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VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Fizinė pažanga
2008 m. buvo pradėti įgyvendinti projektai tik pagal vieną Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos (toliau – ŽIP VP) I prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“,
bendra analizė ir informacija apie fizinių rodiklių pasiekimą nėra pateikiama, kadangi pagrindiniai
fiziniai rodikliai yra gaunami tik projektų įgyvendinimo pabaigoje, o pabaigtų projektų 2008 m. dar
nebuvo. Tačiau dalyje apie kiekvieno prioriteto įgyvendinimą yra pateikiama informacija apie
priemonių įgyvendinimo eigą, įskaitant ir fizinių rodiklių pasiekimą. Taip pat informacija apie
fizinius rodiklius yra pateikiama ir pagal tikslines grupes remiantis Reglamento 1828/2006 XXIII
priedu.
Finansinė pažanga
2008 m. prasidėjo vieno ŽIP VP I prioriteto –„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“
įgyvendinimas. 1 lentelėje pateikiama informacija apie finansinę ŽIP VP įgyvendinimo pažangą.
ŽIP VP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal VP
įgyvendinimo prioritetus. Tačiau, kadangi 2007 metais ŽIP VP įgyvendinimas nebuvo prasidėjęs,
akumuliuoti skaičiai pateikti tik stulpelyje „Visa iš Komisijos gautų mokėjimų suma“. Kituose
stulpeliuose pateikiama informacija už 2008 metus. Kadangi ŽIP VP finansuojama Europos
socialinio fondo (toliau – ESF) lėšomis 1 lentelėje prioritetų informacija pagal fondus neišskiriama.
Atsižvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, žemiau pateiktoje
lentelėje pateikti duomenys eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 3,4528 Lt.
1 lentelė. Informacija apie VP finansinę pažangą.
(Eurais)
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1 prioritetas
Kokybiškas
užimtumas ir
socialinė aprėptis
2 prioritetas.
Mokymasis visą
gyvenimą

Paramos gavėjų
apmokėtos
išlaidos,
įtrauktos į
vadovaujančiai
institucijai
pateiktus
mokėjimo
reikalavimus

Atitinkamas
viešasis įnašas

143.117,99

143.117,99

Privačios
išlaidos

0,00

Už
mokėjimus
paramos
gavėjams
atsakingos
įstaigos
apmokėtos
išlaidos

Visa iš
Komisijos gautų
mokėjimų
suma2

143.117,99

18.632.605,2
5

0,00

0,00

0,00

0,00

12.732.280,2
5

3 prioritetas
0,00
Tyrėjų
gebėjimų
stiprinimas
4 prioritetas
0,00
Administracinių
gebėjimų stiprinimas
ir viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas
5 prioritetas
0,00
Techninė parama

0,00

0,00

0,00

5.900.325

0,00

0,00

0,00

1.016.323.89

Bendra suma

143.117,99

143.117,99

0,00

143.117,99

46.750.900,44

Pereinamojo
143.117,99
laikotarpio paramos
negaunantiems
regionams iš bendros
sumos tenkanti suma
Iš
ERPF 0,00
finansuojamų išlaidų
bendra suma, jei
veiksmų
programa
yra
bendrai
finansuojama iš ESF1

143.117,99

0,00

6.007.814,09

46.750.900,44

0,00

0,00

0,00

,00
0,00

0,00

0,00

8.469.366
,05

1

–

Detali informacija apie kryžminį finansavimą pateikiama 3 ataskaitos dalyje „Įgyvendinimas pagal
prioritetus“.
2
Iš Europos Komisijos (toliau – EK) gautą mokėjimų suma pateikta įskaitant avansinius mokėjimus.
Avansinių mokėjimų suma pagal prioritetus išskirstoma procentais.
Lietuva negauna pereinamojo laikotarpio paramos, todėl eilutė „Pereinamojo laikotarpio paramą
gaunantiems regionams iš bendros sumos tenkanti suma“ lentelėje nepateikiama.
ŽIP VP yra finansuojama ESF lėšomis, todėl „Iš ERPF finansuojamų išlaidų bendra suma, jei
veiksmų programa yra bendrai finansuojama iš ESF“ nepateikiama lentelėje.
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1 paveikslas. Finansinė pažanga pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius (Eurais).
ES fondų lėšų įsisavinimo ŽIP VP pažanga

Paramos gavėjų apmokėtos išlaidos,
įtrauktos į vadovaujančiai institucijai
pateiktus mokėjimo reikalavimus
Atitinkamas viešasis įnašas

143 117,99 €

120 000,00 €

143 117,99 €

140 000,00 €

143 117,99 €

160 000,00 €

Privačios išlaidos

100 000,00 €

Už mokėjimus paramos gavėjams
atsakingos įstaigos apmokėtos išlaidos

80 000,00 €
60 000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

40 000,00 €

0,00 €
1 Prioritetas

2 Prioritetas

3 Prioritetas

4 Prioritetas

5 Prioritetas

2 paveikslas. Iš Europos Komisijos gautos mokėjimų sumos pagal VP prioritetus (Eurais).
Gautos iš Europos Komisijos mokėjimų sumos paskirstymas
pagal prioritetus

101 632 387,00 €
846 936 605,00 €

1 863 260 525,00 €

1 Prioritetas
2 Prioritetas
3 Prioritetas
4 Prioritetas
5 Prioritetas
590 032 500,00 €

1 273 228 025,00 €
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Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą (2 lentelė) pateikiama
pagal 2008 metais pasirašytų projekto administravimo ir finansavimo sutarčių duomenis.
Duomenys lentelėje pateikti eurais. Atsižvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra
gaunami litais, žemiau pateiktoje lentelėje pateikti duomenys, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras –
3,4528 Lt.
2 lentelė. Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
Prioritetinės
srities kodas
62 Mokymosi visą
gyvenimą sistemų
ir strategijų
rengimas
bendrovėse;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant padidinti
jų gebėjimą
prisitaikyti prie
pokyčių; verslumo
ir naujovių
skatinimas
62 Mokymosi visą
gyvenimą sistemų
ir strategijų
rengimas
bendrovėse;
mokymas ir
paslaugos
darbuotojams
siekiant padidinti
jų gebėjimą
prisitaikyti prie
pokyčių; verslumo
ir naujovių
skatinimas
64 Konkrečių
užimtumo,
mokymo ir
paramos paslaugų
plėtojimas
pertvarkant
sektorius ir

(Eurais)
Suma

Finansavimo
Teritorija
formos kodas
01 Negrąžintina LT
pagalba

Ekonominės
veiklos kodas
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

Vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

130 329,00

01 Negrąžintina LT
pagalba

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

546 575,00

01 Negrąžintina LT
pagalba

00 Netaikytina Netaikytina
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Prioritetinės
srities kodas
bendroves bei
sistemų, skirtų
numatyti
ekonominius
pokyčius ir
būsimus
reikalavimus,
susijusius su darbo
vietomis ir
gebėjimais,
rengimas
66 Aktyvių ir
prevencinių
priemonių
įgyvendinimas
darbo rinkoje
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
Bendra suma:

Finansavimo
formos kodas

Teritorija

Ekonominės
veiklos kodas

Vietovė

Suma

01 Negrąžintina LT
pagalba

00 Netaikytina Netaikytina

36 656 322,11

01 Negrąžintina LT
pagalba

00 Netaikytina Miesto
gyvenamoji
vietovė

929 315,51

47 124 914,19

Parama pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms.
Kadangi 2008 m. projektai buvo pradėti įgyvendinti tik pagal ŽIP VP pirmą prioritetą
„Kokybiškas užimtumas ir socialinės aprėptis“, duomenis apie paramą pagal tikslines grupes galima
pateikti tik šio prioriteto lygmenyje. Duomenys apie paramą pagal tikslines grupes pateikiami 3
lentelėje.
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3 lentelė. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms.
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Projekto dalyvių skaičius
Asmenų,
Asmenų, kurie
Asmenų, baigusių
pradėjusių
pradėjo dalyvauti dalyvauti projekto
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
dalyvauti projekto projekto veiklose
veiklose per
veiklose per
praeitą ataskaitinį
ataskaitinį
ataskaitinį
laikotarpį ir tęsia laikotarpį, skaičius
Projekto dalyvių įvertinimo
laikotarpį,
dalyvavimą jose šį
parametras
skaičius
ataskaitinį
laikotarpį,
skaičius
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
1
2
3
4
5
6
7
Bendras projekto dalyvių
1797
1703
0
0
120
133
skaičius
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
Jauni žmonės (15−24 m.)
699
885
0
0
35
39
Vyresnio amžiaus žmonės
36
72
0
0
7
3
(55−64 m.)
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje*
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
skaičius, įskaitant savarankiškai
64
81
0
0
44
44
dirbančiuosius),
iš jų savarankiškai dirbantys
4
8
0
0
4
8
Bedarbiai (bendras bedarbių
skaičius, įskaitant ilgalaikius
1732
1622
0
0
75
89
bedarbius),
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
185
60
0
0
7
8
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
(bendras ekonomiškai neaktyvių
asmenų skaičius, įskaitant
studijuojančius, besimokančius ar
1
0
0
0
1
0
išėjusius į pensiją, nutraukusius
verslą, visiškai neįgalius asmenis,
dirbančius namų ūkyje ar kt.),
iš jų ekonomiškai neaktyvūs
asmenys, kurie studijuoja ar
1
0
0
0
1
0
mokosi
Projekto dalyvių susiskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
Mažumos
0
0
0
0
0
0
Migrantai
44
52
0
0
44
52
Neįgalieji
72
72
0
0
1
3
Nuteistieji ir paleisti iš laisvės
1
28
0
0
0
5
atėmimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys
priklausomybės nuo psichoaktyvių
0
0
0
0
0
0
medžiagų ligomis
Kiti socialinės atskirties ir
457
12
0
0
20
2
socialinės rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą*
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
1
1
0
0
1
1
ugdymas (ISCED 0 lygis)
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
445
683
0
0
37
41
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir
trečios pakopos profesinis
mokymas) išsilavinimas (ISCED 3
lygis)

7
1143

937
0

0

53
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Grąžintina ar pakartotinai panaudota parama
2008 metais nebuvo ES fondų lėšų grąžinimo ir pakartotino jų panaudojimo atvejų
Kokybinė ŽIP VP įgyvendinimo analizė
Kaip matyti iš 2 lentelės, 2008 metais prasidėjo 1 (iš 5) ŽIP VP įgyvendinimo prioritetų
įgyvendinimas: padarytos pirminės investicijos, atliktos paruošiamosios veiklos, todėl negalime
pateikti pilnos kokybinės ŽIP VP įgyvendinimo analizės.
Toliau pateikiama informacija apie nedarbo situaciją Lietuvoje, horizontalių prioritetų
įgyvendinimą ir partnerystę, vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimą bei tarptautinį
bendradarbiavimą.
Nedarbo tendencijos Lietuvoje
Viena ryškiausių problemų, išryškėjusių 2008 m. pabaigoje buvo augantis nedarbas.
2008 m. pasižymėjo ženkliai pasikeitusiomis ekonominio augimo ir socialinės raidos
tendencijomis. Būtent ataskaitiniu laikotarpiu išryškėjo negatyvūs visą pasaulį apėmusios finansinės
krizės padariniai Lietuvoje. „Swedbank" analitikų nuomone, Lietuva 2008 m. pabaigoje žengė
pirmąjį žingsnį į recesiją ir išliks joje mažiausiai 2 metus.
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2008
metų paskutiniai mėnesiai pasižymėjo ryškiais ir staigiais nedarbo augimo pokyčiais. Lyginant su
2007 m. nedarbas išaugo 1,4 proc. punkto. Teritorinėse darbo biržose įregistruoti asmenys 2008
metų pabaigoje sudarė 5,7 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų. Toks pat nedarbas buvo
2005 metų rugsėjo mėn. Aukščiausi nedarbo rodikliai buvo registruoti 2001 metų balandžio 1 d. –
13,2 proc. 2008 metais į šalies teritorines darbo biržas ieškodami darbo kreipėsi beveik 241 tūkst.
asmenų. Tai per 29 proc. daugiau negu 2007 metais. Jei per pirmus devynis mėnesius buvo
įregistruojama po 18,6 tūkst. ieškančių darbo asmenų, tai gruodžio mėnesį užfiksuotas didžiausias
įregistruotų asmenų skaičius – 28,2 tūkst. Žemiau pateikiamoje lentelėje pavaizduota nedarbo
dinamika, lyginant 2007 m. ir 2008 m.:
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Ekspertai prognozuoja, kad ieškančių darbo asmenų skaičius didės, taip pat kaip ir įtampa
darbo rinkoje. Daugės neseniai darbą praradusių asmenų, labiausiai – iš pramonės ar statybos
sektorių. Dėl reorganizuojamų ar bankrutuojančių įmonių didės iš jų atleidžiamų darbuotojų
skaičius. Kita vertus, akivaizdu, kad visų pirma mažės darbo jėgos paklausa nekvalifikuotam ir
žemos kvalifikacijos darbui, todėl sumažės galimybės įsidarbinti visuose ekonominiuose
sektoriuose. Vis dėlto įmonėms reikės darbuotojų, kurie kurs aukštą pridėtinę vertę. Taigi augs
darbdavių reikalavimai darbo jėgos kompetencijai, nuolatinis poreikis tobulinti kvalifikaciją.
2007 metais Lietuvoje beveik du trečdaliai darbingo amžiaus gyventojų buvo užimti. Tai
artimas ES vidurkiui rodiklis. Aukščiausias užimtumo lygis buvo Nyderlanduose ir Švedijoje,
žemiausias – Maltoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. Pagal vyresnio amžiaus (55–64 metų) gyventojų
užimtumo lygį Lietuva gali būti priskirta prie tų šalių, kuriose jis yra aukščiausias. Moterų
užimtumas Lietuvoje taip pat vienas geriausių ES. Nedarbas Lietuvoje, kaip ir apskritai ES, iki
2008 metų mažėjo. Nedarbo lygis ES šalyse, pašalinus sezono įtaką, 2006 metų gruodžio mėnesį
siekė 7,6 proc., o 2007 metų gruodžio mėnesį – 6,8 proc. Tačiau 2008 metais, ėmus lėtėti
ekonomikai, nedarbo lygis (užimtumo tyrimo duomenimis) pradėjo kilti (žr. 6 pav.) ir trečiąjį 2008
metų ketvirtį pasiekė 5,9 proc. (žemiausiais nedarbo lygis buvo trečiąjį 2007 metų ketvirtį – 3,9
proc.). Ypač padidėjo jaunimo nedarbo lygis. Reikšmingai sumažėjo užimtųjų skaičius statybos ir
žemės ūkio veiklose, taip pat pagyvenusių žmonių (55–64 metų amžiaus).
Per 2008 metų devynis mėnesius užregistruoti 66 pranešimai apie grupės darbuotojų
atleidimus, įspėta apie atleidimą beveik 3,1 tūkst. darbuotojų. Palyginti su 2007 m. tuo pačiu
laikotarpiu, pranešimų skaičius išaugo 43 proc., įspėtų apie atleidimą – du kartus. Per devynių
mėnesiu laikotarpį parengta 51 prevencinių veiksmų programa, kuriose numatyta 546 įspėtus apie
atleidimą asmenis įtraukti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 726 – įdarbinti į įregistruotas
darbo biržose laisvas darbo vietas. Per 2,8 tūkst. asmenų buvo suteiktos informavimo,
konsultavimo, individualios veiklos planavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugos. Visose
įmonėse, pranešusiose apie grupės darbuotojų atleidimus, vyko informacinio pobūdžio susitikimai.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė
Remiantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymą tarp institucijų, įgyvendinančių Lietuvos
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 7.1 punktu,
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1K–138 „Dėl
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė (toliau – darbo grupė). Nors veiksmų
programoje yra numatyta įsteigti keturias grupes horizontaliesiems prioritetams (kiekvienam
prioritetui po atskirą darbo grupę), visgi atsižvelgiant į tai, kad tose grupėse dalyvautų beveik tų
pačių institucijų atstovai buvo nuspręsta apsiriboti vienos darbo grupės įkūrimu. Tačiau esant
poreikiu yra numatyta galimybė darbo grupėje steigti pogrupius, kurie užtikrintų atskirų
horizontaliųjų prioritetų taikymą ir kuriems vadovautų institucijų, atsakingų už horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo priežiūrą pagal jiems priskirtas administruoti veiksmų programų
priemones, atstovai.
Darbo grupė, atsižvelgdama į Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES)
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ŽIP VP, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo
ir Techninės paramos veiksmų programų (toliau – veiksmų programos) tikslus, vykdo šias
funkcijas:
1. analizuoja informaciją apie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategijoje ir veiksmų programose nustatytų horizontaliųjų prioritetų (darnaus vystymosi, lyčių
lygybės ir nediskriminavimo, informacinės visuomenės ir regioninės plėtros) įgyvendinimą,
pateikiamą strategijos ir metinėse bei galutinėse veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose;
2. teikia pasiūlymus koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms, Stebėsenos
komitetui ir veiksmų programų valdymo komitetams dėl horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo;
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3. svarsto ir teikia pasiūlymus koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms dėl
mokymų poreikio 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo klausimais.
Siekiant įgyvendinti partnerystės principą, darbo grupės veikloje dalyvauja įvairių
valstybinių institucijų, dalyvaujančių veiksmų programų įgyvendinime, socialinių, ekonominių ir
regioninių partnerių atstovai. Taip pat numatyta, kad prireikus į darbo grupės posėdžius gali būti
kviečiami nepriklausomi ekspertai.
2008 m. gegužės 23 d. įvyko pirmasis darbo grupės posėdis, kurio metu patvirtintas darbo
grupės reglamentas, pristatytas teisinis / strateginis pagrindas, nustatantis horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimą ir jų priežiūrą, aptarta informacija, susijusi su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu,
kuri buvo pateikta 2007 m. veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų projektuose bei nuspręsta
surengti mokymus darbo grupės nariams horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo klausimais.
2008 m. birželio 19–20 d. surengtas mokomasis seminaras „Horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimas Lietuvoje“, skirtas darbo grupės nariams. Pagrindinis seminaro tikslas – tobulinti
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo darbo grupės narių žinias ir įgūdžius apie horizontaliuosius
prioritetus naudojant ES struktūrinę paramą, tobulinti 2007–2013 m. veiksmų programų
įgyvendinimo dokumentus ir administravimo procesą horizontaliųjų prioritetų srityje, skatinti
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo darbo grupės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Seminaro metu pristatyti darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo, informacinės
visuomenės ir regioninės plėtros prioritetai, jų turinys ir įgyvendinimo priemonės, horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo principai ir kt.
2008 m. rudenį pradėtos rengti Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–
2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės (toliau – gairės), kurių rengimui buvo
pritarta 2008 m. birželio 19–20 d. vykusio seminaro metu. Pirmasis gairių projektas parengtas 2008
m. pabaigoje. Gairėmis, apibrėžiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus,
tikslines grupes bei pateikus pavyzdžius, kaip projektas galėtų prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms
geriau užtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Taip pat šios gairės turėtų būti orientyras
institucijoms, rengiant veiksmų programų ataskaitų dalis apie horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimą.
Veiksmų programos įgyvendinimo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
parodymas.
Svarbiausios prielaidos, užtikrinančios visų pagal ŽIPV VP įgyvendinamų projektų
atitikimą lyčių lygybės principams yra nustatytos bendruosiuose atrankos kriterijuose. Pagal
ketvirtąjį bendrąjį atrankos kriterijų yra pirmiausia vertinama, ar projektai nepažeidžia lyčių lygybės
principų. Tačiau taip pat yra numatyta galimybė ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms
finansavimo sąlygų aprašuose nustatyti tam tikrus reikalavimus aktyviau prisidėti prie lyčių lygybės
principų įgyvendinimo (pvz. gali būti numatomos tam tikros švietimo, mokymo priemonės).
Lyčių lygybės principas yra įgyvendinamas horizontaliu ir vertikaliu būdu. ŽIPV VP I
prioritete yra numatoma finansuoti atskiras veiksmų programos priemones, kurios bus skirtos
konkrečiai šiai temai (švietimo ir informavimo priemonės). Kadangi šios priemonės bus skirtos
būtent lyčių lygybės principo įgyvendinimui visuose sektoriuose, jos prisidės prie horizontalaus
lyčių lygybės principo įgyvendinimo. Tačiau taip pat kiekviename ŽIPV VP prioritete yra
numatomos atskiros priemonės, kuriose lyčių lygybės principas bus įgyvendinamas atskiruose
sektoriuose (pvz. skatinamas aktyvesnis, ypač merginų, dalyvavimas profesinio mokymo sistemoje,
skatinti moterų dalyvavimą MTTP veikloje (ypač tiksliųjų mokslų srityje) ir pan.).
Pažymėtina, kad aukščiau minėti atrankos kriterijai ir lyčių lygybės principo įgyvendinimo
būdai užtikrina, kad ŽIPV VP priemonių įgyvendinimas prisidės prie Valstybinės moterų ir vyrų
lygių galimybių 2005–2009 metų programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005
m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1042 (Žin., 2005, Nr. 116–4202)) nuostatų įgyvendinimo.
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Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų parodymas
Vadovaujančioji institucija 2008 m. organizavo kelis susitikimus su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija bei Paramos fondo
Europos socialinio fondo agentūra siekiant labiau integruoti tarptautinio bendradarbiavimo principą
į įgyvendinamas veiksmų programos priemones. Susitikimų metu buvo daug dėmesio skiriama
tarptautinio bendradarbiavimo veiksmų identifikavimui ir jų pakankamumui, vertinimo kriterijų
formulavimui, kaip priemonei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, išlaidų tinkamumui ir projektų
valdymui.
Susitikimų metu buvo apsispręsta 2009 m. įsteigti atskirą tarptautinio bendradarbiavimo,
inovatyvumo ir partnerystės darbo grupę. Darbo grupėje planuojama dalintis kitų ES programų
patirtimi (EQUAL, INTEREG), keistis gera patirtimi, dalintis iš Europos Komisijos organizuojamų
susitikimų dėl tarptautinio bendradarbiavimo surinkta informacija. Taip pat numatoma metodinė
pagalba projekto vykdytojams.
Pažymėtina, kad kiekviename ŽIPV VP yra numatoma įgyvendinti veiksmų programos
priemones, kuriose bus numatyti specialieji prioritetiniai kriterijai dėl tarptautinio
bendradarbiavimo.
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
Reikšmingų problemų susijusių su Bendrijos teisės aktų laikymusi 2008 metais nebuvo.

2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi
joms įveikti
2008 metais nebuvo susidurta su reikšmingomis ŽIP VP įgyvendinimo problemomis.
2008 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m. gruodžio 24 d. laikotarpiu LR valstybės kontrolė
vadovaujantis tarybos reglamento (EB) 1083/2006 62 straipsniu atliko veiksmų programų valdymo
ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) auditą. Kadangi audituojamuoju laikotarpiu (2007 m.) VKS dar
nebuvo pradėjusi veikti, Audito institucija rekomendacijų dėl VKS veikimo neturėjo.
2008 metais UAB „Ernst & Young Baltic“, atliko 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą pagal Paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (1.35)14P-054. Preliminarioje vertinimo išvadoje nurodyta, kad nenustatyta valdymo ir kontrolės
sistemos trūkumų. Detalus rekomendacijų ir jų įgyvendinimo planas yra pateiktas kartu su 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaita. Kiekviena
veiksmų institucija pagal kompetenciją vykdo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
2008 m. pabaigoje Lietuvoje pastebimi ekonomikos lėtėjimo ir socialinės būklės blogėjimo
požymiai rodo, kad veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybės gali žymiai pasikeisti. Todėl 2009
m. gali tekti peržiūrėti kai kurias priemones ir apsvarstyti galimus veiksmų programos pakeitimus.
Taip pat Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52, patvirtinta
penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa (toliau – LRV veiklos
programa), kurioje numatomi pokyčiai šiose srityse:
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• Darbo rinka ir užimtumas (Skatinamas teritorinis darbo jėgos mobilumas ir užimtumas,
Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų sistemos pertvarkymas, naujos darbo jėgos mokymo
ir kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimas);
• Švietimo ir mokslo pertvarka (Aukštųjų mokyklų tinklo optimizaciją ir telkimąsi
skatinančių priemonių kompleksas, kurio tikslas – sukurti prielaidas kokybei ir veiksmingiau
panaudoti esamus išteklius);
• Valstybės valdymo pertvarka (įvertinus įsipareigojimus ES, bus naikinamos arba
reorganizuojamos apskritys, perduodant jų funkcijas savivaldybėms ar kitoms institucijoms, tęsiama
„saulėlydžio“ komisijos veikla, valdymo institucijų sistemos sandaros tobulinimas ir jų vidaus
struktūros modernizavimas).
Kadangi numatomi pokyčiai palies ir iš ŽIPV VP finansuojamas sritis, tikimasi, kad tai
turės teigiamos įtakos efektyviau ir kryptingiau paskirstyti 2007 – 2013 m. laikotarpio ESF lėšas.
Tačiau reikia pažymėti, kad sisteminių pokyčių vykdymas gali įtakoti tam tikrų programavimo
dokumentų keitimą (keičiant galimus pareiškėjus, veiklos sritis, projektus ir pan.), o tai savo ruožtu
gali turėti įtakos savalaikiam ESF lėšų įsisavinimui. Vis dėlto, ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos analizuoja visą informaciją susijusią su sisteminiais pakeitimais ir imasi savalaikių
priemonių šalinant priemonių įgyvendinimo rizikas ir operatyviai reaguoja į numatomus
pakeitimus.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
2008 m. atvejai, kai buvo nustatytas esminis pakeitimas pagal Reglamento Nr. 1083/2006
57 straipsnį, nustatyti nebuvo.

2.6. Papildomumas su kitomis priemonėmis
ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir
suderinamumą užtikrinančios priemonės:
2008 m. liepos 23 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Nr. 788
„Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, Nr. 787 „Dėl Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, Nr. 782 „Dėl Techninės paramos veiksmų
programos priedo patvirtinimo“ ir Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
priedo patvirtinimo“, kurie pakeitė 2007 m. gruodžio 19 d. 1449 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros,
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų patvirtinimo“. Minėtais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo patvirtinta didžioji dalis veiksmų programų
prioritetus įgyvendinančių priemonių. Kiekvienos priemonės aprašyme 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.
Siekiant tinkamai koordinuoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir
Europos žuvininkystės fondo (EŽF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos remiamas
veiklas, Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) dalyvauja Lietuvos 2007–2013
m. kaimo plėtros programos ir Lietuvos 2007–2013 m. žuvininkystės plėtros programos Stebėsenos
komitetų veikloje. Atitinkamai Žemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija,
įgyvendindama Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programą ir Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, dalyvauja Stebėsenos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo priežiūrai atlikti, veikloje. 2008 m. Koordinuojančios institucijos atstovai (Finansų
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ministerija) dalyvavo dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos Stebėsenos
komitetų posėdžiuose bei dviejuose Lietuvos 2007–2013 m. žuvininkystės plėtros programos
Stebėsenos komitetų posėdžiuose. Posėdžiuose buvo svarstyti pasiūlymai dėl Lietuvos 2007–2013
m. kaimo plėtros programos keitimo, pasiūlymai dėl atrankos bei pirmumo kriterijų, svarstytos
metinės ataskaitos, pristatyti viešinimo planai bei kita aktuali informacija.
Suderinamumas su Tarybos Reglamento 1083/2006 9 straipsnio nuostatomis,
susijusiomis su Jungtinių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (2005–2008 m.)
tikslų įgyvendinimu (atnaujinta Lisabonos strategija).
2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę Lisabonos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programą, kurios pagrindas yra atnaujinta Lisabonos
strategija. Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos 3 priede
pateiktas Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ir ES
struktūrinių fondų koordinavimo apibūdinimas. Išskirtini tokie pagrindiniai aspektai:
•Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo strateginiai dokumentai ir Nacionalinė
Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programa, turi tą patį pagrindą – atnaujintą
Lisabonos strategiją. Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir
veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti parengtos atsižvelgiant į Bendrijos sanglaudos
politikos strategines gaires, kuriose nustatyti ES sanglaudos politikos prioritetai. Gairėmis siekiama
ES sanglaudos politikos tikslus glaudžiau susieti su Lisabonos strategijos tikslais, todėl tiek
Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, tiek Lietuvos ES struktūrinės paramos
panaudojimo strateginiai dokumentai turi tą patį pagrindą – Lisabonos strategijos tikslus.
• 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. Pažymėtina, kad daugiau nei pusė ES
struktūrinės paramos (54,6 proc.) yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos
Lisabonos strategijos prioritetais.
• Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos ir ES struktūrinės
paramos panaudojimo dokumentai įgyvendinami integraliai. Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d.
Tarybos reglamentu Nr. 1083/2006, kasmetinėje Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos ataskaitoje turi būti dalis apie ES struktūrinės paramos poveikį Lisabonos strategijos
tikslų siekimui. Kitaip tariant, kasmetinė Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos įgyvendinimo ataskaita bus įtraukta į Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ataskaitą.
• ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentuose nustatyti tokie pagrindiniai
kiekybiniai uždaviniai iki 2015 metų:
- Padidinti užimtumo lygį: 15–64 metų amžiaus grupėje iki 70 procentų (2004 metais 61,2
procento), 55–64 metų amžiaus grupėje – iki 52 procento (2004 metais 47,1 procento).
- Padidinti išlaidas MTEP iki 2,2 procento BVP (2004 metais 0,76 procento).
- Padidinti darbo našumą iki 65 procento ES-15 vidurkio (2004 metais 41,7 procento).
Kadangi Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa skirta 2008–2010 metų
laikotarpiui, o Lietuvos ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentai 2007–2013 metų
laikotarpiui, dokumentuose nurodyti skirtingi kiekybiniai rodikliai.
ES Baltijos Jūros Regiono Strategija
Europos Tarybos prašymu EK rengia ES strategiją Baltijos jūros regionui. Strategijos
tikslas – koordinuoti įvairių institucijų ir organizacijų veiklą regione (valstybių narių, regionų,
finansinių institucijų, ES, Baltijos jūros regiono, nevyriausybinių organizacijų) taip, kad dirbdamos
drauge jos skatintų labiau subalansuotą regiono plėtrą.
Vadovaujančių institucijų vaidmuo - koordinuoti valstybėms narėms skirtų ES lėšų
panaudojimo prioritetų atitiktį Baltijos jūros regiono strategijai.
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2.7 Susitarimai dėl stebėsenos
Stebėsenos komitetas
2008 m. buvo surengti penki Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai
atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdžiai: keturi įprasti ir vienas skirtas ŽIP VP
įgyvendinimo pažangai aptarti. Papildomai svarbiems ir skubiems klausimams spręsti buvo
suorganizuotos keturios rašytinės procedūros, t.y. visus Komiteto narius apklausus raštu ir/arba
elektroniniu paštu, buvo priimti Veiksmų programų įgyvendinimui reikšmingi sprendimai.
Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo svarstomi ir tvirtinami veiksmų programų
atitinkamų priemonių specialieji projektų atrankos kriterijai, aptartos ir patvirtintos veiksmų
programų įgyvendinimo ataskaitos už 2007 m., patvirtini Komiteto darbo reglamento pakeitimai bei
preliminarus posėdžių tvarkaraštis 2008 ir 2009 m.
Veiksmų programų valdymo komitetai
Veiksmų programų valdymo komitetai yra tarpžinybinės darbo grupės, sudarytos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376
„Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, ekonomikos augimo veiksmų programos ir
sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, kurių paskirtis – nagrinėti
veiksmų programos įgyvendinimo eigą ir pažangą bei teikti pasiūlymus atsakingoms institucijoms
dėl veiksmų programos įgyvendinimo problemų sprendimo..
Veiksmų programų valdymo komitetai sudaryti iš koordinuojančiosios, vadovaujančiosios,
tvirtinančiosios institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją
atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiųjų institucijų
atstovų.
2008 m. buvo surengti 7 bendri visų veiksmų programų valdymo komitetų posėdžiai.
Kiekvieno posėdžio metu komitetų nariai buvo supažindinami su naujai priimtais ir (arba)
planuojamais priimti nacionaliniais bei Europos Komisijos dokumentais, kiekvienos veiksmų
programos įgyvendinimo eiga ir pažanga, taip pat buvo aptariami valdymo ir kontrolės sistemos
tobulinimo klausimai bei dalijamasi gerąja praktika.
2008 m. veiksmų programų valdymo komitetai patvirtino Rekomendacijas dėl projektų
išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams, kurios parengtos vadovaujantis Vykdomų pagal
Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją
įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. Nutarimu Nr.
1179 ir kitais su ES struktūrinės paramos reglamentavimu susijusiais ES ir Lietuvos teisės aktais,
kaip pagalba tiek institucijoms, tiek paramos gavėjams.
Dėl ESF fondo specifikos ir specifinių klausimų, susijusių su ŽIPV VP įgyvendinimu yra
numatoma 2009 m. organizuoti atskirus veiksmų programų valdymo komiteto posėdžius.
ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas
Pagal atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007 –
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 6.8 punktą,
koordinuojant vertinimą, 2008 m. atlikta:

parengti ir patvirtinti 2008 ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planai;

užtikrintas šių planų įgyvendinimas;

Vertinimo partnerystės posėdžiuose periodiškai teikta informacija EK apie ES struktūrinės
paramos vertinimo rezultatus;

organizuota Vertinimo koordinavimo grupės veikla;

koordinuota ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veikla.
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Informacija apie vertinimo priemones, siekiant užtikrinti ŽIPVP kokybę ir
efektyvumą
2008 m. vasario 20 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-065 „Dėl 2008–2009 metų
informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinė paramą
planui įgyvendinti patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2008 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
vertinimo planas (toliau – vertinimo planas). Šis planas apima 13 einamųjų strateginių ir veiklos
vertinimų bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo Lietuvoje
projektą – viso už 731 mln. EUR.
2008 m. vertinimo plane ŽIPVP įvertinti numatyti du vertinimai už 217 tūkst eurų.:
„Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių
skaičiavimo metodologijų rengimas“. Šio vertinimo tikslas – nustatyti ŽIPVP 4 prioriteto
uždavinių įgyvendinimo rodiklių pradinę situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos
įgyvendinimo stebėseną.
„Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
grupėms situacijos, poreikių bei rezultatyvumo vertinimas siekiant įvertinti BPD 2.3
priemonės finansinių intervecijų poveikį bei tinkamai įgyvendinti 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimą“. Šio vertinimo tikslas – nustatyti socialinės integracijos
paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situaciją, poreikius bei
rezultatyvumą siekiant efektyvesnio ir kryptingesnio 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos
planavimo bei įgyvendinimo.
Paraiškos 2008 m. vertinimo plane numatytiems vertinimams finansuoti įgyvendinančiai
institucijai buvo pateiktos 2008 m. pabaigoje, vertinimai ir vertinimo galimybių stiprinimo
projektas bus įgyvendinti per 2009 metus.
2008 m. gruodžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-1453 buvo patvirtintas 2009 m.
vertinimo planas, apimantis 12 2007-2013 m. veiksmų programų bei 2004-2006 m. Bendrojo
programavimo dokumento įgyvendinimo ex-post tipo vertinimų už 1,028 mln. EUR.
2009 m. vertinimo plane nenumatyta ŽIPVP vertinimų, nes programos priemonės dar
neįgavo reikiamo pagreičio ir nėra objektyvios būtinybės jas vertinti.
Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Vertinimo koordinavimo grupė, kurios sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl vertinimo koordinavimo grupės
sudarymo“ (toliau – VKG), atlikdama ES struktūrinės paramos vertinimo veiklos koordinatoriaus
funkciją, per 2008 m. rinkosi į penkis VKG posėdžius, kuriuose buvo:
1. svarstomas vertinimo planas: apžvelgti institucijų vertinimo poreikiai, aptarta kiekviena
2008 m. vertinimo plano projekto pozicija;
2. aptariamas vertinimo rekomendacijų vaidmuo didinant ES struktūrinių fondų paramos
efektyvumą, taip pat pristatyta institucijų 2008 m. atliekamų vertinimų įgyvendinimo eiga;
3. buvo aptariamas 2008 m. vertinimo plano įgyvendinimas, pristatyti 2009 m. ES
struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2009 m. vertinimo plano rengimo eiga. Taip pat
svarstytas Vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas;
4. aptarti institucijų vertinimo poreikiai 2009 m., pristatytas 2009 m. vertinimo plano
projektas, pagrindžiant poreikių apimtį ir numatytas lėšas;
5. pristatytos ES struktūrinės paramos vertinimo procedūros, aptartas 2009 m. vertinimo
plano projektas bei vertinimo plano rengimo procedūrų formalizavimas.
Informacinė sistema
2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir įsisavinimo stebėsenai atlikti, 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir išplėsta ES
struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema
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(toliau – SFMIS), sukuriant papildomą 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemę (toliau
– SFMIS2007).
SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su
2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu, ES struktūrinės paramos
lėšų panaudojimu, užtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų
surinkimą ir pateikimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų.
Siekiant užtikrinti visų 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006,
nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo
taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), III priede nurodytų duomenų prieinamumą SFMIS2007, 2008 m.
buvo įgyvendinti 6 sistemos plėtros etapai ir įdiegti šie sistemos funkcionalumai:

Paraiškų, sutarčių registravimas, paraiškų registravimas/importavimas, paraiškų
informacijos redagavimas, sutarčių sudarymas, bazinės sistemos administravimo funkcijos
(vartotojų registravimas, žinynai ir pan.)
;
 Mokėjimo prašymo elektroninio šablono sukūrimas, mokėjimo prašymo elektroninis
šablonas, Mokėjimų prašymų registravimas,
 Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema, mokėjimų prašymų registravimas importavimas sistemoje, mokėjimo prašymų vertinimo rezultatų registravimas, mainai su Valstybės
biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;
 Stebėsenos rodiklių informacijos registravimas, pradinių, pasiekimų reikšmių
registravimas;
 Paraiškų vertinimas, sutarčių administravimas, paraiškų vertinimo rezultatų
registravimas, sutarčių pakeitimai, nutraukimai;
 Paraiškų, mokėjimų prašymų pateikimas, paraiškų registravimas per išorinį tarpinį
serverį pareiškėjams, mokėjimų prašymų registravimas per išorinį tarpinį serverį pareiškėjams;
 Kontrolė, patikrų vietoje registracija, pažeidimų registracija, veiklos atrankinių
patikrinimų funkcijų realizavimas;
 Stebėsena: veiksmų programų stebėsenos funkcijų realizavimas, grąžinimų
registravimas, vertinimas;
 Finansinių ataskaitų realizavimas.
ES fondų lėšų naudojimo planas
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, didelis dėmesys skiriamas intensyviam ir tolygiam ES fondų lėšų įsisavinimui
užtikrinti.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Finansų ministerija 2008 m. baigė rengti 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 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 periodo pradžioje bei
pabaigoje. ES fondų lėšų naudojimo planas 2008 m. pabaigoje buvo suderintas su institucijomis ir
2009 m. pradžioje teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Patvirtinus ES fondų lėšų naudojimo planą atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų
lėšų įsisavinimo rodiklių priežiūra, esant nukrypimams nuo patvirtinto plano, bus imamasi
atitinkamų priemonių lėšų įsisavinimui spartinti.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos)
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Netaikoma.

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
Kiekvieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo pažanga yra vertinama remiantis
prie jo įgyvendinimo prisidedančių uždavinių įgyvendinimo pažanga. Uždavinių įgyvendinimo
sėkmė matuojama uždavinio stebėsenos rodiklių pasiekimais. Prioritetui skirtos finansavimo lėšos
pasiskirto uždaviniams, už kurių įgyvendinimo administravimą atsakingos skirtingos institucijos.
Institucijos planuodamos priemones, atsižvelgia į uždavinių stebėsenos rodiklių planuojamas
pasiekti ir pasiekimo reikšmes.
3.1. 1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“
3.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie ŽIP VP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ (toliau
– 1 prioritetas) fizinę pažangą, išreikšta 1 prioriteto pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių
stebėsenos rodiklių pasiekimais, pateikiama akumuliuotu būdu (neįskaitant pradinių reikšmių), t. y.
duomenys apie šių stebėsenos rodiklių pasiekimą pateikiami už 2007 ir 2008 ŽIP VP įgyvendinimo
metus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo
atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo
pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių
duomenys.

1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių
Rodikliai
Įgytų žinių,
gebėjimų
pritaikomumas
darbo vietoje
po 6 mėn. po
mokymų
(proc.)*
Sėkmingai
baigusių
mokymus
dalyvių
skaičius (įgyti
kvalifikacijos
ar neformalaus
mokymo kursų
baigimo
pažymėjimai)
Įmonių, kurios
organizuoja
savo
darbuotojams
tęstinio
mokymo

Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas2
Pasiekima
s
Tikslas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso3

NA1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75
proc
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

180
000
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60
proc.

Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
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kursus, dalis
(proc.),
iš jų – SVV
įmonės (proc.)

Pradinis
taškas

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius,

Pasiekima
s

43
proc.
(2005
m.)
NA
–

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

33
000*
*

–

53
–

–

–

–

–

–

–

–

–

80
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

200
000

–

–

–

–

–

–

–

120
000
–

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
* Darbuotojų mokymosi metu įgytų žinių bei gebėjimų panaudojimas darbe.
** 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.
2

2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje
Rodikliai
Bedarbių
įsidarbinimo
lygis per 6
mėn. po
dalyvavimo
profesinio ar
/ir remiamo
įdarbinimo
programose
(proc.)
Bedarbių,
įgijusių
profesinę
kvalifikaciją
, skaičius ir

Pasiekima
s
Tikslas

2007
NA1
–
73
proc.*

2008

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš
viso3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

85
proc.
–

143 asm.
95,33%
(skaičiuojami
tik bedarbiai)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

14,65%

Pradinis
taškas2
Pasiekima
s
NA
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dalis (proc.)
nuo visų,
įtrauktų į
mokymo
programas
Bedarbių ir
asmenų,
kuriems
gresia
nedarbas,
įtrauktų į
profesinio
mokymo ir
neformalaus
švietimo
programas,
skaičius
Bedarbių ir
asmenų,
kuriems
gresia
nedarbas,
įtrauktų į
remiamo
įdarbinimo
programas,
skaičius
Įsidarbinusių
neįgalių
asmenų dalis
nuo baigusių
profesinės
reabilitacijos
programą
praėjus 6
mėn. po
programos
pabaigos
(proc.)
Neįgaliųjų
asmenų
skaičius,
kurie
dalyvavo
profesinės
reabilitacijos
programose
Sukurtų,
išbandytų ir
įvertintų
neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos
programų
skaičius

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22
400
80
proc.

4521**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28
000
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14
000
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s

NA

163****

–

Tikslas

5032*
Pradinis
taškas

Pasiekima
s

NA
–

Tikslas

5652*

616

–

Pradinis
taškas
Pasiekima
s

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

33
proc.**
*

–

–

–

–

–

–

–

–

40
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2000

206***

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tikslas

Pradinis
taškas

Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas

150
Pradinis
taškas
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1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
* BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į profesinio mokymo bei
remiamo įdarbinimo programas 2005-2006 m., skaičius.
** BPD 2.1. priemonės projektų įgyvendinimo duomenys: skaičius bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją 2006 m. po
profesinio mokymo baigimo.
*** Lietuvos darbo biržos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys.
**** Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, sudariusių profesinio mokymo
sutartis ir pradėjusių dalyvauti profesinio mokymo veikloje skaičius sudarė 2756 (iš jų 25 įspėti apie atleidimą), tačiau
atsižvelgiant į vadovaujančiosios institucijos rekomendacijas ir rodiklių išaiškinimus, asmuo įtrauktas į profesinio
mokymo programą laikomas tik tada, jei išklauso ne mažiau kaip 60 proc. jos trukmės. Dėl šios priežasties realiai
užfiksuotas tik 163 asmenų įtraukimo į profesinį mokymą rodiklis. Ši rodiklio skaičiavimo problema išsamiau aprašyta
ataskaitos 3.1.2. dalyje „Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti“.
2

3 uždavinys: Stiprinti socialinę aprėptį
Rodikliai
1. 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:
1.1 neįgalieji;
1.2 nuteistieji
ir paleisti iš
laisvės
atėmimo vietų;
1.3 asmenys,

Pasiekima
s

2007

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

NA1

200
8
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Iš
viso
NA3
1.
30 proc.
1.1
27 proc.

Tikslas
1.2
36 proc.

Pradinis
taškas2

1.
20
proc.
*

–

–

–

1.1
17
proc.
*
1.2
25
proc.
*
1.3
15
proc.
*

20

–

–

–

–

–

1.3
28 proc.
–
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sergantys
priklausomybės
nuo
psichoaktyvių
medžiagų
ligomis.
2.

Pasiekima
s

NA

NA

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

NA
2.
30 000
2.1
5000

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

Tikslas

2.3
4000
2.
3500*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.1
600*
2.2
1200*

2.1 neįgalieji;
2.2 nuteistieji ir
paleisti iš
laisvės
atėmimo vietų;

2.2
10 000

2.3
500*
Pradinis
taškas

2.3 asmenys,
sergantys
priklausomybės
nuo
psichoaktyvių
medžiagų
ligomis.
1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per ŽIP VP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
* Pateikiami duomenys apie tikslinės grupės asmenis, dalyvavusius ESF finansuojamose veiklose 2006 m.
2

Iki 2008 m. pabaigos pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis patvirtintos
tinkamos finansuoti lėšos sudarė 143.117,99 EUR.
Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų
programoms.
4 lentelė. Informacija pagal tikslines grupes, bendrai iš ESF finansuojamoms veiksmų programoms.
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Projekto dalyvių skaičius
Asmenų,
Asmenų, kurie
Asmenų, baigusių
pradėjusių
pradėjo dalyvauti dalyvauti projekto
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
dalyvauti projekto projekto veiklose
veiklose per
veiklose per
praeitą ataskaitinį
ataskaitinį
ataskaitinį
laikotarpį ir tęsia laikotarpį, skaičius
Projekto dalyvių įvertinimo
laikotarpį,
dalyvavimą jose šį
parametras
skaičius
ataskaitinį
laikotarpį,
skaičius
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
1
2
3
4
5
6
7
Bendras projekto dalyvių
1797
1703
0
0
120
133
skaičius
Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių
Jauni žmonės (15−24 m.)
699
885
0
0
35
39
Vyresnio amžiaus žmonės
36
72
0
0
7
3
(55−64 m.)
Projekto dalyvių suskirstymas pagal statusą darbo rinkoje*
Dirbantieji (bendras dirbančiųjų
skaičius, įskaitant savarankiškai
64
81
0
0
44
44
dirbančiuosius),
iš jų savarankiškai dirbantys
4
8
0
0
4
8
Bedarbiai (bendras bedarbių
skaičius, įskaitant ilgalaikius
1732
1622
0
0
75
89
bedarbius),
iš jų ilgalaikiai bedarbiai
185
60
0
0
7
8
Ekonomiškai neaktyvūs asmenys
(bendras ekonomiškai neaktyvių
asmenų skaičius, įskaitant
studijuojančius, besimokančius ar
1
0
0
0
1
0
išėjusius į pensiją, nutraukusius
verslą, visiškai neįgalius asmenis,
dirbančius namų ūkyje ar kt.),
iš jų ekonomiškai neaktyvūs
asmenys, kurie studijuoja ar
1
0
0
0
1
0
mokosi
Projekto dalyvių susiskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių
Mažumos
0
0
0
0
0
0
Migrantai
44
52
0
0
44
52
Neįgalieji
72
72
0
0
1
3
Nuteistieji ir paleisti iš laisvės
1
28
0
0
0
5
atėmimo vietų asmenys
Asmenys, sergantys
priklausomybės nuo psichoaktyvių
0
0
0
0
0
0
medžiagų ligomis
Kiti socialinės atskirties ir
457
12
0
0
20
2
socialinės rizikos asmenys
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą*
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
1
1
0
0
1
1
ugdymas (ISCED 0 lygis)
Pradinis ar žemesnysis vidurinis
(pagrindinis ar pirmos pakopos
pagrindinis profesinis mokymas)
445
683
0
0
37
41
išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)
Aukštesnysis vidurinis (antros ir
trečios pakopos profesinis
mokymas) išsilavinimas (ISCED 3
lygis)

23
1143

937
0

0

53
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Kokybinė analizė
Bendra informacija apie I prioriteto priemonių įgyvendinimą 2008 m.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvoje pastebimi ekonomikos lėtėjimo ir socialinės
būklės blogėjimo požymiai išryškino suplanuotų ŽIP VP 1 prioriteto investicijų svarbą. Lietuvos
darbo biržos duomenimis, vidutinis metinis ieškančių darbo asmenų procentas nuo darbingo
amžiaus gyventojų 2008 metais buvo 4,8 proc., tai yra nežymiai 0,2 proc. punkto daugiau negu
vidutinis metinis 2007 metų nedarbo rodiklis, tačiau 2008 metų paskutiniai mėnesiai pasižymėjo
ryškiais ir staigiais nedarbo augimo pokyčiais – per metus nedarbas išaugo 1,4 proc. punkto.
Teritorinėse darbo biržose įregistruoti asmenys 2008 metų pabaigoje sudarė 5,7 proc. visų darbingo
amžiaus šalies gyventojų. Toks pat nedarbas buvo 2005 metų rugsėjo mėn. Aukščiausi nedarbo
rodikliai buvo registruoti 2001 metų balandžio 1 d. – 13,2 proc. Tokiu būdu tapo akivaizdu, kad
2009 m. bus būtina persvarstyti suplanuotas I prioriteto priemones, visų pirma analizuojant
finansinius priemonių svorius, ieškant galimybių daugiau lėšų skirti priemonėms, kurios skirtos
aktyvioms darbo rinkos priemonėms, t.y. priemonėms skirtoms bedarbiams. Kita vertus būtina
apsvarstyti ir tai, kokios priemonės turės būti sumažintos, tokiu būdu atlaisvinant lėšas, kurias būtų
galima skirti aukščiau nurodytiems tikslams. Negatyvių tendencijų apraiškos reikalavo savalaikio
suplanuotų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimo ir pabrėžė jo efektyvumo svarbą. Šiam tikslui
pasiekti visų pirma reikalingas kritiškas 2004–2006 m. laikotarpio įgyvendintų priemonių
efektyvumo įvertinimas. Tai, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvos 2004–2006 m.
bendrojo programavimo dokumento priemonės dar nebuvo baigtos įgyvendinti komplikavo
galimybę tinkamai įvertinti investicijų tam tikrose srityse efektyvumą, tačiau tam tikras įdirbis šioje
srityje buvo padarytas. Šiame kontekste visų pirma reikia paminėti ES struktūrinės paramos pagal
Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti,
efektyvumo vertinimą, kurio tikslas buvo atlikti galutinį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
priskirtų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonės „Darbo jėgos
24
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kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir 2.3 priemonės „Socialinės
atskirties prevencija ir socialinė integracija“ priemonių įgyvendinimo, rezultatų, įtakos vertinimą,
parengiant rekomendacijas efektyvesniam ir veiksmingesniam Lietuvos 2007–2013 m. ŽIP VP
įgyvendinimui. Į ekspertų parengtas išvadas buvo atsižvelgta planuojant kai kurias iš 1-ojo
prioriteto priemonių. Kita vertus, jau minėtos negatyvios ūkio raidos tendencijos aiškiai signalizavo
apie aktyvių darbo rinkos priemonių svarbą. Todėl didelis dėmesys ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje buvo skirtas tam, kad nenukrypti nuo suplanuotos Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų
projektų pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo pradžios.
Projektai buvo sėkmingai pradėti įgyvendinti.
2008 m. buvo pradėtos įgyvendinti 10 iš 15 patvirtintų 1 prioriteto priemonių.
Įgyvendinant šias priemones, buvo parengti ir patvirtinti 12 Projektų finansavimo sąlygų aprašų
(toliau – PFSA), paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas, patvirtinti 6 valstybės projektų sąrašai.
Bendras ES fondų finansavimas pagal patvirtintus PFSA sudarė 159 mln. EUR., bendras
ES fondų finansavimas paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas ir valstybės projektų sąrašuose
patvirtintiems projektams finansuoti sudarė beveik 139 mln. EUR. (37,2 proc. visų I prioriteto ES
fondų lėšų). 2 valstybės projektų sąrašai pagal 2008 m. patvirtintus PFSA turi būti patvirtinti jau
2009 m. I ketv.

Iki 2008 m. pabaigos buvo pasirašytos 7 projektų, numatytų valstybės planavimo būdu,
finansavimo ir administravimo sutartys pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės ir Parama socialinėms įmonėms)“,
„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, „Įmonių socialinė
atsakomybė“, „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“, „Kaimo vietovių darbo jėgos
perorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“. Bendras projektams numatytas ESF fondų
finansavimas viršijo 46,9 mln. EUR., tai sudaro beveik 12,6 proc. visų I prioriteto lėšų.
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Remiantis pateiktomis ataskaitomis ir mokėjimo prašymais, valstybės ir regionų
projektuose 2008 m. IV ketv. vyko viešieji pirkimai projektuose numatytoms paslaugoms ir
prekėms įsigyti, atliekami tyrimai, buvo organizuotos konferencijos ir projektų dalyvių mokymai ir
konsultavimas. Iki 2008 m. pabaigos apmokėtos išlaidos pagal I prioritetą sudarė 6 007 814,09
EUR, iš jų išlaidos įtrauktos į projektų vykdytojų mokėjimo prašymus – 143 117,99 EUR, avansas
– 5 864 696,10 EUR.
Žemiau pateikiama informacija apie I prioriteto priemonių įgyvendinimo eigą, nurodomos
priežastys ir sėkmės faktoriai, įtakoję priemonės įgyvendinimą.
5 lentelė. Informacija apie priežastis, veiksmus, kurių buvo imtasi spręsti problemas bei
nurodyti sėkmingi atvejai
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Priemonė

Statusas
2007 m.
VP1-1.1-SADM-01- Finansinia
K
priemonė i rodikliai:
,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas 0
įmonėse“.
Fiziniai
rodikliai:

Statusas 2008 m.
Finansiniai
rodikliai:
0
Fiziniai rodikliai:
0

0

VP1-1.1-SADM-06K priemonė
,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas
viešajame
sektoriuje“

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:
0

0
VP1-1.1-SADM-10V priemonė
„Sveikatos
specialistų,
prisidedančių prie
sergamumo ir
mirtingumo nuo
pagrindinių
neinfekcinių ligų
mažinimo,
kvalifikacijos
kėlimas“

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

VP1-1.1-SADM-07K priemonė
,,Kompiuterinio
raštingumo įgūdžių
ugdymas“

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

0
0

0
0
26

Palyginimas ir
išvados
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje vyko
pirmojo kvietimo
teikti paraiškas
metu gautų paraiškų
vertinimo procesas
ir gautų skundų
nagrinėjimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje buvo
paskelbtas kvietimas
teikti paraiškas ir
teikiamos paraiškos
finansavimui gauti –
paraiškų pateikimo
terminas – 2009 m.
sausio 9 d.
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje pagal šį
valstybės planavimo
būdu
organizuojamą
kvietimą teikti
paraiškas 7
projektai
rekomenduoti būti
įtraukti į valstybės
projektų sąrašą.
Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2010 m.

Sėkmės faktoriai
Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas
konkurso būdu
buvo paskelbtas
anksčiausiai tarp
visų 1-ojo
prioriteto
priemonių,
atsižvelgiant į
priemonės
finansinį svorį ir
didelius verslo
lūkesčius,
susijusius su
investicijomis į
darbo jėgos
kompetenciją.
Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

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

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2010 m.

-

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2010 m.

-

Paramos sutartis
vienam iš šios
priemonės projektų
įgyvendinti
pasirašyta 2008 m.
rugpjūčio 14 d.

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

0
VP1-1.1-SADM-02K priemonė
„Socialinio dialogo
skatinimas“

0
Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:
0

VP1-1.1-SADM-03V priemonė
„Įmonių socialinė
atsakomybė“

0
Finansinia
i rodikliai:
0

Finansiniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

Pripažintos
deklaruotinomis
lėšos 7.794,64 EUR

0

Fiziniai rodikliai:
1. Mokyme įmonių
socialinės
atsakomybės
diegimo
klausimais
dalyvavo 24
įmonių atstovai,
kas lyginant su
2015 m.
planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 2,4 proc.
2. Įmonių
socialinės
atsakomybės
konsultantų ir
patarėjų mokyme
dalyvavo 29
asmenys, kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 29 proc.
3. 8 įmonės
27
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VP1-1.1-SADM-04K priemonė
,,Šeimos ir darbo
įsipareigojimų
derinimas“

Finansinia
i rodikliai:

prisijungė prie
Jungtinių Tautų
pasaulinio
susitarimo
iniciatyvos, kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 8 proc.*
4. Parengta
įmonių veiklos
vertinimo
indikatorių
sistema, tokiu
būdu 2015 m.
planuotas pasiekti
rodiklis jau yra
pasiektas*
5. Parengtas 1
metodinis leidinys,
kas lyginant su
2015 m.
planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 14 proc.*
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

2008 m. lapkričio
mėn. paskelbtas
kvietimas, galutinis
paraiškų pateikimo
terminas 2009 m.
balandžio 20 d.

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

Finansavimo
sutartis,
įgyvendinant šią
priemonę, pasirašyta
2008 m. birželio 17
d.

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

0
0
VP1-1.1-SADM-05- Finansinia
V
priemonė i rodikliai:
„Emigrantų
iš
Lietuvos sugrįžimo 0
skatinimas“
Fiziniai
rodikliai:
0

Finansiniai
rodikliai:
Pripažintos
deklaruotinomis
lėšos - 70.558,70
Lt
Fiziniai rodikliai:
1. Renginiuose
dalyvavo 160
asmenų*, kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 0,8 proc.
2. Suorganizuoti 6
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VP1-1.1-SADM-09V priemonė ,,Kaimo
vietovių darbo jėgos
persiorientavimas iš
žemės ūkio į kitas
veiklas“

Finansinia
i rodikliai:

renginiai
emigrantams (4
konsultacijos ir 2
darbo mugės
Airijoje ir
Jungtinėje
Karalystėje)* kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 30 proc.
3. Išleistas 1
leidinys* kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 16 proc.
4.Suteiktos
konsultacijos 160
asmenų*, kas
lyginant su 2015
m. planuojamu
pasiekti rodikliu
sudaro 0,8 proc.
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

2008 m. gruodžio 5
d., įgyvendinant šią
priemonę, buvo
pasirašyta
Finansavimo
sutartis

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

Šios priemonės
veiklų grupės
projekto „Bedarbių
užimtumo
didinimas“
Finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2008 m. birželio 17
d. 2008 m.
rugpjūčio 22 d.
patvirtintas šios
priemonės veiklų
grupės „Parama
socialinėms
įmonėms“
finansavimo sąlygų
aprašas. Projektų
finansavimo ir

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

0
0
Finansinia
i rodikliai:

VP1-1.2-SADM-01V priemonė
„Ieškančių darbo
asmenų integracija į 0
darbo rinką“
Fiziniai
rodikliai:
0

Finansiniai
rodikliai:
Pripažintos
deklaruotinomis
lėšos 114.888,13 EUR
Fiziniai rodikliai:
1. Į profesinį
mokymą įtraukti
2756 bedarbiai ir
asmenys įspėti
apie atleidimą.
2. Į darbo įgūdžių
įgijimo rėmimo
priemonę įtraukti
616 dalyviai.
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VP1-1.2-SADM-02V
priemonė
„Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos
sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas“

3. Profesinį
mokymą baigė ir
profesinę
kvalifikaciją įgijo
143 bedarbiai ir
13 asmenų, įspėtų
apie atleidimą.
4. Po dalyvavimo
veiklose įdarbinti
23 projekto
dalyviai.
5. Neįgaliųjų
socialinėse
įmonėse naujai
įdarbinti 43
neįgalieji, turintys
iki 55 %
darbingumo lygį.
6. Paremtos 39
neįgaliųjų
socialinės įmonės.

administravimo
sutartys pasirašytos
2008 m. lapkričio 7
d. ir lapkričio 17 d.

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

Pasirašytos sutartys,
įgyvendinant
priemonę:
- 2008 m. lapkričio
10 d.
- 2008 m. lapkričio
21 d.
- 2008 m. lapkričio
10 d.
- 2008 m. lapkričio
21 d.
Planuojama pradėti
priemonės
įgyvendinimą 2011
m.

0
0
VP1-1.2-SADM-03
priemonė
„Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos
programų kūrimas
bei įgyvendinimas,
specialistų
mokymas“

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:
0

0
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planą.
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VP1-1.3-SADM-01K
priemonė
,,Diskriminaci
jos mažinimas
ir socialinių
problemų
prevencija
darbo
rinkoje“
VP1-1.3-SADM-02K
priemonė
,,Socialinės rizikos
ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų
integracija į darbo
rinką“

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:

Planuojama pradėti
priemonės
įgyvendinimą 2010
m.

-

2008 m. balandžio 1
d. patvirtintas šios
priemonės projektų
finansavimo sąlygų
aprašas ir paskelbtas
kvietimas teikti
paraiškas.
Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje buvo
atliekamas gautų
paraiškų naudos ir
kokybės vertinimas.
Finansavimo ir
administravimo
sutartis numatoma
pasirašyti 2009 m.
kovo mėn.

Šios priemonės
kvietimas teikti
paraiškas buvo
paskelbtas pagal
planą.

0
0

Finansinia
i rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai rodikliai:
0

0
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Veiksmų programos įgyvendinimo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
parodymas.
Kalbant apie vyrų ir moterų lygių galimybių, lyčių lygybės principų skatinimą
įgyvendinant 2007–2013 m. ŽIP VP I-ą prioritetą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad lygybė tarp vyrų ir
moterų bei integruotas lyčių lygybės principas yra integruotas visuose ŽIP VP prioritetuose,
siekiant pažangos lyčių lygybės srityje, parama pagal kiekvieną iš prioritetų bus skiriama
atsižvelgiant ir jos potencialų efektą lyčių atžvilgiu. Veiksmų programos lėšos prisidės
įgyvendinant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programą (patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1042 (Žin., 2005, Nr. 116–
4202)).
ŽIP VP nurodyta, kad visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams bus
suteikiamos lygios teisės dalyvauti projektų veiklose ir naudotis jų rezultatais. Be to, bus užkirstas
kelias bet kokiai diskriminacijai, susijusiai su lytimi, rase, etnine kilme, religija ar tikėjimu, negalia,
amžiumi ar seksualine orientacija, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodą prieigą prie
paramos pagal visus prioritetus. Dalis prioriteto lėšų numatoma nukreipti veikloms, kurios galėtų
paskatinti lyčių lygybės principo įgyvendinimą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2008 m. paskelbtuose kvietimuose lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principai buvo nagrinėjami paraiškų tinkamumo vertinimo metu kaip bendrasis
projekto atitikties kriterijus. Tikimasi, kad investicijos pagal „Prisitaikymo prie rinkos poreikių“
grupę padės spręsti vertikaliosios ir horizontaliosios segregacijos darbo rinkoje problemas, didinti
moterų verslumą – prie šio tikslo pasiekimo turėtų visų pirma prisidėti šių priemonių
įgyvendinimas: VP1-1.1-SADM-01-K priemonė ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, VP11.1-SADM-06-K priemonė ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, VP1-1.1SADM-07-K priemonė ,,Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“, VP1-1.1-SADM-08-K
priemonė ,,Verslumo įgūdžių ugdymas“, VP1-1.1-SADM-09-V priemonė ,,Kaimo vietovių darbo
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, VP1-1.1-SADM-10-V priemonė „Sveikatos
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. Kadangi nė vienos iš šių priemonių įgyvendinimui skirtų
projektų nebuvo pradėtas, kol kas neįmanoma kalbėti apie konkrečius šių tikslų įgyvendinimo
rezultatus. Numatoma, kad įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“, finansavimas bus teikiamas ne tik tarnautojų specialiosioms ir
bendrosioms žinioms bei kompetencijai ugdyti, tačiau ir lyčių lygybės aspekto įdiegimui į politiką –
tikimasi, kad šis procesas bus pradėtas 2009 m., kuomet bus pasirašytos šios priemonės paramos
sutartys. Parama pagal „Gyventojų užimtumo skatinimo“ grupę turėtų didinti moterų užimtumą,
padėti joms geriau pritaikyti turimą kvalifikaciją ir gebėjimus. Bus skatinami veiksmai, padedantys
derinti darbo santykius ir šeimos įsipareigojimus, kuriuos dažniausiai prisiima moterys (vaikų
priežiūra, šeimoje globojami asmenys) – šio tikslo pasiekimas visų pirma sietinas su priemonės Nr.
VP1-1.1-SADM-04-K ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ įgyvendinimu. Šios priemonės
finansavimo sutarčių pasirašymas planuojamas 2009 m. Įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.3SADM-02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
bus investuojama siekiant sumažinti skurdo riziką, sumažinti smurto šeimoje lygį, numatoma remti
socialines paslaugas, kurios padėtų rizikos grupių ar socialinę atskirtį patiriančioms moterims grįžti
į darbo rinką. Šioje priemonėje kaip vienas iš specialiųjų prioritetinių kriterijų buvo numatytas
kriterijus „3. Projekte integruotas lyčių lygybės aspektas, atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius,
sprendžiamos specifinės moterų ir vyrų problemos.“ (galimas maksimalus kriterijaus įvertinimas
10 balų). Vertinant pagal šį kriterijų buvo atsižvelgiama ar: projekte yra numatyta vykdyti atskiras
veiklas (ar veiklą), skirtas lyčių lygybės principams įgyvendinti (pvz., viešinimo kampanijos,
informacinio (šviečiamojo) pobūdžio seminarų), projektas skirtas šio tam tikroms tikslinėms
grupėms (moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, vienišos motinos ir tėvai (vieni
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auginantys vaikus), vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys ir vyrai). 52 iš 111 projektų, vertintų
naudos ir kokybės etape, buvo suteikti balai pagal šį vertinimo kriterijų. 18 projektų buvo numatę
vykdyti atskirą veiklą, skirtą lyčių lygybės principams įgyvendinti, pvz., viešinimo kampanijos,
informacinio (šviečiamojo) pobūdžio seminarai. Taip pat didelis dėmesys lyčių lygybei teikiamas
įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių
problemų prevencija darbo rinkoje“. Įgyvendinant šia priemonę tikimasi finansuoti projektus,
skirtus iniciatyvoms, padedančioms pakeisti visuomenėje stiprius diskriminacinius stereotipus, tame
tarpe ir dėl lyčių vaidmenų darbo rinkoje - bus skatinamos inovatyvios priemonės, kurios padėtų
naujai ar efektyviau nei iki šiol spręsti esamas problemas, visuomenė bus informuojama ir
šviečiama lyčių lygybės ir lygių galimybių visiems klausimais. Šios priemonės projektus
planuojama finansuoti nuo 2009 m.
6 Lentelė: Lyčių lygybės skatinimo priemonės
VP priemonės, projektai
Nurodyti konkrečias priemones, projektu,
kuriuose buvo nustatyti specialūs kriterijai,
tikslai ir pan. skatinti lyčių lygybę

Trumpas aprašymas (pokytis)
Trumpas priemonės (projekto) veiklų
aprašymas. Koks numatomas pokytis (kokie
rodikliai planuojami pasiekti).

lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai

Visų 1-ojo prioriteto paraiškų tinkamumo
vertinimo metu vertinamas bendrasis projekto
atitikties kriterijus – ar nėra pažeidžiami lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principai

Priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K
,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame
sektoriuje“ - finansavimas bus teikiamas tik
tiems projektams, kurie numato lyčių lygybės
aspekto įdiegimo į politiką priemones.

Priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K
,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame
sektoriuje“ vertinimo metu vertinamas bendrasis
projekto atitikties kriterijus – ar projektuose
numatytos lyčių lygybės aspekto įdiegimo į
politiką priemonės
Įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-04K ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“
bus skatinami veiksmai, padedantys derinti
darbo santykius ir šeimos įsipareigojimus,
kuriuos dažniausiai prisiima moterys (vaikų
priežiūra, šeimoje globojami asmenys)
Vertinant pagal šį kriterijų buvo atsižvelgiama
ar: projekte yra numatyta vykdyti atskiras
veiklas (ar veiklą), skirtas lyčių lygybės
principams įgyvendinti (pvz., viešinimo
kampanijos, informacinio (šviečiamojo)
pobūdžio seminarų), projektas skirtas šio tam
tikroms tikslinėms grupėms (moterys, po
ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką,
vienišos motinos ir tėvai (vieni auginantys
vaikus), vyresnio amžiaus (virš 50 metų)
moterys ir vyrai). 52 iš 111 projektų, vertintų
naudos ir kokybės etape, buvo suteikti balai
pagal šį vertinimo kriterijų. 18 projektų buvo
numatę vykdyti atskirą veiklą, skirtą lyčių
lygybės principams įgyvendinti, pvz., viešinimo

Parama moterims pagal priemonę Nr. VP1-1.1SADM-04-K ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimas“

Įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-02K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“,
kaip vienas iš specialiųjų prioritetinių kriterijų
numatytas kriterijus „Projekte integruotas lyčių
lygybės aspektas, atsižvelgiama į moterų ir vyrų
poreikius, sprendžiamos specifinės moterų ir
vyrų problemos.“
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kampanijos, informacinio (šviečiamojo)
pobūdžio seminarai.

Priemonė Nr. VP1-1.3-SADM-01-K
,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių
problemų prevencija darbo rinkoje“.

Įgyvendinant šia priemonę tikimasi finansuoti
projektus, skirtus iniciatyvoms, padedančioms
pakeisti visuomenėje stiprius diskriminacinius
stereotipus, tame tarpe ir dėl lyčių vaidmenų
darbo rinkoje - bus skatinamos inovatyvios
priemonės, kurios padėtų naujai ar efektyviau
nei iki šiol spręsti esamas problemas, visuomenė
bus informuojama ir šviečiama lyčių lygybės ir
lygių galimybių visiems klausimais. Šios
priemonės projektus planuojama finansuoti nuo
2009 m.

Veiksmų, kuriais skatinamas socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius,
tautines mažumas (romus), parodymas
Veiksmai, kuriais skatinamas socialiai pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, tautines
mažumas (romus), užimtumas ir socialinė aprėptis visų pirma sietini su priemonės Nr. VP1-1.3SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
įgyvendinimu. Šios priemonės projektuose tikslinę grupę gali sudaryti nuteistieji; asmenys, paleisti
iš laisvės atėmimo vietų; neįgalieji; romai; asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių
medžiagų ligomis; socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai (nuo 14 metų); esami ir buvę
vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (14-29 metų); moterys,
po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką; vienišos motinos ir tėvai (vieni auginantys vaikus);
vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys ir vyrai; daugiavaikės ir vienišų tėvų su vaikais šeimos;
socialinės rizikos šeimos. Planuojama, kad prie mažumų socialiai pažeidžiamų grupių integracijos
bei diskriminacijos mažinimo prisidės VP1-1.3-SADM-01-K priemonė ,,Diskriminacijos
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“, kur, kaip planuojama bus pradėta
įgyvendinti 2009 m. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad neįgaliųjų integracijai yra skirtos dvi į
neįgaliųjų tikslinę grupę orientuotos priemonės: VP1-1.2-SADM-03 priemonė „Neįgaliųjų
profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ ir VP1-1.2SADM-02-V priemonė „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įgyvendinant priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-01-V priemonę
„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ parama socialinėms įmonėms: socialinių įmonių
tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų mokymas; neįgaliųjų socialinių įmonių tikslinėms
grupėms priklausančių darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
dalinė kompensacija, subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti. Pagal šią
priemonės kryptį 2008 m. lapkričio 7 d. pasirašyta projekto „Parama socialinėms įmonėms”
finansavimo sutartis Nr. VP-1.2.-SADM-01-V-02-001. Šio projekto tikslas – paremiant neįgaliųjų
socialines įmones, skatinti įmones didinti neįgaliųjų darbuotojų užimtumo lygį bei asmenų,
praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei
mažinti socialinę atskirtį.
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Veiksmų, kuriais skatinamas imigrantų dalyvavimas darbo rinkoje, taip stiprinant jų
socialinę integraciją, parodymas
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ŽIP VP I prioritetas prisideda įgyvendinant migrantų
dalyvavimą darbo rinkoje – visų pirma įgyvendinant emigrantams skirtą priemonę Nr. VP1-1.1SADM-05-V „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“. Tuo tarpu imigrantų rėmimas ŽIP VP
I prioriteto rėmuose nėra numatytas. Visų pirma tai siejama su tuo, kad Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija administruoja dvi programas, kurios yra skirtos integruoti asmenis, atvykstančius į
Lietuvą iš trečiųjų šalių:
- Europos Pabėgėlių fondas 2008–2013 m. (EPF), kuris skirtas remti ir skatinti valstybių
narių pastangas priimti pabėgėlius bei perkeltuosius asmenis ir atsakyti už jų priėmimo
padarinius, atsižvelgiant į Europos Bendrijų teisės aktus šiais klausimais, bendrai
finansuojant Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendime Nr.
2007/573/EB numatytus veiksmus.
- Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. (EIF), kuris skirtas remti
valstybių narių pastangas padedant skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų,
kultūrų, religijų, kalbų ir etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečiams tenkinti
apsigyvenimo sąlygas ir palengvinti jų integraciją Europos šalių visuomenėse.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų parodymas
Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų veiksmai didžiąja dalimi atspindėti
priemonėje Nr. VP1-1.3-SADM-01-K ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų
prevencija darbo rinkoje“. Ši priemonė ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įgyvendinama, tačiau 2007
m. gruodžio 21 d. Bendro stebėsenos komiteto žmogiškųjų išteklių plėtros, ekonomikos augimo,
sanglaudos skatinimo ir techninės paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai
atlikti 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 1 buvo patvirtinti šios priemonės projektų
paraiškų vertinimo prioritetiniai kriterijai, pagal kurias bus nustatytas finansuotinų projektų sąrašas
– numatyta, kad prioritetas bus teikiamas projektams, numatantiems tarptautinį bendradarbiavimą,
taip pat tiems, kurie įgyvendinami, pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones. Taip pat
tarptautinis bendradarbiavimas tarp prioritetinių projektų atrankos kriterijų yra numatytas šiose
priemonėse: VP1-1.1-SADM-04-K priemonė ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, VP1-1.1SADM-08-K priemonė ,,Verslumo įgūdžių ugdymas“, Nr. VP1-1.3-SADM-01-K ,,Diskriminacijos
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“, VP1-1.2-SADM-03 priemonė
„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“,
VP1-1.3-SADM-02-K priemonė ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką ir VP1-1.1-SADM-02 priemonė „Socialinio dialogo skatinimas“. Taip pat
atkreiptinas dėmesys į tai, kad beveik visose I prioriteto priemonėse, išskyrus VP1-1.1-SADM-08K priemonė ,,Verslumo įgūdžių ugdymas“ bei VP1-1.1-SADM-07-K priemonė ,,Kompiuterinio
raštingumo įgūdžių ugdymas“, yra remiamos inovacijos, t.y. novatoriški veiksmai.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo vykdoma dvigubo tos
pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencija:
1. Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmų programose aiškiai
apibrėžiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai
(Paraiškos B dalyje);
2. Projektų vertinimo etape: vertinant paraiškas įgyvendinančiosios institucijos turi įsitikinti,
kad tos pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių (Vertinama Paraiškos B dalyje
pateikta informacija, informacija iš SFMIS ir pan.);
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3. Projektų įgyvendinimo etape: numatyta, kad pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdo
įgyvendinančiosios institucijos, tikrindamos projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo,
paslaugų sutartis, mokėjimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus inicijuodama
papildomą sukurtų produktų ekspertizę ir pan.; bus kaupiama informaciją apie įgyvendinant
projektus nustatytus pažeidimus dėl dvigubo finansavimo.
3.1.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Iš esmės įgyvendinant ŽVP VP I prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“,
nebuvo susidurta su reikšmingomis problemomis. Pagrindiniai sunkumai buvo susiję su didesniu
nei planuota gautų paraiškų skaičiumi bei ne itin aukšta jų kokybe (pagal priemones ,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmonėse“ ir ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“). Didelis paraiškų skaičius ir prasta kokybė pareikalavo daugiau laiko ir
žmogiškųjų išteklių. Tačiau institucijos operatyviai reagavo į susidariusią situaciją spręsdamos
vadybinius klausimus ir adaptuodamos priemonių įgyvendinimo planus.
Įvertinus pirmųjų kvietimų teikti paraiškas patirtį, kituose kvietimuose numatoma peržiūrėti
Stebėsenos komitete patvirtintus vertinimo kriterijus, nustatyti aiškesnes veiklos sritis, nustatyti
papildomus reikalavimus projektų kokybei bei pareiškėjams. Taip pat numatoma daugiau dėmesio
skirti pareiškėjų gebėjimų stiprinimui.
3.2. 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“
Informacija apie ŽIP VP 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 2 prioritetas)
fizinę pažangą, išreikšta 2 prioriteto pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais, pateikiama akumuliuotu būdu (neįskaitant pradinių reikšmių), t. y. duomenys apie šių
stebėsenos rodiklių pasiekimą pateikiami už 2007 ir 2008 ŽIP VP įgyvendinimo metus. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik
pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet
rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys.
3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą
Rodikliai
Mokymosi visą
gyvenimą
sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
gavo valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Mokymosi visą
gyvenimą
sistemos
administracijos

NA1

200
8
NA

200
9
NA

201
0
NA

201
1
NA

201
2
NA

201
3
NA

201
4
NA

201
5
NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2007
Pasiekimas
Tikslas

Iš
Viso3
NA
80
proc.
**

Pradinis
taškas2

30
proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90
proc.

Tikslas

**
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darbuotojų, kurie
gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažymėjimus,
dalis (proc.)
Dalis mokinių,
kurie mokosi
pagal profesinio
mokymo
programas
(ISCED 2-4
lygis), kurios
buvo įvertintos
išoriniu vertinimu
(proc.)
Mokymosi visą
gyvenimą
sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mokėsi pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius
Mokymosi visą
gyvenimą
sistemos
administracijos
darbuotojų, kurie
mokėsi pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius
Pateiktų
profesinio
mokymo
programų
(ISCED 2-4
lygis), kurios
buvo įvertintos
išoriniu
vertinimu,
skaičius
Švietimo
institucijų, kurios
diegia kokybės
vadybos sistemas,
skaičius ir dalis

Pradinis
taškas

61,7
proc.

–.

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
30
proc.

Tikslas

**

Pradinis
taškas

3,7
proc.

–.

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000**

Pradinis
taškas

20*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6900**

Pradinis
taškas

1041*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90**

Pradinis
taškas

82*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas
Tikslas

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
100
(70
proc.)

Pasiekimas

**
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nuo visų švietimo
institucijų, iš
kurių :

Pradinis
taškas

44
(2,7
proc.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
60 (65
proc.)

*

Profesinio
mokymo
institucijos
(ISCED 2-4
lygis);

Pasiekimas
Tikslas

**

Pradinis
taškas
Pasiekimas

Aukštosios
mokyklos
(ISCED 5-6
lygis)

42*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
40 (75
proc.)

Tikslas

**

Pradinis
taškas

2*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė
*
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita
**
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti. ŽIP VP
2

2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę
Rodikliai
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
dėstytojų, kurie
gavo valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Moksleivių,
studentų,
mokytojų,
dėstytojų, kurie
gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažymėjimus,
dalis (proc.)
Moksleivių,
studentų,

NA1

200
8
NA

200
9
NA

201
0
NA

201
1
NA

201
2
NA

201
3
NA

201
4
NA

201
5
NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas2

28,4
proc.*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
90
proc.**

Pradinis
taškas

88,4
proc. *

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
15000**

Pasiekimas

Pasiekimas

Pasiekimas
Tikslas

2007
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NA
80
proc. **
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mokytojų,
dėstytojų, kurie
mokėsi pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurių:
Moksleiviai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
Studentai
(aukštojo
mokslo
studijos);
Mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
Dėstytojai
(aukštojo
mokslo
studijos)
Mokytojų,
dėstytojų, kurie
mokėsi pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš jų:
Mokytojai
(bendrasis
ugdymas ir
profesinis
mokymas);
Dėstytojai
(aukštojo
mokslo
studijos)

Pradinis
taškas

38819*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7000**

Pradinis
taškas

14838*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3000**

18401*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4000**

Pradinis
taškas

4942*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000**

638*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30000**

Pradinis
taškas

49381*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25000**

Pradinis
taškas

46920*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5000**

2461*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

Pasiekimas

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė
*
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita
**
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti. ŽIP VP
2
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3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą
Rodikliai
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų, kurie
gavo valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją,
dalis (proc.)
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų, kurie
gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažymėjimus,
dalis (proc.)
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų, kurie
mokėsi pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurio:
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir
socialinės

NA1

200
8
NA

200
9
NA

201
0
NA

201
1
NA

201
2
NA

201
3
NA

201
4
NA

201
5
NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–*

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA
90
proc. **

68,2
proc.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4000**

Pradinis
taškas

237*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

–
175*

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

2000**
–

Pasiekimas
Tikslas

Pradinis
taškas2

Pasiekimas
Tikslas

Pradinis
taškas

Pasiekimas

2007

35
proc.

Iš
Viso3
NA
80
proc. **

*

*
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atskirties
asmenys;
Švietimo
pagalbos
specialistai
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir/arba
socialinę atskirtį
patiriančių
asmenų ir
švietimo
pagalbos
darbuotojų, kurie
mokėsi pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurio:
Socialinės
rizikos,
specialiųjų
poreikių ir
socialinės
atskirties
asmenys;
Švietimo
pagalbos
specialistai

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
2000**

62*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13800**

Pradinis
taškas

2933*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8800**

Pradinis
taškas

983*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5000**

1950*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pasiekimas

Tikslas
Pradinis
taškas

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė
*
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita
**
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti. ŽIP VP
2

Kokybinė analizė
Bendra informacija apie II prioriteto priemonių įgyvendinimą 2008 m.
2008 m. buvo pradėtos įgyvendinti 9 iš 18 patvirtintų 2 prioriteto priemonių. Įgyvendinant
šias priemones, buvo parengti ir patvirtinti 9 PFSA, patvirtinti 9 valstybės projektų sąrašai.
7 lentelė. Informacija apie priežastis, veiksmus, kurių buvo imtasi spręsti problemas bei nurodyti
sėkmingi atvejai
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VP1-2.1-ŠMM-01-V
priemonė ,,Švietimo
kokybės užtikrinimo ir
stebėsenos sistemų
stiprinimas“.

VP1-2.1-ŠMM-02-V
priemonė ,,Lyderyste
paremtas ir
lyderiavimą skatinantis
švietimo įstaigų
valdymo tobulinimas“

VP1-2.1-ŠMM-03-V
priemonė „Švietimo

Statusas
2007 m.
Finansinia
i rodikliai:

Statusas
2008 m.
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:
42

Palyginimas ir
išvados
Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
projektų finansavimo
sąlygų aprašus (toliau
– PFSA). 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.

Sėkmės faktoriai

Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP

Pagal šią
priemonę pirmoji
projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m.
pradžioje.

Pagal šią
priemonę
pirmosios
projektų
finansavimo ir
administravimo
sutartys
pasirašytos 2009
m. pradžioje.

Pagal šią
priemonę
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personalo
(administravimo
personalo, švietimo
vadybininkų)
kvalifikacijos
tobulinimo sistemų
plėtra“

VP1-2.1-ŠMM-04-K
priemonė ,,Studijų
sistemos efektyvumo
didinimas“

VP1-2.2-ŠMM-01-V
priemonė „Studijas
reglamentuojančių
aprašų rengimas ar
atnaujinimas,
atsižvelgiant į naujus
kokybinius
reikalavimus“
VP1-2.2-ŠMM-02-V
priemonė „Bendrojo
lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir
aukštųjų mokyklų
pedagoginio personalo
kvalifikacijos
tobulinimas“
VP1-2.2-ŠMM-03-K
priemonė „Mokymo
personalo, dirbančio su
lietuvių vaikais,
gyvenančiais užsienyje,
užsienio šalių piliečių
vaikais, gyvenančiais
Lietuvoje, ir kitų
mokymosi poreikių

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0
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priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

pirmosios
projektų
finansavimo ir
administravimo
sutartys
pasirašytos 2009
m. pradžioje.

Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašus planuojama
sudaryti ir patvirtinti
2009 m., 2010 m.

-

Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-11-05
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200812-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

Šios priemonės
pirmąją projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartį
planuojama
pasirašyti 2009 m.

-.

-
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turinčiais mokiniais
kompetencijų
tobulinimas“
VP1-2.2-ŠMM-04-V
priemonė
,,Aukščiausios kokybės
formaliojo ir
neformaliojo mokymo
paslaugų teikimas“

VP1-2.2-ŠMM-05-K
priemonė „Kalbų
mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių
švietimo metodų
kūrimas ir diegimas“

VP1-2.2-ŠMM-06-V
priemonė
,,Besimokančiųjų
pagrindinių
kompetencijų ugdymas
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
sistemoje“

VP1-2.2-ŠMM-07-K
priemonė „Studijų
kokybės gerinimas,
tarptautiškumo
didinimas“

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai

Fiziniai
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Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

Pagal šią
priemonę pirmoji
projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m.
pradžioje.

Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-05 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.,
2010 m.

Pagal šią
priemonę pirmoji
projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m.
pradžioje.

-

Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.,
2010 m.
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VP1-2.2-ŠMM-08-V
priemonė „Aukštojo
mokslo tarptautiškumo
plėtra“

VP1-2.3-ŠMM-01-V
priemonė „Profesinio
orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir
plėtra“

rodikliai:

rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

0
Finansinia
i rodikliai:

VP1-2.3-ŠMM-02-V
priemonė
„Alternatyvus ugdymas
švietimo sistemoje“
0

VP1-2.3-ŠMM-03-V
priemonė ,,Visuotinio
priešmokyklinio
ugdymo diegimas ir
kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai

Fiziniai
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Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašus planuojama
sudaryti ir patvirtinti
2009 m., 2010 m.

Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašus
planuojama
sudaryti ir
patvirtinti 2009
m., 2010 m.

Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašus planuojama
sudaryti ir patvirtinti
2009 m., 2011 m.

Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašus
planuojama
sudaryti ir
patvirtinti 2009
m., 2011 m.

Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-11 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.

Pagal šią
priemonę pirmoji
projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m.
pradžioje.

Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas

Pagal šią
priemonę
pirmosios
projektų
finansavimo ir
administravimo

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
prieinamumo
didinimas ypač kaimo
vietovėse“

rodikliai:

rodikliai:

0

0

VP1-2.3-ŠMM-04-V
priemonė ,,Kokybiškos
mokymosi
psichologinės,
specialiosios ar
socialinės pedagoginės
ir kitokios pagalbos
besimokantiems
teikimas, didinant
mokymosi visą
gyvenimą paslaugų
prieinamumą“

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-2.3-ŠMM-05-K
priemonė „Švietimo
paslaugų sistemos
prieinamumo
didinimas specialiųjų
poreikių asmenims
(mokiniams ir kt.) ir
švietimo pagalbos
specialistams, ypač
grindžiamų
informacinėmis ir
komunikacinėmis
technologijomis“
VP1-2.3-ŠMM-06-K
priemonė „Gabių vaikų
ir jaunuolių ugdymo
poreikių tenkinimas
švietimo sistemoje“

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansinia
i rodikliai:

Finansinia
i rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0
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pirmasis PFSA. 200809-11 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Tik 2008-07-23
patvirtinus ŽIP VP
priedą, atsirado
galimybė tvirtinti
PFSA. 2008-08-26
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200809-11 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
vyko pirmojo
pasiūlymo teikti
paraiškas metu gautų
paraiškų vertinimo
procesas.
Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

sutartys
pasirašytos 2009
m. pradžioje.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.

Pagal šią
priemonę pirmoji
projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m.
pradžioje.

Šios priemonės
kvietimus teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.
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Veiksmų programos įgyvendinimo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
parodymas.
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimas prisidės prie lygių galimybių
užtikrinimo šiais būdais: užtikrinamos vienodos ankstyvo mokymosi pradžios galimybės, skatinama
socialinės atskirties bei specialiųjų poreikių asmenų integracija bei galimybės įgyti kokybišką
išsilavinimą, skatinamas aktyvesnis, ypač merginų, dalyvavimas profesinio mokymo sistemoje,
siekiama mažinti anksti iš bendrojo lavinimo sistemos pasitraukiančių asmenų, ypač vaikinų, dalį,
skatinamas aktyvesnis visų grupių dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimai įgyvendinti ir/arba nepažeisti lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principo yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Tai turėtų
užtikrinti vienodas galimybes vyrams ir moterims, bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos
arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projektuose ir
naudotis projektų rezultatais.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų parodymas.
Tarpvalstybiniai veiksmai (tarptautiškumas) bus skatinami įgyvendinant tokias priemones:
1. Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių
piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais
kompetencijų tobulinimas;
2. Studijų sistemos efektyvumo didinimas;
3. Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas;
4. Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo Švietimo ir mokslo
ministerija ir įgyvendinančioji institucija vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų
finansavimo rizikos prevenciją, kuri vykdoma trijuose etapuose:
1. Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t.y.: veiksmų programose aiškiai
apibrėžiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai;
rengiant Švietimo ir mokslo ministerijos programas, į darbo grupes buvo įtraukti Švietimo ir
mokslo ministerijos turininių departamentų bei Ekonomikos departamento atstovai; įgyvendinant
Švietimo ir mokslo ministerijos programas, rengiant valstybės projektų sąrašus, vykdant programų
stebėseną dvigubo finansavimo prevenciją atlieka Programų valdymo komitetai;
2. Projektų vertinimo etape: įgyvendinančioji institucija vertindama paraiškas įsitikina, kad
tos pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių; Švietimo ir mokslo ministerija
vykdo dvigubo finansavimo prevenciją, tikrindama paraiškų vertinimo ataskaitas ir projektų
administravimo ir finansavimo sutarčių projektus;
3. Projektų įgyvendinimo etape: pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdys
įgyvendinančioji institucija, tikrindama projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo, paslaugų
sutartis, mokėjimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus inicijuodama papildomą
sukurto produkto ekspertizę ir pan.; Švietimo ir mokslo ministerija kaups informaciją apie
įgyvendinant projektus nustatytus pažeidimus dėl dvigubo finansavimo, gavusi informaciją ar kitaip
įtarusi dvigubo finansavimo faktą, perduos šią informaciją įgyvendinančiajai institucijai; prireikus
kartu su įgyvendinančiąja institucija dalyvaus projekto patikroje; apie nustatytus dvigubo
finansavimo faktus informuos kitus Švietimo ir mokslo ministerijos departamentus, jei dvigubas
apmokėjimas buvo vykdomas iš kitų Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimams priskirtų lėšų.
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3.2.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Įgyvendinant 2 ŽVP VP prioritetą, susidurta su šiomis problemomis:
Numatytas per didelis projektų finansavimo sąlygų aprašų skaičius. Be šiuo metu jau
patvirtintų projektų finansavimo sąlygų aprašų likusioms valstybės projektų planavimo būdu
planuojamų priemonių sumoms bus rengiamas vienas aprašas pagal vieną priemonę arba bus
papildomas jau patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas.
3.3. 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
Informacija apie ŽIP VP 3 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 3 prioritetas)
fizinę pažangą, išreikšta 3 prioriteto pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais, pateikiama akumuliuotu būdu (neįskaitant pradinių reikšmių), t. y. duomenys apie šių
stebėsenos rodiklių pasiekimą pateikiami už 2007 ir 2008 ŽIP VP įgyvendinimo metus. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik
pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet
rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys.
3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
1 uždavinys: Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą
2007

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš
Viso3

NA1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

85
proc. **

Pradinis
taškas2

34,1
proc. *

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000*
*

18401*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6000**

Rodikliai
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.)
Studentų, kurie
mokėsi pagal
formaliojo
švietimo
programas,
skaičius
Mokslininkų ir
kitų tyrėjų bei
studentų, kurie

Pasiekima
s

Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
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mokėsi pagal
neformaliojo
švietimo
programas,
skaičius, iš
kurių:
Mokslininkai ir
kiti tyrėjai
(išskyrus
studentus);
− studentai

Finansuotų
subsidijų
studentų,
mokslininkų ir
kitų tyrėjų
mokslineitiriamajai veiklai
skaičius, iš
kurių:
− Mokslininkai
ir kiti tyrėjai
(išskyrus
studentus);
− studentai

Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas

4637*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5000**

2440*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000**

2197*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1200**

257*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300**

133*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

900**

124*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė
*
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita
**
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
2

2 uždavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje
Rodikliai
Dalis pagal darbo
sutartis įdarbintų

2007
Pasiekimas
Tikslas

NA1
–

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–

NA
–
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Viso
3
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mokslininkų ir kitų
tyrėjų (išskyrus
studentus), kurie ir
toliau ten dirba po 6
mėnesių po
projekto pabaigos
(proc.)
Pagal darbo sutartis
įdarbintų
mokslininkų ir kitų
tyrėjų (išskyrus
studentus) skaičius:
a) viešajame
sektoriuje;

b) MVĮ

proc.
**

Pradinis
taškas2
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proc.

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

560**

Pradinis
taškas

635*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekimas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300**

610*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

260**

25*

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

Pasiekimas

Tikslas
Pradinis
taškas

*

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė
*
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos
rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita
**
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
2

Kokybinė analizė
Bendra informacija apie III prioriteto priemonių įgyvendinimą 2008 m.
2008 m. buvo pradėtos įgyvendinti 4 iš 8 patvirtintų 3 prioriteto priemonių. Įgyvendinant
šias priemones, buvo parengti ir patvirtinti 4 PFSA, patvirtinti 4 valstybės projektų sąrašai.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) patvirtinus
Visuotinių dotacijų taisykles, o Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus Tyrėjų karjeros
programą (Visuotinės dotacijos (subsidijų) mokslininkams paprogramė apima dvi Programos
priemones, skirtas subsidijoms Lietuvos aukšto tarptautinio lygio mokslininkams ir aukšto lygio
užsienyje dirbančių mokslininkų pritraukimui ir reintegracijai), numatytas naujas ES paramos būdas
– visuotinės dotacijos (subsidijos) (angl. Global grant) mokslininkams, skirtas jaunųjų ir patyrusių
tarptautinio lygio mokslininkų, dirbančių mokslo ir studijų institucijose, mokslinių tyrimų
projektams remti. Visuotinės dotacijos sudarys galimybę tikslingiau panaudoti ES paramą aukšto
(tarptautinio) lygio moksliniams tyrimams, kuriuos atliks pavieniai mokslininkai dirbantys mokslo
ir studijų (priimančiose) institucijose, t.y. teigiamai paveiks protų „susigražinimą“, užtikrins
sektorinį ir geografinį tyrėjų mobilumą.
Atsižvelgiant į ekonominį sunkmetį, teigimą poveikį mokslui ir žinioms imliam verslui
turės 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (atitinka Tyrėjų karjeros programos nuostatas)
valstybės pagalbos aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimui (MTEP personalo stiprinimo)
priemonę, kurios tikslai skatinti vykdyti moklsinius tyrimus versle; didinti tyrėjų skaičių verslo
įmonėse; skatinti tyrėjų įsidarbinimą versle; didinti mokslo tyrimų panaudojamumą versle. Paramos
teikimas pagal nustatytus kriterijus padės labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms,
ketinančioms įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie atliks mokslinius tyrimus. Pagal
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minėtą priemonė finansavimas bus skirtas toms tikslinėms grupėms (mokslininkams ir kiti tyrėjams,
MTEP techniniai darbuotojams ir jam prilygintam personalui, taip pat kitam MTEP pagalbiniui
personalui), turinčioms ne žemesnį nei II pakopos išsilavinimą ir ne mažiau kaip 5 metų reikiamą
profesinę patirtį MTEP srityje, vykdant mokslinius tyrimus ir (arba) atliekant pagrindines užduotis
vykdant ir įgyvendinant MTEP. Doktorantūros studijos gali būti laikomos tinkama profesine
patirtimi.
Prie sisteminių inovacijų prisidės 3 prioritete „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ MTEP
tematiniai tinklai – tinklaveikos (angl. networking) formos, skirtos MTEP viešojo sektoriaus
(mokslo ir studijų institucijų), mokslui ir žinioms imlaus verslo socialiniam bendradarbiavimo
tinklui formuoti ilgalaikėje perspektyvoje. Švietimo ir mokslo srityje MTEP tematinių tinklų
formavime ypač svarbu telkti viešuosius juridinius asmenis, skatinti mokslui ir žinioms imlių ūkio
subsektorių tvarią plėtrą, koordinuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas ir socialinį
dialogą. MTEP tematiniams tinklams priskiriami įvairios mokslo ir studijų institucijų ir socialinių
–– ekonominių partnerių asociacijos (įskaitant ir nacionalinės technologinės platformas).
8 lentelė. Informacija apie priežastis, veiksmus, kurių buvo imtasi spręsti problemas bei nurodyti
sėkmingi atvejai
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Priemonės
pavadinimas
VP1-3.1-ŠMM-01-V
priemonė
„Mokslininkų ir kitų
tyrėjų mobilumo ir
studentų mokslinių
darbų skatinimas“

VP1-3.1-ŠMM-02-V
priemonė
„Mokslininkų ir kitų
tyrėjų kvalifikacijos
ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo
duomenų bazės, edokumentai)“

Statusas
2007 m.
Finansiniai
rodikliai:

Statusas
2008 m.
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-3.1-ŠMM-03-V Finansiniai
priemonė „Aukštos
rodikliai:
kvalifikacijos
specialistų rengimas“ 0

VP1-3.1-ŠMM-04-K
priemonė
„Mokslininkų ir kitų
tyrėjų kvalifikacijos
ir kompetencijos
tobulinimas“

VP1-3.1-ŠMM-05-K
priemonė „MTTP
tematinių tinklų,
asociacijų veiklos
stiprinimas“

VP1-3.1-ŠMM-06-V

Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansiniai

0
Finansiniai
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Palyginimas
ir
išvados
Tik 2008-07-23
patvirtinus Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos priedą,
atsirado galimybė
tvirtinti PFSA. 200809-30 buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200811-07 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Tik 2008-07-23
patvirtinus Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos priedą,
atsirado galimybė
tvirtinti PFSA. 200810-01 buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200811-07 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašą planuojama
sudaryti ir patvirtinti
2009 m.

Sėkmės faktoriai

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.

Tik 2008-07-23

Šios priemonės

Pagal šią priemonę
pirmosios projektų
finansavimo ir
administravimo
sutartys pasirašytos
2009 m. pradžioje.

Pagal šią priemonę
pirmoji projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m. pradžioje.

Šios priemonės
valstybės projektų
sąrašą planuojama
sudaryti ir
patvirtinti 2009 m.
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priemonė „MTTP
kokybė ir ekspertų
rengimas“

VP1-3.2-ŠMM-01-K
priemonė „Valstybės
pagalba mokslininkų
įdarbinimui
įmonėse“

VP1-3.2-ŠMM-02-V
priemonė „Žinių
apie mokslą ir
technologijas
gilinimas ir sklaida
tarp moksleivių ir
jaunimo bei lyčių
lygybės moksle
skatinimas“

rodikliai:

rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0
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patvirtinus Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos priedą,
atsirado galimybė
PFSA. 2008-09-30
buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200811-04 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.
Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas planuojama
paskelbti 2009 m.

pirmąją projekto
finansavimo ir
administravimo
sutartį planuojama
pasirašyti 2009 m.

Tik 2008-07-23
patvirtinus Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos priedą,
atsirado galimybė
tvirtinti PFSA. 200810-16 buvo patvirtintas
pirmasis PFSA. 200811-04 sudarytas
pirmasis valstybės
projektų sąrašas.

Pagal šią priemonę
pirmoji projektų
finansavimo ir
administravimo
sutartis pasirašyta
2009 m. pradžioje.

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.

Veiksmų programos įgyvendinimo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
parodymas.
Atsižvelgiant į specifinius poreikius, planuojama imtis atskirų veiksmų vertikaliuoju būdu
naudojant paramą pagal kelis prioritetus. Pavyzdžiui, Lietuvoje moterys nėra tinkamai
atstovaujamos tarp MTTP žmogiškųjų išteklių, ypač tiksliųjų mokslų srityje ir vyresnio mažiaus
tyrėjų grupėse. Nors pastarųjų metų tendencijos buvo palankios, vis dėlto pagal 3 prioritetą „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ bus skatinamas moterų dalyvavimas MTTP veikloje (ypač tiksliųjų mokslų
srityje). Taip pat planuojama skatinti jaunimą siekti mokslininko ar tyrėjo karjeros (ypač fizinių ir
technologijos mokslų srityje). Taip pat, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, planuojama imtis atskirų
veiksmų vertikaliuoju būdu naudojant paramą pagal kelis prioritetus. Pavyzdžiui, Lietuvoje moterys
nėra tinkamai atstovaujamos tarp MTTP žmogiškųjų išteklių, ypač tiksliųjų mokslų srityje ir
vyresnio amžiaus tyrėjų grupėse, todėl pagal 3 prioritetą bus įgyvendinama priemonė „Žinių apie
mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle
skatinimas“, kurios tikslas - skatinti moterų dalyvavimą MTTP veikloje (ypač tiksliųjų mokslų
srityje), taip pat skatinti jaunimą siekti mokslininko ar tyrėjo karjeros (ypač fizinių ir technologijos
mokslų srityje).
Pagal 3 prioritetą bus įgyvendinama priemonė „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas
ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“, kurioje numatytas
tikslas – sukurti ir realizuoti jaunųjų tyrėjų (moksleivių) atskleidimo sistemą ir lyčių lygybės
moksle koncepciją.
Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimai įgyvendinti ir/arba nepažeisti lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principo yra įtraukti į bendruosius projektų atrankos kriterijus. Tai
turėtų užtikrinti vienodas galimybes vyrams ir moterims, bet kokios rasės arba etninės kilmės,
religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projektuose
ir naudotis projektų rezultatais.
9 Lentelė: Lyčių lygybės skatinimo priemonės
VP priemonės, projektai
VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonė „Žinių apie
mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp
moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle
skatinimas“

Trumpas aprašymas (pokytis)
Priemonės tikslas - sukurti ir realizuoti jaunųjų
tyrėjų (moksleivių) atskleidimo sistemą ir lyčių
lygybės moksle koncepciją.
Bus remiamos veiklos skatinančios lyčių
lygybę moksle.
Be to, numatytas priemonės įgyvendinimo
stebėsenos papildomas produkto rodiklis –
parengtos studijos dėl lyčių lygybės moksle
skatinimo.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų parodymas
Tarpvalstybiniai veiksmai (tarptautiškumas) numatyti skatinti įgyvendinant tokias
priemones:
1. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija);
2. Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas;
3. MTEP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas;
4. MTTP kokybė ir ekspertų rengimas;
5. Mokslo ir studijų būklės tyrimai.
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Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo Švietimo ir
mokslo ministerija ir įgyvendinančioji institucija vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų
finansavimo rizikos prevenciją, kuri vykdoma trijuose etapuose:
1. Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t.y.: veiksmų programose aiškiai
apibrėžiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai;
rengiant Švietimo ir mokslo ministerijos programas, į darbo grupes buvo įtraukti Švietimo ir
mokslo ministerijos kitų departamentų bei atstovai; įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos
programas, rengiant valstybės projektų sąrašus, vykdant programų stebėseną dvigubo finansavimo
prevenciją atliko Programų valdymo komitetai.
2. Projektų vertinimo etape: įgyvendinančioji institucija vertindama paraiškas įsitikino, kad
tos pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių; Švietimo ir mokslo ministerija
vykdo dvigubo finansavimo prevenciją, tikrindama paraiškų vertinimo ataskaitas ir projektų
administravimo ir finansavimo sutarčių projektus.
3. Projektų įgyvendinimo etape: pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdys
įgyvendinančioji institucija, tikrindama projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo, paslaugų
sutartis, mokėjimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus inicijuodama papildomą
sukurto produkto ekspertizę ir pan.; Švietimo ir mokslo ministerija kaups informaciją apie
įgyvendinant projektus nustatytus pažeidimus dėl dvigubo finansavimo, gavusi informaciją ar kitaip
įtarusi dvigubo finansavimo faktą, perduos šią informaciją įgyvendinančiajai institucijai; prireikus
kartu su įgyvendinančiąja institucija dalyvaus projekto patikroje; apie nustatytus dvigubo
finansavimo faktus informuos kitus Švietimo ir mokslo ministerijos departamentus, jei dvigubas
apmokėjimas buvo vykdomas iš kitų Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimams priskirtų lėšų.
3.3.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Įgyvendinant 3 ŽVP VP prioritetą, susidurta su šiomis problemomis:
Numatytas per didelis projektų finansavimo sąlygų aprašų skaičius. Be šiuo metu jau
patvirtintų projektų finansavimo sąlygų aprašų likusioms valstybės projektų planavimo būdu
planuojamų priemonių sumoms bus rengiamas vienas aprašas pagal vieną priemonę arba bus
papildomas jau patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas.
3.4. 4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“
3.4.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie ŽIP VP 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ (toliau – 4 prioritetas) fizinę pažangą, išreikšta 4 prioriteto
pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių stebėsenos rodiklių pasiekimais, pateikiama akumuliuotu
būdu (neįskaitant pradinių reikšmių), t. y. duomenys apie šių stebėsenos rodiklių pasiekimą
pateikiami už 2007 ir 2008 ŽIP VP įgyvendinimo metus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais
VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu
reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet rodikliai dar nepasiekti,
pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys
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1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus
valstybės tarnyboje
Rodikliai
1 rodiklis
Rezultato
*Sėkmingai
mokymus baigusių
asmenų (valstybės
tarnautojai,
statutiniai
tarnautojai,
kiti
darbuotojai), kurie
taiko įgytas žinias
darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai
po
mokymų pabaigos)

Pasiekima
s

*Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstybės
tarnautojai,
statutiniai
tarnautojai,
kiti
darbuotojai), kurie
sėkmingai
baigė
mokymus ir gavo
mokymo
pažymėjimus, dalis
(proc.)

Pasiekima
s

Produkto
Mokymuose
dalyvavusių asmenų
(valstybės
tarnautojai (proc.),
statutiniai
tarnautojai (proc.),
kiti valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
darbuotojai (proc.))
skaičius
**Bendradarbiavimo
ir
partnerystės
projektų skaičius

Pasiekima
s
Tikslas

Tikslas

2007

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš
viso3

NA1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-***

–

–

–

–

–

–

–

–

75
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-***

–

–

–

–

–

–

–

–

90
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37000

7960***
*
(2006)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

Pradinis
taškas2

Tikslas

Pradinis
taškas

Pradinis
taškas

Pasiekima
s
Tikslas
Pradinis
taškas

9

–

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
2
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3

Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
*Valstybės tarnautojų mokymo kokybės ir įgytų įgūdžių pritaikomumo darbe bei dalyvių skaičiavimo išsami vertinimo
metodologija bus sukurta per pirmuosius įgyvendinimo metus. Tačiau šis rezultato rodiklis bus taikomas nuo 2008
metų. Duomenys bus atrenkami atliekant reguliarias apklausas, pasiremiant sukurta vertinimo metodologija.
** Pagal 2005 m. ir 2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemonę finansuojami atitinkamai 6 ir 3 dvynių projektai (be
nepaskirstyto rezervo projektų).
*** Bus nustatyta apklausų būdu per pirmuosius įgyvendinimo metus.
**** Vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą.
***** Pagal 2006 m. duomenis, tikslinę grupę sudaro 75 000 darbuotojų, kuriems taikomos Valstybės tarnybos
įstatymo nuostatos (31 proc. valstybės tarnautojų. 33 proc. statutinių tarnautojų, 26 proc. kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų).

2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą
Rodikliai
Rezultato
Valstybės
išlaidų,
kurias apima
veiklos
valdymo
sistemos
visose
13
ministerijų,
dalis (proc.)
Savivaldybė
s, kurios turi
parengtus
bendruosius
teritorijų
planus
(proc. nuo
visų
savivaldybių
)
Produkto
Lietuvos
ministerijos
e
įdiegtų
veiklos
valdymo
sistemų
skaičius ir
dalis
nuo
visų
ministerijų
(skaičius/pr
oc.)***
Parengti
savivaldybių
bendrieji
teritorijų
planai,

2007
Pasieki
mas
Tikslas
Pradinis
taškas2

Pasieki
mas
Tikslas
Pradinis
taškas

Pasieki
mas
Tikslas
Pradinis
taškas

Pasieki
mas
Tikslas
Pradinis
taškas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš
viso3

NA1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-*

–

–

–

–

–

–

–

–

48
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65**
(2006 m.)

–

–

–

–

–

–

–

–

100
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0/0
proc.****

–

–

–

–

–

–

–

–

1/100
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

39**
(2006)

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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skaičius
1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
* Bus nustatyta tyrimo būdu. Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose13 ministerijų,
skaičiavimo metodologija bus sukurta per pirmuosius įgyvendinimo metus. Tačiau šis rezultato rodiklis bus taikomas
nuo 2008 metų. Duomenys bus renkami atliekant reguliarius tyrimus, pasiremiant sukurta skaičiavimo metodika.
** Nuo 2006 m. rengiami bendrieji teritorijų planai 39 savivaldybėms, kuriuos numatoma parengti 2007-2008 m.
*** Planuojama, kad veiklos valdymo sistemos diegimą prižiūrės Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija.
Ketinama įdiegti veiklos valdymo sistemą, kuri apims 13 Lietuvos ministerijų.
**** Šiuo metu kelios ministerijos yra įsidiegusios veiklos valdymo sistemas, tačiau jos nėra tapačios ketinamai kurti
veiklos valdymo sistemai, kuri apims 13 Lietuvos ministerijų. Todėl pradinės situacijos rodiklis skaičiuojamas 0 vnt./0
proc.
2

3 uždavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir
verslui
Rodikliai

2007

Rezultato
Pasiekim
Vidutinis
įmonės as
steigimo laikotarpis
Tikslas
Pradinis
taškas2
Valstybės
ir
savivaldybių išlaidų,
kurias apima kokybės
vadybos
sistemos,
dalis (proc.)
Produkto
Geresnio
reglamentavimo
diegimo
projektų,
finansuotų
ES
struktūrinės paramos
lėšomis, skaičius
** Įdiegtų kokybės
vadybos
sistemų
savivaldybių
administravimo
subjektuose/valstybin
io administravimo ir
kituose
viešojo
administravimo
subjektuose skaičius
1

Pasiekim
as
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekim
as
Tikslas
Pradinis
taškas
Pasiekim
as
Tikslas
Pradinis
taškas

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Iš
viso3

NA1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

26
dienos
(2004
m)

–

–

–

–

–

–

–

–

7
darbo
dienos
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–*

–

–

–

–

–

–

–

–

25
proc.
–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4**

–

–

–

–

–

–

–

–

100
(60/40
)
–

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
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2

Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
* Bus nustatyta tyrimo būdu. Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos, skaičiavimo
metodologija bus sukurta per pirmuosius įgyvendinimo metus. Tačiau šis rezultato rodiklis bus taikomas nuo 2008
metų. Duomenys bus renkami atliekant reguliarius tyrimus, pasiremiant sukurta skaičiavimo metodika.
** 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. Tikimas, kad kokybės vadybos sistemos bus įdiegtos 60 savivaldybių administravimo
subjektuose ir 40 valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose.

Kokybinė analizė
Bendra informacija apie IV prioriteto priemonių įgyvendinimą 2008 m.
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2008 m. rugpjūčio 13-21 d.
UAB „Baltijos tyrimai“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie asmenų požiūrį į valstybės
institucijas ir asmenų aptarnavimo kokybę. Apklausta 1013 suaugusių Lietuvos gyventojų (18 m. ir
vyresnių), atrinktų pagal nacionalinę reprezentatyvią atranką. Apklausos rezultatai parodė, kad
patraukliausios priemonės, galinčios padidinti viešojo administravimo institucijų veiklos
efektyvumą ir pasitikėjimą jomis, tai priemonės, kurios orientuotos į pilietį – viešųjų ir
administracinių paslaugų vartotoją, jo aptarnavimo kokybės gerinimą, administracinės naštos
mažinimą, kvalifikuotą valstybės tarnautoją. Siekiant ŽIP VP programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ tikslo –
stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą, 2008 metais
buvo atnaujintas Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–
2010 metų priemonių planas, kuriame numatytos priemonės, skirtos viešojo administravimo
subjektų sistemos, valstybės tarnybos sistemos tobulinimui, viešojo administravimo subjektų vidaus
administravimui ir veiklos valdymo gerinimui, viešųjų paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti,
administracinės naštos piliečiams ir verslui mažinimui, administracinių gebėjimų stiprinimui
valstybės tarnyboje.
ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės taip pat prisideda prie Nacionalinės Lisabonos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047 (Žin., 2008, Nr. 124-4718), uždavinio – stiprinti ilgalaikį
viešųjų finansų tvarumą, įgyvendinant pensijų, sveikatos apsaugos reformas, gerinant viešojo
sektoriaus finansų kokybę ir šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės „Vykdyti viešojo
sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą“; uždavinio –
skatinti inovacijas ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinę (technologinę) plėtrą (MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo sektorių partnerystę ir sudarant privataus verslo investavimo į MTEP paskatas ir
šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės „Pertvarkyti ir sustiprinti programinį konkursinį
MTEP ir inovacijų finansavimą“; uždavinio – kurti palankią verslo aplinką, ypač mažoms ir
vidutinėms įmonėms, siekiant geresnio reglamentavimo, skatinant verslumo kultūrą ir socialiai
atsakingo verslo plėtrą ir šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės „Įgyvendinti Geresnio
reglamentavimo programą ir jos pagrindu priimamus Geresnio reglamentavimo programos
įgyvendinimo priemonių planus“; uždavinio – skatinti informacinių ir ryšio technologijų sklaidą,
tobulinti nacionalinę infrastruktūrą, įgyvendinant tarpvalstybinių tinklų projektus ir šiam uždaviniui
įgyvendinti numatytos priemonės „Sudaryti teisines ir administracines sąlygas efektyviam viešojo
sektoriaus lėšų panaudojimui plėtojant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę“; uždavinio –
pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti kuo daugiau žmonių, skatinant požiūrį į darbą kaip į visą
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gyvenimą trunkantį ciklą ir didinant darbo patrauklumą ir šiam uždaviniui pasiekti numatytos
priemonės „Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007–2009 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 898 (Žin., 2007, Nr. 953825), įgyvendinimas“; uždavinio – modernizuoti darbo rinką, didinant darbo santykių lankstumą ir
užimtumo garantijas, stiprinant socialinių partnerių vaidmenį ir šiam uždaviniui įgyvendinti
numatytos priemonės „Priimti privačių įdarbinimo agentūrų paslaugų kokybę bei teikiamų paslaugų
plėtrą užtikrinančius teisės aktus ir juos priėmus įgyvendinti“.
Ataskaitiniu laikotarpiu Vidaus reikalų ministerija parengė ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo
priemonių: „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“; „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“; „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“; „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų mobilumas“; „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“; „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas“ „Veiklos valdymo tobulinimas“, „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, „Teritorijų planavimas“, „Geresnis ES politikų
įgyvendinimas“ „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, „Viešųjų politikų reformų skatinimas“,
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ aprašymus, kurie buvo
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008,
Nr. 95-3722). 13 iš šių priemonių numatoma įgyvendinti taikant valstybės projektų planavimo
atrankos būdą, 3 priemonės bus įgyvendinamos regionų planavimo būdu ir 1 priemonė
įgyvendinama taikant projektų konkursų atrankos būdą. Taip pat parengti ir Stebėsenos komiteto
2008 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 2 ir 2008 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 4 patvirtinti specialieji
projektų atrankos kriterijai pagal visas (išskyrus projektų konkurso būdu numatomą įgyvendinti
priemonę „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų mobilumas“) aukščiau
nurodytas ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo priemones.
Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu
Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) 10.3 punktu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymais patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai pagal šias ŽIP VP 4 prioriteto
įgyvendinimo priemones:
• VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (2008-11-27 vidaus reikalų
ministro įsakymas Nr. 1V-418);
• VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas“ (2008-11-27 vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-421);
• VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“ (2008-09-29 vidaus reikalų ministro
įsakymas Nr. 1V-342);
• VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ (2008-11-27 vidaus reikalų ministro įsakymas
Nr. 1V-419);
• VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (2008-11-27 vidaus reikalų ministro
įsakymas Nr. 1V-420).
Pagal įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“ Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-383 patvirtintas valstybės
projektų sąrašas ir 2008 m. lapkričio 12 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Pagal šią priemonę
numatyta skirti finansavimą iki 2 316 960 EUR.
Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. nebuvo pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių bei pradėtų įgyvendinti projektų, nebuvo pasiekti fiziniai įgyvendinimo stebėsenos
rodikliai. Tačiau 2008 m., panaudojant techninės paramos lėšas, buvo pradėtos viešųjų pirkimų
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procedūros, susijusios su pradinės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės nustatymu
ir rodiklių skaičiavimo metodikų parengimu. Įvykdyti viešieji pirkimai šioms paslaugoms įsigyti:
- ŽIP VP 4 prioriteto 1 uždavinio rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų
(valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“, 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias
apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ ir 3 uždavinio rezultato
rodiklio „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“
pradinės situacijos reikšmėms nustatyti;
- valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų dirbančiųjų mokymo kokybės ir įgytų įgūdžių
pritaikomumo darbe bei dalyvių skaičiavimo vertinimo metodikos parengimo;
- valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, skaičiavimo
metodikos parengimo.
Numatoma, kad pradinės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės ir rodiklių
skaičiavimo metodikos bus parengtos 2009 metais. Rodiklių pasiekimo reikšmės bus nustatomos
vadovaujantis parengtomis metodikomis kasmetinių tyrimų būdu.
11 lentelė. Informacija apie priežastis, veiksmus, kurių buvo imtasi spręsti problemas bei
nurodyti sėkmingus atvejai
Žmogiškųjų išteklių plėtros
Statusas
Statusas
Palyginimas ir Sėkmės faktoriai
veiksmų programos
2007 m.:
2008 m.:
išvados
priemonės
Finansiniai
rodikliai/
Fiziniai
rodikliai
VP1-4.1-VRM-01-V
0
0
Ataskaitiniu
Pagal šią priemonę
„Valstybės tarnybos sistemos
laikotarpiu
planuojama
stiprinimas“
patvirtintas
pakviesti teikti
0
0
projektų
projektų paraiškas
finansavimo
2009 m. I ketvirtį,
sąlygų aprašas sudarius valstybės
projektų sąrašą
VP1-4.1-VRM-02-V
Finansiniai Finansiniai Ataskaitiniu
Pagal šią priemonę
,,Kvalifikacijos tobulinimas
rodikliai:
rodikliai:
laikotarpiu
planuojama
Europos Sąjungos reikalų ir
parengtas
pakviesti teikti
tarnybinės etikos srityse“
0
0
projektų
projektų paraiškas
finansavimo
2009 m. II ketvirtį,
Fiziniai
Fiziniai
sąlygų aprašo
patvirtintinus
rodikliai:
rodikliai:
projektas
projektų
finansavimo sąlygų
0
0
aprašą ir sudarius
valstybės projektų
sąrašą
VP1-4.1-VRM-03-V
Finansiniai Finansiniai Ataskaitiniu
Pagal šią priemonę
„Valstybės institucijų ir
rodikliai:
rodikliai:
laikotarpiu
planuojama
įstaigų dirbančiųjų
parengtas
pakviesti teikti
kvalifikacijos tobulinimas“
0
0
projektų
projektų paraiškas
finansavimo
2009 m. II ketvirtį,
Fiziniai
Fiziniai
sąlygų aprašo
patvirtintinus
rodikliai:
rodikliai:
projektas
projektų
finansavimo sąlygų
0
0
aprašą ir sudarius
valstybės projektų
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VP1-4.1-VRM-04-R ,,
Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

VP1-4.1-VRM-05-K
„Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas,
valstybės tarnautojų
mobilumas“

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo Finansiniai
ir privataus sektorių
rodikliai:
partnerystė“
0

VP1-4.1-VRM-07-V
„Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių
skatinimas“

VP1-4.2-VRM-01-V ,,
Veiklos valdymo
tobulinimas“

0
Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0
Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0
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Ataskaitiniu
laikotarpiu
parengtas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009
m. IV ketvirtį

Ataskaitiniu
laikotarpiu
pradėtas rengti
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
patvirtintas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
patvirtintas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašą,
paskelbtas
kvietimas teikti
projektų
paraiškas

sąrašą
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. III ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
regionų projektų
sąrašus
Šios priemonės
kvietimą teikti
paraiškas
planuojama
paskelbti 2009 m.
IV ketvirtį

Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. III ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
valstybės projektų
sąrašą
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. I ketvirtį,
sudarius valstybės
projektų sąrašą
Paramos
administravimo
finansavimo sutartį
planuojama
pasirašyti 2009 m. I
ketvirtį, atlikus
paraiškų vertinimą
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VP1-4.2-VRM-02-R
„Regioninės
plėtros
tobulinimas, regionų plėtros
planai
ir
savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-4.2-VRM-03-V ,,Viešojo Finansiniai
administravimo
subjektų rodikliai:
sistemos tobulinimas“
0

VP1-4.2-VRM-04-R
„Teritorijų planavimas“

Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Finansiniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:

0

0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-4.2-VRM-05-V
Finansiniai
„Geresnis Europos Sąjungos rodikliai:
politikų įgyvendinimas“
0

Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-4.3-VRM-01-V
Finansiniai
„Viešųjų paslaugų kokybės rodikliai:
iniciatyvos“
0
Fiziniai
rodikliai:

Finansiniai
rodikliai:
0
Fiziniai
rodikliai:
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Ataskaitiniu
laikotarpiu
patvirtintas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
parengtas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
patvirtintas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
parengtas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

Ataskaitiniu
laikotarpiu
parengtas
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
regionų projektų
sąrašus
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
valstybės projektų
sąrašą
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
regionų projektų
sąrašus
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašą ir sudarius
valstybės projektų
sąrašą
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
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0
VP1-4.3-VRM-02-V
Finansiniai
,,Viešųjų politikų reformų rodikliai:
skatinimas“
0

0
Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

VP1-4.3-VRM-03-V
Finansiniai
„Ekonominės
veiklos rodikliai:
reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka”
0

Finansiniai
rodikliai:
0

Fiziniai
rodikliai:

Fiziniai
rodikliai:

0

0

Ataskaitiniu
laikotarpiu
parengti pagal
šią priemonę 3
projektų
finansavimo
sąlygų aprašų
projektai

Ataskaitiniu
laikotarpiu
pradėtas rengti
projektų
finansavimo
sąlygų aprašo
projektas

aprašą ir sudarius
valstybės projektų
sąrašą
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. II ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašus ir sudarius
valstybės projektų
sąrašus
Pagal šią priemonę
planuojama
pakviesti teikti
projektų paraiškas
2009 m. III ketvirtį,
patvirtintinus
projektų
finansavimo sąlygų
aprašus ir sudarius
valstybės projektų
sąrašus

Veiksmų programos įgyvendinimo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
parodymas.
Įgyvendinant ŽIP VP 4 prioritetą ir siekiant užtikrinti lygybę tarp moterų ir vyrų, integruoti
lyčių lygybės principą, suteikiant lygias teises visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių
(valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams (institucijų vadovams,
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, karjeros valstybės tarnautojams,
statiniams valstybės tarnautojams)), kitiems valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams)
atstovams dalyvauti projektų veiklose ir naudotis jų rezultatais, rengiamuose priemonių projektų
finansavimo sąlygų aprašuose yra nustatyti metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų
atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui. Projektų vertinimo metu vertintojai turi
įsitikinti, kad projekto veiklos neturi neigiamo poveikio lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų
įgyvendinimui, bus sudarytos vienodos galimybės moterims ir vyrams dalyvauti projekto veiklose;
projekto rezultatais galės vienodai naudotis tiek moterys, tiek vyrai; projektas nesuteiks pranašumų
nei vienai iš lyčių ar neigiamai neveiks moterų ar vyrų padėties. Šios nuostatos prisideda prie
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1042 (Žin., 2005 Nr. 116-4202),
tikslų – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygių galimybių problemas
visose srityse ir užtikrinti lyčių aspekto integravimą. Siekiant užtikrinti darniojo vystymosi principo
įgyvendinimą, projektų finansavimo sąlygų aprašuose taip pat yra nustatyti reikalavimai, kad
atliekant projektų vertinimą, būtų įsitikinta, ar projektas nepažeidžia ir ar nepažeis atitinkamų
darnaus vystymosi principų.
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Veiksmų programos poveikio regioninei plėtrai parodymas.
ŽIP VP 4 prioriteto regioninio planavimo būdu įgyvendinamų priemonių „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“ ir „Teritorijų planavimas“ remiamos veiklos ir Stebėsenos komiteto patvirtinti specialieji
atrankos atitikties kriterijai, kurie nustato, kad projektai, įgyvendinami pagal šias priemones, turi
atitikti regiono plėtros planą ir (arba) savivaldybės strateginį plėtros planą, kas taip pat sudaro
prielaidas prisidėti prie horizontaliosios prioritetinės krypties – regioninė plėtra įgyvendinimo.
Veiksmų programos poveikio informacinės visuomenėsi plėtrai parodymas.
ŽIP VP 4 prioriteto priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“, „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ ir „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ prisideda
prie Europos Sąjungos prioritetinės politikos krypties – informacinė visuomenė įgyvendinimo.
Šiose priemonėse numatytos remiamos veiklos, susijusios su valstybės ir savivaldybių institucijų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo kompiuterinio raštingumo srityje, numatomos diegti
informacinės sistemos skirtos viešojo administravimo institucijų vidaus administravimui ir veiklos
valdymui tobulinti, kokybės vadybos sistemos, gerinančios piliečių aptarnavimą ir skirtos „vieno
langelio“ principo įgyvendinimui.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir novatoriškų veiklų parodymas.
Siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp giminingų Lietuvos institucijų,
Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos šalių narių institucijų ŽIP VP4 prioriteto
įgyvendinimo priemonėse „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės
etikos srityse“, „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų mobilumas“, „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“, „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ numatytos
remiamos veiklos tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimui. Bendradarbiavimo veiksmai
sudarytų sąlygas perimti gerąją patirtį iš kitų institucijų, sustiprinti valstybės tarnautojų
administracinius gebėjimus, o rezultatai būtų panaudoti viešojo administravimo efektyvumui didinti
bei viešųjų paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos Vidaus
reikalų ministerija siekia kad, administruojant ir įgyvendinant veiksmų programų įgyvendinimo
priemones ir projektus, dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė būtų užtikrinama sistemingai, t.
y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai būtų atliekami kiekviename iš programos bei projekto
etapų. Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, sukurti pirmines prielaidas
dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai, t. y., veiksmų programose pateikti ir aiškiai
apibrėžti, kokie yra skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių panašių veiklų atskyrimo kriterijai;
iš anksto identifikuoti su dvigubu finansavimu susijusias rizikingas veiklas. Veiksmų programos
prieduose ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatyti reikalavimus, susijusius su paramos
pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu. Sudarant valstybės projektų
sąrašus, įsitikinti, kad tenkinami reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos
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finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programų prioritetus atskyrimu,
ir įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, įvertinant pareiškėjo ir partnerių
įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms
finansavimas nebus skiriamas pakartotinai. Regionų projektų atrankos tvarkos apraše išdėstyti
nuostatas dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos, atrenkant
regionų projektus ir sudarant jų sąrašus. Tikrinant mokėjimo prašymus, įsitikinti, kad pateiktas
projekto vykdytojo patvirtinimas, kad projekto išlaidos, kurias prašoma kompensuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, nėra finansuojamos daugiau nei iš vieno
šaltinio.
3.1.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Įgyvendinant 4 ŽVP VP prioritetą, susidurta su šiomis problemomis:
Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose nenurodyti konkretūs projektų vykdytojai
priemonėms, įgyvendinamoms valstybės projektų planavimo būdu. Tai būtina sąlyga valstybės projektų
sąrašui sudaryti. Todėl buvo parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1097 „Dėl Viešojo administravimo plėtros iki
2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas,
kuriam buvo pritarta 2009 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008. Nr. 146-5870),
užsibrėžtus siekius atlikti valstybės valdymo ir teritorinio valdymo pertvarką, nėra aišku, kokią
įtaką teritorinio ir valstybės valdymo pertvarka (panaikinus, ar vykdomas funkcijas perdavus
vykdyti kitoms institucijos ar įstaigoms), jos vykdymo trukmė gali turėti projektų, kurių vykdytojai
yra valstybės institucijos ir įstaigos, tęstinumui.
3.5.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie ŽIP VP 5 prioriteto „Techninė parama“ (toliau – 5 prioritetas) fizinę
pažangą, išreikšta 4 prioriteto pagrindinių ir jo įgyvendinimo uždavinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais, pateikiama akumuliuotu būdu (neįskaitant pradinių reikšmių), t. y. duomenys apie šių
stebėsenos rodiklių pasiekimą pateikiami už 2007 ir 2008 ŽIP VP įgyvendinimo metus. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad 2007 metais VP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik
pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu, o 2008 metais įgyvendinimas buvo pradėtas, bet
rodikliai dar nepasiekti, pateikiami tik pradinių stebėsenos rodiklių reikšmių duomenys
1 uždavinys: užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal
Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą
Rodikliai
Valstybės
tarnautojų ir kitų
pareigūnų, pakėlusių
kvalifikaciją* ir
toliau dirbančių
vienerius metus
po mokymų
programos
užbaigimo su
Žmogiškųjų
išteklių plėtros

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas2

200
7
NA

2008
NA

200
9
NA

201
0
NA

201
1
NA

201
2
NA

201
3
NA

201
4
NA

201
5
NA

Iš
viso3
NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
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veiksmų programos
įgyvendinimu,
dalis.
Valstybės tarnautojų
ir kitų pareigūnų,
dirbančių
su Žmogiškųjų
išteklių plėtros
veiksmų programos
įgyvendinimu, kurie
pakėlė
kvalifikaciją*,
skaičius
ir dalis.

Pasiekimas

NA

Na

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis
taškas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

96

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
2

2 uždavinys: gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą
Rodikliai
Galimi pareiškėjai,
kurie žino apie ES
struktūrinę paramą
žmogiškųjų išteklių
plėtrai, proc.

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis
taškas2
Pasiekimas

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

200
7
NA

2008
NA

200
9
NA

201
0
NA

201
1
NA

201
2
NA

201
3
NA

201
4
NA

201
5
NA

Iš
viso3
NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75

–

44

–

–

–

–

–

–

–

–

NA

Na

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

NA – rodo, kad atsižvelgiant į tai, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų, pasiekimo duomenys neprieinami.
Pradinis taškas – nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradžioje, kaip
nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos
rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
3
Stulpelyje „Iš viso“ pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo
skaitinė išraiška 2015 m. Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
2

Atsižvelgiant į tai, kad Projektų finansavimo ir administravimo sutartys pasirašytos 2009
m. pradžioje, informacijos apie ŽIP VP nustatytus 5 prioriteto priemonės „ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklius ataskaitiniu
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laikotarpiu pateikti negalime. Informacija apie minėtų rodiklių pasiekimą bus pateikta su metine
veiksmų programų įgyvendinimo ataskaita už 2009 m.
Kokybinė analizė
ŽIP VP ir Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta, kad įgyvendinant
ŽIP VP 5 prioritetą „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
įgyvendinimui“ gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kuris leistų finansuoti ERPF
finansuojamas sritis. Šis finansavimas būtų naudojamas nedidelės apimties infrastruktūrai kurti ar
atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes, siekiant padidinti šių veiklų
veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius. Kryžminis finansavimas turi atitikti
tokius kriterijus:
o ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
o ERPF finansuojamos veiklos turi būti privalomos sėkmingam pagal šį prioritetą
finansuojamų veiksmų tikslams ir rezultatams pasiekti.
Taip pat Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad projektų
vykdytojai įgyvendindami projektus, finansuojamus iš 5 prioritetui „Techninė parama Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ skirtos 2007–2013 m. ES techninės paramos,
gali, neviršijant 50 procentų 2009 m. projektų vykdytojams skirtos 2007–2013 m. ES techninės
paramos veiksmų programų administravimui, finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo
taikymo sritį su sąlyga, kad jie būtini veiksmui tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję.
Atsižvelgiant į tai, kad reglamento Nr. 1083/2006 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ESF
papildomai ir neviršydamas 10 proc. Bendrijos lėšų limito kiekvienai veiksmų programos
prioritetinei krypčiai, gali finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį su
sąlyga, kad jie būtini veiksmui tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję, bei siekiant
įgyvendinti minėtą nuostatą, kiekvienais ateinančiais metais konkrečiam projekto vykdytojui,
skiriant papildomą 2007–2013 m. ES techninę paramą, bus įvertinamas ir nustatomas maksimalus
kryžminio finansavimo būdu galimas skirti 2007–2013 m. ES techninės paramos dydis.
3.5.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Reikšmingų problemų 2008 metais nebuvo
4. ESF PROGRAMOS: DARNA IR KONCENTRACIJA
Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos nare, prisijungė prie vienos iš bendrųjų Europos
Sąjungos (toliau vadinama – ES) politikos dalių – struktūrinės politikos, kurios tikslas finansinėmis
priemonėmis mažinti ES regionų ekonominės ir socialinės plėtros skirtumus ir gerinti atsilikusių
regionų konkurencingumą. Europos Vadovų Tarybos 2000 metais patvirtinta Lisabonos strategija
nustatė strateginį tikslą – per 10 metų ES paversti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių
pagrindu augančia ekonomika pasaulyje”, spartinant technologinę pažangą, kuriant žinių
visuomenę, atliekant būtinas ekonomines reformas ir mažinant socialinę atskirtį. Integruotos gairės
įgyvendinamos realizuojant bendros ekonominės politikos gaires ir užimtumo strategijos gaires.
Pagrindinė šios politikos įgyvendinimo priemonė yra ES struktūrinių fondų lėšos. Kad būtų
įgyvendinti Lisabonos užimtumo strategijoje numatyti tikslai ir uždaviniai, 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioritete
“Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” siekiama šių uždavinių: gerinti darbuotojų ir įmonių
prisitaikymą prie rinkos poreikių; skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje; stiprinti
socialinę aprėptį. Ryšys tarp Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos ir 2007-2013 m.
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė
aprėptis” priemonių pateiktas žemiau esančioje lentelėje:
1 tikslas – Pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių, užtikrinant kokybišką ir
saugų užimtumą, modernizuojant darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemas
Gairės
Gairių įgyvendinimo priemonės ŽIPVP
1
prioriteto
priemonės
17
gairė:
Įgyvendinti - plėtoti socialinių paslaugų
užimtumo politiką siekiant infrastruktūrą;
visiško užimtumo, darbo - užtikrinti ieškantiems darbo “Ieškančių darbo asmenų
kokybės ir našumo gerinimo asmenims mokymo prieinamumą, integracija į darbo rinką”
bei socialinės ir teritorinės teikti jiems daugiau praktinių
“Neįgaliųjų
profesinės
sanglaudos stiprinimo
įgūdžių;
reabilitacijos
sistemos
kūrimas ir įgyvendinimas”
didinti
nekvalifikuotų
ir
ilgalaikių bedarbių užimtumo “Šeimos
ir
darbo
gebėjimus, jų integraciją į darbo įsipareigojimų derinimas”
rinką;
- derinti profesinį darbą ir šeimos
gyvenimą, tobulinant užimtumo
formas
18 gairė: Skatinti požiūrį į - skatinti pagyvenusius žmones
“Kompiuterinio raštingumo
darbą kaip į visą gyvenimą kuo ilgiau dalyvauti darbo rinkoje; įgūdžių ugdymas”
trunkantį ciklą
- numatyti sąlygas, skatinančias “Verslumo įgūdžių ugdymas”
besimokantį ir įgijusį kvalifikaciją “Ieškančių darbo asmenų
jaunimą įgyti darbo patirties (taip integracija į darbo rinką”
pat ir pameistrystės būdu)
19 gairė: Užtikrinti imlią - sudaryti palankesnes sąlygas “Ieškančių darbo asmenų
darbo rinką, didinti darbo įsidarbinti socialinėse įmonėse integracija į darbo rinką”
patrauklumą, padaryti darbą socialinės rizikos asmenims ir “Neįgaliųjų
profesinės
finansiškai
patrauklų skatinti šių įmonių steigimąsi bei reabilitacijos
sistemos
ieškantiesiems
darbo, stiprinti jų veiklą;
kūrimas ir įgyvendinimas”
įskaitant
socialiai - sukurti ir plėtoti neįgaliųjų “Neįgaliųjų
profesinės
nuskriaustus ir neveiklius profesinės reabilitacijos paslaugų reabilitacijos
programų
žmones
tinklą;
kūrimas bei įgyvendinimas,
- organizuoti socialinės rizikos ir specialistų mokymas”
atskirties grupių socialinę ir “Socialinės
rizikos
ir
profesinę integraciją
socialinės atskirties asmenų
integracija į darbo rinką”
“Diskriminacijos mažinimas
ir
socialinių problemų
prevencija”
20 gairė: Gerinti darbo rinkos - modernizuoti darbo rinkos “Socialinio
dialogo
poreikių atitiktį
institucijas
ir
optimizuoti skatinimas”
teikiamas paslaugas
“Įmonių
socialinė
- stiprinti socialinę partnerystę atsakomybė”
užimtumo saugumui užtikrinti;
- plėtoti socialinių partnerių
mokymą (ugdyti socialinio dialogo
gebėjimus, didinti kompetenciją
darbo užmokesčio, darbo našumo
ir produktyvumo, darbo tarybų
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kūrimo, dirbančio žmogaus orumo
propagavimo srityse)
2 tikslas – gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimus prisitaikyti
21 gairė: Skatinti lankstumą - ugdyti ir didinti tikslinių regionų
derinant jį su užimtumo gyventojų
kvalifikaciją
ir
garantijomis ir mažinti darbo kompetenciją
rinkos
segmentaciją, - vykdyti žemės ūkio darbuotojų
atsižvelgiant į socialinių kvalifikacijos
tobulinimą
ir
partnerių vaidmenį
konsultavimą
- skatinti ieškančių darbo asmenų
teritorinį
mobilumą,
rengti
teritorines programas;
- didinti valstybės ir savivaldybių,
kitų viešojo sektoriaus institucijų
ir įstaigų, pramonės ir verslo
įmonių darbuotojų kompetenciją ir
gebėjimus;
- didinti darbuotojų kompiuterinį
raštingumą;

“Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas įmonėse”
“Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje”
“Kaimo vietovių darbo jėgos
persiorientavimas iš žemės
ūkio į kitas veiklas”
“Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje”
“Kompiuterinio raštingumo
įgūdžių ugdymas”
“Verslumo įgūdžių ugdymas”
“Šeimos
ir
darbo
įsipareigojimų derinimas”
“Socialinio
dialogo
skatinimas”
“Įmonių
socialinė
atsakomybė”
“Emigrantų
iš
Lietuvos
sugrįžimo skatinimas”
“Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką”
“Sveikatos
priežiūros
specialistų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo
nuo pagrindinių neinfekcinių
ligų mažinimo, kvalifikacijos
kėlimas”
3 tikslas – mažinti struktūrinį nedarbą daugiau investuojant į žmones
23 gairė: Plėtoti investicijas į - pritaikyti ir diegti profesinio “Kompiuterinio raštingumo
žmogiškąjį kapitalą ir gerinti mokymo
ir
konsultavimo įgūdžių ugdymas”
jų panaudojimą
programas mažai išsilavinusiems “Verslumo įgūdžių ugdymas”
asmenims;
“Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką”
24 gairė: Švietimo ir mokymo - modernizuoti ir plėtoti regioninių “Kompiuterinio raštingumo
sistemas pritaikyti naujiems profesinio mokymo centrų bazę;
įgūdžių ugdymas”
gebėjimų reikalavimams
- vykdyti verslumo, užsienio “Verslumo įgūdžių ugdymas”
kalbų, IT ir kitų bendrųjų “Sveikatos
priežiūros
gebėjimų, kurių reikia žinių specialistų, prisidedančių prie
visuomenėje,
projektus
ir sergamumo ir mirtingumo
programas;
nuo pagrindinių neinfekcinių
ligų mažinimo, kvalifikacijos
kėlimas”
2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl nacionalinės
Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos patvirtinimo“ Nr. 1047 buvo
patvirtinta Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programa, kurios
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tikslas – didinti Lietuvos konkurencingumą. Programoje išskirti ekonomikos augimo ir užimtumo
skatinimo uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, pagrindiniai rodikliai ir Lietuvos siekiai iki
2010 metų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad yra užtikrintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros programos I prioriteto priemonių ir Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–
2010 metų programos priemonių sąsaja, tokiu būdu užtikrinant ESF remiamų veiksmų ryšį su
veiksmais, kurių imamasi įgyvendinant Europos užimtumo strategiją pagal nacionalines reformų
programas, kaip to reikalaujama ataskaitoje:
Žmogiškųjų
išteklių
programos priemonė

plėtros Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010
metų programos priemonė

„Šeimos ir darbo įsipareigojimų 95. „Sąlygų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus
derinimas
sudarymas“:
95.1. „Parengti ir įgyvendinti šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo projektus“
„Neįgaliųjų
profesinės 100.3 „Diegti profesinės reabilitacijos programas neįgaliųjų
reabilitacijos programų kūrimas įsidarbinimo galimybėms ugdyti ir plėsti paslaugų teikėjų
bei įgyvendinimas, specialistų tinklą“
mokymas“
„Diskriminacijos mažinimas ir 100.7 „Parengti ir įgyvendinti diskriminacijos darbo rinkoje
socialinių problemų prevencija“
mažinimo ir socialinių problemų prevencijos projektus“;
98. „Lyčių lygybės aspekto integravimas užimtumo srityje“:
98.1. „Organizuoti moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į
darbo rinką, ir vyresnio amžiaus moterų skatinimui dirbti ir
mokytis skirtus mokymus“, 98.2 „Organizuoti seminarus,
skirtus moterų ir vyrų vaidmenų ekonominėje veikloje
stereotipams keisti“.
„Socialinės rizikos ir socialinės 100.5 „Parengti ir įgyvendinti socialinės rizikos ir socialinės
atskirties asmenų integracija į atskirties asmenų integracijos į darbo rinką projektus“.
darbo rinką“
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 109.1. Rengti ir įgyvendinti projektus įmonių bei viešojo
viešajame sektoriuje“
sektoriaus darbuotojų gebėjimams tobulinti
„Kompiuterinio
įgūdžių ugdymas“

raštingumo 100.4. Įgyvendinti kompiuterinio raštingumo
gyventojų kompiuteriniam raštingumui didinti

programas

Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo 14 priemonė. Įgyvendinti Ekonominės migracijos reguliavimo
skatinimas
strategiją; organizuoti darbo mugę Airijoje; atlikti tyrimą, kurio
metu bus įvertintas Ekonominės migracijos reguliavimo
strategijos 2007–2008 metais įgyvendintų priemonių
efektyvumas; parengti Ekonominės migracijos reguliavimo
strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2012 metų plano
projektą (2008 metų IV ketvirtis–2010 metų IV ketvirtis,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
Įmonių socialinė atsakomybė

62.2 priemonė. Parengti ir įgyvendinti įmonių socialinės
atsakomybės skatinimo projektus (2008 metų II ketvirtis–2010
metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, kitos ministerijos, valstybės institucijos ir įstaigos,
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socialiniai partneriai).
Šeimos ir darbo įsipareigojimų 95.1 priemonė. Parengti ir įgyvendinti šeimos ir darbo
derinimas
įsipareigojimų derinimo projektus (2008 metų II ketvirtis – 2010
metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
Verslumo įgūdžių ugdymas

96.5 priemonė. Plėtoti neformalųjį jaunimo verslumo ugdymą
įgyvendinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
projektus (2008 metų III ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis,
Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės).

Socialinės rizikos ir socialinės
atskirties asmenų integracija į
darbo rinką;
Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija

98.1 priemonė. Organizuoti moterų, po ilgesnės pertraukos
grįžtančių į darbo rinką, ir vyresnio amžiaus moterų skatinimui
dirbti ir mokytis skirtus mokymus (2008 metų I ketvirtis – 2009
metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos darbo birža).

Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija
Socialinės rizikos ir socialinės
atskirties asmenų integracija į
darbo rinką;

98.2 priemonė. Organizuoti seminarus, skirtus moterų ir vyrų
vaidmenų ekonominėje veikloje stereotipams keisti (2009 metų
I ketvirtis – 2009 metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija).

Ieškančių
darbo
integracija į darbo rinką

asmenų 100.1 priemonė. Parengti ir įgyvendinti ieškančių darbo
asmenų integracijos į darbo rinką projektus (2008 metų I
ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Lietuvos darbo birža,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas
Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos programų kūrimas
bei įgyvendinimas
Kompiuterinio
raštingumo
įgūdžių ugdymas

100.3 priemonė. Diegti profesinės reabilitacijos programas
neįgaliųjų įsidarbinimo galimybėms ugdyti ir plėsti paslaugų
teikėjų tinklą (2008 metų I ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

Socialinės rizikos ir socialinės
atskirties asmenų integracija į
darbo rinką;
Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija

100.5 priemonė. Parengti ir įgyvendinti socialinės rizikos ir
socialinės atskirties asmenų integracijos į darbo rinką projektus
(2008 metų II ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).

Socialinės rizikos ir socialinės
atskirties asmenų integracija į
darbo rinką;
Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija

100.7 priemonė. Parengti ir įgyvendinti diskriminacijos darbo
rinkoje mažinimo ir socialinių problemų prevencijos projektus
(2009 metų I ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).

100.4 priemonė. Įgyvendinti kompiuterinio raštingumo
programas gyventojų kompiuteriniam raštingumui didinti
(2008 metų IV ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).
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Sveikatos
specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir
mirtingumo
nuo
pagr.
neinfekcinių ligų mažinimo,
kvalifikacijos kėlimas
Ieškančių
darbo
integracija į darbo rinką

100.9 priemonė. Parengti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, darbingumo
išsaugojimo ir didinimo, kvalifikacijos kėlimo projektus (2008
metų IV ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija).
asmenų 104 priemonė. Darbo jėgos migracijos šalies viduje skatinimo
2008 – 2010 metų programos įgyvendinimas:
104.1 priemonė. Parengti Lietuvos Respublikos užimtumo
rėmimo įstatymo pakeitimo ar papildymo įstatymo projektą,
kuris nustatytų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo
mechanizmą, ir jį priėmus įgyvendinti (2008 metų IV ketvirtis
– 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija).
104.2 priemonė. Skelbti Lietuvos darbo biržos interneto
svetainėje informaciją apie gyventojų teritorinio judumo
skatinimo priemones ir atitinkamas darbo vietas (2009 metų I
ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Lietuvos darbo birža).

Kaimo vietovių darbo jėgos 105 priemonė. Remti asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio
perorientavimas iš žemės ūkio į veikla, mokymą ir konsultavimą bei alternatyviosios žemės
kitas veiklas
ūkiui veiklos projektus (2008 metų I ketvirtis – 2010 metų IV
ketvirtis, Žemės ūkio ministerija)
Socialinio dialogo skatinimas
107.2 priemonė. Skatinti šakos kolektyvinių sutarčių
pasirašymą, kuriant dvišales tarybas, organizuojant darbuotojų
atstovų konsultavimą ir informavimą šakos kolektyvinių
sutarčių klausimais (2009 metų I ketvirtis – 2010 metų IV
ketvirtis, Trišalė taryba, socialiniai partneriai).
Socialinio dialogo skatinimas

107.3 priemonė. Rengti ir įgyvendinti socialinio dialogo plėtros
projektus (2009 metų I ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialiniai partneriai).

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmonėse
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
viešajame sektoriuje
Kaimo vietovių darbo jėgos
perorientavimas iš žemės ūkio į
kitas veiklas

109 priemonė. Darbuotojų ir įmonių gebėjimų prisitaikyti prie
globalizacijos lemiamų pokyčių didinimas:
109.1 priemonė. Rengti ir įgyvendinti projektus įmonių bei
viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimams tobulinti (2008 metų
I ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija).
109.2 priemonė. Rengti ir įgyvendinti projektus žemės ūkyje
užimtos darbo jėgos perorientavimui į alternatyvią žemės ūkiui
veiklą (2008 metų IV ketvirtis – 2010 metų IV ketvirtis,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio
ministerija).

Informuojame, kad užtikrinta 2007–2013 m. ŽIP VP I prioriteto priemonių ir Nacionalinio
pranešimo apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008–2010 m.
sąsaja, tokiu būdu užtikrinant ESF remiamų veiksmų ryšį su veiksmais, kurių imamasi įgyvendinant
Europos užimtumo strategiją pagal nacionalinius veiksmų planus dėl socialinės įtraukties, kaip to
reikalaujama ataskaitoje:
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Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas
2008–2010 m. pateiktame Socialinės aprėpties nacionalinis veiksmų plane yra įvardinti trys
pagrindiniai iššūkiai, tarp kurių „Nepakankamas dalyvavimas darbo rinkoje, kokybiško užimtumo
trūkumas“. Plane konstatuojama, kad šis iššūkis visų pirma susijęs su užimtumo kokybės gerinimu:
„siekiama paskatinti dalyvavimą tų, kurie dėl įvairių priežasčių pasitraukė iš darbo rinkos arba
turi sunkumų į ją įsitraukti (pvz., jaunimas, asmenys, kurie globoja kitus šeimos narius, ilgalaikiai
bedarbiai, pagyvenę, diskriminuojami asmenys). Aktyvesnis neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje
padėtų jiems užsitikrinti geresnę gyvenimo kokybę ir išvengti socialinės atskirties. Siekiant didinti
bendrą gyventojų užimtumo lygį, labai svarbu suderinti darbo rinkos lankstumą su užimtumo
garantijomis (vad. lanksti sauga, angl. flexicurity), pasitelkiant aktyvias darbo rinkos priemones,
skatinant lanksčias darbo formas, tinkamai reguliuojant darbo santykius. Galiausiai, užimtumo
kokybės gerinimas padėtų iš esmės sumažinti dirbančių žmonių skurdą. Pastarasis aspektas taip pat
svarbus derinant Nacionalinę socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategiją su Lisabonos
strategijos nuostatų įgyvendinimu, nes kokybiškas užimtumas padėtų didinti darbo jėgos
produktyvumą bei leistų išlikti palankioms ekonominės plėtros tendencijoms“. Tuo pat metu, plane
yra nurodyta, kad „2008–2010 m. laikotarpiu gyventojų ekonominio aktyvumo ir užimtumo
didinimo srityje numatoma ypač sustiprinti kai kurių ankstesnių priemonių taikymą bei pradėti
keletą naujų iniciatyvų. Šiam tikslui bus skiriama daugiau lėšų. Tai yra numatyta 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų panaudojimo strategijoje. Planuojama toliau įgyvendinti aktyvią darbo rinkos
politiką ir teikti užimtumo rėmimo bendrąsias paslaugas (informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas įdarbinant). Bus naudojamos tikslinės priemonės skatinant tam tikras socialinės
rizikos ar atskirtį patiriančias grupes integruotis į visuomenę ir darbo rinką (pvz., buvę kaliniai,
priklausomybės ligomis sergantys asmenys, prekybos žmonėmis aukos ir t. t.). Skatinant lyčių
lygybę bus įgyvendinami veiksmai, skirti padėti moterims įsitraukti (grįžti) į darbo rinką, remti
moterų verslumą, skatinti vienodo atlyginimo už vienodą darbą principus ir t. t. Be to, numatoma
diegti priemones, padedančias „aktyviai senėti“ ir išlikti darbo rinkoje pagyvenusiems asmenims“.
Tokiu būdu, plane iškelto tikslo siekimas, įgyvendinant uždavinį „Gyventojų užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje didinimas“ visų pirma susijęs su aktyviomis darbo rinkos priemonėmis,
įgyvendinamomis per priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“. Tačiau, įvertinant siekį pritraukti į darbo rinką socialinės rizikos ir atskirtį patiriančias
grupes, pažymėtinas beveik visų i prioriteto priemonių įgyvendinamų priemonių kompleksas.
Žemiau pateikiamos 2007-2013 m. veiksmų programos I prioriteto priemonės, atitinkančios
Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008
– 2010 m. pateikto Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano uždavinio „Gyventojų
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas“ ir „Socialinės aprėpties didinimas“ priemones:

Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano uždavinio 2007–2013
„Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas“ programos
priemonės
priemonės

m.
I

veiksmų
prioriteto

2.4.1.1. Vykdyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir “Ieškančių darbo asmenų
teikti užimtumo rėmimo bendrąsias paslaugas, siekiant geresnės integracija į darbo rinką”
darbo pasiūlos atitikties paklausai, darbo rinkos lankstumo ir
užimtumo saugumo suderinamumo, teritorinio judumo.
2.4.1.2. Skatinti socialinę partnerystę, plėtoti socialinį dialogą ir
keisti tradicinius stereotipus apie vyro ir moters vaidmenis
ekonominėje šalies veikloje. Užtikrinti lyčių lygybę darbo
rinkoje, skatinti šeimoms palankių darboviečių plėtrą.
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ir
darbo
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Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano uždavinio 2007–2013
„Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas“ programos
priemonės
priemonės
“Socialinio
skatinimas”

m.
I

veiksmų
prioriteto
dialogo

2.4.1.3. Finansuoti informavimo, konsultavimo, mokymo ir
kitas viešąsias paslaugas verslui. Ugdyti gyventojų verslumą,
rengti verslumo skatinimo kampanijas, skleisti socialiai
atsakingo verslo idėją. Skatinti moterų verslumą (organizuoti
renginius, analizuoti ir skleisti informaciją apie sėkmingus
pavyzdžius).

“Diskriminacijos mažinimas
ir
socialinių problemų
prevencija”
“Šeimos
ir
darbo
įsipareigojimų derinimas”
“Įmonių
socialinė
atsakomybė”
“Verslumo įgūdžių ugdymas”

2.4.1.4. Siekti sklandžios žemės ūkio ir kaimo raidos, plėtoti
alternatyvią žemės ūkiui veiklą. Stiprinti ūkininkų ir kitų kaimo
gyventojų, kurių veikla susijusi su žemės, miškų ūkio ar
alternatyvia žemės ūkiui veikla, profesinius įgūdžius, gerinti jų
gebėjimus dalyvauti kaimo plėtros procese. Teikti konsultacijas
kaimo moterims, pradedančioms plėtoti arba plėtojančioms
verslą kaimo vietovėse.

“Diskriminacijos mažinimas
ir
socialinių problemų
prevencija”
“Kaimo vietovių darbo jėgos
persiorientavimas iš žemės
ūkio į kitas veiklas”

2.4.1.5. Vykdyti Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo “Diskriminacijos mažinimas
strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą: skatinti ir
socialinių problemų
pagyvenusio amžiaus žmonių mokymąsi, kurti profesijų prevencija”
standartus, atlikti Mokymosi visą gyvenimą plane numatytus
mokyklų pastatų statybos ir renovacijos darbus, įdiegti vidiniu ir
išoriniu auditu grindžiamą kokybės užtikrinimo sistemą visuose
švietimo sistemos sektoriuose.
2.4.1.6. Įtraukti lyčių lygybės klausimus į formalųjį ir “Diskriminacijos mažinimas
neformalųjį švietimą bei organizuoti mokymus pedagogams ir
socialinių problemų
lyčių lygybės klausimais.
prevencija”
“Socialinės
rizikos
ir
socialinės atskirties asmenų
integracija į darbo rinką”
2.4.1.10. Skatinti darbuotojų judumą šalies viduje, kaip “Ieškančių darbo asmenų
numatyta Darbo jėgos migracijos šalies viduje skatinimo integracija į darbo rinką”
programoje ir jos įgyvendinimo 2008-2010 metų priemonių
plane.
2.4.1.11. Skatinti emigrantų sugrįžimą, vadovaujantis “Emigrantų
iš
Lietuvos
Ekonominės migracijos reguliavimo strategija ir jos sugrįžimo skatinimas”
įgyvendinimo priemonių 2007–2008 m. ir 2009-2010 m.
(rengiamas) planais.
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Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano uždavinio 2007–2013
„Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas“ programos
priemonės
priemonės

m.
I

veiksmų
prioriteto

Socialinės aprėpties nacionalinio veiksmų plano uždavinio 2007-2013
m.
veiksmų
„Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės
programos
I
prioriteto
priemonės
2.4.2.1. Remti labiausiai socialiai pažeidžiamų, socialinės “Diskriminacijos mažinimas
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių ir
socialinių problemų
dalyvavimą darbo rinkoje ir užimtumą (pvz., imigrantų, romų ir prevencija”
kt.). Sudaryti galimybes jiems įsitraukti į darbo rinką teikiant “Socialinės
rizikos
ir
būtinas socialines paslaugas ir kovojant su jų diskriminacija socialinės atskirties asmenų
darbo rinkoje.
integracija į darbo rinką”
2.4.2.2. Įgyvendinti ir įtraukti socialiai pažeidžiamus, iškritusius
iš darbo rinkos asmenis, į įvairias psichologinės ir socialinės,
profesinės reabilitacijos bei motyvacijos dirbti ir (ar) mokytis
priemones.

“Diskriminacijos mažinimas
ir
socialinių problemų
prevencija”
“Socialinės
rizikos
ir
socialinės atskirties asmenų
integracija į darbo rinką”

2.4.2.3. Išplėtoti aktyvios darbo rinkos priemonių taikymą “Neįgaliųjų
profesinės
stengiantis paskatinti neįgaliųjų ekonominį aktyvumą ir geriau reabilitacijos
sistemos
išnaudoti jų galimybes darbo rinkoje.
kūrimas ir įgyvendinimas”
“Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos
programų
kūrimas bei įgyvendinimas,
specialistų mokymas”
“Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką”
2.4.2.4. Organizuoti moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į
darbo rinką, ir vyresnio amžiaus moterų skatinimui dirbti skirtus
mokymus, kaip numatyta Valstybinėje moterų ir vyrų lygių
galimybių 2005–2009 m. programoje.

“Diskriminacijos mažinimas
ir
socialinių problemų
prevencija”
“Socialinės
rizikos
ir
socialinės atskirties asmenų
integracija į darbo rinką”

2.4.2.5. Didinti skaitmeninę aprėptį (įgyvendinant Lietuvos “Kompiuterinio raštingumo
informacinės visuomenės plėtros 2006–2008 m. programą ir įgūdžių ugdymas”
Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 m.
strategiją).
Papildant informaciją apie 2007–2013 m. ŽIP VP priemonių atitiktį Nacionaliniam
pranešimui apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008–2010 m.
būtina paminėti jame pateiktoje Nacionalinės sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos ir slaugos
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politikos strategijoje nurodytas sąsajas su veiksmų programos I prioriteto priemonėmis. Šioje
strategijoje tarp pagrindinių iššūkių, prioritetiniai tikslų ir uždavinių, aprėpiančių sveikatos
priežiūrą ir ilgalaikę globą bei slaugą, nurodytas toks siekis: „užtikrinti prieinamą ir kokybišką
sveikatos priežiūrą, tobulinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Gerinti asmens sveikatos
priežiūros paslaugų saugą ir kokybę, užtikrinti jos atitiktį ES standartams. Didėjant vyresnio
amžiaus žmonių skaičiui, augant vaikų ir jaunimo sergamumui, didėjant sergamumui psichikos ir
priklausomybės ligomis, mirtingumui nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, širdies bei kraujagyslių
ligų, piktybinių navikų, didėja socialinės ir medicininės išlaidos, auga visuomenės susirūpinimas
sveikatos priežiūra ir jos paslaugų kokybe, todėl svarbu sudaryti vienodas sąlygas visiems šalies
piliečiams gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir
jaunimo sveikatai. Bus suformuota efektyviai veikianti valstybės, apskričių ir savivaldybių sveikatos
priežiūros įstaigų sistema. Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos ir slaugos paslaugų
prieinamumo užtikrinimas, kad tokių paslaugų poreikis netaptų skurdo ir finansinės
priklausomybės priežastimi; taip pat būtų sprendžiamos nevienodų galimybių gauti sveikatos
priežiūros ir ilgalaikės slaugos paslaugas problemos. Tobulinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės
slaugos paslaugų kokybę ir tokių paslaugų pritaikymą prie kintančių visuomenės bei atskirų jos
narių poreikių ir pageidavimų, sukuriant ir vystant prevencinių priemonių tinklą bei sukuriant
paslaugų kokybės standartus ir jų priežiūros sistemą“. Įgyvendinant šį tikslą akivaizdu, kad būtina
gerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo kokybę ir kompetenciją, kad reikiamų įgūdžių
neturėjimas netaptų kliūtimi gauti kokybiškas ir lengvai prieinamas sveikatos apsaugos paslaugas –
šiam tikslui pasiekti yra skirta priemonė Nr. VP1-1.1-SADM-10-V „Sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo,
kvalifikacijos kėlimas“.
Taip pat informuojame, kad 2007-2013 m. ŽIP VP I prioriteto priemonės prisidėjo prie
užimtumo rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje 2008 m. Europos Komisijos parengtame
Lietuvos pažangos 2007 vertinime nurodyta, kad Taryba rekomendavo Lietuvai padidinti
kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, gerinti teritorinį judumą ir konstatuota, jog Lietuva atliko darbo
jėgos emigravimo priežasčių studiją ir pradėjo informavimo kampanijas apie darbo ir gyvenimo
sąlygas Lietuvoje. Taip pat Europos Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad būtina pagerinti jaunimo
įsidarbinimo galimybes; plėsti verslumo ugdymą; padidinti galimybes naudotis vaikų priežiūros
paslaugomis. Atsižvelgiant į rekomendaciją padidinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą nurodytas
Europos Komisijos rekomendacijas, ŽIP VP didelis dėmesys sutelktas į priemonę Nr. VP1-1.2SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“. Pagal šią priemonę yra remiamas
bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir neformalus švietimas, tuo pat
metu, siekiant, kad mokymas būtų savalaikis ir kokybiškas, pagal šią priemonę yra skatinami
valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų atliekami tyrimai ir kita veikla, siekiant
nustatyti iššūkius Lietuvos darbo rinkai ir rasti optimalius reagavimo į šiuos iššūkius būdus (darbo
rinkos poreikių analizė ir vertinimas, kvalifikacijų poreikio prognozės, vykdomų aktyvios darbo
rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimas, naujų paslaugų, programų, metodų rengimas ir
diegimas, kita), remiamas šių įstaigų darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimas.
Įgyvendinant šią priemonę yra numatyta remti bedarbių teritorinį mobilumą. Kita vertus deramas
dėmesys yra skirtas priemonei Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmonėse“ – tikimasi, kad ši priemonė padės didinti darbuotojų kompetenciją ir tokiu būdu bus
teigiamai įtakota kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla. Skatinant verslumo ugdymą, suplanuota, kad
2010 m. IV ketvirtyje bus organizuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP1-1.1SADM-08-K priemonė „Verslumo įgūdžių skatinimas“.
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos (Žin., 2008-10-28, Nr. 124-4718) ir
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos saitai bei LR Švietimo ir
mokslo ministerijos administruojamų priemonių pateiktas žemiau esančioje lentelėje:
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas
Švietimo kokybės užtikrinimo ir
stebėsenos sistemų stiprinimas
(planavimas)

3 uždavinys.
14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
Efektyviai
reforma.
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą
3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas
3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant

Lyderyste paremtas ir lyderiavimą
skatinantis švietimo įstaigų valdymo
tobulinimas (planavimas)
Švietimo personalo (administravimo
personalo, švietimo vadybininkų)
kvalifikacijos tobulinimo sistemų
plėtra (planavimas)
14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
reforma.

Studijų sistemos efektyvumo
didinimas (konkursas)

14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
reforma.

Studijų reglamentų rengimas ar
atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus
kokybinius reikalavimus (planavimas)
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas /
4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

59.1.11. Praktinio profesinio
mokymo išteklių plėtros
programa, patvirtinta švietimo ir
mokslo ministro 2007 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
ISAK-2333 (Žin., 2008, Nr. 7259), skirta profesinio mokymo
atitikčiai darbo rinkos
poreikiams padidinti /
62.9. 118 priemonė. Suteikti
profesijos mokytojams ir
dėstytojams technologinių
kompetencijų dirbti naujoje
(sektorinių centrų) praktinio
mokymo bazėje Suteikti
profesijos mokytojams ir
dėstytojams technologinių
kompetencijų dirbti naujoje
(sektorinių centrų) praktinio
mokymo bazėje (2009 metų
I ketvirtis–2010 metų IV
ketvirtis, Švietimo ir mokslo
ministerija).
14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
reforma/
23.1. 18 priemonė. Įgyvendinti
kompleksines programas, kurios
bus skirtos konkrečios MTEP
plėtros srities ir jai giminingo
mokslui imlaus verslo sektoriaus
kompleksinei plėtrai bei
specialistų rengimui užtikrinti
(2008 metų I ketvirtis–2010
metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija).
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ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

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

Studijų programų plėtra
nacionalinėse kompleksinėse
programose (planavimas)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

59.1.11. Praktinio profesinio
mokymo išteklių plėtros
programa, patvirtinta švietimo ir
mokslo ministro 2007 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
ISAK-2333 (Žin., 2008, Nr. 7259), skirta profesinio mokymo
atitikčiai darbo rinkos
poreikiams padidinti. /
62.6. 115 priemonė. Sukurti
lanksčias, praktiniu mokymu
grindžiamas modulines
profesinio mokymo programas ir
mokymo priemones, skirtas
mokymui pagal modulines
profesinio mokymo programas
(2009 metų I ketvirtis–2010
metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija).
62.3. 112 priemonė. Įgyvendinti
Mokymosi krypčių pasirinkimo
galimybių didinimo 14–19 metų
mokiniams modelį (2008 metų II
ketvirtis–2010 metų IV ketvirtis,
Švietimo ir mokslo ministerija).

14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
3 uždavinys.
reforma.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
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ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

Mokymo personalo, dirbančio su
lietuvių vaikais gyvenančiais
užsienyje, užsienio šalių piliečių
vaikais gyvenančiais Lietuvoje ir kitų
mokymosi poreikių turinčiais
mokiniais kompetencijų tobulinimas
(konkursas)
Aukščiausios kokybės formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas (planavimas)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
spręsti migracijos
problemas
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

59.1.11. Praktinio profesinio
mokymo išteklių plėtros
programa, patvirtinta švietimo ir
mokslo ministro 2007 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
ISAK-2333 (Žin., 2008, Nr. 7259), skirta profesinio mokymo
atitikčiai darbo rinkos
poreikiams padidinti.

Besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir
neformaliojo švietimo sistemoje
(planavimas)

3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
reforma.

Studijų kokybės gerinimas,
tarptautiškumo didinimas (konkursas)

Kalbų mokymo, verslumo ir
inovatyvių švietimo metodų kūrimas
ir diegimas (konkursas)

Aukštojo mokslo tarptautiškumo
plėtra (planavimas)

59.1.9. Nacionalinė profesinio
orientavimo švietimo sistemoje
programa, patvirtinta švietimo ir
mokslo ministro 2007 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7258)
62.8. 117 priemonė. Įgyvendinti
Nacionalinę profesinio
orientavimo švietimo sistemoje
programą (2008 metų IV
ketvirtis – 2010 metų IV
ketvirtis, Švietimo ir mokslo
ministerija, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija).

11 uždavinys.

Profesinio orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir plėtra
(planavimas)

Alternatyvus ugdymas švietimo
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

3 uždavinys.
14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
Efektyviai
reforma.
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas
11 uždavinys.
Užtikrinti darbo
jėgos pasiūlos atitiktį
paklausai, plėtojant ir
didinant investicijas į
žmogiškąjį kapitalą
3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo
jėgos pasiūlą, taip pat
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas/
4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir

23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
14.2.Migracija/
23.1. 18 priemonė. Įgyvendinti
kompleksines programas, kurios
bus skirtos konkrečios MTEP
plėtros srities ir jai giminingo
mokslui imlaus verslo sektoriaus
kompleksinei plėtrai bei
specialistų rengimui užtikrinti
(2008 metų I ketvirtis–2010
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ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas
sistemoje (planavimas)
Visuotinio priešmokyklinio ugdymo
diegimas ir kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumo
didinimas ypač kaimo vietovėse
(planavimas)
Kokybiškos mokymosi
psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios
pagalbos besimokantiems teikimas,
didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą (planavimas)
Švietimo paslaugų sistemos
prieinamumo didinimas specialiųjų
poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)
ir švietimo pagalbos specialistams,
ypač grindžiamų informacinėmis ir
komunikacinėmis technologijomis
(konkursas)

Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo
poreikių tenkinimas švietimo
sistemoje (konkursas)

Parama mokslininkų ir tyrėjų
mokslinei veiklai (subsidijų schemos)
(planavimas)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas

4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas

3 uždavinys.
Efektyviai
įgyvendinti aukštojo
mokslo ir studijų
reformą, užtikrinant
kvalifikuotos darbo

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija)/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
14.2.Migracija/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros
23.1. 18 priemonė. Įgyvendinti
kompleksines programas, kurios
bus skirtos konkrečios MTEP
plėtros srities ir jai giminingo
mokslui imlaus verslo sektoriaus
kompleksinei plėtrai bei
specialistų rengimui užtikrinti
(2008 metų I ketvirtis–2010
metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija)/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
14.3. Aukštojo mokslo ir studijų
reforma/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
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Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo
ir studentų mokslinių darbų
skatinimas (planavimas)

Mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdymas ir
mobilumo skatinimas nacionalinėse
kompleksinėse programose

Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų bazės,
e-dokumentai) (planavimas)
Aukštos kvalifikacijos specialistų
rengimas (planavimas)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
Lisabonos strategijos
politikos
įgyvendinimo programos
įgyvendinimo
Įgyvendinimo priemonės
uždavinys
jėgos pasiūlą, taip pat visuose karjeros etapuose
skatinti ūkio
konkurencingumą ir
spręsti migracijos
problemas/
4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas
4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas

ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose

Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijos
tobulinimas (konkursas)

23.1. 18 priemonė. Įgyvendinti
kompleksines programas, kurios
bus skirtos konkrečios MTEP
plėtros srities ir jai giminingo
mokslui imlaus verslo sektoriaus
kompleksinei plėtrai bei
specialistų rengimui užtikrinti
(2008 metų I ketvirtis–2010
metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija)/

MTEP tematinių tinklų, asociacijų
veiklos stiprinimas (konkursas)

23.2. 19 priemonė. Įkurti ir
plėtoti penkis integruotus
mokslo, studijų ir verslo centrus
(slėnius) (2008 metų I ketvirtis–
2010 metų IV ketvirtis, Švietimo
ir mokslo ministerija, Ūkio
ministerija)/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
Makroekonominės
politikos
įgyvendinimo
uždavinys

4 uždavinys. Skatinti
inovacijas ir
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinę
(technologinę) plėtrą
(MTEP), plėtojant
privataus ir viešojo
sektorių partnerystę
ir sudarant privataus
verslo investavimo į
MTEP paskatas

Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos
Įgyvendinimo priemonės

ŽIPVP 2 prioriteto priemonės
pavadinimas

23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose

MTEP kokybė ir ekspertų rengimas
(planavimas)

23.1. 18 priemonė. Įgyvendinti
kompleksines programas, kurios
bus skirtos konkrečios MTEP
plėtros srities ir jai giminingo
mokslui imlaus verslo sektoriaus
kompleksinei plėtrai bei
specialistų rengimui užtikrinti
(2008 metų I ketvirtis – 2010
metų IV ketvirtis, Švietimo ir
mokslo ministerija)/

Valstybės pagalba mokslininkų
įdarbinimui įmonėse (konkursas)

Tyrimai, studijos (planavimas)

23.2. 19 priemonė. Įkurti ir
plėtoti penkis integruotus
mokslo, studijų ir verslo centrus
(slėnius) (2008 metų I ketvirtis –
2010 metų IV ketvirtis, Švietimo
ir mokslo ministerija, Ūkio
ministerija)/
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose
23.5. 22 priemonė. Stiprinant
MTEP plėtros darbų
rezultatyvumą, sudaryti tyrėjams
sąlygas kelti kompetenciją
visuose karjeros etapuose

Žinių apie mokslą ir technologijas
gilinimas ir sklaida moksleivių ir
jaunimo tarpe bei lyčių lygybės
moksle skatinimas (planavimas)

ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės prisideda prie Nacionalinės Lisabonos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047 (Žin., 2008, Nr. 124-4718) įgyvendinimo.
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programa parengta
vadovaujantis 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos rekomendacija 2008/390/EB dėl valstybių narių ir
Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2008–2010) (OL 2008 L 137, p. 13), 2008 m.
liepos 15 d. Tarybos sprendimu 2008/618/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL
2008 L 198, p. 47), ir atsižvelgiant į 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos rekomendaciją 2008/399/EB
dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių atnaujinimo 2008 m. ir dėl
valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo (OL 2008 L 139, p. 57) bei į 2008 m. kovo 13–
14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas. Ryšys tarp Nacionalinės Lisabonos strategijos
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
įgyvendinimo 2008–2010 metų programos ir ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo priemonių
pateiktas žemiau esančioje lentelėje:
ŽIP
VP
4
prioriteto Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų
įgyvendinimo priemonė
programos priemonė
Viešojo
administravimo 11 priemonė. Vykdyti viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir
subjektų sistemos tobulinimas finansinės atskaitomybės sistemos reformą
Viešųjų politikų reformų 30 priemonė. Pertvarkyti ir sustiprinti programinį konkursinį
skatinimas
MTEP ir inovacijų finansavimą
Ekonominės
veiklos 60 priemonė. Įgyvendinti Geresnio reglamentavimo programą,
reglamentavimo tobulinimas, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13
kita verslo aplinka
d. nutarimu Nr. 185, ir jos pagrindu priimamus Geresnio
reglamentavimo programos įgyvendinimo priemonių planus
Bendradarbiavimo
tarp 97 priemonė. Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007–2009
valstybinio ir nevyriausybinio metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sektorių skatinimas
2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 898 (Žin., 2007, Nr. 953825), įgyvendinimas;
97.2 priemonė. Organizuoti jaunimo politikos savivaldybėse
kokybės vertinimą

Viešųjų politikų
skatinimas
Viešųjų politikų
skatinimas

reformų 103.4 priemonė. Priimti privačių įdarbinimo agentūrų paslaugų
kokybę bei teikiamų paslaugų plėtrą užtikrinančius teisės aktus ir
juos priėmus įgyvendinti
reformų 120 priemonė. Sukurti kvalifikacijų sistemos infrastruktūrą,
parengti profesinius standartus, sukurti Profesinių standartų ir
kvalifikacijų bei Kvalifikacijos pažymėjimų registrus

Šioje lentelėje pateiktos Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų
programos priemonės atitinka Europos Komisijos rekomendacijas ir specifinio dėmesio
reikalaujančias sritis.
Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis ŽIP VP 4 prioriteto įgyvendinimo priemonių
įgyvendinama valstybės ir regionų planavimo būdu žemiau lentelėje pateikiame prie kokių
nacionalinių strateginių dokumentų įgyvendinimo prisideda šios priemonės:
5. ERPF (SANGLAUDOS FONDO) PROGRAMOS: STAMBŪS PROJEKTAI (JEI
TAIKOMA)
— Netaikoma
6. TECHNINĖ PAGALBA
Vadovaujantis reglamento Nr. 1083/2006 46 straipsnio nuostatomis, iš 2007–2013 m. ES
techninės paramos galima finansuoti veiksmų programų parengiamąją, valdymo, stebėsenos,
vertinimo, informacinę ir kontrolės veiklą bei veiklą, skirtą sustiprinti ES fondų paramos
panaudojimo administracinius gebėjimus.
Siekiant tinkamai įgyvendinti projektus pagal ŽIP VP 5 prioritetą, iš 2007–2013 m. ES
techninės paramos finansuotinos išlaidos nustatytos Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų
programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789).

86

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2008 m.
2008 m. pabaigoje institucijos, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio
17 d. nutarimu Nr. 1139, priskirtos ES struktūrinės paramos administravimo funkcijos, siekdamos
įgyvendinti projektus pagal ŽIP VP 5 prioritetą, pateikė paraiškas.
2008 m. pabaigoje techninės paramos gavėjams, kurie įgyvendins projektus pagal ŽIP VP 5
prioritetą, buvo paskirstyta 40,4 proc. 2007–2013 m. ES techninės paramos, skirtos 5 prioriteto
įgyvendinimui.
Informacija apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimus
Prielaidos
Priemonės VP1-5.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“ tikslas – gerinti ES
fondų, skiriamų ŽIP VP finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti
šios veiksmų programos įgyvendinimą.
Šio tikslo siekimui ir ES struktūrinės paramos vertinimams inicijuoti ir įgyvendinti per
2008 metus buvo sukurtos šios prielaidos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir finansų ministro įsakymais patvirtinti
bendrieji ES struktūrinės paramos administravimo teisės aktai;
Finansų ministro įsakymais patvirtinti 2008 ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo
planai (žiūr. Planuojami vertinimai);
Patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas ŽIP, EA, SS ir TP veiksmų programų
prieduose numatytoms ES struktūrinės paramos vertinimo priemonėms.
Planuojami vertinimai
2008 m. vertinimo plane ŽIPVP įvertinti numatyti du vertinimai už 217,21 EUR.:
„Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo
metodologijų rengimas“. Šio vertinimo tikslas - nustatyti ŽIPVP 4 prioriteto uždavinių
įgyvendinimo rodiklių pradinę situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos
įgyvendinimo stebėseną.
„Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
grupėms situacijos, poreikių bei rezultatyvumo vertinimas siekiant įvertinti BPD 2.3 priemonės
finansinių intervecijų poveikį bei tinkamai įgyvendinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimą“. Šio vertinimo tikslas – nustatyti socialinės integracijos paslaugų socialiai
pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situaciją, poreikius bei rezultatyvumą siekiant
efektyvesnio ir kryptingesnio 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos planavimo bei įgyvendinimo.
2009 m. vertinimo plane nenumatyta ŽIPVP vertinimų, nes programos priemonės dar
neįgavo reikiamo pagreičio ir nėra objektyvios būtinybės jas vertinti.
Atlikti vertinimai
Paraiškos 2008 m. vertinimo plane numatytiems vertinimams finansuoti įgyvendinančiai
institucijai buvo pateiktos 2008 m. pabaigoje, suplanuoti vertinimai ir vertinimo galimybių
stiprinimo projektas bus įgyvendinti per 2009 metus.
2008 m. pagal į 2008 m. vertinimo planą įtrauktus vertinimus nebuvo išmokėta ES ir
bendrojo finansavimo lėšų, nes minėti vertinimai ir vertinimo galimybių stiprinimo projektas bus
įgyvendinti per 2009 metus
7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS
Remiantis 2008 m. spalio 31 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-352, pagrindiniai
informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo tikslai 2008–2009 m. yra:
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1. Informuoti apie Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos Lietuvai naują etapą
ir kokybinius jo pokyčius, stiprinti ES struktūrinės paramos ir jos rezultatų svarbos suvokimą tarp
įvairių tikslinių grupių;
2. Užtikrinti informacijos apie ES struktūrinės paramos veiksmų programas sklaidą ir
Europos Bendrijos vaidmenį jas įgyvendinant, įvairius ES paramos panaudojimo ir administravimo
aspektus, skaidrų paramos administravimą;
3. Stiprinti institucijų, atsakingų už ES struktūrinės paramos panaudojimą, administravimo
gebėjimus, informavimo ir viešinimo veiklų efektyvų planavimą, tarpinstitucinį koordinavimą.
Esama situacija
Siekiant nustatyti ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų žinomumą,
visuomenės informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie ES
struktūrinę paramą šaltinius 2008 metų pabaigoje buvo atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Šio
tyrimo duomenys rodo, kad dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų – 86% – daugiau
ar mažiau yra girdėję / žino apie Lietuvai skiriamą ES struktūrinių fondų paramą. Apie naująjį
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai etapą žino kiek mažiau nei pusė – 44% –
respondentų.
Daugumos (76%) šių respondentų nuomone, Lietuvai skiriama ES struktūrinė parama yra
ilgalaikė investicija į ateitį. 60 % visuomenės nurodė, kad žino Ekonomikos augimo veiksmų
programą, 36 % nurodė žinantys Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą ir 28 % Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą.
Dauguma (78%) gyventojų daugiau ar mažiau norėtų (78%) gauti daugiau informacijos apie
galimybes pasinaudoti 2007–2013 m. ES struktūrine parama. Šie respondentai norėtų daugiau
sužinoti apie ES struktūrinės paramos naudą kiekvienam gyventojui ir Lietuvai (53%) bei jų
savivaldybėje ES paramos lėšomis įgyvendinamus projektus (50%). Taip pat nemaža dalis
apklaustųjų norėtų gauti daugiau informacijos apie ES struktūrinės paramos lėšomis remiamas
veiklas (42%), projektus, kurių rezultatais galėtų pasinaudoti (39%) bei reikalingus dokumentus
finansavimui gauti (34%). Priimtinausi informacijos šaltiniai dominančiai informacijai apie ES
struktūrinę paramą gauti, pasak respondentų, yra televizija (47%), spauda (42%) bei internetas
(33%). Dažniausiai respondentai pageidauja, jog informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę
paramą būtų skelbiama per nacionalinę televiziją.
2009 m. pradžioje taip pat buvo atliktos galimų pareiškėjų bei jau pateikusių paraiškas
pareiškėjų pagal 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemones nuomonės tyrimai. Tyrimo
rezultatai parodė, kad 55 % galimų pareiškėjų žino apie naująjį 2007–2013 m. ES struktūrinių
fondų paramos etapą. Apie Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą daug žino 44 % galimų
pareiškėjų (dar 42 % kažką girdėjo), apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programą daug žino 28
% (kažką girdėjo 55%) ir apie Ekonomikos augimo veiksmų programą daug žino 26 % (kažką
girdėjo 41 %).
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
Finansų ministerija 2008 m. gegužės 28-29 d. Vilniuje, „Litexpo“ konferencijų ir parodų
centre, organizavo kontaktų mugę „Regionų lyderiai“. Jau antrą kartą rengiamoje mugėje
socialiniams ekonominiams partneriams, visuomenei, projektų vykdytojams ir potencialiems
pareiškėjams pristatyti apie 78 iš daugiau kaip 3500 įvairiuose Lietuvos regionuose sėkmingai
įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo. Mugės metu
veikė paramos „kavinė“, kurioje į aktualius klausimus atsakinėjo ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų atstovai. Renginio metu taip pat buvo paskelbti ir apdovanoti Regionų
lyderiai – dešimt sėkmingai įgyvendinamų ES struktūrinės paramos projektų, po vieną iš
kiekvienos apskrities Apie projektus nugalėtojus parengti filmukai transliuoti LTV „Labas rytas“
laidos metu. Be to, Siekiant pristatyti 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos rezultatus ir projektų
gerąją patirtį, 2008 m. buvo išleistas reprezentacinis nuotraukų albumas „Idėja. Ikvėpimas.
Sėkmė“.
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2008 m. balandžio – gegužės mėn. vykdyta kampanija spaudoje apie 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos prioritetus ir paprastesnes projektų administravimo sąlygas
2008 m. rugpjūčio 20 ir 22 d. Finansų ministerija Druskininkuose ir Palangoje organizavo
linksmas ir kūrybiškas popietes visai šeimai – „ES struktūrinės paramos mozaika“, kurių metu
miestų gyventojai ir svečiai pieš gerąsias permainas, kurios įvyko Lietuvoje ES struktūrinių fondų
dėka.
Visa aktuali informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, priemonių aprašymai,
kvietimai teikti paraiškas, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai, pranešimai spaudai,
naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt.
Remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 7 str. 2 d. Finansų ministerija 2008 m.
gegužės 9 dieną iškėlė ES vėliavas priešais Finansų ministerijos pagrindines patalpas J.TumoVaižganto 8A/2 bei prieš Finansų ministerijos nuomojamas patalpas, esančias Gynėjų g. 16,
Vilniuje taip pat suorganizavo Vadovaujančiosios institucijos atvirų durų dieną, skirtą ES paramą
administruojančioms institucijoms ir socialiniams-ekonominiams partneriams.
Paramos gavėjų skelbimas
ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt publikuojama ir kasdien atnaujinama
informacija apie visus pateiktus, vertinamus ir įgyvendinamus 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos projektus. Čia taip pat galima atlikti pateiktų, vertinamų ir įgyvendinamų projektų paiešką
pagal įvairius paieškos kriterijus.
Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas
2008 m. gruodžio 1, 2, 4 d. Finansų ministerija organizavo informacinius renginius
galimiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams „Apie paramą – iš ESmės. 2007–2013 m.
struktūrinių fondų galimybės“ Tauragėje, Utenoje ir Alytuje. Renginių metu buvo pristatytas
naujasis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpis taip pat renginių
lankytojai galėjo gauti konsultacijas ir užmegzti kontaktus su visų ES struktūrinės paramos
administravime dalyvaujančių institucijų atstovais. Renginių metu pristatytas leidinukas „Apie
paramą – iš Esmės. 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų galimybės“, kuriame pareiškėjams
glaustai pristatomos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama efektyviai teikti informaciją apie veiksmų
programą ir užtikrinti šios programos viešinimą, organizavo atvirų durų renginį, viešųjų renginių
akciją regionuose. Atnaujinta www.smm.lt svetainės dalis, skirta ES struktūrinei paramai, nuolat
teikiama aktuali informacija interneto svetainėse www.smm.lt ir www.esparama.lt. Siekiant
formuoti teigiamą požiūrį apie ES finansavimo švietimui ir mokslui procesą organizuota Švietimo
ir mokslo ministro spaudos konferencija. Siekiant formuoti teigiamą požiūrį apie ES lėšų
įsisavinimo planavimą, sukurta darbo grupė projektų koncepcijos sukūrimui. Per susitikimą su
projektus administruojančiomis institucijomis ir Europos socialinio fondo agentūra pareiškėjams ir
socialiniams partneriams suteikta aktuali informacija apie 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpio kvietimus.
Vidaus reikalų ministerija per 2008 metus suorganizavo 5 renginius pareiškėjams ir projektų
vykdytojams, kuriuose pristatyti 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų
programų priemones, skirtas regionų projektų įgyvendinimui, informacinį seminarą apie ŽIP VP 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemones. Išleista viešinimo priemonių: vizitinių kortelių, bloknotų, lipnių lapelių,
kišeninių kalendorių, plėvelinis maišelių. Vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvavo daugiau
kaip 15 kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, diskusijose, posėdžiuose.
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Centrinė projektų valdymo agentūra vykdė 4 mokymus bei surengė informacinį susitikimą
pareiškėjams apie paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) ir specialiosios (B) dalių
pildymą, išlaidų tinkamumą, pirkimų vykdymą, mokėjimų prašymų rengimą. Buvo nuolat teikiama
aktuali informacija interneto svetainėse www.cpva.lt ir www.esparama.lt.
Europos socialinio fondo agentūra organizavo 14 atvirų durų renginių, skirtų išmokyti
pareiškėjus teisingai užpildyti paraiškas bei išlaidų pagrindimo lenteles, pateikė 73 informacines
žinutes interneto svetainėse www.esf.lt ir www.esparama.lt, išleido 5 leidinius (reprezentacinis
leidinys apie Paramos fondą Europos socialinio fondo agentūrą ir ESF, „Projekto valdymo ciklas –
penki etapai jūsų projekto kokybei pagerinti“, “Partnerystės vadovas“, „Sėkmingai įgyvendinami
ESF projektai – geroji patirtis“, „Lygių galimybių užtikrinimas ESF projektuose“) ir lankstinuką
„Iš Europos socialinio fondo finansuojamų projektų deklaruojamų išlaidų kontrolės ir valdymo
sistemos tobulinimas: ką reiktų žinoti projektų vykdytojui?“.
Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) konkurso būdu
atrenkamų projektų kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti įgyvendinančios
institucijos publikuoja „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš šalies
dienraščių taip pat talpinami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į tikslines pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas
skelbimus gali papildomai publikuoti ir kituose leidiniuose.
Valstybės ir regionų projektų atrankos atveju, sudaryti ir patvirtinti valstybės ir regionų
projektų sąrašai taipogi skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
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