kurioje pasikeitė valstybės tarnautojų 
mokymų turinys ir poreikis. Patvirtinus naująją mokymo strategiją, šiek tiek pasikeitė ir valstybės 
tarnautojų mokymo prioritetai – pavyzdžiui, darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių stiprinimas nebėra prioritetas, tačiau pabrėžiami tokie tikslai kaip „tobulinti 
vadovavimo gebėjimus, stiprinti lyderiavimo, vadybinę ir valdymo kompetenciją” ar “tobulinti 
valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, atitinkamus gebėjimus ir įgūdžius”. 
Kadangi ŽIPVP 4 prioriteto mokymų priemonės atspindėjo ankstesnės mokymo strategijos kryptis, 
operatyviai buvo keičiami priemonių, susijusių su viešojo sektoriaus darbuotojų mokymu ir 
kvalifikacijos kėlimu,  finansavimo sąlygų aprašai. Įgyvendinant  ŽIPVP 4 prioriteto priemonės 
„Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ projektą 
„Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, 
kvalifikacijos tobulinimas“, kurį koordinuoja Užsienio reikalų ministerija, vykdomi intensyvūs 
valstybės tarnautojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos sprendimų priėmimo, priimtų sprendimų 
įgyvendinimo užtikrinimo ir su Lietuvos pasirengimu pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais 
susijusiuose procesuose, mokymai. 

Pažymėtina, kad tarp ŽIPVP 4 prioriteto finansuojamų priemonių yra integruotos regioninės 
priemonės „Teritorijų planavimas“, „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, kurių planavimas paremtas 
regionų projektų sąrašų sudarymu. Šių priemonių įgyvendinimas paspartina investicinių projektų 
įgyvendinimą, tame tarpe ir iš ES struktūrinės paramos finansuojamų investicinių projektų, ir turi 
tiesioginę įtaką regioninei plėtrai, todėl projektų įgyvendinimas vyksta sparčiai ir šioms 
priemonėms iki 2011 m. pabaigos buvo sudaryti 92-94 proc. regionų projektų sąrašai nuo ŽIPVP 4 
prioriteto regioninėms priemonėms skirtų lėšų sumos. 

2011 m. tolygiai augo Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimo tempai, todėl 
Vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir Vidaus reikalų ministerijos 
(tarpinės institucijos) efektyvus bendradarbiavimas, kryptingas tikslų siekimas ir aktyvus darbas su 
projektų vykdytojais padėjo pasiekti gerus rezultatus. 
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2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį 
 
Esminių pakeitimų 2011 m. nebuvo. 

2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis 
 

Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės užtikrinimo sistema yra integruota ES 
struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalis, vykdoma visose jos dalyse ir 
etapuose. Vertinant finansavimo takoskyrų užtikrinimo bei dvigubo finansavimo prevencijos ir 
kontrolės sistemą, svarbu pažymėti, kad dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė yra užtikrinama 
sistemiškai, t.y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros atliekami kiekviename iš 
programos ir projektų etapų ir jų visuma užtikrina 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 paramą 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. 2011 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, priimant veiksmų programų priedų 
pakeitimus buvo atsižvelgiama 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 
įgyvendinančiosioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdžiui, 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). 

Sprendimą dėl projektų finansavimo priima už priemonės įgyvendinimą atsakingos 
institucijos (tarpinės institucijos). Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, gali būti 
stabdomas tolimesnis procesas (sutarties pasirašymas). 

Atsižvelgiant 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 įgyvendinančiosios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo 
finansavimo kontrolė atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant viešųjų 
pirkimų priežiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje. 
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2011 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų, siekiant 
užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimas, kuris apėmė finansavimo takoskyrų ir šiuo 
metu veikiančios dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės sistemos vertinimą, taip pat galimai 
persidengiančių finansinių priemonių analizę. Vertintojai nustatė, kad dvigubo finansavimo 
prevencijos ir kontrolės sistema veikia tinkamai, taip pat pateikė siūlymų, kaip būtų galima šios 
sistemos veikimą patobulinti (pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos svetainėje skelbti kitų 
finansavimo instrumentų (šaltinių) sąrašą, jį periodiškai atnaujinti, taip pat skatinti institucijų 
atsakingų už klausimų, susijusių su dvigubo finansavimo prevencija ir kontrole, tarpinstitucinį 
koordinavimą). Pažymėtina, kad kai kuriuos vertintojų pateiktus siūlymus planuojama įgyvendinti 
šiame programavimo periode, o kitus būtų galima svarstyti įgyvendinti kitame programavimo 
periode (pavyzdžiui, sudaryti ir naudoti projektų, finansuojamų Lietuvoje administruojamų 
finansinių instrumentų lėšomis, duomenų bazę, ES struktūrinės paramos priemonių finansuojamas 
veiklas nustatyti naudojant vieningą klasifikacijos sistemą). 

ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos buvo informuotos apie vertintojų 
pateiktas rekomendacijas ir metodines gaires dėl dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės 
procedūrų. 

Taip pat 2011 m. šio vertinimo pagrindu buvo nustatyti galimi dvigubo finansavimo kontrolės 
ir prevencijos mechanizmai SFMIS ir atlikta analizė, su kuriomis kitų finansinių instrumentų 
informacinėmis sistemomis galima keistis duomenimis. Atsižvelgus į šiuos rezultatus, ketinama 
papildyti ir (ar) sukurti SFMIS funkcionalumus dėl dvigubo finansavimo kontrolės mechanizmų. 
 
 
ES fondų ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą užtikrinančios 
priemonės 
 

Koordinuojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės 
fondo (EŽF) finansuojamus veiksmus su ES struktūrinės paramos remiamomis veiklomis, 
Vadovaujančiosios institucijos atstovai (Finansų ministerija) 2011 m. dalyvavo Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. 
veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetų veikloje. Atitinkamai Žemės ūkio 
ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, 2011 m. dalyvavo 
Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, veikloje. 
2011 m. Stebėsenos komitetų veikloje nebuvo kilę tiesioginių klausimų dėl suderinamumo 
užtikrinimo. 

Taip pat 2011 m. priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo atsižvelgiama į 
priemonės aprašyme numatytus takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus. 
 
 
ES fondų ir EIB teikiamų finansinių instrumentų atskyrimas ir koordinavimas 

 
Siekdama užtikrinti nacionalinį kofinansavimą bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų finansuojamiems projektams, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. kovo 13 d. 
pasirašė paskolos sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl 1,132 mlrd. eurų (3,9 mlrd. 
litų) ilgalaikės paskolos (toliau – EIB paskola). EIB paskola Lietuvai skirta 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos 
augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas bei projektų, įtrauktų į 2004–2006 m. 
programavimo laikotarpio Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas baseinų investicines 
programas, bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti. Įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų 
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programas, EIB paskolos lėšos naudojamos transporto, energetikos, aplinkosaugos, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų, turizmo, viešųjų pastatų renovacijos, žmogiškųjų išteklių tobulinimo ir kitose 
srityse įgyvendinamų projektų viešajam finansavimui užtikrinti. 

Vadovaujantis su EIB pasirašytos sutarties nuostatomis, EIB paskolos lėšos skiriamos 
projektų nacionalinei biudžeto lėšų daliai finansuoti, taip pat Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija gali EIB paskolos lėšas perskolinti pareiškėjams (projektų vykdytojams ir (ar) jų 
partneriams), kurių juridinis statusas yra savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė ar 
uždaroji akcinė bendrovė, kurios visą arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė, jų lėšų daliai 
projektų finansavimui užtikrinti. Sprendimas dėl projekto nacionalinės biudžeto lėšų dalies 
finansavimo iš EIB paskolos lėšų ar EIB paskolos lėšų perskolinimo projektui priimamas tik po to, 
kai yra priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų lėšomis, t.y. EIB paskolos lėšos skiriamos tik bendrai iš ES struktūrinių fondų 
lėšų finansuojamų projektų kofinansavimui užtikrinti. 

EIB paskolos administravimo sistema Lietuvoje yra pagrįsta 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema ir yra integruota į ES struktūrinių 
fondų lėšų administravimo sistemą: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip vadovaujančioji 
institucija, yra bendrai atsakinga už EIB paskolos priskyrimą projektams, projektų įgyvendinimo 
priežiūrą ir už projektų bendrąjį valdymą ir koordinavimą, o veikdama kaip mokėjimus atliekančioji 
institucija, yra atsakinga už EIB paskolos finansinį valdymą; tarpinės institucijos yra atsakingos už 
vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymą ir projektų planavimą, koordinavimą, 
įgyvendinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir auditą. EIB paskolos administravimui yra patvirtinti 
visi reikalingi teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemoje dalyvaujančios atsakingos (įgyvendinančiosios) 
institucijos vykdydamos vadovaujančiosios institucijos pavestas vykdyti užduotis atlieka projektų 
tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimą, užtikrina projektų atitiktį EIB nustatytiems 
išlaidų tinkamumo, aplinkosauginiams ir kitiems reikalavimams bei reikalingų dokumentų 
pateikimą EIB, projektų tinkamumo finansuoti EIB paskolos lėšomis vertinimo rezultatai, EIB 
paskolos lėšų skyrimo ir mokėjimų projektams duomenys registruojami ir saugomi ES struktūrinės 
paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS2007). 

Siekdama užtikrinti tinkamą EIB nustatytų paskolos sąlygų įgyvendinimą ir efektyvų EIB 
paskolos administravimo integravimą į 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo 
sistemą, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2010 m. užsakė Lietuvoje sukurtos EIB paskolos 
administravimo sistemos vertinimą. 2010 m. birželio mėn. VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir 
ekonominiai projektai“ (ESTEP) atlikto Lietuvoje sukurtos EIB paskolos administravimo sistemos 
vertinimo metu nustatyta, jog sutarties su EIB reikalavimai yra integruoti į 2007 – 2013 m. 
laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą, sukurta sistema formaliai sudaro 
prielaidas pateikti EIB visus privalomus dokumentus, už EIB paskolos administravimą atsakingos 
institucijos ir jų atliekamos funkcijos paskirstytos efektyviai, EIB paskolos administravimo sistema 
leidžia išvengti ir valdyti daugumą rizikų, jog nacionaliniu lygmeniu pripažintas tinkamomis 
finansuoti išlaidas ateityje EIB pripažins netinkamomis finansuoti. 2011 m. buvo įgyvendinta dalis 
vertinimo metu pateiktų EIB paskolos administravimo sistemos tobulinimo ir procesų optimizavimo 
rekomendacijų. 
 

2.7. Stebėsena ir vertinimas 
 
ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra 

 
Siekiant užtikrinti nuolatinę finansinių rodiklių pasiekimo priežiūrą 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, 
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projektų vykdytojams išmokėtas lėšas, išlaidas pripažintas 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 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei (toliau – LRV) teikiama veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaita. Šioje 
ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie: 

– veiksmų programų įgyvendinimo būklę – sudarytų projektų finansavimo ir 
administravimo sutarčių bei pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų apimtis; 

– pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar 
planuojama imtis sprendžiant 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 už 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 posėdžiuose, organizuojami susitikimai tarp tarpinių, 
įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metų aptariamos konkrečių 
veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos. 

2011 m. buvo iš esmės peržiūrėtas ES fondų lėšų naudojimo planas, atsižvelgiant į 
nepriklausomų ekspertų atlikto „ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms 
įgyvendinti, panaudojimo vertinimo“ (t.y. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo 
spartos vertinimo) rezultatus. Šio vertinimo metu buvo siekiama nustatyti, ar dabartinė 2007–2013 
m. veiksmų programų įgyvendinimo situacija sudaro sąlygas pasiekti ES fondų lėšų naudojimo 
plano rodiklius 2010–2015 m. ir nepažeisti N+2/N+3 taisyklės reikalavimų, taip pat pateikti 
pasiūlymai dėl ES fondų lėšų naudojimo plano pakeitimo, atsižvelgiant į dabartinę ir 
prognozuojamą 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situaciją, N+2/N+3 taisyklės 
pažeidimo riziką ir siekiant optimizuoti ES fondų lėšų įsisavinimo spartą 2010–2015 m. laikotarpiu. 
Nauja ES fondų lėšų naudojimo plano redakcija buvo patvirtinta 2011 m. gruodžio 7 d. LRV 
nutarimu Nr. 1423. 

ES fondų lėšų naudojimo plano kritinis lygis, kurio nevykdymas rodo ES lėšų praradimo 
riziką dėl N+2/N+3 taisyklės taikymo, patikslintas vadovaujantis šias principais: 

– dalis pagal N+2/N+3 taisyklę reikalaujamų panaudoti ES fondų lėšų sumų perkelta į 
ankstesnius metus. Tokiu būdu kritinis lygis kiekvieniems metams užtikrina ne tik einamųjų metų, 
bet ir iš dalies dviejų sekančių metų N+2/N+3 taisyklės reikalavimų vykdymą. Taip sumažinama 
rizika neįvykdyti N+2/N+3 taisyklės, taip pat lieka laiko atlikti koreguojamiesiems veiksmams; 

– kritinis lygis pagal veiksmų programas ir fondus padalintas tarp veiksmų programų  
prioritetų proporcingai atskiram prioritetui skirtai bendrai ES fondų lėšų sumai; 

– kritinis lygis 2011–2012 m. tam tikruose prioritetuose, kurie ES fondų lėšas 
programavimo laikotarpio pradžioje panaudojo lėčiau, sumažintas tuo atveju, jeigu atitinkamoje 
veiksmų programoje yra kitų finansuojamų iš to paties ES fondo prioritetų, kurie lėšas panaudoja 
sparčiau, ir juose galima numatyti didesnį kritinį lygį 2011–2012 m. Atitinkamai tam tikruose 
prioritetuose sumažinus kritinį lygį 2011–2012 m., didesnė ES fondų lėšų panaudojimo sparta 
numatoma programavimo laikotarpio pabaigoje. 

ES fondų lėšų naudojimo plano siektinas lygis patikslintas vadovaujantis šias principais: 
– siektinas lygis sudarytas atsižvelgiant į kiekvieno prioriteto prognozuojamas maksimalias 

galimybes panaudoti ES fondų lėšas, įvertinus šiuo metu įgyvendinamiems projektams paskirstytas 
ir planuojamas paskirstyti lėšas; 

– siektinas lygis parengtas atsižvelgiant į naują programavimo laikotarpį, t.y. 2014–2015 m. 
numatomą panaudoti ES fondų lėšų suma ženkliai sumažinta, atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau 
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žmogiškųjų ir administracinių išteklių turės būti skiriama naujo programavimo laikotarpio 
projektams. 
 
Stebėsenos rodiklių priežiūra 
 

2010 m. buvo atliktas „Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas“. 
Įgyvendinant šio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl stebėsenos gebėjimų 
stiprinimo, 2011 metais buvo įkurta 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos 
rodiklių priežiūros darbo grupė1. Šią grupę sudaro 34 nariai, kuriais yra paskirti visų ES struktūrinę 
paramą administruojančių institucijų atstovai, o jai pirmininkauja vadovaujančiosios institucijos 
atstovai. Darbo grupė yra įpareigota teikti ES struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms 
rekomendacijas dėl stebėsenos rodiklių tinkamumo įvairiuose sektoriuose užtikrinimo bei duomenų 
apie rodiklių pasiekimus patikimumo užtikrinimo. Darbo grupė taip pat turėtų padėti keistis 
gerosios praktikos pavyzdžiais tarp skirtingų institucijų ir tinkamai pasiruošti stebėsenos 
reikalavimams naujajame 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpyje. 2011 
m. įvyko 1 darbo grupės posėdis, kuriame buvo patvirtintas darbo grupės reglamentas bei aptarti 
Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014–2020 m. laikotarpio stebėsenos rodiklių sistemos. 

Siekiant suvienodinti analogiškų stebėsenos rodiklių skaičiavimo skirtinguose sektoriuose 
metodiką, 2011 m. buvo inicijuotas 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymų atnaujinimas. 

Siekiant didinti duomenų apie stebėsenos rodiklių pasiekimus patikimumą bei stiprinti šių 
duomenų analizės galimybes, 2011 m. taip pat buvo pradėta SFMIS2007 plėtra. Šios plėtros metu 
suplanuoti nauji funkcionalumai, skirti stebėsenos rodiklių priežiūrai tobulinti, t.y. stebėsenos 
rodiklių pasiekimo rizikos vertinimas atsižvelgiant į finansinių rodiklių pažangą bei stebėsenos 
rodiklių pasiekimo prognozavimas ateinantiems kalendoriniams metams iki šio periodo pabaigos. 

 
 
Informacinė sistema 
 

2011 m. SFMIS2007 buvo toliau tobulinami ir diegiami funkcionalumai, siekiant užtikrinti 
įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą pasikeitusiems teisės aktams (jei tokių 
buvo). Atsižvelgiant į tai, kad per pirmuosius etapus buvo sukaupta nemažai patirties ir išaiškėjo 
aiškesnės SFMIS2007 optimizavimo bei poreikių kryptys, 2011 metais SFMIS2007 buvo įdiegti šie 
sistemos funkcionalumai: 

• Patobulinta Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų 
svetainė (toliau – DMS): iš esmės pakeistas DMS dizainas, leidžiantis projektų vykdytojams 
matyti ir lengviau sekti daugiau informacijos, susijusios su projekto įgyvendinimu; sudaryta 
galimybė projekto vykdytojams DMS skaityti su projektų administravimu susijusius 
pranešimus ir (arba) priminimus. 

• Sudaryta galimybė projektų vykdytojams pildyti bei tikslinti mokėjimo prašymus tiesiogiai 
(on-line). Tokia galimybė palengvina duomenų tikrinimo procesą: jeigu pildoma 
netinkamai, projektų vykdytojai iškart gauna pranešimą apie klaidą. 

• Patobulintas institucijų Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo bei pareiškėjų ir 
partnerių lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais 
metais plano registravimo funkcionalumas, sudaryta galimybė importuoti duomenis iš el. 
formos. 

                                                 
1 Darbo grupė sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1K-208 „Dėl darbo 
grupės sudarymo“. 
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• Įdiegti duomenų apie pažeidimus administravimo patobulinimai, kurie suteikia daugiau 
informacijos apie pažeidimus, taip palengvindami pažeidimų administravimo procesą. 

• Atlikti išlaidų deklaracijų administravimo patobulinimai, leidžiantys efektyviau formuoti 
išlaidų deklaracijas. 

• Įdiegtas funkcionalumas, sudarantis galimybę registruoti planuojamas patikras ir spausdinti 
patikrų vietoje planą bei registruoti neplanines patikras, kas ženkliai palengvina 
įgyvendinančiųjų institucijų administravimo darbą atliekant rizikų valdymą. 

• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis suformuoti mokėjimo prašymų, grąžintinų lėšų ir 
koregavimų analizės ataskaitą, kurios pagalba galima efektyviau analizuoti finansinius 
duomenis įvairiais pjūviais. 

• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis formuoti tris naujas metines grąžintinų lėšų ataskaitas, 
reikalingas pateikti Europos Komisijai. 

• Sukurtas naujas dalyvių registro funkcionalumas, leidžiantis efektyviau kaupti ir analizuoti 
duomenis apie ESF projektų dalyvius. 

 
 
Veiksmų programų valdymo komitetai 

 
ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos  

veiksmų programų valdymo komitetų (toliau – VPVK) posėdžiuose, kurių 2011 m. įvyko šeši. 
Posėdžių metu su ministerijomis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis taip pat aptariami 
specifiniai veiksmų programų įgyvendinimo klausimai (regioninių priemonių įgyvendinimo 
problemos, taikomos projektų valdymo ir stebėsenos priemonės ir kt.), pristatomi rengiami teisės 
aktai ir metodiniai išaiškinimai, pristatomi atliktų vertinimų rezultatai. Ypatingas dėmesys 2011 m. 
buvo skiriamas pasirengimo 2014–2020 programavimo laikotarpiui klausimams aptarti. 
 
 
Stebėsenos komiteto veikla 

 
2011 m. Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, 
sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr. 
10-396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), siekdamas, kad būtų užtikrintas kuo 
efektyvesnis veiksmų programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į pasikeitusias socialines 
ekonomines sąlygas Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo ypatumus tam pasitelkdamas 
lankstesnes sprendimų priėmimo formas, pavyzdžiui, posėdžių organizavimą, taikant rašytinę 
procedūrą. 

2011 m. buvo organizuoti 7 Stebėsenos komiteto posėdžiai, iš kurių 5 organizuoti taikant 
rašytinę procedūrą. 

Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie Europos 
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo 
būdus. Stebėsenos komitetui buvo pristatytas 2011 m. viešinimo plano įgyvendinimas, informacija 
apie vykdytas informavimo ir viešinimo veiklas, jų rezultatai. Taip pat buvo pristatyti 2011 m. ES 
struktūrinės paramos vertinimo rezultatai, 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planas, 
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos išankstinis vertinimas ir kiti 2011 m. atlikti einamieji 
vertinimai. 
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7 lentelė. Stebėsenos komiteto veikla 2011 m. 
Posėdžio 

data 
Posėdžio 

organizavimo 
forma 

Pagrindiniai priimti sprendimai Poveikis 

2011-02-21 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
 
 
 
 
3. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją įgyvendinančios Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 
pakeitimai. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 
 

2011-04-15 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 4 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 4 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 9 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 
 

2011-06-16 Posėdis 1. Patvirtintas Stebėsenos komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduotojas. 
 
2. Patvirtinti specialieji bendrai 
finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 
(toliau – projektai) atrankos kriterijai ir 
jų paaiškinimai: 
- 3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 
- 2 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 
 
3. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 7 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 

 
 
 
Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
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- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 
 
4. Patvirtintos 2010 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, 
Sanglaudos skatinimo ir Techninės 
paramos veiksmų programų metinės 
įgyvendinimo ataskaitos. 
 
5. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją įgyvendinančių Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir 
Techninės paramos veiksmų programų 
pakeitimai. 

 
 
 
Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl veiksmų programų 
įgyvendinimo stebėsenos. 
 
 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-08-30 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos; 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

2011-09-21 Rašytinė 
procedūra 

1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 
 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 

2011-10-27 Rašytinė 
procedūra 

1. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 2 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 

Sudarytos prielaidos 
sparčiau, efektyviau ir 
skaidriau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 
 
 

2011-12-06 Posėdis 1. Patvirtinti specialieji projektų 
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
- 1 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos. 
 
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos 
kriterijai ir jų paaiškinimai: 

Užtikrintas ES reglamentų 
reikalavimų įgyvendinimas 
dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir 
sudarytos prielaidos pradėti 
įgyvendinti atitinkamas 
veiksmų programos 
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-3 Ekonomikos augimo veiksmų 
programos; 
- 1 Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos. 

prioriteto įgyvendinimo 
priemones. 
Sudarytos prielaidos 
efektyviau, skaidriau ir 
sparčiau įgyvendinti 
veiksmų programas. 
 

 

Atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę 
aplinką, priimti Stebėsenos komiteto sprendimai užtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų 
finansuojamos šalies socialinę ir ekonominę bei regioninę plėtrą teigiamai įtakojančios veiklos ir 
būtų užtikrinama, kad veiksmų programos įgyvendinamos tinkamai. 
 
 
ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas 
 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, 2011 m.: 

• nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2012 m.: 1) vertinimai, susiję su Lietuvos 
pasirengimu 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui, siekiant įvertinti ES fondų indėlį į 
nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą; 2) vertinimai, susiję su 2007-2013 metų 
veiksmų programų priemonių ir prioritetų lygio rezultatyvumo ir poveikio analize, siekiant nustatyti 
rezultatų tvarumą, tikslų pasiekimą ir ES fondų naudą. Be to, 2012 metais išliks aktualios šios 
2010–2011 metais prioritetizuotos vertinimo sritys: stebėsenos nustatytų veiksmų programų 
(prioritetų) įgyvendinimo problemų, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų, vertinimai; 
vertinimai, susiję su 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją 
įgyvendinančių veiksmų programų (prioritetų, priemonių) tęstinio tinkamumo bei nuoseklumo 
analize, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; veiksmų programų (prioritetų ir (arba) 
priemonių) įgyvendinimo eigos vertinimai, susiję su kokybiškų veiksmų programų metinių 
įgyvendinimo ataskaitų rengimu; 

• parengė ir patvirtino 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą – Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu 1K-414 „Dėl 2012 metų ES 
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį 
įtraukta 6 einamieji strateginiai ir veiklos vertinimai; 

• stebėjo metinių ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą (8 ir 9 lentelės); 
• periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES struktūrinės 

paramos vertinimo rezultatus; 
• organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą (plačiau apie tai –  44 psl.); 
• organizavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą (plačiau apie 

tai – 45 psl.); 
• užtikrino 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 (plačiau apie 

tai –  44 psl.) 
 

Koordinuojant ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą ir siekiant užtikrinti nuoseklų ir 
suderintą ŽIPVP vertinimą, 2011 m. buvo atlikti  programos ir horizontalūs vertinimai, kurių 
rekomendacijos sukuria prielaidas tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą: 
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8 lentelė. 2011 m. atlikti ŽIPVP vertinimai ir horizontalūs vertinimai 
Vertinimo 

pavadinimas 
Vykdytojas Vertinimo 

objektas 
Vertinimo tipas Vertinimo 

pobūdis 
Vertinimo rezultatai ir nauda* 

ESF finansuojamų 
užimtumą 
skatinančių 
priemonių 
įgyvendinimo 
efektyvumo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

ŽIPVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Buvo atliktas užimtumą skatinančių iniciatyvų palyginimas 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. 
ES paramos laikotarpiais, siekiant nustatyti veiklų tęstinumą, įvertinti išmoktas pamokas ir 
tai, kaip į jas buvo atsižvelgta naujuoju laikotarpiu. Taip pat atliktas ŽIPVP 1 prioriteto 
užimtumą skatinančių priemonių tinkamumo ir naudingumo vertinimas ir vienos priemonės 
„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ tinkamumo, naudingumo, efektyvumo ir 
poveikio vertinimas. 
Atlikto vertinimo pagrindu buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos, kurios padės 
padidinti ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių naudingumą einamuoju 2007–
2013 m. ir būsimuoju 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiais. Plačiau apie vertinimo 
rezultatus skaityti skyr. 3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė. 

ESF finansuojamų 
mokymų kokybės ir 
efektyvumo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

ŽIPVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Vertinimas apėmė mokymo veiklų, finansuojamų iš ESF, analizę ir palyginimą 2004–2006 
m. ir 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiais, siekiant nustatyti veiklų tęstinumą, įvertinti 
išmoktas pamokas ir tai, kaip į jas atsižvelgta naujuoju laikotarpiu. Buvo vertinama 
mokymų, vykdomų pagal keturias priemones „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo 
institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų 
bazės, e. dokumentai)“ ir „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas“ kokybė, rezultatyvumas, efektyvumas ir poveikis. 
Ataskaitoje nustatyti veiksniai, darantys įtaką mokymų kokybei ir veiksmingumui, pateikiama 
užsienio šalių praktikos analizė, įgyvendinamų projektų gerosios ir blogosios praktikos 
pavyzdžiai, rekomendacijos, skirtos didinti mokymų kokybę ir veiksmingumą. Plačiau apie 
vertinimo rezultatus skaityti skyr. 3.1.1.ir 3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė.  

Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų 
programos 4 
prioriteto 
įgyvendinimo 
tarpinis vertinimas 
 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

ŽIPVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Buvo atliktas išsamus ŽIPVP 4 prioriteto vertinimas, remiantis antriniais šaltiniais, 
stebėsenos duomenimis, atliktos projektų vykdytojų apklausos rezultatais, atvejo studijomis, 
atliktais interviu, pasitelkiant ateities analizės ir suinteresuotųjų pusių įtraukimo į 
rekomendacijų formulavimą metodus. Kadangi pagal ŽIPVP 4 prioritetą daugiausiai 
finansuojami mokymo, įvairių valdymo sistemų diegimo ir dokumentų rengimo projektai, 
vertinimas buvo atliekamas pagal šiuos tris blokus. Remiantis vertinimo rezultatais buvo 
suformuluotos išvados ir rekomendacijos, skirtos tiek esamam ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui, tiek ateinančiam 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui. Siekiant didesnio rekomendacijų priimtinumo, buvo surengtas 
balsavimas dėl siūlomų vertinimo rekomendacijų. 
Vertinimo metu buvo nustatytos pagrindinės ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo stiprybės ir 
silpnybės, taip pat pasiūlytos kelios šio prioriteto įgyvendinimo alternatyvos ateityje. 
Vertinimo rekomendacijos pagerins ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą 
administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimo srityje, 



 

 40 

kas, savo ruožtu,  padės didinti Lietuvos viešojo sektoriaus efektyvumą. Plačiau apie 
vertinimo rezultatus skaityti skyr. 3.4.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė. 

Socialinės 
integracijos paslaugų 
socialiai pažeidžiamų 
ir socialinės rizikos 
asmenų grupėms 
situacijos, poreikių ir 
rezultatyvumo 
vertinimas, siekiant 
efektyviai panaudoti 
2007-2013 m. ES 
struktūrinę paramą 

Lietuvos 
Respublikos 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

BPD ir 
ŽIPVP 

Teminis Strateginis Vertinimas apima šešias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas ir 2004-2006 m. ir 2007-
2013 m. laikotarpiais įgyvendintas priemones, skirtas socialinei integracijai didinti.  Tyrime 
nagrinėjamos paslaugos penkioms pagrindinėms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms: 
neįgaliesiems, teistiesiems, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, romų 
kilmės/tautybės asmenims,  pažeidžiamoms moterims. 
.Siekiant suprasti, ar veikia ir kodėl veikia taikytos socialinės integracijos priemonės, buvo 
įvertinta: 
1. ar 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. pasirinkti socialinės integracijos programų tikslai atitiko 
tikruosius poreikius tų grupių, kurioms buvo skirti (tinkamumo ir tęstinio tinkamumo 
kriterijai); 
2. kas buvo pasiekta ir kokiais kaštais, įgyvendinant socialinės integracijos programas 
(rezultatyvumo ir efektyvumo kriterijai); 
3. kokią įtaką socialinės integracijos programos padarė tikslinės grupės asmenims (poveikio 
kriterijus); 
4. ar įgyvendintos programos derėjo su valstybės politika atitinkamose srityse 
(suderinamumo kriterijus). 
Vertinime taip pat analizuojama socialinės integracijos paslaugų paklausa ir pasiūla, 
nagrinėjant, koks yra socialinės integracijos paslaugų poreikis, kiek pajėgus teikti socialinės 
integracijos paslaugas yra esamas institucinis tinklas. 
Vertinimo išvados ir rekomendacijos padės formuoti ir įgyvendinti geresnę politiką mokantis 
iš patirties. 
Metodologiniu požiūriu didelė tyrimo pridėtinė vertė – grynojo įgyvendintų priemonių 
poveikio vertinimas, pirmąkart ES struktūrinės paramos vertinimų Lietuvoje istorijoje 
atliktas taikant kontrafaktinės analizės metodą. 
Plačiau apie vertinimo rezultatus skaityti skyr. 3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė. 
 

Finansavimo 
takoskyrų, siekiant 
užtikrinti dvigubo 
finansavimo 
prevenciją, 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Administravimas Strateginis Vertinant 2007–2013 m. veiksmų programose ir jų prieduose nubrėžtas takoskyras, 
nustatyta, kad jos šiuo metu kartu su veikiančia finansavimo takoskyrų nustatymo ir 
stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę dvigubo finansavimo prevenciją. Vertinime 
pateikta išvada, kad Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema 
užtikrina pakankamą dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę. 
Remiantis vertinimo rezultatais suformuluotos rekomendacijos, susijusios su informacijos 
valdymu ir apima kitų finansavimo šaltinių ir finansavimo takoskyrų informacijos 
susisteminimą bei jos atnaujinimo procedūrų sukūrimą, tokiu būdu užtikrinant efektyvią 
finansavimo takoskyrų stebėseną. Kita esminė rekomendacijų dalis skirta tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat siūloma apsvarstyti kitas priemones, galinčias padėti 
efektyviau užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę. 
Vertinimo išvados ir rekomendacijos padės tobulinti  finansavimo takoskyrų nustatymo ir 
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stebėsenos sistemą. Vertinimo metu parengtos metodinės gairės institucijoms, atliekančioms 
dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procedūras, administruojant Lietuvos 2007–
2013 metų ES struktūrinę paramą. Plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. 
2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis. 

ES fondų lėšų, skirtų 
2007–2013 m. 
veiksmų 
programoms 
įgyvendinti, 
panaudojimo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Administravimas Veiklos Vertinime nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo priežastys, įvertintos 
galimybės pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius ateinančiais metais, 
atsižvelgiant 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 užtikrintų plano vykdymą. Išvadų ir rekomendacijų 
įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimą. 
Plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. 2.7. Stebėsena ir vertinimas, ES 
fondų lėšų panaudojimo priežiūra. 

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 

Horizontalus Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Vertinime nustatytas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 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. Taip pat 
įvertintas veiksmų programų prioritetų, priemonių ir remiamų veiklų rezultatyvumas bei jo 
tikimybė, atlikta įgyvendinimo problemų analizė ir ja remiantis pateiktos rekomendacijos dėl 
nustatytų problemų sprendimo, kurios leistų pasiekti planuotus tikslus bei kokybiškus 
rezultatus švietimo ar mokslo sektoriuje. 
Įgyvendinus rekomendacijas, bus pagerinta švietimui ir mokslui skiriamos ES struktūrinės 
paramos panaudojimo kokybė, veiksmingumas ir nuoseklumas, užtikrintas tinkamas 
ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų, priemonių ir 
pagal jas remiamų veiklų, nustatytų nacionalinėse ministerijos programose, įgyvendinimas. 
Plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti skyr. 3.2.1 ir 3.3.1. Tikslų pasiekimas ir 
pažangos analizė. 

Tyrimų ir studijų, 
finansuojamų iš ES 
struktūrinės paramos 
lėšų, kokybės, 
efektyvumo ir 
tęstinumo vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Strateginis Vertinime buvo išanalizuota 924 tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės, finansuotos pagal 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų 25 priemones. 
Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, kaip tobulinti tyrimų ir studijų kokybės užtikrinimo 
ir priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti tyrimų ir studijų biudžetus, mažinti ateityje 
planuojamų darbų fragmentiškumą, padidės iš ES veiksmų programų finansuojamų tyrimų ir 
studijų kokybė, efektyvumas ir tęstinumas. 

2007-2013 m. ES 
struktūrinės paramos 
vertinimų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Veiklos Vertinimo metu buvo patikslinta rekomendacijų statistika, išanalizuoti jų tipai, lygmenys, 
įgyvendinimo terminai, įvertinta rekomendacijų kokybė ir jų įgyvendinamumas. 
Buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos  dėl priemonių, kurios padidins vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinamumą, aprašyta vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsenos ir kontrolės geroji praktika, išskirtos pamokos ateičiai. Visa tai padidins ES 
struktūrinės paramos vertinimo instrumento naudingumą ir pagerins vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus ES struktūrinės paramos vertinimo 
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rezultatų panaudojimo. Plačiau apie vertinimo rezultatus ir naudą skaityti toliau, skyr. 
Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas. 

Lietuvos 2007-2013 
m. ES struktūrinės 
paramos 
panaudojimo 
strategijos ir ją 
įgyvendinančių 
veiksmų programų 
indėlis siekiant 2020 
m. ES strategijos 
tikslų 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Horizontalus Teminis Strateginis Vertinime nustatyta, kiek ir prie kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų, prioritetų ir 
pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo prisideda Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti ir ją įgyvendinančios 
veiksmų programos. Taip pat identifikuota, kokių veiksmų reikia imtis planuojant 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvoje siekiant, kad ES sanglaudos 
politikos įgyvendinimas šalyje kuo labiau prisidėtų prie strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo. 

Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių 
stiprinimas Lietuvoje 
– 2 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

2010-2011 m. buvo įvykdytos šios vertinimo galimybių stiprinimo veiklos: 
• suorganizuoti 6 mokymo renginiai, 
• parengti 3 nedidelės apimties teminiai vertinimai, 
• parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai, 
• suorganizuota tarptautinė konferencija Vertinant 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014-2020 m., 
• surengta vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusija (Lietuvos vertinimo 

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

• parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei – interviu su 
Airijos vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste vertinimas tampa 
dar svarbesnis); 

• parengta medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo sistemos 
institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta tarptautinėje vertinimo konferencijoje 
Prahoje 2010 m. spalio mėn., 

• projekto metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių apie vertinimo 
metodus ir jų taikymo galimybes, ES struktūrinės paramos vertinimo projektų planavimą ir 
techninės užduoties rengimą, apie vertinimo naudojimo tikslingumą, privalumus bei 
efektyvesnį vertinimo rezultatų panaudojimą. 

* - vertinimo ataskaitas galite rasti internetinėje svetainėje www.esparama.lt 
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9 lentelė.  2011–2013 m. įgyvendinami ŽIPVP vertinimai ir horizontalūs vertinimai 
Vertinimo 
pavadinimas 

Vykdytojas Planuojamas 
įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo 
objektas 

Vertinimo 
tipas 

Vertinimo 
pobūdis 

Vertinimo rezultatai ir nauda 

Europos socialinio 
fondo 
finansuojamų 
veiklų švietimo ir 
mokslo srityje 
įgyvendinimo 
rezultatų 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Iki 2013 m. I 
ketv. 

ŽIPVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos Įgyvendinus vertinimo metu gautas rekomendacijas dėl ESF finansuojamų veiklų 
sukurtų produktų naudojimo užtikrinimo, kokybės gerinimo ir informacijos apie 
juos prieinamumo didinimo, bus išvengta finansavimo dubliavimo planuojant 
naujas intervencijas žmogiškųjų 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 

Iki 2013 m. I 
ketv. 
 

Horizontalus Pasirengimas  
2014-2020 m. 
programavimo 
laikotarpiui 

Strateginis 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 

Iki 2012 m. 
IV ketv. 

Horizontalus Administra-
vimas 

Veiklos Įgyvendinus rekomendacijas bus užtikrintas ES struktūrinės paramos poveikio 
matavimo statistinių duomenų pakankamumas. Sukurta svarbių žinių dėl 
vertinimo kaip instrumento naudojimo tobulinimo. Bus pagerinta ES struktūrinės 
paramos poveikio vertinimų kokybė. 

Novatoriškumo ir 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
principų taikymas 
įgyvendinant 2007-
2013 m. 
Žmogiškųjų 
išteklių plėtros 
veiksmų programą 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. 
IV ketv. 

Horizontalus Teminis Veiklos Vertinimo išvados ir rekomendacijos bus naudojamos siekiant užtikrinti ir skatinti 
novatoriškumo, tarptautinio bendradarbiavimo principų taikymą įgyvendinant 
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. 
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Viešųjų pirkimų 
poveikio ES 
struktūrinės 
paramos 
panaudojimo 
efektyvumui 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. 
III ketv. 

Horizontalus Teminis Veiklos Bus 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. 

Žmogiškųjų 
išteklių plėtros 
veiksmų 
programos 4 
prioriteto rodiklių  
tarpinių rezultatų 
vertinimas, siekiant 
parengti išsamią 
informaciją 
metinei 
įgyvendinimo 
ataskaitai 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus 
reikalų 
ministerija 

Iki 2012 m. 
III ketv 

ŽIPVP Veiksmų 
programos 
įgyvendinimas 

Veiklos. Siekiant tinkamai parengti Europos Komisijai 4 prioriteto metinę ataskaitą,  
numatoma įvertinti prioriteto 3 rodiklių pasiekimus kiekybine išraiška, įvertinti 
prioriteto 1 rodiklio pažangą, įvertinti visų prioriteto rodiklių (programos 
lygmeniu) pažangą nuo programavimo periodo pradžios iki 2011 m. pabaigos, 
pateikti kitas įžvalgas prioriteto metinės ataskaitos Europos Komisijai parengimui. 

Žmogiškųjų 
išteklių plėtros ir 
socialinės 
sanglaudos sričių 
būklės analizė ir 
perspektyvų 2014-
2020 m. 
parengimas 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

Iki 2012 m. 
IV ketv. 

Horizontalus Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavimo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus pasirengta 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpiui. Įvertinus 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas“ rezultatyvumą ir indėlį į nacionalinės politikos tikslų 
įgyvendinimą, atlikus Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių 
būklės ir perspektyvų analizę, bus suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl  
SADM kompetencijai 2014–2020 m. priskirtų veiklos sričių perspektyvų. 

ES struktūrinės 
paramos poveikio 
vietinei ir 
urbanistinei plėtrai 
vertinimas 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2012 m. 
IV ketv. 

Horizontalus Teminis Strateginis Bus įvertintos Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo bei Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programų priemonės, kurios turi poveikį miestų ir miestelių 
plėtrai. Išvados ir rekomendacijos padės atsiskaityti visuomenei, kaip ES 
struktūrinės paramos panaudojimas prisidėjo įgyvendinant sanglaudos politiką, 
kokį poveikį turėjo vietinei urbanistinei plėtrai ir žmonių gerovei. 
Be to, vertinimo rezultatai reikalingi tam, kad būtų tinkamai pasirengta naujam 
programavimo periodui. 

Lietuvos 2014–
2020 m. ES 
struktūrinės 
paramos 
strateginių 
programavimo 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2014 m. I 
ketv. 

Horizontalus Pasirengi- 
mas  2014-
2020 m. 
programavimo 
laikotarpiui 

Strateginis Bus  įvertinta 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų 
administravimo Lietuvoje patirtis ir pateikti siūlymai dėl efektyvesnio 2014–2020 
m. veiksmų programų administravimo; atliktas 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos veiksmų programų išankstinis vertinimas ir strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pagerins ES struktūrinės 
paramos planavimo ir įgyvendinimo kokybę. 
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dokumentų 
išankstinis 
vertinimas 
ES struktūrinės 
paramos 
rezultatyvumo ir 
poveikio viešojo 
valdymo 
tobulinimui 
vertinimas 
veiksmų programų 
prioritetų 
įgyvendinimo 
priemonių/ 
projektų lygiu 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus 
reikalų 
ministerija 

Iki 2013 m. 
IV ketv 

Horizontalus Teminis Veiklos Pagal vertinimo metu sukurtą metodiką bus nustatyta ES struktūrinės paramos 
tiesioginė nauda viešojo valdymo tobulinimui įgyvendinant nacionalinių viešojo 
administravimo tobulinimo dokumentų tikslus; atliktas 2007–2013 m. veiksmų 
programų priemonių ir projektų, skirtų administracinių gebėjimų stiprinimui ir 
viešojo administravimo efektyvumo didinimui, rezultatyvumo vertinimas, atrinkti 
bei viešai pristatyti novatoriški, tvarių rezultatų projektai. 
Išvados ir rekomendacijos bus skirtos nuoseklesniam ir veiksmingesniam ES 
struktūrinių fondų panaudojimui įgyvendinant nacionalinę politiką viešojo 
valdymo tobulinimo srityje (viešojo administravimo efektyvumo didinimo ir 
administracinių gebėjimų stiprinimo srityje) 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu. 

Europos Sąjungos 
struktūrinės 
paramos vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 
Lietuvoje – 3 

Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija 

Iki 2013 IV 
ketv. m. 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Vertinimo 
galimybių 
stiprinimas 

Bendrasis projekto tikslas – stiprinti ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes 
Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimų kokybę ir jų rezultatų panaudojimą. 
Siekiant šio tikslo numatoma įgyvendinti du uždavinius: 1) organizuoti veiklas, 
skirtas vertinimų kokybei gerinti ir 2) organizuoti veiklas, skirtas vertinimų 
rezultatų sklaidai ir jų  panaudojimui skatinti. 
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Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas 
 
Siekiant padidinti ES struktūrinės paramos vertinimo instrumento naudingumą ir pagerinti 

vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą, 2011 m. buvo atliktas 2007-2013 m. ES struktūrinės 
paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas. Šiame vertinime buvo suformuluotos 
tokios rekomendacijos, joms įgyvendinti atlikti tokie veiksmai: 

 
10 lentelė. Vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumo didinimas 
Nr. Rekomendacija Veiksmai rekomendacijai įgyvendinti 
1. Už vertinimus atsakingoms institucijoms nustatyti 

aiškias vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
procedūras, aprašant jas procedūrų vadovuose ar 
vidinėse taisyklėse, bei paskirti atsakingus asmenis 
už rekomendacijų įgyvendinimą. 

1. Vertinimo koordinavimo grupės 2011-03-24 
posėdyje tarpinės institucijos buvo informuotos apie 
vertinimo rezultatus ir joms pasiūlyta nustatyti aiškias 
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo procedūras 
vidiniuose dokumentuose. 2. pasiūlyti VI procedūrų 
vadovo papildymai, aprašant vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo procedūrą. 

2. Užtikrinti geresnį vertinimo rekomendacijų 
savalaikiškumą ir aktualumą, į ES struktūrinės 
paramos metinių vertinimo planų sudarymo procesą 
aktyviau įtraukiant tarpines institucijas ir 
Stebėsenos komitetą, reikalaujant labiau pagrįsti 
vertinimo poreikį ir rezultatų panaudojimą, 
patikslinant vertinimo poreikio paraiškos formą ir 
pildymo instrukciją. 

1. 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plano 
projektas 2012-12-16 buvo pristatytas Stebėsenos 
komitetui ; 2. Siekiant labiau pagrįsti vertinimo 
poreikį ir rezultatų panaudojimą bei išvengti dvigubo 
finansavimo 2011 m. rugsėjo 19 d. finansų ministro 
įsakymu Nr. 1K-312 patobulinta Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos vertinimo poreikio paraiškos 
forma ir pildymo instrukcija. 

3. Patikslinti ES struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo lentelės formą ir jos 
pildymo instrukciją, aiškiau apibrėžiant atsakingos 
už vertinimą institucijos vaidmenį. 
 

2011 m. rugsėjo 19d. finansų ministro įsakymu Nr. 
1K-312 patikslinta Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
lentelės forma ir pildymo instrukcija. 

4. Sukurti funkcionalų IT įrankį vertinimo 
rekomendacijų stebėsenai ir atsikaitymui 
www.esparama.lt svetainėje 

Kuriamas IT įrankis. 

5. Atliekant horizontalius, kompleksinius vertinimus, 
vykdyti intensyvesnę komunikaciją, iš anksto į 
vertinimo procesą įtraukti už vertinamą objektą 
atsakingus specialistus, naudos gavėjus, 
suinteresuotas institucijas, socialinius ekonominius 
partnerius. Aktyviau ir įvairesnėmis priemonėmis 
aptarti ir viešinti vertinimo rezultatus bei siūlomas 
rekomendacijas. 

Vertinimo koordinavimo grupės 2011-06-15 posėdyje 
tarpinėms institucijoms buvo pasiūlyta: 1. dažniau 
taikyti praktiką, sudarant formalias vertinimo 
priežiūros komisijas  įgyvendinamiems 
kompleksiniams ir horizontaliems vertinimams, pagal 
poreikį sudaryti tarpžinybines vertinimo priežiūros 
komisijas;       2. įtraukti vertinimo priežiūros 
komisijas į Techninės užduoties formulavimą; 3. 
Techninėje užduotyje numatyti įvairesnes vertinimo 
rezultatų pristatymo priemones. 

 
 
Vertinimo koordinavimo grupės veikla 

 
Per 2011 m. buvo organizuoti šeši Vertinimo koordinavimo grupės posėdžiai ir trys 

elektroninės grupės narių apklausos sprendimams dėl metinių vertinimo planų priimti. Posėdžiuose 
buvo svarstyti šie aktualūs klausimai: 

• 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių 
planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas ir 
panaudojimo tendencijos; 

• pagal 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų 
būklė ir jų įgyvendinimo problemos; 

• ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklos; 
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• 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2012 m. ES struktūrinės 
paramos vertinimo plano rengimo eiga; 

• institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2012 m.; 
• 2012 m. vertinimo plano projektas; 
• vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas; 
• ekonominių-socialinių partnerių įtraukimas į vertinimo veiklą; vertinimo tinklaveikos 

skatinimas Lietuvoje; 
• pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujų reglamentų nuostatų 

pristatymas ir svarstymas. 
 
 
ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 

 

2011 m. buvo vykdomos šios vertinimo galimybių stiprinimo veiklos: 
• suorganizuoti dveji mokymai:  „ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių 

gilinimas – 2 dalis“ ir „ES struktūrinės paramos vertinimo kaip instrumento viešosios politikos 
turinio ir proceso tobulinimui panaudojimas“; 

• suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinant 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ ; 

• įvyko du  renginiai-diskusijos: „Europos socialinio fondo indėlis: kiek naudingi 
Europos socialinio fondo finansuojami mokymai?“ ir „Vertinimo kokybė Lietuvoje: kokius 
standartus taikome vertinimui?“. 
 
 

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas 
 
Netaikoma  
 
 
 
 

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 
 

Kiekvieno ŽIPVP prioriteto įgyvendinimo pažanga yra analizuojama remiantis fizinių ir 
finansinių jį įgyvendinančių uždavinių ir (arba) priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie 
pateikiami akumuliuotu būdu nuo ŽIPVP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos, t.y. rodiklių duomenys pateikiami už 2007–2011 m., išskyrus duomenis apie projektų 
dalyvius, kurie pateikiami tik už 2011 m. Taip pat pastebėtina, kad fizinių stebėsenos rodiklių 
pasiekimus pateikiant akumuliuotu būdu, pradinės jų reikšmės neįskaičiuojamos. 
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3.1. 1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 
 

3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą ŽIPVP 1 prioritetą „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė aprėptis“ (toliau – 1 prioritetas) yra siekiama šių uždavinių:  

1. Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių;  
2. Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje;  
3. Stiprinti socialinę aprėptį.  
 Šie uždaviniai yra įgyvendinami per 16 priemonių, iš kurių 6 vykdomos valstybės planavimo būdu ir 10 – konkurso būdu. 

Įgyvendinant priemones, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskelbtas 31 kvietimas teikti paraiškas (valstybės projektų sąrašas), kurių metu 
užregistruota per 1200 projektų paraiškų. Įvykdžius projektų atranką finansuoti 335 projektai, kurių įgyvendinimui skirta lėšų suma sudaro 
daugiau kaip 80 proc. visų 1 prioritetui numatytų ES lėšų (detalesnė informacija B dalyje „Finansinė pažanga“), o prisiimti įsipareigojimai dėl 
rodiklių pasiekimo atitinka arba viršija paskirstytų lėšų proporciją. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos baigti įgyvendinti 127 projektai. Žemiau 
pateikiama detalesnė informacija apie prioriteto įgyvendinimo eigą uždavinių lygmeniu bei pasiektą pažangą per ataskaitinį laikotarpį. 

 Informacija apie 1 prioriteto įgyvendinimo pažangą pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
 
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
11 lentelė. 1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 53 8588 59561 131905     131905 

Tikslas          200000 

Mokymuose dalyvavusių 
asmenų skaičius  

Pradinis taškas 330001          

iš jų – mokymuose, Pasiekimas 0 0 7155 49065 81772     81772 

                                                 
1 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. 
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Tikslas          120000 suteikiančiuose bei 
tobulinančiuose 

profesinę kvalifikaciją, 
specialiąsias profesines 

žinias bei įgūdžius  

Pradinis taškas           

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.2     0 proc. 

Tikslas          75 proc. 

Įgytų žinių, gebėjimų 
pritaikomumas darbo 
vietoje po 6 mėn. po 

mokymų (proc.)1 Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 0 2251 8321 97261     97261 

Tikslas          180000 

Sėkmingai baigusių 
mokymus dalyvių 

skaičius (įgyti 
kvalifikacijos ar 

neformalaus mokymo 
kursų baigimo 
pažymėjimai)  

Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 3     0 proc. 

Tikslas          60 proc. 

Įmonių, kurios 
organizuoja savo 

darbuotojams tęstinio 
mokymo kursus, dalis 

(proc.) Pradinis taškas 43 proc.          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 4     0 proc. 

Tikslas          80 proc. 

 iš jų – SVV įmonės 
(proc.) 

Pradinis taškas           

 
 

                                                 
1 Darbuotojų mokymosi metu įgytų žinių bei gebėjimų panaudojimas darbe. 
2 Remiantis rodiklio apskaičiavimo metodika, rodiklio pasiekimo reikšmė bus nustatyta dviejų tyrimų pagalba, kurių pirmasis numatytas 2012 m., o antrasis - 2015 m. 
3 Remiantis rodiklio apskaičiavimo metodika, rodiklio pasiekimo reikšmė bus nustatyta dviejų tyrimų pagalba, kurių pirmasis numatytas 2012 m., o antrasis - 2015 m. 
4 Remiantis rodiklio apskaičiavimo metodika, rodiklio pasiekimo reikšmė bus nustatyta dviejų tyrimų pagalba, kurių pirmasis numatytas 2012 m., o antrasis - 2015 m. 
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12 lentelė. 2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 163 17554 23633 29564     29564 

Tikslas          28000 

Bedarbių ir asmenų, 
kuriems gresia nedarbas, 

įtrauktų į profesinio 
mokymo ir neformalaus 

švietimo programas, 
skaičius  

Pradinis taškas 50321          

Pasiekimas 0 616 33679 73899 116892     116892 

Tikslas          100000 

Bedarbių ir asmenų, 
kuriems gresia nedarbas, 

įtrauktų į remiamo 
įdarbinimo programas, 

skaičius  Pradinis taškas 56522          

Pasiekimas 0 0 323 880 1368     1368 

Tikslas          2000 

Neįgaliųjų asmenų 
skaičius, kurie dalyvavo 
profesinės reabilitacijos 

programose  
Pradinis taškas 2063          

Pasiekimas 0 0 0 0 04     0 

Tikslas          300 

Sukurtų, išbandytų ir 
įvertintų neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos 
programų skaičius 

Pradinis taškas 150          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc.   15 proc.   25 proc.   32,46 proc. 38,14 proc.     38,14 proc. Bedarbių įsidarbinimo 
lygis per 6 mėn. po 

dalyvavimo profesinio Tikslas          85 proc.   

                                                 
1 BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į profesinio mokymo programas 2005-2006 m., skaičius. 
2 BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į remiamo įdarbinimo programas 2005-2006 m., skaičius. 
3 Lietuvos darbo biržos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys. 
4 Priemonė, turinti siekti šio rodiklio, nepradėta įgyvendinti. 
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ar/ir remiamo įdarbinimo 
programose (proc.) Pradinis taškas 

73 
proc. 1 

         

Pasiekimas 0 143 8933 20353 24386     24386 

Tikslas          22400 

Bedarbių, įgijusių 
profesinę kvalifikaciją, 

skaičius nuo visų, 
įtrauktų į mokymo 

programas  Pradinis taškas 4.5212          

Pasiekimas 0 proc. 95 proc.   51 proc.  87,06 proc. 82,49 proc.     82,49 proc. 

Tikslas          80 proc. 

  Bedarbių, įgijusių 
profesinę kvalifikaciją, 
dalis (proc.) nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 
programas  Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 proc.  0 proc.  25 proc.  26,43 proc.  35,36 proc.     35,36 proc. 

Tikslas          40 proc.  

  Įsidarbinusių neįgalių 
asmenų dalis nuo 

baigusių profesinės 
reabilitacijos programą 

praėjus 6 mėn. po 
programos pabaigos  

Pradinis taškas 
33 

proc. 3 
 

         

 
 

                                                 
1 BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių įsidarbinimo lygis, nuo įtrauktų į profesinio mokymo bei remiamo įdarbinimo programas 2005-
2006 m., proc. 
2 BPD 2.1. priemonės projektų įgyvendinimo duomenys: skaičius bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją 2006 m. po profesinio mokymo baigimo. 
3 Lietuvos darbo biržos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys. 
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13 lentelė. 3 uždavinys: Stiprinti socialinę aprėptį 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 400 4773 15209     15209 

Tikslas          30000 

Asmenų, patiriančių 
socialinę atskirtį, ir 
socialinės rizikos 
asmenų skaičius, 
dalyvavusių ESF 

remiamose veiklose, iš 
jų:  

Pradinis taškas1 3.500          

Pasiekimas 0 0 174 880 2090     2090 

Tikslas          5000 neįgalieji  

Pradinis taškas 600          

Pasiekimas 0 0 30 1127 5135     5135 

Tikslas          10000    nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų  

Pradinis taškas 1.200          

Pasiekimas 0 0 196 562 1.117     1117 

Tikslas          4000 
   asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medžiagų 
ligomis  Pradinis taškas 500          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc.  0 proc. 49 proc. 19,55 proc.  20,39 proc.     20,39 proc. Asmenų, patiriančių 
socialinę atskirtį, ir 
socialinės rizikos Tikslas          30 proc. 

                                                 
1 Šioje lentelėje prie pradinio taško pateikiami duomenys apie tikslinės grupės asmenis, dalyvavusius ESF finansuojamose veiklose 2006 m. 
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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:  

Pradinis taškas 20 proc.          

Pasiekimas 0 proc.  0 proc.  53 proc. 41,7 proc. 30,52 proc.     30,52 proc. 

Tikslas          27 proc. neįgalieji  

Pradinis taškas 17 proc.          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc.  0 proc.  15,08 proc.  12,29 proc.     12,29 proc. 

Tikslas          36 proc. nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų  

Pradinis taškas 25 proc.          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 5 proc. 17,08 proc. 23,81 proc.     23,81 proc. 

Tikslas          28 proc. 
  asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medžiagų 
ligomis Pradinis taškas 15 proc.          
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
14 lentelė. 1 prioriteto finansinė pažanga pagal uždavinius (eurais) 

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 

Uždaviniai Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 
partnerio (-

ių) lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1. Uždavinys 
„Didinti darbuotojų 

ir įmonių 
prisitaikymą prie 
rinkos poreikių“ 

159.329.733,46 134.240.815,75 3.642.816,53 21.446.101,18 117.104.845,29 98.101.495,44 1.683.078,16 17.320.271,69 

2. Uždavinys 
„Skatinti gyventojų 

užimtumą ir 
dalyvavimą darbo 

rinkoje“ 

211.766.379,98 169.934.586,90 34.270.752,18 7.561.040,90 139.653.733,87 111.422.027,40 21.290.817,55 6.940.888,92 

3. Uždavinys 
„Skatinti socialinę 

aprėptį“ 
30.627.840,99 30.627.840,99 0,00 0,00 23.898.331,60 23.898.331,60 0,00 0,00 

Iš viso 401.723.954,43 334.803.243,64 37.913.568,71 29.007.142,08 280.656.910,76 233.421.854,44 22.973.895,71 24.261.160,61 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 
 
15 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (už 2011 metus) 

Projekto dalyvių skaičius 
Asmenų, pradėjusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per  
ataskaitinį 
laikotarp į,  
skaičius  

  
  

Asmenų, kurie 
pradėjo  

dalyvauti projekto  
veiklose praeitą  

ataskaitinį 
laikotarp į ir  

tęsia dalyvavimą 
jose šį  

ataskaitinį 
laikotarp į,  
skaičius 

Asmenų, baigusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarp į, skaičius 
  
  
  

Projekto dalyvių 
įvertinimo parametras 

Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    
1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto 
dalyvių skaičius 

82.570 53.526 40.090 22.117 99.830 60.561 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 
 

 Vaikai iki 14 m.  20 16 61 53 25 28 
 Jauni žmonės (15-
24 m.)  

8.030 8.428 3.919 3.777 9.350 9.710 

 Vidutinio amžiaus 
žmonės (25–44 m.)  

35.607 23.030 18.816 10.603 43.083 25.954 

 Vidutinio amžiaus 
žmonės (45–54 m.)  

24.749 13.728 11.046 4.762 30.136 15.403 

 Vyresnio amžiaus 
žmonės (55-64 m.)  

11.388 7.070 5.193 2.461 14.001 8.060 

 Vyresni nei 65 m. 
žmonės  

2.776 1.254 1.055 461 3.235 1.406 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 
 

 Dirbantys asmenys 
(bendras dirbančių 
asmenų skaičius, 
įskaitant savarankiškai 
dirbančiuosius),  

41.392 17.050 28.831 14.270 53.833 21.090 

 iš jų savarankiškai 
dirbantys  

4.700 2.574 889 750 5.024 2.721 

 Bedarbiai (bendras 
bedarbių skaičius, 
įskaitant ilgalaikius 
bedarbius),  

35.480 32.129 9.294 6.749 39.568 34.677 

 iš jų – ilgalaikiai 
bedarbiai  

18.235 17.096 3.720 2.639 1.9504 17.964 



 

 56 

 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.),  

5.698 4.347 1.965 1.098 6.429 4.794 

 iš jų – ekonomiškai 
neaktyvūs asmenys, 
kurie studijuoja ar 
mokosi  

844 792 729 520 1.181 1.001 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 
 

 Mažumos  3.709 1.500 1.938 692 4.128 1.659 
 Migrantai  119 106 13 14 132 120 
 Neįgalieji  5.347 3.813 1.719 1.301 6.099 4.436 
 Nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų 
asmenys  

277 2.687 28 552 303 2.854 

 Asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 
psichoaktyvių 
medžiagų ligomis  

409 672 140 301 474 827 

 Kiti socialinės atskirties 
ir socialinės rizikos 
asmenys  

12.842 11.093 5.738 1.555 14.139 11.346 

 Asmenys, 
nepriklausantys 
socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos 
grupėms  

60.322 33.933 30.514 17.702 75.004 39.707 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 
 

 Aukštasis mokslas 
(pagrindinės, 
vientisosios, specialios 
profesinės, 
magistratūros, 
doktorantūros, meno 
aspirantūros, 
rezidentūros studijos) 
(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

36.003 14.067 24.678 11.762 47.099 17.623 

 Aukštojo mokslo 
laipsnio nesuteikiantis 
išsilavinimas baigus 
vidurinę mokyklą (4 
pakopos profesinis 

19.187 12.010 6.554 3.977 22.694 13.191 
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mokymas) (ISCED 4 
lygis)  

 Aukštesnysis vidurinis 
(antros ir trečios 
pakopos profesinis 
mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 3 
lygis)  

18.818 15.596 4.751 3.864 20.389 16.909 

 Pradinis ar žemesnysis 
vidurinis (pagrindinis ar 
pirmos pakopos 
pagrindinis profesinis 
mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 1 
ir 2 lygiai)  

8.266 11.627 3.321 1.825 9.222 12.531 

 Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis 
ugdymas (ISCED 0 
lygis)  

139 131 85 77 180 183 

 Asmenys, 
nepriklausantys nė 
vienai iš pirmiau 
nurodytų kategorijų  

157 95 701 612 246 124 

 
Lyginant 2010 ir 2011 metus, pastebima ataskaitoje už praėjusį laikotarpį minėta 

tendencija, t.y. tikslinės grupės, įtrauktos į naujas veiklas arba jose dalyvaujančios, pagausėjimas 
2011 m. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 2011 m. asmenų, pradėjusių dalyvauti 
projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius išaugo 1,2 karto, tuo tarpu asmenų, baigusių 
dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius išaugo 1,9 karto. Bendras projektų 
dalyvių skaičius koreliuoja su 11-13 lentelėse pateiktomis stebėsenos rodiklių pasiekimų 
reikšmėmis. 

Lyginant asmenų įtraukimą į projektų veiklas pagal jų amžių, tendencijos nesikeičia – 
daugiausia į projekto veiklas įtraukiama vidutinio amžiaus asmenų (25–44 m. ir 45–54 m.) – šių 
asmenų dalis yra didžiausia visose dalyvių kategorijose ir sudaro 71-72 proc., priklausomai nuo 
15 lentelėje pasirinktos dalyvių kategorijos. Ši proporcija yra sąlygota 2011 m. įgyvendinamų 
priemonių specifikos, ypač kalbant apie dideliu tikslinės grupės asmenų įtraukimu 
pasižyminčiose priemonėse, kur vidutinio amžiaus asmenys sudaro didžiąją dalį projektų 
veiklose dalyvavusių asmenų: Lietuvos darbo biržos įgyvendinamoje priemonėje „Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką“, per kurią įgyvendinama didžioji dalis aktyvių darbo 
rinkos priemonių Lietuvoje, taip pat Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamoje priemonėje 
„Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“. Jaunų (15-24 m.) 
ir vyresnio amžiaus žmonių (55-64 m.) įtraukimas yra mažesnis ir sudaro nuo 2-3 proc. vyresnio 
amžiaus ir 12-13 proc. jaunų asmenų atveju priklausomai nuo apskaičiuojamų dalyvių 
kategorijos ir yra adekvatus pagal 1 prioritetą įgyvendinamų priemonių tematikai. 15-24 metų 
amžiaus asmenų proporciją 1 prioriteto projektuose įtakojo Lietuvos darbo biržos vykdomas 
projektas ”Būk aktyvus darbo rinkoje”, kurio metu buvo remiamas darbo įgūdžių įgijimas, o 
projekte dalyvavo 6.100 asmenų iki 29 m. amžiaus. Tuo tarpu vidutinio (45–54 m.) ir vyresnio 
amžiaus asmenų įtraukimas visų pirma paaiškintinas tuo, kad konkurso būdu finansuojamuose 
projektuose prioritetinis balas buvo skiriamas tiems projektams, kuriuose vyresnių nei 45 m. 
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amžiaus asmenų skaičius sudarydavo ne mažesnį nei nustatyta procentą – daugiausia iš jų buvo 
būtent 45-54 m. amžiaus asmenys.  

Lyginant į projektų veiklas įtrauktų dirbančiųjų ir bedarbių skaičių, pažymėtina, kad 
matomas dirbančiųjų ir bedarbių, įtrauktų į projekto veiklas balansas, kuris paaiškintinas tuo, jog 
2011 m. pilna apimtimi vyko didžiosios dalies priemonių įgyvendinimas – tiek skirtų 
bedarbiams, tiek dirbantiesiems. Lyginant šių asmenų santykį su 2010 m. duomenimis, 
pastebime, kad dirbančiųjų, kurie baigė dalyvauti veiklose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
skaičius padidėjo, o pradėjusių dalyvauti veiklose skaičius beveik nepakito. Tuo tarpu bedarbių, 
kurie 2011 m. pradėjo dalyvauti projektų veiklose, ir tų, kurie baigė dalyvauti veiklose, skaičius 
padidėjo. Ši tendencija aiškintina tuo, kad dalis konkursinių priemonių projektų, kur didžiąją 
tikslinės grupės dalį sudaro dirbantieji, eina į pabaigą, tuo tarpu 2011 m. į Lietuvos darbo biržos 
vykdomas aktyvias darbo rinkos priemones įtraukiamų asmenų skaičius išliko gana didelis, o 
įtraukiamų asmenų padaugėjo, kas yra natūralu atsižvelgiant į gana didelį nedarbą šalyje.  

Atsižvelgiant į tai, kad dalis 1 prioriteto priemonių yra skirtos asmenims, patiriantiems 
socialinę atskirtį ir priskirtiniems pažeidžiamoms grupėms, gana ženkli jų dalis yra pagrįsta 
minėtų priemonių įgyvendinimo. Paminėtinas ir 2011 m. įgyvendintas Lietuvos darbo biržos 
projektas „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“, kurio metu į projekto veiklas buvo įtraukti 
3.048 neįgalūs asmenys. Pastebėtina ir tai, kad dalis projektų dalyvių save priskyrė skirtingoms 
pažeidžiamų grupių kategorijoms, nors priemonės ir projektai nebuvo nukreipti į paramą 
nurodytoms tikslinėms grupėms, pvz. migrantai, mažumos ir kt.  

Kaip ir 2010 m. pastebimas ženklus asmenų su aukštuoju išsilavinimu įtraukimas į 
projektus. Ši tendencija paaiškintina tuo, kad šie asmenys didžiąja dalimi įtraukiami į projektus 
priemonėse, kurios skirtos kvalifikacijos didinimui ir įgūdžių tobulinimui. Šiose priemonėse 
asmenys su aukštuoju išsilavinimu sudaro didžiąją dalį projektų dalyvių. Paminėtina ir 2011 m. 
įgyvendinta Lietuvos darbo biržos iniciatyva projekto „Parama užimtumui ir mobilumui“ 
rėmuose, kurios metu darbo neturintys asmenys buvo skatinami įgyti profesinę kvalifikaciją, 
jiems suteikiant galimybę reikalingų įgūdžių mokytis universitetuose ir aukštojo mokslo 
įstaigose. Tuo tarpu pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ arba 
„Kaimo vietovių darbo jėgos perorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ įgyvendinamuose 
projektuose vyrauja žemesnės kvalifikacijos dalyviai. Šiose priemonėse, taip pat priemonėje 
„Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ pastebime ir didžiąją 
dalį dalyvių su pradiniu ir žemesniu išsilavinimu.   
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D DALIS: KOKYBIN Ė ANALIZ Ė 
 
16 lentelė. 1 uždavinys:  Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 187.265.790,66 134.240.815,75 71,68 proc. 98.101.495,44 52,39 proc. 

Mokymuose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius  

200000 165792 82,90 proc. 131905 65,95 proc. 
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 iš jų – mokymuose, 
suteikiančiuose bei 
tobulinančiuose 
profesinę kvalifikaciją, 
specialiąsias profesines 
žinias bei įgūdžius 

120000 91007 75,84 proc. 81772 68,14 proc. 

Įgytų žinių, gebėjimų 
pritaikomumas darbo 
vietoje po 6 mėn. po 
mokymų (proc.) 

75 proc. 0 proc.  0 proc.  

Sėkmingai baigusių 
mokymus dalyvių 
skaičius (įgyti 
kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo 
kursų baigimo 
pažymėjimai)  

180000 156049 86,69 proc. 97261 54,03 proc. 

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

60 proc. 0 proc.  0 proc.  
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iš jų – SVV įmonės 80 proc. 0 proc.  0 proc.  
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(proc.) 
 

Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas  
 

Atsižvelgiant į sutartyse suplanuotus produkto ir rezultato rodiklius ir juos lyginant su užkontraktuotomis lėšomis, galima konstatuoti, kad 
jų santykis yra adekvatus. Sutartyse su projektų vykdytojais suplanuotas mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius, kuris 2011 m. sudarė 82,9 
proc. ŽIPVP nustatytos reikšmės, koreliuoja su 71,68 proc. užkontraktuotų lėšų, todėl nėra rizikos, kad reikšmė bus nepasiekta, tuo tarpu lėšų 
panaudojimas atitinka rodiklių pasiekimą. Tą patį galima pasakyti ir dėl mokymuose dalyvavusių asmenų bei asmenų dalies, kurie sėkmingai 
baigia mokymus, – atsižvelgiant į tai, kad jis yra išvestinis, ir į tai, kad dalyje priemonių yra nustatytas reikalavimas šio uždavinio priemonių 
projektams užtikrinti ne mažesnį nei nustatytą sėkmingai baigusių mokymus asmenų procentą, šio rodiklio reikšmę, įsipareigotą pasiekti veiksmų 
programoje, numatoma pasiekti. Planuojama, kad likusi ŽIPVP numatytos produkto ir rezultato rodiklių reikšmės bus užkontraktuotos 2012 m., 
skyrus lėšas projektų įgyvendinimui pagal šias priemones: „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“, 
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ ir „Socialinio dialogo skatinimas“. Lyginant pasiektų rodiklių reikšmes su panaudotomis 
(deklaruotinomis) lėšomis, matoma, kad rodiklių pasiekimas taip pat koreliuoja su panaudotomis lėšomis, ypač jeigu kalbame apie produkto 
rodiklių pasiekimą – jis kiek aukštesnis nei veiksmų programoje numatytos lėšų dalies panaudojimas. Rezultato rodiklio pasiekimas natūraliai 
yra kiek mažesnis, lyginant su atitinkamo produkto rodiklio reikšme. Turint omenyje tai, kad nuo asmens įtraukimo į veiklas iki sėkmingo 
baigimo praeina tam tikras laiko tarpas, rezultato rodiklio pasiekimas šiuo metu vertintinas kaip pakankamas ir atitinkantis panaudotų lėšų dalį. 

2011 m. buvo atliktas ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas, kurį atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“. Į 
vertinimo apimtį pateko priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“. Vertinimo metu buvo 
konstatuota, kad šios priemonės laukiamas poveikis nebus pasiektas. Vertintojai konstatavo, kad tikslinei grupei priklausančių asmenų įgyjamų 
žinių pritaikomumas praktikoje yra nepakankamas. Kita vertus, jų nuomone, suplanuoti pasiekti rezultatai buvo pernelyg ambicingi ir sunkiai 
įgyvendinami, t.y. buvo planuojama, kad maždaug 40 proc. dalyvavusiųjų priemonės mokymuose pakeis savo veiklos pobūdį. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad didžiąja dalimi nepakankamą šios priemonės įgyvendinimo efektyvumą lėmė tai, kad jos įgyvendinimo laikotarpis sutapo su 
prasidėjusia ekonomine krize, todėl įgytų žinių panaudojimas tapo problemiškas dėl smarkiai išaugusio nedarbo, ypač tam tikruose sektoriuose, 
kuriuose veiklos pobūdį pakeitę asmenys, kaip buvo planuota, turėjo įsidarbinti. Atsižvelgiant į ekspertų išvadas, buvo nuspręsta atsisakyti 
antrojo priemonės etapo įgyvendinimo ir svarstyti priemonės transformavimo didinant intervencijos veiksmingumą klausimą. 

2011 m. rodiklių pasiekimas yra kur kas intensyvesnis nei 2010 m.: į mokymus įtrauktų asmenų skaičius padidėjo 2,2 karto, dėl 
besibaigiančių mokymų projektuose sėkmingai baigusių mokymus dalyvių skaičius – 11 kartų (žr. 11 lentelę). Atsižvelgiant į 1 uždavinio 
priemonių įgyvendinimo eigą, taip pat į suplanuotas priemones, kurios bus įgyvendinamos 2012–2013 m., galima teigti, kad uždavinio rodikliai 
bus pasiekti. Vis dėl to, ekonominės krizės metu perskirsčius lėšas, t.y. iš 1-ojo uždavinio dalį lėšų perkėlus į 2 uždavinį, akivaizdu, kad nebus 
įmanoma pasiekti suplanuotos rodiklio „iš jų – mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikacij ą, specialiąsias profesines 
žinias bei įgūdžius“ reikšmės. 
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Įgyvendinant šį prioriteto uždavinį sėkmingai vykdomas UAB „TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS LITHUANIA“  projektas 
„UAB „TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS LITHUANIA“ darbuotojų kompetencijos ugdymas prisitaikant prie naujovių įmonėje ir 
pokyčių polimerų rinkoje“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-345). UAB „TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS LITHUANIA“ yra 
tarptautinės kompanijos TRELLEBORG, veikiančios daugiau kaip 40-yje pasaulio šalių, dalis. Įmonės veiklos sritis – gaminių iš gumos ir 
gumos pagrindo medžiagų (pvz: apsauginiai kostiumai armijai, policijai, greitosios pagalbos darbuotojams, gaisrininkams ir kitoms gelbėjimo 
tarnyboms, guminiai pramoninio nardymo kostiumai, dujokaukės, palapinės) gamyba. Iš 169 įmonėje dirbančių darbuotojų, 69 sėkmingai 
dalyvavo projekto mokymuose. Darbuotojų mokymai buvo vykdomi 2 kryptimis – mokant įmonės darbuotojus dirbti naujos produkcijos 
gamybos linijomis bei suteikiant gebėjimus kasdieninėje veikloje taikyti sinchroninės gamybos principus. Mokymų metu įgytos naujos ir 
sustiprintos turimos įmonės darbuotojų techninės žinios, reikalingos naudotis naujai įdiegtomis gamybos linijomis, bei profesinės žinios gamybos 
sinchronizavimo srityje, leidžiančios didinti įmonės veiklos efektyvumą ir našumą. Projekto metu mokymai buvo organizuojami ir pačioje UAB 
„TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS LITHUANIA“ įmonėje, ir užsienio įmonėse. Praktiniai mokymai vyko vienoje iš TRELLEBORG 
įmonių grupės įmonių Didžiojoje Britanijoje, kurioje jau yra įdiegta pažangi produktų gamybos linija. Praktiniai mokymai taip pat vyko ir UAB 
„TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS LITHUANIA“ gamykloje Tauragėje, kurių metu 34 mokymuose dalyvavę įmonės darbuotojai 
specialistų iš užsienio buvo mokomi dirbti naujai įdiegtomis gamybos linijomis bei dar 32 darbuotojai dalyvavo praktiniuose gamybos 
sinchronizavimo mokymuose. Mokymai buvo vykdomi darbo vietose, todėl kiekvienas specialistas praktiškai susipažino su naujų produktų 
gamybos technologija ir specifika bei perėmė gerąją patirtį iš ekspertų, kurie šiomis gamybos linijomis jau naudojosi. Du įmonės darbuotojai 
dalyvavo gamybos sinchronizavimo ir sistemos tobulinimo gerosios patirties perėmimo mokymuose Japonijoje. Sinchroninės gamybos Toyotos 
principai atsirado Japonijoje ir yra sėkmingiausiai įgyvendinami šios šalies įmonėse. Buvo aplankytos 8 sėkmingai gamybos sinchronizavimo 
sistemą diegiančios, įdiegusios ir ją tobulinančios įmonės, jų tarpe ir Toyota Motors, Yamaha, Omron, Toto. Intensyvių mokymų metu buvo 
perimama geroji gamybos patirtis bei praktika. Projekto įgyvendinimo metu įmonės darbuotojų įgytos žinios ir įdiegti sinchroninės gamybos 
principai ir kvalifikaciją įgiję darbuotojai prisidės prie įmonės aktyvumo augimo tarptautinėse rinkose ir Tauragės regiono konkurencingumo 
didinimo. 

 
17 lentelė. 2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 177.276.029,60 169.934.586,90 95,86 proc. 111.422.027,40 62,85 proc. 
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 Bedarbių ir asmenų, 
kuriems gresia 

nedarbas, įtrauktų į 
profesinio mokymo ir 

28000 38275 136,70 proc. 29564 105,59 proc. 
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neformalaus švietimo 
programas, skaičius  
Bedarbių ir asmenų, 

kuriems gresia 
nedarbas, įtrauktų į 
remiamo įdarbinimo 
programas, skaičius  

100000 147115 147,12 proc. 116892 116,89 proc. 

Neįgaliųjų asmenų 
skaičius, kurie dalyvavo 
profesinės reabilitacijos 

programose 

2000 1665 83,25 proc. 1368 68,40 proc. 

Sukurtų, išbandytų ir 
įvertintų neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos 
programų skaičius 

300 0 0 proc. 0 0 proc. 

Bedarbių įsidarbinimo 
lygis per 6 mėn. po 

dalyvavimo profesinio 
ar/ir remiamo 

įdarbinimo programose 
(proc.) 

85 proc. 46,01 proc.  38,14 proc.  

Bedarbių, įgijusių 
profesinę kvalifikaciją, 

skaičius nuo visų, 
įtrauktų į mokymo 

programas  

22400 34048 152,00 proc. 24386 108,87 proc. 

Bedarbių, įgijusių 
profesinę kvalifikaciją, 
dalis (proc.) nuo visų, 

įtrauktų į mokymo 
programas 

80 proc.   82,49 proc.  
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Įsidarbinusių neįgalių 
asmenų dalis nuo 

baigusių profesinės 
reabilitacijos programą 

praėjus 6 mėn. po 

40 proc. 40,02 proc.  35,36 proc.  
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programos pabaigos 
 

2 uždavinio įgyvendinimo tempas ataskaitiniu laikotarpiu išliko labai intensyvus. 2011 metų kovo mėn. Europos Komisijai pritarus lėšų 
perskirstymui tarp ŽIPVP prioritetų, šiam uždaviniui buvo papildomai skirta 43.443.002,78 eurų. Gavus EK pritarimą buvo nedelsiant atlikti 
reikalingi nacionalinių teisės aktų pakeitimai, parengti nauji projektai ir jau 2011 metų liepos mėnesį pasirašytos 2 projektų finansavimo sutartys 
visai papildomai skirtų lėšų sumai. Šie veiksmai leido užtikrinti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimą iki 2012 metų pabaigos. 
Pagal šias dvi sutartis iki 2012 m. pabaigos numatoma į aktyvias darbo rinkos politikos priemones įtraukti ne mažiau kaip 58.800 ieškančių darbo 
asmenų. 

Uždavinys ir toliau vykdomas per dvi valstybės planavimo būdu įgyvendinamas priemones - „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 
rinką“ bei „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. 2011 m. IV ketvirtyje buvo planuojama skelbti kvietimą 
teikti paraiškas pagal paskutinę trečiąją šio uždavinio priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, 
specialistų mokymas“, kuri turėjo būti įgyvendinama konkursiniu būdu, tačiau svarstoma priemonės nebeorganizuoti ir jos įgyvendinimui 
numatytas lėšas perskirstyti kitoms reikmėms. Tokiu būdu uždavinyje liks dvi priemonės, kurių biudžetai yra paskirstyti 100 proc. Priemonę 
„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, kurios dalis bendrame uždavinio biudžete sudaro daugiau kaip 93 proc., įgyvendina 
vienintelis projektų vykdytojas - Lietuvos darbo birža. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal šią priemonę finansavimas skirtas 12-ai 
projektų, iš kurių 9 jau yra baigti įgyvendinti. Iš paskutinių trijų šiuo metu vykstančių projektų, vienas baigsis 2012 m. balandį, likę du bus 
vykdomi iki 2012 metų pabaigos. Priemonėje „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, kurią įgyvendina už 
neįgaliųjų profesinę reabilitaciją ir integraciją į darbo rinką atsakingos valstybės institucijos, per ataskaitinį laikotarpį esminių pokyčių neįvyko. 
Finansavimas nesikeitė. Baigtas įgyvendinti dar vienas projektas (pirmasis užbaigtas 2010 metų ataskaitiniame laikotarpyje), tad šiuo metu iš 4-
ių finansuotų projektų užbaigti yra du. Likusius du planuojama užbaigti 2013 metais. 

 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas  

 
Įgyvendinant uždavinį, produkto rodiklių įsipareigojimai buvo pasiekti ir viršyti jau praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Apie tai, kad 

priemonių finansavimas ir rodiklių planai nebeatitinka realios situacijos ir reikalinga koreguoti rodiklių planus, minėta ir ankstesnių metų 
ataskaitose. Į tai atkreipė dėmesį ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu atlikto „ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą 
skatinančių priemonių kokybės ir efektyvumo vertinimo“ ekspertai. Šiuo metu diskutuojama dėl dalies ŽIPVP nurodytų rodiklių koregavimo. 
Pagal pateiktus pasiūlymus 2 uždavinio planuojamų pasiekti reikšmių koregavimui, numatomos reikšmingos kai kurių produkto rodiklių 
korekcijos didėjimo linkme. Pavyzdžiui, bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į remiamojo įdarbinimo programas skaičių 
siūloma didinti iki 140.000, tos pačios tikslinės grupės įtraukimą į profesinį mokymą numatoma didinti iki 34.000. Manome, kad būtų racionaliau 
uždavinių įgyvendinimą stebėti ne pagal 2006 metais, kai buvo rengiama ŽIPVP, sudarytus planus, bet pagal aktualiausius turimus duomenis, 
įvertinus sutartis su projektų vykdytojais bei pakankamai aiškiais planais, kas bus daroma su lėšų likučiais arba dar nepradėtomis įgyvendinti 
priemonėmis. Atlikus šiuos keitimus, būtų galima kokybiškai stebėti uždavinio įgyvendinimą iki periodo pabaigos. Dėl šių priežasčių 
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neatliekame „plano – fakto“ analizės, kuri iš esmės jau buvo pateikta praėjusiais metais, bet pateikiame trumpą informaciją apie rodiklių 
pasiekimo pažangą 2011 metais. 

Nuo uždavinio įgyvendinimo pradžios į profesinį mokymą jau įtraukti 29.564 bedarbiai ir 24.386 iš jų dalyvavimą sėkmingai pabaigė bei 
įgijo tai patvirtinančius sertifikatus. Į remiamojo įdarbinimo programas per 2011 metus įtraukta 41.960 asmenų, o iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos – 116.892 bedarbių. Rezultato rodiklis „Bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikacij ą, dalis (proc.) nuo visų, įtraukt ų į mokymo 
programas“, lyginant su praėjusiais metais, šiek tiek (4,57 proc.) nukrito (iki 82,49 proc.), tačiau tik dėl to, kad rodiklio matavimo momentu 
nemažai asmenų dar nebuvo pabaigę mokymo. Tendencijų, kad žmonės dažniau mestų mokymus, nepastebėta. Įdarbinimo rodiklio  plano (85 
proc.) problema dėstoma kiekvienais metais nuo pirmųjų šio uždavinio ataskaitų, todėl pakartotinai nebus analizuojama. Paminėtina, kad 
prašymas keisti šį ŽIPVP rodiklį, nustatant 40 proc. įdarbinimo rezultatą po profesinio mokymo ir/ar remiamojo įdarbinimo programų baigimo, 
yra pateiktas kartu su kitais siūlymais dėl ŽIPVP keitimo. Visgi, galima pasidžiaugti, kad kaip ir prognozuota 2010 metų ataskaitoje, įdarbinimo 
rodiklis per 2011 metus pakilo. Ataskaitiniu momentu jis siekia 38,14 proc. ir yra 6,49 proc. didesnis nei praėjusiais metais. Tačiau labai spartus 
jo augimas kitais metais nebeprognozuojamas, kadangi rodiklį pagerinti iš esmės gali tik naujai įtraukiami dalyviai, kurių skaičius, palyginti su 
anksčiau įtrauktaisiais nebus didelis, o daugeliui prieš tai dalyvavusių asmenų rodiklio stebėsenos laikotarpis (6 mėn. po dalyvavimo veiklose) 
jau yra pasibaigęs arba eina į pabaigą. Dėl šių priežasčių manome, kad siekti 40 proc. bendro įdarbinimo rodiklio būtų optimalus variantas. 

Įgyvendinant uždavinio rodiklius, skirtus neįgaliųjų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui  buvo numatyta vykdyti 2 priemones, iš 
kurių priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ ataskaitiniu laikotarpiu 
nuspręsta neorganizuoti ir svarstoma šiai priemonei skirtas lėšas perskirstyti kitoms reikmėms. Tad uždavinio rodiklių, susijusių su neįgaliųjų 
profesine reabilitacija, greičiausiai sieks tik viena priemonė, kuriai numatytos lėšos jau yra pilnai užkontraktuotos. Įgyvendinant uždavinį 
suplanuota, kad profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 2.000 neįgaliųjų, tikėtina, kad šis rodiklis bus pasiektas netgi atsisakius planų 
vykdyti konkursinę profesinės reabilitacijos priemonę, kuri turėjo sugeneruoti dalį rodiklių. Nors pagal pasirašytas sutartis į veiklas planuojama 
įtraukti tik apie 1.665 neįgaliuosius, tačiau iš turimų duomenų galima prognozuoti, kad projekto vykdytojas rezultatus viršys ir uždavinio rodiklis 
bus pasiektas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į profesinės reabilitacijos programas jau įtraukti 1.368 neįgalieji, iš kurių po programų 
baigimo įsidarbino 35,36 proc. neįgaliųjų. Rezultatas džiugina, nes praėjusių metų ataskaitoje turėjome tik 26,43 proc. rodiklį ir prognozavome, 
kad pradinį planą (40 proc.) įvykdyti nebus realu. Šiuo metu, įvertindami per metus pasiektą pažangą, įžvelgiame galimybę dar šiek tiek priartėti 
prie suplanuoto skaičius, todėl šio rodiklio reikšmės mažinti ŽIPVP neprašome, nors manome, kad ir šiuo metu pasiektas 35 proc. įdarbinimo 
rezultatas yra tikrai geras. 

 
 
Uždavinio rodiklių, susijusių su bedarbių integracija į darbo rinką, pasiekimo įvertinimas 

 
Lietuvoje nedarbo augimas buvo vienas iš didžiausių tarp ES valstybių narių. Per laikotarpį nuo priemonės „Ieškančių darbo asmenų 

integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo pradžios registruotas nedarbas nuolat augo ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jau sudarė net 
14,4 proc. (2008 m. vasarą sudarė tik 3,1 proc.), tačiau galima pasidžiaugti, kad kaip ir prognozuota praėjusio laikotarpio ataskaitoje, šiame 
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ataskaitiniame laikotarpyje lūžis pagaliau įvyko ir nedarbas pradėjo mažėti. 2011 m. gruodžio mėnesį nedarbo lygis sudarė 11 proc. nuo darbingo 
amžiaus gyventojų (227.100 asmenų), t.y. 3,4 proc. mažesnis nei praėjusiais metais. Akivaizdu, kad prie šių rezultatų prisidėjo ir ESF, nes vien 
per 2011 metus į aktyvias darbo rinkos politikos priemones buvo įtrauktas 66.361 asmuo. Priemonių naudą ir svarbą pagrindžia Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos užsakymu atlikto „ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių kokybės ir efektyvumo 
vertinimo“ rezultatai bei išvados. Vertintojų nuomone Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiksmai sprendžiant nedarbo augimą buvo 
tinkami ir adekvatūs. Kadangi priemonės biudžetas jau yra paskirstytas, daugelis vertintojų pasiūlymų yra nukreipta į kitą finansinę perspektyvą 
(2014-2020 m.), tačiau dalis pasiūlymų bus įgyvendinta dar šiuo laikotarpiu. Pavyzdžiui, profesinį mokymą organizuoti ne per viešuosius 
pirkimus, bet naudoti vadinamą vaučerių (kuponų) sistemą, kuri turėtų būti greitesnė, pigesnė ir efektyvesnė. Šis siūlymas jau yra įgyvendintas – 
atlikta eilė teisės aktų pakeitimų, po kurių, nuo 2012 metų, profesinis mokymas bus organizuojamas kitaip. Naujoji tvarka bus taikoma vykdant 
projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“. Apie naujos tvarkos naudą ir efektyvumą bus galima spręsti gavus pirmuosius rezultatus. 
Tikėtina, kad rengdami kitų metų ataskaitą jau turėsime pirmuosius rezultatus ir galėsime pradėti vertinti, ar įdiegtos naujovės pasiteisino. 

Įgyvendinant šį prioriteto uždavinį sėkmingai vykdomas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo 
užimtumo didinimo projektas “Būk aktyvus darbo rinkoje“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-08-002). Startą šio projekto įgyvendinimui davė 2010 m. 
liepos 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai, po kurių darbingo amžiaus jaunimas iki 29 metų tapo 
papildomai remiamų darbo rinkoje asmenų grupe. Šių pakeitimų dėka pradėtas ESF finansuojamas projektas skirtas išimtinai jaunimui ir dabar 
jau galime įvertinti pasiektus rezultatus. Į 2010 m. liepos 15 d. Lietuvos darbo biržos pradėtą įgyvendinti projektą per pusantrų metų buvo 
planuota įtraukti ne mažiau kaip 5230 jaunuolių iki 29 metų, kurie dalyvautų remiamojo įdarbinimo priemonėse, t.y. darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimo bei įdarbinimo subsidijuojant. Tačiau projekto teikiamomis galimybės pasinaudojo beveik 900 jaunuolių daugiau nei planuota. Projektas 
bus užbaigtas 2012 m. sausio 31 d., todėl jau yra aiškūs galutiniai įgyvendinimo rezultatai – į projekto veiklas įtraukti 6123 jaunuoliai ir daugiau 
kaip 80 proc. iš jų įdarbinti.  

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo 
vietoje. Darbdaviams subsidija darbo užmokesčiui ir darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos mokama iki 5 mėnesių, 
o įdarbinusiems pirmą kartą pradedančius darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją – iki 12 mėn. Į šią veiklą buvo planuota įtraukti ne mažiau kaip 
2500 dalyvių (įtraukta 2947). 

Įdarbinimo subsidijuojant tikslas – padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, įsitvirtinti darbo 
rinkoje arba laikinai įsidarbinti. Darbdaviams, įdarbinusiems jaunimą iki 29 metų, mokamos subsidijos darbo užmokesčiui iki 6 mėn. Į šią veiklą 
buvo planuota įtraukti ne mažiau kaip 2730 dalyvių (įtraukta 3176). 

Rengiant projektą buvo planuota, kad per 6 mėnesius po dalyvavimo projekte nuolatiniam darbui įsidarbins ne mažiau kaip pusė (50 
proc.) jaunuolių. Jau dabar aišku, kad rezultatai gerokai viršijo lūkesčius, kadangi kaip minėta aukščiau įdarbinta per 80 proc. (82,73 proc.) 
jaunuolių. Tai dar nėra galutinis rodiklis, kadangi jaunuoliams baigus veiklas jų įdarbinimas stebimas 6 mėn. po dalyvavimo projekto veiklose 
pabaigos. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 6,37 mln. eurų ESF lėšų. Visos skirtos lėšos buvo panaudotos 100 proc. 
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18 lentelė. 3 uždavinys: Stiprinti socialinę aprėptį 
ŽIPVP suplanuota Suplanuota projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyse suplanuota 
Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 

lėšos  ir faktiškai pasiekti rodikliai 
Stebėsenos 

rodiklio tipas 
Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 
ES fondų 

lėšos/rodikliai 
ES fondų 

lėšos/rodikliai 
Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 51.553.286,61 30.627.840,99 59,41 proc. 23.898.331,60 46,36 proc. 

Asmenų, patiriančių 
socialinę atskirtį, ir 
socialinės rizikos 
asmenų skaičius, 
dalyvavusių ESF 

remiamose veiklose, iš 
jų:  

30000 13847 46,16 proc. 15209 50,70 proc. 

neįgalieji  5000 1937 38,74 proc. 2090 41,80 proc. 
nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų 

10000 4930 49,30 proc. 5135 51,35 proc. P
R

O
D

U
K

T
O

 

asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 

psichoaktyvių 
medžiagų ligomis  

4000 1254 31,35 proc. 1117 27,93 proc. 

R
E

Z
U

LT
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 proc. 33,99 proc.  20,39 proc.  
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neįgalieji  27 proc. 36,91 proc.  30,52 proc.  
nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų 

36 proc. 36,47 proc.  12,29 proc.  

asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 

psichoaktyvių 
medžiagų ligomis 

28 proc. 28,79 proc.  23,81 proc.  

 
2011 m. buvo toliau tęsiamas vienos iš dviejų šio uždavinio priemonių – „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracija į darbo rinką“ įgyvendinimas. Priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ įgyvendinimui tik buvo 
rengiamasi. 

Pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ tęstas 64 projektų įgyvendinimas, iš jų 
ataskaitiniu laikotarpiu baigti įgyvendinti 25 projektai. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebimas ryškus veiklų bei deklaruojamų išlaidų 
intensyvėjimas, kam įtakos turi per antrą projekto įgyvendinimo pusę persiritę ar besibaigiantys projektai. 

Taip pat 2011 m. buvo paskelbtas trečiasis kvietimas, kurio metu planuota užkontraktuoti 19.114.921 eurų. Dėl didelio paraiškų kiekio ir 
skundų vertinimo metu, sutarčių pasirašymas nukeltas į 2012 m. Perskirstant projektų biudžetus, nustačius pažeidimus bei dėl kitų projektų 
finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų, pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų lėšų suma per metus 
sumažėjo 484.733,34 eurų. 

 
Produkto rodiklių pasiekimas 

 
Produkto rodiklis „Asmenų, patiriančių socialinę atskirt į, ir socialinės rizikos asmenų, dalyvavusių ESF remiamose veiklose 

skaičius“ tiesiogiai atspindi visus į projektų veiklas įtrauktus asmenis, nepriklausomai nuo to, kiek laiko jie dalyvavo projektų veiklose. 2011 
metais šis rodiklis priemonėje „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pasiekė 15.209 dalyvius. 
Lyginant su praėjusiais laikotarpiais šis skaičius išaugo dvigubai tiek, kiek buvo projektų dalyvių, sudalyvavusių projektų veiklose iki 2010 m. 
pabaigos. Projektų vykdytojai savo įsipareigojimus dėl šio rodiklio pasiekimo jau viršijo 9,8 proc. ir tikėtina, kad šis rodiklis dar augs. Tam 
didelės įtakos turi tikslinės grupės specifiškumas, dėl kurio į projektų veiklas įtraukiami asmenys dažnai nebaigia mokymų programų, jose 
atsisako dalyvauti dėl ligos, atkryčio problemų, motyvacijos stokos ar kitų priežasčių. Tokie tikslinės grupės atstovai yra keičiami kitais, siekiant 
kuo didesniam dalyvių skaičiui suteikti pilną projekto kompleksinių paslaugų paketą. 

Atitinkamai per metus išaugo ir asmenų, dalyvavusių ESF remiamose veiklose, skaičius pagal tikslines grupes. Neįgaliųjų 2011 m. 
pabaigoje buvo 2.090, šis rodiklis viršijo projektų vykdytojų įsipareigojimus, tačiau veiksmų programoje nurodytas rodiklis pasiektas tik 41,80 
proc. Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, skaičius 2011 m. pabaigoje siekė 5.135 projektų dalyvius, t.y. 4 proc. daugiau nei 
buvo planuota projektų vykdytojų. 89 proc. pasiekti projektų vykdytojų įsipareigojimai dėl asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių 
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medžiagų ligomis, įtraukimo į projektų veiklas. Pastarajai tikslinei grupei skirti projektai yra ilgiausios trukmės lyginant su kitoms tikslinėms 
grupėms skirtais projektais, santykinai ilgesnės ir reabilitacijos bei kitos paslaugos teikiamos projektuose, todėl dalyvių įtraukimas nėra taip 
greitai didėjantis. Prognozuojama, kad ir šie vykdytojų įsipareigojimai, nustatyti sutartyse bus viršyti. 

Per 2011 m. ženkliai nepakito projektų vykdytojų prisiimti įsipareigojimai dėl projektų produkto rodiklių, šis skaičius dėl sutarčių 
korekcijų išaugo 60 asmenų ir siekia 13.847 žmones. Lyginant su ŽIPVP rodikliu šie įsipareigojimai siekia 46,16 proc. Viliamasi, kad trečiojo 
kvietimo pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų vykdytojai įsipareigos 
įtraukti daugiau kaip 6.000 dalyvių, tačiau ir šis skaičius nėra pakankamas pasiekti ŽIPVP rodiklį. Pabaigus trečiojo priemonės „Socialinės 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ kvietimo projektų vertinimui ir užkontraktavus visas pagal šią priemonę 
numatytas lėšas, bus įvertinta situacija kitose SADM administruojamose priemonėse ir, esant sutaupymams, skiriama papildomai lėšų socialinės 
atskirties prevencijos projektams įgyvendinti. 

2011 m. ženkliai padidėjo ne tik projektuose dalyvavusių asmenų skaičius, tačiau ir dėl intensyvesnių projektų veiklų per metus daugiau 
kaip 60 proc. išaugo šioms projektų veikloms panaudotos išlaidos. Deklaruotinų lėšų dalis per 2011 m. pasiekė 78,03 proc. nuo visų 
užkontraktuotų projektams skiriamų lėšų ir yra panaudota 46,36 proc. lėšų suplanuotų veiksmų programoje. Įvertinus tai, kad iki 2012 m. 
pasibaigusių projektų vidutinis projekto lėšų panaudojimas siekia 97,72 proc., tikėtina, kad iki likusių projektų pabaigos bus panaudotos 
praktiškai visos projektams skirtos lėšos. 

Pastebima, kad produkto rodikliai, suplanuoti projektų finansavimo ir administravimo sutartyse, yra viršyti dar nepanaudojus nė 80 proc. 
projektams skirtų lėšų. Kaip jau minėta tam įtakos didžiąja dalimi turi priemonės tikslinės grupės specifiškumas, taip pat dėl šalies ekonominės 
situacijos sumažėjusios paslaugų kainos, nevisiškai tikslus būsimų projektų išlaidų planavimas paraiškos teikimo metu bei kiti veiksniai.  
Didžioji dalis projektų ataskaitiniu laikotarpiu susidūrė su lėšų sutaupymo atvejais, buvo atliekami sutarčių keitimai, siekiant tikslingai 
perskirstyti likusias projektų lėšas papildomoms, efektyvesnėms priemonėms bei paslaugoms, skirtoms stiprinti ne tik projektų produkto rodiklių, 
bet ir rezultatų rodiklių pasiekimą. 

 
Rezultato rodiklių pasiekimas 

 
Per 2011 m. stipriai šoktelėjus produkto rezultatų pasiekimams, projektų vykdytojai susidūrė su projekte dalyvavusių asmenų įdarbinimo 

iššūkiais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo fiksuojamas 20,39 proc. per 6 mėnesius po projekto veiklų pabaigos įsidarbinimo arba 
tęstinio mokymosi lygis. Detalizuojant pagal ŽIPVP išskiriamas tikslines grupes, galima pažymėti, kad neįgaliųjų įsidarbinimo ar tęstinio 
mokymosi lygis siekia 30,52 proc., nuteistųjų ar asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų – 12,29 proc., priklausomybės ligomis sergančių 
asmenų – 23,81 proc. Iš pastarųjų kol kas pasiektas tik neįgaliųjų rezultato rodiklis, numatytas ŽIPVP. 

Nors projektų vykdytojų prisiimtais įsipareigojimais siekiama įdarbinti 33,99 proc. projektuose dalyvavusių asmenų, galima teigti, kad 
pastarųjų metų pasiekimai yra ganėtinai aukšti, atsižvelgiant į toliau aprašytas priežastis. Šios priemonės projektų dalyviai yra sunkiai 
motyvuojami, jų veiklų lankomumas nėra pastovus, vyrauja didelė iškritimo iš projekto statistika. Visą kompleksą projekto siūlomų paslaugų 
gauna apie 60-80 proc. visų projektuose dalyvavusių asmenų, tokiu būdu smarkiai išauga bazinis rezultato rodiklis (rodiklio specifika lemia, kad 
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įdarbinimas skaičiuojamas nuo visų dalyvių, nors dalis iš jų meta mokymus vos pradėję ar nebaigia viso jiems numatyto paslaugų komplekso). 
Pastaraisiais metais šalies ekonominė situacija sąlygojo mažą gyventojų užimtumą, didelį nedarbą ir bedarbių skaičių. Tokiomis sąlygomis 
asmenims susiduriantiems su socialinės atskirties problemomis konkuruoti darbo rinkoje darosi vis sudėtingiau, nors projektais ir ugdomos jų 
kompetencijos, didinamos įsidarbinimo galimybės. Iš visą paslaugų paketą gavusių asmenų dėl ekonominės situacijos bei kitų specifinių barjerų 
įsidarbina tik dalis asmenų, tai lemia ganėtinai didelį skirtumą tarp dalyvavusių projekto veiklose asmenų ir įsidarbinusių po veiklų pabaigos. 
Dažnai įsidarbinimas yra trumpalaikis, asmenys dalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. 

Be to, projektų rezultatyvumas yra matuojamas tik ESF intervencijų poveikiu tikslinės grupės įdarbinimui. Atsižvelgiant 2011 m. liepą 
baigto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakyto tyrimo „Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos 
asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą“ (toliau 
šioje dalyje vadinama – Tyrimas) išvadas, galima pažymėti, kad rezultato rodikliais nėra matuojamas poveikis tikslinių grupių asmenų užimtumo 
kokybei. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms įdarbinimas ne visada padeda išlipti iš skurdo, o socialinio pažeidžiamumo jausena yra vienodai 
susijusi tiek su darbo neturėjimu, tiek su mažomis pajamomis.  Didelės dalies socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes susirasti aukštesnės 
pridėtinės vertės darbą riboja jų žemas išsilavinimas. Taip pat ESF finansuojama priemonė, skirta socialiai atskirtiems asmenims, nefinansuoja 
veiklų, skirtų dirbantiems, tačiau žemą išsilavinimą turintiems bei mažas pajamas gaunantiems asmenims. 

Galima pažymėti, kad Tyrimu taip pat nustatyta, kad ESF intervencijų poveikis yra didesnis tuomet, kai priemonės taikomos santykinai 
blogesnėje padėtyje esantiems asmenims. Tuo tarpu įgyvendinant projektus į juos įtraukiami mažiau pažeidžiami tikslinės grupės dalyviai, su 
kuriais darbas yra paprastesnis, mažiau laiko ir sąnaudų reikalaujantis, lengviau pasiekiami rezultato (šiuo atveju – įdarbinimo) rodikliai, o tuo 
pačiu ir finansavimo ir administravimo sutartyse prisiimti įsipareigojimai. 

Tyrimo metu nustatytas įžvalgas bei rekomendacijas planuojama įgyvendinti 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu 
Pagrindinis uždavinio tikslas – didinti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinti jų 

nedarbą. Apibendinant iki 2011 m. pabaigos pasiektus rezultatus, galima prognozuoti, kad daugiau kaip 20.000 įvairioms socialinės rizikos 
grupėms priskiriamų asmenų padidins savo gebėjimus ir bus labiau pasirengę konkuruoti darbo rinkoje. Įvertinant tikslinės grupės 
problematiškumą, sėkmingi ir įsidarbinimo rodiklių pasiekimai, kurie, tikėtina dar augs baigiantis visiems pagal priemonę „Socialinės rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ finansuojamiems projektams. Prie visuomenės nuostatų ir požiūrio keitimo 
socialinės rizikos ir atskirtį patiriančių asmenų atžvilgiu prisidės ir 2012 metais prasidėsiantys priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija“ projektai. Tikimasi, kad minėtos priemonės poveikis pasijus dar 2007–2013 m. laikotarpiu. 

Įgyvendinant prioriteto 3 uždavinį sėkmingai vykdomas Jungtinių Tautų vystymo programos projektas „Atsigręžk į romus: Inovatyvios 
romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“. Jungtinių Tautų vystymo programa administruoja projekto veiklas, o jas vykdo ir su tikslinėmis 
grupėmis dirba projekto partnerių darbuotojai iš VšĮ Romų visuomenės centro, VšĮ SOPA ir Vilniaus miesto socialinės paramos centro.  

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksas. Projekto metu 
teikiama struktūruota individuali pagalba – mokymas darbo vietoje, socialinių įgūdžių lavinimas, kita socialinė pagalba, individualios 
konsultacijos, įdarbinimo tarpininkų paslaugos. Buvo parengtos metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams, įdarbinimo modelis – 
mokymo programa tarpininkavimo specialistams bei socialinių įgūdžių lavinimo programa romams. Projekto darbuotojai vyko perimti gerosios 
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patirties iš organizacijų, dirbančių su romais: Olandijoje Kaatsheuvel  mieste  į organizaciją „FlexPay“ ir Čekijoje Brno mieste į organizaciją „IQ 
romaservis“. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota didžiulė tarptautinė konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo svečiai iš Olandijos S-
Hertogenbosh miesto organizacijos „PICOS“ bei šio miesto savivaldybės darbuotojai. Tarptautinės konferencijos metu buvo diskutuojama dėl 
Vilniaus miesto romų padėties, keliami kiti aktualūs su romų integracija į visuomenę susiję klausimai.  

Projekto veiklose sudalyvavo 119 romų iš Kirtimuose esančio taboro ir Vilniaus miesto bei romai iš Eišiškių bendruomenės. Romai turėjo 
galimybę dalyvauti socialinių įgūdžių mokymuose, lietuvių kalbos mokymuose, verslumo įgūdžių mokymuose, konsultuotis individualiai, 
vertinti savo galimybes pradėti verslą. Šeši romai turėjo galimybę lankyti „C“, „CE“ kategorijos vairuotojų kursus, vėliau vienas iš jų įsidarbino 
vairuotoju – ekspeditoriumi. 17 romų turėjo galimybę mokytis darbo vietoje ir tokiu būdu įgyti reikiamą kvalifikaciją. Romai mokėsi 
betonavimo, tinkavimo, vidaus apdailos darbų, šaltkalvio, virėjos, siuvėjos, kirpėjos profesijų, valymo paslaugų teikimo, viena romė baigė 
slaugytojos padėjėjos mokymo programą. 10 romų, kurie  sėkmingai baigė mokymus darbo vietoje, buvo įdarbinti. Po projekto veiklų įsidarbino 
29 romai. Projekto vykdytojas sėkmingai sudalyvavusiais projekte vadino ir tuos dalyvius, kurie po lietuvių kalbos mokymų gali patys pasirašyti 
savo vardą, pavardę ir skaityti lietuviškus žodžius, kurie savarankiškai ieško darbo ar pradeda mokymąsi.  
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6 paveikslas. 1 prioriteto įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis bei panaudotas  lėšas (mln. eurų/proc.) 

493,1 (100%)

401,7 (81,5%)

280,7 (56,9%)

0 EUR

50 EUR

100 EUR

150 EUR

200 EUR

250 EUR

300 EUR

350 EUR

400 EUR

450 EUR

500 EUR

VP suplanuotos
lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

1 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

2011 m. pabaigoje pasirašytos sutartys už daugiau nei 80 proc. visų 1 prioriteto priemonių 
įgyvendinimui skirtų lėšų, nors 2011 m. šio prioriteto priemonėms papildomai buvo skirta 51,1 mln. 
eurų. Ženklus užkontraktavimas didžiąja dalimi lemia gana sėkmingą lėšų įsisavinimą įgyvendinant 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo 1 prioriteto priemonių projektus. 
Įvertinus jau pasibaigusių ir besibaigiančių projektų sutaupytas lėšas, planuojama perskirstyti lėšas 
tarp prioriteto priemonių, o tai leis iki 2013 m. pabaigos pasirašyti sutartis visai šiam prioritetui 
skirtų lėšų sumai. 
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7 paveikslas. 1 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

215,7 (100%) 233,4(108,2%) 
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Nors 2011 m. buvo pakeistas ES fondų lėšų naudojimo planas ir kritinė pripažintų 
deklaruotinomis lėšomis suma 1 prioritetui buvo padidinta, tačiau planas buvo įvykdytas ir net šiek 
tiek viršytas. Kadangi užkontraktuota didžioji dalis šio prioriteto įgyvendinimui skirtų lėšų, o 
likusias lėšas, įvertinus galimus sutaupymus,  planuojama užkontraktuoti iki 2013 m., tikėtina, kad 
pavyks išlaikyti dabartinį įsisavinimo lygį ir pasiekti plane numatytus rodiklius.  Remdamiesi tuo, 
planuojame, kad visos 1 prioritetui numatytos lėšos iki programavimo laikotarpio pabaigos bus 
sėkmingai panaudotos.    
 
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
19 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

Grupė Tikslin ės grupės atstovų (moterų, 
imigrant ų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 
asmenų, per ataskaitinį laikotarp į 

baigusių dalyvauti projekt ų veiklose 
Moterys 62,24 

Migrantai 0,16 

Mažumos 3,61 

Neįgalieji 6,57 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 1,97 
Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis 

0,81 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys 15,89 
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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 priežiūrai atlikti (Stebėsenos komitetas) 2007 m. gruodžio 13 
d. posėdžio nutarimu Nr. 2 patvirtintus Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto 
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus, 
tačiau yra įtvirtinti viename iš bendrųjų projektų atrankos kriterijų, kurie patvirtinti 2007 m. 
gruodžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio nutarimu Nr. 1. Tačiau šio prioriteto projektų 
finansavimo sąlygų aprašuose šis bendrasis projektų atrankos kriterijus yra detalizuotas – projekto 
vykdytojai turi užtikrinti, kad projektuose nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams įgyvendinti, turi būti atsižvelgiama į specifinius 
moterų ir vyrų poreikius bei problemas, projektuose skatinamas nediskriminavimo principų 
įgyvendinimas. Taip pat, siekiant paskatinti vyresnių darbuotojų įtraukimą į projektų veiklas, kai 
kuriose priemonėse projektams prioritetas buvo teikiamas už tai, kad į mokymus įtraukiami 
vyresnio amžiaus (45+) darbuotojai: „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“. Taip pat 
šiose priemonėse projektų lygmenyje yra skatinama informacinė sklaida, viešinimas susijęs lyčių 
lygybės tematika. 

Iš esmės 2011 m. dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį yra subalansuotas – moterų, 
kurios per ataskaitinį laikotarpį baigė dalyvauti projektų veiklose, dalis nuo visų asmenų sudaro 
62,24 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu matomas didesnis moterų įtraukimas į projektų veiklas 
paaiškintinas ne tik tuo, kad 2011 m. moterų Lietuvoje gyveno 7 proc. daugiau nei vyrų (Lietuvos 
statistikos departamento duomenys - http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1299), tačiau ir tuo, 
kad kai kurioms prioriteto priemonėms būdingas intensyvesnis moterų įtraukimas į projekto veiklas. 
Kita vertus, dažnai didelis veiklose dalyvaujančių moterų kiekis atspindi tam tikrą segregaciją darbo 
rinkoje, t.y. moterų koncentraciją tam tikruose sektoriuose ar įmonėse. 

Didžiausia asmenų įtrauktimi į projektų veiklas pasižyminčioje Lietuvos darbo biržos 
įgyvendinamoje priemonėje „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ moterų ir vyrų 
balansas yra išlaikytas: moterų dalis tarp asmenų, kurie pradėjo dalyvauti projekto veiklose per 
ataskaitinį laikotarpį, sudaro 52 proc., o tarp asmenų, baigusių dalyvauti projekto veiklose 
ataskaitinį laikotarpį – 47 proc. Ši moterų ir vyrų proporcija Lietuvos darbo biržos projektuose 2011 
m. iš esmės atitinka registruotų bedarbių pasiskirstymą pagal lytį – tarp 2011 m. pab. įregistruotų 
bedarbių moterys sudarė 44,4 proc., o vyrai – 55,6 proc. (Lietuvos darbo biržos duomenys – 
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/situacija.aspx). 

Intensyvesnis nei tikėtasi buvo moterų dalyvavimas priemonės „Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas“ projektuose – čia moterų, baigusių dalyvavimą projektų veiklose, dalis sudarė 76 
proc. Atitinkamai įgyvendinant priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės 
ūkio į kitas veiklas“ moterų dalis tarp visų projektų dalyvių, baigusių dalyvavimą projekto veiklose, 
buvo 65 proc. Vis dėl to didžiausias moterų įtraukimas, lyginant moterų dalį nuo mokymuose 
dalyvavusių visų tikslinės grupės atstovų, per ataskaitinį laikotarpį baigusių dalyvauti projektų 
veiklose, yra priemonėse, kurios, kaip minėta, labiau atspindi moterų segregaciją darbo rinkoje ir 
faktinį moterų visuomeninį statusą, t.y. priemonėse „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie 
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (88 
proc.), „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (80 proc.) ir „Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ (80 proc.). Tuo tarpu kalbant apie moterų įtraukimą į projektų veiklas, 
finansuojant privataus sektoriaus darbuotojų mokymą, moterų dalyvavimas yra mažesnis ir siekia 
47 proc. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad moterų ir vyrų įtraukimo santykis iš esmės atspindi 
tendencijas darbo rinkoje – valstybiniame sektoriuje dirbančių moterų/vyrų santykis yra 68 proc./32 
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proc., o privačiame sektoriuje – atitinkamai 46 proc./ 54 proc. (Lietuvos statistikos departamento 
duomenys - http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1303). 

Tuo tarpu priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“, kuri skirta tokioms pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kaip socialinės rizikos 
šeimos, nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys , asmenys, sergantys priklausomybės 
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis  ir kt., pasižymi tam tikra specifika, nors iš principo lyčių 
balansas šią priemonę įgyvendinant taip pat išlaikytas: moterų dalis tarp asmenų, baigusių dalyvauti 
projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, – 43 proc. Ir nors moterys tarp šių asmenų, pradėjusių 
dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, sudaro tik 34 proc., tačiau projektų 
įgyvendinimo eigoje šis santykis pasikeis. Analizuojant moterų ir vyrų skaičių šioje priemonėje, 
reikia pažymėti, kad tam tikras grupes didžiąja dalimi sudaro beveik išimtinai moterys arba vyrai, 
todėl tarp nuteistųjų ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų, baigusių dalyvauti projekto 
veiklose ataskaitinį laikotarpį, moterys sudaro tik 7 proc., o tarp asmenų, sergančių priklausomybės 
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis  - 21 proc. Kita vertus, tarp  asmenų, priskiriančių save prie kitų 
socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenų, baigusių dalyvauti projekto veiklose ataskaitinį 
laikotarpį, moterys sudaro net 83 proc. 

 
Projektų pavyzdžiai: 
Lietuvos muziejų asociacija įgyvendino projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir 

gebėjimų ugdymas: II etapas“ (SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-099). Jo metu buvo 
įgyvendintos 29 mokymo programos, apimančios tris mokymų sritis – profesinius muziejų veiklos 
vykdymo mokymus, profesinius valdymo ir administravimo bei bendruosius užsienio kalbų 
mokymus. Muziejuose, kaip ir švietimo įstaigose, daugiausia dirba moterys. Šio projekto tikslinė 
grupė – taip pat ne išimtis: projekto partnerių muziejų darbuotojų moterų ir vyrų dalis yra 
atitinkamai 82,58 % ir 17,42 %. Tokia situacija susiklostė dėl kultūrinių, socialinių ir finansinių 
veiksnių. Vykdant projektą lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai buvo aktyviai taikomi. 
Dalyvauti projekto mokymuose galimybę turėjo visi muziejų-partnerių darbuotojai. Į mokymų 
temas buvo įtrauktos lyčių lygybės bei nediskriminavimo potemės, pateiktos praktinės užduotys, 
padedančios pažinti diskriminuojančias lyties, etninės kilmės, tikėjimo, negalios ar seksualinės 
orientacijos atžvilgiu nuostatas ir elgesį. Mokymo „Muziejaus edukacinių programų rengimas“ 
metu projekto dalyviams buvo paruoštos gairės-rekomendacijos, kaip edukacinėse programose 
galima skleisti informaciją lyčių lygybės bei nediskriminacijos klausimais. Priemonės, skatinančios 
lyčių lygybę ir nediskriminavimą, buvo detalizuojamos ir pateikiamos viešinant projektą Lietuvos 
muziejų asociacijos interneto tinklapyje. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su partneriais įgyvendino projektą 
„Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ (SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-
031). Projekto tikslas - kelti ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją bei įgūdžius siekiant kokybiškų 
paslaugų teikimo klientams. Projekto metu buvo surengta atvira interaktyvi paskaita apie lyčių 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, ypač akcentuojant nediskriminavimą dėl negalios, sveikatos, 
amžiaus ir kitų visuomenei jautrių temų, kurios aktualios ir visuomenės sveikatos kontekste. 
Projektas sudarė lygias galimybes tobulinti darbo jėgos kompetenciją skirtingų lyčių ir visų amžiaus 
grupių vadovams, specialistams bei kitiems darbuotojams. 

 
 
2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai pažeidžiamų grupių užimtumas ir socialinė aprėptis 
 

2011 m. socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausančių ir socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų dalis tarp visų prioriteto priemonių veiklose dalyvavusių asmenų sudarė vidutiniškai 30 
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proc.: 41.8411 asmenys (31 proc.) pradėjo dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį ir 
45.680 asmenų (arba 29 proc.) baigė dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį. 

Tarp kitų šiame kontekste paminėtinų priemonių būtina išskirti tiesiogiai socialiai 
pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai skirtą priemonę  ,,Socialinės rizikos 
ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Šios priemonės veiklose 2011 m. 
baigė dalyvauti 6.365 asmenys, atitinkamai 4.732 pradėjo dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį 
laikotarpį. Šios priemonės įgyvendinimas vykdomas trimis etapais, iš kurių pirmieji du pradėti 2009 
m., o trečiasis – 2012 m. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal šią priemonę į projektų veiklas 
įtraukta apie 15 tūkst. socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų. 

Šios priemonės, taip pat priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektų 
dalyviai save priskiria prie socialinę atskirtį patiriančių asmenų. Neįgaliųjų tikslinė grupė į 
projektus taip pat įtraukiama per neįgaliųjų profesinės reabilitacijos priemonę, kurią įgyvendina 
Lietuvos darbo birža. Iki 2011 m. pabaigos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programose dalyvavo 
6.371 asmenų su negalia, kurie baigė dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį. 
Pažymėtina ir tai, kad didelė dalis Lietuvos biržos vykdomų aktyvios darbo rinkos priemonių 
projektų veiklose dalyvaujančių asmenų save priskiria prie pažeidžiamų grupių – šių asmenų dalis 
tarp visų, kurie baigė dalyvauti projekto veiklose per 2011 m. sudaro 46 proc. Tai paaiškintina visų 
pirma tuo, kad Lietuvos darbo birža ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendino projektą, skirtą socialinėms 
įmonėms, subsidijuojant jose dirbančių asmenų darbo užmokestį – projekto veiklose tokiu būdu 
2011 m. dalyvavo 2.972 neįgalieji. 

Priklausymą socialinės rizikos arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupei deklaruojančių 
asmenų sutinkama kiekvienoje iš 1 prioriteto priemonių, tik vienose asmenų, priskiriančių save šiai 
kategorijai, dalyvavimas yra fragmentinis (pvz. „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ – apie 2 
proc.), o kitose – atspindintis priemonės specifiką ir dėl to logiškas (pvz. „Kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių ugdymas“ – apie 20 proc.). Vis dėl to, priskyrimas didele dalimi priklauso ir 
nuo to kaip save vertina į projektų veiklas įtraukiami asmenys, pildantys dalyvių anketas. Dėl šios 
priežasties priemonėse, kur socialinę atskirtį patiriančių asmenų buvo tikėtasi daugiau, pvz. 
priemonėje „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ ir 
priemonėse, kur šių asmenų dalyvavimas turėjo būti mažesnis, pvz., „Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas viešajame sektoriuje“, įvyko priešingai – socialiai pažeidžiamų asmenų, kurie baigė 
dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, kategorijai save priskyrė atitinkamai 12 proc. 
ir 8 proc. veiklose dalyvavusių asmenų. 

 
Projektų pavyzdžiai: 
Siekiant sukurti patogesnį kelią nuteistųjų integracijai, 2009-2012 m. įgyvendintas Europos 

socialinio fondo finansuojamas projektas „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų 
šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“ 
(VP1-1.3-SADM-02-K-01-078). Jį bendromis pastangomis vykdo Vilniaus arkivyskupijos Caritas, 
Lietuvos kalinių globos draugija, Vilniaus regiono probacijos tarnyba ir Teisės institutas. 

Projektas unikalus tuo, kad 3 metus išvien veikė biudžetinė įstaiga – probacijos tarnyba, dvi 
nevyriausybinės organizacijos ir mokslo institutas. Buvo stengiamasi ne tik taikyti efektyvesnes 
nuteistųjų, grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų ir jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką 
priemones, bet ir kurti pasitikėjimu, bendradarbiavimu, kompetencijų dalinimusi ir bendru 
planavimu paremtą integracijos modelį. Taip sutariant dėl bendrų vertybių, atrandant 
bendradarbiaujančių organizacijų privalumus ir silpnesnes puses. 

Turbūt pirmą kartą Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
socialiniai darbuotojai įsikūrė Vilniaus regiono probacijos tarnybose patalpose. Taip gerokai 
sutrumpindami nuteistiesiems kelią pas profesionalius socialinius darbuotojus, kuris jiems labai 
                                                 
1 Skaičiuota pagal 15 lentelės duomenis, iš bendro dalyvių skaičiaus atimant asmenų, nepriklausančių socialinės 
atskirties ir socialinės rizikos grupėms, skaičių. 
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dažnai būna per ilgas, per sudėtingas ir per sunkus. Tai sudarė sąlygas ir daug intensyvesniam 
Vilniaus arkivyskupijos Carito bei Vilniaus regiono probacijos tarnybos bendradarbiavimui. 

Vienas iš svarbių projekto elementų buvo mokslinis vykusios veiklos vertinimas ir jo 
pagrindu Teisės instituto mokslinių tyrimų serijoje išleisti du leidiniai: „Savanorystė probacijos 
sistemoje: prielaidos ir galimybės“ ir „Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos 
modelis“. Tokiu būdu siekta apibendrinti ir išsaugoti geros praktikos pavyzdžius, tikintis, kad jie 
bus naudingi ir ateityje. 

Iki 2012 m. sausio 31 d. projekto veiklose dalyvavo 680 asmenų, iš jų 157 asmenys įsidarbino 
ir 41 tęsia mokymąsi, tai sudaro daugiau kaip 29 proc. visų projekto dalyvių. Projekto rezultatai dar 
kartą patvirtino, kad labai svarbi nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos į 
visuomenę prielaida yra sklandesnis jų įsiliejimas į darbo rinką. Tikimybė, kad asmuo pakartotinai 
atliks nusikaltimą sumažėja, jeigu jis, atlikęs bausmę, netrukus pradeda dirbti nuolatinį, jo poreikius 
ir galimybes atitinkantį ilgalaikį darbą. Tačiau integracijai į darbo rinką dažnai reikia sukurti 
sąlygas: naujai išmokti socialinių įgūdžių, įgyti kvalifikaciją, įprasti gyventi savarankiškai, susirasti 
būstą, naujai suderinti santykius su artimaisiais, išspręsti priklausomybių problemas, grąžinti skolas 
ir pan. Tam būtina koordinuota ir viena kitą nuosekliai papildanti įkalinimo įstaigų, probacijos 
tarnybų ir šioje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veikla. 

 
2009 m. rugpjūtį prasidėjęs, iki šiol sėkmingai tęsiasi Kauno moters užimtumo informacijos 

centro ir 11-os partnerių įgyvendinamas 597.429 eurų vertės projektas „Lankstus darbo 
organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ (VP1-1.1-SADM-04-K-01-002). 

Užimtumas ir pajamos – pagrindiniai veiksniai, užtikrinantys socialiai pažeidžiamų 
visuomenės grupių integraciją į darbo rinką bei visuomenę. Projektu siekiama sudaryti palankias 
sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.  

Šeimos įsipareigojimai, ypač atsakomybė už mažamečius vaikus, apsunkina tėvų galimybę 
uždirbti pajamas ir aprūpinti savo šeimą. Tam, kad patenkintų vaikų poreikius, tėvai (ypač mamos) 
yra priverstos nedirbti ir prižiūrėti vaikus namuose, ypač jeigu jie dažnai serga arba nėra išplėtoto 
viešojo vaikų ugdymo paslaugų tinklo gyvenamojoje vietovėje. Privačios ugdymo įstaigos socialiai 
pažeidžiamoms šeimoms, ypač vienišiems tėvams, nėra finansiškai prieinamos. Vaikus 
auginantiems tėvams į darbo rinką sunku įsilieti ir pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, kadangi 
moterys būna praradusios įgūdžius ir pasitikėjimą savimi, o darbdaviai ne visada linkę ieškoti 
lanksčių darbo formų asmenims, kurie turi įsipareigojimų šeimai. Dirbantiems mažas pajamas 
gaunantiems tėvams darbo rinkoje išsilaikyti taip pat sudėtinga. Jie sprendžia dilemą: gaunant 
mažas pajamas, pasamdyti auklės neįmanoma, valstybinių ugdymo įstaigų darbo laikas dažnai 
nesutampa su tėvų darbo grafiku, tad neretai priimamas sprendimas atsisakyti turimo darbo, jo 
teikiamų pajamų, ir savarankiškai rūpintis vaikais namuose.  

Šias kompleksines mažas pajamas gaunančių, vaikus iki 10 metų auginančių asmenų 
problemas projekto vykdytojas ir partneriai (mokyklos, vaikų darželis, Lygių galimybių plėtros 
centras, verslo įmonė, moterų užimtumo ir informacijos centrai) sprendžia organizuodami 6 
pagrindines veiklas Kauno, Vilniaus, Alytaus, Tauragės, Jurbarko ir kitose savivaldybėse 
(pastarosiose trijose probleminėse savivaldybėse socialinis pažeidžiamumas itin ryškus dėl ribotų 
darbo rinkos galimybių ir pačių projekto dalyvių nepasirengimo sėkmingai joje konkuruoti).  

Vaikų priežiūros paslaugos asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirba arba turi 
sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus. Nuo projekto pradžios moters užimtumo 
informacijos centruose, vaikų darželyje ir mokyklose prižiūrimi 352 tėvų 429 vaikai. Veikiančiose 
dieninėse, prailgintose ar šeštadieninėse grupėse mažas pajamas gaunantys dirbantys tėvai palieka 
savo vaikus specialistų priežiūrai. Vaikams projekto lėšomis teikiamos ugdymo, laisvalaikio 
užimtumo, maitinimo paslaugos. Dirbantiems tėvams nereikia rūpintis, kaip spėti nuvesti ir paimti 
vaiką iš priežiūros grupės, kadangi grupių darbo laikas yra suderintas su tėvų darbo laiku. 
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Nedirbantys tėvai savo vaikus atsiveda į moters užimtumo informacijos centruose vykdomus 
mokymus ir konsultacijas: tuo metu, kai tėvai mokosi, su jų vaikais atskiruose kambariuose užsiima 
vaikų auklės. 

Dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, 
tobulinantys bendruosius įgūdžius. Nuo projekto pradžios 177 nedirbantys asmenys dalyvavo 
psichologinės motyvacijos, anglų kalbos, sėkmingos darbo paieškos, kompiuterinio raštingumo 
mokymuose. Mokymai padėjo suformuoti bazines nedirbančių asmenų kompetencijas, būtinas 
šiuolaikinei darbo rinkai.  

Individuali pagalba ieškant darbo. Grupinius mokymus nedirbantiems asmenims papildo 
individualios konsultacijos, kurių metu su kiekvienu asmeniu dirbama atskirai įvertinant jo 
gebėjimus, žinias, padedant parengti gyvenimo aprašymą, kontaktuojant su potencialiais 
darbdaviais ir teikiant kitokią pagalbą įsidarbinant.  

Švietimas šeimos ir darbo derinimo tema. Tam, kad būtų pakeistos neigiamos darbdavių 
nuostatos ir išryškinta lanksčių darbo formų bei šeimai palankių priemonių nauda, projekte imtasi 
švietėjiškų veiksmų. Nuo projekto pradžios iki 2011 m. pabaigos mokymuose apie šeimai ir darbui 
palankias priemones, lanksčias darbo organizavimo formas, lyčių lygybės darbe pranašumus, 
lygybės darbe planavimo praktinius aspektus ir kt. dalyvavo 338 asmenys (darbdavių ir 
savivaldybių atstovai). Jiems organizuotas 21 seminaras po 2 dienas.  

Šeimai palankių darbo formų diegimas. Iki 2011 m. pabaigos 47-iems projekto partnerio 
(uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis Nevėžis“) darbuotojams suteiktos 27 konsultacijos šeimai 
palankių darbo formų ir priemonių diegimo klausimais bei įvykdyti 3 seminarai po 2 dienas. 
Teorinę švietėjišką informaciją svarbu įdiegti praktiškai. Konsultacijų ir seminarų metu konsultantai 
darbuotojams teikė konkrečius pasiūlymus dėl šeimai palankių priemonių pasirinkimo, kolektyvinių 
darbo sutarčių (integruojant nuostatas apie lanksčias darbo formas) sudarymo, vidinės darbo 
tvarkos, įmonės mikroklimato gerinimo, lygių galimybių įmonėje įvertinimo ir veiksmų plano 
rengimo bei įgyvendinimo. Įmonėje „Naujasis Nevėžis“ pakeitus stereotipines nuostatas ir 
numačius palankias šeimai priemones, stiprinamos socialiai pažeidžiamų šeimų galimybės 
išsilaikyti darbe.  

Projekto dalyviai, pasinaudoję vaikų priežiūros paslaugomis, jas įvertino gerai arba labai 
gerai, ypač pozityviai buvo vertinamos paslaugos netipinėmis darbo valandomis (18-22 val.) ir 
šeštadieniais. 87 proc. apklaustųjų mano, kad suteiktos priežiūros paslaugos leido lengviau suderinti 
šeimos ir darbo įsipareigojimus. Bendrųjų įgūdžių mokymuose ir individualiose konsultacijose 
dalyvavę nedirbantys projekto dalyviai įsitikinę, kad šios priemonės padidino jų galimybes susirasti 
darbą. Projektas dar nesibaigė, o jau įsidarbino virš 50 nedirbusių projekto dalyvių (trečdalis). 
Darbdaviams, darbuotojams, savivaldybių atstovams skirtuose seminaruose dalyvavę respondentai 
nurodė, kad nagrinėtos temos buvo aktualios (85 proc.), o įgytos žinios – labai naudingos (87 
proc.). Kai kurie seminarų dalyviai pažymėjo, kad mokymų turinys suteikė galimybę kitaip 
pažvelgti į lyčių lygybės problemas, pasidalinti informacija su kolegomis darbe, taikyti žinias 
analizuojant teisines iniciatyvas ar įgyvendinant galiojančius įstatymus.  

Pozityvūs tyrimo rezultatai patvirtina, kad projekte taikomos priemonės veiksmingai įtakoja 
socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinės aprėpties didinimą. 

 
 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 
 

Priemonėje „Žmogiškųjų 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 
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(įsisavinimo ir diegimo) iniciatyvomis mikro (regioniniame) lygyje, t.y. produktų, paslaugų 
tobulinimu bei pritaikymu naujos kartos įrangai arba naujų produktų kūrimo (tobulinimo ir plėtros) 
iniciatyvomis mikro (regioniniame) lygyje, t.y. įmonės konkurencingumo bei aktyvumo 
tarptautinėse rinkose didinimu. 

Iš esmės novatoriška arba skatinančia novatoriškumą galime laikyti priemonę „Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas“. Įgyvendinant šią priemonę skatinama sudaryti palankias sąlygas 
darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, taip 
pat skatinamas šeimai palankios darbovietės kūrimas: darbdavių ir darbuotojų atstovų (profesinės 
sąjungos, darbo tarybos) švietimas, mokymai ir konsultacijos (įskaitant teisines) šiose srityse: 
šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo organizavimo formos ir jų 
taikymas, kolektyvinės darbo sutarties sudarymas, lyčių lygybės planavimas darbovietėje, lyčių 
lygybės darbe pranašumai; darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimo priemones. Paminėtina ir tai, kad prioritetas teikiant finansavimą šios 
priemonės projektams buvo teikiamas už tai, kad projektas tęsia ankstesniame ES struktūrinių fondų 
(ypač įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvą EQUAL) panaudojimo etape sukurtų sėkmingų 
veiklos modelių įgyvendinimą. 

Įgyvendinant priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“ socialinio novatoriškumo principas yra įtrauktas į specialiuosiuos prioritetinius 
atrankos kriterijus. Prioritetas, už kurį skiriamas aukštesnis vertinimo balas, buvo skiriamas 
projektams, įgyvendinamiems pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones šalies ar 
savivaldybės mastu. 

 
Projekto pavyzdys: 
Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje projekto „VARTAI: įmonių socialinės ir 

aplinkosauginės inovacijos“ (VP1-1.1-SADM-03-V-02-001), įgyvendinamo kartu su Lietuvos 
profesinė sąjunga "Solidarumas", Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Labdaros ir paramos 
fondu "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras", tikslas – sukurti būtinas 
sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) Lietuvoje ir skatinti įmones savo veikloje taikyti 
jos principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, stiprios socialinės 
sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos. 

Pirmiausia šis įgyvendinamas projektas yra unikalus tuo, kad juo visapusiškai įgyvendinama 
Nacionalinė ĮSA programa ir vienu metu kompleksiškai sprendžiamos visos, ĮSA plėtrą Lietuvoje 
stabdančios problemos: menkas ĮSA paplitimas versle ir ĮSA naudos silpnas suvokimas, neaktyvios 
NVO, nekritiška žiniasklaida, neatsakingas vartotojas ir pan. Šios problemos sprendžiamos įvairiais 
lygiais: valstybės, verslo, pilietinės visuomenės ir vartotojo lygmenimis, nes tik sukūrus tinkamas 
sąlygas visais šiais lygiais įmanoma tikėtis veiksmingų pokyčių ĮSA srityje. Projektu užtikrinamas 
visų įmanomų interesų grupių dalyvavimas veiklose. 

Antra, projekte derinamos veiklos, kuriomis tiesiogiai projekto vykdytojai sprendžia ĮSA 
plėtros problemas, kartu su veiklomis, kuriomis skatinama kitų subjektų iniciatyva pasiūlyti įvairius 
konkrečius ĮSA problemų sprendimo būdus „projektų projekte“ pagalba – tai užtikrina dinamišką, 
įtraukiantį, aktualų ir „iš apačios“ einantį projekto įgyvendinimą.  

Inovatyvios veiklos:  
NVO–verslo partnerystės iniciatyvos diegiant ĮSA. NVO-verslo partnerystės iniciatyva ĮSA 

srityje suprantama kaip savanoriškas, abipusiai naudingas ir inovatyvus aljansas tarp skirtingų 
sektorių, skirtas spręsti tam tikras visuomenei ir verslui aktualias problemas ĮSA srityje sujungiant 
organizacijų resursus ir kompetencijas. Projekto metu bus įgyvendinta iki 25 bendrų NVO–verslo 
partnerystės iniciatyvų aplinkosaugos, darbo santykių, žmogaus teisių, verslo skaidrumo ir/arba 
anti-korupcijos, verslo integravimo į visuomenę, verslo pilietiškumo ir savanorystės skatinimo arba 
kompleksinėje (kelias ĮSA kryptis apimančioje) srityse.  
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Pavyzdžiui, viena iš projekte vykdomų iniciatyvų yra Lietuvos žmonių su negalia sąjungos ir 
telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ partnerystės iniciatyva „Negalia – ne kliūtis būti su mumis“: 
įmonės vidinės aplinkos ir teikiamų paslaugų prieinamumo asmenims su negalia gerinimas ir jų 
įdarbinimo skatinimas. Įgyvendinama iniciatyva siekiama paskatinti socialinį sąmoningumą versle 
ir plėsti socialinės atsakomybės principų diegimą atsižvelgiant į socialiai pažeidžiamų grupių 
poreikius. Partnerystės komponentai: UAB „Omnitel“ darbuotojai mokomi negalios etiketo; 
rekomendacijų dėl fizinės aplinkos pritaikymo rengimas; konsultacijos neįgaliųjų įdarbinimo 
integracijos klausimais. „Omnitel“ nuomone, tai nauda įmonei: gerėja paslaugų kokybė. Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos nuomone, tai nauda NVO: efektyviau įgyvendinamas NVO veiklos 
tikslas.  

VŠĮ „Gyva LT“ ir partnerių UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB 
„Klaipėdos vanduo“, UAB „Šiaulių vandenys, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Dzūkijos 
vandenys“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija bei VŠĮ „Vandentvarkos institutas“ partnerystės 
iniciatyva – „Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose“. 

Šios iniciatyvos tikslas – atsakingos vandens vartojimo kultūros skatinimas, kurio siekiama 
bendradarbiaujant su įmonėmis–partnerėmis formuoti jų socialinės atsakomybės komunikacijos 
praktiką, užmegzti dialogą su įvairiomis tikslinėmis grupėmis (įmonės–partnerės vandens tiekėjos, 
kavinės ir restoranai, prekybos tinklai, parduotuvės ir degalinės, savivaldybės ir visuomenė plačiąja 
prasme). Partnerystės komponentai: konsultacijos arba mokymai ĮSA komunikacijos klausimais; 
pagalba techniniais ir žmogiškaisiais ištekliais; bendros viešos akcijos. Pagrindinis iniciatyvos 
rezultatas – tinklo „H2O!”, kuris vienija viešojo maitinimo įstaigas, svečius nemokamai 
vaišinančius vandeniu iš čiaupo, atsiradimas. Iniciatyvos metu taip pat konsultuojami restoranai, 
prekybos centrai, degalinės bei įmonės, vyksta mokymai apie atsakingą vandens vartojimą kaip 
gerąją aplinkosaugos praktiką, bendradarbiaujama su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėmis 
dėl vandens fontanėlių sistemos diegimo viešosiose vietose. 

ĮSA diegimo ekonominės naudos tyrimas. Tai unikalaus pobūdžio tyrimas, kuris Lietuvoje 
atliekamas pirmą kartą, kurio esmė – įvertinti ĮSA veiklos ekonominę naudą. Tai itin svarbu dėl to, 
kad ĮSA ekonominės naudos įrodymai būtų rimta paskata verslui domėtis ĮSA ir imti ją diegti 
versle. Viena iš ĮSA plėtros kliūčių yra tai, kad nėra pakankamai daug nacionalinių pavyzdžių, kurie 
įrodytų ĮSA vertę verslui. Todėl ĮSA suvokiama kaip papildoma ir kainuojanti veikla, kurios verte 
abejojama. Šia projekto veikla siekiama įvertinti ĮSA tiesioginę ir netiesioginę vertę įmonei ir 
surinkti įrodymus, kaip ĮSA principų diegimas keičia darbo aplinką įmonėje, kaštų pasiskirstymą, 
įmonės įvaizdį visuomenėje, pardavimų srautus, investuotojų pritraukimo ir naujų rinkų atradimo 
galimybes, finansinius rezultatus. Kadangi ĮSA poveikis pasireiškia ne iš karto, o yra orientuotas į 
ilgalaikį vertės kūrimą, vykdomas ilgalaikio poveikio tyrimas Lietuvoje veikiančiose įmonėse. 

ĮSA standartų diegimas įmonėse. Socialinės atsakomybės ir (ar) aplinkos vadybos sistemų 
standartai – tai išsamūs konkrečios srities savanoriškai diegiami reikalavimai, kurių įgyvendinimas 
gali būti patikrinamas. Vieningo ĮSA standarto šiuo metu nėra, tačiau kai kurie šiuo metu taikomi 
standartai ir sistemos yra skirtos įvairiems ĮSA principams diegti įmonėse. Su ĮSA susiję šie 
standartai: SA8000, ISO 26000, ISO 14001, EMAS ir kt. ĮSA standartų diegimo tikslas (praktinių 
seminarų ir konsultacijų pagalba) – užtikrinti realų ĮSA principų diegimą įmonės struktūroje, 
vidiniuose procesuose ir veikloje. ĮSA standartų ir sistemų diegimo procesas nėra trumpas, todėl 
reikalauja įmonės apsisprendimo, naudų išgryninimo, atsakingų asmenų paskyrimo ir kitų veiksmų. 
Kadangi projekte nenumatytas finansavimas ĮSA sertifikavimui, bet atliekamas pirminis etapas – 
pats ĮSA diegimas praktinių seminarų ir konsultacijų pagalba, užtikrinamas dalyvaujančių įmonių 
įsipareigojimas atlikus šią veiklą per nustatytą laikotarpį atlikti sertifikavimo veiksmus, kurie bus 
apmokėti įmonių lėšomis. Atrenkant įmones, kuriose vykdoma projekto veikla, vertinama įmonės 
motyvacija diegti ĮSA standartus, įmonės veiklos stabilumas rinkoje, įsipareigojimas išlaikyti 
projekto rezultatus savo iniciatyva ir lėšomis ir kita informacija, susijusi su galimybėmis praktiškai 
diegti standartus ir sistemas įmonėje. Taip pat atrenkant įmones siekiama maksimizuoti veikos 
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poveikį – siekiama atrinkti tokias įmones ir sektorius, kurie galėtų įtakoti ĮSA principų diegimą per 
tiekimo grandinę, asociacijas ir pan. 

ĮSA pažangos stebėsena šalies mastu. Tai unikali veikla dėl to, kad pirmą kartą vykdoma 
nuolatinė valstybės taikomų priemonių teikiamos pažangos šioje srityje stebėsena, kuri leis planuoti 
ir pagrįsti tolimesnes priemones ir apskritai parodyti bendrą situaciją šalies mastu dėl ĮSA 
paplitimo. 
 
 
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 

Tiesiogiai su informacinės visuomenės plėtros prioriteto įgyvendinimu yra susijusi priemonė 
„Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 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 uždavinius. Šios 
priemonės 22 projektų įgyvendinimui skirta 10.483.352 eurų. Pagal pasirašytas su projektų 
vykdytojais kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus 
asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas, 
taip pat  kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) taikymui kasdienėje veikloje, ugdymo mokymuose dalyvaus apie 60 tūkstančių 
asmenų. Šie mokymai bus vykdomi pagal ECDL programą gyventojams (ECDL for Citizens/ E-
Ciztizen) ir programą, skirtą Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimui (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“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) pripažintose 
problemine teritorija, arba regioniniuose centruose, išskirtuose Lietuvos regioninės politikos iki 
2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 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. 

 
Projekto pavyzdys: 
Asociacijos „LĮA“ („Langas į ateitį“) įgyvendinamo projekto „Lietuvos e. piliečiui – 

paslaugos internete“ (VP1-1.1-SADM-07-K-01-015) tikslas – suteikti žinių ir IKT naudojimo 
įgūdžių bei išmokyti e. paslaugų naudojimosi pagrindų 16.000 suaugusių Lietuvos gyventojų. 
Projektas orientuotas į 3 pagrindines tikslines grupes –  ieškančius darbo asmenis, neįgaliuosius bei 
kaimo vietovių gyventojus, kadangi šių grupių atstovai dėl socialinės padėties, gyvenamosios vietos 
ar savo negalios yra bene labiausiai atskirti nuo visuomenės ir lengviausiai pažeidžiami. Baigę šiuos 
kursus jie galės lengviau įsijungti į visuomenės gyvenimą bei darbo rinką, turės daugiau galimybių 
mokytis, bendrauti. Projektas sudaro galimybes socialinei atskirčiai šalyje mažėti, padeda spręsti 
problemas, iškylančias gyventojams, vis dar neturintiems kompiuterinio raštingumo žinių ir 
nemokantiems naudotis e. paslaugomis. Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su socialiniais 
partneriais: Lietuvos darbo birža, Lietuvos neįgaliųjų draugija, viešųjų interneto prieigos taškų 
steigėjais. 

Žinių visuomenės vystymas ir e. paslaugų naudojimo skatinimas yra vienas iš Lietuvos 
siekiamų tikslų, nurodytų ir Visuotinio kompiuterinio raštingumo programoje. Pasinaudojant ES 
struktūrinių fondų  lėšomis šio tikslo galima siekti greičiau. Šiuo metu mokymuose jau  dalyvavo 
15.856 gyventojai. 

Projektui pasibaigus mokomoji medžiaga bus prieinama asociacijos „LĮA“ interneto 
svetainėje visiems norintiems. Tai užtikrins galimybę mokytis kitiems pageidaujantiems projektui 
pasibaigus. Visi projekto dalyviai bus informuoti, kad šis projektas vykdomas finansuojant ES 
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struktūrinių fondų lėšomis, todėl projekto eigoje ir projektui pasibaigus tai garantuos tinkamą 
gautos paramos projektui vykdyti sklaidą. Tikimasi, kad projekto metu įgytos žinios prisidės prie 
dalyvių gyvenimo kokybės pagerinimo. Išmokus naudotis e. paslaugomis įgytas žinias bus galima 
pritaikyti visur – tiek darbe, tiek kasdienėje veikloje. Be to, patyrus e. paslaugų teikiamą naudą ir 
išmokus jomis naudotis, gyventojai bus motyvuoti pasidomėti naujomis e. paslaugomis ir drąsiau 
jomis naudosis. Tuo būdu projektas paskatins e. paslaugų naudotojų skaičiaus augimą Lietuvoje. 

„Langas į ateitį“ veikla, kaip privataus verslo ir valstybės bendradarbiavimo pavyzdys siekiant 
bendrų tikslų, tapo puikia Lietuvos sėkmės istorija, pristatant mūsų šalį pasaulyje.  

Socialiai atsakingų įmonių  įsteigta asociacija „Langas į ateitį“ Briuselyje vykusiame 
„Europos Sąjungos darbingumo forume“ apdovanota už Lietuvos moterų įgūdžių ugdymą 
informacinių ir komunikacijos technologijų srityje. 

Lietuvos organizacijos veiklos rezultatus apdovanojimu įvertino „Europos darbui reikalingų 
įgūdžių aljansas“. „Langas į ateitį“ aukščiausią apdovanojimą gavo kategorijoje „Moterų įtakos 
didinimas pasitelkiant šiuolaikines technologijas“. Europos Sąjungos konkurso  rengėjai ir 
vertinimo komisija įvertino „Langas į ateitį“ surengtų gyventojų mokymų rezultatus, kurie parodė, 
kad daugiau nei 70 procentų kursų lankytojų, išmokusių naudotis internetu ir e. paslaugomis, buvo 
moterys. Per paskutinius 5 metus e. įgūdžių „Langas į ateitį“ kursuose įgijo apie 45.000 Lietuvos 
moterų. Finale  „Langas į ateitį“ projekto  rezultatai nurungė Estijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos ir Serbijos projektus. 

 
5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
20 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 
skaičius1 

Alytaus 6.790.591,59 105 
Marijampolės 5.463.926,25 100 
Tauragės 4.744.102,79 86 
Mažeikių 5.978.930,52 95 
Telšių 5.124.701,96 83 
Utenos 4.837.554,02 93 
Visagino 4.492.387,21 74 
 
 

Septyniems regioniniams ekonomikos augimo centrams tenkančios įsisavintos 1 prioriteto 
lėšos sudaro 37.432.194 eurų arba 38 proc. nuo bendros prioriteto įsisavintų lėšų apimties. Šį 
santykį laikome pakankamai dideliu, turint omenyje, kad šie centrai sudaro tik 7 iš 60 savivaldybių, 
be to, didžioji investicijų dalis tenka didiesiems Lietuvos ekonomikos centrams Vilniui ir Kaunui 
(14 proc. nuo bendros prioriteto įsisavintų lėšų apimties). Kiekvienam ekonomikos augimo centrui, 
nurodytam 20 lentelėje teko didesnė nei vidutiniškai kiekvienai iš 60 savivaldybių tekusi lėšų dalis. 
Pažymėtina, kad kai kuriems ekonomikos augimo centrams tenka ganėtinai didelė šio prioriteto 
investicijų dalis, pavyzdžiui, Alytaus miesto savivaldybė šiuo atžvilgiu yra antra po Vilniaus ir 
Kauno miestų savivaldybių. 

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“ (Žin., 2007, Nr. 
15-555) pripažintose problemine teritorija, arba regioniniuose centruose, išskirtuose Lietuvos 

                                                 
1 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali 
teikti naudos keliems regionams. 
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regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų 
strategijos“. 
 
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

1 prioriteto poveikis regioninei darniai plėtrai yra neutralus. Vis dėlto, darnios plėtros principo 
laikymasis yra privalomas visiems pagal 1 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 (užimtumui, skurdui ir socialinei atskirčiai, sveikatai, 
švietimui ir mokslui, kultūros savitumui), ekonomikos (darniam pagrindinių ūkio šakų ir regionų 
vystymuisi), regionų vystymo (aplinkosauginiams, socialiniams ir ekonominiams skirtumams 
mažinti) srityse. Taip pat, visi projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi politikos socialinio 
aspekto (užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo) įgyvendinimo, prisidėti prie 
įmonių augimo, konkurencingumo, gyventojų socialinės aprėpties didinimo skatinant dirbančiųjų 
įtraukimą į mokymosi procesą, gyventojų ekonominio aktyvumo ir užimtumo didinimo, nedarbo 
mažinimo. 
 
7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 
 

2007–2013 m. ŽIPVP 1 prioritete „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” numatyta 
teikti paramą projektams, vykdantiems keitimąsi patirtimi su kitomis ES valstybėmis narėmis ir 
praktinį geros užsienio valstybių patirties pritaikymą Lietuvoje. 

Ataskaitiniu laikotarpiu tarptautinis bendradarbiavimas buvo vykdomas projektuose, kurie 
finansuoti pagal priemones: „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo 
rinką” bei „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. 

Pagal ŽIPVP priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo 
rinką” vienas iš prioritetinių atrankos kriterijų buvo projekto bendradarbiavimas su tarptautiniais 
partneriais. Iš dalies dėl šios priežasties net 47 projektai iš 67 yra nusimatę tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklas. Projektų partneriai numatyti iš gan įvairių šalių: Vokietijos (7 projektai), 
Norvegijos (7), Italijos (6), Olandijos (5), Prancūzijos (4), Lenkijos (3), Didžiosios Britanijos (3) ir 
kt. Kai kurie projektai veiklas vykdo net su keliais užsienio šalių partneriais. 

Bendradarbiaujant su užsienio partneriais kuriami bendri produktai: metodikos, modeliai ir 
darbo metodai, skirti socialinės rizikos asmenų integracijai į darbo rinką. Taip pat vykdomi 
mokomieji vizitai, stažuotės, seminarai, semiamasi gerosios patirties apie užsienio partnerių 
taikomus darbo metodus. Taip pat projektų partneriai dalyvauja vertinant pasirinkto darbo metodo 
ar metodikos taikymą projekte. Ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytas 31 vizitas pas tarptautinius 
partnerius. 

Priemonės „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ penkių projektų (iš įgyvendinamų 
septynių projektų) dalyviai dalyvavo stažuotėse Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Italijos, Lenkijos ir kitų užsienio šalių gydymo įstaigose. 
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8. Socialinė partnerystė 
 
Socialinei partnerystei plėtoti skirta viena iš 1 uždavinio priemonių – VP1-1.1-SADM-02-K  

„Socialinio dialogo skatinimas“. 2011 m. vasario 24 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu buvo patvirtintas šios priemonės finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį suplanuota 
finansuoti projektų už 4,34 mln. eurų. Pagal šią priemonę bus remiamos tokios veiklos: 1) 
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 
užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu; 2) 
darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių 
rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, 
susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais 
susijusiais klausimais; 3) veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus 
(pvz., mokymas, apskritieji stalai, susipažinimas su gerosios praktikos pavyzdžiais ir kita); 4) 
partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš 
užsienio partnerių; 5) metodinės (pvz., metodika ar 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 
medžiagos parengimas ir sklaida. 

Įvertinus gautas paraiškas atrinkta 20 projektų, kuriems bus skirta visa kvietime numatyta lėšų 
suma. Projektai bus pradėti įgyvendinti 2012 metais, tačiau jau dabar žinoma, kad į projektų veiklas 
bus įtraukta per 530 organizacijų, iš jų beveik 170 – profesinės sąjungos. Projektai sudarys 
galimybes per 18.000 asmenų dalyvauti mokymuose. Tikimasi pasirašyti šakos kolektyvines 
sutartis tarp verslo darbdavių asociacijų ir šakinių profesinių sąjungų popieriaus gamybos, naftos 
produktų gamybos, chemijos pramonės, baldų gamybos ir kituose pramonės sektoriuose. Viešajame 
sektoriuje numatoma parengti ir pasirašyti bibliotekininkų, socialinių darbuotojų, švietimo, policijos 
ir kitų darbuotojų šakos sutartis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad socialiniai partneriai projektų įgyvendinimui gauna finansavimą ne 
tik per „Socialinio dialogo skatinimo“, tačiau ir per kitas 1 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 str. 3(1)(a)(i) nurodyta, kad remtinas mokymasis visą gyvenimą ir didesnės 
įmonių, ypač MV Į, bei darbuotojų investicijos į žmogiškuosius išteklius, plėtojant ir įgyvendinant 
sistemas ir strategijas, įskaitant darbinę praktiką, užtikrinančias visų pirma nekvalifikuotiems ir 
pagyvenusiems darbuotojams geresnes galimybes mokytis, kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą, 
informacijos ir ryšių technologijų, elektroninio mokymosi, ekologiškų technologijų bei valdymo 
įgūdžių platinimą ir verslumo bei inovacijų skatinimą ir naujų įmonių kūrimą. Įgyvendinant šią 
reglamento nuostatą 158 iš 331 priemonės VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ finansuotų projektų yra skirti verslo darbdavių asocijuotoms struktūroms, kurios 
organizavo mokymus jų vienijamų įmonių dirbantiesiems. Šių projektų įgyvendinimui skirta 69,32 
mln. eurų. 
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9. JEREMIE įgyvendinimas 
 
21 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas – priemonė VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo įgūdžių ugdymas“ 

Numatyta 
pagal 

veiksmų 
programos 

priedą 

Finansų inžinerijos 
projekto vertė 

nurodyta projekto 
administravimo ir 

finansavimo sutartyje 

Panaudotos lėšos 
(deklaruotinos) 

Skirta galutiniams 
finansų inžinerijos 
priemonių naudos 
gavėjams (SVV) 

Rodikli ų pasiekimai Finansų 
inžinerijos 
projekto 
pavadini-

mas 

Taikomas 
instrumen-

tas 
ES fondų 

lėšos, suma 
(eurais) 

ES fondų 
lėšos, suma 

(eurais) 

Proc. 
nuo 

skirtos 
sumos 

ES fondų 
lėšos, suma 

(eurais) 

Proc. 
nuo 

skirtos 
sumos 

ES fondų 
lėšos, suma 

(eurais) 

Proc. 
nuo 

skirtos 
sumos 

Rodiklio 
pavadinimas Pasiekta Planuojama 

iki 2015 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/3*100 8 9=8/3*100 10 11 12 

Produkto 

Mokymuose 
dalyvavusių 

asmenų skaičius  
3345 5000 

Asmenys / įmonės, 
pasinaudojusios 

finansų inžinerijos 
priemone 

161 1200 

Rezultato 

Sėkmingai 
baigusieji mokymą 

(įgyti mokymo 
kursų baigimo 
pažymėjimai) 

3155 4500 

Verslumo 
skatinimo 

fondas 

Kontroliuoja
nčiojo fondo 
įsteigimas; 

Paskolų 
teikimas, 

derinant su 
mokymu ir 
konsultavi

mu. 
 

14.481.000,93 
 

14.481.000,93 
 

100 
proc. 

14.481.000,93 
 

100 
proc. 

12.164.040,00 84 proc. 

Sukurta naujų darbo 
vietų 

 
277 1000 
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Bendra informacija 
 

Priemonės „Verslumo įgūdžių ugdymas“, pagal kurią finansuojamas finansų inžinerijos projektas „Verslumo skatinimas“, tikslas – sudaryti 
sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą naudojantis 
finansų inžinerijos priemone, taip skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą 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 (VSF) 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. 2009 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta Trišalė 
sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Finansų ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuria 
steigiamas „Verslumo skatinimo“ fondas. Šio fondo valdytoju paskirta INVEGA, kuri 2010 m. liepos 30 d. su Lietuvos centrine kredito unija, 
atstovaujančia konsorciumą, vienijantį 57 Lietuvoje veikiančias kredito unijas, pasirašė Verslumo skatinimo fondo finansinio tarpininko paslaugų 
teikimo sutartį. Mokymo paslaugoms verslu besidomintiems asmenims teikti konsorciumas atsirinko 11 mokymo centrų. Verslumo skatinimo 
fondui, remiantis Trišale sutartimi, finansinės inžinerijos priemonėms įgyvendinti iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo pervesta 14,481 mln. eurų. 

 
Dalyvavimas mokymuose 

 
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mokymuose iš viso dalyvavo 3345 asmenys (66,9 proc. VP priede suplanuoto rodiklio reikšmės 

pasiekimas), iš jų 2011 m. – 1397. Per 2011 m. mokymuose ir konsultacijose dalyvavo 765 (54,76 proc.) moterys ir 632 vyrai (45,24 proc.). 2011 
m.  mokymuose ir konsultacijose dalyvavusių asmenų amžius svyruoja nuo 16 iki 72 metų: jauni žmonės (15−24 m.) – 363, vidutinio amžiaus 
(25–44 m.) – 845, vidutinio amžiaus (45–54 m.) – 157, vyresnio amžiaus (55−64 m.) – 29, vyresni nei 65 m. – 3.  

2011 m. buvo surengti 169 mokymai dvylikoje Lietuvos miestų. Per 2011 m.  daugiausia asmenų įtrauktų į mokymus buvo iš Vilniaus (464 
asmenys), Kauno (275), Klaipėdos (170 asmenų) bei Alytaus (159 asmenys) regionų. 521 asmuo dalyvavo mokymuose ir konsultacijose, 
rengiamose ne jų gyvenamame mieste.  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mokymuose bei konsultacijose dalyvavo 2051 asmuo turintis prioritetą. (Prioritetas teikiant paskolas 
teikiamas bedarbiams (asmenys, apibrėžti LR Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki paskolos sutarties 
sudarymo ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje), neįgaliesiems (pateikusiems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą), jaunimui iki 29 m. bei asmenims vyresniems nei 50 
metų. Trišalėje sutartyje numatyta, kad ne mažiau kaip 15 proc. paskolas gavusių asmenų ir ne mažiau kaip 30 proc. dalyvavusiųjų mokymuose 
turi priklausyti prioritetinėms grupėms). Per 2011 metus mokymuose ir konsultacijose dalyvavo 850 prioritetą turinčių asmenų, iš jų daugiausia 
sudarė jaunimas iki 29 m. (643 asmenys). Atitinkamai vyresnių nei 50 metų atstovų buvo 101, bedarbių 178 ir neįgaliųjų – 23. Tokiu būdu, 
prioritetinių asmenų dalyvavimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos viršijo planuotą pasiekti rodiklį (1500 asmenų) 37 procentais. 
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Paskolų išdavimas 
 
Nuo priemonės pradžios paskolos buvo suteiktos 161 Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektui (13,4 proc. VP priede suplanuoto 

rodiklio reikšmės pasiekimas), iš kurių 150 – 2011 m. Iš viso iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo sukurta 277 naujos darbo vietos (27,7 
proc. VP priede suplanuoto rodiklio reikšmės pasiekimas), iš jų 2011 m. – 268.  

Nuo priemonės pradžios su asmenimis iš prioritetinių grupių pasirašyta 81 paskolos sutartis iš 161. Per 2011 m. su prioritetiniais asmenimis 
pasirašyta 71 paskola iš 150. Daugiausia iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskolų sutarčių pasirašyta su asmenims iki 29 metų ar jų 
įsteigtomis įmonėmis - 58 paskolos, taip pat 15 paskolų sutarčių pasirašyta su vyresniais nei 50 metų asmenims ar jų įsteigtomis įmonėmis, 6 su 
bedarbiais ir 2 su neįgaliaisiais ar jų įsteigtomis įmonėmis. Daugiausia paskolų sutarčių 2011 m. pasirašyta su asmenims iki 29 metų ar jų 
įsteigtomis įmonėmis - 51 paskola, taip pat 12 paskolų sutarčių pasirašyta su vyresniais nei 50 metų asmenims ar jų įsteigtomis įmonėmis. 

Per 2011 m. suteiktos paskolos nebuvo koncentruotos viename sektoriuje – paskolos buvo teikiamos tiek gamybos (47 vnt.), tiek paslaugų 
(54 vnt.), tiek prekybos (41 vnt.) sektoriuose veikiantiems paskolų gavėjams. Nuo priemonės pradžios daugiausia paskolų atiteko Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos regionuose veiklą vykdantiems SVV subjektams (suteikta atitinkamai 56, 52 ir 19 paskolų). Paskolas gavusių SVV subjektų 
pasiskirstymas pagal regionus atitinka bendrą Lietuvos verslo subjektų ir gyventojų pasiskirstymo tendenciją.  

Didžioji dalis (111 vnt.) pirminio išskolinimo laikotarpiu suteiktų paskolų yra suteiktos ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui ir tik 50 paskolų 
suteiktos laikotarpiui iki 3 m. Didžioji dalis paskolų buvo suteikta įmonių investiciniams projektams vykdyti ir pagal savo pobūdį yra priskirtinos 
investicinėms paskoloms. Įmonės veiklos pradžiai arba plėtrai reikalingam apyvartiniam kapitalui finansuoti buvo išduotos 45 paskolos, kurios 
daugiausia buvo paimtos prekių atsargų papildymui ar žaliavoms įsigyti. 

Viso per priemonės laikotarpį buvo sukurtos 277 darbo vietos. Daugiausia jų sukūrė jaunesni nei 29 metų asmenys – 144 darbo vietas, taip 
pat vyresni – 21. Kai kurie iš jų sukūrė net po 20 ir daugiau darbo vietų. Bedarbiai ir neįgalieji sukūrė 5 darbo vietas. Daugiausia darbo vietų 
sukurta Kauno regione – net 120, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos, atitinkamai – 96 ir 35. Kituose regionuose sukurta iki 10-ies darbo vietų. 

 
Priemonės įgyvendinimo eiga 
 

Atsižvelgiant į tai, kad mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius yra pakankamai ženklus, buvo nuspręsta laikinai pristabdyti mokymus, ir 
siekti, kad kuo daugiau jau apmokytų potencialių paskolų gavėjų kreiptųsi dėl paskolų gavimo ir pradėtų savo verslą. Taip pat spartesnį paskolų 
išdavimą turėtų teigiamai įtakoti 2012 m. sausio 27 d. pasirašytas naujas VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 
aprašas, leisiantis VSF paskoloms kompensuoti 95 proc. sumokėtų palūkanų, palengvins naujai pradedančių verslininkų finansinę naštą ir 
prisidės prie aktyvesnio VSF paskolų teikimo. Nenuginčijamą įtaką paskolų teikimui turėtų turėti ilgesni VSF lėšų sugrąžinimo į fondą terminai, 
kas leistų kredito unijų Konsorciumui suteikti geriau naujų verslų poreikius atitinkančias (ilgesnio termino) paskolas. 2011 m. gruodžio 19 d. 
INVEGA kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl leidimo atitinkamai pakeisti sutartį su Konsorciumu. 
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10. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 

Pagal 1 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 1,63 mln. eurų, t.y. 
0,58 proc. nuo visų 1 prioriteto deklaruotinų lėšų. Įgyvendinant priemonę ,,Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ kryžminio finansavimo lėšos gali būti skirtos ilgalaikio turto, kuris 
būtinas projektų uždaviniams įgyvendinti bei rezultatams pasiekti ir nėra skirtas projekto 
administravimo veikloms vykdyti, įsigijimui. Šios priemonės projektuose kryžminiam 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“ kryžminio 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. Taip pat 
kryžminio finansavimo lėšos galėjo būti naudojamos įgyvendinant projektą „Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ projekto metu – pagal kryžminį finansavimą 
išlaidos galėjo būti tinkamos tik tuo atveju jei buvo būtinos projektui vykdyti, tiesiogiai susijusios 
su projekto tikslais ir veiklomis ir turi pridėtinę vertę. Minėtos priemonės įgyvendinimo metu 
kryžminio finansavimo išlaidos negalėjo viršyti 2,0 procentų visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų. Iš viso kryžminio finansavimo lėšos iki 2011 m. pabaigos buvo panaudotos įgyvendinant 65 
projektus, tuo tarpu 2011 m. kryžminio finansavimo lėšos buvo išmokėtos 29 projektams.  
 
 

3.1.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 
įveikti 
 

Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, išlaidų 
bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2010 metais valstybinį auditą, svarbių problemų 
įgyvendinant 1 prioritetą, nenustatyta.  

Audito ataskaitoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo pateiktas 1 pastebėjimas ir 
nė vienos rekomendacijos. Pateikta 1 rekomendacija Europos socialinio fondo agentūrai, susijusi su 
įtariamu projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-423  pažeidimu.  

Europos socialinio fondo agentūra atliko įtariamo pažeidimo tyrimą. Tarpinė institucija 
priėmė sprendimą dėl lėšų susigražinimo. 

Atsižvelgdama į Audito institucijos pastabas 2011 m. gruodį ir 2012 m. sausį Europos 
socialinio fondo agentūra pakoregavo išankstinės ir paskesnės pirkimų priežiūros patikros lapus bei 
pirkimų tikrinimo metodikas. Atlikti pakeitimai susiję su pirkimo vykdymo tinkamu būdu 
patikrinimu, techninės specifikacijos atitikties viešųjų pirkimų principams įvertinimu, kvalifikacijos 
reikalavimų įvertinimu, tinkamu derybų organizavimo patikrinimu.  

Audito institucija el. paštu informavo, kad rekomendacija įgyvendinta. 
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3.2. 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ 
 

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamą ŽIPVP 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ 
(toliau – 2 prioritetas),  yra siekiama šių uždavinių: 

1. Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą 
2. Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę 
3. Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 
Šiekiant šių uždavinių, iki 2011 m. pabaigos buvo įgyvendinami 356 projektai ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio ir praktinio 

mokymo, studijų ir aukštojo mokslo srityse (iš jų 160 projektų, kurių finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos 2009–2010 m.). Per 
ataskaitinį laikotarpį buvo pradėti įgyvendinti 196 nauji projektai. Kiek daugiau nei trečdalis projektų sutarčių buvo pasirašytos pirmoje metų 
pusėje, t.y. 53 projektai I ketvirtį, 20 projektų sutarčių pasirašyta II ketvirtį. Didžioji dalis projektų veiklų pradėta įgyvendinti III ketvirtį (64 
projektų sutartys) ir IV ketvirtį (59 projektų sutartys). 2011 metais daugiausia sutarčių pasirašyta įgyvendinant 2 uždavinį (128 sutartys), 
įgyvendinant pirmą ir trečią uždavinius pasirašyta atitinkamai 25 ir 43 sutartys. 2011 m. baigti įgyvendinti 9 projektai.  

Visų 2 prioriteto projektų įgyvendinimui iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skirta 182.520.572,56 eurų, iš kurių panaudota 
51.377.813,51 eurų projektų rezultatams pasiekti. Tai sudaro 28,15 proc. nuo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos prioriteto projektams 
įgyvendinti skirtų lėšų.  

2011 m. finansuojami projektai lyginant su 2010 m. parodė žymią įgyvendinimo pažangą. Informacija apie 2 prioriteto įgyvendinimo 
pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
22 lentelė. 1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą1 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 03     0 

Tikslas          1000 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie mokėsi pagal 
formaliojo švietimo programas, 

skaičius2 
Pradinis taškas 20          

Pasiekimas 0 0 0 1706 4703     47034 

Tikslas          6900 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie mokėsi pagal 
neformaliojo švietimo 
programas, skaičius 

Pradinis taškas 1041          

Pasiekimas 0 0 0 0 05     0 

Tikslas          90 

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

vertinimu, skaičius Pradinis taškas 82          
Švietimo institucijų, kurios 

diegia kokybės vadybos 
Pasiekimas 

0 
(0 proc.) 

0 
(0 proc.) 

0 
(0 proc.) 

0 
(0 proc.) 

06 
(0 proc.) 

    
0 

(0 proc.) 

                                                 
1 Pradinių taškų šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
2 Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai apima švietimo įstaigų ar jų padalinių savivaldos institucijų narius, visą nepedagoginį švietimo institucijų ir 
tiesiogiai su švietimo institucijomis susijusių įstaigų (švietimo ir mokslo ekspertinių institucijų, savivaldybių ir apskričių administracijų švietimo skyrių, Švietimo ir mokslo 
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) personalą, kuris atlieka švietimo vadybos funkcijas, taip pat pedagoginį personalą, kurio dalis funkcijų apima švietimo vadybą arba kurie 
tobulina kvalifikaciją, reikalingą gerinant ir stiprinant mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą. 
3 Šio produkto rodiklio pasiekimų 2011 metais nėra užfiksuota, kadangi vienintelė priemonė, pagal kurią yra siekiama šio rodiklio (VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonė „Lyderyste 
paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo valdymo tobulinimas“) šiuo metu yra įgyvendinama. Dėl naujų mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų 
paklausos sumažėjimo nėra planuoto jų mokymų poreikio, todėl iki finansavimo periodo pabaigos planuojama, kad mokymuose dalyvaus 7,5 proc. nuo ŽIPVP numatyto 
plano. 
4 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uždavinių priemonės: pagal 1 uždavinio priemones pasiekta – 3561 pagal 2 uždavinio priemones  – 1142; iš viso pagal 1 ir 2 uždavinių priemones – 
4703. 
5 Produkto rodiklį „Pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, skaičius“ numatoma pasiekti per projektą, skirtą 
profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo vykdymui, kuris pradėtas įgyvendinti 2011 metais, o pirmųjų rodiklių pasiekimų tikimasi 2012-2013 metais. 
6 Pirmųjų pasiekimų tikimasi 2012 metais. Remiantis pasirašytomis projektų finansavimo ir administravimo sutartimis, planuojama pasiekti ŽIPVP nustatytą rodiklio reikšmę. 
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Tikslas          
100 

(70 proc.) 

Pradinis taškas 
44 

(2,7 proc.) 
         

Pasiekimas 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
    

0 
(0 proc.) 

Tikslas          
60 

(65 proc.) 

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

Pradinis taškas 
42 

(52 proc.) 
         

Pasiekimas 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
0 

(0 proc.) 
    

0 
(0 proc.) 

Tikslas          
40 

(75 proc.) 

- aukštosios mokyklos (ISCED 
5-6 lygis) 

Pradinis taškas 
2 

(4 proc.) 
         

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 1     0 proc. 

Tikslas          80 proc. 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie gavo 
valstybės pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 
Pradinis taškas 30 proc.          

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie gavo 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0  proc. 
99,23 
proc. 

99,28 
proc.2 

    99,28 proc. 

                                                 
1 Šio rodiklio pasiekimų 2011 metais nėra užfiksuota, kadangi vienintelė priemonė, pagal kurią yra siekiama šio rodiklio (VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonė „Lyderyste paremtas 
ir lyderiavimą skatinantis švietimo valdymo tobulinimas“) šiuo metu yra įgyvendinama. 
2 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uždavinių priemonės: pagal 1 uždavinio priemones pasiekta 99,66 proc. (mokėsi 3561, pažymėjimus gavo 3549); pagal 2 uždavinio priemones – 
98,07 proc. (mokėsi 1142, pažymėjimus gavo 1120); iš viso pagal 1 ir 2 uždavinių priemones – 99,28 proc. (mokėsi 4703, pažymėjimus gavo 4669). 
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Tikslas          90 proc. 

Pradinis taškas 61,7 proc.          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0  proc. 0 proc. 0 proc.1     0 proc. 

Tikslas          30 proc. 

 
Dalis mokinių, kurie mokosi 

pagal profesinio mokymo 
programas (ISCED 2-4 lygis), 
kurios buvo įvertintos išoriniu 

vertinimu (proc.) Pradinis taškas 3,7 proc.          
 

Pastaba: 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 užsakymu VšĮ 
„Sociumo tyrimo institutas“ atliko tyrimą „Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas“ 
(toliau – tyrimas). Tyrimo metu buvo atlikta Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) projektų vykdytojų apklausa. Apklausos rezultatai 
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. Atsižvelgiant 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 atsižvelgiant į nusistovėjusius oficialius 
statistinius duomenis (skaitinės reikšmės liks tokios pat): profesinio mokymo institucijos – 60 (75 proc.), aukštosios mokyklos – 40 (80 proc.). 
 

                                                 
1 Rezultato rodiklį „Dalis mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu (proc.)“ numatoma pasiekti 
per projektą, skirtą profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo vykdymui, kuris pradėtas įgyvendinti 2011 metais, o pirmųjų rodiklių pasiekimų tikimasi 2012-2013 
metais. 
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23 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę1 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 717 7333     7333 

Tikslas          15000 

Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, kurie 
mokėsi pagal formaliojo 

švietimo programas, 
skaičius, iš kurių: 

Pradinis taškas 38819          

Pasiekimas 0 0 0 717 6680     6680 

Tikslas          7000 

- moksleiviai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); 

Pradinis taškas 14838          
Pasiekimas 0 0 0 0 469     469 

Tikslas          3000 
- studentai (aukštojo 

mokslo studijos); 
Pradinis taškas 18401          

Pasiekimas 0 0 0 0 184     184 

Tikslas          4000 
- mokytojai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); Pradinis taškas 4942          

Pasiekimas 0 0 0 0 02     0 

Tikslas          1000 
- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 

Pradinis taškas 638          

Pasiekimas 0 0 238 2016 12086     12086 

Tikslas          30000 

Mokytojų, dėstytojų, kurie 
mokėsi pagal neformaliojo 

švietimo programas, 
skaičius, iš jų: Pradinis taškas 49381          

                                                 
1 Pradinių taškų šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
2 Šis rodiklis nėra siekiamas, nes nesant poreikio keisti ar suteikti kitą kvalifikaciją dėstytojams, jie nėra mokomi pagal formaliojo švietimo programas. 
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Pasiekimas 0 0 238 1108 8585     8585 

Tikslas          25000 
- mokytojai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
Pradinis taškas 46920  

 
 

       

Pasiekimas 0 0 0 908 3501     3501 

Tikslas          5000 
- dėstytojai (aukštojo 

mokslo studijos) 

Pradinis taškas 2461          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 
96,09 
proc. 

94,57 
proc. 

    
94,57 
proc.1 

Tikslas          80 

Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, kurie 

gavo valstybės 
pripažįstamą kvalifikaciją, 

dalis(proc.) 
 Pradinis taškas 28,4 proc.2          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 
98,51 
proc. 

95,23 
proc. 

    
95,23 
proc.3 

Tikslas          90 proc. 

Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, kurie 

gavo neformaliojo 
švietimo programos 

baigimo pažymėjimus, 
dalis (proc.) Pradinis taškas 88,4 proc.          

                                                 
1 Pagal 2 uždavinio priemones pasiekta 94,57 proc. (pagal formaliojo švietimo programas mokėsi 6680 moksleivių, iš kurių 6560 gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, 
469 studentai, iš kurių 191 gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, 184 mokytojai, iš kurių 184 gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją). 
2 Siekiant nustatyti rodiklio „Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą 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 pripažįstamą kvalifikaciją gavo 11.028 asmenys, t.y. 28,4 proc. Toks mažas valstybės pripažįstamą kvalifikaciją gavusiųjų skaičius 
aiškinamas tuo, kad BPD laikotarpiu pagrindinės intervencijos buvo nukreiptos į formaliojo švietimo programų kūrimą, o vykdant projektus dažniausiai buvo finansuojamas 
ne visos formaliojo švietimo programos, o tik tam tikros jos dalies įgyvendinimas (su sąlyga, kad bus užtikrintas tolesnis sukurtos programos įgyvendinimas ne BPD projektų 
lėšomis). Taigi BPD projektų vykdymo metu projektų dalyviams daugeliu atvejų dar nebuvo išduoti valstybės pripažįstamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. 
3 Pagal 2 uždavinio priemones pasiekta 95,23 proc. (pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 12.086 asmenų (3501 dėstytojas ir 8585 mokytojų), iš kurių 11.510 (3358 
dėstytojai ir 8152 mokytojai) gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus). 
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24 lentelė. 3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą1 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 
Pasiekimas 

 
 

0 0 0 0 02     0 

Tikslas          4000 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 
kurio: 

Pradinis taškas 237          

Pasiekimas 0 0 0 0 03     0 

Tikslas          2000 

- socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių ir 
socialinės atskirties 

asmenys; Pradinis taškas 175          
Pasiekimas 0 0 0 0 04     0 

Tikslas          2000 
- švietimo pagalbos 

specialistai 
Pradinis taškas 62          

Pasiekimas 0 0 310 5375 10979     10979 

Tikslas      
 

    13800 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie mokėsi 

pagal neformaliojo 

Pradinis taškas 2933          

                                                 
1 Pradinių taškų šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
2 Kadangi planuojama, kad rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ reikšmė bus 
pasiekta ir viršyta, todėl ir šio bendrojo rodiklio ŽIPVP nustatyta reikšmė bus pasiekta. Atsižvelgiant į formaliojo švietimo mokymų trukmę, kol kas šio rodiklio pasiekimų 
nėra užfiksuota. 
3 Pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama, kad ŽIPVP nustatyta rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties 
asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ reikšmė bus pasiekta ir viršyta. Atsižvelgiant į formaliojo švietimo mokymų trukmę, kol kas šio rodiklio 
pasiekimų nėra užfiksuota. 
4 Projektai, kuriuose siekiama šio rodiklio pradėti vykdyti 2011 m., o pirmųjų pasiekimų tikimasi 2012-2013 metais. 
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švietimo programas, 
skaičius, iš kurio: 

Pasiekimas 0 0 0 389 389     3891 

Tikslas          8800 

-socialinės 
rizikos, specialiųjų 

poreikių ir socialinės 
atskirties asmenys; Pradinis taškas 983          

Pasiekimas 0 0 310 4986 10590     105902 

Tikslas          5000 
- švietimo pagalbos 

specialistai 
Pradinis taškas 1950          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.3     0 proc. 

Tikslas          80 proc. 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie gavo 
valstybės pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 
Pradinis taškas 35 proc.          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 100 proc. 
98,45 
proc. 

98,87 
proc. 

    
98,87  
proc.4 

Tikslas          90 proc. 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažymėjimus, dalis 

Pradinis taškas 68,2 proc.          

                                                 
1Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uždavinių priemonės: pagal 2 uždavinio priemones pasiekta 0; pagal 3 uždavinio priemones – 493; iš viso pagal 2 ir 3 uždavinių priemones – 493. 
2 Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uždavinių priemonės: pagal 2 uždavinio priemones pasiekta 1328; pagal 3 uždavinio priemones – 9262; iš viso pagal 2 ir 3 uždavinių priemones – 
10.590. 
3 Pasiekus atitinkamų produkto rodiklių, planuojama, kad bus pasiekta ir šio rezultato rodiklio nustatyta reikšmė. Kadangi mokymas pagal formaliojo švietimo programas yra 
imlus laikui, kol kas šio rodiklio pasiekimų nėra užfiksuota. 
4 Šio rodiklio siekia 2 ir 3 uždavinių priemonės: pagal 2 uždavinio priemones pasiekta 98,42 proc. (mokėsi 1328, pažymėjimus gavo 1307); pagal 3 uždavinio priemones 
pasiekta 98,93 proc. (mokėsi 9651, pažymėjimus gavo 9548); iš viso pagal 2 ir 3 uždavinių priemones – 98,87 proc. (mokėsi 10.979, pažymėjimus gavo 10.855). 
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(proc.) 
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 

 
25 lentelė. 2 prioriteto finansinė pažanga pagal uždavinius (eurais) 

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 

Uždaviniai Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 
partnerio (-

ių) lėšų 
suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1. Uždavinys 
„Tobulinti ir 

stiprinti 
mokymosi visą 

gyvenimą 
institucinę 
sistemą“ 

31.055.471,23 26.395.326,52 4.301.216,23 358.928,48 10.989.667,00 9.340.674,16 1.597.630,23 51.362,61 

2. Uždavinys 
„Gerinti 

mokymosi visą 
gyvenimą 
paslaugų 
kokybę“ 

115.397.682,74 97.895.560,59 14.309.871,56 3.192.250,59 30.688.934,52 25.957.837,73 4.087.768,42 643.328,37 

3.Uždavinys 
„Didinti 

mokymosi visą 
gyvenimą 

prieinamumą“ 

36.067.418,61 30.657.305,77 5.318.066,82 92.046,02 9.699.211,99 8.244.330,16 1.391.885,02 62.996,81 

Iš viso: 182.520.572,58 154.948.192,88 23.929.154,61 3.643.225,09 51.377.813,51 43.542.842,05 7.077.283,67 757.687,79 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 
 
26 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (už 2011 metus) 

Projekto dalyvių skaičius 

Asmenų, pradėjusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per  
ataskaitinį 
laikotarp į,  
skaičius  

  
  

Asmenų, kurie 
pradėjo  

dalyvauti projekto  
veiklose praeitą  

ataskaitinį 
laikotarp į ir  

tęsia dalyvavimą 
jose šį  

ataskaitinį 
laikotarp į,  
skaičius 

Asmenų, baigusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarp į, skaičius 
  
  
  

Projekto dalyvių 
įvertinimo parametras 

Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    
1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto dalyvių 
skaičius 

57707 27482 12169 4186 36277 14221 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 
 

 Vaikai iki 14 m.  13.926 12.014 2039 1835 6.658 5.437 
 Jauni žmonės (15-24 m.)  17.517 11.857 1766 1597 8.944 6.006 
 Vidutinio amžiaus žmonės 
(25–44 m.)  

13.752 1.858 4242 363 10.436 1.286 

 Vidutinio amžiaus žmonės 
(45–54 m.)  

8.974 957 3124 229 7.286 817 

 Vyresnio amžiaus žmonės 
(55-64 m.)  

3.308 628 933 130 2.746 554 

 Vyresni nei 65 m. žmonės  230 168 65 32 207 121 
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 

 
 Dirbantys asmenys 
(bendras dirbančių asmenų 
skaičius, įskaitant 
savarankiškai 
dirbančiuosius),  

26.795 3.983 8.485 839 20.839 2.803 

 iš jų savarankiškai 
dirbantys  

2.390 694 1.093 69 1.589 292 

 Bedarbiai (bendras 
bedarbių skaičius, įskaitant 
ilgalaikius bedarbius),  

364 179 12 17 234 146 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  113 32 0 4 51 11 

 Ekonomiškai neaktyvūs 
asmenys (bendras 
ekonomiškai neaktyvių 
asmenų skaičius, įskaitant 
studijuojančius, 
besimokančius ar išėjusius 

30.548 23.320 3.672 3.330 15.204 11.272 
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į pensiją, nutraukusius 
verslą, visiškai neįgalius 
asmenis, dirbančius namų 
ūkyje ar kt.),  

 iš jų – ekonomiškai 
neaktyvūs asmenys, kurie 
studijuoja ar mokosi  

30.250 22.399 3.671 3.328 14.310 10.619 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 
 

 Mažumos  1.326 559 796 87 976 327 
 Migrantai  60 39 49 32 28 41 
 Neįgalieji  551 624 38 8 206 166 
 Nuteistieji ir paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų 
asmenys  

0 47 0 1 0 47 

 Asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 
psichoaktyvių medžiagų 
ligomis  

1 7 0 0 0 4 

 Kiti socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos asmenys  

2.477 2.629 348 103 1.463 660 

 Asmenys, nepriklausantys 
socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos grupėms  

53.614 23.940 10.968 3.956 33.768 12.991 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 
 

 Aukštasis mokslas 
(pagrindinės, vientisosios, 
specialios profesinės, 
magistratūros, 
doktorantūros, meno 
aspirantūros, rezidentūros 
studijos) (ISCED 5 ir 6 
lygiai)  

26.317 3.924 8.347 834 20.341 2.643 

 Aukštojo mokslo laipsnio 
nesuteikiantis išsilavinimas 
baigus vidurinę mokyklą 
(4 pakopos profesinis 
mokymas) (ISCED 4 lygis)  

1.066 393 29 5 610 199 

 Aukštesnysis vidurinis 
(antros ir trečios pakopos 
profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 3 
lygis)  

2.921 1.499 925 906 981 441 
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 Pradinis ar žemesnysis 
vidurinis (pagrindinis ar 
pirmos pakopos 
pagrindinis profesinis 
mokymas) išsilavinimas 
(ISCED 1 ir 2 lygiai)  

25.663 19.892 2.841 2.440 13.124 9.988 

 Ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas 
(ISCED 0 lygis)  

1.706 1.704 27 1 1.221 950 

 Asmenys, nepriklausantys 
nė vienai iš pirmiau 
nurodytų kategorijų  

34 70 0 0 0 0 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu prioriteto projektų veiklose pradėjusių dalyvauti dalyvių padaugėjo 

daugiau nei 3 kartus, t.y. 85.198 asmenys (2010 m. jų buvo 25.956 asmenys).  
Į projektų veiklas per ataskaitinį laikotarpį didžiąja dalimi buvo įtraukti jauni žmonės (15–24 

m.) – 32,89 proc. ir vaikai iki 14 m. amžiaus (30,45 proc.). Taip pat didelę dalyvių grupę sudaro ir 
vidutinio amžiaus žmonės – 29,98 (25–44 m. – 18,32 proc., 45–54 m.–11,66 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 amžiaus grupių dalyviai – tai mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojai, 
studentai, mokytojai, dėstytojai, švietimo pagalbos darbuotojai.  

Tai paaiškina ir projektų dalyvių pasiskirstymą pagal įgytą išsilavinimą (53,48 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) ir 
35,50 proc. dalyvių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį laikotarpį, turi aukštąjį 
universitetinį ar koleginį išsilavinimą arba studijuoja pagal studijų programą. 

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; 1,71 proc.), 5,19 proc. projektų dalyvių yra įgiję 
vidurinį 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), 4,0 proc. yra baigę ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ISCED 0 lygis) ir 0,12 
proc. projektų veiklose pradėjusių dalyvauti asmenų nurodomi, kaip nepriklausantys nė vienai iš 
pirmiau nurodytų išsilavinimo kategorijų (tai vaikai, nelankę ikimokyklinio ugdymo įstaigų).  

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, kadangi 2 prioriteto tikslas – tobulinti ir stiprinti mokymosi 
visą gyvenimą institucinę sistemą, gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę ir didinti 
mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.  

Beveik 67,74 proc. projektų dalyvių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį 
laikotarpį, sudaro moterys. Vaikų iki 14 m. amžiaus grupėje mergaičių ir berniukų, pradėjusių 
dalyvauti projektų veiklose, procentas yra panašus (atitinkamai 53,69 ir 46,31 proc.). Jaunų žmonių 
amžiaus grupėje (15-24 m.), kurią sudaro mokiniai ir studentai, projektų dalyvių moterų yra 59,63 
proc. Vidutinio ir vyresnio amžiaus dalyvių grupėse, kurias sudaro mokymosi visą gyvenimą 
administracijos darbuotojai, mokytojai, dėstytojai ir švietimo pagalbos darbuotojai, moterų dalis 
lyginant su tos pačios amžiaus grupės dalyviais vyrais pasiskirsto taip: 88,10 proc. – 25-44 m. 
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grupėje, 90,36 proc. – 45-54 m. grupėje, 84,04 proc. – 55-64 m. grupėje, 57,79 proc. – vyresnių nei 
65 m. amžiaus grupėje.  

Toks projektų dalyvių pasiskirstymas pagal lytį atitinka vidutinį mokinių, studentų, švietimo 
darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį. Pavyzdžiui, Lietuvos Statistikos departamento 2011 m. 
duomenimis, bendrojo lavinimo mokyklose mokosi panašus procentas mergaičių  ir berniukų. Iš 
profesinėse mokyklose besimokančių 46,53 tūkst. mokinių čia  besimokančių merginų dalis sudaro 
tik 39 proc., tačiau šis skaičius neįtakoja bendrai pagal prioritetą skaičiuojamo projekto dalyvių 
vyrų ir moterų pasiskirstymo, nes vykdoma nedaug šios srities projektų. Nuo visų kolegijose 
besimokančių 49,7 tūkst. studentų merginų dalis sudaro 55,16 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje nuo 
visų 120,1 tūkst. besimokančių I ir II studijų pakopose studenčių dalis sudaro 59,53 proc. O 
švietimo sektoriuje dirbančių moterų – dauguma. 

Tarp projektų tikslinių grupių, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį 
laikotarpį, 90,31 proc. sudarė asmenys, nepriklausantys socialinės atskirties ir socialinės rizikos 
grupėms. Likusieji dalyviai save priskyrė vienai iš pažeidžiamų grupių. Apie 2,20 proc. veiklų 
dalyvių (vyrų ir moterų) ataskaitiniu laikotarpiu sudaro mažumų atstovai, 0,12 proc. – migrantai, 
1,37 proc. – neįgalieji, 0,05  proc. (47 dalyviai) – nuteistieji ir paleistieji iš laisvės atėmimo vietų 
asmenys, 0,01 proc. (8 dalyviai) – asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų 
ligomis, ir apie 5,95 proc. – kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys.  

45 dalyviai – nuteistieji ir paleistieji iš laisvės atėmimo vietų – ataskaitiniu laikotarpiu pradėjo 
ir baigė dalyvauti Ugdymo plėtotės centro vykdomame valstybės planavimo būdu finansuojamame 
projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 
kompetencijas“. Projektu siekiama sudaryti sąlygas besimokantiems asmenims gerinti prisitaikymo 
prie socialinės aplinkos gebėjimus, plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemą suteikiant besimokantiems 
asmenims bendrųjų kompetencijų ir sustiprinti suaugusiųjų švietimo institucijų vadybines ir 
andragogines kompetencijas. Siekiant šių tikslų yra kuriami nauji suaugusiųjų mokymo (-si) 
moduliai, informacinė sistema, vykdomi mokymai. Projekto pridėtinę vertę nusako laukiami 
rezultatai: 1) suaugusieji įgis arba sustiprins bendrąsias kompetencijas, nuolatinio mokymosi 
įgūdžius ir motyvaciją, praplės savo galimybes darbo rinkoje ir viešajame gyvenime; 2) sustiprės 
suaugusiųjų švietimo institucijų gebėjimai teikti inovatyvias mokymo programas regionuose; 3) bus 
sukurtos naujos regioninio vystymosi prielaidos; 4) iš esmės pagerės suaugusiųjų švietimo 
planavimas ir stebėsena. 
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D DALIS: KOKYBIN Ė ANALIZ Ė 
 
27 lentelė. 1 uždavinys:  Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 34.937.397,47 26.395.326,52 75,55 proc. 9.340.674,16 26,74 proc. 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo 
programas, skaičius 

1000 75 7,50 proc. 0 0 proc. 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie mokėsi 
pagal neformaliojo 
švietimo programas, 
skaičius 

6900 10760 155,94 proc. 4703 68,16 proc. 

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

90 90 100 proc. 0 0 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Švietimo institucijų, 
100 (70 proc.)1 123 (8,44 proc.2) 123 proc. 0 (0 proc.) 0 proc. 

                                                 
1 ŽIPVP 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. Atsižvelgiant į tai, kad 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 (70 6,2 proc.). Atitinkamai bus koreguojamos rodiklio pogrupių planuojamų pasiekti 
reikšmių procentinės išraiškos atsižvelgiant į nusistovėjusius oficialius statistinius duomenis (skaitinės reikšmės liks tokios pat): profesinio mokymo institucijos – 60 (65 75 
proc.), aukštosios mokyklos – 40 (75 80 proc.). 
2  Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis nuo visų švietimo institucijų skaičiuota vadovaujantis  Statistikos departamento duomenimis. 2010 
metais Lietuvos Respublikoje veikė 1457 mokyklos,  iš jų 123 numatyta diegti kokybės vadybos sistemas.  
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kurios diegia kokybės 
vadybos sistemas, 
skaičius ir dalis nuo visų 
švietimo institucijų, iš 
kurių: 
- profesinio mokymo 
institucijos (ISCED 2-4 
lygis); 

60 (65 proc.) 82 (90,11 proc.1) 136,66 proc 0 (0 proc.) 0 proc. 

- aukštosios mokyklos 
(ISCED 5-6 lygis) 

40 (75 proc.) 41 (91,11 proc.2) 102,5 proc. 0 (0 proc.) 0 proc. 

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie gavo 
valstybės pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis (proc.) 

80 proc. 7,5 proc.  0 proc.  

Mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos 
darbuotojų, kurie gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažymėjimus, dalis 
(proc.) 

90 proc. 90,71 proc.  99,28 proc.  

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

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

30 proc. 30 proc.  0 proc.  

 

                                                 
1  Profesinio mokymo institucijų (ISCED 2-4), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis skaičiuota vadovaujantis Švietimo ir mokslo institucijų registru. 2011 metais 
Lietuvoje veikė 91 profesinė mokykla, iš jų 82 numatyta diegti kokybės vadybos sistemas. Veiksmų programos rengimo etape procentas buvo skaičiuojamas pagal tuo metu 
veikiančių profesinio mokymo institucijų skaičių. 
2  Aukštųjų mokyklų (ISCED 5-6), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis skaičiuota vadovaujantis  Statistikos departamento duomenimis.  2011 metais Lietuvos 
Respublikoje veikė 45 aukštosios mokyklos, iš jų 41 numatyta diegti kokybės vadybos sistemas. Veiksmų programos rengimo etape procentas buvo skaičiuojamas pagal tuo 
metu veikiančių aukštųjų mokyklų skaičių. 
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Pagal 1 uždavinį ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 52 projektai, kurių bendra vertė - 31.055.471,23 eurų, iš jų panaudota 

10.989.667,00 eurų, t.y. kiek daugiau nei 35 proc. 
Tobulinant ir stiprinant mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, 2011 metais įgyvendinti 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 regioninės švietimo valdymo informacines sistemas, tobulino pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų 
sistemą, skatino švietimo bendruomenių ir jų lyderių savarankiškumą tobulinant švietimo institucijų valdymą bei švietimo valdymo informacinių 
sistemų ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijas, plėtojo aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai modelį. Įgyvendinant 1 
uždavinį, 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. 
 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Analizuojant  1  uždavinio įgyvendinimo pažangą, remiantis šio uždavinio įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimais, pastebėtina, kad 
produkto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, 
skaičius“ pasiekimų 2011 metais nėra užfiksuota, kadangi vienintelė priemonė, pagal kurią yra siekiama šio rodiklio (VP1-2.1-ŠMM-02-V 
priemonė „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“) šiuo metu yra įgyvendinama, o šio rodiklio 
pasiekimą galima užfiksuoti tik projekto pabaigoje. Tačiau dėl ekonominio sunkmečio pasikeitus situacijai darbo rinkoje, nepavyks pasiekti šio 
rodiklio ŽIPVP planuotos reikšmės. Programavimo periodo pradžioje buvo nemažas poreikis rengti naujus mokymosi visą gyvenimą sistemos 
administracijos darbuotojus, nes jie traukėsi iš švietimo sistemos pereidami dirbti į verslo sektorių. Ekonominiu sunkmečiu šis reiškinys 
sumažėjo, lemdamas tai, kad mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų trūkumo nebeliko. Padidėjo poreikis tobulinti jau 
dirbančių mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikaciją pagal neformaliojo švietimo programas. Toks poreikis 
atsirado dar ir todėl, kad mokymas pagal neformaliojo švietimo programas suteikia galimybę per sąlyginai trumpą laiką įgyti tikslinių 
kompetencijų ir reikalauja mažiau finansinių išteklių, nei mokymas pagal formaliojo švietimo programas, todėl yra ekonomiškai efektyvesnis. 
Todėl iki finansavimo periodo pabaigos planuojama, kad formaliojo švietimo mokymuose dalyvaus 7,5 proc. nuo ŽIPVP planuoto skaičiaus. 

Pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 4703 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, o tai sudaro 
beveik 70 proc. ŽIPVP numatytos pasiekti rodiklio reikšmės (6900). Neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus gavo 99,28 
proc. visų besimokiusių asmenų, tai reiškia, kad neformaliojo švietimo baigimo pažymėjimus gauna beveik visi mokymuose dalyvaujantys 
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Toks rezultatas rodo neformaliojo švietimo mokymų poreikį ir aktualumą. 
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Remiantis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenimis, rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos 
darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“ ŽIPVP nustatyta reikšmė bus pasiekta iki finansavimo periodo pabaigos. 
Planuojama, kad rodiklis bus žymiai viršytas dėl padidėjusio mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų mokymo pagal 
neformaliojo švietimo programas. 

Produkto rodiklį „Pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, skaičius“ ir 
atitinkamą rezultato rodiklį „Dalis mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 2-4 lygis), kurios buvo įvertintos 
išoriniu vertinimu (proc.) “ numatoma pasiekti per projektą, skirtą profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo vykdymui, kuris pradėtas 
įgyvendinti 2011 metais, o pirmųjų rodiklių pasiekimų tikimasi 2012-2013 metais. 

Stebėsenos rodiklių „Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“, 
pasiekimų 2011 metais taip pat nebuvo. Produkto rodiklio „Aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas 
skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų“ siekia ir 1 uždavinio priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ ir 2 uždavinio  
priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektai, kurie yra jau pradėti įgyvendinti, o pirmųjų 
pasiekimų tikimasi 2012 metais. Remiantis pasirašytomis projektų finansavimo ir administravimo sutartimis, planuojama pasiekti ŽIPVP 
nustatytą rodiklio reikšmę. 

Produkto rodiklio „ Profesinio mokymo institucijos (ISCED 2-4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas skaičius ir dalis nuo 
visų švietimo institucijų“ numatoma siekti per 2 uždavinio priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų 
teikimas“ projektus, skirtus vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimui profesinio mokymo įstaigose. Pirmieji šios 
priemonės projektai pradėti įgyvendinti 2011 metų pabaigoje, todėl pirmųjų pasiekimų laukiama 2012-2013 metais. Planuojama kokybės 
vadybos sistemas įdiegti daugiau profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų, nei buvo planuota finansavimo periodo pradžioje. 

Atsižvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti atskirų stebėsenos rodiklių reikšmes ir palyginus jas 
su užkontraktuotomis lėšomis galima teigti, kad uždavinys įgyvendinamas sėkmingai. Tačiau daugumos faktinių pasiekimų dar tik laukiama, nes 
didžioji dalis priemonių įgyvendinama ar neseniai pradėta įgyvendinti. Be to, be ŽIPVP nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimų, taip pat galima 
paminėti ir kitus rezultatus, kurie skaičiuojami remiantis ŽIPVP prieduose nustatytais nacionaliniais rodikliais. Pvyzdžiui, iki 2011 m. pabaigos 
parengtos 4 specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos. Taip pat sukurtas vienas bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentas, 33 
mokslo ir studijų institucijos gavo išorinio vertinimo išvadas,  kuriama nacionalinių studijų, mokslo ir technologijų prognozavimo ir ateities 
įžvalgų sistema, remiantis pasirašytomis projektų finansavimo ir administravimo sutartimis planuojama 33 mokyklose įdiegti neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas. Visi įgyvendinant šį uždavinį pasiekti rezultatai padeda 
tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą.  

Vienas iš sėkmingo įgyvendinimo pavyzdžių yra Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas priemonės Nacionalinio 
egzaminų centro vykdomas projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, skirtas mokymosi 
visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kompetencijų tobulinimui, užtikrinant pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos 
egzaminų sistemos tobulinimo tęstinumą, keliant užduočių rengėjų ir vertintojų kvalifikaciją. Projektas laikomas sėkmingu įvertinus ženkliai 
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didesnius nei suplanuota rodiklio pasiekimus, nes projekte iš numatytų neformaliuoju būdu mokyti 1953 mokymosi visą gyvenimą 
administracijos darbuotojų mokymuose dalyvavo 2022 asmenys, kurie taip pat gavo ir tai patvirtinančius pažymėjimus. 

 
28 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę 

ŽIPVP panas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 136.754.443,34 97.895.560,59 71,58 proc. 25.957.837,73 18,98 proc. 

Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, 
kurie mokėsi pagal 
formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 
kurių: 

15000 53269 355,13 proc. 7333 48,89 proc. 

- moksleiviai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
7000 39902 570,03 proc. 6680 95,43 proc. 

- studentai (aukštojo 
mokslo studijos); 

3000 12495 416,50 proc. 469 15,63 proc. 

- mokytojai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
4000 872 21,80 proc. 184 4,6 proc. 

- dėstytojai (aukštojo 
mokslo studijos) 

1000 0 0 proc. 0 0 proc. 

Mokytojų, dėstytojų, 
kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo 
programas, skaičius, iš jų: 

30000 32020 106,73 proc. 12086 40,28 proc. 

- mokytojai (bendrasis 
ugdymas ir profesinis 

mokymas); 
25000 27673 110,69 proc. 8585 34,34 proc. 
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- dėstytojai (aukštojo 
mokslo studijos) 

5000 4347 86,94 proc. 3501 70,02 proc. 
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Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, 

kurie 
gavo valstybės 
pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis 
 

80 proc. 86,51 proc.  94,57 proc.  
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Moksleivių, studentų, 
mokytojų, dėstytojų, 

kurie gavo neformaliojo 
švietimo programos 

baigimo pažymėjimus, 
dalis 

90 proc. 91,33 proc.  95,23 proc.  

 
Įgyvendinant 2 uždavinio priemones ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma daugiausiai 2 prioriteto projektų (iš visų prioriteto 356 projektų 

šį uždavinį įgyvendina 251). Bendra projektų vertė siekia 115.397.682,74 eurų, o iš jų panaudota 30.688.934,52 eurų, t.y. daugiau kaip 26 proc. 
Gerinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę, 2011 m. buvo įgyvendinami projektai apima ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

lavinimo, profesinio mokymo, studijų ir neformaliojo ugdymo sritis. Šiuose švietimo posričiuose įgyvendinamuose projektuose numatomos 
kelios stambios rezultatų grupės, kurios pradeda daryti žymius ir apčiuopiamus pokyčius Lietuvos švietimo sistemoje. 2011 m. finansuotuose 
projektuose įgyvendintos veiklos, skatinančios kultūros įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą, tarpkultūrinio švietimo plėtotę, 
mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, netradicines ir inovatyvias ugdymo formas bendrojo lavinimo mokyklose; kuriami 
mokinių, studentų ir mokytojų registrai, plėtojama neformalaus švietimo paslaugų kokybė organizuojant įvairaus amžiaus grupėms užimtumo 
veiklas ir ugdant neformaliojo švietimo paslaugų teikimo gebėjimus Lietuvos savivaldybėse; taip pat ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas vykdyti 
vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymas ir mokymo personalo, dirbančio su 
užsieniečių vaikais Lietuvoje ir lietuvių vaikais užsienyje, kompetencijų tobulinimas; atnaujinama daugiau nei 200 I ir II pakopų studijų 
programų; kuriama ir įdiegiama studentų praktikų ir stažuočių Lietuvoje ir užsienyje sistema; kuriami studentų praktikos modeliai ir jie 
išbandomi įvairiose studijų kryptyse; įgyvendinami studentų neformalaus verslumo ugdymo modeliai bei rengiamas ir įgyvendinamas projekto 
valorizacijos planas; rengiama Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) nacionalinė koncepcija ir padedama aukštosioms mokykloms 
pritaikyti ECTS sistemą; pradėtos rengti ir diegti vaikų kūrybiškumo ugdymo priemonės; formuojama kvalifikacijų ir modulinio profesinio 
mokymo sistema;  bei tobulinamos įvairių sričių mokytojų, pedagogų ir dėstytojų kompetencijos ir pan. 
 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
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Įgyvendinant šiuos projektus iki 2011 metų pabaigos pagal formaliojo švietimo programas jau mokėsi 6.680 moksleivių, šis rodiklis 
pasiektas 95,43 proc. lyginant su ŽIPVP planu. Taip pat planuojama, kad pastarojo rodiklio ir studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo 
programas, rodiklio reikšmės palyginti su ŽIPVP planuotomis reikšmėmis, bus viršytos.  

Sėkmingai siekiama studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, rodiklio. Nors iki 2011 metų pabaigos užfiksuotas tik 
kiek daugiau nei 15 proc. šio rodiklio pasiekimas lyginant su ŽIPVP planu, tačiau remiantis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 
duomenimis ir atsižvelgiant į formaliojo švietimo mokymų trukmę, planuojama pasiekti ir viršyti ŽIPVP nustatytą šio rodiklio reikšmę (3000). 

Mažesne dalimi, remiantis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenimis, planuojama pasiekti mokytojų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo programas, rodiklio. Poreikis mokyti mokytojus pagal formaliojo švietimo programas sumažėjo. Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymo 2009 m. liepos 15 d. redakcija numatė, kad mokytojai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, privalo ją įgyti per 
dvejus metus. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2011 m. liepos 1 d. redakcijoje nustatyta konkreti data – iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. 
Atsižvelgiant į tai, po šios datos sumažėjo tikslinis mokytojų, neturinčių pedagogo kvalifikacijos, mokymo poreikis. O 2011 m. Ugdymo plėtotės 
centras, siekdamas išsiaiškinti, koks yra realus poreikis suteikti pedagogo profesinę kvalifikaciją mokytojams bei socialinio pedagogo profesinę 
kvalifikaciją vaikų globos įstaigų auklėtojams, apklausė savivaldybių švietimo padalinius, profesinio mokymo įstaigas bei Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pateikti minėtų institucijų duomenys parodė, kad realus perkvalifikavimo poreikis yra žymiai sumažėjęs.  

Taip pat nustačius, kad nėra poreikio keisti ar suteikti kitą kvalifikaciją dėstytojams, nebeplanuojama formaliuoju būdu mokyti 
dėstytojų. Dėl ekonominio sunkmečio pasikeitus situacijai darbo rinkoje, iki tol pasireiškęs dėstytojų traukimasis iš švietimo sistemos ir 
perėjimas dirbti į verslo sektorių (kas sąlygojo dėstytojų trūkumą) sumažėjo, dėstytojų trūkumo nebeliko. Šiuo metu nėra poreikio dėstytojams, 
jau turintiems tam tikrą kvalifikaciją, ją keisti ar suteikti dar vieną, tačiau svarbu kelti jau dirbančių dėstytojų kvalifikaciją, tobulinti turimus 
įgūdžius. Kadangi dėstytojų turimos kompetencijos turi būti nuolat tobulinamos, suplanuotos remiamos priemonės dažniausiai nukreiptos į 
dėstytojų turimos kvalifikacijos kėlimą, tobulinimasi neformaliu būdu, kurių metu galima įgyti trūkstamų ir reikalingų žinių per sąlyginai trumpą 
laiką. Be to, neformaliojo švietimo programos yra ekonomiškai efektyvesnės, nes reikalauja mažiau laiko ir finansinių išteklių, nei mokymas 
pagal formaliojo švietimo programas.  

Taip pat verta paminėti, kad tais atvejais, kai vykdomas formalusis mokymas, orientuojamasi į studentų pritraukimą studijuoti vienas ar 
kitas (naujas, aktualias) studijų programas, taip pat į naujų ar paklausių specialybių specialistų rengimą, tuo tarpu asmenys, kurie jau turi 
specialybę, paprastai siekia patobulinti savo kompetenciją ar pakelti kvalifikaciją. Tokiu atveju, siekiant mažesnių laiko, finansinių sąnaudų ir 
didesnio koncentravimosi į specifinius poreikius, dažniausiai teikiama pirmenybė studijoms neformaliuoju būdu.  

Taip pat skaičiuojant, ar pasiektas rodiklis, yra sudėtinga studentus, kurie yra tam tikros specialybės atstovai, atskirti nuo bendros studentų 
grupės (studentai taip pat yra viena iš ŽIPVP tikslinių grupių), nes visi pagal formaliojo švietimo programas studijuojantys asmenys (tame tarpe 
formaliuoju būdu galintys studijuoti dėstytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai ar kt.) priskirtini studentų tikslinei 
grupei ir siekia stebėsenos produkto rodiklio „Studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas “.  

Tačiau apibendrinus, produkto rodiklio „Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo 
programas, skaičius“ iki 2011 metų pabaigos, palyginus su ŽIPVP numatyta reikšme, pasiekta beveik 50 procentų (7.333). Be to, planuojama, 
kad iki finansavimo periodo pabaigos šio rodiklio reikšmė bus viršyta keletą kartų. 
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Sėkmingai siekiama ir „Mokytoj ų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“ rodiklio. Planuojama, 
kad bendra rodiklio ŽIPVP nustatyta reikšmė pagal iki 2011 m. pabaigos pasirašytas sutartis bus pasiekta ir viršyta. Faktinis šio rodiklio 
pasiekimas iki 2011 metų pabaigos yra 40,28 proc. nuo ŽIPVP plano. 

Pažymėtina, kad asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo pažymėjimus ir asmenų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, 
procentines dalis atspindinčių rodiklių taip pat sėkmingai siekiama ir planuojama viršyti minimalią ŽIPVP nustatytą reikšmę. 

Atsižvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti rodiklių reikšmes ir palyginus jas su 
užkontraktuotomis lėšomis bei palyginus faktiškai pasiektas rodiklių reikšmes su panaudotomis lėšomis galima teigti, kad nepaisant rizikos 
nepasiekti kai kurių atskirų rodiklių, uždavinys įgyvendinamas sėkmingai. Be to, pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 
duomenimis, taip pat planuojama 25 švietimo posričiuose į modulines pertvarkyti profesinio mokymo programas (nacionalinio rodiklio pagrindu 
fiksuojamas rezultatas). Iki 2011 m. pabaigos pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 1000 suaugusiųjų (nacionalinis rodiklis, kurio 
pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasiekti daugiau kaip 4000), parengtos ar atnaujintos 85 I ir II 
pakopos studijų programos (planuojama, kad šio nacionalinio rodiklio reikšmė viršys 200), daugiau kaip 19 tūkstančių moksleivių mokėsi pagal 
neformaliojo švietimo programas. Visi įgyvendinant šį uždavinį pasiketi rezultatai yra naudingi gerinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų 
kokybę. 

Kaip vieną iš sėkmingo projekto pavyzdžių galima paminėti Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo 
galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, 
reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“. Projektas yra kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo 
sistemos prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio gairių, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, 
sklaidą. Sukurtus inovatyvius produktus (modulinės ugdymo programos pagrindiniam ir viduriniam ugdymui; metodinė medžiaga atnaujintoms 
vidurinio ugdymo bendrosioms programoms; pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos; menų ir technologijų mokymo metodiniai 
instrumentai; metodinės rekomendacijos verslumo, darbinės veiklos gebėjimų ugdymui ir darbo pasaulio pažinimui) naudos mokytojai, mokyklų 
administracija, švietimo specialistai, konsultantai. Projekto rezultatai netiesiogiai turės įtakos mokiniams, jų tėvams, socialiniams partneriams, 
darbdaviams, profesinėms ir aukštosioms mokykloms. 

Siekiant užtikrinti tinkamą ŽIPVP suplanuotų rodiklių pasiekimą, buvo atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-
2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas. Prie 2 uždavinio galima būtų paminėti 
vieną iš įgyvendinamų šio vertinimo rekomendacijų, t.y. siūlymą didesnį dėmesį skirti valstybinių projektų įgyvendinimo priežiūrai projektų 
turinio aspektu. Galima sakyti, kad pvz. planuojant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos (toliau – PPMIP) projektus 
įgyvendinama rekomendacijos dalis „didesnį dėmesį projektų turiniui skirti valstybės planavimo projektų atrankos procese, susitariant dėl detalių 
reikalavimų būsimiems projektų produktams ir šiuos sukonkretintus reikalavimus įtraukti į projektų finansavimo sąlygų aprašus ar sutartis“. 
Kalbama apie VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ priemonės projektus. PPMIP 
valdymo komitetas, svarstydamas išankstinio kvietimo metu pateiktus valstybės projektų aprašymus, nutarė įpareigoti pareiškėjus išankstiniame 
kvietime įvardintus kriterijus (planuojamų parengti mokymo priemonių modernumas, reikalingumas, parengimo ir atnaujinimo kaštų 
optimalumas ir kt.) derinant su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija taikyti visą projektų paraiškų rengimo bei įgyvendinimo 
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laikotarpį, t. y. įtraukti informaciją apie parengtų mokymo priemonių vertinimą, kurį atliks ekspertai ir atitinkama profesinio mokymo metodinė 
komisija su socialinių partnerių atstovais pagal nustatytus kriterijus, ir pačius kriterijus į valstybės projektų aprašymus, vėliau šias nuostatas 
perkelti į paraiškas bei projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Taip siekiama užtikrinti aukštą planuojamų parengti mokymo priemonių 
kokybę. 
 
29 lentelė. 3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 46.751.261,89 30.657.305,77 65,58 proc. 8.244.330,16 17,63 proc. 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo 

programas, skaičius, iš 
kurio: 

4000 4666 116,65 proc. 0 0 proc. 

- socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių ir 
socialinės atskirties 

asmenys; 

2000 4532 226,60 proc. 0 0 proc. 

- švietimo pagalbos 
specialistai 

2000 134 6,70 proc. 0 0 proc. P
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Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie mokėsi 

pagal neformaliojo 
švietimo programas, 

13800 31205 226,12 proc. 10979 79,56 proc. 
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skaičius, iš kurio: 
-socialinės 

rizikos, specialiųjų 
poreikių ir socialinės 
atskirties asmenys; 

8800 5648 64,18 proc. 389 4,42 proc. 

- švietimo pagalbos 
specialistai 

5000 25557 511,14 proc. 10590 211,8 proc. 

Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie gavo 
valstybės pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 

80 proc. 83,00 proc.  0 proc.  
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Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių 

ir/arba socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų ir 

švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažymėjimus, dalis 

(proc.) 

90 proc. 90,40 proc.  98,87  proc.  

 
Įgyvendinant 3 uždavinio priemones, ataskaitiniu laikotarpiu veiklos vyko 53-juose projektuose (projektų bendra vertė 36.067.418,61 eurų; 

iš jų panaudota 9.699.211,99 eurų, t.y. beveik 27 proc.). 
2011 m. didinant mokymosi visą gyvenimą prieinamumą ir vykdant 3 uždavinio 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 (tiek formaliojo švietimo, tiek neformaliojo ir vasaros poilsio metu) ir 
gabių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose sąlygos, kuriamos specialios mokymo(si) priemonės įvairių fizinių ir psichinių poreikių 
turintiems vaikams, plėtojamas alternatyvus ugdymas, sprendžiamos iškritimo iš mokyklos problemos, vykdomos prevencinės programos; 
tobulinamos mokyklų bibliotekų ir universaliuose daugiafunkciniuose centruose dirbsiančių darbuotojų kompetencijos, pradėtas kvalifikuotų 
mokyklų psichologų rengimas aukštosiose mokyklose, vykdančiose specialistų perkvalifikavimo programas. Į šių projektų gyvendinimą 
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daugiausia buvo įsitraukusios ekspertinės švietimo institucijos. Taip pat suplanuota ir rengiamasi didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių 
turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, kad ir jiems būtų sukurtos palankios studijų sąlygos užtikrinant aukštosios mokyklos 
paslaugų kokybę, būtiną specialių poreikių turinčių studentų studijoms. 
 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Priemonės, kurias įgyvendinant yra vykdomi socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo 
darbuotojų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas, įgyvendinamos sėkmingai. Iki 2011 m. pabaigos pagal neformaliojo švietimo 
programas mokėsi 10.979 asmenys (kas sudaro 79,56 proc. ŽIPVP plane numatytos reikšmės), iš kurių beveik 99 proc. gavo 
neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus. Pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenimis, iki periodo 
pabaigos planuojama sėkmingai pasiekti ŽIPVP nustatytas bendrųjų produkto rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba 
socialinę atskirt į patirian čių asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius“  ir 
rezultato rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirt į patirian čių asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, 
kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis“ reikšmes. 

Projektai, kuriuose siekiama rodiklio „Švietimo pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“, 
pradėti vykdyti 2011 m., o pirmųjų pasiekimų tikimasi 2012-2013 metais. Tokius projektus vykdo Vilniaus universitetas (projekto pavadinimas 
„Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos 
studijų programas – VUPSIS“) ir Klaipėdos universitetas (projekto pavadinimas „Psichologinės pagalbos efektyvumo didinimas vykdant 
tikslines perkvalifikavimo studijas Klaipėdos universitete (PPED)“). Projektuose numatyta, siekiant didinti psichologinės pagalbos efektyvumą 
švietimo įstaigose, vykdyti tikslines perkvalifikavimo studijas asmenims, dirbantiems švietimo įstaigose psichologais, tačiau neturintiems 
tinkamo psichologijos krypties išsilavinimo, ir siekiantiems psichologijos bakalauro ar magistro laipsnio. Iš viso per abu projektus numatyta 
parengti atitinkamai 72 bakalauro ir 62 magistro laipsnius turinčius specialistus. Pagal planuojamas pasirašyti sutartis didesnės rodiklio 
„Pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ reikšmės siekti neplanuojama, kadangi 2011 m. liepos 21 d. 
įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 
mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr., 831) pakeitimai, kuriais buvo suteikta galimybė nukreipti finansines priemones 
tiesiogiai asmeniui, turinčiam specialiųjų poreikių. Atsižvelgiant į tai, planuotose priemonėse atsisakyta vykdyti formaliojo švietimo mokymus 
švietimo pagalbos specialistams ir nuspręsta veiklas nukreipti tiesiogiai į specialiuosius poreikius turinčius studentus. 

Pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama, kad ŽIPVP nustatyta rodiklio „Socialinės rizikos, 
specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ reikšmė bus pasiekta ir viršyta, 
todėl ir bendrojo rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirt į patirian čių asmenų ir švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius“ ŽIPVP nustatyta reikšmė bus pasiekta. Taip pat planuojama 
pasiekti ir rezultato rodiklio „Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirt į patirian čių asmenų ir švietimo pagalbos 
darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikacij ą, dalis“ reikšmę, nustaytą ŽIPVP. 
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Atsižvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti daugumos rodiklių reikšmes ir palyginus jas su 
lėšomis, už kurias sudarytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, bei palyginus faktiškai pasiektas rodiklių reikšmes su 
panaudotomis lėšomis galima teigti, kad nepaisant rizikos nepasiekti kai kurių atskirų rodiklių, uždavinys įgyvendinamas sėkmingai. Taip pat 
siekiama ir nacionalinių rodikli ų: pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 3399 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 
parengtos 5 specialiosios mokymo priemonės, taip pat pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama, kad 
organizuojamose ugdymo karjerai veiklose dalyvaus daugiau kaip 80 tūkst. mokinių ir 3 tūkst. studentų. Visi įgyvendinant 3 uždavinį pasiekti 
rezultatai tarnauja didinant mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. 

Tiesa, siekiant užtikrinti tinkamą ŽIPVP suplanuotų rodiklių pasiekimą, buvo atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 
2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas. Įgyvendinant rekomendaciją 
„Planuoti ir finansuoti mokyklos bendruomenės bendruomeniškumo ugdymo, komunikacinių, psichologinių problemų sprendimo iniciatyvas“ 
2011 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo paskelbtas išankstinis kvietimas pagal Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponento 
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ veiklas. Kvietime skelbta, kad galimais pareiškėjais ir partneriais galėjo būti viešieji juridiniai asmenys. 
Išankstinio kvietimo pagrindinis uždavinys – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą, didinti 
socializacijos ir užimtumo formų įvairovę. Nustatytos remiamos veiklos: moksleivių ir jaunimo kritinio mąstymo ir (ar) komunikacinių gebėjimų  
ugdymas bei moksleivių neformaliojo ugdymo veiklų, orientuotų į kūrybišką informacinių technologijų taikymą, skatinimas. Buvo atrinkti du 
pareiškėjai, t.y. viešoji įstaiga „Šiuolaikinių didaktikų centras“ ir asociacija „INFOBALT“, kurie įgyvendins vertintojų rekomenduotas ir 
išankstiniame kvietime nustatytas remiamas veiklas . 
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8 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 
sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) 

257,0 (100%)
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51,4 (20,0%)
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2 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 
2 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 257,0 mln. eurų. Iki 2011 m. pabaigos pasirašyta 

finansavimo ir administravimo sutarčių už 182,5 mln. eurų, t. y. 71,0 proc. nuo 2 prioritetui skirtos 
lėšų sumos. Iki 2011 m. pabaigos pripažinta deklaruotinomis EK – 51,4 mln. eurų, t. y. 20,0 proc. 
nuo 2 prioritetui skirtos lėšų sumos. 

 
9 paveikslas. 2  prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 
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Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 

Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos 
Sąjungos fondų lėšų suma 2011 m. šiam prioritetui buvo planuota 44,9 mln. eurų. 2011 m. 
pabaigoje pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį  prioritetą sudarė 
43,5 mln. eurų, t.y. 96,9 proc. planuotų pripažinti deklaruotinomis lėšų. Planas buvo neįvykdytas 
6,1 proc. 

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. 

Nuolat vykdomas rizikingų projektų identifikavimas. Analizuojamos iškilusių problemų 
priežastys. Dalis aplinkybių ir priežasčių yra tokios, kurioms galima daryti įtaką ir siekti sumažinti 
jų keliamą riziką lėšų panaudojimui. Tačiau dalis jų yra tokios, kurios nepriklauso ir negali būti 
įtakotos nei projekto vykdytojo, nei kitų institucijų (pvz., susijusios su viešųjų pirkimų 
organizavimu). Nuolat vykdomas vėluojančio lėšų įsisavinimo aplinkybių ir priežasčių stebėjimas. 
Esant poreikiui, organizuojami trišaliai susitikimai (projekto vykdytojas, įgyvendinančioji 
institucija, Švietimo ir mokslo ministerija), kurių metu rizikingiems projektams sudaromi veiksmų 
planai iškilusioms problemoms spręsti. Jų įgyvendinimas stebimas. Tokie veiksmai padeda 
sureguliuoti projektų įgyvendinimą ir sumažinti riziką dėl jų įgyvendinimo vėlavimo, lėšų 
nepanaudojimo laiku ir netinkamų išlaidų. Tai padeda užtikrinti sklandesnį projektų įgyvendinimą. 

Atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų 
programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas nustatė kryptis 
efektyvesniam projektų antrųjų etapų įgyvendinimo ir lėšų likučių panaudojimo planavimui. 
Atsilikimą nuo ES fondų lėšų naudojimo plano planuojama panaikinti 2012 m. Iki laikotarpio 
pabaigos planuojama panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms. 
 
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
30 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

Grupė Tikslin ės grupės atstovų (moterų, 
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 
asmenų, per ataskaitinį laikotarp į 

baigusių dalyvauti projektų veiklose 

Moterys 71,8 proc. 

Migrantai 0,13 proc. 

Mažumos 2,58 proc. 

Neįgalieji 0,74 proc. 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,09 proc. 

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis 

0,01 proc. 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys 4,2 proc. 
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1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 

Siekiant užtikrinti 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, nepažeidžia 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 pažeidžiamų grupių užimtumas ir socialinė aprėptis 

 

Tarp projektų, turinčių teigiamą poveikį socialiai pažeidžiamų grupių užimtumui ir socialinei 
aprėpčiai, galima paminėti visus priemonės „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas 
specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“ (SFMIS kodas 
Nr. VP1-2.3-ŠMM-05-K) projektus. Kaip vieną iš šios priemonės gerosios praktikos pavyzdžių 
galima paminėti Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos vykdomą projektą „Papildoma 
pagalba spec. poreikių vaikams Pasvalio rajone“ (SFMIS kodas VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-012). 
Projekto tikslas – didinti švietimo paslaugų prieinamumą teikiant papildomą kvalifikuotą švietimo 
pagalbą specialiųjų poreikių asmenims. Projekto metu teikiamos specialiosios pedagoginės 
pagalbos paslaugos bei neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugos. Projekte yra 
105 specialiųjų poreikių vaikai (įskaitant projekto vykdytojo ir 3 mokyklas-partneres), kuriems 
pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvadose yra nurodyta modifikuoti bendrojo lavinimo 
programas. Dauguma mokinių turi kompleksinius sutrikimus ir jiems reikalinga papildoma 
individuali mokytojo pagalba mokantis: sprendžiant užduotis, įsisavinant medžiagą ir pan. Projekto 
biudžetas vos 114.549,93 eurų. 

Projekte Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi mokyklos bendrosiose klasėse, modifikuojant ir 
diferencijuojant jiems ugdymo turinį. Dalis spec. poreikių mokinių reikalauja papildomo dėmesio ir 
individualios pagalbos jiems. Todėl mokiniui, turinčiam vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
specialiąją pagalbą per pamokas teikia mokytojo padėjėjas. Mokytojo padėjėjas dirba ir pamokų 
metu, ir po pamokų, padėdamas specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, 
atlikti mokytojo skirtas užduotis ir talkindamas jas atliekant, padėdamas naudotis mokymo 
priemonėmis, orientuotis aplinkoje susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios 
veiklos, popamokinėje veikloje, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu. 

Projekte yra numatyta vykdyti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas. Projekto rezultatų 
sklaida bei apsikeitimas patirtimi ir geriausia praktika tarp projekto partnerių užtikrina, kad lėšos 
bus naudojamos efektyviai. Įtraukiant platų ratą socialinių partnerių, informuojant suinteresuotas 
tikslines grupes apie projekto rezultatus užtikrinamas projekto veiklų tęstinumas bei plėtra. 

 

3. Novatoriškos veiklos pristatymas 

 

2011 m. buvo įgyvendinami projektai, skirti mokslo ir studijų gerinimui ir susiję su esminiais 
Mokslo ir studijų reformos tikslais ir uždaviniais. Lietuvos aukštojo mokslo sistemai keliami 
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reikalavimai teikti profesines kvalifikacijas, atitinkančias darbo rinkos sąlygas. Todėl pastaruoju 
metu ypač kreipiamas dėmesys į verslo imitavimo technologijas, kurios suteikia galimybę 
studentams pasiekti veiksmingų rezultatų, dalyvaujant, stebint ir įsijungiant į verslo kūrimo 
procesus, imituojant realios verslo aplinkos darbines situacijas ir taip įgyjant praktinių verslumo 
įgūdžių. 

Šiuo metu ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinami novatoriškumu pasižymi projektai, 
kuriuose kuriamos imitacinės įmonės ir kurių tikslas – sukurti organizacines ir metodines prielaidas 
studentų verslumo gebėjimų ugdymui aukštojo mokslo studijose, naudojant imitacinės verslo 
įmonės praktinio mokymo modelį. Projektų veiklos grindžiamos tarpdisciplininiu požiūriu, 
praktinio ugdymo aukštojo mokslo studijose principu bei verslo dalyvavimu verslumo praktinių 
gebėjimų mokymo procese. Projektų tikslinės grupės – pirmos pakopos aukštojo mokslo studijų 
programų studentai, dėstytojai, taip pat tutoriai. Projektų įgyvendinimo metu 645 studentai tobulins 
savo praktinius įgūdžius imitacinėse įmonėse, 214 dėstytojų kels kvalifikaciją pagal neformaliojo 
švietimo programas. Projektų metu finansuojamos imitacinės įmonės, kuriamos statybos ir 
nekilnojamojo turto, banko ir draudimo paslaugų, visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos, 
IT, socialinių mokslų, apdirbamosios pramonės, žemės ūkio sektoriuose. 

Kaip vieną iš tokių projektų galima išskirti Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) 
projektą „Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, 
naudojant verslo praktinio mokymo modelį“ (SFMIS kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-095). Projekto 
metu  Aleksandro Stulginskio universitete įkurta imitacinė verslo praktinio mokymo įmonė „Agro 
verslo korporacija“, kuri skirta studentų verslumo praktiniams gebėjimams ugdyti. Parengti vadovai 
studentams ir praktikų vadovams, kurie patalpinti imitacinės verslo praktinio mokymo įmonės 
internetinėje svetainėje www.imituok.asu.lt. Parengti 5 mokomųjų praktikų rinkiniai, kurie 
skaitmenizuoti ir patalpinti adresu: www.imituok.asu.lt/lt/biblioteka.htm. 

ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 4 kurso studentams organizuoti seminarai, skirti 
supažindinti su darbu imitacinėje verslo praktinio mokymo įmonėje. Dalyvavo 163 studentai. Taip 
pat praktiką imitacinėje verslo praktinio mokymo įmonėje atliko 2 studijų programų – Žemės ūkio 
verslo vadybos ir Kaimo plėtros administravimo – studentai (iš viso 53). Juos konsultavo 12 ASU 
dėstytojų-mentorių ir 6 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) nariai-tutoriai. 
Praktikos reikalavimus įvykdė 83 proc. projekte numatytų praktiką atlikti studentų. Kiti studentai 
praktiką atliks 2012 m. vasario mėn. Apie projektą ir studentų praktiką imitacinėje verslo praktinio 
mokymo įmonėje 2011 metų gruodžio 14 dieną rašė „Lietuvos rytas“. 

Pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
vykdomas Utenos švietimo centro projektas „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos 
savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“ (SFMIS kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103), kurio 
įgyvendinimo metu yra diegiamos novatoriškos ugdymo priemonės. Projektu siekiama parengti 
inovatyvias programas mokinių mokymui(si) netradicinėse aplinkose, įtraukti inovatyvias 
mokymo(si) programas į mokyklose formuojamą ugdymo turinį, kaupti medžiagą apie gerąją patirtį 
ir vykdyti mokymus projekto dalyviams apie inovatyvių programų įgyvendinimą, organizuoti 
gerosios patirties dalinimąsi su kitomis savivaldybėmis. Projekte rengiamos inovatyvios ugdymo 
programos, padedančios ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas, kur mokymai vyksta 
netradicinėse, pačių mokinių sukurtose aplinkose, atviroje gamtoje ar paveldo sodyboje, svirne, kur 
vaikai aprūpinami vadovėliais, parengtais pagal senovinių elementorių pavyzdžius, kur jie turi 
senovines kuprines, vyžas ir pan. Tai labai motyvuoja vaikus. Taip pat vyresniems mokiniams 
vedamos pamokos, kurias rengia muziejininkai, panaudodami fonduose turimą medžiagą, ir tai ne 
viena pamoka, o ištisas pamokų ciklas. Visos parengtos programos skelbiamos portale, skirtame 
mokytojams, ir jomis galės naudotis visos šalies pedagogai. 
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4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 

Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai pagal šiuo metu vykdomus 
projektus yra netiesioginis. 2011 metais 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 Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto įgyvendinamas projektas „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir 
Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir 
mokiniams, sukūrimas ir diegimas“ (SFMIS kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-016). Projekto tikslas – 
sukurti ir įdiegti ugdymo poreikius atitinkančią lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos 
istorijos mokymosi šaltinių, apimančių XIII-XXI a., duomenų bazę. Visos Lietuvos mokykloms, 
mokiniams, tėvams ir užsienio lietuviams, tautinių mažumų mokykloms laisvai prieinama duomenų 
bazė sudarytų nuo vietovės nepriklausomas mokymosi sąlygas, suteiktų galimybę naudotis riboto 
prieinamumo šaltiniais (muziejuose, archyvuose saugomais garso ir vaizdo įrašais, vaizdine ir kt. 
medžiaga), išspręstų vadovėlių trūkumo problemas. Tai – inovatyvus ir esminis ugdymo sąlygų 
pagerinimas ir pagrįsta investicija į švietimo modernizavimą, prisidedanti formuojant žinių 
visuomenę. 

2011 metais buvo vykdoma 15 projektų už 5,14 mln. eurų, kuriuose buvo kuriami praktikos 
organizavimo pilotiniai ir bandomieji modeliai. Šiuos modelius kuria 3 konfederacijos ir 12 
asociacijų, kurios geriausiai jaučia darbo rinkos poreikius. Visų projektų partneriai yra aukštosios 
mokyklos, kurių studentai atlieka praktikas, ir įmonės. Kuriant praktikos organizavimo modelius, 
yra sukurtos arba kuriamos internetinės svetainės (praktikos vietų informacinės sistemos), kurios 
padeda studentams, universitetams ir įmonėms efektyviau keistis informacija ir planuoti studentų 
praktikas, t.y. jose vykdoma dalis praktikos organizavimo veiksmų, tokių kaip skelbiami įmonių, 
kuriose galima atlikti praktiką, pasiūlymai priimti praktikantą, studentų skelbimai ieškant praktikos 
vietų, derinami reikalingi dokumentai praktikai atlikti (praktikos sutartys, praktikų planai, vieninga 
ataskaitų rengimo, vertinimo dokumentacija, praktikantų adaptavimo knyga ir kt.). Pavyzdžiui, 
teigiamą poveikį informacinei plėtrai taip pat turi projektas „Spaudos ir leidybos studentų praktikos 
gerinimas“ (SFMIS kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097), kurį įgyvendina Lietuvos spaustuvininkų 
asociacija. Projekte kuriama informacinė praktikos vietų sistema – internetinis portalas, kuriuo 
ateityje galės naudotis Lietuvos aukštosios mokyklos ir studentai ieškodami praktikos atlikimo 
vietų. Projekto metu bus rengiama įmonių, kuriose atliekama praktika, sertifikavimo metodika, 
praktikų organizavimo reglamentas, praktinio mokymo metodikos, pagrįstos inovatyviais mokymo 
ir mokymosi metodais. Bus išmokyta po 10 dėstytojų (tutorių ir mentorių), o patį praktikos modelio 
testavimą išbandys 60 studentų. 
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5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
31 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 skaičius1 

Alytaus 1.042.481,14 184 
Marijampolės 850.608,85 183 
Tauragės 751.814,20 176 
Mažeikių 626.210,08 166 
Telšių 1.084.043,69 181 
Utenos 2.053.358,21 186 
Visagino 705.757,92 161 

 
Iš visų 356 projektų, kurie buvo įgyvendinami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 157 

projektai buvo įgyvendinami visoje Lietuvoje, todėl šių projektų naudą patyrė visi septyni 
regioniniai augimo centrai. 

Daugiausiai naudos patyrė Utenos ekonomikos augimo centras. Taip pat, lyginant visus šiuos 
septynis ekonomikos augimo centrus, Telšių ir Alytaus savivaldybės gavo didesnę naudą lyginant 
su likusiomis – Marijampolės, Tauragės, Visagino ir Mažeikių – savivaldybėmis. Galima palyginti 
regioninių augimo centrų patirtą naudą su pagrindinių Lietuvos savivaldybių, kuriose įgyvendinami 
projektai, patirta nauda. Taigi 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 3 vietoje po Vilniaus miesto savivaldybės (4.452.271,97 eurų) ir Kauno miesto 
savivaldybės (2.165.835,53 eurų). Telšių rajono ir Alytaus miesto savivaldybės yra 7-8 vietoje po 
Šiaulių miesto, Klaipėdos miesto ir Panevėžio miesto savivaldybių. Iš visų 60 savivaldybių 
Marijampolės ekonominio augimo centras užima 12, Tauragės ekonominis augimo centras – 17, 
Visagino ekonominis augimo centras – 24 vietą, Mažeikių ekonominis augimo centras - 49-ą vietą 
pagal ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotinas lėšas. 

Iš Lietuvoje vykdomų projektų, kurių naudą patiria regioninio augimo centrai, galima išskirti 
šiuos: 

1) visoje šalyje vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 
14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, 
siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“, kurį įgyvendinant rengiamos 
ir atnaujinamos mokymo ir ugdymo pasiekimų patikrinimo programos, mokymuose jau dalyvavo 
daugiau kaip 600 asmenų. Projektą papildo Europos regioninio plėtros fondo lėšomis finansuojamas 
projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“; 

2) pagal dvi priemones, t.y. VP1-2.3-ŠMM-05-K „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo 
didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“ ir 
VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės 
pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą 
paslaugų prieinamumą“, vykdomų projektų kuriami ir jau sukurti rezultatai yra paskleisti visose 
savivaldybėse (daugiausia naudos patyrė Alytaus, Marijampolės ir Tauragės ekonomikos augimo 
centrai). Projektuose teikiama specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių asmenims ir 
neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugos, t.y. remiamas spec. poreikių mokinių 
formalusis, neformalusis ugdymas mokslo metų ir vasaros atostogų metu bei mokinių pavėžėjimas 

                                                 
1 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali 
teikti naudos keliems regionams. 
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iki ir iš mokyklos. Didžiausią naudą patiria projekte dalyvaujantys spec. poreikių mokiniai (o 
lygiagrečiai ir jų mokytojai bei tėvai/rūpintojai/globėjai). Lygiagrečiai vykdomas iš Europos 
regioninės plėtros fondo remiamas infrastruktūrinis projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų 
infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, 
logopedų darbo aplinkos modernizavimas“; 

3) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įgyvendinant priemonę VP1-2.2-ŠMM-04-V 
„Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ pradėti įgyvendinti 
projektai, numatyti Praktinio profesinio mokymo programoje, kurie skirti profesinio mokymo ir/ar 
rengimo centrų mokymo kokybės vidinių mechanizmų diegimui. Minėtos priemonės projektų naudą 
patirs net 5 iš 7 ekonomikos augimo centrai, t.y. Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Utenos ir 
Visagino; 

4) ataskaitiniu laikotarpiu Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Telšių regionų centrai patyrė 
naudą jų kolegijose įgyvendinant ESF remiamus projektus pagal Nacionalinę studijų programą. 
Alytaus kolegijoje kuriama ir diegiama vidinė studijų kokybės ir informacinė sistemos, taip pat 
kuriama sistema, kuria būtų galima formalizuoti neformaliu būdu įgytas kompetencijas. Žemaitijos 
kolegijoje diegiama Lietuvos mokslo ir studijų informacinė sistemos (LieMSIS) finansų valdymo 
posistemė, organizuojami sistemos naudotojų – aukštųjų mokyklų padalinių administracijos 
darbuotojų – mokymai. Taip pat Žemaitijos kolegijoje, kaip ir Alytaus kolegijoje, kuriama sistema, 
kuria būtų galima formalizuoti neformaliu būdu įgytas kompetencijas. Alytaus ir Utenos kolegijose, 
siekiant didinti tarptautiškumą ir ateityje suteikiant studentams platesnes įsidarbinimo galimybes, 
yra rengiamos jungtinių studijų programų galimybių studijos, bei atnaujinamos kolegijose 
vykdomos studijų programos; 

4) vykdant Alytaus kolegijos projektą „Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų 
dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą“ (VP1-
2.2-ŠMM-07-K-01-004) diegiamas sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas Alytaus, 
Marijampolės, Utenos, Žemaitijos, Vilniaus regioninėse kolegijose, diegiant inovatyvius mokymo 
metodus, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą, ugdant dėstytojų bendrąsias ir specialiąsias 
kompetencijas, sukurta metodinė sistema. Įgyvendinus numatytas veiklas, bus pagerinta studijų 
kokybė, padidintas kolegijų tarptautiškumas, integruojantis į Europos mokslo ir inovacijų sistemą, 
ugdomi dėstytojų komunikaciniai, informaciniai gebėjimai, padėsiantys prisitaikyti prie 
besikeičiančios aplinkos, perduodant įgytas inovatyvias žinias studentams; 

5) Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Žemaitijos kolegijų studentai taip pat jaučia ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų naudą, nes projektais siekiama ugdyti studentų 
verslumo įgudžius, sudaryti sąlygas studentams atlikti praktikas Lietuvos pramonės įmonėse bei 
vietos savivaldybių institucijose; 

6) Valstybinio studijų fondo vykdomas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas 
specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001) prisideda prie 
regionuose studijuojančių specialiųjų poreikių studentų aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų 
kokybės gerinimo užtikrinimo. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas sukurs palankias studijų 
sąlygas, būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną mėnesį teiks finansinę 
pagalbą neįgaliems studentams, kuri bus panaudota pagal kiekvieno studento specialiuosius 
poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose bus sukuriamos optimalios darbo 
vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, bus perkama speciali 
programinė ir techninė įranga, specializuoti ergonominiai  baldai. Projekte didelis dėmesys 
skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui. Šio 
projekto naudą pajus Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Žemaitijos kolegijų studentai. 
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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 
švietimas 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. 

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir 
karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo 
specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (SFMIS kodas 
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001). Šiuo projektu siekiama sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų 
aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui 
reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto inovatyvumas yra pagrįstas 
konceptualių studentų ugdymo karjerai idėjų įgyvendinimu per grįžtamuoju ryšiu susietą sukuriamų 
priemonių ir sistemų visumą. 

Numatomas projekto teigiamas poveikis per vieną iš trijų pagrindinių darnaus vystymosi 
blokų – socialinio vystymosi bloką, kuriame užimtumas yra prioritetas. Studentai įgytų karjeros 
valdymo kompetencijų, leidžiančių po studijų baigimo lengviau integruotis į darbo rinką, keisti 
profesiją, darbą ar karjeros kryptį. Be to, būtų formuojama projekto nuostata stiprinti studentų 
socialinę ir pilietinę atsakomybę, todėl konkretūs darnaus vystymosi raiškos būdai būtų taikomi 
absolventų profesinėje veikloje. 

 

7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 
 

Tarptautinio pobūdžio veiklos vykdomos priemonėse „Studijų kokybės gerinimas, 
tarptautiškumo didinimas“ ir „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. Pagal priemonę „Aukštojo 
mokslo tarptautiškumo plėtra“ vykdomuose 5 projektuose tarptautinis bendradarbiavimas vyksta 
kuriant ir su užsienio aukštosiomis mokyklomis įgyvendinant studijų programas, atliekant švietimo 
ir tiriamąją veiklą, paremtą užsienio šalių praktika, remiant Lietuvos studentų studijas ir dėstytojų 
dėstymo veiklą užsienyje, studentų praktinių įgūdžių įgijimą ir tobulinimą užsienyje. Taip pat 
vykdant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos 
parengimą ir įgyvendinimą, bei Lietuvos aukštojo mokslo žinomumo pasaulyje didinimą per 
Lietuvos aukštojo mokslo prekės ženklo ir Lietuvos aukštąjį mokslą pristatančios interneto 
svetainės kūrimą, dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose koncepcijos parengimo ir įgyvendinimo, 
reprezentatyvių leidinių apie Lietuvos aukštąjį mokslą užsienio kalbomis parengimą bei leidybą. 

Pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ vykdomuose 
projektuose tarptautinis bendradarbiavimas vyksta remiantis tarptautine (ES) praktika atnaujinant 
studijų programas, pagal ES standartus perskaičiuojant studijų kreditus, kuriant ir įgyvendinant 
jungtines studijų programas, remiantis tarptautine praktika ugdant studentų verslumą. Taip pat 
vykdomos dėstytojų stažuotės užsienyje ir, remiantis užsienio aukštųjų mokyklų gerąja praktika ir 
tarptautiniais standartais, tobulinama dėstytojų kvalifikacija, bei dalies studijų bei studentų praktikų 
rengimas užsienyje. 

Dabartinė situacija Lietuvoje rodo, jog daug jaunuolių baigę vidurines mokyklas išvyksta 
studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas. Viena iš priemonių skatinti jaunuolius pasilikti Lietuvoje 
- rengti jungtines studijų programas, studijuojantiems suteikiant galimybę dalį studijų laiko praleisti 
užsienyje, įgyti ir užsienio aukštosios mokyklos diplomą. Studijų metu įgyjamos žinios ir 
kompetencijos privalo būti suderinamos su tarptautinės darbo rinkos poreikiais, nes dauguma naujai 
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rengiamas jungtines studijų programas baigusių studentų darbdavių yra tarptautinės įmonės 
(įskaitant ir daugumą Lietuvoje registruotų ir čia veiklą vykdančių bendrovių). Šiuolaikiniam 
specialistui privaloma turėti ne tik specialiųjų profesinių žinių, bet ir bendrųjų gebėjimų, tokių kaip 
mokėjimas dirbti komandoje ir/ar tarpkultūrinėje terpėje, suprasti bendrą verslo aplinką ir pan. 

Pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ vykdoma veikla – 
studijų programų tarptautiškumo didinimas rengiant naujas jungtines studijų programas: 
partnerystės užmezgimas su užsienio aukštosiomis mokyklomis, jungtinių studijų programų 
parengimas ir įgyvendinimas. Vykdomas 21 projektas, kurių finansavimui skirta 1,74 mln. eurų 
struktūrinių fondų lėšų. 

Pagal šią veiklą projektą „Aukštojo mokslo Jungtinių studijų programų poreikis ir 
perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose“ (SFMIS kodas VP1-2.2-ŠMM-07-
K-02-015) vykdo Alytaus kolegija, kuriuo siekiama skatinti studijų sistemos tarptautiškumą 
užmezgant ryšius su Portugalijos Porto politechnikos instituto Buhalterinės apskaitos ir 
administravimo mokykla (ISCAP) ir Lenkijos Gniezno Valstybine aukštąja profesine mokykla ir 
numatant perspektyvas Jungtinėms Tarptautinio verslo, Transporto inžinerijos krypčių studijų 
programoms diegti. Į projektą bus įtraukti Portugalijos ir Lenkijos verslo asocijuotų struktūrų 
atstovai. Projekto metu analizuojamos tarptautinio verslo ir transporto inžinerijos krypčių Jungtinių 
studijų programų perspektyvos, tikslai, apibrėžtos studijų programos, prognozuojama studentų 
paklausa šioms programoms, įvertintas būsimų specialistų poreikis darbo rinkoje. Įvykdytos 4 
stažuotės į Porto ir Gniezno aukštąsias profesines mokyklas. Į stažuotes vyko 6 dėstytojai, kurie 
susipažino su esamomis studijų programomis, jų tikslais, siekiniais, turėjo tikslą atlikti tyrimus, 
nustatant būsimų jungtinių studijų programų (JSP) specialistų poreikį darbo rinkoje bei studentų 
paklausą pasirinktoms programoms aukštųjų mokyklų regionuose. Dėstytojai išanalizavo gautus 
apklausos duomenis, surinkta informacija apdorota SPSS (statistinės analizės ir duomenų 
apdorojimo programinė įranga) ir kitais metodais. Remiantis tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis 
aprašyti gauti rezultatai, planuojamos įgyvendinti dvi JSP, išanalizuoti žmogiškieji, finansiniai, 
materialiniai resursai studijų programoms vykdyti. Atlikta visų trijų aukštojo mokslo institucijų – 
Alytaus, Gniezno, Porto – lyginamoji analizė ir parengta SSGG analizė. Pasirašytos dvišalės 
bendradarbiavimo sutartys tarp Alytaus kolegijos ir Gniezno Valstybinės aukštosios profesinės 
mokyklos, Alytaus kolegijos ir Porto politechnikos instituto. 
 
8. Socialinė partnerystė 
 
Netaikoma 

 
9. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 

 
10. Informacija apie kryžminį finansavimą 

 
Pagal 2 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 1,23 mln. eurų, 

t.y. 2,40 proc. nuo visų 2 prioriteto deklaruotinų lėšų. Ataskaitiniu laikotarpiu kryžminio 
finansavimo lėšos projektuose buvo naudojamos einamojo remonto, kompiuterinės ir organizacinės 
įrangos, biuro baldų ir mokomųjų priemonių (metodinės ir mokslinės literatūros, rąstų, deginimo 
krosnių, šlifavimo staklių, muzikos instrumentų, sporto įrengimų, specialių baldų, studentų 
praktikoms reikalingos įrangos, kaip išimamų plokštelinių dalinių ar pilnų protezų gaminamų iš 
minkštos plastmasės sistema, spalvų nustatymo aparatas-spektrometras, viziografas ir pan., buitinės 
technikos prekių, kaip virduliai, sumuštinių keptuvai, lygintuvai, siuvimo mašinos, DVD grotuvai, 
dviračiai ir pan.) įsigijimui. 



 

 122 

3.2.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 
įveikti 

 
Audito institucijai ataskaitiniu laikotarpiu atlikus Veiksmų programų, įgyvendinančių 

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, išlaidų 
bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2010 metais valstybinį auditą svarbių problemų 
įgyvendinant ŽIPVP 2 prioritetą nenustatyta.  

Įgyvendinant 2 prioriteto projektus kilo šios problemos ir iššūkiai: 
1. Projektų įgyvendinimui įpusėjus, iškyla praktinių klausimų dėl projektuose siekiamų 

rodiklių užskaitymo sąlygų. Vykdant projektus ir atsirandant projektų rezultatams susiduriama su 
veiklos niuansais, kurių nebuvo galima numatyti prieš skiriant finansavimą projektų įgyvendinimui 
ir aptarti detaliai projektų finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – PFSA). Ministerijai tenka skirti 
nemažai laiko aiškinant įvairių rodiklių įvairiose situacijose pasiekimo užskaitymo sąlygas. 

2. Sustabdžius AB banko „Snoras“ veiklą, kai kurie projektai susiduria su apyvartinių lėšų 
trūkumu atsiskaitydami su tiekėjais už suteiktas paslaugas ir prekes, kadangi negali naudotis 
pinigais, kurie yra banko sąskaitoje.  

Minimi sunkumai ir problemos įgyvendinamuose projektuose ne tik lemia projektų veiklų 
vėlavimą ir vėlesnį rezultatų pasiekimą, bet taip pat gali sąlygoti lėtesnį ESF lėšų panaudojimą.  

2011 metais Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama paspartinti ESF lėšų panaudojimą 
įgyvendinamuose projektuose  bei spręsti iškilusius sunkumus, ėmėsi šių žingsnių ir priemonių: 

1. Siekiant supaprastinti projektų įgyvendinimą ir projektuose numatytos studentų praktikos 
atlikimo laiko planavimą padaryti lankstesnį, pakeistas švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 
balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl Rekomendacijų antrosios pakopos studentų papildomoms 
praktikoms patvirtinimo“. 

2. Yra atliekami Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimai, kuriais didinama 
avanso dalis Projektams, kurių įgyvendinimą įtakojo banko „Snoras“ veiklos sustabdymas. 
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3.3. 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
 

3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo ŽIPVP 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ (toliau – 3 prioritetas), yra siekiam šių uždavinių: 

1. Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 
2. Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje 
 Siekiant šių uždavinių, 2011 m. buvo toliau įgyvendinami 34 projektai, kurių finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos 

2009–2010 m. Šių projektų vertė 25.021.468,25 eurų. Iki 2011 m. pabaigos panaudota 73,14 proc. šių lėšų. 2011 m. Lietuvos mokslo tarybos 
projektui „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ skirtas papildomas finansavimas 2.635.627,90 eurų. Iki 2011 m. 
pabaigos 11 projektų baigė įgyvendinti savo veiklas. 

Be to, 2011 m. pasirašytos naujos 48 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, iš kurių 33 sutartys pagal priemonę „Parama 
mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, kurią administruoja Lietuvos mokslo taryba (visuotinės dotacijos valdytojas). 
Šių projektų vertė 37.103.547,41 eurų. Taip pat pradėti įgyvendinti 6 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo 
ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektai, kurių vertė 15.304.317,37 eurų, skirti podoktorantūrinių stažuočių įgyvendinimui, 
neformaliam mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdymui (verslumo skatinimui, Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų 
perdavimo galimybių pagerinimui), studentų mokslinių darbų skatinimui (trumpiems moksliniams tyrimams, stažuotėms, konferencijoms, 
studijoms), doktorantūros proceso įgyvendinimui. 2 projektai, kurių vertė 3.456.996,93 eurų, skirti Lietuvos mokslo publikacijų elektroninių 
dokumentų ir informacijos apie publikacijas kaupimui, analizei ir sklaidai. Pasirašyta programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros veiklos vykdymui projekto finansavimo ir administravimo sutartis už 1.113.189,27 eurų. 579.256,55 eurų skirta lyčių lygybės moksle 
skatinimo projektui. 2011 m. taip pat pradėti įgyvendinti projektai, kurių metu įgyvendinamos periodinių mokslo leidinių leidybos, mokslo 
populiarinimo veiklos, rengiama galimybių studija, skirta valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paslaugų kokybės gerinimui. Iki 
2011 m. pabaigos jau panaudota apie 11,61 proc. lėšų, numatytų pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašytas 2011 m. 

2011 m. pradėti įgyventi 33 priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektai, kurių vertė  
11.514.891,39 eurų. Įgyvendinant projektus atliekami patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio moksliniai tyrimai, skatinamas 
mokslininkų mobilumas, taip pritraukiant aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant jos konkurencingumą 
pasaulyje. Iki 2011 m. pabaigos panaudota apie 8,98 proc. pirmo kvietimo projektams skirtos sumos. 2011 m. patvirtintas priemonės projektų 
finansavimo sąlygų aprašas ir paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę. Antrojo kvietimo finansuojamiems projektams 
numatyta skirti finansavimo suma 14.550.910,28 eurų. 

 Informacija apie 3 prioriteto įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
32 lentelė. 1 uždavinys: Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą1 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 02     0 

Tikslas          1000 

Studentų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo 

programas, skaičius 

Pradinis taškas 6610          

Pasiekimas 0 0 197 1097 3417     3417 

Tikslas          6000 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
bei studentų, kurie mokėsi 

pagal neformaliojo 
švietimo programas, 

skaičius, iš kurių: Pradinis taškas 4637          

Pasiekimas 0 0 121 935 2877     28773 

Tikslas          5000 

- mokslininkai ir kiti 
tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

Pradinis taškas 2440          

Pasiekimas 0 0 76 162 540     540 
- studentai 

Tikslas          1000 

                                                 
1 Pradinių taškų šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
2 1 uždavinio priemonės „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ projektas, kuris siekia šio rodikio, pradėtas įgyvendinti 2011 m., o formaliojo švietimo programų 
trukmė yra keletas metų, todėl pasiekimų dar nėra. Tačiau projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta, kad pagal formaliojo švietimo programas mokysis 622 
studentai, todėl pasiekimų laukiama per kitus keletą metų. 
3 Šio rodiklio siekia 1 ir 2 uždavinių priemonės: pagal 1 uždavinio priemones pasiekta 2877; pagal 2 uždavinio priemones – 0; iš viso pagal 1 ir 2 uždavinių priemones – 2877. 
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Pradinis taškas 2197          

Pasiekimas 0 0 298 665 944     944 

Tikslas          1200 

Finansuotų subsidijų 
studentų, mokslininkų ir 
kitų tyrėjų mokslinei-

tiriamajai veiklai skaičius, 
iš kurių: 

Pradinis taškas 257          

Pasiekimas 0 0 0 0 21     21 

Tikslas          300 

- mokslininkai ir kiti 
tyrėjai (išskyrus 

studentus); 

Pradinis taškas 133          

Pasiekimas 0 0 298 665 923     923 

Tikslas          900 

- studentai 

Pradinis taškas 124          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 84 proc. 
87,24 
proc. 

93,15 
proc. 

    
93,15 
proc.1 

Tikslas          85 proc. 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
bei studentų, kurie 
sėkmingai baigė 

formaliojo ir neformaliojo 
švietimo programas bei 

gavo neformaliojo 
švietimo programos 

baigimo pažymėjimus 
ir/arba  įgijo valstybės 

pripažįstamą kvalifikaciją, 
dalis (proc.) 

Pradinis taškas 63 proc.          

                                                 
1 Pagal 1 uždavinio priemones pasiekta 93,15 proc. (mokėsi  3417; gavo pažymėjimus – 3183). 
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33 lentelė. 2 uždavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje1 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 51 231     231 

Tikslas          560 

Pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir 

kitų tyrėjų (išskyrus 
studentus) skaičius: 

Pradinis taškas 635          

Pasiekimas 0 0 0 50 225     2252 

Tikslas          300 

- viešajame sektoriuje 

Pradinis taškas 610          

Pasiekimas 0 0 0 1 6     6 

Tikslas          260 

- MVĮ 

Pradinis taškas 25          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.3     0 proc. 

Tikslas          80 proc. 

Dalis pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir 

kitų tyrėjų (išskyrus 
studentus), kurie ir toliau 
ten dirba po 6 mėnesių po 
projekto pabaigos (proc.) 

Pradinis taškas 54 proc. 
 

         

 
 
 
                                                 
1 Pradinių taškų šaltinis: Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
2 Šio rodiklio siekia 1 uždavinio priemonės: pagal 1 uždavinio priemones pasiekta 225; pagal 2 uždavinio priemones – 0; iš viso pagal 1 ir 2 uždavinių priemones – 225. 
3 Kadangi šio rodiklio pasiekimas fiksuojamas praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos, todėl pasiekimų laukiama jau pasibaigus projektams, pagal kuriuos yra įdarbinami 
mokslininkai ir kiti tyrėjai. 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
34 lentelė. 3 prioriteto finansinė pažanga (eurais) 

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 

Uždaviniai 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos 

iš skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1. Uždavinys 
„Tobulinti 

tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų 
mobilumą“ 

56.649.730,79 43.526.068,15 13.120.085,83 3.576,81 21.016.739,35 15.939.488,70 5.075.116,71 2.133,94 

2. Uždavinys 
„Padėti didinti 
tyrėjų skaičių ir 

mažinti jų 
amžiaus vidurkį 

Lietuvoje“ 

5.475.284,87 4.382.158,63 704.792,71 388.333,53 1.594.483,39 1.317.316,49 222.889,20 54.277,70 

Iš viso: 62.125.015,66 47.908.226,78 13.824.878,54 391.910,34 22.611.222,74 17.256.805,19 5.298.005,91 56.411,64 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 
 
35 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (už 2011 metus) 

Projekto dalyvių skaičius 

Asmenų, pradėjusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per  
ataskaitinį laikotarp į,  

skaičius  
  
  

Asmenų, kurie 
pradėjo  

dalyvauti projekto  
veiklose praeitą  

ataskaitinį laikotarp į 
ir  

tęsia dalyvavimą jose 
šį  

ataskaitinį laikotarp į,  
skaičius 

Asmenų, baigusių  
dalyvauti projekto  

veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarp į, skaičius 
  
  
  

Projekto dalyvių 
įvertinimo 
parametras 

Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    Moterys Vyrai    
1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto 
dalyvių skaičius 

1.263 778 566 382 1.413 921 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 
 

 Vaikai iki 14 m.  16 17 12 8 28 25 
 Jauni žmonės (15-
24 m.)  

69 40 142 85 211 125 

 Vidutinio amžiaus 
žmonės (25–44 m.)  

872 496 282 161 812 515 

 Vidutinio amžiaus 
žmonės (45–54 m.)  

228 101 86 53 263 107 

 Vyresnio amžiaus 
žmonės (55-64 m.)  

66 78 36 49 88 102 

 Vyresni nei 65 m. 
žmonės  

12 46 8 26 11 47 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 
 

 Dirbantys asmenys 
(bendras dirbančių 
asmenų skaičius, 
įskaitant 
savarankiškai 
dirbančiuosius),  

1.214 736 390 281 1.190 780 

 iš jų savarankiškai 
dirbantys  

48 74 6 12 50 85 

 Bedarbiai (bendras 
bedarbių skaičius, 
įskaitant ilgalaikius 
bedarbius),  

0 3 2 0 0 1 

 iš jų – ilgalaikiai 
bedarbiai  

0 1 0 0 0 0 
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 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.),  

49 39 174 101 223 140 

 iš jų – ekonomiškai 
neaktyvūs asmenys, 
kurie studijuoja ar 
mokosi  

47 38 174 101 221 139 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 
 

 Mažumos  19 7 21 21 27 12 
 Migrantai  1 3 0 0 1 3 
 Neįgalieji  1 1 0 0 1 1 
 Nuteistieji ir paleisti 
iš laisvės atėmimo 
vietų asmenys  

0 0 0 0 0 0 

 Asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 
psichoaktyvių 
medžiagų ligomis  

0 0 0 0 0 0 

 Kiti socialinės 
atskirties ir socialinės 
rizikos asmenys  

7 0 0 1 7 1 

 Asmenys, 
nepriklausantys 
socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos 
grupėms  

1.235 767 545 360 1.377 904 
 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 
 

 Aukštasis mokslas 
(pagrindinės, 
vientisosios, 
specialios profesinės, 
magistratūros, 
doktorantūros, meno 
aspirantūros, 
rezidentūros studijos) 
(ISCED 5 ir 6 lygiai)  

1.215 757 470 336 1.275 856 



 

 130 

 Aukštojo mokslo 
laipsnio 
nesuteikiantis 
išsilavinimas baigus 
vidurinę mokyklą (4 
pakopos profesinis 
mokymas) (ISCED 4 
lygis)  

23 1 6 2 23 1 

 Aukštesnysis 
vidurinis (antros ir 
trečios pakopos 
profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 
3 lygis)  

6 2 0 0 6 2 

 Pradinis ar 
žemesnysis vidurinis 
(pagrindinis ar pirmos 
pakopos pagrindinis 
profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 
1 ir 2 lygiai)  

19 18 90 44 109 62 

 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 2041 asmenys. 

Sėkmingai vyko mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Iki 2011 m. pabaigos pagal 
neformaliojo švietimo programas jau mokėsi 3417 mokslininkai ir kiti tyrėjai bei studentai iš 
projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų 5074. Tęsiamas projektų, kuriuose 
numatoma mokyti studentus pagal formaliojo švietimo programas, įgyvendinimas ir pagal projektų 
finansavimo ir administravimo sutartyse prisiimtus įsipareigojimus numatoma, kad 622 studentai 
mokysis pagal formaliojo švietimo programas.  

5 proc. visų 2011 m. pradėjusių veiklose dalyvauti asmenų (toliau – projektų dalyvių) 
sudaro jauni žmonės (15-24 m.). Tai moksleiviai, pirmos ir antros studijų pakopų studentai. 
Didžiąją projektų dalyvių dalį sudaro vidutinio amžiaus žmonės (67 proc. – 25-44 m., 16 proc. – 45-
54 m.). Vyresnio amžiaus ir vyresni nei 65 m. amžiaus žmonės sudaro apie 10 proc. projektų 
dalyvių. Vidutinio ir vyresnio amžiaus 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. 

97 proc. projektų dalyvių yra įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą (arba 
mokslo laipsnį) arba studijuoja pagal studijų programą, kurią baigus išduodamas atitinkamo 
išsilavinimo pagrindimo dokumentas. Tokį aukštą išsilavinimo lygį lemia 3 prioriteto specifika: 
siekiama didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srities žmogiškųjų išteklių gebėjimus, 
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tobulinant doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, finansuoti subsidijas 
studentų mokslo-tiriamajai veiklai.  

62 proc. projektų dalyvių sudaro moterys: jaunų žmonių amžiaus grupėje (15-24 m.), kurią 
sudaro mokiniai ir studentai, – 63 proc., vidutinio ir vyresnio amžiaus 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: 64 proc. – 25-44 m. grupėje, 69 
proc. – 45-54 m. grupėje, 46 proc. – 55-64 m. grupėje, 21 proc. – vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje. Galima atkreipti dėmesį, kad 2011 m. Lietuvos mokslų akademija pradėjo įgyvendinti 
projektą „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“, kurio tikslas – sukurti struktūrinius 
pagrindus lyčių lygybės principams įgyvendinti Lietuvos mokslo sistemoje, siekiant didinti 
mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, 
fizinių ir technologinių mokslų srityse. Tikimasi, kad šis projektas padės išlaikyti dirbančias 
mokslininkes mokslo sistemoje ir pritrauks gabių moterų į mokslą. 

Nors 3 prioriteto projektai nėra skiriami pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tačiau apie 1 
proc. projektų dalyvių sudaro mažumų atstovai. 

 
 



 

 132 

D DALIS: KOKYBIN Ė ANALIZ Ė 
 
36 lentelė. 1 uždavinys:  Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurais) 102.916.583,34 43.526.068,15 42,29 proc. 15.939.488,70 15,49 proc. 

Studentų, kurie mokėsi 
pagal formaliojo švietimo 

programas, skaičius 
1000 622 62,20 proc. 0 0 proc. 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
bei studentų, kurie mokėsi 

pagal neformaliojo švietimo 
programas, skaičius, iš 

kurių: 

6000 5074 84,57 proc. 3417 56,95 proc. 

-mokslininkai ir kiti tyrėjai 
(išskyrus studentus); 

5000 3814 76,28 proc. 2877 57,54 proc. 

-studentai 1000 1260 126,00 proc. 540 54,00 proc. 
Finansuotų subsidijų 

studentų, mokslininkų ir 
kitų tyrėjų mokslinei-

tiriamajai veiklai skaičius, 
iš kurių: 

1200 2366 197,17 proc. 944 78,67 proc. 

-mokslininkai ir kiti tyrėjai 
(išskyrus studentus); 

300 406 135,33 proc. 21 7 proc. 
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- studentai 900 1960 217,78 proc. 923 102,55 proc. 
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 Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
bei studentų, kurie 

sėkmingai baigė formaliojo 
ir neformaliojo švietimo 

programas bei gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 

85 proc. 85,97 proc.  93,15 proc.  
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pažymėjimus ir/arba  įgijo 
valstybės pripažįstamą 

kvalifikaciją, dalis (proc.) 
 

Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

1 uždavinio priemonės „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“, kurioje numatoma mokyti studentus pagal formaliojo švietimo 
programas, projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m., o formaliojo švietimo programų trukmė yra keletas metų, todėl dar nėra duomenų apie 
studentus, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas. Šio rodiklio siekia projektai pagal dvi priemones „Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ ir „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“. Kol kas projektų 
finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta, kad pagal formaliojo švietimo programas mokysis 622 studentai, tai sudarytų 62,2 proc. 
ŽIPVP plane nustatytos pasiekti rodiklio reikšmės. 

Įgyvendinant pasirašytas sutartis, iki 2011 m. pabaigos pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 3417 asmenų (tai sudaro beveik 
57 proc. ŽIPVP plano): įgyvendinant 1 uždavinio priemones mokėsi 2877 mokslininkai ir kiti tyrėjai bei 540 studentų. Projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse užfiksuotos rodiklio reikšmės sudaro beveik 85 proc. ŽIPVP plane nustatytos rodiklio „Mokslinink ų ir kitų tyrėjų bei 
studentų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“ reikšmės. Tikimasi, kad iki finansavimo periodo pabaigos bus pasiektos ŽIPVP 
nustatytos rodiklių reikšmės. Mokslininkai ir kiti tyrėjai mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas įgyvendinant priemonių „Mokslininkų ir 
kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ (1097), „MTTP tematinių tinklų, asociacijų 
veiklos stiprinimas“ (1448), „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“(332) projektus. 540 studentų pagal neformaliojo švietimo programas mokėsi 
įgyvendinant priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“ 
projektus. 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos taip pat buvo finansuotos 944 subsidijos mokslininkų ir kit ų tyr ėjų bei studentų mokslo-
tiriamajai veiklai . Pasiekta rodiklio reikšmė jau sudaro 78,67 proc. ŽIPVP nustatytos pasiekti rodiklio reikšmės, o pagal pasirašytas projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasiekti ir viršyti produkto rodiklio „Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų 
mokslo-tiriamajai veiklai“ ŽIPVP nustatytą reikšmę. Panaudojant subsidijas yra įgyvendinami mokslinių tyrimų ir technologinės bei 
eksperimentinės plėtros projektai, kurių planuojama įvykdyti tiek, kiek bus suteikta subsidijų (mokslinių tyrimų projektai fiksuojami kaip 
nacionalinis rodiklis įgyvendinus mokslinio tyrimo projektą ir pateikus jo ataskaitą).  

Vienas iš sėkmingai vykdomų projektų, kurį įgyvendinant yra finansuojamos subsidijos studentų mokslinei-tiriamajai veiklai, yra 
Lietuvos mokslo tarybos projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (finansuotos 923 subsidijos studentų mokslinei-tiriamajai veiklai). Pagrindinės 
šio projekto veiklos: studentų mokslinės praktikos (toliau – SMP), studentų moksliniai tyrimai (toliau – SMT) ir doktorantų stažuotės (toliau – 
DS). SMP yra 2 mėnesių trukmės, vykdomos laisvu nuo studijų vasaros metu, moksliniai tiriamieji projektai, kurių metų studentai susipažįsta su 
pirmaujančių mokslinių grupių vykdomais darbais, naujausia moksline infrastruktūra bei tyrimų metodikomis. SMP tyrimai vykdomi beveik 
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visose Lietuvos universitetuose. Šia galimybe pirmiausia pasinaudojo Lietuvos piliečiai, studijuojantys  užsienio universitetuose. Tačiau projekte 
dalyvavo ir kitų valstybių piliečiai. Valstybės remiamų studentų mokslinių tyrimų Lietuvoje internacionalizacija yra kokybiškai svarbus žingsnis, 
kuriant valstybės prestižą, demonstruojant, jog Lietuva yra ne tik šalis, iš kurios važiuojama vykdyti mokslinius tyrimus kitur, bet ir atvirkščiai, į 
kurią atvažiuoja studentai iš kitų pasaulio universitetų. SMT yra 4 mėnesių trukmės moksliniai projektai, vykdomi semestro metu. DS yra 
moksliniai projektai, kuriuos vykdo doktorantai pasirinktoje mokslo institucijoje užsienyje. Stažuotės užsienio mokslo institucijose yra sudėtinė 
doktorantūros studijų, vykdomų daugelyje pasaulio universitetų dalis. ESF lėšomis pradėtos finansuoti doktorantų stažuotės sukūrė ne tik naujas 
mokslines tradicijas, bet ir padėjo parengti doktorantų projektų konkursinės atrankos schemą bei išbandyti paramos administravimo schemą. 
Doktorantai pozityviai vertino naujas galimybes. Taip pat gana maloniai nustebino ne tik pačių doktorantų, bet ir jų stažuotės vadovų užsienyje 
palankūs atsiliepimai apie projektą, rodantys, jog Lietuvos jaunųjų tyrėjų kompetencija ir jų tyrimų rezultatai vertinami aukštai. Tiek pačių 
doktorantų, tiek ir jų vadovų užsienio mokslo institucijose nuomone, dauguma užsienio stažuočių tyrimų rezultatų bus publikuojami 
tarptautiniuose žurnaluose, ar pristatomi solidžiose tarptautinėse konferencijose ir seminaruose. 

Šis projektas, kurio vertė 1.429.129,11 eurų, 2011 m. baigė įgyvendinti veiklas. Taip pat 2011 m. pasirašyta nauja Lietuvos mokslo tarybos 
projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, kurio vertė 2.313.474,28 eurų, finansavimo ir administravimo sutartis. 

Taip pat planuojama pasiekti rezultato rodiklio „Mokslinink ų ir kit ų tyr ėjų bei studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo ir 
neformaliojo švietimo programas bei gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus ir/arba įgijo valstybės pripažįstamą 
kvalifikacij ą, dalis“ ŽIPVP nustatytą procentinę reikšmę. 

Atsižvelgiant į projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotas pasiekti rodiklių reikšmes ir palyginus jas su 
užkontraktuotomis lėšomis bei palyginus faktiškai pasiektas rodiklių reikšmes su panaudotomis lėšomis galima teigti, kad uždavinys 
įgyvendinamas sėkmingai. 

Nacionalinių rodikli ų pasiekimai: vykdomos stažuotės ir praktikos (iki 2011 m. pabaigos įvykdytos 576 stažuotės, pagal pasirašytas 
projektų finansavimo ir administravimo sutartis numatyta įvykdyti apie 2000 mokslinių stažuočių ir praktikų), trumpalaikiai vizitai (pagal 
pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis numatyta 150 tokių mokslinių vizitų, 23 moksliniai vizitai jau yra įvykę), skelbti 
moksliniai straipsniai (iki 2011 m. pabaigos paskelbti 63 moksliniai straipsniai, pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis 
numatyta 125), kiek mokėsi mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertų ir darbuotojų (iki 2011 m. pabaigos mokėsi 139 
asmenys). Tikimasi, kad įgyvendinant 1 uždavinį pasiekti rezultatai sudarys sąlygas tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų 
mobilumą 

 
37 lentelė. 2 uždavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
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ES fondų lėšos (eurais) 15.089.916,59 4.382.158,63 29,04 proc. 1.317.316,49 8,73 proc. 
Pagal darbo sutartis 

įdarbintų mokslininkų ir 
kitų tyrėjų (išskyrus 
studentus) skaičius: 

560 504 90 proc. 231 41,25 proc. 

- viešajame sektoriuje 300 500 166,66 proc. 225 75 proc. 
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- MVĮ 260 4 1,54 proc. 6 2,31 proc. 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

Dalis pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir 

kitų tyrėjų (išskyrus 
studentus), kurie ir toliau 
ten dirba po 6 mėnesių po 
projekto pabaigos (proc.) 

80 proc. 32,94 proc.  0 proc.  

 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Įgyvendinant pasirašytas sutartis, iki 2011 m. pabaigos viešajame sektoriuje pagal darbo sutartis buvo įdarbinti 225 mokslininkai ir 
kiti tyr ėjai . Tai sudaro 75 proc. ŽIPVP plano, o pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasiekti ir viršyti 
ŽIP VP nustatytą rodiklio reikšmę. 

Pagal priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“, įgyvendinant uždarosios akcinės bendrovės 
„Inovaciniai projektai“ projektą „Mokslinio potencialo stiprinimas žinioms imliose įmonėse, orientuojantis į naujų intelektinių produktų kūrimą“, 
kurio vertė 776.666,76 eurų, mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbinti 6 mokslininkai ir kiti tyr ėjai . Dėl mažo pareiškėjų susidomėjimo šia 
priemone mokslininkų įdarbinimo mažose ir vidutinėse įmonėse reikšmės, nustatytos ŽIPVP, pasiekimas nėra užtikrintas. Atsižvelgiant į 
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 2011 m. atlikto „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų 
prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinio vertinimo“ Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktą rekomendaciją – vykdyti 
platesnę priemonės „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ viešinimo veiklą, informuojant potencialius 
pareiškėjus, VšĮ Lietuvos inovacijų centras teikė grupines ir individualias konsultacijas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų deleguotiems 
aukštos kvalifikacijos darbuotojams, turintiems mokslo laipsnį arba studijuojantiems III pakopos studentams, taip pat labai mažoms, mažoms 
arba vidutinėms žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, kurios galėtų įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, šios srities asociacijoms bei 
konsultacinėms įmonėms, kurių klientai (įmonės) galėtų įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Taip pat atsižvelgiant į minėto vertinimo 
rekomendaciją – neapriboti aukštos kvalifikacijos darbuotojų delegavimo susitarimo alternatyvų, paliekant daugiau teisių susitarimo šalims, buvo 
leista aukštos kvalifikacijos darbuotojus deleguojančioms įmonėms pasirinkti laisvą delegavimo sutarties formą, taip pat leista projekte dirbti 
nepilnu etatu, darbuotojui palikta galimybė dirbti ir deleguojančioje institucijoje. 2011 m. spalio 15 d. kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę 
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„Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ buvo sustabdytas, kadangi iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pateiktose 
paraiškose prašoma lėšų suma siekė tik 6 proc. priemonei įgyvendinti skirtų lėšų. 

Pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis, nepaisant mažo mokslininkų ir kitų tyrėjų įdarbinimo mažose ir 
vidutinėse įmonėse pasiekimo, planuojama pasiekti 90 proc. ŽIPVP nustatytos bendrojo rodiklio „Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai 
ir kiti tyr ėjai (išskyrus studentus)“ reikšmės, į kurią įskaičiuojami ir viešajame sektoriuje įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai. Pagal darbo 
sutartis viešajame sektoriuje įdarbinami mokslininkai ir kiti tyrėjai įgyvendinant priemonių „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (planuojama įdarbinti 100), „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai 
(visuotinė dotacija)“ (planuojama įdarbinti 125) projektus. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai 
(visuotinė dotacija)“ įgyvendiname Vilniaus universiteto projekte „Molekuliniai chironų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo 
mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika“ jau įdarbinta 11 tyrėjų iš 15 numatytų. 
Įgyvendinus projektą numatyta siekti rezultato rodiklio „Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir 
toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos, skaičius“, kurio skaitinė reikšmė yra 12. Pagal tą pačią priemonę įgyvendiname 
Lietuvių kalbos instituto projekte „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės 
informacijos sklaida“ (mokslinio tyrimo vadovė prof. Danguolė Mikulėnienė) įdarbinti 33 tyrėjai, iš kurių, planuojama, 14 dirbs institucijoje ir 
po projekto pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pasibaigusių projektų, kol kas nėra užfiksuotų rezultato rodiklio „Dalis pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir kit ų tyr ėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos (proc.)“ pasiekimų. 
Pirmųjų rezultato rodiklio pasiekimų tikimasi po projektų pabaigos 2013 m. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad pagal 2 uždavinį planuojamas 
mažesnis nei buvo numatyta ŽIPVP rengimo etape 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.)“ pasiekimas, kadangi mokslininkai projekto metu įdarbinami atlikti 
su finansuojamu moksliniu tyrimu susijusias veiklas, todėl atlikus tyrimą ir pasibaigus projektui palikti papildomą darbuotoją (mokslininką) 
dirbti įmonėje ar institucijoje dažnai nėra ne tik poreikio, bet ir finansinių galimybių, kurios dėl ekonominių pokyčių yra gerokai mažesnės. 

Atsižvelgiant į projektų finansavimo sutartyse suplanuotas pasiekti rodiklių reikšmes ir palyginus jas su užkontraktuotomis lėšomis bei 
palyginus faktiškai pasiektas rodiklių reikšmes su panaudotomis lėšomis galima teigti, kad, nepaisant sunkumų dėl priemonės „Valstybės pagalba 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ nepopuliarumo, uždavinys įgyvendinamas pakankamai sėkmingai. Taip pat sėkmingai 
siekiama ir nacionaliniais rodikliais skaičiuojamų rezultatų: suorganizuota 100 vizitų į bendrojo lavinimo mokyklas, 204 jaunuoliai įtraukti į 
žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą, parengta studija dėl lyčių lygybės moksle skatinimo, organizuota 10 specializuotų renginių, 
2 mokslo ir technologijų populiarinimo renginiai (ateityje numatoma suorganizuoti dar 200 tokių renginių), parengta 60 mokytojų-jaunojo tyrėjo 
vadovų. Tikimasi, kad įgyvendinant 2 uždavinį pasiekti rezultatai padės didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje.  
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10 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 
sutartis bei panaudotas lėšas (mln. eurų/proc.) 

138,9 (100%)
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3 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

3 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 138,9 mln. eurų. Iki 2011 m. pabaigos pasirašyta 
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių už 62,1 mln. eurų, t.y. 44,7 proc. nuo 3 prioritetui 
skirtos lėšų sumos. Iki 2011 m. pabaigos pripažinta deklaruotinomis EK – 22,6 mln. eurų, t.y. 16,3 
proc. nuo 3 prioritetui skirtos lėšų sumos. 

 
11 paveikslas. 3 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 
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Remiantis LR Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu Europos 

Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos 
Sąjungos fondų lėšų suma 2011 m. šiam prioritetui buvo planuojama 15,3 mln. eurų. 2011 m. 
pabaigoje pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą sudarė 
17,3 mln. eurų, t.y. 112,17 proc. planuotų pripažinti deklaruotinomis lėšų. Planas buvo įvykdytas. 
Atliktas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų 
prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas nustatė kryptis 
efektyvesniam projektų antrųjų etapų įgyvendinimo ir lėšų likučių panaudojimo planavimui. Iki 
laikotarpio pabaigos planuojama panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto priemonėms. 
 
 
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
38 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

Grupė Tikslin ės grupės atstovų (moterų, 
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 
asmenų, per ataskaitinį laikotarp į 

baigusių dalyvauti projektų veiklose 
Moterys 60,54 proc. 

Migrantai 0,17 proc. 

Mažumos 1,67 proc. 

Neįgalieji 0,09 proc. 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,00 proc. 
Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis 

0,00 proc. 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys 0,34 proc. 

 
 
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 
 

Siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir lyčių lygybės principo įgyvendinimą visose srityse 
ir nediskriminavimą dėl lyties rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus 
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, nepažeidžia 
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. 

Pagal priemonę „Žini ų apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir 
jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ Lietuvos mokslų akademija įgyvendina projektą 
„Ly čių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“, kurio vertė 579.256,55 eurų. Projektas skirtas 
nacionalinės Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos uždaviniams 
įgyvendinti. Projekto tikslas – sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams įgyvendinti 
Lietuvos mokslo sistemoje, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei 
mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. Tikimasi, kad 
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projektas padės išlaikyti dirbančias mokslininkes mokslo sistemoje ir pritrauks gabių moterų į 
mokslą bei prisidės sprendžiant esamas lyčių lygybės problemas nacionalinėje mokslo sistemoje ir 
mokslininkų bendruomenėje. Pirmą kartą Lietuvoje lyčių lygybės problema moksle imta spręsti 
kompleksiškai. Įgyvendinant projektą parengta informacijos sklaidos studija (atlikti patirties ir 
padėties apibendrinimai, identifikuotos priemonės lyčių lygių galimybių propagavimui skatinti) bei 
įgyvendinama informavimo kampanija, skirta lyčių lygioms galimybėms propaguoti. Atliktas 
mokymų poreikio tyrimas, parengta rekomendacinė moterų kompetencijų, reikalingų moksle, 
skatinimo programa bei pradėti ilgalaikiai mokymai. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu 
karjeros valdymo kompetencijas ugdys ne mažiau nei 120 mokslininkų ir kitų tyrėjų. Projekto metu 
taip pat taikomos finansinės paramos priemonės mokslininkams ir tyrėjams – suteikiamos 
stipendijos, finansuojamos mokslinės išvykos, kuriamas lyčių lygybės moksle stebėsenos modelis 
(identifikuojant lyčių lygybės moksle stebėsenos rodiklius), rengiamos rekomendacijos dėl jo 
įdiegimo į jau egzistuojančią mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemą. Taip pat rengiama 
studija teisinių ir administracinių veiksnių, lemiančių lyčių lygybės moksle įgyvendinimą, 
identifikavimui. 
 
2. Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai pažeidžiamų grupių užimtumas ir socialinė aprėptis 

 
Netaikoma 
 
3. Novatoriškos veiklos pristatymas 
 

Novatoriškumas 3 prioriteto priemonėse įgyvendinamas per naujas idėjas, procesus, metodus, 
jų patikrinimą ir įgyvendinimą. 

Pagal priemonę „Žini ų apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir 
jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ Lietuvos mokslų akademija įgyvendina projektą 
„Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, kurio vertė 
853.695,90 eurų. Šiuo metu Lietuvoje nėra sukurtos mokslo populiarinimo visuomenėje sistemos, 
kuri motyvuotų šia veikla užsiimančias organizacijas ir asmenis, koordinuotų jų veiklą ir 
bendradarbiavimą. Šalyje organizuojami mokslo populiarinimo renginiai yra fragmentiški – 
dažniausiai jų vyksta tik Vilniuje ir Kaune. Tai nesudaro galimybių apie mokslo pasiekimus bei 
tendencijas sužinoti plačiajai visuomenei. Taip pat tai neskatina pačių mokslininkų vykdyti ir viešai 
skelbti apie savo atliekamus tyrimus, jų naujoviškumą ir galimą pritaikymą. Pagrindinis projekto 
tikslas – populiarinti mokslą visuomenėje, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą. 

Projekto įgyvendinimo metu parengta studija mokslo populiarinimo sistemos sukūrimui. Šia 
studija siekiama padėti pagrindus mokslo populiarinimo sistemos kūrimui ir tęstinumui, Lietuvos 
mokslo populiarinimo strategijos ir bendradarbiavimo tarp mokslo populiarinimo veiklą vykdančių 
organizacijų koordinavimui. Parengtą studiją galima rasti Lietuvos mokslų akademijos svetainėje 
internete www.lma.lt. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu elektroninėje erdvėje 30 
mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdys mokslininkų komunikacijos visuomenei įgūdžius. Šiuo metu jau 
sukurtas mokymų e. modulis, kuris taip pat bus teikiamas ir laisvąja prieiga, taip sudarant 
galimybes mokslininkams ir toliau ugdyti mokslo komunikacijos kompetencijas neformaliuoju 
būdu. Projekto įgyvendinimo metu jau įvyko Nacionalinis mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 
(daugiau kaip 160 festivalio renginių vyko penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), dvi dienas vykusi Kauno mokslo šventė „Pamatyk 
kitaip“. Šiuo metu vykdomi „KTU Vaikų universiteto“, Interaktyvios mokslo populiarinimo 
programos LUBSA ir kiti renginiai. Projekto metu bus išleista 12 išskirtinio turinio mokslo 
populiarinimo knygų, atspindinčių įvairias mokslo sritis. Atrinktų knygų sąrašą galima rasti 
Lietuvos mokslų akademijos svetainėje internete www.lma.lt. Projekto įgyvendinimo metu taip pat 
bus surengtas specializuotas mokslo populiarinimo ir mokslo fantastikos filmų festivalis „Eureka“, 
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seminarai „Mokslas kine – tikrovė ir fikcija“, suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, lauko praktikos 
ekspedicijų stovykla, mokslo kavinių ciklas, seminaras-diskusija, kuris sudarys sąlygas iš pirmųjų 
lūpų sužinoti apie reikšmingiausias mokslo plėtros kryptis, bus sukurtas TV ir internetui skirtų 
vaizdo reportažų ciklas „Mokslas iš arti“, interaktyvios mokslo žinių prezentacijos priemonės. 

 
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 

 
3 prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai pagal parengtas Švietimo 

ir mokslo ministerijos priemones yra teigiamas. 2011 m. buvo įgyvendinami 5 priemonės 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, 
e.dokumentai)“ projektai, kurių veiklos numato tiesioginį poveikį informacinės visuomenės plėtrai: 
skatina informacinių technologijų paslaugų ir funkcijų kūrimą, mokslininkų, tyrėjų bei studentų 
aprūpinimą informacinių technologijų priemonėmis ir kompetencijų didinimą informacinės 
visuomenės srityje. 

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, įsteigta 2001 m. centralizuotos mokslinių duomenų 
bazių prenumeratos užtikrinimui, įgyvendina projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų 
bazių atvėrimas Lietuvai“, kurio vertė 8.688.600,56 eurų. Projektu siekiama tobulinti mokslininkų ir 
kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetencijas, skatinti jų tęstinį profesinį tobulinimąsi, sukuriant 
naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo programas ir vykdant mokymus, 
keliant bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kvalifikaciją bei užtikrinant tikslinėms 
grupėms prieigą prie mokslo informacijos duomenų bazių ir jų archyvų. Įgyvendinant projektą 760 
mokslininkų ir kiti tyrėjų bei 286 studentai (magistrantai ir doktorantai) mokėsi mokslinės 
komunikacijos, kaip naudotis mokslo vertinimo šaltiniais, informacija, susipažino su informacijos 
paieškos strategija, interaktyvių technologijų naudojimu informacijos paieškoje, su informacijos 
paieška Lietuvos akademinės (mokslinės) informacijos duomenų bazėse bei tarpdiscipliniuose 
informacijos ištekliuose. Pravesti specifiniai mokymai kiekvieno mokslo srities tikslinės grupės 
nariams. 2011 m. Finansų ministerijos iniciatyva atlikto „Europos socialinio fondo finansuojamų 
mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo“ duomenimis, projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
įvykusių mokymų reikalingumą teigiamai įvertino 98 proc. apklaustųjų. Mokymų atitiktį 
poreikiams ir lūkesčiams labai gerai ir geriau nei vidutiniškai įvertino 83 proc. o bendrą mokymų 
kokybę labai gerai ir geriau nei vidutiniškai įvertino 93 proc. apklaustų tikslinės grupės narių. 

Įgyvendinant projektą užprenumeruotos 62 mokslo duomenų bazės, kurios labiausiai 
reikalingos Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams. Šios duomenų bazės nuolat 
administruojamos prieigai pagal IP adresus ir per Lietuvos virtualią biblioteką užtikrinti. Įsigyti 5 
duomenų bazių elektroniniai archyvai – senesnės nei 10 metų informacijos, publikacijos 
elektroninės sankaupos. Ši informacija iki šiol Lietuvoje nebuvo prieinama prenumeruojant 
duomenų bazes. 

 
 
5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai 
 
39 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 skaičius1 

Alytaus 315.349,50 31 

                                                 
1 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali 
teikti naudos keliems regionams. 
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Marijampolės 292.800,71 30 
Tauragės 292.800,71 30 
Mažeikių 292.800,71 30 
Telšių 292.800,71 30 
Utenos 292.800,71 30 
Visagino 292.800,71 30 
 

Iš 82 projektų, kurie buvo įgyvendinami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 30 projektų 
buvo įgyvendinami visoje Lietuvoje, todėl šių projektų naudą patyrė visi septyni regioniniai 
ekonomikos augimo centrai. Įgyvendinant šiuos projektus, finansuojamos podoktorantūrinės 
stažuotės arba podaktaro studijos (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse), mokslininkų iš 
užsienio trumpi vizitai į mokslo ir studijų institucijas, studentų moksliniai darbai (trumpi moksliniai 
tyrimai, stažuotės, konferencijos, studijos), remiamos doktorantūros proceso ir II pakopos studijų 
programų, susijusių su žinioms ir mokslui imliais ūkio subsektoriais, įgyvendinimo veiklos, 
užtikrinama mokslininkų ir kitų tyrėjų prieiga prie periodinių ir kitų mokslo leidinių duomenų 
bazių, vykdoma mokslo ir technologijų sklaida visuomenėje ir periodinių mokslo leidinių leidyba, 
ugdomi mokslo ir studijų ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir personalas, plėtojama 
Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veikla, ugdomi mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimai 
dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, vykdoma programos „Eureka“ mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla, taip pat stiprinimas ir (ar) koordinuojamas vietinis ir (arba) 
tarptautinis bendradarbiavimas. 

Kiek daugiau naudos patyrė Alytaus ekonomikos augimo centras. Galima palyginti regioninių 
ekonomikos augimo centrų patirtą naudą su pagrindinių Lietuvos savivaldybių, kuriose 
įgyvendinami projektai, patirta nauda: Vilniaus miesto savivaldybės (1.901.964,90 eurų), Kauno 
miesto savivaldybės (1.220.233,57 eurų), Klaipėdos miesto savivaldybės (891.436,80 eurų), Šiaulių 
miesto savivaldybės (739.670,56 eurų), Kauno rajono savivaldybės (704.136,52 eurų), Vilniaus 
rajono savivaldybės (463.935,80 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, glaudžiai bendradarbiaudami su  verslo sektoriais. 
 
7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 

 
Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos įgyvendinamos pagal šias priemones: „Mokslininkų ir 

kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (Lietuvos 
ir užsienio mokslininkų ir kitų tyrėjų podoktorantūrinės stažuotės Lietuvos mokslo centruose, 
mokslininkų iš užsienio trumpi vizitai į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų ir doktorantų dalyvavimas tarptautiniuose mokslo renginiuose, doktorantų stažuotės 
užsienio mokslo centruose, bibliotekose, archyvuose), „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“ (vietinio ir/arba tarptautinio bendradarbiavimo (tematinių ir partnerystės tinklų) 
stiprinimas ir koordinavimas, t.y. tematinių ir partnerystės tinklų kūrimas ir (ar) skatinimas, 
pavyzdžiui, narystė tarptautinėse organizacijose), „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ 
(dalyvavimas 7BP, BONUS, COST, EUREKA, EUROSTARS ir kitų tarptautinių programų 
tiksliniuose informaciniuose bei kontaktų užmezgimo renginiuose), „Parama mokslininkų ir kitų 
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tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (aukšto lygio mokslininkų pritraukimas ir 
reintegracija). 

Atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 2011 m. atlikto „Švietimo ir mokslo 
ministerijos administruojamų 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių 
ministerijos programų tarpinio vertinimo“ Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktą rekomendaciją – 
skirti didesnį dėmesį aukšto lygio žmogiškųjų išteklių iš užsienio pritraukimui į Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijas, pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, 
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ 2011 m. pradėtas įgyvendinti Lietuvos mokslo 
tarybos antras projektas projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, 
kurio vertė 5.291.949,14 eurų. Vienas iš šio projekto tikslų – pritraukti jaunuosius mokslininkus į 
Lietuvos mokslo centrus podoktorantūros stažuotėms iš kitų šalių. 

Pagal priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ 
įgyvendinamas Kauno technologijos universiteto (kartu su mokslinio tyrimo vadovu Vytautu 
Getaučiu) projektas „Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos energiją taupančioms 
tecnologijoms: sintezė, struktūra ir savybės. („Fotomolekulės“)“, kurio vertė 461.095,05 eurų. 
Pagrindinis projekto tikslas – susintetinti efektyvias dažančias bei daugiafunkcines medžiagas 
energiją taupančioms technologijoms: saulės baterijoms, šviesos diodams ir panašioms 
technologijoms. Šie moksliniai tyrimai ir technologinis know-how orientuotas į sukurtų medžiagų 
perdavimą besikuriančioms aukštosioms technologijoms Lietuvoje, o naujų efektyvių junginių 
sukūrimas leistų įsitraukti į modernių optoelektronikos technologijų medžiagų rinką, tuo pačiu 
skatinant konkurencingumą pasaulyje. Remiantis mokslinio tyrimo grupės narių patirtimi, ruošiant 
elektroaktyvių medžiagų patentus, kurie nuosavybės teise iki šiol priklausė garsioms 
optoelektronikos ir informacinių technologijų srities užsienio firmoms („Imation“, „3M“, „Samsung 
Electronics“), tikimasi apginti projekto vykdymo metu sukurtą intelektualinę nuosavybę. 

Vykdant šį projektą numatoma pristatyti 8 pranešimus prestižinėse šios tematikos 
tarptautinėse konferencijose. Mokslinio tyrimo grupės nariai jau pristatė 2 mokslinius pranešimus 
„European Conference on Molecular Electronics“ konferencijoje, vykusioje Barselonoje, Ispanijoje. 
Šioje konferencijoje mokslinės grupės nariai susipažino su naujausiais mokslo pasiekimais 
molekulinės elektronikos srityje visame pasaulyje, pasidalino savo patirtimi. Tęsiant projektą 
numatoma paskelbti 12 mokslinių straipsnių leidiniuose – Web of Knowledge (Thomson Reuters) 
sąrašo žurnaluose ir kituose prestižiniuose šios srities leidiniuose. Šiuo metu jau yra paskelbti 2 
moksliniai straipsniai. Kadangi projekto tema glaudžiai siejasi ir su kitomis mokslo sritimis, kaip 
fizika, medžiagų mokslas, todėl projekto dalyviai aktyviai komunikuoja ir su šių sektorių 
mokslininkais šalies ir tarptautiniu mastu. Šios Kauno technologijos universiteto mokslinės grupės 
pasiekimais, sintetinant organinius dažiklius bei krūvininkus transportuojančias medžiagas saulės 
elementams, susidomėjo viena didžiausių chemijos kompanijų „BASF SE“ (Vokietija). Ši 
kompanija Kauno technologijos universiteto mokslininkams pasiūlė sukurtas medžiagas išbandyti 
firmos laboratorijose, kuriose vykdomi pasaulinio lygio saulės elementų kūrimo darbai. Po 
preliminarių kauniečių sukurtų medžiagų bandymų tarp Kauno technologijos universiteto ir BASF 
SE buvo pasirašytas kontraktas, kuris šiuo metu sėkmingai įgyvendinamas. 
 
8. Socialinė partnerystė 

 
Netaikoma 

 
9. JEREMIE įgyvendinimas 
 
Netaikoma 
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10. Informacija apie kryžminį finansavimą. 
 

Pagal 3 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,23 mln. eurų, 
t.y. 1,03 proc. nuo visų 3 prioriteto deklaruotinų lėšų. 

Kryžminio finansavimo lėšos naudojamos kompiuterinės ir organizacinės įrangos 
(nepertraukiamo maitinimo šaltinių, kompiuterių, monitorių, diskinių kaupiklių, spausdintuvų, 
kopijavimo, skenavimo aparatų, Multimedia įrangos, duomenų archyvavimo techninės įrangos, 
komunikacinės-tinklinės įrangos, specializuotos laboratorinės įrangos ir pan.) įsigijimui. Įsigyta 
įranga naudojama mokslininkų ir kitų tyrėjų, studentų kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo 
informacijos šaltiniais ugdymui, specializuotų mokymų, tarpinstitucinių seminarų, konferencijų 
organizavimui ir pravedimui, bibliografinių bazės įrašų rengimui ir ekspertavimui, internetinių 
svetainių, vidinių duomenų bazių kūrimui ir palaikymui, medžiagos saugojimui, skirtingų mokslo 
sričių mokslinių-laboratorinių tyrimų atlikimui. 
 
 

3.3.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 
įveikti 
 
Valstybės kontrolės 2011 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaitoje dėl Veiksmų programų, 
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 
konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 
2010 m. deklaruotų išlaidų pateikė Lietuvos mokslo tarybai 5 rekomendacijas dėl vidaus procedūrų, 
taikomų įgyvendinant priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė 
dotacija)“, koregavimo ir atliekamų veiksmų audito sekos užtikrinimo. Atsižvelgiant į šioje 
ataskaitoje nurodytas rekomendacijas, Lietuvos mokslo taryba atliko pakartotinį pagal pirmąjį 
kvietimą gautų paraiškų vertinimą pagal vieną iš administracinės atitikties vertinimo kriterijų bei 
atitinkamai papildė ir (arba) patikslino vidaus tvarkos aprašus. Visos rekomendacijos buvo 
įgyvendintos. 2012 m. kovo 23 d. Valstybės kontrolė visas Lietuvos mokslo tarybai pateiktas 
rekomendacijas įvertino kaip įgyvendintas. 

Įgyvendinant 3 prioritetą išlieka rizika laiku nepanaudoti prioritetui skirtų lėšų. Galima 
įvardinti šias nepakankamo lėšų įsisavinimo priežastis: 

1) gerokai ilgiau nei planuota pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis 
užsitęsianti viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo ir viešųjų pirkimų vykdymo procedūra, 
sąlygojanti vėlesnę projektų veiklų pradžią ir vėlesnį įsisavinimą; 

2) lėšų sutaupymai, atsiradę dėl paslaugų ar prekių įsigijimo mažesne kaina, nei numatyta 
projektų biudžetuose ir turintys įtakos nepakankamam lėšų įsisavinimui; 

3) projektų tikslinės grupės – mokslininkų ir kitų tyrėjų užimtumas neleidžia tiksliai 
suplanuoti projektų veiklų įgyvendinimo grafikų. 

Dėl šių priežasčių projektų vykdytojai dažnai 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 
priežiūrą, kartu su projektų vykdytojais aiškinasi priežastis, numato sprendimo būdus savalaikiam 
projektų įgyvendinimui užtikrinti. 
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3.4. 4 prioritetas „Administracini ų gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 1 
 

3.4.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas ŽIPVP 4 prioritetą „Vidaus reikalų ministerijos administruojamas ŽIPVP 4 
prioritetas“ (toliau – 4 prioritetas) yra siekiama šių uždavinių: 

1. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje; 
2. Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą; 
3. Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui. 
Svarbu paminėti, kad 2007–2008 m. 4 prioritetas nebuvo faktiškai pradėtas įgyvendinti – buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su 

teisiniu reglamentavimu. Tačiau programavimo periodui įpusėjus pastebimas tolygus ES struktūrinės paramos panaudojimo augimas 
įgyvendinant visus 4 prioriteto uždavinius. 2007–2010 m. laikotarpiu ŽIPVP 4 prioritete iš viso buvo įgyvendinami 475 projektai (iš jų baigti 
įgyvendinti - 34), bendra projektų vertė sudarė 131,9 mln. eurų; 2007–2011 m. laikotarpiu įgyvendinama 619 projektų (iš jų baigti įgyvendinti – 
175), kurių bendra vertė sudarė 152,2 mln. eurų. Taigi per 2011 metus pagal 4 prioritetą įgyvendinamų projektų skaičius išaugo 30 proc., baigtų 
įgyvendinti projektų skaičius – 5 kartus, o įgyvendinamų projektų vertė – 15 proc. ir pasiekė 79,8 proc. ŽIPVP 4 prioritetui įgyvendinti skirto 
finansavimo. 

Apžvelgiant visų penkiolikos 4 prioriteto priemonių įgyvendinimą, galima pastebėti, kad 6 priemonėse projektų finansavimo ir 
administravimo sutartimis paskirstyta 90-100 proc. nuo priemonei įgyvendinti skirto finansavimo, 4 priemonėse – paskirstyta 70-90 proc. 
priemonei įgyvendinti skirto finansavimo, o dar 4 priemonėse – paskirstyta 41-70 proc. priemonei įgyvendinti skirto finansavimo, kas rodo  
žemesnį projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo tempą. Pagal 1 naują priemonę projektų finansavimo sutarčių pasirašymas 
vyks 2012 m., kadangi 2011 m. buvo derinama teisinė bazė priemonei įgyvendinti. 

Iš ŽIPVP 4 prioritetui įgyvendinti skirtos lėšų sumos, daugiausia lėšų numatyta priemonėms „Viešojo administravimo subjektų sistemos 
tobulinimas“ (30,05 proc.), „Teritorijų planavimas“ (12,84 proc.), „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (12,66 
proc.) vykdyti; šių priemonių įgyvendinimo metu pasirašytose projektų finansavimo sutartyse numatytų lėšų suma sudaro 77–99 proc.  nuo 
priemonėms suplanuoto finansavimo. 

                                                 
1 4 prioriteto pažangos analizė aprašyta remiantis „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinio vertinimo“ duomenimis.  
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Daugiausia smulkių projektų įgyvendinama pagal priemones „Teritorijų planavimas“ (209 projektai), „Regioninės plėtros tobulinimas, 
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (110 projektų), „Viešojo administravimo subjektų 
sistemos tobulinimas“ (89 projektai). 

2011 m. pabaigoje valstybės projektų sąrašuose ir regionų projektų sąrašuose projektų vykdytojams buvo paskirstyta 90,16 proc. lėšų nuo 
ŽIPVP 4 prioritetui skirto finansavimo ir, remiantis nuolat atnaujinamu priemonių įgyvendinimo planu, prognozuojama, kad 2012 m. pabaigoje 
bus pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys visai ŽIPVP 4 prioritetui skirtai lėšų sumai. 

2011 m. Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimas, kurį atliko VšĮ Viešosios politikos ir 
vadybos institutas. Bendru prioriteto tinkamumo ir administravimo efektyvumo vertinimu buvo įvertinti bendri prioriteto kokybiniai rezultatai, t. 
y. nustatytas tęstinis ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumas besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai, teisės aktams, įvertintas ŽIPVP 4 prioriteto 
administravimo efektyvumas, įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto tarpiniai kokybiniai rezultatai ir tikslų pasiekimo tikimybė. Vertintojas nustatė, kad yra 
rizika nepasiekti keleto stebėsenos rodiklių (plačiau paaiškinimai pateikti D dalyje). Kadangi minėtas vertinimas atliktas 2011 m. antroje pusėje, 
kitos vertinimo rekomendacijos, kurios susijusios su priemonių administravimo tobulinimu, atsižvelgiant į jų aktualumą (geresnis teminis 
koordinavimas, efektyvesnė finansuojamų priemonių stebėsena, daugiau įgyvendinti struktūrinių ir sisteminių projektų) bus įgyvendinamos 
palaipsniui 2012 m. ir pasitarnaus rengiantis naujam 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. 

Informacija apie 4 prioriteto įgyvendinimo pažangą pateikiama, remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
40 lentelė. 1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 7324 22157     22157 

Tikslas          37000 

Mokymuose  dalyvavusių 
asmenų (valstybės tarnautojų, 

statutinių tarnautojų, kitų 
valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 
darbuotojų) skaičius1  

Pradinis taškas 229562          

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.3     0 proc. 

Tikslas          45 proc. 
Mokyme dalyvavę asmenys 

(valstybės tarnautojai) 

Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.     0 proc. 

Tikslas          30 proc. 
 

Mokymuose dalyvavę asmenys 
(statutiniai tarnautojai)  

Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.     0 proc. 

Tikslas          25  proc. 

Mokymuose dalyvavę asmenys 
(kiti valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 
darbuotojai)  

Pradinis taškas           
Bendradarbiavimo ir 

partnerystės projektų skaičius 
Pasiekimas 0 0 0 0 0     0 

                                                 
1 2006 m. duomenimis, tikslinę grupę sudaro 75000 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).   
2 Šaltinis: ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita  (vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą). 
3 2012 m. atlikus vertinimą, pasiektos rodiklio „Mokyme dalyvavę asmenys“ reikšmės bus pateiktos metinėje ataskaitoje už 2012 m. (informacija apie planuojamą atlikti 
vertinimą pateikta D dalyje). 



 

 147 

Tikslas          20 
Pradinis taškas 91          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.     0 proc. 

Tikslas          75  proc. 

Sėkmingai mokymus baigusių 
asmenų (valstybės tarnautojai, 

statutiniai tarnautojai, kiti 
darbuotojai), kurie taiko įgytas 

žinias darbe, dalis (proc., 6 
mėnesiai po mokymų 

pabaigos) 
Pradinis taškas 

34,9 proc.2 
 

         

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 88 proc. 96,80 proc.     96,80 proc. 

Tikslas          90 proc. 

Mokymuose dalyvavusių 
asmenų (valstybės tarnautojai, 

statutiniai tarnautojai, kiti 
darbuotojai), kurie sėkmingai 

baigė mokymus ir gavo 
mokymo pažymėjimus, dalis 

Pradinis taškas 
97 proc.3 

 
         

 
 
 

                                                 
1 Rodiklio pradinės reikšmės skaičiuojamos pagal 2005 m. ir 2006 m. Europos Sąjungos Dvynių programos finansuotų 9 projektų skaičių. Rodiklio reikšmės bus pasiektos 
įgyvendinus priemonės „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ ir naujai planuojamos priemonės „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ 
(priemonė planuojama įgyvendinti 2012 m.) projektus. 
2 Šaltinis: ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita  (vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą), skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje 
www.esparama.lt. 2012 m. atlikus vertinimą, pasiektos rodiklio reikšmės bus pateiktos metinėje ataskaitoje už 2012 m. 
3 Šaltinis: ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita  (Vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą).   
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41 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 
0  

(0 proc.) 
0  

(0 proc.) 
0  

(0 proc.) 
0  

(0 proc.) 
0  

(0 proc.) 
    

0  
(0 proc.) 

Tikslas          
1  

(100 proc.) 

Lietuvos ministerijose įdiegtų 
veiklos valdymo sistemų 
skaičius ir dalis nuo visų 

ministerijų (skaičius /proc.)1 

Pradinis taškas 0  
(0 proc.)2 

         

Pasiekimas 0 0 0 3 13     13 

Tikslas          21 
Parengti savivaldybių 

bendrieji teritorijų planai, 
skaičius Pradinis taškas 

393 
(2006) 

         

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.     0 proc. 

Tikslas          48 proc.4 

Valstybės išlaidų, kurias 
apima veiklos valdymo 

sistemos visose 13 
ministerijų, dalis proc. 

Pradinis taškas 39 proc.1          

                                                 
1 Planuojama, kad veiklos valdymo sistemos diegimą prižiūrės Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba. Ketinama įdiegti veiklos valdymo sistemą, kuri apims 14 
Lietuvos ministerijų. Rodiklis bus pasiektas 2012 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai įgyvendinus projektą. Pasiektos rodiklio reikšmės bus pateiktos 
metinėje ataskaitoje už 2012 m.  
2 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.). 
3 Nuo 2006 m. 39 savivaldybėms (65 proc.) parengti bendrieji teritorijų planai  ES struktūrinės paramos lėšomis per 2007–2011 m. 13 savivaldybių buvo parengti bendrieji 
teritorijų planai (21,7 proc. nuo visų savivaldybių ir 86,7 proc. įskaičiuojant pradinę rodiklio reikšmę). Iki programavimo laikotarpio pabaigos visos savivaldybės (60 
savivaldybių t. y. 100 proc.) numato parengti bendruosius teritorijų planus. 
4 Be dotacijų savivaldybėms iš valstybės biudžeto, pagal 2006 m. duomenis. 



 

 149 

(2006) 

Pasiekimas 0 proc. 0 proc. 0 proc. 5 proc. 21,66 proc.     21,66 proc. 

Tikslas          100 proc. 
Savivaldybės, kurios turi 
parengtus bendruosius 

teritorijų planus (proc. nuo 
visų savivaldybių) Pradinis taškas 

65 proc.2 
(2006 m.) 

         

 
 
42 lentelė. 3 uždavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 1     1 

Tikslas          15 

Geresnio reglamentavimo 
diegimo projektų, finansuotų 

ES struktūrinės paramos 
lėšomis, skaičius Pradinis taškas 0          

Pasiekimas 0 0 0 0 10     10 

Tikslas          60 

Įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų savivaldybių 

administravimo subjektuose 
skaičius Pradinis taškas           

Pasiekimas 0 0 0 0 8     8 
Tikslas          40 

Įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų valstybinio 

administravimo ir kituose Pradinis taškas 41          

                                                                                                                                                                                                                                           
1 Nustatyta VRM užsakyto tyrimo metu (http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/ZIPVP4_rodikl_ataskaita.pdf). Pagal 
sukurtą Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14 ministerijų, skaičiavimo metodologiją duomenys bus renkami kas 2 metus (už 2011, 2013 ir 2015 
metus) atliekant tyrimus (vertinimus). 2012 m. atlikus vertinimą, pasiektos rodiklio reikšmės bus pateiktos metinėje ataskaitoje už 2012 m. 
2 Nuo 2006 m. 39 savivaldybėms (65 proc.) parengti bendrieji teritorijų planai. Iki programavimo laikotarpio pabaigos visos savivaldybės (60 savivaldybių, t. y. 100 proc.) 
numato parengti bendruosius teritorijų planus. 
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viešojo administravimo 
subjektuose skaičius 

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 0 0     0 

Tikslas          7 darbo dienos 
Vidutinis įmonės steigimo 

laikotarpis2 

Pradinis taškas 
26 dienos 
(2004 m.) 

         

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

Tikslas          25 (proc.) 

Valstybės ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokybės 

vadybos sistemos, dalis 
(proc.) 

Pradinis taškas 
3,2 proc. 

(2006 m.)3  
         

                                                 
1 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). Atsižvelgiant 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. Vertinant šio rodiklio 
pasiekimą skaičiuojami visi priemonėje „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ vykdomi  projektai, tame tarpe projektai, kurie diegia ISO standartus, Bendrojo vertinimo 
modelį (BVM), taiko „Vieno langelio“ principą. 
2  Vidutinio įmonės steigimo laikotarpio reikšmė (pasiektas rodiklis) bus pateikta ataskaitoje už 2012 m., kai bus patikslintas rodiklio pavadinimas (plačiau D dalyje). 
3  Nustatyta VRM užsakyto tyrimo būdu. Pagal sukurtą Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos, skaičiavimo metodologiją, duomenys bus renkami 
kas 2 metus (už 2011, 2013 ir 2015 metus) atliekant tyrimus (vertinimus). 2012 m. atlikus vertinimą, pasiektos rodiklio reikšmės bus pateiktos metinėje ataskaitoje už 2012 m. 
(informacija apie planuojamą atlikti vertinimą pateikta D dalyje)  
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
43 lentelė. 4 prioriteto finansinė pažanga (eurais) 

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 

Uždaviniai 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto 
lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 
biudžeto lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo ir 

partnerio (-ių) 
lėšų suma 

1. Uždavinys „Tobulinti 
žmogiškųjų išteklių 
valdymą bei stiprinti 

administracinius 
gebėjimus 

valstybės tarnyboje“ 

44.173.557,10 37.220.008,82 2.308.270,39 4.645.277,89 19.526.499,07 16.450.792,54 621.033,84 2.454.672,69 

2. Uždavinys „Gerinti 
veiklos valdymą, geriau 
įgyvendinti ES politikas, 

tobulinti viešojo 
administravimo 

struktūrą“ 

81.850.640,01 69.450.790,97 5.517.892,72 6.881.956,32 32.939.140,70 27.892.423,05 2.330.660,82 2.716.056,83 

3. Uždavinys „Gerinti 
ekonominės veiklos 

reglamentavimą, 
paslaugų teikimą 

gyventojams ir verslui“ 

26.204.082,25 22.269.577,34 3.141.366,03 793.138,88 8.959.317,70 7.615.150,98 1.002.830,60 341.336,12 

Iš viso 152.228.279,36 128.940.377,13 10.967.529,14 12.320.373,09 61.424.957,47 51.958.366,57 3.954.525,26 5.512.065,64 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 
 
44 lentelė. Informacija apie projektų dalyvius (už 2011 metus) 

Projekto dalyvių skaičius 

Asmenų, pradėjusių 
dalyvauti projekto 

veiklose per 
ataskaitinį laikotarp į, 

skaičius 
 
 

Asmenų, kurie 
pradėjo 

dalyvauti projekto 
veiklose praeitą 

ataskaitinį laikotarp į 
ir 

tęsia dalyvavimą jose 
šį 

ataskaitinį 
laikotarp į, 
skaičius 

Asmenų, baigusių 
dalyvauti projekto 

veiklose per 
ataskaitinį 

laikotarp į, skaičius 
 
 
 

Projekto dalyvių įvertinimo 
parametras 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai 
1 2 3 4 5 6 7 

Bendras projekto dalyvių 
skaičius 

14.049 7.965 6.552 3.283 11.009 7.147 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių 
 

 Vaikai iki 14 m.  0 0 0 0 0 0 

 Jauni žmonės (15-24 m.)  492 359 174 130 350 356 

 Vidutinio amžiaus žmonės (25–44 
m.)  

7.126 5.005 3.531 2.148 5.698 4.344 

 Vidutinio amžiaus žmonės (45–54 
m.)  

4.281 1.699 1.958 678 3.295 1.583 

 Vyresnio amžiaus žmonės (55-
64 m.)  

2.073 834 862 303 1.607 802 

 Vyresni nei 65 m. žmonės  77 68 27 24 59 62 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje 
 

 Dirbantys asmenys (bendras 
dirbančių asmenų skaičius, 
įskaitant savarankiškai 
dirbančiuosius),  

13.950 7.910 6.551 3.276 10.910 7.089 

 iš jų savarankiškai dirbantys  422 191 53 39 261 153 

 Bedarbiai (bendras bedarbių 
skaičius, įskaitant ilgalaikius 
bedarbius),  

24 6 0 1 24 6 

 iš jų – ilgalaikiai bedarbiai  8 1 0 0 8 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.),  

75 49 1 6 75 52 

 iš jų – ekonomiškai neaktyvūs 
asmenys, kurie studijuoja ar 

73 47 1 6 73 51 
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mokosi  

Projekto dalyvių suskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių 
 

 Mažumos  283 119 106 58 229 127 
 Migrantai  0 2 0 1 0 1 
 Neįgalieji  58 14 23 0 43 9 
 Nuteistieji ir paleisti iš laisvės 
atėmimo vietų asmenys  

0 0 0 0 0 0 

 Asmenys, sergantys 
priklausomybės nuo 
psichoaktyvių medžiagų ligomis  

0 1 0 0 0 1 

 Kiti socialinės atskirties ir 
socialinės rizikos asmenys  

218 94 213 110 287 167 

 Asmenys, nepriklausantys 
socialinės atskirties ir socialinės 
rizikos grupėms  

13.513 7.738 6.212 3.114 10.452 6.842 

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą 
 

 Aukštasis mokslas (pagrindinės, 
vientisosios, specialios profesinės, 
magistratūros, doktorantūros, 
meno aspirantūros, rezidentūros 
studijos) (ISCED 5 ir 6 lygiai)  

13.250 6.572 6.297 2.795 10.523 5.833 

 Aukštojo mokslo laipsnio 
nesuteikiantis išsilavinimas baigus 
vidurinę mokyklą (4 pakopos 
profesinis mokymas) (ISCED 4 
lygis)  

493 717 118 211 245 621 

 Aukštesnysis vidurinis (antros ir 
trečios pakopos profesinis 
mokymas) išsilavinimas (ISCED 3 
lygis)  

264 634 122 264 202 650 

 Pradinis ar žemesnysis vidurinis 
(pagrindinis ar pirmos pakopos 
pagrindinis profesinis mokymas) 
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)  

42 42 15 13 39 43 

 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 

 
ŽIPVP 4 prioriteto projektų 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, 
• nevyriausybinių organizacijų atstovai. 
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Per ataskaitinį laikotarpį 4 prioriteto projektų veiklose pradėjo dalyvauti 22.014 dalyvių, 
18.156 asmenys baigė dalyvauti projektų veiklose. Kadangi didžiojoje dalyje ŽIPVP 4 prioriteto 
projektų numatyti mokymai, skirti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai, kompetencijoms 
tobulinti, ir mokymai, skirti įvairių naujų metodų, sistemų taikymui, 99,30 proc. projektų dalyvių 
yra dirbantys asmenys. Kitokį statusą darbo rinkoje turi tik nežymi dalyvių dalis (0,70 proc. nuo 
asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį pradėjo dalyvauti projektų veiklose, skaičiaus). Pastarieji 
dalyvauja projektų „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas 
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ ir „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kurių 
vykdytojas yra Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
veiklose. Šie dalyviai atitinka projekto tikslinę grupę, nes savanoriauja atstovaujamose 
nevyriausybinėse organizacijose, t.y. dirba jose savanoriškais pagrindais, jie yra jaunimo 
organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų nariai. 

Lyginant asmenų, kurie pradėjo dalyvauti projektų veiklose, skaičių 2011 m. (22.014 
asmenys) su 2010 m. (14.780 asmenys) duomenimis, galima įvertinti, kad 2011 m. priemonių 
įgyvendinimas pagal projektų dalyvių įtraukimą į projektų veiklas 2011 m. tapo intensyvesnis 48,94 
proc.    

Lyginant 44 lentelės duomenis pagal tikslines grupes, pastebimas didesnis moterų aktyvumas. 
Jei tarp asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, moterų buvo 
14.049 (63,82 proc.), tai vyrų beveik perpus mažiau – 7.965 (36,18 proc.). Tokia dirbančiųjų pagal 
lytį situacija paaiškinama tuo, kad viešajame sektoriuje dirba daugiau moterų nei vyrų. Pažymėtina, 
kad įgyvendinant iš ES struktūrinės paramos finansuojamus projektus laikomasi lygių galimybių ir 
nediskriminavimo 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 žemesnis kaip aukštasis 
neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis 
vidurinis išsilavinimas, C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis 
išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija. Todėl 90,04 proc. asmenų, naujai įtrauktų į projektų 
veiklas per ataskaitinį laikotarpį, yra įgiję aukštojo mokslo (pagrindinės, vientisosios, specialios 
profesinės, magistratūros, doktorantūros, meno aspirantūros, rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6 
lygiai) išsilavinimą, 5,50 proc. – aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantį išsilavinimą baigus vidurinę 
mokyklą (4 pakopos profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis), 4,08 proc. – aukštesnįjį vidurinį (antros 
ir trečios pakopos profesinis mokymas) išsilavinimą (ISCED 3 lygis).  Taip pat pažymėtina, kad 
asmenys su pradiniu ar žemesniu viduriniu išsilavinimu, iš nurodytų projektų dalyvių suskirstymo 
pagal turimą išsilavinimą (žr. 44 lentelę), sudaro nežymią tikslinės grupės dalį (0,38 proc.), kadangi 
dalyvauja anksčiau minėtuose Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įgyvendinamų projektų veiklose.  

3,87 proc. visų pradėjusių dalyvauti projektų veiklose dalyvių sudaro jauni žmonės (15–24 
m.), viešajame sektoriuje tokių darbuotojų dirba nedaug. Didžiąją projektų dalyvių dalį sudaro 
vidutinio amžiaus žmonės: 55,11 proc. sudaro 25–44 m. dalyviai, 27,16 proc. sudaro 45–54 m. 
dalyviai. Vyresnio amžiaus (55–64 m.) ir vyresni nei 65 m. amžiaus žmonės sudaro 13,86 proc. 
Kadangi 4 prioritete pagrindinę siekiamų mokyti asmenų tikslinę grupę sudaro viešojo sektoriaus 
darbuotojai, tai dalyvių pasiskirstymas pagal amžių ES struktūrinių fondų finansuojamuose 
projektuose iš dalies atspindi ir bendrą situaciją viešajame sektoriuje. 

Pažymėtina, kad į ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus mokymus, kvalifikacijos 
kėlimą įtraukiami jaunesnio amžiaus 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: KOKYBIN Ė ANALIZ Ė 
 
45 lentelė. 1 uždavinys:  Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurai) 44.589.114,92 37.220.008,82 83,47 proc. 16.450.792,54 36,89 proc. 

Mokymuose  dalyvavusių 
asmenų (valstybės tarnautojų, 

statutinių tarnautojų, kitų 
valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 
darbuotojų) skaičius 

37000 28979 78,32 proc. 22157 59,88 proc. 

Mokyme dalyvavę asmenys 
(valstybės tarnautojai) proc. 

45 proc. 0  0  

Mokymuose dalyvavę 
asmenys (statutiniai 
tarnautojai) proc. 

30 proc. 0  0  

Mokymuose dalyvavę 
asmenys (kiti valstybės ir 

savivaldybių) proc. 
25 proc. 0  0  

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Bendradarbiavimo ir 
partnerystės projektų skaičius 

20 1 5 proc. 0 0 proc. 

Sėkmingai mokymus baigusių 
asmenų (valstybės 

tarnautojai, statutiniai 
tarnautojai, kiti darbuotojai), 

kurie taiko įgytas žinias 
darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai 

po mokymų pabaigos) 

75 proc. 0 proc.  0 proc.  

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 

Mokymuose dalyvavusių 
asmenų (valstybės 

tarnautojai, statutiniai 
90 proc. 90,99 proc.  96,80 proc.  
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tarnautojai, kiti darbuotojai), 
kurie sėkmingai baigė 

mokymus ir gavo mokymo 
pažymėjimus, dalis 

 
Lyginant visus 4 prioritteo uždavinius, galima pastebėti, kad 1 uždavinio projektų finansavimo ir administravimo sutartyse didžiausia ES 

fondų lėšų dalis – 83,47 proc. nuo 1 uždaviniui numatyto finansavimo, panaudota (pripažinta deklaruotinomis) ES lėšų – 36,89 proc. nuo 1 
uždaviniui skirto finansavimo. 
 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas   

 
Produkto rodiklis „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių 

institucij ų ir įstaigų darbuotojų) skaičius“. Iki 2011 m. pabaigos sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota, kad 
mokymuose  dalyvaus 28.979 asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
darbuotojai). Ši rodiklio reikšmė yra nežymiai mažesnė už tą rodiklio reikšmę, kuri buvo pateikta ŽIPVP įgyvendinimo ataskaitoje už 2010 m. 
(31.000 asmenų), kadangi dėl projektų vykdytojų institucijose vykdomų struktūrinių pakeitimų ir dėl to kilusios rizikos nepasiekti numatytų 
projektų rezultatų buvo nutraukti du valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo projektai. Lėšas, kurios buvo skirtos 
nutrauktiems projektams įgyvendinti, 2012 m. numatoma skirti kitiems projektams finansuoti. 

Produkto rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų darbuotojų) skaičius“ nustatyta pasiekti 2015 m. reikšmė (37.000 asmenų) pasiekta 59,88 proc. Rodiklio siekimo spartai įtaką turėjo 
naujos Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos, kurioje nustatyti kiti, nei 2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo 
strategijoje, mokymo prioritetai, priėmimas. Vyriausybei patvirtinus Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategiją, buvo stabdomas 
paraiškų dėl kvalifikacijos didinimo projektų vertinimas, keičiamos projektų finansavimo sąlygos, taip siekiant užtikrinti projektų atitiktį 
naujiems strateginiams prioritetams.  

Prognozuojama, kad 2015 m. mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius sieks 31.000 dalyvių, t. y. bus mažesnis už tą reikšmę, kuri 
nustatyta veiksmų programoje (37.000 dalyvių). Pagrindinė priežastis, dėl kurios rodiklio nustatyta pasiekti reikšmė negalės būti pasiekta, ta, kad  
programavimo etape, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus plėtros tendencijas, buvo prognozuojama, kad viešajame sektoriuje darbuotojų skaičius 
didės, tačiau ekonominės krizės sąlygomis sumažėjus valdžios pajamoms situacija pasikeitė - 2008–2012 m. Vyriausybė buvo priversta mažinti 
darbo užmokesčio fondą ir valstybės tarnautojų skaičių. Per šiuos Vyriausybės veiklos metus darbo užmokesčio fondas centrinėse valdžios 
institucijose sumažėjo 23,1 proc., jose panaikinta 13 proc. realių etatų (šaltinis: ŽIPVP 4 prioriteto vertinimo medžiaga). Darbuotojų skaičius 
viešajame sektoriuje ir toliau turi tendenciją mažėti.  

Vienu iš gerosios praktikos pavyzdžių yra 2011 m. užbaigtas Trakų rajono savivaldybės administracijos projektas „Mokymai – šuolis į 
ateitį II“. Šiuo projektu buvo siekiama didinti Trakų rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją bei 
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užtikrinti praeitu programavimo periodu įgyvendinto 2006–2008 m. projekto „Mokymai – šuolis į ateitį“ tęstinumą. Projekto įgyvendinimo metu 
panaudota 66,33 proc. skirto finansavimo, tačiau vietoje planuotų 70 „mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų)“ 
įgyvendinus projektą dalyvavo 96 asmenys, o vietoje planuotos rodiklio „mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių 
tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis (procentai)“ reikšmės 90 proc., pasiekta - 100 
proc. 

Produkto rodiklis „Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai), proc.; mokymuose dalyvavę asmenys (statutiniai 
tarnautojai), proc.; mokymuose dalyvavę asmenys (kiti valstybės ir savivaldybių), proc.“ Faktinės mokymuose dalyvavusių asmenų pagal 
statusą reikšmės bus nustatytos 2012 m. atliekant ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos rodiklių kiekybinių reikšmių nuo programavimo pradžios iki 
2011 m. pabaigos vertinimą (kol nebus atliktas vertinimas, ataskaitoje prie rodiklių pasiekimo rašomas 0). Taupant lėšas ir atsižvelgiant į tai, kad 
didžioji dalis projektų pradėta įgyvendinti 2010 m. pabaigoje, vertinimus rodiklio paskaičiavimui atliksime 3 kartus per programavimo periodą 
(2012, 2014, 2015 m. pabaigoje). Dėl nurodyto vertinimo apimties ir sudėtingumo vertinimą planuojama baigti 2012 m. viduryje, todėl 
informaciją apie rodiklių ,,Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai) proc.“, „Mokymuose dalyvavę asmenys (statutiniai tarnautojai) 
proc.“ ir ,,Mokymuose dalyvavę asmenys (kiti valstybės ir savivaldybių) proc.“ reikšmių 2011 m. pasiekimą pateiksime metinėje veiksmų 
programos ataskaitoje už 2012 m. 

Produkto rodiklis „Bendradarbiavimo ir partneryst ės projektų skaičius“. 2010 m. buvo panaikinta 1 bendradarbiavimo ir partnerystės 
projektams finansuoti skirta priemonė. Siekiant užtikrinti nustatytos ŽIPVP rodiklio reikšmės pasiekimą (20 projektų): 

1) 2011 m. gruodžio mėn. Vyriausybės nutarimu patvirtinta nauja priemonė, pagal kurią bus finansuojami nevyriausybinio ir valdžios 
sektorių bendradarbiavimo ir partnerystės projektai, prisidedantys prie valdžios sektoriaus įgyvendinamos viešosios politikos gerinimo. 
Planuojama, kad iki 2012 m. I pusmečio pabaigos bus sudaryti nurodytų bendradarbiavimo ir partnerystės projektų sąrašai, o iki 2012 m. 
pabaigos bus sudarytos sutartys ne mažiau kaip dėl 18-19 tokių projektų finansavimo; 

2) pagal priemonę „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ yra įgyvendinamas 1 projektas. 
Remiantis tuo, kas išdėstyta, prognozuotina, kad rodiklio reikšmė, nustatyta veiksmų programoje bus pasiekta.2015 m. 
Rezultato rodiklis „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis“. Rezultato rodiklio „Sėkmingai 

mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ reikšmė, pasiekta 2011 m., bus 
apskaičiuota 2012 m. atliekant anksčiau minėtą ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos rodiklių kiekybinių reikšmių vertinimą (kol nebus atliktas 
vertinimas, ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0).  

Rezultato rodiklis „Mokymuose dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis“. 
Rezultato rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo pažymėjimus dalis“ pasiekta iki 2011 m. 
pabaigos reikšmė yra 96,80 proc. Tai reiškia, kad beveik visi mokymų dalyviai, dalyvaujantys struktūrinės paramos lėšomis vykdomuose 
mokymuose, gauna mokymų baigimo pažymėjimus, kaip sėkmingai baigę mokymus.  

Apie 1 uždavinio įgyvendinimo pažangą liudija ir kiti anksčiau nepaminėti uždavinio įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, skaičiuojami 
remiantis nacionaliniais rodikliais. Iki 2011 m. pabaigos, siekiant skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, įsteigtas  atskiras padalinys, 
teikiantis metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo bei privataus sektorių subjektams, identifikuojant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės 
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projektus, parengti (patobulinti) kai kurie teisės aktai, skirti reglamentuoti ir vystyti viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje;  
plėtojant integruotą jaunimo politiką nacionaliniu, vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis, suorganizuota 20 renginių, atlikta virš 40  jaunimo 
bendradarbiavimo situacijos tyrimų, parama skirta 12  jaunimo organizacijų veiklai stiprinti. Tikimasi, kad visi įgyvendinant šį uždavinį pasiekti 
rezultatai pasitarnaus tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinant administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje. 
 
46 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurai) 84.634.244,95 69.450.790,97 82,06 proc. 27.892.423,05 32,96 proc. 

Lietuvos ministerijose 
įdiegtų veiklos valdymo 
sistemų skaičius ir dalis 

nuo visų ministerijų 
(skaičius /proc.) 

1 (100 proc.) 1 (100 proc.) 100 proc. 0 (0 proc.) 0 proc. 
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Parengti savivaldybių 
bendrieji teritorijų planai, 

skaičius 
21 89 423,81  proc. 13 47,62 proc. 

Valstybės išlaidų, kurias 
apima veiklos valdymo 

sistemos visose 13 
ministerijų, dalis proc. 

48 proc. 0 proc.  0 proc.  
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Savivaldybės, kurios turi 
parengtus bendruosius 
teritorijų planus (proc. 
nuo visų savivaldybių) 

100 proc. 60 proc.  21,66 proc.  

 
Lyginant 2 uždavinio  priemones su kitais 4 prioriteto uždavinių pasiekimais, suplanuota projektų finansavimo ir administravimo sutartyse 

ES fondų lėšų dalis – 82,06 proc. nuo 2 uždaviniui numatyto finansavimo, panaudota (pripažinta deklaruotinomis) ES lėšų – 32,96 proc. nuo 2 
uždaviniui skirto finansavimo. 1 ir 2 uždavinio pasiekimai per 2011 m. yra panašūs, tačiau pažymėtina, kad 2 uždavinio įgyvendinimui yra skirta 
didžiausia 4 prioriteto lėšų suma. 
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Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Produkto rodiklis „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerij ų (skaičius/proc.)“. 
Produkto rodiklio reikšmė, nustatyta ŽIPVP, bus pasiekta, kai bus baigtas įgyvendinti šiuo metu įgyvendinamas 1 Ministro Pirmininko tarnybos 
vykdomas projektas („Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)“ projektas). Pažymėtina, kad nors VORT projektas dar nėra 
užbaigtas, jo įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai jau padarė reikšmingą įtaką teisinei ir strateginei aplinkai: projekto įgyvendinimo metu 
parengtos nuostatos dėl stebėsenos, vertinimo kriterijų ir biudžeto programų vertinimo įtrauktos į naują Strateginio planavimo metodikos 
redakciją, projekto rezultatų pagrindu finansų ministras patvirtino Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodiką, planuoja patvirtinti 
Biudžeto programų vertinimo metodiką. Šie projekto įgyvendinimo metu parengti dokumentai skirti visoms ministerijoms, Vyriausybės 
įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitiems asignavimų valdytojams. Planuojama, kad 2012 m. projektas bus baigtas įgyvendinti, todėl 2012 m. 
rodiklio ,,Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų (skaičius/proc.)“ reikšmė bus pasiekta.  

Produkto rodiklis „Parengti savivaldybių bendrieji teritorij ų planai“. Iki 2011 m. pabaigos sudarytose projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse suplanuota, kad bus parengti 89-i savivaldybių bendrieji teritorijų planai. Tai reiškia, kad suplanuota pasiekti rodiklio 
reikšmė reikšmingai viršija ŽIPVP nustatytą pasiekti reikšmę (21). Tokį skirtumą lėmė tai, kad nemaža dalis savivaldybių, skirtingai nei buvo 
planuota programavimo periodo pradžioje, rengia daugiau nei po vieną savivaldybės bendrąjį teritorijų planą, t. y. esant poreikiui rengiami tiek 
visos savivaldybės teritorijos, tiek ir jos dalių (miestų ir miestelių) bendrojo teritorijų planavimo dokumentai, kadangi neparengus šių dokumentų 
negali būti vykdomi stambūs investiciniai projektai.  

Vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių, savivaldybėms įgyvendinant bendrųjų teritorijų planų rengimo projektus – Panevėžio rajono 
savivaldybės administracijos įvykdytas projektas „Bendrųjų planų rengimas Panevėžio rajone“, kurio metu buvo parengti 4 savivaldybės 
bendrieji teritorijų planai, t.y. Panevėžio rajono Ramygalos miesto ir Krekenavos, Raguvos bei Naujamiesčio miestelių bendrieji planai.  

Rezultato rodiklis „Valstyb ės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerij ų, dalis, proc.“. Rodiklio reikšmė, 
pasiekta iki 2011 m. pabaigos, bus nustatyta atlikus anksčiau minėtą ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos rodiklių kiekybinių reikšmių vertinimą (kol 
nebus atliktas vertinimas, ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0) ir pateikta 2012 m. ataskaitoje. Pažymėtina, kad šio rezultato rodiklio 
pasiekimui turi įtakos pagal šį uždavinį Ministro Pirmininko tarnybos įgyvendinamas VORT projektas (projektą planuojama baigti įgyvendinti 
2012 m.). 

Rezultato rodiklis „Savivaldybės, kurios turi parengtus bendruosius teritorijų planus (proc. nuo visų savivaldybių)“.  Pagal projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasiekti šio rezultato rodiklio reikšmė – 60 proc., tačiau pažymėtina, kad, įvertinus regionų 
plėtros tarybų suplanuotus ir pasiūlytus finansuoti projektus, galima prognozuoti, kad iki 2015 m. visos savivaldybės turės parengtus bendruosius 
teritorijų planavimo dokumentus ir ŽIPVP nustatyta reikšmė bus pasiekta.  

Apie 2 uždavinio įgyvendinimo pažangą liudija ir kiti anksčiau nepaminėti, uždavinio įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, skaičiuojami 
remiantis nacionaliniais rodikliais. Iki 2011 m. pabaigos, siekiant tobulinti regionų ir savivaldybių plėtros planavimą bei užtikrinti teritorijų 
darnų vystymąsi, parengti ir (ar) atnaujinti 7 regionų plėtros planai, 81-as  savivaldybių plėtros strateginis planas (tokius planus pasirengė arba 
atsinaujinimo daugiau nei 96 proc. savivaldybių), parengti  258 savivaldybių detaliojo ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentai; 
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tobulinant viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą, sukurtos 3 bendros efektyvesniam viešojo sektoriaus 
finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis skirtos informacinės sistemos , kurias naudojant jau parengtos 130 viešojo 
sektoriaus subjektų metinės ataskaitos,  įdiegta daugiau nei 40 vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančių sistemų ar metodų 
savivaldybių administravimo ir valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose; siekiant geriau įgyvendinti ES 
politikas, atliktas 21 Lietuvos narystės ES poveikio ir kiti tyrimai bei parengti dokumentai, skirti geresniam ES politikų įgyvendinimui  ir kt. 
Tikimasi, kad įgyvendinant šį uždavinį pasiekti rezultatai pasitarnaus gerinant veiklos valdymą, geriau įgyvendinant ES politikas bei tobulinant 
viešojo administravimo struktūrą. 
 
47 lentelė. 3 uždavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos  (eurai) 32.923.460,38 22.269.577,34 67,64 proc. 7.615.150,98 23,13 proc. 

Geresnio reglamentavimo 
diegimo projektų, 

finansuotų ES 
struktūrinės paramos 

lėšomis, skaičius 

15 3 20 proc. 1 6,67 proc. 

Įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų savivaldybių 

administravimo 
subjektuose skaičius 

60 28 46,66 proc. 10 16,67 proc. 
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Įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų valstybinio 

administravimo ir kituose 
viešojo administravimo 

subjektuose skaičius 

40 27 67,50 proc. 8 20,00 proc. 

Vidutinis įmonės 
steigimo laikotarpis 

7 darbo dienos 0 0 proc. 0 0 proc. 
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Valstybės ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima 

kokybės vadybos 
sistemos, dalis (proc.) 

25 proc. 0  0  
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Lyginant 3 uždavinio priemones su kitais 4 prioriteto uždavinių pasiekimais, pastebima, kad 2011 m. 3 uždavinio priemonės buvo lėčiau 

įgyvendinamos, t. y. projektų finansavimo ir administravimo sutartyse buvo suplanuota ES lėšų dalis – 67,64 proc. nuo 3 uždaviniui numatyto 
finansavimo, panaudota (pripažinta deklaruotinomis) ES lėšų – 23,13 proc. nuo 3 uždaviniui skirto finansavimo. Pažymėtina, kad 2012 m. 3 
uždavinio priemonių įgyvendinimo paspartinimui numatoma peržiūrėti papildomo finansavimo galimybes iš priemonėse sutaupytų lėšų, 
inicijuoti naujų projektų rengimą, operatyviai tarp priemonių perskirstyti nepanaudotas lėšas.  
 
Produkto ir rezultato rodiklių pasiekimas 
 

Produkto rodiklis „Geresnio reglamentavimo diegimo projektų, finansuotų ES struktūrin ės paramos lėšomis, skaičius“. Iki 2011 m. 
pabaigos sudarytos sutartys dėl 3 projektų, kurie skirti diegti geresnį reglamentavimą, finansavimo ir administravimo, 1 iš šių projektų baigtas 
įgyvendinti. Sutarstyse suplanuota rodiklio reikšmė (3 projektai) sudaro 20 proc. nuo ŽIPVP plano (15 projektų). Nepakankamą rodiklio 
suplanavimą sutartyse lemia tai, kad ŽIPVP rengimo etape buvo planuojama, kad bus įgyvendinama po vieną geresnio reglamentavimo diegimo 
projektą, skirtą sumažinti administracinę naštą verslui, kiekvienoje iš Vyriausybės prioritetinėmis pripažintų valdymo sričių (mokesčių 
administravimo, darbo santykių, statistikos, aplinkos apsaugos, transporto, teritorijų planavimo ir statybos ir kt.). Tačiau už geresnio 
reglamentavimo politikos organizavimą ir koordinavimą atsakinga Ūkio ministerija apjungė anksčiau planuotus geresnio reglamentavimo 
diegimo atskirose valdymo srityse projektus į vieną didelės apimties projektą. Pažymėtina, kad dirbtinis projektų skaidymas į smulkesnius 
projektus nepagrįstai padidintų geresnio reglamentavimo diegimo projektų administravimo kaštus ir neužtikrintų efektyvaus geresnio 
reglamentavimo diegimo koordinavimo nacionaliniu lygmeniu.  

Ūkio ministerijos vykdomo projekto „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir 
administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste" įgyvendinimo metu bus prisidėta prie Vyriausybės nutarimo Nr. 161 
„Dėl nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinėse srityse rodiklio nustatymo ir nacionalinės administracinės naštos verslui 
mažinimo prioritetinių sričių sąrašo patvirtinimo“ įgyvendinimo, įvykdyta geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2009 m. plano 
priemonė 3.1: atliktas nacionalinės administracinės naštos verslui vertinimas pinigine išraiška, kurio duomenys yra būtini administracinės naštos 
apimčiai stebėti ir administracinės naštos mažinimo veiksmų poveikiui administracinės naštos dydžiui vertinti; parengti nacionalinės 
administracinės naštos verslui mažinimo pasiūlymai prioritetinėse srityse; užtikrintas administracinės naštos pokyčių apskaitymas el. duomenų 
bazėje, palengvinantis administracinės naštos mažinimo tikslo įgyvendinimo kontrolę bei veiksmų koordinavimą tarp atsakingų valstybės 
institucijų ir įstaigų; stiprinami valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai; sudarytos sąlygos tobulinti poveikio vertinimo ir konsultacijų su 
visuomene ir interesų grupėmis procesą. 

Siekiant užtikrinti geresnį nurodyto rodiklio reikšmės pasiekimą, numatoma per 2012 m. organizuoti aktyvias tarpinstitucines priemones, 
kurių metu ministerijų atstovai bus informuojami apie galimybes pasinaudoti ES struktūrine parama geresnio reglamentavimo diegimo 
projektams įgyvendinti, jiems bus pristatyta geroji tokius projektus įgyvendinančių ministerijų praktika. Numatoma, kad nurodytų priemonių 
vykdymas leis užtikrinti 8 geresnio reglamentavimo diegimo projektų, finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimą. Nors ŽIPVP 
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numatyta iki 2015 metų įgyvendinti 15 tokių projektų, ši reikšmė nebus pasiekta. Pasiekta rodiklio reikšmė sudarys tik 53,33 proc. nuo ŽIPVP 
nustatytos pasiekti rodiklio reikšmės. 

Produkto rodiklis „ Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose/valstybinio administravimo ir kituose 
viešojo administravimo subjektuose skaičius“. Iki 2011 m. pabaigos sudarytos 28 projektų finansavimo ir administravimo sutartys dėl kokybės 
vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose įdiegimo, įdiegta 10 tokių sistemų. Iki 2011 m. pabaigos sudarytos 27 projektų 
finansavimo ir administravimo sutartys dėl kokybės vadybos sistemų valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose 
įdiegimo, įdiegtos 8 tokios sistemos. Rodiklio ,,Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose“ reikšmė, ŽIPVP 
nustatyta pasiekti 2015 m., iki 2011 m. pabaigos pasiekta 16,67 proc. Rodiklio ,,Įdiegtų kokybės vadybos sistemų valstybinio administravimo ir 
kituose viešojo administravimo subjektuose“ reikšmė, ŽIPVP nustatyta pasiekti 2015 m., iki 2011 m. pabaigos pasiekta 20 proc.  

Rodiklio „Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose“ siektinos reikšmės (60) nepavyks pasiekti, kadangi, 
skirtingai, nei planuota programavimo pradžioje, dalis savivaldybių nebeplanuoja ir iki 2013 m. pabaigos nebenumato diegti kokybės vadybos 
sistemų. Pagrindinė priežastis – savivaldybės turi nepakankamai administracinių pajėgumų. Sumažėjus valdžios pajamoms, mažėjo savivaldybių 
administracijos darbuotojų skaičius. Kokybės vadybos sistemos diegimas (institucijoje vykstančių procesų aprašymas, procedūrų ir kitos 
dokumentacijos kūrimas ir pan.) turi apimti visas savivaldybės grandis ir į minėtą procesą turi įsijungti visi savivaldybės administracijos 
darbuotojai, todėl reikalauja papildomo darbo krūvio ir tuo pačiu nulemia darbo sąnaudų didėjimą. Įvertinus įgyvendinamus ir valstybės projektų 
sąraše suplanuotus įgyvendinti projektus, galima prognozuoti, kad kokybės vadybos sistemos bus įdiegtos 35 savivaldybių administravimo 
subjektuose. 
      Tačiau pažymėtina, kad valstybinio administravimo ir kitos viešojo administravimo institucijos turi didesnį poreikį diegti kokybės vadybos 
sistemų daugiau, nei buvo planuota (40) programavimo periodo pradžioje. Planuojama, kad iki 2015 m. pabaigos kokybės vadybos sistemos bus 
įdiegtos 65 valstybinio administravimo ir kitose viešojo administravimo subjektuose. ŽIPVP nustatyto rodiklio ,,Įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų savivaldybių administravimo subjektuose/valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose“ reikšmės (100 
sistemų) pasiekimui užtikrinti 2012 m. bus skelbiamas papildomas kvietimas teikti valstybės projektų, skirtų kokybės vadybos sistemoms diegti, 
aprašymus (šiuo metu apie savo ketinimus diegti kokybės vadybos sistemą, pasinaudojant ES struktūrinės paramos lėšomis, yra informavę 
daugiau nei 20 valstybinio administravimo institucijų). 

Atsižvelgiant į šiuo metu sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotą diegti kokybės vadybos sistemų skaičių, 
taip pat sistemų skaičių, kurių diegimas numatytas įgyvendinant kitus valstybės projektų sąraše esančius projektus, ir kokybės sistemas, apie 
kurių diegimo poreikį yra papildomai informavusios daugiau nei 20 institucijų, galima prognozuoti, kad 2015 m. savivaldybių administravimo 
subjektuose, valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose bus įdiegta 100 kokybės vadybos sistemų, t. y. ŽIPVP 
nustatyta pasiekti bendra rodiklio reikšmė bus pasiekta 100 proc. 

Vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių diegiant kokybės vadybos sistemas savivaldybėse) – Utenos rajono savivaldybės administracijos 
įgyvendintas projektas „Utenos rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos diegimas, siekiant optimizuoti organizacijos 
darbą“. Įgyvendinus projektą buvo sukurta nauja kokybės vadybos sistema, skirta Utenos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės 
gerinimui. Sistemos diegimo metu buvo detaliai išanalizuoti savivaldybėje vykstantys procesai ir įdiegtas veiklos ir elementų optimalus 
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valdymas. Šios sistemos diegimas ir rezultatų kontrolė padėjo geriau koordinuoti savivaldybėje vykstančius procesus, išvengti funkcijų, veiklų 
dubliavimosi ir optimizuoti darbuotojų darbą (pavedant jiems vykdyti kitas užduotis). Įdiegta kokybės valdymo sistema sertifikuota 9001:2008 
standartu. 

Rezultato rodiklis „Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis“. Įmonės steigimo laikotarpis nėra apibrėžiamas teisės aktais ir vyksta pagal 
individualias įmonių steigėjų galimybes (įstatinio kapitalo kaupimas, nuostatų parengimas, bendrosios jungtinės veiklos sutarties, steigimo 
sutarties, bendrovės įstatų, steigiamojo susirinkimo protokolo, naudojimosi patalpomis pažymos gavimas arba sutvarkymas dokumentų, 
patvirtinančių nuosavybės teises į patalpas ir pan.). Teisės aktais yra nustatytos įmonės įregistravimo procedūros. Įmonė turi būti įregistruota 
įmonių registre, įmonės įregistravimą atlieka VĮ „Registrų centras“. Įmonė nuo jos įregistravimo įmonių registre dienos tampa juridiniu vienetu ir 
gali vykdyti visas ūkines komercines ir teisines operacijas. Registrų centras sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba 
atsisakymo įregistruoti privalo priimti per nustatytą dienų skaičių. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir siekiant didinti rodiklio tinkamumą numatoma teikti siūlymą dėl šio rodiklio pavadinimo patikslinimo iš 
„Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis“ į „Vidutinis įmonės įregistravimo laikotarpis“ (kol nebus pakeistas rodiklis, ataskaitoje prie rodiklio 
pasiekimo bus rašomas 0).  

Rezultato rodiklis „Valstyb ės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis“. 2011 m. pasiekta šio rodiklio 
reikšmė bus nustatyta 2012 m. atlikus anksčiau minėtą ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos rodiklių kiekybinių reikšmių vertinimą (kol nebus atliktas 
vertinimas, ataskaitoje prie rodiklio pasiekimo rašomas 0) ir pateikta 2012 m. ataskaitoje. 

Apie 3 uždavinio įgyvendinimo pažangą liudija ir kiti anksčiau nepaminėti uždavinio įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, skaičiuojami 
remiantis nacionaliniais rodikliais. Iki 2011 m. pab. skatinant viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas, atlikti 2  tyrimai, susiję su kokybės vadybos 
metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena,  sukurta ir įdiegta centralizuota viešųjų ir administracinių 
paslaugų sistema  „vieno langelio“ principo įgyvendinimui; vykdant ir (ar) tęsiant viešųjų politikų reformas parengti  27 dokumentų paketai, susiję 
su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir/arba su sveikatos priežiūros kokybe ir/arba sveikatos priežiūros technologijų vertinimu  ir kt. 
Tikimasi, kad visi įgyvendinant 3 uždavinį pasiekti rezultatai padės gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir 
verslui. 
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12 paveikslas. 4 prioriteto įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis bei panaudotas  lėšas (mln. eurų/proc.) 

190,8 (100%)

152,2 (79,8%)

61,4 (32,2%)
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ŽIPVP iš viso skirta 13,8 proc. visų Lietuvai skirtų ES struktūrinės paramos lėšų, iš kurių 4 

prioriteto įgyvendinimui numatyta 2,4 proc. Tai sudaro 162,1 mln. eurų ES fondų lėšų 2007–2013 
m. programavimo laikotarpiu.  

Pagal 4 prioritetą 2007–2011 m. užkontraktuotų lėšų suma sudarė 152,2 mln eurų (79,8 proc. 
nuo ŽIPVP prioritetui skirtos lėšų sumos). Prognozuojama, kad per 2012 m. bus užkontraktuota 
visa ŽIPVP prioritetui skirta lėšų suma.  

2007–2011 m. panaudota 61,4 mln. eurų (32,2 proc. nuo ŽIPVP prioritetui skirtos lėšų 
sumos). Prognozuojama, kad lėšų panaudojimas 2007–2012 m. sieks virš 83,5 mln. eurų (43,8 proc. 
nuo ŽIPVP prioritetui skirtos lėšų sumos). 
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13 paveikslas. 4 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

42,8 (100%)

52,0 (121,3%) 
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          Atsižvelgiant į tai, kad ES struktūrinės paramos įsisavinimo procesas įsibėgėjo nuo 2010 m., 
Finansų ministerijos užsakymu 2010–2011 m. buvo atliktas vertinimas „2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos įsisavinimo spartos vertinimas“,  kurio pagrindu buvo mažinamos ES fondų 
lėšų naudojimo plano reikšmės (2011 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės patvirtintas nutarimo Nr. 
110 pakeitimas).   
          Per 2011 m. 4 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo (deklaruotinos EK lėšos) kritinis planas 
pasiektas 121,3 proc., t. y. deklaruota EK 27,2 proc. nuo ŽIPVP suplanuotos lėšų sumos. Pagal 
užkontaktuotų 2007–2011 m. sutarčių skaičių ES paramos įsisavinimo tempas yra didelis, todėl 
prognozuojama, kad 2012 m. ES fondų lėšų naudojimo planas taip pat bus pasiektas 100 proc. nuo 
suplanuotų 2009–2012 metams reikšmių ir iki programavimo laikotarpio pabaigos pavyks 
panaudoti visas numatytas lėšas. 
         2011 m. buvo spartinami priemonių įgyvendinimo (projektų finansavimo sąlygų aprašų 
rengimo, valstybės, regioninių projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, 
sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, sutarčių pasirašymo) procesai.  

Teigiamą įtaką lėšų įsisavinimo paspartinimui turėjo 2010 m. balandžio 2 d. tarp Vidaus 
reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA)  
pasirašytas susitarimas dėl dvišalių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo. Taip 
pat taikytos ir kitos projektų įgyvendinimo spartinimo priemonės: užtikrinama 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 užtikrinta projektų dokumentacijos kokybė ir paraiškų pateikimas laiku bei projektų 
įgyvendinimas vyktų nuosekliai pagal projektų veiklų įgyvendinimo grafikus, vykdoma nuolatinė 
projektų pažangos stebėsena. ESFA ir (ar) VRM identifikavus veiksmus, kurie neprisideda prie 
spartesnio projektų įgyvendinimo (viešųjų pirkimų vykdymo, detaliųjų planų patvirtinimo ir pan.), 
projektų vykdytojai skatinti imtis konkrečių veiksmų, rengti reguliarūs susitikimai su Finansų 
ministerija, ESFA ir socialiniais partneriais dėl veiksmų, kurie prisidėtų prie spartesnio ES lėšų 
panaudojimo, paraiškų vertinimo proceso paspartinimo. Atsižvelgdama į projektų turinio specifiką, 
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ESFA pagal poreikį pasitelkdavo ekspertus. VRM, įvertinusi lėšų sutaupymus, operatyviai  teikia 
siūlymus ir imamasi priemonių dėl lėšų perskirstymo tarp priemonių (2011 m. liepos 13 d ir 
gruodžio 21 d. patvirtinti ŽIPVP pakeitimai, kuriuose numatyti lėšų perskirstymai tarp priemonių ir 
patvirtinta nauja priemonė „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“; 
atnaujinami valstybės ar regionų projektų sąrašai). 

 
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
48 lentelė. Projekto dalyvių suskirstymas pagal tikslines grupes 

Grupė Tikslin ės grupės atstovų (moterų, 
imigrantų, kt.) dalis (proc.) nuo visų 
asmenų, per ataskaitinį laikotarp į 

baigusių dalyvauti projektų veiklose 

Moterys 60,64 

Migrantai 0,01 

Mažumos 1,96 

Neįgalieji 0,29 

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys 0,00 
Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis 

0,01 

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys 2,50 
 
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 

 
ŽIPVP 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 pažeidžiamų grupių užimtumas 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. 
 
Pavyzdžiai: 
Ministro Pirmininko tarnyba įgyvendino projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, 

tobulinimas (VORT)“, kuriuo buvo siekiama viešajame sektoriuje įdiegti į rezultatus orientuoto ir 
įrodymais pagrįsto valdymo elementus, pasitelkiant sėkmingą tarptautinę praktiką. Projekto metu 
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buvo sukurti ir įdiegti vieni iš svarbiausių į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo 
įrankių – veiklos rezultatų stebėsenos sistema, programų vertinimo ir funkcijų peržiūros priemonės 
bei poveikio vertinimo sistema. Šios įgyvendintos iniciatyvos skirtos Vyriausybės ir jai atskaitingų 
institucijų veiklos kokybei didinti ir stiprinti atskaitomybę už rezultatus. Projekto dėka buvo sukurti 
nauji veiklos valdymo ir stebėsenos IT sprendimai, sukurti metodiniai dokumentai ir ypač didelis 
dėmesys buvo skiriamas administracinių gebėjimų didinimui, o tuo pačiu ir valdymo kultūros 
kaitai.  
         Vyriausybės veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (1 VORT etapas). Vykdant 
VORT pirmąjį etapą parengta Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų Stebėsenos 
sistemos koncepcija ir veiklos rezultatų Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika. Šių 
dokumentų pagrindu 2011 metais Finansų ministerijoje įdiegta Stebėsenos informacinė sistema 
(SIS), kurios tikslas – padėti užtikrinti reguliarią Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos 
rezultatų stebėseną, sudarant sąlygas automatiniu būdu pateikti veiklos rezultatų duomenis, 
analizuoti juos įvairiais pjūviais ir bet kuriuo metu per vieną prieigos tašką matyti institucijų veiklos 
rezultatus. Nuo 2012 metų kas ketvirtį Vyriausybei atskaitingos institucijos teiks informaciją į SIS 
apie vykdomą veiklą ir tai suteiks galimybę Ministro Pirmininko tarnybos ir kitų institucijų 
analitikams operatyviai stebėti jų veiklos rezultatus, apie juos informuoti savo vadovus ir 
Vyriausybę. Tokiu būdu bus užtikrinamas savalaikis informacijos pateikimas sprendimų 
priėmėjams. Be kita ko, sukurtos SIS pagalba bus efektyviau koordinuojama tarpinstitucinė veikla – 
jos planavimas, įgyvendinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus. Tai ypač aktualu planuojant 
ir atsiskaitant už Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą. Svarbu paminėti, kad daug analizei 
ir patiems specialistams reikalingos informacijos perkelta į elektroninę erdvę, todėl tai leis 
palaipsniui atsisakyti popierinių dokumentų.  
          Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros ir biudžeto programų vertinimo 
tobulinimas (2 VORT etapas). Vykdant VORT antrąjį etapą sukurtos naujos programų vertinimo ir 
funkcijų peržiūros sistemos. Jos sudarys sąlygas priimti racionalius (įrodymais ir analize pagrįstus) 
valdymo sprendimus reaguojant į besikeičiančius aplinkos pokyčius – mažėjančius finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius, naujų IT sprendimų diegimą ir naujus valdžios institucijoms keliamus 
tikslus ir uždavinius. 
        Iki šiol Lietuvoje nebuvo reglamentuota, kaip atlikti funkcijų peržiūras, taip pat nebuvo 
atsakingos institucijos, kuri koordinuotų funkcijų peržiūrų procesus. Naujai sukurtoje ir 
Vyriausybės patvirtintoje metodikoje, jos taikymo rekomendacijose nustatyti funkcijų peržiūros 
procesai ir būdai. Pagal šią metodiką atlikus Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūras, 
bus sumažintas funkcijų dubliavimasis tarp institucijų ar jų viduje, racionalizuotas jų 
pasiskirstymas, sutaupytos ir racionaliai paskirstytos valdymo išlaidos, padidės institucijų veiklos 
efektyvumas ir rezultatyvumas. Funkcijų peržiūros procesus koordinuojančia institucija paskirta 
Vidaus reikalų ministerija.  
        Pagal naujai parengtą ir patvirtintą biudžeto programų vertinimo metodiką atliekami nuoseklūs 
vertinimai skatins nuolat tobulinti programas, o tai didins institucijų veiklos efektyvumą ir 
rezultatyvumą, atsakomybę ir atskaitomybę. Vertinant programas bus galima atsakyti į tokius 
klausimus kaip „kaip padidinti veiklos efektyvumą“, „kaip pasiekti geresnių rezultatų“, „kokiomis 
kryptimis reikia tobulinti veiklą“ ir pan. Sukurta naujoji programų vertinimo sistema skatins 
domėtis ne tik „absoliučiais“ rezultatais, bet nuolat vertinti kaip keičiasi visuomenės poreikiai ir 
galvoti kaip pagerinti veiklą. Tokiu būdu spendimų priėmėjams valstybės tarnautojai galės pateikti 
patikimą ir įrodymais pagrįstą informaciją. Programų vertinimo koordinuojančia institucija paskirta 
Finansų ministerija. 
          Sprendimų projektų poveikio vertinimo sistemos tobulinimas (3 VORT etapas). Vykdant 
trečiąjį VORT etapą buvo iš esmės peržiūrėta Lietuvoje veikusi poveikio vertinimo sistema ir 
parengti pasiūlymai dėl jos tobulinimo. Nors Vyriausybei teikiamų sprendimų projektų išankstinis 
poveikio vertinimas yra privalomas nuo 2003 metų, tačiau jis daugeliu atvejų buvo atliekamas 
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formaliai. Viena iš priežasčių – teisės aktų projektų gausa, dėl ko kentėjo vertinimų kokybė. 
Siekiant kokybiško poveikio vertinimo atlikimo ir laikantis proporcingumo principo, numatyta 
giliau analizuoti tik prioritetinius, t. y. svarbiausius, sudėtingus ir paprastai brangiai kainuojančius 
sprendimus. Siekiant palyginti teigiamą ir neigiamą sprendimų alternatyvų poveikį, bus atliekama 
sąnaudų - naudos analizė arba sąnaudų - efektyvumo analizė. Poveikio vertinimo rezultatai, atlikus 
jų kokybės vertinimą, bus pristatomi Vyriausybei, kuri ankstyvoje stadijoje galės nuspręsti, ar 
apskritai reikalingas vienoks ar kitoks teisinis reguliavimas, kokios jo įgyvendinimo sąnaudos ir 
nauda, kokia administracinė našta ūkio subjektams bei valstybės biudžetui.  
         Paminėtina, kad iki šiol Lietuvos teisėkūroje nebuvo reglamentuotas jau įgyvendinamų 
sprendimų poveikio baigiamasis vertinimas, o buvo vykdoma tik tam tikrų teisės aktų įgyvendinimo 
stebėsena, nesigilinant į padarinius. VORT projekto metu parengti metodiniai dokumentai, kurie 
padės įvertinti sprendimų teigiamas ir neigiamas pasekmes gyventojams, verslui ir kitoms 
organizacijoms. Vertinimo rezultatai bus naudojami Vyriausybei priimant įrodymais pagrįstus 
sprendimus dėl norminių teisės aktų tobulinimo: duomenys apie faktinį politikos priemonių poveikį 
ir jų sąnaudas leis parinkti geresnes tikslų įgyvendinimo priemones ir efektyviau jas įgyvendinti. 
Poveikio vertinimo išvados taip pat naudingos siekiant atsiskaityti piliečiams dėl valdžios institucijų 
priimtų sprendimų pasekmių.  
           Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo proceso valdymas, diegiant projektinio valdymo 
sistemą (4 VORT etapas). Vykdant ketvirtąjį VORT etapą parengti pasiūlymai dėl tarpinstitucinės 
projektų valdymo sistemos. 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. Sukurta projektinio valdymo sistema leis 
operatyviau stebėti ir valdyti Ministro Pirmininko tarnyboje bei Vyriausybei atskaitingose 
institucijose vykdomas veiklas ir užduotis, kas padėtų laiku pasiekti suplanuotus rezultatus. 
        VORT veiklos buvo įgyvendinamos įvertinant šiuo metu aktyviai vykdomas viešojo valdymo 
reformas ir atsižvelgiant į Vyriausybės prioritetus. Pasirinkti sprendimai sudarys sąlygas panaudoti 
ir pritaikyti VORT projekto rėmuose kuriamus įrankius besikeičiančiame sprendimų priėmimo ir 
politikos formavimo procese. Ypatingai didelis dėmesys, skirtas administracinių ir analitinių 
gebėjimų stiprinimui, užtikrins pradėtų pokyčių tvarumą ir tęstinumą. Projekto rezultatai sudarys 
prielaidas mažinti administracinę naštą; didinti viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir padidinti 
rezultatyvumą; pagerinti reglamentavimą; pagerinti pokyčių valdymą ir padidinti įstaigų vadovų ir 
valstybės tarnautojų atsakomybę už rezultatus. 

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina projektą „Kokybės vadybos modelių diegimo ir viešųjų 
paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas viešojo administravimo 
institucijose ir įstaigose. Santrumpa. Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos.“  
Projektu siekiama skatinti aktyvesnį viešojo sektoriaus įstaigų dalyvavimą Europos viešojo 
administravimo tinklo veikloje bei padėti spręsti problemą dėl informacijos nepakankamumo, 
sudaryti sąlygas viešojo administravimo įstaigoms diegtis kokybės vadybos metodus, sistemas. 
Projekto įgyvendinimo metu 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 - gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių  aptarnavimą.  

Projekto metu suorganizuoti 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 
įžvalgos“) suteikė praktinių žinių kokybės vadybos modelių ar sistemų diegimo srityje.  

Per 2011 metus projekto vykdytojas suorganizavo dviejų dienų mokomąjį seminarą 
„Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas suteikiant Bendrojo vertinimo modelio efektyvaus 
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taikytojo pažymėjimą“, „4-ąją nacionalinę Bendrojo vertinimo modelio konferenciją“ ir seminarą 
„Viešųjų paslaugų centrų steigimo Lietuvoje galimybės“. Taip pat atlikta savivaldybių 
organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė, kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos 
viešojo administravimo institucijose stebėsenos tyrimai, kokybinis ir kiekybinis rinkos tyrimai, 
įvertinantys vartotojų naudojimosi viešosiomis/administracinėmis paslaugomis intensyvumą, 
lūkesčius. Parengi ir išleisti leidiniai: „Viešasis administravimas Lietuvoje.2010 metų apžvalga“, 
„Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas“. Įgyvendinant projektą, VRM ir kitų viešojo 
administravimo įstaigų darbuotojai per 2011 metus sudalyvavo 15-koje Europos kokybės 
konferencijų, Europos viešojo administravimo tinklo (toliau – EUPAN) renginių, skirtuose kokybės 
vadybos modelių diegimo ir kitoms kokybės iniciatyvoms aptarti. 

Šis projektas suteikia galimybes Lietuvos viešojo administravimo institucijoms įgyvendinti 
Europos administracinės erdvės valstybių valdymo koncepcijas, reikalaujančias ieškoti efektyvių 
pokyčių pačioje valdymo sistemoje ir atskiruose jos elementuose, rasti geresnius darbo 
organizavimo būdus ir priemones sprendžiant 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 
žmogiškuosius išteklius, kad patikimai ir efektyviai būtų įgyvendinti Vyriausybės strateginiai tikslai 
ir uždaviniai, patenkinti įvairių visuomenės grupių teisėti lūkesčiai ir interesai.  
 
 
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
   

4 prioriteto priemonių įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai, turi įtakos 
projektai, kurie stiprina valstybės tarnybos administracinius gebėjimus; tobulina viešojo 
administravimo sistemos subjektų sandarą, vidaus administravimą ir veiklos valdymą; gerina 
Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos efektyvumą ir į 
rezultatus orientuotą valdymą.  
 

Pavyzdžiai: 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos įgyvendino projektą          

„Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie 
Aplinkos ministerijos“. Projekto veikla „Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 
įgyvendinta keliais etapais – paslaugos tiekėjas suprojektavo sistemą pagal Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos poreikius, pritaikė ją prie jau turimų Tarnybos sistemų, atliko 
sistemos testavimą ir apmokė Tarnybos darbuotojus dirbti su naujai įdiegta sistema. 

Projektu pagerintas vartotojų (ūkio subjektų ir gyventojų) aptarnavimas, teikiant viešąsias 
paslaugas. Tarnyba 2009 m. turėjo daugiau nei 500 informacijos vartotojų, sudariusių su Tarnyba 
hidrometeorologinės informacijos teikimo sutartis ir daugiau negu 1000 vartotojų, kuriems 
informacija teikiama pagal vienkartinius prašymus. Įdiegta vartotojų valdymo sistema leidžia 
vienoje vietoje kaupti ir saugoti visą su vartotoju susijusią informaciją (sutarties dalykas, 
susirašinėjimas, suteiktos paslaugos, apmokėjimas ir t.t.). Darbuotojai mato vartotojų ir Tarnybos 
ryšių istoriją, gali patys pridėti susijusius dokumentus, susirašinėjimus ar kitą informaciją. 
Programa prieinama visiems Tarnybos darbuotojams ir lengvina vidinę komunikaciją tarp Tarnybos 
darbuotojų. Tokios vartotojų valdymo sistemos įdiegimas pasitelkiant pažangias informacines 
technologijas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje didina viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą, 
mažina laiko ir finansinių išteklių sąnaudas.  
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Projektu prisidedama prie viešųjų paslaugų teikimo 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 sustiprino Tarnybos 
administracinius gebėjimus, padidino viešojo administravimo efektyvumą bei pagerino 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 
užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims nebereikia rūpintis atliekamų viešojo 
administravimo procedūrų eiga, nes tai atlieka integruotos informacinės sistemos, asmenims 
tiesiogiai nedalyvaujant. Akivaizdžiai sugaištama mažiau laiko sprendžiant 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 užtikrina 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 žmonės.  

2011 m. projekto vykdytojas, siekdamas gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, pradėjo 
integravimo į duomenų valdymo sistemą darbus, t. y. į „vieno langelio“ principu veikiančią 
duomenų valdymo sistemą yra diegiama finansų valdymo sistema (iš ES lėšų įgyvendinamas 
projektas „Finansų valdymo sistemos (FVS) įdiegimas Jurbarko rajono savivaldybės 
administracijoje“). Tai padės suvienodinti su finansų valdymu ir apskaita susijusius procesus 
savivaldybėje, bus mažinamos išlaidos finansų valdymo ir apskaitos funkcijoms atlikti, užtikrinta 
geresnė funkcijų atlikimo kokybė ir didesnis jų efektyvumas. 
 
5. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai  
 
49 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 skaičius1 

Alytaus 1.271.986,85 107 
Marijampolės 832.820,48 104 
Tauragės 1.091.935,62 106 
Mažeikių 593.031,54 99 
Telšių 1.199.252,93 112 
Utenos 984.219,05 107 
Visagino 856.843,60 100 

 
ŽIPVP 4 prioriteto priemonių įgyvendinimas -  tiesioginė efektyvaus įvairių sektorių politikos 

įgyvendinimo, optimalaus turimų resursų panaudojimo sąlyga. Didelį poveikį regionų plėtrai, 

                                                 
1 Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali 
teikti naudos keliems regionams. 
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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 užtikrina geresnį visų likusių regioninei plėtrai 
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, uždaviniai, kuriais vadovaujantis organizuojamas konkrečių 
regiono vystymo priemonių įgyvendinimas, mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp 
regionų ir regionų viduje, skatinama visos valstybės teritorijos tolygi darni plėtra. 

2009–2011 m. ES paramos lėšomis finansuojamos ŽIPVP 4 prioriteto 3 regioninės 
priemonės, pagal kurias 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“ įgyvendinti 
skirta 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. Apžvelgiant 49 lentelės duomenis 2011 m. 
Alytaus savivaldybė įsisavino didžiausią ES struktūrinės paramos, skirtos ŽIPVP 4 prioriteto 
regioninėms priemonėms, lėšų dalį, mažiausią lėšų dalį – Mažeikių savivaldybė. 

Parengtas ar atnaujintas 81 strateginio planavimo dokumentas savivaldybėse (savivaldybių 
plėtros, veiklos strateginiai planai, galimybių studijos), parengti ar atnaujinti Šiaulių, Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Utenos ir Panevėžio regionų plėtros planai, šiuo metu savivaldybėse rengiami dar 
45 strateginio planavimo dokumentai. 

Parengti 158 teritorijų planavimo dokumentai: 13 bendrųjų teritorijų planų savivaldybėms ir 
jų dalims (miestams ir miesteliams), 145 apskričių ir savivaldybių detalieji ir specialieji planai. 

Visos savivaldybės pasinaudoja ir galimybėmis vykdyti mokymus, kelti valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų gebėjimus. 
 
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai 
 

Remiantis Lietuvos nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, darnios plėtros principo 
laikymasis yra privalomas visiems pagal ŽIPVP 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. Pagal ŽIPVP 4 prioritetą įgyvendinami projektai skatina dirbančiųjų įtraukimą 
į mokymosi procesą, stiprinant savivaldybių institucijas ir įstaigas bei jų darbuotojų gebėjimus, 
tokiu būdu netiesiogiai prisidedant prie darnaus vystymosi politikos socialinio aspekto 
įgyvendinimo. Taip pat pažymėtina, kad projektai, kuriuos įgyvendinant 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 4 prioritetui 
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,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ darnaus 
vystymosi įgyvendinimo rodikliai nekeliami.    

Poveikį darniai plėtrai galime įvertinti per priemonės VP1-4.2-VRM-04 „Teritorijų 
planavimas“ tikslų – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų 
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius, 
siekimą. 
 

Pavyzdžiai: 
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 pasižyminčių 
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 – didžiausias 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, žemės ūkio, būsto, turizmo) 

poveikio aplinkai mažinimas; 
- efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas teritorijoje; 
- geresnė biologinės įvairovės apsauga; 
- geresnė teritorijos kraštovaizdžio 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. 

Projekto įgyvendinimo metu jau parengti du detalieji planai: Teritorijos, skirtos paplūdimiui 
prie Akmenos ežero Trakų mieste, detalusis planas ir Teritorijos, skirtos paplūdimiui su turistų 
aptarnavimo centru įrengti Totoriškių ežero vakarinėje pakrantėje, Žaliosios gatvės teritorijoje, 
Trakų mieste, detalusis planas.  

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 
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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 požiūrio 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 
mažinimui šalyje. Išsprendus rajone detaliųjų planų rengimo klausimą, bus sukurtas pagrindas 
žemės 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 žaidimo, ramaus poilsio ir apžvalgos 
aikštelės, gelbėjimo stotis, sporto ir slidinėjimo kompleksai ir kita, kam buvo jaučiamas poreikis. 
Įgyvendinus projektą bus pritrauktos investicijos į Savivaldybės infrastruktūros bei paslaugų, 
susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtrą, pagerės 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 mažinimo išsaugant jų savitumą bei užimtumo didinimo, socialinės atskirties 
mažinimo, įgyvendinimo. Parengus detaliuosius planus savivaldybės administracija galės užtikrinti 
tinkamą žemės sklypų panaudojimą. Projekto metu bus atsižvelgta į ekonominius bei socialinius ir 
teritorinius ypatumus, kurie įtakoja Zarasų rajoną regioniniu mastu. 

Pasitvirtinus Zarasų miesto turizmo ir rekreacijos specialųjį planą pradėti rengti rekreacijai 
patrauklių teritorijų detalieji planai. Į šį procesą įtraukti ir vietos gyventojai. Įgyvendinant projektą  
ir sprendžiant turizmo plėtros klausimus vietos gyventojai labai suaktyvėjo, teikė savo pasiūlymus 
ir reiškė nuomonę, tai padėjo rasti tinkamiausius sprendimus. Pradėjus rengti detaliuosius planus 
taip pat padidėjo ir investuotojų susidomėjimas galimybėmis rajone. Tikimasi, kad suaktyvėję 
gyventojai ir investuotojai prisidės prie ekonominio bei socialinio miesto vystymosi ir stiprinimo 
kitų miestų atžvilgiu.  
 
7. Tarpvalstybinės ir (arba) tarpregioninės veiklos pristatymas 
 

Įgyvendinant 4 prioritetą tarptautinio bendradarbiavimo veiklos vykdomos per 12 priemonių 
(t. y. išskyrus priemones „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 užsienio partneriais, neperkant jų 
paslaugų, bei tarptautinė patirtis naudojama pasitelkiant užsienio ekspertus, perkant jų paslaugas. 
Šalių spektras, su kuriomis bendradarbiauja projektų vykdytojai, yra gana platus – Didžioji 
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. Užsienio ekspertų pagalba naudojama diegiant bendro vertinimo modulius (BVM), 
vykdant specializuotus mokymus ir dalyvaujant konferencijose - žmogaus teisių gynimo, 
energetikos reguliavimo, viešojo administravimo reformų, viešųjų paslaugų teikimo, hipotekos, 
žalos pacientų sveikatai teisinio reglamentavimo, viešojo ir privataus sektorių partnerytės, jaunimo 
politikos, institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemos, Vyriausybei atskaitingų institucijų 
funkcijų analizės ir biudžeto programų vertinimo srityje, vartotojų teisių, kokybės vadybos, 
mokslinių tyrimų stebėsenos ir vertinimo, srityse. Ekspertai atstovauja tokias institucijas, kaip 
Europos viešojo administravimo institutą, užsienio kalbų mokyklas užsienyje, Kalėjimų tarnybą, 
Didžiosios Britanijos nacionalinį auditą, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai“, UAB „Ernst & Young Baltic“ ir t.t. 
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Pavyzdžiai: 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) vykdomame projekte „Mokslo ir 

studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinant veiklas buvo 
konsultuojamasi su tarptautine ekspertų grupe iš Technopolis Group Brighton (Didžioji Britanija). 
Jie buvo kviečiami padėti įvertinti projekto metu atliktų darbų kokybę, iš jų buvo perimta patirtis 
mokslinių tyrimų stebėsenos ir analizės srityje. Su kitais užsienio ekspertais iš Fraunhofer ISI 
instituto (Vokietija) buvo rengiama Lietuvos mokslo ir studijų prognostinio vertinimo (ateities 
įžvalgos) metodika, mokymų programa. Pagal užsienio ekspertų parengtą metodiką suburta apie 80 
įvairių sričių ekspertų, kurie 5 teminėse darbo grupėse parengė Lietuvos mokslo ir studijų ateities 
viziją Mokslioji Lietuva 2030“. Viziją pristatančiame renginyje patirtimi įžvalgų srityje dalinosi 
Vengrijos ir Rumunijos ekspertai, o ES mokslinių tyrimų politikos ilgalaikės raidos tendencijas ir 
finansavimo mechanizmus pristatė ekspertas iš Belgijos. Taip pat MOSTA darbuotojai vyksta į 
mokymus, pažintinius vizitus užsienyje (Vokietijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Airijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Italijoje), kurių metu įgytos žinios naudojamos tiesiogiai kuriant 
mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės modelį. 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro vykdomame projekte „Integruotų mokslo, studijų 
ir verslo centrų (slėnių) bei jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos 
sukūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinant veiklas buvo vykdomi seminarai Slėnių ir jungtinių 
tyrimų programų projektų valdymo struktūroms,  ministerijoms ir įgyvendinančioms 
agentūroms,  MTEP projektų vykdytojams ir sukurtos infrastruktūros valdytojams. Juos organizavo 
Technopolis Group Belgium kartu su UAB „Ernst Young Baltic“. Seminarų organizatoriai į 
auditorijas sukvietė daugiau nei 100 dalyvių iš tikslinių institucijų, MTEP projektų. Užsienio 
ekspertai dalijosi su jais savo patirtimi ir žiniomis įvairiomis temomis: verslo planavimo ypatumai 
atviros prieigos centrams (pranešėjas: Fritz Ohler, Technopolis group vadovas Austrijoje); paraiškų 
vertinimas – Kaip padidinti pasiūlymų finansavimo sėkmę?  (pranešėjai: Huw Edwards, 
nepriklausomas Europos Komisijos ekspertas; Alex Smeets, Mokslinių tyrimų ir plėtros dotacijų 
vertintojas, Technologijų strategijos tarybos (Dž. Britanija), EUREKA Eurostars programos 
techninis ekspertas). 

Lietuvos mokslo tarybos projekte 2011 metais 4 Lietuvos mokslo tarybos (LMT) darbuotojai 
vyko į užsienio vizitus - į Europos viešojo administravimo instituto padalinį Mastrichte (Olandija). 
Vizitai buvo vykdomi įgyvendinant projekto „Programinio konkursinio (mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros projektų) finansavimo modelio parengimas ir įgyvendinimas – Lietuvos mokslo 
tarybos administracinių bei ekspertinių gebėjimų ir funkcijų, susijusių su programinio-konkursinio 
finansavimo modelio parengimu, stiprinimas“ veiklą „Tarybos administracijos darbuotojų 
mokomieji vizitai“. Lietuvos mokslo tarybos darbuotojai dalyvavo mokymuose "Financial 
Management and Audit of EU Structural funds",  "Delivering better results from the European 
Social Fund" ir "Evaluation and monitoring of EU Structural Funds".  

Darbuotojų įgytos žinios panaudojamos rengiant konkursinį - programinį finansavimo modelį. 
Finansininkai įgytas žinias, ypač apie tinkamas - netinkamas išlaidas ir apie finansinį gautos 
paramos valdymą bei kontrolę, taiko tiek tikrindami Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų 
projektų lėšų panaudojimą, tiek valdydami Lietuvos mokslo tarybos gautas lėšas. Specialistų įgytos 
žinios apie projektų vertinimą, o tiksliau apie vertinimo sistemas, naudojamos kuriant Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamų projektų paskesnės priežiūros mechanizmą. Taip pat mokymų metu 
įgytos žinios apie išlaidų apmokėjimo būdus, netiesioginių išlaidų apskaičiavimo būdus ir kt. yra 
tiesiogiai taikomos vienoje iš tarybos administruojamų programų finansuojant konkursiniu būdu 
atrinktus mokslinių tyrimų projektus.  

Visi darbuotojai, dalyvavę tarptautiniuose mokymuose, tiesiogiai dirba su projekto metu 
kuriamu konkursiniu – programinio finansavimo modeliu, todėl mokymų metu įgytos žinios padeda 
tinkamai vykdyti darbuotojams priskirtas funkcijas. 
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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“. Vykdydamas veiklą „Trumpalaikiai mokymai, skirti susipažinti 
su gerąja užsienio šalių praktika“ departamentas dalyvavo trumpalaikiuose mokymuose Didžiojoje 
Britanijoje, Airijoje ir Švedijoje, kurių metu buvo susipažinta su šių valstybių valstybės tarnybos 
sistema, viešojo administravimo institucijomis ir jų taikomais kompetencijos modeliais, atskirų 
pareigybių aprašymų rengimu, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio struktūra, žmogiškųjų 
išteklių gebėjimų metodika ir kt. Taip pat buvo analizuotos pareigybės, aptartos žmogiškųjų išteklių 
valdymo strategijos, kompetencijų vystymas ir kiti aktualūs klausimai, susiję su žmogiškųjų išteklių 
valdymu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.  

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų perimta praktinė 
užsienio 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 priežiūrą." 
 
8. Socialinė partnerystė 

 
Netaikoma 

 
9. JEREMIE įgyvendinimas 

 
Netaikoma 

 
10. Informacija apie kryžminį finansavimą 
 
 Pagal 4 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 2,19 mln. eurų, t.y. 
3,56 proc. nuo visų 4 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryžminis finansavimas taikomas ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo, darbo vietų įrengimo ir atnaujinimo išlaidoms dengti. 
 
 

3.4.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 
įveikti 
 

Audito institucijos 2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 9-58 pateiktoje metinėje kontrolės ataskaitoje 
VRM administruojamo ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimui pastebėjimų ir rekomendacijų nepateikta. 



 

 176 

3.5. 5 prioritetas „Techninė parama“ 
 

3.5.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė 
 

Informacija apie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamo ŽIPVP 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių dviejų uždavinių 
fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais. 

2007 metais ŽIPVP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. ŽIPVP 
įgyvendinimas prasidėjo 2008 metais, bet rodiklių pasiekimų nebuvo, todėl nurodant informaciją apie stebėsenos rodiklių pasiekimus 
pateikiamos tik pradinės fizinių stebėsenos rodiklių reikšmės.  

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskirstytų ES 2007–2011 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis sudarė 75,1 proc. nuo ŽIPVP 5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų 
dalis 2011 m. pabaigoje sudarė 44 proc. nuo ŽIPVP 5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2010 m., pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 2 proc. (0,3 mln. eurų). Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų 
dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo 85 proc. (4,1 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro beveik 25 proc. (5 mln. eurų) nuo 
ŽIPVP 5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. 

Atsižvelgiant į aukštą nedarbo lygį, viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo reformą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
spartą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. iškeltus prioritetinius uždavinius mažinti nedarbą ir didinti užimtumą, taip pat įvertinus 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2011 m. kovo 14 d. vertinimo ataskaitos „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos 
vertinimas“ duomenis, 2011 m. liepos 8 d. Europos Komisijai buvo pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros ir Techninės paramos veiksmų programų 
pakeitimai perskirstant lėšas (14,48 mln. eurų) tarp jų. Šiems pakeitimams 2011 m. lapkričio 3 d. Europos Komisija oficialiai pritarė, tačiau 
sprendimą dėl jų priims 2012 m. kartu su kitais ŽIPVP pakeitimais. Atsižvelgiant į minėtus pakeitimus ŽIPVP 5 prioritetui papildomai bus skirta 
11,59 mln. eurų.  
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU 
 
50 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 
funkcionavimą įgyvendinant šią ŽIPVP 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas N/A N/A 87,26 proc. 73,16 proc. 67 proc.      

Tikslas 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc.  

Valstybės tarnautojų 
ir kitų pareigūnų, 

dirbančių su 
Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 
programos 

įgyvendinimu, kurie 
pakėlė kvalifikaciją 

dalis 

Pradinis 
taškas 

  212  231  260      

Pasiekimas N/A N/A 
 

185 
 

169 175      

Tikslas 96 96 
 

106 
 

96 130      

Valstybės tarnautojų 
ir kitų pareigūnų, 

dirbančių su 
Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 
programos 

įgyvendinimu, kurie 
pakėlė kvalifikaciją, 

skaičius 

Pradinis 
taškas 

  212 231 260      

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas N/A N/A 91 proc. 86 proc. 81 proc.      

Tikslas 
 

90 proc. 
 

90 proc. 90 proc. 90 proc. 90 proc. 90 proc. 90 proc. 90 proc. 90 proc. _ 

Valstybės tarnautojų 
ir kitų pareigūnų, 

pakėlusių 
kvalifikaciją ir toliau 
dirbančių vienerius 
metus po mokymų 

programos užbaigimo 
su Žmogiškųjų 
išteklių plėtros 

Pradinis 
taškas 

  175  185  214      
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veiksmų programos 
įgyvendinimu, dalis 

 
Produkto rodiklių pasiekimai 
 
Pradinis taškas. ŽIPVP 5 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio pradinis taškas yra kintantis. Vadovaujantis Žmogiškųjų 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 pasiektus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus 
duomenis, nustatyta, kad 2011 m. laikotarpiu ŽIPVP įgyvendinimo srityje dirbo 260 valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų (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. 

Tikslas. ŽIPVP numatyta, kad ne mažiau kaip 50 proc. darbuotojų, dirbančių ŽIPVP įgyvendinimo srityje, turėtų pakelti kvalifikaciją 
kiekvienais metais. 

Pasiekimas. 2011 m. 175 darbuotojai dirbantys ŽIPVP įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai sudaro 67 proc. nuo visų ŽIPVP 
įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų. Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.  

 
Rezultato rodiklio pasiekimas 
 
Pradinis taškas. ŽIPVP 5 prioriteto 1 uždavinio 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 pasiektus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad iš visų 2010 m. ŽIPVP įgyvendinimo srityje dirbusių 
darbuotojų 214 darbuotojų bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas rodiklio pradinis taškas – 214 darbuotojų, dirbančių 
ŽIPVP įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. pakėlė kvalifikaciją. 

Tikslas. ŽIPVP nustatyta, kad ne mažiau kaip 90 % darbuotojų, dirbančių ŽIPVP įgyvendinimo srityje, kurie pakėlė kvalifikaciją ir toliau 
turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo programos užbaigimo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo 
srityje.  

Pasiekimas. Iš visų 2010 m. ŽIPVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2010 m. 81 proc. 
2011 m. ir toliau liko dirbti ŽIPVP įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis 9 proc. atsilieka nuo tikslo. Rodiklio neįgyvendinimo priežastis 
– nuolatinė darbuotojų, dirbančių ŽIPVP įgyvendinimo srityje, kaita.  
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51 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie ŽIPVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti ŽIPVP programos 
vertinimą 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 4 7 13     13 

Tikslas          7 

Įgyvendintų 
informavimo 

iniciatyvų skaičius 
(informavimo 
kampanijų, 

konferencijų, 
seminarų ciklų, 

interneto puslapių, 
etc.)1 

Pradinis taškas 3          

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas NA 86 proc. 81 proc. 59 proc. 81 proc.     
81 

proc. 

Tikslas          
75 

proc. 

Galimi pareiškėjai, 
kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą 
žmogiškųjų išteklių 

plėtrai, proc. 
Pradinis taškas  

86 proc.2 
        

 
 

                                                 
1 Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra ŽIPVP. 
2 Siekiant nustatyti rezultato rodiklio „Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai (proc.)“ pradinę situaciją, 2009 m. vasario 
mėn. Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas „Galimų pareiškėjų informuotumo apie 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos etapą“ nuomonės tyrimas, kurio metu 
nustatytas galimų paramos gavėjų, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai, procentas. Pagal jį daug ir šiek tiek žino 86 proc. respondentų (44 proc. 
daug girdėję/ žinantys, 42 proc. kažką apie tai girdėję/kažkiek žinantys). Ankstesnėse veiksmų programos metinėse ataskaitose pradinė rezultato rodiklio situacija buvo 
nurodoma 44 proc., kadangi 44 proc. respondentų nurodė, jog apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai žino daug. Metinėse veiksmų programos ataskaitose, 
metinės rezultato rodiklio pasiekimo reikšmės nurodytos sumuojant respondentų procentinę dalį, kuri apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai teigia daug 
girdėję/žinantys ir kažką apie tai girdėję/žinantys.  
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52 lentelė. Stebėsenos rodiklių (nacionalinių) pasiekimas priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lygmeniu1 

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

Produkto rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 100 100     100 

Tikslas  100 100 100 100 100     100 

Atlikti vertinimai 
(procentai nuo 
suplanuotų) 

Pradinis taškas2 
0 0 0 1  4      

Rezultato rodikliai 

Pasiekimas 0 0 0 100 100     100 

Tikslas - 70 70 70 70     70 

Vertinimo 
rekomendacijos, 
priimtos įgyvendinti 
(procentai nuo pateiktų) 

Pradinis taškas3 
0 0 0 19 44      

 
 

 
 

                                                 
1 ŽIPVP 2 uždavinio lygmeniu nėra numatyti rodikliai, skirti techninės paramos vertinimui panaudojimo stebėsenai. Todėl šiuo tikslu yra naudojami papildomi (nacionaliniai) 
rodikliai, nustatyti ŽIPVP priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. Detalesnė informacija apie šių rodiklių pasiekimą pateikiama D dalyje „Kokybinė 
analizė“. 
2 atliktų vertinimų skaičius, skaičiuojama kaupiamuoju būdu (2010m. - 1 vertinimas, 2011 m. – 1+3=4 vertinimai) 
3 priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičius, skaičiuojama kaupiamuoju būdu (2010 m. – 19 įgyvendintinų rekomendacijų, 2011 – 19+25=44 rekomendacijos) 
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA 
 
53 lentelė. 5 prioriteto finansinė pažanga (eurais) 

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 

Uždaviniai 
Iš viso ES fondų lėšos LR valstybės 

biudžeto 
lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo 

ir 
partnerio 
(-ių) lėšų 

suma 

Iš viso ES fondų 
lėšos 

LR valstybės 
biudžeto 
lėšos iš 

skiriamo 
finansavimo 

(BF) 

Projekto 
vykdytojo 

ir 
partnerio 
(-ių) lėšų 

suma 
Uždavinys “Užtikrinti 
efektyvų ES struktūrinės 
paramos, gaunamos pagal 
konvergencijos tikslą, valdymo 
ir kontrolės sistemos 
funkcionavimą įgyvendinant  
šią Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programą“ 
 

14.516.044,95 14.516.044,95 0,00 0,00 8.488.461,21 8.488.461,21 0,00 0,00 

Uždavinys „Gerinti 
visuomenės informuotumą 
apie Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 
teikiamą paramą bei 
įgyvendinimo rezultatus, 
vykdyti Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 
vertinimą“ 
 

745.771,55 745.771,55 0,00 0,00 450.104,09 450.104,09 0,00 0,00 

Iš viso: 15.261.816,50 15.261.816,50 0,00 0,00 8.938.565,30 8.938.565,30 0,00 0,00 
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C DALIS: PARAMA PAGAL TIKSLINES GRUPES 
 
Netaikoma 
 
D DALIS: KOKYBIN Ė ANALIZ Ė 
 
54 lentelė. 1 uždavinys:  Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos 
funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse 

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurai) 16.261.182,40 14.516.044,95 89,27 proc. 8.488.461,21 52,20 proc. 

Valstybės tarnautojų ir 
kitų pareigūnų, 
dirbančių su 
Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų 
programos 
įgyvendinimu, kurie 
pakėlė kvalifikaciją 
dalis 

50 proc. 50 proc.  67 proc.  

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Valstybės tarnautojų ir 
kitų pareigūnų, 
dirbančių su 
Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų 
programos 
įgyvendinimu, kurie 
pakėlė kvalifikaciją, 
skaičius 

96 84 87,5 proc. 175 134 proc.1 

R E Z U L T AValstybės tarnautojų ir 90 proc. 90 proc.  81 proc.  

                                                 
1 Pasiekimas skaičiuojamas nuo metinio plano, kuris 2011 metais buvo 130 darbuotojų. 
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kitų pareigūnų, 
pakėlusių kvalifikaciją 
ir toliau dirbančių 
vienerius metus po 
mokymų programos 
užbaigimo su 
Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų 
programos 
įgyvendinimu, dalis. 

 
 
Produkto rodikliai 2011 m. buvo pasiekti ir viršyti. 2011 m. 175 darbuotojai dirbantys ŽIPVP įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai 

sudaro 67 proc. nuo visų ŽIPVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų.  
Rezultato rodiklis 9 proc. atsilieka nuo tikslo. Iš visų 2010 m. ŽIPVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose 

bent kartą per 2010 m. 81 proc. 2011 m. ir toliau liko dirbti ŽIPVP įgyvendinimo srityje. Rodiklio neįgyvendinimo priežastis – nuolatinė 
darbuotojų, dirbančių ŽIPVP įgyvendinimo srityje, kaita.  

 
55 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos teikiamą paramą bei 
įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą 

ŽIPVP planas Suplanuota projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse  

Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų 
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai 

Stebėsenos 
rodiklio tipas 

Stebėsenos rodiklio 
pavadinimas 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

ES fondų 
lėšos/rodikliai 

Procentas nuo 
ŽIPVP plano 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 
ES fondų lėšos (eurai) 4.065.295,41 745.771,55 18,34 proc. 450.104,09 11,07 proc. 
VP1-5.2-FM-01-V priemonė: 1VP. 
Informavimas ir viešinimas  

2.845.706,67 441.670,53 15,52 proc. 236.637,33 8,32 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 

Įgyvendintų 
informavimo iniciatyvų 
skaičius (informavimo 
kampanijų, 
konferencijų, seminarų 

7 28 400 proc. 13 185 proc. 
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ciklų, interneto 
puslapių, etc.)1 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 Galimi pareiškėjai, 
kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą 
žmogiškųjų išteklių 
plėtrai, proc. 

75 proc. - - 81 proc. 108 proc. 

VP1-5.2-FM-02-V priemonė: ES 
struktūrinės paramos vertinimas 

1.219.588,74 304.101,02 24,93 proc. 213.466,75 17,50 proc. 

P
R

O
D

U
K

T
O

 Atlikti vertinimai 
(procentai)2 

100 100 100 100 100 

R
E

Z
U

LT
A

T
O

 Vertinimo 
rekomendacijos, 
priimtos įgyvendinti 
(procentai)3 70 70 100 100 143 

 
 

Detali informacija apie viešinimo rodiklius bei jų pasiekimą pateikiama ataskaitos 7 dalyje.  
 
5 prioriteto 2 uždavinys  „Gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos teikiamą paramą bei 

įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą“ taip pat yra įgyvendinamas vykdant VP1-5.2-FM-02-

                                                 
1 Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra ŽIPVP. 
2 Papildomas (nacionalinis) rodiklis, nustatytas VP1-5.2-FM-02-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. 
3 Papildomas (nacionalinis) rodiklis, nustatytas VP1-5.2-FM-02-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. 
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V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“. Šios priemonės tikslas – gerinti ES fondų, skiriamų ŽIPVP finansuoti, panaudojimo kokybę, 
veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą. 

ŽIPVP priemonei „ES struktūrinės paramos vertinimas“ nenumatyti uždavinio lygmens stebėsenos rodikliai. Atsižvelgiant į tai,  
priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ tikslų įgyvendinimo pažangą atskleidžia 52 ir 55 lentelėse pateikiami duomenys apie papildomų 
(nacionalinių) rodiklių pasiekimą: 

o 2008-2012 m. metiniuose ES struktūrinės paramos vertinimo planuose pagal priemonę VP1-5.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos 
vertinimas“ buvo suplanuoti 6 (šeši) vertinimai:  iš jų 4 (keturi) vertinimai pabaigti, 1 įgyvendinamas ir 1 bus pradėtas 2012 m. (plačiau apie tai 
informacija pateikiama 2.7. skyriuje „ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas“). 

• 2011 m. pabaigoje pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ vykdomų projektų finansavimo sutarčių vertė buvo 
304.101 euras, t.y. 25 proc. visų priemonės įgyvendinimui per programavimo laikotarpį skirtų lėšų; faktiškai išmokėta 213.466 eurai, t.y. 17,5 
proc. visų priemonės įgyvendinimui skirtų lėšų. 

• 2011 m. buvo planuota pabaigti 3 vertinimus. Priemonės įgyvendinimo produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (proc. nuo suplanuotų 
pabaigti ataskaitiniais metais)“ pasiektas – įgyvendinti 3 vertinimai, t.y. 100 proc. suplanuotų. 

• Kasmetinė rezultato rodiklio „Vertinimo rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius (procentais)“ siektina reikšmė yra 70 proc. 
Šis rodiklis 2011 m. buvo viršytas 43 procentais (2011 m. pabaigtuose vertinimuose buvo pateiktos 25 rekomendacijos, iš jų 100 proc. buvo 
priimtos įgyvendinti).  

Priemonei skirtos lėšos naudojamos nepakankamai sparčiai, nes ŽIPVP administruojančiose institucijose yra nepakankami žmogiškieji 
ištekliai ir jų gebėjimai vertinimo srityje (tarpinės institucijos geba įgyvendinti 1-2 vertinimo projektus kas du metus). Šį trūkumą kompensuoja 
Finansų ministerija (Vadovaujančioji institucija), organizuodama ir įgyvendindama horizontaliuosius vertinimus, apimančius ir ŽIPVP prioritetų 
bei priemonių vertinimą (plačiau apie horizontaliuosius vertinimus aprašyta 2.7. skyriuje). 
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14 paveikslas. 5 prioriteto įgyvendinimas 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo 
sutartis bei panaudotas  lėšas (mln. eurų/proc.) 

20,3 (100%)

15,3 (75,1%)

8,9 (44,0%)

0 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

VP suplanuotos
lėšos 

Užkontraktuota Panaudota

5 PRIORITETO ĮGYVENDINIMAS

 
 

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskirstytų ES 2007–2011 m. techninės paramos ES fondų lėšų 
dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudarė 75,1 proc. nuo 
ŽIPVP 5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 
2011 m. sudarė 44 proc. nuo ŽIPVP 5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. 

Palyginus su 2010 m., pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 2 proc.  (0,3 mln. eurų). 
Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo 85 
proc. (4,1 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 25 proc. (5 mln. eurų) nuo ŽIPVP 5 
prioritetui numatytų ES fondų lėšų. 
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15 paveikslas. 5  prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln. eurų/proc.) 

7,9 (100%) 8,9 (113,2%) 

0 EUR

3 EUR

6 EUR

9 EUR

2011 m. kritinis planas 2011 m. kritinio plano
įvykdymas

ES fond ų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 
2011 m. (mln. eur ų/proc.)

 
 

ŽIPVP 5 prioriteto apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK  ES fondų lėšų suma 2011 m. 
sudarė  113,2 proc. nuo ES fondų lėšų naudojimo plano 2011 m. kritinio lygmens.  

 
 
E DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS 
 
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui 
 

Nacionaliniai teisės aktai numato, jog žmogaus teisių negalima varžyti 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. Vienas iš paraiškų 
vertinimo kriterijų – veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, turi atitikti 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Atsižvelgiant į tai, techninės paramos gavėjai, 
administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, užtikrina, 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 pažeidžiamų grupių užimtumas ir socialinė aprėptis 
 
Netaikoma 
 
3. Novatoriškos veiklos pristatymas 
 
Netaikoma 
 
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai 
 
Netaikoma 
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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 kryžminį finansavimą 
 

ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų kryžminio finansavimo būdu paskirstyta techninės 
paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis 2011 
m. gruodžio 31 d. sudarė 502.201 eurų. Iš jų apmokėtų ir deklaruotinų EK ES fondų lėšų suma 
sudarė 242.118 eurų.  

Pagal ŽPVP 5 prioritetą „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
įgyvendinimui“ kryžminio finansavimo būdu apmokėtų ir deklaruotinų EK ES fondų lėšų suma 
sudaro 2,7 proc., nuo visų ŽIPVP 5 prioriteto deklaruotinų ES fondų lėšų. 

ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis kryžminio 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. 
 

3.5.2. Svarbiausios problemos, su kuriomis susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms 
įveikti 
 

Įgyvendinant ŽIPVP 5 prioritetą „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos įgyvendinimui“ ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. buvo nepakankamai spartus. Pagrindinės priežastys sąlygojusios mažesnį techninės 
paramos lėšų panaudojimą nei planuota 2011 m. yra susijusios su viešojo sektoriaus išlaidų 
mažinimo politikos vykdymu, kuris neigiamai įtakojo ir techninės paramos lėšų įsisavinimo spartą. 

Vykdant viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politiką, dėl kurios 2009 m. sumažintas darbo 
užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 
administruojantiems 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, ir 2011 m. liko nepakitęs.  
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Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą: 
1. Pakeistos Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, nustatant, kad techninė 
parama planuojama ir paskirstoma atsižvelgiant į pagrįstą ir realų techninės paramos gavėjų 
techninės paramos veiksmų programų administravimui poreikį, taip užtikrinant techninės paramos 
gavėjams skiriamos techninės paramos efektyvų panaudojimą; taip pat nustatant, kad naujiems 
galimiems techninės paramos gavėjams būtų skiriama techninė parama tais pačiais metais, kai jiems 
yra pavedama atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, numatytas 
funkcijas. 

2. Pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslinti Vykdomų pagal Lietuvos 
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją 
įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 
priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, 
nustatant, kad išlaidos, susijusios su projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, 
užbaigimu, yra tinkamos finansuoti iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų. 

3. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami griežtai laikytis mokėjimo 
prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama užtikrinti savalaikį 
patirtų ir apmokėtų išlaidų pripažinimą 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 glaudžiai bendradarbiauja su ES 
2007–2013 m. techninės paramos gavėjais sprendžiant 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. Finansų ministerija atliko ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bei reikiamų kompetencijų analizę bei 
parengė ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašą (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) – 
dokumentą, kuriuo apibrėžiama, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti) 
reikia ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 
Siekiant užtikrinti ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose dirbančių valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, leidžiančią kokybiškai atlikti šioms institucijoms pavestas ES 
struktūrinės paramos administravimo funkcijas, kiekviena institucija rengdama valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų mokymo planus turi atsižvelgti į kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas 
kompetencijas. 

Taip pat 2011 m. Finansų ministerija pradėjo rengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
motyvacijos stiprinimo sistemą, kuri skatins žmones įsidarbinti ES struktūrinę paramą 
administruojančiose institucijose ir likti jose dirbti. Šiam tikslui yra sudaryta neformali darbo grupė 
iš išorės ekspertų taip pat įvairių ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų 
(įgyvendinančios, tarpinių, vadovaujančios) atstovų, kurie įvertins esamos motyvacijos sistemos 
stiprybes ir silpnybes bei numatys galimas valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos 
stiprinimo priemones ir jų įgyvendinimo būdus. 
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4. ESF PROGRAMŲ SUDERINAMUMAS IR KONCENTRACIJA 
 

Šioje ataskaitos dalyje atskleidžiamas ŽIPVP suderinamumas ir indėlis įgyvendinant 
Europos užimtumo strategiją Nacionalinės reformų darbotvarkės kontekste, taip pat siekiant 
strategijos „Europa 2020“  tikslų užimtumo, socialinės aprėpties, švietimo plėtros bei mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse. 
 

4.1. Nacionalinė reformų darbotvark ė 
 

Nacionalinė reformų darbotvarkė (toliau – NRD), patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 491, apibendrina pagrindines struktūrines 
reformas šalinant kliūtis Lietuvos ekonomikos augimui ir siekiant kiekybinių strategijos „Europa 
2020“ tikslų. 

Būtent strategijoje „Europa 2020“ yra įtvirtinti svarbiausieji Europos užimtumo siekiai, nes, 
kaip  teigiama įžanginėje strategijos dalyje, ji, visų pirma, yra skirta naujų ir geresnių darbo vietų 
kūrimui. Strategijos pagrindą sudaro 3 vienas kitą papildantys prioritetai: 

– pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas. 
– tvarus augimas: tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio 

skatinimas. 
– integracinis augimas: didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė 

sanglauda, skatinimas. 
Strategijoje „Europa 2020“ nustatytų prioritetų ir kiekybinių tikslų įgyvendinimo pažanga 

Lietuvoje bus matuojama nacionaliniais kiekybiniais rodikliais, kurie yra nustatyti NRD 1 priede1. 
NRD nustatyti nacionaliniai kiekybiniai rodikliai (tikslai) ir prioritetinės veiksmų kryptys 
užimtumo, socialinės aprėpties, švietimo bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse 
nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje. Šioje lentelėje taip pat nurodomos prioritetinių veiksmų 
krypčių sąsajos (suderinamumas) su ŽIPVP prioritetais ir uždaviniais. Tokiu būdu siekiama atkleisti 
ŽIPVP įgyvendinimo poveikį įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ prioritetus ir siekiant 
kiekybinių tikslų minėtose srityse. 
 
56 lentelė. ŽIPVP prioritetų ir uždavinių suderinamumas su NRD 

Suderinamumas su ŽIPVP Nacionalinis 
kiekybinis 

rodiklis 
(tikslas) 

Sritis Prioritetin ės veiksmų 
kryptys Prioriteto 

kodas 
Uždavinio 

kodas 
Uždavinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 

Integracinis ekonomikos augimas 
1 1 Didinti darbuotojų ir 

įmonių prisitaikymą 
prie rinkos poreikių 

20–64 metų 
gyventojų 

užimtumo lygis – 
72,8 proc. 

6.1. Užimtumo 
didinimas 

Skatinti darbo vietų kūrimą ir 
darbo vietų paklausą. 

1 2 Skatinti gyventojų 
užimtumą ir 

dalyvavimą darbo 
rinkoje 

                                                 
1 Dagiau informacijos apie Nacionalinę reformų darbotvarkę ir kitus susijusius dokumentus galite rasti Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje adresu: http://www.ukmin.lt/lt/strategija/2020Europa/  
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Suderinamumas su ŽIPVP Nacionalinis 
kiekybinis 

rodiklis 
(tikslas) 

Sritis Prioritetin ės veiksmų 
kryptys Prioriteto 

kodas 
Uždavinio 

kodas 
Uždavinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 

Aprūpinti darbo vietas reikiamos 
kvalifikacijos darbo jėga. 

1 1 Didinti darbuotojų ir 
įmonių prisitaikymą 
prie rinkos poreikių 

Formuoti įtraukiąją darbo rinką 1 2 Skatinti gyventojų 
užimtumą ir 

dalyvavimą darbo 
rinkoje 

Užtikrinti galimybes derinti 
šeimos ir darbo įsipareigojimus. 

1 1 Didinti darbuotojų ir 
įmonių prisitaikymą 
prie rinkos poreikių 

Didinti galimybes socialiai 
pažeidžiamoms visuomenės 

grupėms dalyvauti darbo rinkoje. 

1 3 Stiprinti socialinę 
aprėptį 

Tobulinti asmens, visuomenės ir 
rinkos poreikius atitinkančią 

švietimo, pagalbos ir paslaugų 
sistemą, skirtą socialiai 

pažeidžiamų visuomenės grupių 
prevencijai. 

   

Įgyvendinant Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatas, vykdyti specialias 

priemones, sudarančias galimybę 
gerinti neįgaliųjų padėtį socialinės 
ir sveikatos apsaugos, užimtumo, 
švietimo, aplinkos prieinamumo ir 

kitose srityse. 

   

Gerinti tinkamos kokybės 
socialinių paslaugų prieinamumą 

ir plėtrą – kuo plačiau įtraukti 
nevyriausybines organizacijas, 
užtikrinti jų sukurtų socialinės 

integracijos naujovių perkėlimą į 
valstybės praktiką. 

1 3 Stiprinti socialinę 
aprėptį 

Sukurti pakankamas pajamas 
užtikrinančią ir finansiškai stabilią 

socialinės apsaugos išmokų 
sistemą ir vykdyti pensijų sistemos 
reformą siekiant, kad sistema būtų 

tvari, skaidri ir adekvati. 

   

Gyventojai, 
patiriantys skurdo 

riziką / 
materialinius 
nepriteklius / 
gyvenantys 

bedarbių ar labai 
mažo užimtumo 
namų ūkiuose, 

tūkstančiais – 814 

6.2. Socialinės 
atskirties 

mažinimas 

 

 

Didinti būsto prieinamumą 
socialiai pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms. 

   

Pažangus ekonomikos augimas 
Investicijos į 

mokslinius tyrimus 
ir eksperimentinę 
plėtrą – 1,9 proc. 

4.1. Investicijų į 
mokslinius 
tyrimus ir 

eksperimentinę 

Didinti Lietuvos integraciją į 
pasaulio rinkas („Lietuva be 

sienų“). 

3 1 Tobulinti tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą 
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Suderinamumas su ŽIPVP Nacionalinis 
kiekybinis 

rodiklis 
(tikslas) 

Sritis Prioritetin ės veiksmų 
kryptys Prioriteto 

kodas 
Uždavinio 

kodas 
Uždavinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 

Ugdyti kūrybingą ir inovatyvią 
visuomenę. 

3 2 Padėti didinti tyrėjų 
skaičių ir mažinti jų 

amžiaus vidurkį 
Lietuvoje 

Plėtoti įvairias inovacijas. 3 1 Tobulinti tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą 

Diegti sisteminį požiūrį į 
inovacijas. 

3 1 Tobulinti tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą 

Stiprinti viešojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros potencialą 
ir jo integraciją į Europos ir 
tarptautinę mokslo erdvę. 

3 1 Tobulinti tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą 

BVP plėtrą didinimas 

Kurti teisingą atlygį užtikrinančią, 
bet informacijos prieinamumo 

nevaržančią intelektinės 
nuosavybės apsaugos sistemą. 

3 1 Tobulinti tyrėjų 
kvalifikaciją ir 
kompetenciją, 

skatinti jų mobilumą 

Plėtoti ikimokyklinio ugdymo 
infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę. 

2 3 Didinti mokymosi 
visą gyvenimą 
prieinamumą 

Mažinti priešmokyklinio, bendrojo 
ugdymo kokybės skirtumus tarp 

regionų (miesto ir kaimo), 
berniukų ir mergaičių, įvairių 
ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų. 

2 3 Didinti mokymosi 
visą gyvenimą 
prieinamumą 

Gerinti socialiai jautrių grupių, 
neįgaliųjų ir specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių asmenų ugdymo 
ir švietimo pagalbos infrastruktūrą 

ir plėtoti paslaugų įvairovę. 

2 3 Didinti mokymosi 
visą gyvenimą 
prieinamumą 

Didinti ugdymo (mokymo) 
programų lankstumą ir sudaryti 

galimybes kitaip įgyti pagrindinį ir 
(ar) vidurinį išsilavinimą. 

2 2 Gerinti mokymosi 
visą gyvenimą 

paslaugų kokybę 

Ugdyti mokinių karjeros valdymo 
kompetencijas. 

2 3 Didinti mokymosi 
visą gyvenimą 
prieinamumą 

18–24 metų 
asmenų, įgijusių 

tik pagrindinį 
išsilavinimą ir 

toliau 
nesimokančių, 

grupė – ne 
daugiau  

kaip 9 proc. 

4.2. Ankstyvojo 
jaunų žmonių 

pasitraukimo iš 
švietimo 
sistemos 

mažinimas 

Skatinti jaunuolius tęsti mokslą 
profesinio mokymo įstaigose ir 

įgyti darbo rinkoje paklausią 
profesinę kvalifikaciją. 

2 2 Gerinti mokymosi 
visą gyvenimą 

paslaugų kokybę 

30–34 metų 
asmenų, turinčių 
aukštąjį arba jam 

prilygintą 

4.3. Asmenų, 
turinčių aukštąjį 

arba jam 
prilygintą 

Didinti aukštojo mokslo sistemos 
efektyvumą. 

2 1 Tobulinti ir stiprinti 
mokymosi visą 

gyvenimą institucinę 
sistemą 
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Suderinamumas su ŽIPVP Nacionalinis 
kiekybinis 

rodiklis 
(tikslas) 

Sritis Prioritetin ės veiksmų 
kryptys Prioriteto 

kodas 
Uždavinio 

kodas 
Uždavinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 

Tęsti studijų proceso pertvarką 
siekiant geresnės kokybės ir 

atitikties rinkos, visuomenės ir 
asmens poreikiams. 

2 2 Gerinti mokymosi 
visą gyvenimą 

paslaugų kokybę 

Siekti, kad aukštasis mokslas įgytų 
kuo didesnį tarptautinį pobūdį. 

2 2 Gerinti mokymosi 
visą gyvenimą 

paslaugų kokybę 

išsilavinimą, grupė 
– 40 proc. 

išsilavinimą, 
dalies 

išlaikymas 

Skatinti suaugusiųjų studijas ir 
tęstinį mokymąsi aukštosiose 
mokyklose, įtraukiant ir mažai 

atstovaujamas socialines grupes. 

   

 
2011 m. birželio 7 d. Europos Komisija, siekdama padėti valstybėms narėms užtikrinti 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, paskelbė individualias rekomendacijas visoms 27 
valstybėms narėms1. Rekomendacijos yra parengtos remiantis nuodugniu kiekvienos valstybės 
narės patikimų viešųjų finansų planų (t.y. stabilumo ar konvergencijos programų) ir politikos 
priemonių, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas (t.y. nacionalinių 
reformų programų), vertinimu (tarnybų darbo dokumentuose). 

2011 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Taryba patvirtino rekomendacijas dėl Nacionalinės 
reformų darbotvarkės2. Pažymėtina, kad 2011–2012 m. Lietuvai pateiktose rekomendacijose 
nebuvo pasiūlyta imtis papildomų veiksmų siekiant strategijos „Europa 2020“ prioritetų ir tikslų 
įgyvendinimo užimtumo, socialinės aprėpties, švietimo plėtros bei mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros srityse. 
 

4.1.1 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ poveikis Nacionalinės reformų 
darbotvarkės įgyvendinimui 

 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas ŽIPVP 1 prioritetas „Kokybiškas 

užimtumas ir socialinė aprėptis“ ryškiausiai prisideda prie Nacionalinėje reformų darbotvarkėje 
nustatyto strategijos „Europa 2020“ prioriteto „Integracinis ekonomikos augimas“ įgyvendinimo. 
Įgyvendindama šį prioritetą Lietuva siekia kiekvienam šalies gyventojui, norinčiam ir galinčiam 
dirbti, sudaryti galimybes bet kuriuo gyvenimo etapu išnaudoti savo darbo jėgos potencialą ir savo 
darbu užsitikrinti tinkamą gyvenimo lygį. Įgyvendindama šį prioritetą srityje „Užimtumo 
didinimas“ Lietuva numato šias prioritetines veiksmų kryptis: 

• skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo vietų paklausą; 
• aprūpinti darbo vietas reikiamos kvalifikacijos darbo jėga; 
• formuoti įtraukiąją darbo rinką; 
• užtikrinti galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 
Siekiant kiekvieno iš šių tikslų ŽIPVP 1 prioritetui „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 

aprėptis“ yra numatytas svarbus vaidmuo: 

                                                 
1 Visoms valstybėms narėms pateiktas rekomendacijas galite rasti internete adresu: 
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/index_lt.htm 
2 Lietuvai pateiktas rekomendacijas galite rasti internete adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:210:0001:0004:LT:PDF 



 

 194 

Skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo jėgos paklausą – įgyvendinti verslumo skatinimo ir kaimo 
vietovių darbo jėgos perorientavimo iš žemės ūkio į kitų rūšių veiklą priemones, organizuoti 
laikinus darbus ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, remti neįgaliųjų įdarbinimą 
socialinėse įmonėse, įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimo 
programas. 

Darbo vietas aprūpinti reikiamos kvalifikacijos darbo jėga – tobulinti darbo išteklius įmonėse 
(priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ bei „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
INVEST+“), didinti darbuotojų gebėjimus viešajame sektoriuje, kelti sveikatos specialistų 
kvalifikaciją, ugdyti gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Formuoti įtraukiąją darbo rinką – organizuoti bedarbių profesinį mokymą, darbo įgūdžių 
rėmimą (projektas „Būk aktyvus darbo rinkoje“, skirtas jaunimo užimtumui didinti), vykdyti 
viešuosius darbus (projektas bedarbiams „Neprarask darbo įgūdžių“), vykdyti bedarbių įdarbinimo 
subsidijuojant ir darbo rotacijos projektus, vykdyti neįgaliųjų profesinę reabilitaciją, rengti ir 
įgyvendinti naujus darbo ieškančių asmenų integracijos į darbo rinką projektus. 

Užtikrinti galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus - įgyvendinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimo projektus. 

Taip pat prie Nacionalinėje reformų darbotvarkėje nustatyto strategijos „Europa 2020“ 
prioriteto „Integracinis ekonomikos augimas“ uždavinio „Socialinės atskirties mažinimas“ 
įgyvendinimo tiesiogiai prisideda ir ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptis“ trečiasis uždavinys. Minėtam NRD uždaviniui įgyvendinti yra numatytos 6 veiksmų 
kryptys, iš kurių: 

Didinti galimybes socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti darbo rinkoje – 
finansuoti ir įgyvendinti projektus, skirtus socialiai atskirtoms ir riziką patiriančioms grupėms: 
neįgaliesiems, nuteistiesiems, asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų ir kt. Šiais 
projektais didinamos jų prisitaikymo visuomenėje galimybės bei skatinama integracija į darbo 
rinką, taip siekiant išvengti socialinės atskirties.  

Gerinti tinkamos kokybės socialinių paslaugų prieinamumą ir plėtrą – kuo plačiau įtraukti 
nevyriausybines organizacijas, užtikrinti jų sukurtų socialinės integracijos naujovių perkėlimą į 
valstybės praktiką – į socialiai pažeidžiamų grupių integraciją yra stipriai įtraukiamas 
nevyriausybinis sektorius, kurio organizacijos įgyvendina didžiąją dalį pagal priemonę remiamų 
projektų, projektuose aktyviai dalyvauja ir vietos bendruomenės.   

 

4.1.2. 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ poveikis Nacionalinės reformų darbotvarkės 
įgyvendinimui 

 
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ antrasis ir trečiasis uždaviniai iš dalies prisideda prie 

ankstyvojo jaunų žmonių pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimo. 
Įgyvendinant trečiąjį prioriteto uždavinį siekiama mažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp 

įvairių ugdymosi poreikių turinčių asmenų. Specialiųjų poreikių mokiniams parengta ar pritaikyta 
vaizdinės, techninės, demonstracinės, kompiuterinės priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, 
literatūra ir pratybų sąsiuviniai. Taip pat siekiant tenkinti šių mokinių specialiuosius ugdymo(si) 
poreikius, pritaikyta šiems mokiniams ugdymo(si) aplinka ir sukurtos tinkamos šių mokinių 
ugdymo(si) formos bei parengti dokumentai, reglamentuojantys 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 didina šių mokinių 
ugdymo(si) veiksmingumą bei užtikrina vaiko specialiuosius poreikius atitinkantį ugdymą.  
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Šios veiklų grupės taip pat prisideda prie socialiniai jautrių grupių paslaugų įvairovės 
plėtojimo. 

Įgyvendinant antrojo uždavinio projektus siekiama sudaryti sąlygas didesniam bendrojo 
ugdymo mokinių pasirinkimui ir mokymo individualizavimui, kas didina ugdymo (mokymo) 
programų lankstumą ir sudaromos galimybės kitaip įgyti pagrindinį ir (ar) vidurinį išsilavinimą. 

Užtikrinant tikslingą mokinių ugdymą karjerai bei skatinant mokymosi motyvaciją bei 
sėkmingą ir efektyvų įsiliejimą į darbo rinką, tobulinama bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo 
įstaigų švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija bei sudaromos galimybę naudotis sukurta 
metodine baze ir priemonėmis. Šiomis priemonėmis siekiama ugdyti bendrojo lavinimo ir 
profesinio mokymo mokinių karjeros valdymo kompetencijas. 

Formuojant kvalifikacijas ir kuriant šiuolaikinę modulinio profesinio mokymo sistemą, kuri 
geriau atlieptų švietimo ir ūkio poreikius, siekiama, kad padidėtų profesinio mokymo prieinamumas 
bei patrauklumas. Atsiradus palankioms sąlygoms žinių ir gebėjimų, įgytų darbinėje praktikoje, 
užskaitymui, trumpesnė mokymo trukmė, lengvesnis pereinamumas tarp atskirų programų ir 
švietimo grandžių skatins jaunuolius rinktis mokslą ar jį tęsti profesinio mokymo įstaigose. 

Įgyvendinant Europos užimtumo strategiją Nacionalinės reformų darbotvarkės kontekste, 
tikslas asmenų, turinčių aukštąjį arba jam prilygstantį išsilavinimą, dalies išlaikymo srityje 
pasiekiamas siekiant įvykdyti prioritetines veiksmų kryptis per ŽIPVP prioritetus ir uždavinius. 

 Įgyvendinant 2 prioriteto pirmo uždavinio projektus siekiama didinti aukštojo mokslo  
efektyvumą tobulinant aukštųjų mokyklų vidaus valdymą ir keliant aukštųjų mokyklų ir/ar jų 
padalinių tarybų narių kompetencijas. Siekiant didesnio studijų sistemos efektyvumo yra diegiami 
ir/arba tobulinami Lietuvos aukštųjų mokyklų vidiniai kokybės užtikrinimo mechanizmai ir 
sistemos, plėtojamas aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai modelis. 

 Įgyvendinant 2 prioriteto antro uždavinio priemonės „Studijų kokybės gerinimas, 
tarptautiškumo didinimas“ projektus finansuojamas studijų programų atnaujinimas ir studijų 
sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją.  

Tęsiant studijų proceso pertvarką siekiant geresnės kokybės, norima užtikrinti kokybišką ir 
veiksmingą studijų programų atnaujinimą bei prisidėti prie inovatyvių mokymo (-si) metodų 
kūrimo, įvertinant socialinius, ekonominius ir žinių visuomenės poreikius ugdyti darbo rinkoje 
paklausių specialistų kompetencijas, finansuojami mokymai kolegijų ir universitetų dėstytojų 
bendrosioms ir specialiosioms kompetencijoms ugdyti, studijų inovatyvių organizavimo metodų ir 
formų mokymai, kuriais stiprinamas dėstytojų didaktinis pasirengimas, rengiant, realizuojant ir 
tobulinant studijų rezultatais pagrįstas studijų programas. Siekiant dėstytojų sisteminio praktinių 
įgūdžių tobulinimo bei ugdant tarptautiškumą ir profesines kompetencijas, remiamos dėstytojų 
stažuotės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Taip prisidedama tiek prie studijų proceso 
pertvarkos siekiant geresnės kokybės ir atitikties rinkos, visuomenės ir asmens poreikiams, tiek prie 
aukštojo mokslo sistemos tarptautiškumo ir efektyvumo didinimo. 

Siekiant, kad aukštasis mokslas įgytų kuo didesnį tarptautinį pobūdį, įgyvendinami priemonės 
„Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektai, kuriais siekiama gerinti aukštojo mokslo 
kokybę ir konkurencingumą sukuriant tarptautine partneryste pagristą studentų tarptautinės 
praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistemą. Projektų metu kuriami kokybės reikalavimus 
atitinkantys tarptautinių studentų praktikų ir dėstytojų stažuočių organizavimo modeliai: rengiami 
aprašai, priemonių rinkiniai studentų praktikoms/dėstytojų stažuotėms ir specialistų orientavimui, 
kuriama ir diegiama programinė įranga praktikų ir stažuočių organizavimo procesui automatizuoti. 
Taip pat rengiami kvalifikuoti tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo 
specialistai, planuojama mokyti aukštųjų mokyklų darbuotojus (155 asmenų) bei siekiama sukurti 
tarptautinių partnerių tinklą ilgalaikiam bendradarbiavimui tarptautinės praktikos ir dėstytojų 
stažuočių organizavimo srityse. 

Vykdant Švietimo mainų paramos fondo projektą „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 
plėtra“ siekiama didinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo 
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patrauklumą užsienio šalių piliečiams, tokiu būdu ženkliai prisidedant prie aukštojo mokslo 
tarptautinio pobūdžio vystymo: finansuojama Lietuvos aukštojo mokslo politikos ir reformos 
sklaida prioritetinėse užsienio šalyse, skatinant užsienio universitetų suinteresuotumą Lietuvos 
aukštojo mokslo sistema, kuriamos Lietuvos aukštojo mokslo viešinimo priemonės (prekės ženklas, 
suvenyrai, leidiniai, atvirukai, stendai, interneto svetainė ir pan.), kuriamas aukštojo mokslo 
viešinimo tinklas ir Lietuvos aukštojo mokslo pristatymas užsienio šalims, siekiant pritraukti į 
Lietuvą užsienio studentus. Taip pat rengiama ir bus įgyvendinama Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemos ir geriausiųjų mokslo ir studijų institucijų pagal 3 Lietuvos regionus pristatymo 
tarptautinėje erdvėje programa. Organizuojami mokymai viešinimo tinklo nariams apie Lietuvos 
aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo metodus ir priemones (dalyvaus 150 asmenų: iš jų 40 
dėstytojų, 45 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų) bei mokymai Lietuvos 
aukštojo mokslo viešinimo tinklo nariams „Studijų Lietuvoje dienos“ (dalyvaus 480 asmenų: iš jų 
30 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų). 
 

4.1.3. 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ poveikis Nacionalinės reformų darbotvarkės 
įgyvendinimui 

 
Įgyvendinant 3 prioriteto pirmo uždavinio projektus finansuojamos podoktorantūrinės 

stažuotės (podoktorantūrinių stažuočių metu vykdomi moksliniai tyrimai vienoje arba keliose 
mokslo srityse), podaktaro studijos, kurios apima tyrėjo (mokslinę), dėstytojo (pedagoginę) ir 
vadovo (vadybinę) akademines kompetencijas, mokslininkų iš užsienio trumpi vizitai į mokslo ir 
studijų institucijas, siekiant sustiprinti mokslinius ryšius. Taip pat skatinami studentų moksliniai 
darbai: trumpi moksliniai tyrimai, stažuotės, konferencijos, studijos, įgyvendinamas doktorantūros 
procesas. Įgyvendinant priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 
projektus stiprinimas ir (ar) koordinuojamas ne tik vietinis, bet ir tarptautinis bendradarbiavimas – 
kuriami ir (ar) skatinami tematiniai ir partnerystės tinklai (pavyzdžiui, narystė tarptautinėse 
organizacijose, kuriami viešojo pobūdžio informaciniai portalai, organizuojami ir koordinuojami 
specializuoti renginiai). Taip prisidedama prie Lietuvos integracijos į pasaulio rinkas didinimo, 
plėtojamos inovacijos ir diegiamas sisteminis požiūris į inovacijas. Įgyvendinant priemonės 
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektus konkurso būdu 
finansuojami Lietuvos tarptautinio lygio mokslininkai (suteikiami „grantai“) bei siekiama pritraukti 
ir reintegruoti aukšto lygio mokslininkus iš užsienio. Pradėjus įgyvendinti priemonės „Aukšto 
tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektus bus įgyvendinami moksliniai tyrimai 
pasitelkiant tarptautines pramonės įmones ir (arba) užsienio mokslo ir studijų institucijas, 
tobulinama mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, atsakingų už 
mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimus, 
kvalifikacija ir kompetencija pagal specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų poreikius mokslinių tyrimų 
srityse. Tokiu būdu bus prisidedama prie viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros potencialo ir jo integracijos į Europos ir tarptautinę mokslo erdvę stiprinimo, teisingą atlygį 
užtikrinančios, bet informacijos prieinamumo nevaržančios intelektinės nuosavybės apsaugos 
sistemos kūrimo. 

Įgyvendinant 3 prioriteto antro uždavinio projektus prisidedama prie kūrybingos ir 
inovatyvios visuomenės ugdymo: inicijuota, sukurta ir plėtojama mokytojui ir mokiniui (jaunajam 
tyrėjui) lengvai pasiekiama informavimo sistema, gabūs mokiniai skatinami įsitraukti (neformalusis 
švietimas) į mokslo tiriamąją veiklą. 
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4.1.4. 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 
didinimas“ poveikis Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimui. 
 
Netaikytina 
 
 

5. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI 
 

Netaikoma 

6. TECHNINĖ PARAMA 
 
ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis gali būti finansuojamos tik tokios išlaidos ar 

jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijos funkcijomis, susijusiomis 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. 

ŽIPVP 5 prioritetui „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
įgyvendinimui“ 2007–2013 m. techninės paramos lėšų skirta 20,3 mln. eurų. Paskirstytų ES 2007–
2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis iki 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 15,3 mln. eurų, arba 75 proc. nuo ŽIPVP 
5 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudaro 8,9 mln. eurų, arba 44 proc. nuo ŽIPVP 5 prioritetui  
numatytų ES fondų lėšų. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal 5 prioriteto VP1-5.1-FM-01-V priemonę ,,ES struktūrinės 
paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, VP1-5.2-FM-01-V priemonę „1 VP. 
Informavimas ir viešinimas“ ir VP1-5.2-FM-02-V 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 
ES 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. 
 

7. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu          Nr. 

1K-071 „Dėl 2011 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo ir 
viešinimo tikslai 2011 m. buvo: 

1. Gilinti suvokimą, kad Europos Sąjungos paramos lėšos investuojamos skaidriai. 
2. Skleisti žinias apie ES paramos lėšomis įgyvendinamų projektų rezultatus, akcentuojant ES 

lėšų kuriamą pridėtinę vertę visose finansuojamose srityse. 
3. Gerinant galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimą prisidėti prie efektyvaus ES 

paramos investavimo. 
Apžvelgiant pagrindinius 2011 m. viešinimo ir informavimo rezultatus remiantis  2012 metų 

vasario mėn. atliktu visuomenės nuomonės tyrimu, galima teigti, kad dauguma apklausoje 
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dalyvavusių Lietuvos gyventojų – 82 proc. yra girdėję/žino apie ES 2007–2013 m. struktūrinės 
paramos Lietuvai etapą. Lyginant su 2010 m. pabaigoje darytu tyrimu, žinančių/girdėjusių skaičius 
per metus išaugo 8 proc. Taip pat reikėtų paminėti, kad nuo veiksmų programų įgyvendinimo 
pradžios apie 3 kartus padidėjo gyventojų skaičius, kurie teigia daug žinantys/girdėję apie 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos etapą.  

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens suvokimui, 
galima identifikuoti tam tikras sritis, kuriose ES paramos įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos 
vaidmuo geriausiai suvokiamas. Bendrijos vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES 
paramos naudos vertinimas visuomenėje. Vadovaujantis 2012 m. pradžioje atliktos gyventojų 
apklausos rezultatais, galima teigti, kad asmeniškai jaučiančių ES paramos naudą šiek tiek sumažėjo 
ir šiuo metu siekia 46 proc. Pastebėtina, kad ES paramos teikiama nauda labiausiai jaučiama išlieka 
transporto, švietimo, sveikatos apsaugos srityse – detalesnė informacija pateikta 16 paveiksle. 

 
16 paveikslas. Sritys, kuriose gyventojai pajuto ES paramos naudą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad beveik du trečdaliai 2012 m. vasario mėn. apklaustųjų – 
59 proc., nurodo, kad ES struktūriniai fondai padeda Lietuvai išlaikyti ekonomikos stabilumą, 
gerina sąlygas verslui, padeda išlaikyti darbo vietas.  

Pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo informacijos apie ES struktūrinius fondus 
trūkumą jaučiančių gyventojų dalis nuo 15 proc. 2010 m. iki 12 proc. 2011 m. viduryje. Labiausiai 
dominanti informacija išlieka panaši: apie paramos naudą pačiam gyventojui ir Lietuvai (57 proc.), 
kokių įgyvendinamų projektų nauda būtų galima pasinaudoti (43 proc.), informacija apie 
savivaldybėje, kurioje gyvena, įgyvendinamus projektus (41 proc.).  

Informacija įgyvendinant 2011 m. žiniasklaidos mediaprojektus buvo rengiama atsižvelgiant į 
visuomenės informacinius poreikius ir 2011 m. informavimo ir viešinimo priemonių plane 
nustatytus tikslus.  

Esama situacija ir 2011 m. pasiekimai apibendrinti 57 lentelėje: 
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57 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2011 m. (lyginant su 2008 m.) 
Rodiklis 2008 m. 2011 m. 

Visuomenės dalis, žinanti apie ES 
struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 
m. 

Daug žino – 6 proc. 
Girdėjo – 38 proc. 
 

Daug žino – 22 proc. 
Girdėjo – 60 proc. 

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi 
ES paramos naudą 

50 proc. 
 

46 proc. 

Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES 
struktūrinės paramos skirstymo:  
efektyvumą  
skaidrumą 

 
 
38 proc. 
31 proc. 

 
 
23 proc.  
22 proc. 

Interneto svetainės www.esparama.lt  
lankomumo pokytis 

22.318 unikalių lankytojų 
per mėn. 

22.145 unikalių lankytojų 
per mėn. 

 
2012 m. balandžio mėn. atliktas potencialių pareiškėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės 

paramos priemones nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi galimi pareiškėjai žino 
apie ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (iš kurių du trečdaliai pareiškėjų (68 proc.) teigia 
apie tai turintys daug informacijos), o likę (32 proc.) pareiškėjų teigia apie šį etapą turintys mažiau 
informacijos.  

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos žinomumas tarp potencialių pareiškėjų per 
2011 m. išaugo 22 proc. Apie ŽIPVP, remiantis galimų pareiškėjų nuomonės tyrimo (2012 m. 
balandžio mėn.) rezultatais, yra girdėję/žino 81 proc. respondentų. Iš jų daug žinančių/girdėjusių 
teigia 45 proc., o 36 proc. apklaustų galimų pareiškėjų  teigia apie šią veiksmų programą turintys 
mažiau informacijos. 
 
58 lentelė. Potencialių pareiškėjų žinios apie atskiras veiksmų programas 
 2011 m.* 2012 m.* 
Ekonomikos augimo veiksmų programa 70 proc. 81 proc. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 59 proc. 81 proc. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 42 proc. 68 proc. 

* Nurodyti metai, kada daryti potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimai. 
 

 
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas 

 
Finansų ministerija 2011 m. organizavo įvairaus pobūdžio didelio masto visuomenei skirtus 

renginius, kuriuose informavo visuomenę apie ES struktūrinę paramą ir jos teikiamą naudą. Kalbant 
apie didelio masto informacinę kampaniją, 2011 m. rugpjūčio mėnesį pradėta informacinė 
reklaminė kampanija “Europos investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, skirta pristatyti ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų mąstą ir pridėtinę vertę, paramos teikiamą naudą 
visose srityse. Reklaminės kampanijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį, kad ES lėšomis 
finansuota labai daug projektų, tačiau į daugelį jų neatkreipiame dėmesio, kadangi juos priimame 
tarsi savaime suprantamą dalyką. Reklamos klipą galima rasti interneto svetainėje adresu 
http://www.esparama.lt/video-galerija 

2011 m. siekiant metiniame informavimo ir viešinimo priemonių plane numatytų tikslų taip 
pat buvo vykdomos ir šios veiklos: 

• Parengtas kompiuterinis interaktyvus žaidimas skirtas moksleiviams Lenktynės aplink 
Lietuvą: maršrutas "ES parama“. Žaidimo idėja žaismingu būdu moksleiviams pristatyti 
Lietuvoje įgyvendintus projektus, suteikti žinių apie ES struktūrinius fondus.  Pirmaisiais 
žaidimo publikavimo internete mėnesiais, juo susidomėjo ir jį sužaidė beveik 80 tūkst. 
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žmonių. Žaidimas taip pat buvo pristatytas ir gegužės mėnesį vykusioje Europos dienos 
šventėje Kaune.  

• Atsižvelgiant į 2010 m. vykdytų veiklų patirtį ir siekiant užtikrinti geresnį informacijos 
apie šalia įgyvendinamus projektus prieinamumą mažesnių miestų ir miestelių 
gyventojams ir tautinių mažumų atstovams, 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 mažumoms skirtų leidinių projektai. Informaciją apie ES struktūrinę paramą, 
jos lėšomis įgyvendinamus projektus rengė ir publikavo 95 leidiniai visoje Lietuvoje.  

• Gegužės mėn. vyko Europos dienai skirtas renginys Kaune. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 
m. buvo paskelbti „Savanorystės metais“, pasirinktos renginio koncepcijos tikslas – 
pristatyti ES lėšomis finansuojamus ir savanorystę skatinančius projektus, sudaryti 
galimybę įgyti savanoriams reikalingų žinių ir tapti savanoriais. 2011 m. visuomenės 
informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos informacinės rubrikos. 
Informacinės rubrikos buvo publikuojamos nacionalinėje, televizijoje, nacionalinėje, 
regioninėje, specializuotoje ir verslo spaudoje, internetinėje žiniasklaidoje, radijuje.  

• Atsižvelgiant į rugpjūčio mėnesį įgyvendintą informacinę-reklaminę kampaniją “Europos 
investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, interneto portale www.delfi.lt buvo 
organizuotas fotokonkursas „Sunku nepastebėti“. Gyventojai buvo kviečiami fotografuotis 
prie ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų projektų ir nuotraukas talpinti portale. 
Kiekvieną savaitę buvo renkamos originaliausios, linksmiausios nuotraukos ir jų autoriai 
apdovanojami. Konkursu buvo siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į įgyvendinamų 
projektų mastą, supažindinti su jų rezultatais. 

 
Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų viešinimo ir informavimo veiklos 
 

Įpusėjus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiui, 2010 metų 
pabaigoje Lietuvoje jau buvo įgyvendinama projektų už daugiau nei pusę 2007–2013 m. visos 
finansinės perspektyvos lėšų, todėl svarbiausia tapo informacija apie ES paramos rezultatus, sukurtą 
pridėtinę vertę ir naudą per konkrečių įgyvendinamų projektų teikiamas galimybes.  

Atsižvelgiant į tai, kad šią informaciją valdo, apibendrina ir teikia tarpinės ir 
įgyvendinančiosios institucijos, nuo 2011 metų pradžios ES paramą administruojančios institucijos 
perėmė įgyvendinti didesnę dalį visuomenės informavimo veiklų. Tarpinės ir įgyvendinančiosios 
institucijos organizavo renginius, publikavo leidinius, straipsnius skirtus tiek galimiems 
pareiškėjams, tiek pareiškėjams, o taip pat ir naudos gavėjams. Taip pat visa projektų galimiems 
pareiškėjams, projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą 
– priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai, ir kt. – nuolat skelbiama ir 
atnaujinama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. 

2011 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007-2013 m. 
techninės paramos, suorganizuotos šios veiklos, susijusios su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos įgyvendinimu:  

• Informaciniai renginiai, mokymai, seminarai galimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti 
paraiškas paramai gauti pagal atskiras priemones; 

• Renginių ciklas skirtas pristatyti ESF projektų įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir naudą 
regionų gyventojams „ESF Tau“; 

• Interneto portale www.delfi.lt sukurta skiltis „SociumasLt“, kurioje pristatomi ESF 
projektų rezultatai, nauda;  
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• Siekiant pristatyti pasikeitimus vykdant priėmimą į aukštąsias mokyklas ir aukštojo 
mokslo modernizavimą, profesinio mokymo perspektyvas buvo organizuoti informaciniai 
renginiai parodoje „Studijos“; 

• Renginiai skirti visuomenei pristatyti įgyvendinamų projektų naudą švietimo srityje; 
• Informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas – ESF akademija. Šio ciklo pagrindinis 

tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, praplėsti potencialių pareiškėjų 
gretas, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti 
projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo 
vadovų ir mokytojų iki gimnazistų. 

 
 
Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas 
 

2011 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę 
paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų 
atstovams. Organizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: „Komunikacijos krizių 
valdymas“, „ES parama kaip prekės ženklas“.  


