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Santrauka 
 
Šio vertinimo tikslas buvo įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos rezultatyvumą ir poveikį socialinėje ir 
užimtumo srityse ir pateikti pasiūlymus dėl ES paramos panaudojimo krypčių 2014–2020 m. Atliekant vertinimą 
išanalizuoti anksčiau parengti tyrimai, vertinimai, straipsniai, išvados ir pasisakymai; išnagrinėti įvairūs 
statistiniai duomenys (SFMIS, Lietuvos statistikos departamento, „Eurostat“, „Eurobarometro“ ir kt.); atlikta 
teisės aktų analizė, įvykdyta daugiau kaip 80 interviu Lietuvoje ir užsienyje, surengta 16 grupinių diskusijų 
(įskaitant fokusuotas diskusijas ir ekspertų paneles); išnagrinėta Estijos ir Lenkijos patirtis, atliktos Elektrėnų ir 
Širvintų savivaldybių atvejo studijos, įvertintos 2014–2020 m. ES bendrosios politikos kryptys SADM 
kompetencijos priskirtose srityse. 
 
Atliekant vertinimą, buvo įvertintos dabartinės tendencijos ir identifikuoti svarbiausi 2014-2020 m. laikotarpio 
iššūkiai socialinėje ir užimtumo srityse. Tai – nepalankios demografinės tendencijos, kai Lietuvos gyventojų 
skaičius sparčiai mažėja tiek dėl emigracijos, tiek ir dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos. Tuo pat metu 
Lietuvos visuomenė sparčiai sensta: nuosekliai mažėja vaikų ir jaunimo skaičius ir jų santykinė dalis, taip pat 
mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Šios tendencijos kelia grėsmę tiek viešųjų finansų tvarumui, tiek 
tinkamo socialinio saugumo lygio užtikrinimui šalyje. Darbo jėgos švaistymo lygis išlieka pakankamai aukštas, 
nes šalyje yra daug neužimtų ar ekonomiškai neaktyvių gyventojų, didelis ilgalaikio nedarbo lygis, didelis 
jaunimo nedarbas. Kitas svarbus iššūkis – tai ilgalaikė socialinė sanglauda. 2012 m. Lietuvoje skurdo riziką ar 
socialinę atskirtį patyrė 975 mln. asmenų, arba 32,5 proc. šalies gyventojų, ir pagal šį rodiklį Lietuva buvo 
ketvirta skurdžiausia šalis ES. Labai aktuali problema yra skurdžios šeimos ir tokiose šeimose gyvenančių vaikų 
skurdas, nes ilgalaikės skurdo pasekmės paprastai būna ypač neigiamos, o skurdo riziką patiriančių vaikų dalis 
Lietuvoje yra viena didžiausių ES. Esminės sąlygos socialiniai įtraukčiai užtikrinti yra būsto ir socialinių paslaugų 
prieinamumas, tačiau Lietuvoje abi sritys yra išplėtotos nepakankamai ir joms turės būti skiriamas didelis 
dėmesys 2014-2020 m. laikotarpiu.  
 
Ką pavyko pasiekti 2007-2013 m. laikotarpiu pasitelkiant ES paramos lėšas? Šiuo laikotarpiu SADM 
kompetencijai priskirtoms sritims pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą (ŽIPVP) skirta apie 
1,6 mlrd. litų Europos socialinio fondo (ESF) ir nacionalinio bendrafinansavimo lėšų, o pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programą (SSVP) – 490,54 mln. litų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir nacionalinio 
bendrafinansavimo lėšų. Iš viso 2007–2013 m. socialinėje ir užimtumo srityje patvirtintos 22 ESF priemonės ir 4 
ERPF priemonės (iš kurių 1 panaikinta, 5 jau baigtos įgyvendinti, o 2 priemonės neseniai patvirtintos ir dar 
nepradėtos įgyvendinti). Socialinėje ir užimtumo srityje finansuojama daugiau nei 700 projektų (programinis 
laikotarpis dar nesibaigė, todėl šis skaičius dar išaugs), o iki 2015 m. šiuose projektuose tiesiogiai dalyvauti 
turėtų apie 450 tūkst. asmenų. Įvertinant jau pasiektus rodiklius ir dar tebevykstančius projektus, iki 2015 m. 
pabaigos mokymų paslaugos bus suteiktos apie 50–60 tūkst. privačių įmonių darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų; kvalifikaciją patobulins apie 70 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų; maždaug 66 tūkst. 
gyventojų dalyvaus kompiuterinio raštingumo mokymuose, o apie 40 tūkst. bedarbių bus įtraukta į profesinio 
mokymo ir neformaliojo švietimo programas. Tikėtina, kad iki 2015 m. iš viso mokymus sėkmingai pabaigs ir 
pažymėjimus gaus apie 220–230 tūkst. asmenų. Kalbant apie kitus rodiklius, apie 165 tūkst. darbo ieškančių 
asmenų bus įtraukti į remiamo įdarbinimo programas, o socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims skirtų projektų veiklose dalyvaus apie 25–30 tūkst. asmenų. Parama pirmajam darbui padės pirmą 
kartą įsidarbinti daugiau kaip 20 tūkst. jaunų asmenų. Plėtojant socialinę ir darbo rinkos infrastruktūrą 
numatyta pastatyti, rekonstruoti arba atnaujinti 225 infrastruktūros objektus, daugiausia – nestacionarias (117) 
ir stacionarias (71) socialines paslaugas teikiančias įstaigas. 
 
Veiksmų programose numatyti produkto ir rezultato rodikliai atspindi trumpojo laikotarpio rezultatus. 
Atsižvelgiant į tai, kad ES parama yra skiriama investicijoms (plačiąja šio žodžio prasme – investicijoms į žmones, 
sistemas, infrastruktūrą) ir anksčiau ar vėliau baigsis, esminis ir svarbiausias klausimas – ar ši parama padėjo 
paskatinti ilgalaikius ir tvarius pokyčius? Viena vertus, visose priemonėse matosi „pabandymo efektas“, kai 
išbandytos naujos iniciatyvos, požiūriai ar metodai, kurie suteikė naudingų pamokų ateičiai. Pavyzdžiui, 
išbandyta mikrokreditų priemonė, visuotinės dotacijos principu teikiamos subsidijos pirmajam darbui, paramą 
privataus sektoriaus darbuotojų mokymams pabandyta teikti per asociacijas, skatinant įmonių socialinę 
atsakomybę pirmą kartą įgyvendinta paprojekčių programa, išbandyti valstybinio planavimo ir regioninio 
planavimo būdai ir t.t. Kita vertus, didelė dalis lėšų buvo skirta einamiesiems valstybės politikos tikslams ir 
aktualiausioms laikotarpio problemoms spręsti, atsižvelgiant į tai, kad ekonominė krizė labai apribojo 
nacionalinio biudžeto galimybes išpildyti valstybės socialinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, didelė ES paramos 
dalis buvo nukreipta darbo ieškantiems asmenims, teikiant paramą ne tik darbo ieškančių asmenų profesiniam 
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mokymui, bet ir finansuojant remiamą įdarbinimą bei viešuosius darbus. Tai padėjo pasiekti trumpuoju 
laikotarpiu ypač aktualų tikslą – sušvelninti krizės padarinius, tačiau darbo rinkos dinamikos iš esmės nepakeitė 
ir struktūrinių problemų neišsprendė. 
 
Sisteminio pokyčio efektas pastebimas ne visose priemonėse ir tai – tik su išlygomis. Pavyzdžiui, labai 
ambicinga darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo priemonė, skirta spręsti įsisenėjusiai problemai – 
bendradarbiavimo tarp slaugos ir globos sistemų trūkumui. Šios priemonės idėja ir įgyvendinimo būdas yra 
palankūs sisteminiam pokyčiui, tačiau ji dar tik pradėta įgyvendinti, todėl realius pasiekimus įvertinti bus galima 
tik ateityje. Kalbant apie kitas priemones, numatyta, kad ES remiamuose mokymuose dalyvaus didžioji dalis 
valstybinio sveikatos sektoriaus darbuotojų: tai palanku sisteminiam pokyčiui, tačiau vertinimo metu nebuvo 
įmanoma nustatyti, ar naujos žinios ir gebėjimai buvo naudingi darbe, ar juos pavyko pasitelkti dirbant su naujai 
įsigyta įranga. Įmonių socialinės atsakomybės srityje ES parama padėjo institucionalizuoti atsakingo verslo 
tinklą Lietuvoje, tačiau kyla daug klausimų dėl jo tęstinumo paramai pasibaigus. ES parama taip pat padėjo 
gerokai pagerinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos kokybę ir prieinamumą, tačiau šios sistemos veiklos 
efektyvumas ir tęstinumas nėra užtikrinti.  
 
Kalbant apie svarbiausias ES paramos 2007–2013 m. įgyvendinimo pamokas ir rekomendacijas 2014-2020 m. 
laikotarpiui, reiktų pradėti nuo tinkamo įgyvendinimo modelio pasirinkimo. Siekiant sisteminio pokyčio 2014–
2020 m. laikotarpiu, svarbiausia suprasti, kad ES parama (ir nacionalinis bendrafinansavimas) yra tik 
finansavimo šaltiniai. Tais atvejais, kai valstybė neturi aiškios politikos krypties, ES paramą apibrėžiantys 
dokumentai (veiksmų programos) tampa ir politikos turinį apibrėžiančiais dokumentais. Tačiau tokia logika yra 
palankiausia paramai įsisavinti – lėšoms panaudoti. Norit pasiekti ilgalaikį pokytį būtina parengti konkrečią 
valstybės atitinkamos srities politikos programą, susitarti dėl planuojamo pokyčio ir pasitelkti visas aktualias 
valstybės politikos priemones (t. y. ne tik ES paramą, bet ir nacionalinį biudžetą, teisines ir reguliacines 
priemones, socialinių pašalpų ir išmokų pokyčius) šiam pokyčiui pasiekti. Geriausias tokio iššūkio testas 2014-
2020 m. laikotarpiu bus socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Jei atitinkamoms institucijoms, vietos 
savivaldai, nevyriausybiniam sektoriui pavyks susitarti dėl konkrečios ir ambicingos deinstitucionalizacijos 
programos tai ES parama padės pasiekti sisteminį pokytį. Tačiau jei deinstitucionalizacija vyks tik kaip ES 
paramos priemonė, o ne nacionalinė programa, tai ES lėšos bus įsisavintos, kai kurių paslaugų kokybė bus 
pagerinta ir paslaugos bus suteiktos reikšmingam skaičiui žmonių. Nepaisant to, pasibaigus ES paramai, ir toliau 
kalbėsime apie prastai išplėtotą socialinių paslaugų tinklą ir prastą santykį tarp stacionarios ir bendruomeninės 
globos.  
 
2007-2013 m. laikotarpiu buvo galimybė palyginti net trijų projektų atrankos būdų privalumus ir trūkumus: 
konkursinio finansavimo, valstybinio planavimo ir regioninio planavimo. Atsižvelgiant į iki šiol sukauptą patirtį, 
2014–2020 m. laikotarpiu valstybinis projektų planavimas turėtų būti vyraujantis paramos skyrimo būdas, nors 
siekiant sisteminio pokyčio būtina, kad planavimo metu būtų sprendžiami ne tik finansiniai, bet ir kiti aktualūs 
teisiniai, reguliaciniai, mokestiniai klausimai. Konkursinį finansavimą reikėtų daugiausia taikyti toms 
priemonėms, kurias įgyvendinant reikalinga visuomenės iniciatyva, ieškoma naujų ir inovatyvių idėjų, nėra 
aiškūs konkrečios problemos sprendimo būdai. Teikiant paramą socialinių paslaugų srityje, reiktų ir toliau 
naudoti regioninio planavimo būdą, tačiau jį būtina patobulinti išpildant šias sąlygas: a) teikiant paramą būtina 
tinkamai atsižvelgti į socialinių paslaugų savivaldybėje pasiūlą, prieinamumą ir kokybę įvertinant tiek 
biudžetinių įstaigų, tiek privataus sektoriaus ir NVO teikiamas paslaugas; b) parama turėtų būti tinkamai ir 
aktyviai koordinuojama centriniu ir vietos savivaldos lygiu; c) didelė dalis paramos turėtų tekti nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomenių projektams, tačiau šie projektai turėtų būti ne vienetinės ir izoliuotos iniciatyvos, 
bet dalis integruotos socialinių paslaugų plėtros vizijos konkrečioje savivaldybėje.  
 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra tradicinė Lietuvos viešojo sektoriaus problema ir ji išliks aktuali 2014-
2020 m. laikotarpiu, nes daug užimtumui ir socialinei aprėpčiai aktualių klausimų kuruoja ir įvairios ministerijos, 
o sprendžiant šiuos klausimus būtinas bendradarbiavimas ir susitarimai (pvz., parengiant bendras programas ir 
veiksmų planus). Keletas tokių klausimų pavyzdžių: jaunimo garantijos (reikia susitarti dėl vienodo jaunimo 
garantijos supratimo; SADM teikia paramą darbo neturinčiam, nemotyvuotam jaunimui, ŠMM atsakinga už 
švietimo sistemą, darbo praktiką, SADM ir ŪM teikia paramą verslo pradžiai); pagalba šeimai, darbo ir šeimos 
įsipareigojimų derinimas (SADM kuruoja socialines paslaugas, SAM – sveikatos paslaugas, ŠMM – ikimokyklinį 
ugdymą); socialinės paslaugos (SADM atsakinga už socialines paslaugas, tačiau socialines paslaugas dažnai turi 
papildyti slaugos paslaugos, už kurias atsakinga SAM; VRM ir ŽŪM rems Leader tipo priemones vietos 
bendruomenės lygiu, dažnai šios priemonės apims ir socialinių paslaugų aspektą). 
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Didinant projektų įgyvendinimo efektyvumą 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų, pirma, ieškoti galimybių 
supaprastinti paramos valdymą tiek priemonių, tiek projektų lygiu. Žinoma, skaidrumo, atskaitomumo iš vienos 
pusės ir efektyvumo, lankstumo – iš kitos dilema yra labai sunkiai išsprendžiama ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
ES valstybėse. Vis dėlto būtina pasimokyti iš 2007–2013 m. laikotarpio pamokų, atsižvelgti į paramos gavėjų 
skundus ir mažinti reguliavimą ten, kur jis nepadeda pasiekti ES paramos tikslų. Projektų lygiu reikia rasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp projektų apimties ir administracinės naštos (dabartinė projektų administravimo 
sistema yra labiau pritaikyta dideliems projektams), kiek galima daugiau paslaugų perkelti į el. erdvę ir taikyti 
tokias supaprastinimo priemones kaip vienodo dydžio normos ar fiksuotieji išlaidų įkainiai. 
 
Tikslinės grupės atrankos problema išliks vienu iš esminių klausimų ir naujuoju paramos laikotarpiu. 
Pasirenkant tikslinę grupę labai svarbu įvertinti motyvacijos aspektą, t. y. ar priemonė turėtų padėti labiausiai 
motyvuotiems sugrįžti į darbo rinką asmenims ar, kita vertus, ji kaip tik yra skirta nemotyvuotiems ir (arba) 
atskirtį patiriantiems žmonėms. Atsižvelgiant į šį pasirinkimą, projektų atrankos kriterijai ir priemonės rodikliai 
arba sėkmės kriterijai turėtų būti labai skirtingi. Dalyvių motyvacija svarbi ir tada, kai mokamos stipendijos už 
dalyvavimą mokymuose ir kituose renginiuose – šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad tokios stipendijos nebūtų 
vienintelis ir svarbiausias dalyvavimą lemiantis veiksnys. Galiausiai, jei norima padėti labai konkrečiai ir 
specifinei tikslinei grupei, būtina tinkamai koordinuoti projektų atranką; antraip, kaip parodė 2007–2013 m. 
laikotarpio patirtis, laimi daug tai pačiai tikslinei grupei skirtų projektų ir kai kuriems iš jų būna sunku pritraukti 
reikiamą skaičių dalyvių ir įvykdyti kitus įsipareigojimus. 
 
Daug problemų kyla nustatant priemonės ir projektų stebėsenos rodiklius. Esminė dilema – kaip suderinti 
rodiklių ambicingumą su galimybėmis juos pasiekti. Idealiu atveju reikėtų nustatyti ambicingus rodiklius, nes 
tokie rodikliai gali sutelkti visas suinteresuotas šalis siekti pokyčių. Tačiau iš tikrųjų ši dilema yra susijusi su 
ankstesniu pasiūlymu dėl ES paramos įgyvendinimo mechanizmo. ES paramos stebėsenos rodikliai negali būti 
ambicingi, jeigu jie nėra pagrįsti ambicinga valstybės atitinkamos srities politika (pvz., vaikų globos įstaigų 
deinstitucionalizacija). Taigi ES parama gali paskatinti realius pokyčius ir padėti pasiekti ambicingus rodiklius tik 
tuo atveju, jei ta pačia kryptimi nukreipiamos visų suinteresuotų šalių pastangos ir pasitelkiami kiti viešosios 
politikos įrankiai (reguliavimas, socialinės paramos sistema). 2007-2013 m. laikotarpis taip pat akivaizdžiai 
parodė, kad neįmanoma tiksliai numatyti būsimų rodiklių reikšmių, kadangi neįmanoma numatyti visų 
ekonominių, politinių ir socialinių pokyčių, kurie gali pakoreguoti pradinius planus. Nepaisant to, stebėsenos 
rodikliai Lietuvoje paprastai naudojami atsiskaitant, o tai reiškia, kad visomis išgalėmis stengiamasi juos pasiekti 
(arba tiesiog keičiamos rodiklių reikšmės). Dažnai pamirštamas kitas svarbus rodiklių ir stebėsenos sistemos 
aspektas – mokymasis. Kai pernelyg sureikšminamas atsiskaitymo elementas, rodikliai pakeičia tikslus, t. y. juos 
bandoma pasiekti net ir tuo atveju, kai tai sumažina priemonės veiksmingumą. Nors skamba paradoksaliai, 
tačiau didinant stebėsenos sistemos efektyvumą reiktų pripažinti, kad rodikliai gali būti nepasiekti ir keičiami 
atsižvelgiant į įgyvendinimo patirtį. Kita vertus, svarbu užtikrinti šio proceso skaidrumą, t. y. suteikti visoms 
suinteresuotoms šalims galimybę palyginti esamus ir buvusius rodiklius ir įvertinti pokyčių priežastis. 
 
Vertinimas parodė, kad kai kurios projektų veiklos yra veiksmingesnės už kitas, nors atlikti detalaus priemonės 
ar projekto lygmens tyrimo nebuvo galimybių. 2014-2020 m. laikotarpiu reikia sudaryti galimybes atlikti 
prasmingus ir į mokymąsi orientuotus tyrimus ir vertinimus. Tokie tyrimai ir vertinimai turi: a) būti skirti 
specifiniams ir konkretiems priemonės (arba projekto) lygmens klausimams arba apibrėžtoms problemoms 
spręsti; b) numatyti galimybes taikyti sudėtingus, tačiau patikimus metodus (pvz., kontrafaktiniai metodai); ir c) 
atsižvelgiant į tyrimo klausimą, numatyti galimybę pasinaudoti administraciniais duomenimis (pvz., tokie 
duomenys yra labai palankūs tiriant aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumą). Kai kuriose ES šalyse vis 
labiau domimasi ne tik ex-post rezultatų įvertinimu, bet ir eksperimentiniais metodais, kai vertinimas vyksta ne 
„šalia“ arba pasibaigus intervencijai, bet yra integrali paramos dalis. Tokiais atvejais, jau formuluojant ES 
paramos priemones ir paramos taisykles, numatomos tikslinės ir kontrolinės grupės ir pradedamas vertinimo 
procesas. Tai pats tiksliausias būdas, kuris leistų pagrįstai įvertinti, kokios veiklos yra veiksmingiausios ir, 
atitinkamai, leistų prasmingiau panaudoti valstybės lėšas ateityje. 
 
Galiausia, kokios svarbiausios finansavimo kryptys 2014-2020 m. laikotarpiu? Pirmiausia, parama užimtumui ir 
socialinei aprėpčiai finansuoti turi tapti vienodai svarbiais paramos prioritetais (skirtingai nuo 2007–2013 m. 
laikotarpio, kai socialinė aprėptis buvo vienu iš „Kokybiško užimtumo“ prioriteto uždavinių). Tokią galimybę 
numato ES paramos reglamentų projektai (atskiri teminiai tikslai, skirti: 1) darbo jėgos užimtumui ir judumui 
remti ir 2) socialinės įtraukties skatinimui ir kovai su skurdu). Be to, įvykdžius atitinkamus teisinius ir 
institucinius pokyčius, dalį atsakomybės už žmogiškųjų išteklių plėtrą iš SADM perėmė Ūkio ministerija (parama 
padedant privataus sektoriaus darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių). Todėl SADM atsakomybės sritims 
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priskirtus žmogiškuosius ir finansinius išteklius reikėtų nukreipti dviem pagrindinėmis kryptimis: pirma, padėti 
darbo neturintiems asmenims ir, antra, spręsti socialines problemas. 
 
Kalbant apie pirmąją kryptį, skirtą darbo jėgos užimtumui didinti, 2014–2020 m. laikotarpiu daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti darbo ieškantiems asmenims, investuojant į aktyvias darbo rinkos priemones. Tačiau 
mokantis iš 2007–2013 m. laikotarpio patirties, būtina investuoti į tokias ADRP, kurios padėtų bedarbiams 
susikurti tvarią poziciją darbo rinkoje. 2007–2013 m. laikotarpiu didelė dalis paramos teko remiamo įdarbinimo 
priemonėms ir viešiesiems darbams, kurie padėjo palengvinti krizės padarinius, tačiau yra mažiau efektyvūs 
siekiant padėti ilgam įsitvirtinti darbo rinkoje. Tuo pat metu būtina toliau tobulinti darbo biržos darbuotojų 
gebėjimus ir suteikti jiems tinkamus įrankius teikti individualizuotas paslaugas, kompetentingai įvertinti 
(profiliuoti) darbo ieškančius asmenis ir pasiūlyti jiems tinkamiausias paslaugas, dirbti vadovaujantis į rezultatus 
orientuoto darbo principais ir kt. Siekiant didesnio efektyvumo, reikia įgyvendinti projektus, skirtus 
konkrečioms bedarbių grupėms, pavyzdžiui, ilgalaikiams bedarbiams, jauniems bedarbiams, jauniems ir 
nekvalifikuotiems (nemotyvuotiems) bedarbiams ir t. t. 2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva planuoja įgyvendinti 
jaunimo garantiją, t. y. pasiekti, kad visi 15–24 m. jaunuoliai mokytųsi, dirbtų arba atliktų praktiką (stažuotę). 
Tai nelengvas uždavinys, bet jį įmanoma pasiekti pasinaudojus ankstesnio laikotarpio įdirbiu, skyrus tinkamus 
išteklius ir užtikrinus, kad skirtingos institucijos koordinuotų savo veiklas ir dirbtų ta pačia kryptimi (žr. toliau 
apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą). Kitos svarbios investicijų kryptys – tai šešėlinės ekonomikos masto 
mažinimas, verslumo skatinimas, savanoriškos veiklos skatinimas. 
 
Kalbant apie antrąją kryptį – gerinti socialinę aprėptį, svarbiausias naujojo finansinio laikotarpio uždavinys 
turėtų būti tvarios ir bendruomeniškos socialinių paslaugų sistemos sukūrimas. Tai didžiulis iššūkis, kurį jau 
buvo bandoma iš dalies spręsti 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekiant šio uždavinio, 2014–2020 m. turėtų būti 
derinamos ERPF (investicijos į infrastruktūrą) ir ESF („minkštosios“ investicijos) fondų lėšos. Būtina derinti kelias 
darbo kryptis: deinstitucionalizuoti dabartinę socialinių paslaugų sistemą, kurti pereinamojo tipo ir 
bendruomenines paslaugas, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kurti ir teikti paslaugas šeimoms 
(įskaitant socialinės rizikos šeimas) ir atskirtį patiriantiems asmenims. Tuo pat metu reikia investuoti į socialinio 
darbo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimus, suteikti reikalingus darbo įrankius, tobulinti darbo metodus, 
gerinti motyvaciją. Viena iš esminių 2007–2013 m. laikotarpio pamokų – tai būtinybė kompleksiškai spręsti 
socialiai pažeidžiamų ar atskirtį patiriančių asmenų problemas, o tai reiškia, kad siekiant ilgalaikio pokyčio 
būtina ne tik teikti socialines paslaugas, bet ir padėti pasirūpinti sveikata, būstu, darbo vieta ir kt. 2014–2020 m. 
laikotarpiu taip pat daug dėmesio reikės skirti aktyviam senėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad socialinė sritis yra 
labai dinamiška, reikia numatyti paramą socialinėms inovacijoms, t. y. projektams, kurie pasiūlytų ir išbandytų 
naujus būdus padėti socialinę riziką, atskirtį ar skurdą patiriantiems asmenims. Tiesa, skiriant paramą šiai sričiai 
būtina išpildyti šias esmines socialinių inovacijų sėkmės sąlygas: a) suteikti projektų vykdytojams galimybę 
bandyti, klysti ir nepasiekti rezultatų (nes ne visos inovacijos pasiseka) ir b) gerinti viešojo ir nevyriausybinio 
sektoriaus gebėjimą mokytis iš inovatyvių projektų rezultatų ir gebėjimą juos pritaikyti praktiškai. 
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Įvadas 
Šio vertinimo objektas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kompetencijai priskirtų veiklos 
sričių būklė ir tendencijos, taip pat Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) 1 prioriteto ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (SSVP) 2 prioriteto priemonės. Šio vertinimo tikslas yra atlikti esamos 
padėties ir tendencijų analizę, įvertinti SADM kompetencijai priskirtų priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir 
naudą, taip pat pateikti siūlymus dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio. 
Vertinimo metu išanalizuoti anksčiau atlikti tyrimai, vertinimai, įvairūs straipsniai, išvados ir pasisakymai; 
išnagrinėti statistiniai duomenys (Lietuvos statistikos departamentas, „Eurostat“, „Eurobarometer“, SFMIS ir 
kt.); atlikta teisės aktų analizė; įvykdyta daugiau kaip 80 interviu Lietuvoje ir užsienyje. Grupinėse diskusijose ir 
išvažiuojamuosiuose susitikimuose dalyvavo 65 asmenys; išnagrinėta dviejų užsienio šalių (Estijos ir Lenkijos) 
patirtis ir atliktos Elektrėnų ir Širvintų rajono savivaldybių atvejo studijos ir įvertintos 2014–2020 m. ES 
bendrosios politikos kryptys SADM kompetencijos srityse. 
 
Galutinėje vertinimo ataskaitoje, kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje, pateikiami vertinimo rezultatai pagal 
Techninės specifikacijos 10 punkte nurodytus vertinimo klausimus. Siekiant nuoseklumo ir aiškumo, atsakymai į 
vertinimo klausimus pateikiami tam tikra tvarka (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Vertinimo klausimų žemėlapis 

 
Galutinės vertinimo ataskaitos 

skyrius 

1 uždavinys: atlikti SADM kompetencijai priskirtų veiklos sričių esamos būklės 
analizę 

Vertinimo ataskaitos I dalis 

10.1.1.Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių esamos 
situacijos analizę tose srityse, kurios yra priskirtos SADM kompetencijai. 

1.1. skyrius  

10.1.2. Kaip socialiniai-ekonominiai pokyčiai veikė priemonių aktualumą, 
tinkamumą? Ar išliko tęstinumas, besikeičiant socialinei-ekonominei situacijai? 

1.2. skyrius 

10.1.3. Kokie veiksniai lems ateities tendencijas žmogiškųjų išteklių plėtros ir 
socialiniame sektoriuje? 

1.3. skyrius 

10.1.4. Kokie yra ryškiausi išsivystymo netolygumai tarp Lietuvos ir ES šalių? 1.1. skyrius 

10.1.5. Kokios yra 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimo 
Lietuvoje pamokos? 

1.2. skyrius 

10.1.6. Į kokią Lietuvos ir užsienio šalių patirtį naudinga atsižvelgti rengiant 2014–
2020 m. programas (veiklos srityse priskirtose SADM kompetencijai)?  

1.2. skyrius 

2 uždavinys: įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos indėlį nacionalinės 
politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei plėtrai (veiklos srityse priskirtose SADM 

kompetencijai) 
Vertinimo ataskaitos II dalis 

10.2.1. Ar ŽIPVP 1 prioritete ir SSVP 2 prioritete nustatyti tikslai, prioritetai ir 
uždaviniai yra tinkami ir pakankami atsižvelgiant į pasikeitusią šalies socialinę–
ekonominę situaciją? 

2.1. skyrius 

10.2.2. Kaip pasikeitė intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Kiekvieno II vertinimo ataskaitos 
dalies skyriaus, išskyrus 2.1. skyrių, 

atitinkami poskyriai  
 

(poskyrio numeris nurodo skyriaus 
numerį ir vertinimo klausimo 

numerį, pvz., 2.2.–10.2.5 poskyryje 
pateikiamas atsakymas į 10.2.5. 

vertinimo klausimą nagrinėjant 2.2. 
skyriuje vertinamas priemones) 

10.2.3. Kokie yra programų priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai 
priemonių įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių 
įgyvendinimas padėjo spręsti socialines, ekonomines problemas ir tenkinti 
visuomenės poreikius? 

10.2.4. Koks yra programos tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES 
struktūrinės paramos poveikis yra pakankami (atsižvelgiant į finansavimo apimtį, 
iškeltus tikslus, tikslinių grupių poreikius ir pan.)? 

10.2.5. Kokia yra ŽIPVP 1 prioriteto ir SSVP 2 prioriteto rezultatų ir poveikio 
tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei paramai? 

10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės 
grupės / probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių 
poreikiai? 

10.2.7. Ar ŽIPVP 1 prioriteto ir SSVP 2 prioriteto priemonėse užtikrintas tinkamas ir 
pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo instrumentų: tarp fondų bei 
su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

10.2.8. Ar suplanuotos priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir 
diskriminacijos prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? Kokios 
priemonės labiau paskatintų moterų ir vyrų lygybę, kokios priemonės būtų labiau 
tinkamos ir pan.? 

10.2.9. Įvertinti ŽIPVP 1 prioriteto ir SSVP 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo 
efektyvumą 2007–2013 m. 
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10.2.10. Koks yra 2007–2013 m. struktūrinės paramos indėlis nacionalinės politikos 
tikslams įgyvendinti ir tolesnei plėtrai (veiklos srityse priskirtose SADM)? 

10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai ŽIPVP 1 prioriteto ir SSVP 2 
prioriteto priemonių stebėsenai ir vertinimui? 

10.2.12. Ar ŽIPVP 1 prioriteto ir SSVP 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo būdai 
buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie įgyvendinimo būdai būtų labiau 
tinkami ir efektyvesni? 

10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius veiklos srityse priskirtose 
SADM kompetencijai 

3 uždavinys: nustatyti prioritetus, uždavinius, finansinių išteklių poreikį ir pasiūlyti 
priemones SADM kompetencijai priskirtose veiklos srityse įgyvendinti 2014–2020 

m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu 
Vertinimo ataskaitos III dalis 

10.3.1. Kaip SADM kompetencijai priskirtų sričių veiksmų programos 
prioritetai/priemonės galėtų prisidėti prie strategijos „ES 2020“ kiekybinių tikslų 
(angl. headlines targets) pasiekimo?  

3.1. skyrius 

10.3.2. Kaip rengiant SADM kompetencijai priskirtų sričių veiksmų programų 
prioritetus/priemones turi būti atsižvelgta į tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus užimtumo ir socialinės aprėpties, viešųjų paslaugų kokybės ir 
prieinamumo didinimo tikslus, susijusius su šių programų priemonių įgyvendinimu? 

3.2. skyrius 

10.3.3. Nustatyti stebėsenos rodiklius 2014–2020 m. laikotarpiui tikslu stebėti ir 
vertinti veiksmų programų prioritetų/priemonių poveikį užimtumui, socialinei 
aprėpčiai, viešųjų paslaugų kokybei ir prieinamumui didinti? Kokia jų pradinė 
situacija ir siektina reikšmė? 

3.3. skyrius 

10.3.4. Kaip turėtų būti užtikrinamas papildomumas ir suderinamumas su kitomis 
Bendrijų iniciatyvomis? 

3.4. skyrius 

10.3.5. Pateikti pasiūlymus dėl finansinių intervencijų poreikio ir jų pasiskirstymo, 
atsižvelgiant į nustatytas priemones ir kiekybinius rodiklius. 

3.5. skyrius 

10.3.6. Nustatyti konkrečių priemonių įgyvendinimo modelius bei įvairių finansinių 
instrumentų (subsidijos, finansų inžinerija, visuotinė dotacija ir kt.) taikymo 
galimybes. 

3.6. skyrius 

10.3.7. Pateikti pasiūlymus dėl supaprastinimo elementų taikymo galimybių. 3.7. skyrius 

10.3.8. Nustatyti tobulintinas sritis (priemonės, finansiniai ištekliai, kiekybiniai 
rodikliai, sąsajos ir kt.), atsižvelgiant į išankstinio vertinimo rezultatus. 

3.8. skyrius 

10.3.9. Kaip aktyvinti socialinių–ekonominių ir regioninių partnerių įtraukimą į 
minėtų veiksmų programų rengimo procesą? 

3.9. skyrius 

10.3.10. Pateikti racionalias, savalaikes ir naujajame 2014–2020 metų ES 
struktūrinės paramos programavimo periode praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas dėl prioritetinių finansavimo sričių nustatymo iki priemonių 
lygmens (ką finansuoti, kiek lėšų skirti?). 

3.10. skyrius 

10.3.11. Nustatyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio 
intervencijų struktūrą (pasiūlyti priemones, nurodyti jų turinį, apimtis, rodiklius) 
SADM kompetencijai priskirtose veiklos srityse.  

3.11. skyrius 

10.3.12. Įvertinti atitikimą bendrosioms ir tematinėms ex ante sąlygoms, nustatyti 
būtinus veiksmus, siekiant užtikrinti atitikimą šioms sąlygoms. 3.12. skyrius 

 

I. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai 
priskirtų veiklos sričių esamos būklės ir tendencijų analizė 

1.1. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos esamos situacijos analizė 
bei išsivystymo netolygumai tarp Lietuvos ir ES šalių 

1.1.1. Darbo rinka 

Užimtumo ir ekonominio aktyvumo lygis 

2007 m. bendras (20–64 m.) užimtumo lygis Lietuvoje siekė 72,8 proc. ir buvo aukščiausias nuo 1998 m. Tačiau 
ekonominio nuosmukio laikotarpiu užimtumo padėtis šalyje smarkiai suprastėjo ir 2010 m. užimtumo lygis krito 
8,4 proc. punkto iki 64,4 proc. Nors pastaraisiais metais Lietuvoje vėl pastebimas nuoseklus užimtumo lygio 
didėjimas (2011 m. jis siekė 67 proc., o 2012 m. – 68,7 proc.), gana smarkiai atsiliekama nuo 2014–2020 m. 
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Nacionalinėje pažangos programoje
1
 (NPP) ir strategijoje „Europa 2020“

2
 įtvirtintų tikslų. Vadovaujantis NPP, 

2020 m. užimtumo lygis (20–64 m. amžiaus grupėje) Lietuvoje turėtų siekti 72,8 proc., o pagal „Europa 2020“ 
strategiją – 75 proc. Svarbu pažymėti, kad 2007–2012 m. laikotarpiu darbo jėgos aktyvumo lygis šalyje augo 
triskart greičiau nei ES vidurkis (71,8 proc.) ir padidėjo nuo 67,9 iki 71,9 proc. Spartus aktyvumo lygio augimas 
Lietuvą kilstelėjo iš 18 į 13 vietą kitų ES narių atžvilgiu. Vis dėlto, vertinant šalies užimtumo ir darbo jėgos 
aktyvumo padėtį ES kontekste, Lietuva yra tarp vidutiniokų. 

2 lentelė. Pagrindiniai užimtumo rodikliai Lietuvoje ir ES 2007–2012 m. 

Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bendras užimtumo lygis, proc. (20–64 amžiaus grupė) 

Lietuva 72,8 72 67,4 64,4 67 68,7 

ES-27 vidurkis 69,9 70,3 69 68,5 68,6 68,5 

Lietuvos vieta ES 12 15 16 21 16 13 

Jaunimo užimtumo lygis, proc. (15–24 m. amžiaus 
grupė) 

Lietuva  25,2 26,7 21,5 19,2 19,1 21,6 

ES-27 vidurkis 37,3 37,4 35 34 33,7 32,9 

Lietuvos vieta ES 21 20 26 26 25 22 

Vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis, proc. (55–
64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 53,4 53,1 51,6 48,6 50,1 51,8 

ES-27 vidurkis 44,6 45,6 46 46,3 47,4 48,9 

Lietuvos vieta ES 9 10 10 11 10 9 

Vyrų užimtumas, proc. (20–64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 76,5 75,5 66,9 63,6 67,5 69,4 

ES-27 vidurkis 77,8 77,9 75,8 75,1 75,0 74,6 

Lietuvos vieta ES 19 22 27 27 25 22 

Moterų užimtumas, proc. (20–64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 69,5 68,8 67,5 65,1 66,6 67,9 

ES-27 vidurkis 62,1 62,8 62,3 62,1 62,3 62,4 

Lietuvos vieta ES 7 7 11 12 10 9 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal „Eurostat“ duomenis. 

2007–2012 m. laikotarpiu jaunimo (15–24 m.) užimtumo ir ekonominio aktyvumo lygis Lietuvoje išliko vienas 
žemiausių visoje ES (žr. 2 lentelę). Nors 2007 m. jaunimo užimtumas siekė 25,2 proc. ir buvo aukščiausias nuo 
2000 m., pagal šį rodiklį Lietuva vis dar gerokai atsiliko nuo ES vidurkio (2007 m. 37,3 proc.). 2009–2011 m. 
jaunimo užimtumo lygis smuko dar labiau ir pasiekė 19,1 proc., tai buvo antras žemiausių rodiklių visoje ES. 
Nors 2012 m. jaunimo užimtumo lygis ūgtelėjo iki 21,6 proc., atsilikimas nuo ES vidurkio (32,9 proc. 2012 m.) 
išliko gana aukštas. Pagal darbo jėgos ekonominio aktyvumo lygį Lietuvos jaunimo rodikliai taip pat vieni 
prasčiausių ES. Nors 2007–2012 m. laikotarpiu jaunimo ekonominis aktyvumas Lietuvoje, priešingai nei ES, augo 
(2012 m. 29,3 proc.), atsilikimas nuo ES vidurkio buvo net 13,3 proc. punkto. 

Užimtumo ir ekonominio aktyvumo padėtis daug geresnė tarp vyresnio amžiaus asmenų (55–64 m.). Šios 
asmenų grupės užimtumas 2007–2012 m. laikotarpiu smuko tik keliais procentiniais punktais – nuo 53,4 iki 
51,8 proc.

3
, o lyginant su ES vidurkiu, išliko 2,9 proc. punkto aukštesnis. Pagal vyresnio amžiaus asmenų 

užimtumo lygį Lietuva yra 9 vietoje ES, o nuo NPP užsibrėžto tikslo 2020 m. atsilieka 1,7 proc. punkto. Šioje 
amžiaus grupėje taip pat pastebimas gana aukštas darbo jėgos aktyvumo lygis (58,8 proc.), viršijantis ES vidurkį 
8 proc. punktais. Nors kai kurių atskirų grupių padėtis darbo rinkoje gerokai blogesnė. Pavyzdžiui, 55–65 metų 
moterų aktyvumo lygis 2012 m. siekė tik 54,1 proc. (vyrų – 65 proc.). Pradinį ir pagrindinį išsilavinimą turinčių 
pagyvenusių asmenų užimtumo lygis 2011 m. buvo vos 17,8 proc., palyginti su 74,2 proc. tarp turinčių aukštąjį 
išsilavinimą. 

3 lentelė. Pagrindiniai darbo jėgos aktyvumo rodikliai Lietuvoje ir ES 2007–2012 m. 

Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bendras aktyvumo lygis, 
proc. 

Lietuva 67,9 68,4 69,8 70,5 71,4 71,9 

ES-27 vidurkis 70,4 70,8 70,9 71,0 71,2 71,8 

Lietuvos vieta ES 18 18 17 15 13 13 

Jaunimo aktyvumo lygis, 
proc. (15–24 m. amžiaus 
grupė) 

Lietuva 27,4 30,8 30,3 29,6 28,1 29,3 

ES-27 vidurkis 44,2 44,3 43,7 43,0 42,8 42,6 

Lietuvos vieta ES 25 22 24 23 24 23 

Vyresnio amžiaus asmenų 
aktyvumo lygis, proc. (55–
64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 55,5 55,6 57,6 56,8 57,9 58,8 

ES-27 vidurkis 47,2 48,1 49,1 49,8 50,9 52,8 

Lietuvos vieta ES 9 9 9 9 9 9 

                                                                 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo,” 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1482, Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430 (2012). 
2 European Commission, “Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth,” Communication from the Commission 
COM(2010)2020 final (2010). 
3 Statistikos departamentas, „M3030901: Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas. Požymiai: amžius, gyvenamoji vietovė, lytis, metai“, 2013.  
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Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktyvumo lygis mieste ir 
kaime, proc. 

Mieste 70,4 72,0 73,2 73,7 73,8 74,3 

Kaime 62,4 60,3 62,4 63,7 66,3 66,7 

Vyrų aktyvumo lygis, proc. 
(15–64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 71,0 71,4 72,0 72,4 73,6 73,8 

ES-27 vidurkis 77,7 77,9 77,8 77,6 77,6 78,0 

Lietuvos vieta ES 23 24 24 23 21 21 

Moterų aktyvumo lygis, 
proc. (15–64 m. amžiaus 
grupė) 

Lietuva 65,0 65,5 67,8 68,8 69,3 70,1 

ES-27 vidurkis 63,2 63,7 64,1 64,4 64,8 65,6 

Lietuvos vieta ES 14 13 12 11 11 10 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento ir „Eurostat“ duomenis. 

Lyginant pastarųjų metų skirtingų lyčių atstovų užimtumo ir aktyvumo lygio tendencijas ES šalyse (žr. 3 lentelę), 
galima teigi, kad vyrų padėtis yra prastesnė. Nors 2007 m. vyrų užimtumo lygis siekė 76,5 proc. ir buvo 7 proc. 
punktais aukštesnis nei moterų (69,5 proc.), ekonominio nuosmukio metu vyrų užimtumas tarpe net 12,9 proc. 
punkto. Pagal vyrų užimtumo lygį 2009 m. (66,9 proc.) ir 2010 m. (63,6 proc.) Lietuva užėmė paskutinę vietą ES. 
Tuo pačiu laikotarpiu moterų užimtumo lygis sumažėjo mažiau – iki 65,1 proc. ir 2 proc. punktais viršijo ES 
vidurkį. Stabilesnė moterų užimtumo padėtis ekonominio nuosmukio laikotarpiu lėmė tai, kad 2010 m. moterų 
užimtumas buvo 1,9 proc. punkto aukštesnis nei vyrų. Remiantis pastarųjų kelerių metų duomenimis, tiek vyrų 
tiek moterų užimtumo lygis vėl pradėjo augti ir 2012 m. siekė 69,4 ir 67,9 proc. atitinkamai. Pastaraisiais metais 
taip pat augo vyrų ir moterų aktyvumo lygis. 

Nedarbo lygis 

2008–2010 m. laikotarpiu smarkiai išaugęs nedarbo lygis Lietuvoje išlieka viena iš didžiausių socialinių 
problemų (žr. 4 lentelę). Bendras nedarbas (15–64 m. amžiaus grupė) šiuo laikotarpiu šoktelėjo nuo 4,4 iki 18,1 
proc. (2010 m.). Nuo 2010 m. nedarbo lygis šalyje nuosekliai mažėja, tačiau išlieka gana didelis (13,5 proc. 
2012 m.). Prie gerėjančios padėties darbo rinkoje pirmiausia prisideda didėjanti darbo vietų pasiūla: 2012 m. 
darbdaviai registravo didžiausią laisvų darbo vietų skaičių per pastaruosius porą dešimtmečių – beveik 
200 tūkst. Vis dėlto 2012 m. laisvų darbo vietų skaičius šalyje išliko toks pat kaip ir 2011 m. (0,9 proc.)

4
, o 2013 

m. sausio 1 d. šalyje vis dar buvo registruota 210,2 tūkst. bedarbių. Pagal nedarbo lygio rodiklį 2012 m. Lietuva 
buvo tik 21 tarp visų ES valstybių. NPP siekiama, kad 2020 m. šalyje nedarbas būtų žemesnis nei 7,5 proc., o 
laisvų darbo vietų lygis siektų 2 proc. 

Aukštas jaunimo (15–24 m.) nedarbas yra vienas didžiausių iššūkių ES ir Lietuvoje. Per pastaruosius kelerius 
metus jaunimo nedarbo lygis

5
 Lietuvoje buvo vienas aukščiausių ES ir siekė 35,1 proc. 2010 m. ir 32,2 proc. 

2011 m. Nors 2012 m. jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje mažėjo sparčiausiai visoje ES (iki 26,4 proc., arba 32 
tūkst. asmenų), šis rodiklis išlieka aukštesnis už ES vidurkį (22,8 proc., žr. 4 lentelę). Svarbu pažymėti ir tai, kad 
nedarbo lygis itin aukštas tarp 15–19 m. jaunuolių (2012 m. siekė 43 proc.). Taip pat ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu smarkiai išaugo niekur nedirbančio, nesimokančio ir neatliekančio praktikos (NEET) jaunimo dalis 
(žr. 4 lentelę). 2007 m. tokių jaunuolių buvo 7 proc., o 2010 m. NEET skaičius jau siekė 13,5 proc. Nors per 
pastaruosius kelerius metus NEET jaunimo dalis visų 15–24 m. jaunuolių grupėje sumažėjo iki 11,1 proc. (2012 
m.) ir buvo mažesnė už ES vidurkį (13,2 proc.), padėtis išliko daug prastesnė nei 2007 m. 2011 m. Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) atliktos studijos duomenimis

6
, didelė NEET jaunimo dalis 

2011 m. Lietuvos ekonomikai kainavo 1,07 proc. BVP. Lietuvos darbo biržos duomenimis, apie 60 proc. darbo 
biržoje registruoto jaunimo neturi profesinio pasirengimo, daugiau kaip pusė visų jaunuolių neturi darbo 
patirties ir tik kas dešimtas turi aukštąjį išsilavinimą. 

Taip pat svarbu tai, kad niekur nedirbantis, nesimokantis ir stažuočių neatliekantis jaunimas (NEET) praranda 
darbo rinkoje paklausius įgūdžius ir kvalifikaciją; nedarbas didina jaunimo, taip pat ir jų šeimos narių socialinės 
atskirties ir skurdo riziką. NPP užsibrėžtas tikslas pasiekti, kad 2020 m. jaunimo nedarbas neviršytų 16 proc. 

4 lentelė. Pagrindiniai nedarbo rodikliai Lietuvoje ir ES 2007–2012 m. 

Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bendras nedarbo lygis, proc. 
(15–64 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 4,4 5,9 13,9 18,1 15,5 13,5 

ES-27 vidurkis 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,6 

Lietuvos vieta ES 5 11 24 25 24 21 

                                                                 
4 Lietuvos statistikos departamentas „M3040203: Laisvos ir užimtos darbo vietos, laisvų darbo vietų lygis“, 2013. 
5 T. y., nedirbančių jaunuolių dalis tarp visų norinčių ir galinčių dirbti 15–24 m. amžiaus asmenų. 
6 Eurofound, “NEETS Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe”, 
October 2012.  
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Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jaunimo nedarbo lygis, proc. 
(15–24 m. amžiaus grupė) 

Lietuva 8,2 13,4 29,2 35,1 32,2 26,4 

ES-27 vidurkis 15,5 15,6 19,9 20,9 21,3 22,8 

Lietuvos vieta ES 3 15 25 26 24 12 

Niekur nedirbančio, 
nesimokančio ir praktikos 
neatliekančio jaunimo (NEET) 
dalis (15–24 m. amžiaus 
grupė) 

Lietuva 7,0 8,9 12,4 13,5 11,5 11,1 

ES-27 vidurkis 10,9 10,9 12,4 12,8 12,9 13,2 

Lietuvos vieta ES 6 11 16 17 11 10 

Vyresnio amžiaus asmenų 
nedarbo lygis, proc. (55–64 
m. amžiaus grupė) 

Lietuva 3,8 4,4 10,4 14,5 13,4 12,0 

ES-27 vidurkis 5,5 5,1 6,3 6,9 6,8 7,3 

Lietuvos vieta ES 14 16 25 25 25 23 

Ilgalaikio nedarbo lygis, proc. 

Lietuva 1,4 1,2 3,2 7,4 7,9 6,5 

ES-27 vidurkis 3,1 2,6 3,0 3,9 4,1 4,6 

Lietuvos vieta ES 6 6 15 24 22 20 

Vyrų nedarbo lygis, proc. 
 

Lietuva 4,4 6,1 17,3 21,5 18,0 15,4 

ES-27 vidurkis 6,7 6,7 9,1 9,8 9,7 10,5 

Lietuvos vieta ES 8 4 15 26 24 22 

Moterų nedarbo lygis, proc. 

Lietuva 4,4 5,7 10,5 14,6 13,1 11,7 

ES-27 vidurkis 7,9 7,6 9,0 9,7 9,8 10,6 

Lietuvos vieta ES 5 10 21 23 22 21 

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal „Eurostat“ duomenis. 

2013 m. Europos Tarybos specifinėje rekomendacijoje
7
 Lietuvai siūloma atkreipti ypatingą dėmesį ilgalaikio 

nedarbo (daugiau kaip 12 mėn.) lygio mažinimui šalyje. 2008–2012 m. ilgalaikio nedarbo lygis šalyje išaugo 
daugiau nei penkis kartus nuo 1,2 proc. 2008 iki 6,5 proc. 2012 m. ir gerokai viršijo ES vidurkį (4,6 proc.) ir NPP 
iškeltą tikslą 2020 m. (4,5 proc.). 2012 m. Lietuvoje buvo registruota 195 tūkst. bedarbių, iš kurių tik kas 
dešimtas į darbą grįžo greičiau kaip per vieną mėnesį, tuo tarpu net pusė visų bedarbių nedirbo metus ar ilgiau. 
Dėl ilgalaikio nedarbo prarandami darbo įgūdžiai, o tai mažina bedarbių galimybes įsidarbinti ateityje. 

Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) nedarbo lygis taip pat gana aukštas, lyginant su padėtimi 2007 m. ar kitomis 
ES šalimis. Nuo 2007 m. šios amžiaus grupės nedarbas išaugo daugiau nei tris kartus (nuo 3,8 proc. 2007 m. iki 
12 proc. 2012 m.), o pagal šį rodiklį Lietuva yra viena paskutinių ES (2012 m. – 20 vieta). 

Nedarbo statistika atskleidžia netolygumus darbo rinkoje teritoriniu ir lyčių atžvilgiu. Nors 2007 m. nedarbo 
lygis miestuose ir kaimo vietovėse buvo beveik vienodas, 2012 m. nedarbas kaime buvo beveik dukart 
aukštesnis (mieste – 10,6 proc., kaime – 19,5 proc.). Nedarbo lygis kaimiškose vietovėse smarkiai viršija šalies 
(13,5 proc.) ir ES (10,6 proc.) vidurkį. Taip pat pastebima, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu išaugęs 
nedarbas padidino vyrų ir moterų nedarbo atotrūkį. Nors 2007 m. abiejų lyčių nedarbo lygis buvo vienodas (4,4 
proc.), 2010 m. vyrų nedarbas šoktelėjo iki 21,5 proc., moterų – 14,6 proc., o skirtumas jau siekė 6,9 proc. 
punkto. 2012 m. vyrų nedarbo lygis išliko 3,7 proc. aukštesnis nei moterų. 

2007–2011 m. vyresnių nei 18 m. neįgaliųjų skaičius šalyje padidėjo 10427 asmenimis, arba 4,4 proc. punkto. 
Tuo pačiu laikotarpiu Lietuvos darbo biržoje registruotų neįgalių bedarbių skaičius keitėsi gana nežymiai. 2007 
m. Lietuvos darbo biržoje buvo registruoti 12122 neįgalumo laipsnį turintys bedarbiai, o 2011 m. tokių bedarbių 
buvo 11203 (žr. 5 lentelę). Darbo biržoje registruotų neįgalių bedarbių skaičius ir jų įsidarbinimo lygis didžiąja 
dalimi atspindi to meto šalies ekonominę ir darbo rinkos padėtį. Ekonominio nuosmukio laikotarpiu pastebimas 
spartus registruotų neįgalių bedarbių skaičiaus augimas, o 2009 m. jų įsidarbinimo lygis sumažėjo daugiau nei 
dvigubai. 2010 ir 2011 m. padėtis pradėjo gerėti – registruotų negalią turinčių bedarbių sparčiai mažėjo, o 
įsidarbinimo rodiklis gerėjo. 

 5 lentelė. Neįgaliųjų nedarbo rodikliai Lietuvoje  

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 

Vyresnių nei 18 m. neįgaliųjų skaičius 237347 243013 253031 251449 247774 

Registruotų neįgalių bedarbių skaičius  12122 14653 19597 15141 11203 

Registruotų neįgalių bedarbių tarp visų vyresnių nei 18 m. neįgaliųjų 5,1 6,0 7,7 6,0 4,5 

                                                                 
7 European Commission, “Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Lithuania’s 2013 national reform programme and 
delivering a Council opinion on Lithuania’s convergence programme for 2012–2016,” SWD(2013) 365 final (2013). 
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skaičius 

Registruotų neįgalių bedarbių įsidarbinimo procentinė dalis 47,8 38,7 20,5 32,2 55,6 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos socialinis žemėlapis, „Socialiniai demografiniai rodikliai“, 
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?1262538155. 

Savarankiškas darbas ir verslumas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, savarankiškai dirbančių asmenų dalis tarp visų užimtų 
gyventojų Lietuvoje 2007–2012 m. po truputį mažėjo. 2007 m. Lietuvoje savarankiškai dirbo 11,9 proc., arba 
183,2 tūkst., asmenų, o 2012 m. šis rodiklis sumažėjo iki 9,7 proc. (124,6 tūkst.)

8
. Nors pastaraisiais metais 

padėtis stabilizavosi, o 2012 m. užfiksuotas nežymus augimas, savarankiško užimtumo srityje šalis vis dar 
smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio ir NPP užsibrėžtų tikslų. 2011 m. ES savarankiškai dirbo 15,1 proc., o NPP 
siekiama, kad savarankiškai dirbančių asmenų dalis (palyginti su visais užimtais gyventojais) 2020 m. siektų 13 
proc. 

1 pav. Savarankiškai dirbančių asmenų dalis tarp visų užimtų gyventojų pagal gyvenamąją vietovę 2007–2012 m. 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

Tarp savarankiškai dirbančių asmenų akivaizdūs netolygumai teritoriniu ir lyčių atžvilgiu. 2011 m. šalyje tarp 
savarankiškai dirbančių asmenų didžiąją dalį sudarė vyrai (59 proc.) ir tik 41 proc. moterų

9
. Iš viso savarankiškai 

dirbo 11,1 proc. visų užimtų šalies vyrų ir tik 7,3 proc. moterų. Savarankiškai dirbančių asmenų dalis 
kaimiškose vietovėse išlieka 2,5 karto didesnė nei mieste (žr. 1 pav.). Tačiau 2007–2012 m. laikotarpiu 
savarankiškai dirbančių asmenų dalis kaime mažėjo daug sparčiau (3,9 proc. punkto) nei mieste (1,4 proc. 
punkto). 

Nors savarankiškas užimtumas mažėjo, verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų) 2007–
2013 m. pamažu augo. 2007 m. tūkstančiui Lietuvos gyventojų teko 18,4 SVV subjekto, tuo tarpu 2013 m. 
pradžioje šis rodiklis siekė 22. Tai lėmė ne tik išaugęs SVV subjektų skaičius (nuo 59712 2007 m. iki 65461 2013 
m.), bet ir 270 tūkst. sumažėjęs gyventojų skaičius šalyje. Nors pagal šį rodiklį Lietuva labai arti NPP tikslo (2020 
m. 1 tūkst. gyventojų tektų 23 įmonės (SVV)), tačiau gerokai atsilieka nuo ES vidurkio (2012 m. – 41,4)

10
. Taip 

pat pastebimas netolygus SVV skaičiaus pasiskirstymas gyvenamosios vietovės atžvilgiu. 2012 m. 1 tūkst. 
miesto gyventojų teko 26,6 SVV subjekto, o 1 tūkst. kaimo gyventojų – tik 9,1. 

Demografinės tendencijos  

Lietuvoje itin sparčiai mažėja gyventojų: per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 
8,3 proc. punkto (arba 270,7 tūkst.). 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2979,3 tūkst. asmenų. Pagrindinės 
priežastys lėmusios spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą yra emigracija ir neigiama natūrali gyventojų kaita. 
2007–2012 m. laikotarpiu išvykimą iš Lietuvos deklaravo 272,7 tūkst. gyventojų, iš kurių 46 proc. (125,8 tūkst.) 
priklausė 15–29 m. amžiaus grupei. Per tą patį laikotarpį dėl natūralios gyventojų kaitos šalis neteko 51 tūkst. 

                                                                 
8 Lietuvos Statistikos Departamentas „Darbo rinkos metraštis 2011“, 2012. 
9 Lietuvos Statistikos Departamentas „Darbo rinkos metraštis 2011“, 2012. 
10 Eurostat „Population on 1 January by age and sex (demo_pjan)“, 2013 ir ECORYS, EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on 
small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12, 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf. 
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gyventojų. Gyventojų skaičius Lietuvos miesto ir kaimo teritorijose mažėja tolygiai. 2007–2012 m. gyventojų 
skaičius miestuose mažėjo 7,5 proc., o kaimo – 7,8 proc. punkto. 

Lietuvoje pastebimas spartus gyventojų senėjimas. Nuo 2007 m. vidutinis gyventojų amžius išaugo 2,3 m. iki 
40,9 m. (2012 m.), o 65 m. ir vyresnių gyventojų dalis padidėjo nuo 16,6 iki 18 proc. (543,3 tūkst.). 
Prognozuojama, kad pagyvenusių išlaikomo amžiaus (per 65 metų) žmonių koeficientas, kuris 2012 m. siekė 
26,9 (ES-27 – 26,8), ir toliau didės. 2007–2011 m. vidutinė tikėtina Lietuvos gyventojų amžiaus trukmė padidėjo 
2,8 m., tačiau išliko žemiausia tarp visų ES šalių. Spartus visuomenės senėjimas kelia grėsmę socialinės 
apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemų tvarumui, nes galimybės jas išlaikyti mažėja augant socialinių, sveikatos 
priežiūros ir kitų vyresnio amžiaus asmenims reikalingų paslaugų poreikiui. 

Pastarųjų šešerių metų gimstamumo ir mirtingumo tendencijos yra teigiamos (žr. 6 lentelę). Gimstamumo lygis 
2007–2011 m. šalyje nuosekliai augo ir 2011 m. viršijo ES vidurkį. Mirtingumo lygis šalyje taip pat nuosekliai 
mažėjo. Standartizuoto mirtingumo rodiklio, rodančio mirusiųjų skaičių 100 tūkst. gyventojų, reikšmė sumažėjo 
nuo 1095,5 (2007 m.) iki 910,6 (2012 m.). Gerėjantys gimstamumo ir mirtingumo rodikliai prisideda prie 
mažesnės neigiamos natūralios gyventojų kaitos šalyje. 

6 lentelė. Pagrindiniai demografiniai rodikliai  

Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 

Bendras gimstamumo lygis
11

  

Lietuva 1,35 1,47 1,55 1,55 1,76 

ES-27 vidurkis 1,56 1,60 1,59 1,60 1,57 

Lietuvos vieta ES 22 15 12 12 7 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis
12

  Lietuva 1095,5 1033,2 962,8 950,6 910,6 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

Lietuva 70,3 71,3 72,5 72,8 73,1 

ES-27 vidurkis 78,5 78,8 79,0 79,3 79,7 

Lietuvos vieta ES 27 27 27 27 27 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal „Eurostat“ ir Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

1.1.2. Socialinė apsauga 

Skurdas, socialinė atskirtis ir nevienodos pajamos yra itin aktualios problemos Lietuvoje. Apie penktadalis 
Lietuvos gyventojų gyvena ties skurdo rizikos riba

13
 ir pagal šį skaičių Lietuva užima 22 vietą iš 27 ES šalių (ES-

27 vidurkis – 16,9 proc., žr. 7 lentelę). 

7 lentelė. Svarbiausi socialinės įtraukties ir kovos su skurdu rodikliai ir jų palyginimas su ES rodikliais 

Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 

Skurdo rizikos lygis (gyventojų skaičius proc.), 
(„Eurostat“ – „At-risk-of-poverty rate by 
poverty threshold“) 
 
Vaikų skurdo rizikos lygis (gyventojų skaičius 
proc.), („Eurostat“ – „At-risk-of-poverty rate by 
poverty threshold. Less than 18 years“) 

Lietuva 
19,1 
22,1 

20,0 
22,8 

20,6 
23,7 

20,2 
23,3 

20,0 
24,3 

ES-27 
vidurkis 

16,5 
19,5 

16,4 
20,1 

16,3 
19,8 

16,4 
20,5 

16,9 
20,6 

Lietuvos 
vieta ES 

20 
20 

23 
19–20 

24 
21–23 

23 
22 

22 
21 

Gyventojai, patiriantys skurdo riziką ar 
socialinę atskirtį (gyventojų skaičius proc.) 
(„Eurostat“ – „People at risk of poverty or 
social exclusion“) 

Lietuva 28,7 27,6 29,5 33,4 33,4 

ES-27 
vidurkis 

24,4 23,6 23,1 23,6 24,2 

Lietuvos 
vieta ES 

22 21 23 24 23 

Dirbantys asmenys, patiriantys skurdo riziką 
(gyventojų skaičius proc.) („Eurostat“ – „In-
work at-risk-of-poverty rate“) 

Lietuva 8,0 9,4 10,4 12,3 10,1 

ES-27 
vidurkis 

8,5 8,5 8,4 8,4 8,9 

Lietuvos 
vieta ES 

18–19 20–21 22 24 20 

Didelis būstų trūkumas (gyventojų skaičius 
proc.) („Eurostat“ – „Severe housing 
deprivation rate“)* 

Lietuva 21,9 19,8 16,8 13,6 7,7 

ES-27 
vidurkis 

7,1 6,6 5,9 5,7 5,5 

Lietuvos 
vieta ES 

24 23 23 22 19 

                                                                 
11 Vidutinis gimusiųjų skaičius, kurį moteris pagimdytų per visą savo reproduktyvų gyvenimo laikotarpį pagal tų metų gimstamumo lygį ir 
amžių (Eurostat: Fertility indicators (demo_find)).  
12 Mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą (LSD: M3010604: Standartizuotas mirtingumo rodiklis). 
13 Skurdo rizikos riba apskaičiuojama kaip 60 proc. vidurinių disponuojamų pajamų šalyje. 
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Rodiklis  2007 2008 2009 2010 2011 

Gyventojai, patenkinti ilgalaikių socialinės 
globos paslaugų kokybe (proc.) 
(„Eurobarometer“ – „Quality of long-term care 
services is good / fairly good“) 

Lietuva n.d. n.d. n.d. 23 n.d. 

ES-27 
vidurkis 

n.d. n.d. n.d. 44 n.d. 

Lietuvos 
vieta ES 

n.d. n.d. n.d. 24–25 n.d. 

Vaikai nuo trejų metų iki privalomojo 
mokyklinio amžiaus, kuriems suteikiama 
priežiūra (proc.), („Eurostat” – „Proportion of 
children between 3 and the minimum 
mandatory school age in formal childcare 1 to 
29 hours and 30+ hours”) 

Lietuva 59 62 55 67 65 

ES-27 
vidurkis 

81 83 84 84 84 

Lietuvos 
vieta ES 

23–24 23 25–26 23 24 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 
Vaikų socialinės rizikos šeimose skaičius 

Lietuva 
11 958 
27 881 

11 350 
25 483 

11 121 
24 222 

10 904 
23 335 

10 608 
22 073 

*Didelis būsto trūkumas skaičiuojamas pagal tai, kiek gyventojų gyvena perpildytuose būstuose arba būstuose, turinčiuose bent vieną iš šių 
bruožų: būstas su varvančiu stogu, neturintis vonios (dušo) ir viduje esančio tualeto, arba būstas, kuriame yra pernelyg tamsu. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Eurostat“; „Eurobarometer“ „Poverty and Social Exclusion“, 2010. 

Skurdo rizikos lygis nuo 2005 metų išliko panašus, nors ekonominio pakilimo metais jis buvo truputį sumažėjęs 
(žr. 2 pav.). Labiausiai skurdo pažeidžiamos visuomenės grupės pagal užimtumo statusą yra bedarbiai (53,1 
proc.) ir kiti ekonomiškai neaktyvūs asmenys (29,1 proc.)

14
; pagal namų ūkio tipą – vienas suaugęs asmuo su 

vaikais (42,4 proc.), šeimos su trimis ir daugiau vaikų (33 proc.) ir vieniši asmenys (26,9 proc.). Net 10 proc. 
dirbančių asmenų patiria skurdo riziką, o pagal šį rodiklį Lietuva yra 20 tarp kitų ES narių (žr. 7 lentelę). 
Nacionalinėje pažangos programoje numatyta, kad iki 2020 m. skurdo riziką patiriančių dirbančių asmenų dalis 
turėtų sumažėti iki 6,2 proc. Lietuvoje yra dideli miesto ir kaimo regioniniai skirtumai. 2011 m. skurdo rizikos 
lygis miestuose sudarė 14,7 proc., o kaimuose – 30,7 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
strateginio konteksto rodiklis yra pasiekti, kad iki 2015 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje sumažėtų iki 10 proc. 
(žr. 2 pav.). 

2 pav. Skurdo rizikos lygis Lietuvoje 2005–2011 m. ir SSVP ir ŽIPVP strateginio konteksto rodiklis 2015 m. 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

                                                                 
14 Neaktyvūs gyventojai – asmenys, kurių negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių. Tai vaikai, nedirbantys mokiniai ir studen-
tai, namų šeimininkės (-ai), nedirbantys pensininkai, neįgalieji, rentininkai, nuteistieji, asmenys, praradę viltį rasti darbą. Lietuvos statistikos 
departamentas „Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas”, http://db.stat.gov.lt/sips/leid/p2012006II/p2012006II_metaduomenys.htm. 
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2011 m. Lietuvoje skurdo riziką ar socialinę atskirtį patyrė 1,08 mln. Asmenų, arba 33,4 proc. šalies 
gyventojų

15
. Pagal šį rodiklį Lietuva buvo ketvirta skurdžiausia šalis ES (ES-27 vidurkis – 24,2 proc., žr. 7 lentelę). 

Nacionalinėje pažangos programoje Lietuva įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti gyventojų, patiriančių skurdo 
riziką ar socialinę atskirtį, skaičių iki 814 000. Šis rodiklis yra suderintas su strategijos „Europa 2020“ tikslu 
Europos Sąjungoje 20 mln. sumažinti socialinę atskirtį ir skurdo riziką patiriančių asmenų skaičių. 

Ypatingą skurdo ir socialinės atskirties riziką patiria labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės. 
2011 m. atlikus tyrimą

16
 nustatyta, kad didžiausią socialinės integracijos paslaugų poreikį jaučia darbingo 

amžiaus neįgalieji (82,7 proc. iš visų socialinės rizikos atvejų, iš viso – 183 796 asmenys) ir vyresnės nei 50 m. 
amžiaus moterys, registruotos darbo biržoje (11,2 proc. atvejų, 24 855 moterys). Apie 3 proc. socialinių 
paslaugų poreikio sudaro asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, apie 1,5 proc. poreikio – romai ir 
buvę vaikų namų auklėtiniai. Dar 0,7 proc. paslaugų reikia suteikti asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. 

Lietuvoje yra ypač aktuali vaikų skurdo problema. 2011 m. kas ketvirtas vaikas (iki 18 metų) patyrė skurdo 
riziką ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 21 vietą tarp kitų Europos Sąjungos šalių (žr. 7 lentelę). Vaikų skurdą 
lemia šeimų struktūra ir socialinė padėtis: didesnė skurdo rizika gresia vienišiems tėvams ir daugiavaikėms 
šeimoms (žr. 2 pav.), socialinės rizikos šeimoms. Socialinės rizikos šeimų skaičius Lietuvoje 2007–2012 m. 
nežymiai mažėjo (žr. 7 lentelę), bet 2012 m. Lietuvoje įregistruotos 10 389 tokios šeimos, o jose gyveno 21 303 
vaikai

17
. Socialinės rizikos šeimose gyvenantys vaikai sudaro 3,8 proc. visų Lietuvos vaikų; jie susiduria ne tik su 

skurdo, bet ir su elgesio problemomis. Skurdas taip pat gresia tėvų globos netekusiems vaikams
18

 – 2011 m. jie 
sudarė apie 2 proc. visų Lietuvos vaikų ir ši dalis beveik nesikeitė nuo 2007 m. Dalis vaikų, nors formaliai yra 
prižiūrimi tėvų, iš tikrųjų bent kurį laiką lieka be tėvų globos, nes šie emigruoja į užsienį. 

Pagrindine skurdo priežastimi galima laikyti nedarbą, tačiau šiam reiškiniui įtakos turi ir kiti veiksniai: socialinės 
apsaugos sistemos aprėptis, viešųjų socialinių paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) 
prieinamumas ir kokybė, būsto prieinamumas, galimybės plėtoti socialinį verslą ir kt. Būsto prieinamumas 
Lietuvoje yra ypač problemiškas. „Eurostat“ duomenimis, 7,7 proc. Lietuvos gyventojų patiria didelį būsto 
trūkumą ir pagal šį rodiklį Lietuva užima 19 vietą tarp kitų ES narių (žr. 7 lentelę). 2012 m. sąrašuose socialiniam 
būstui nuomoti buvo 34 584 asmenys arba šeimos, kurioms priklausė 69 330 šeimos narių. Gyvenamosios 
patalpos 2012 m. išnuomotos 1086 asmenims arba šeimoms, t. y. 3 proc. sąrašuose laukusių asmenų. 
Nacionalinėje pažangos programoje numatyta, kad 2020 m. socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms turės siekti 100 proc. Šį rodiklį numatoma pasiekti priėmus įstatymą, kuris reglamentuos 
paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti

19
. 2011 m. neįgaliųjų poreikiams pritaikyta mažiau nei pusė būstų (45 proc.), 

dėl kurių neįgalieji pateikė prašymus. NPP numatyta, kad 2020 m. šis rodiklis turės pasiekti 95 proc. 

Skurdo lygiui įtakos turi ir darbo paiešką apsunkina menkos galimybės derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 
Europos statistikos tarnybos duomenimis, 2010 m. vaikus arba kitus asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė 
priežiūra, Lietuvoje prižiūrėjo 68,8 tūkst. asmenų

20
, kurių du trečdaliai – moterys. 2010 m. tik apie 15 proc. 

dirbančių Lietuvos gyventojų manė, kad darbe jiems sudaromos galimybės anksčiau ar vėliau pradėti ir (arba) 
baigti darbo dieną dėl priežasčių, susijusių su šeimos aplinkybėmis

21
. 2011 m. Lietuvoje vaikų priežiūra buvo 

suteikta tik 65 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir pagal šį rodiklį Lietuva buvo 24 
tarp kitų ES šalių (žr. 7 lentelę)

22
. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. pradžioje atlikta savivaldybių 

                                                                 
15 Šis rodiklis yra skaičiuojamas atsižvelgiant į tris kriterijus: skurdo riziką patiriantys asmenys (apie 647 tūkst.), asmenys, gyvenantys žemo 
darbo intensyvumo namų ūkiuose (apie 313 tūkst.), materialiniame nepritekliuje gyvenantys asmenys (598 tūkst.). Kai kurie asmenys vienu 
metu priklauso dviems ar trims iš šių kategorijų. 
16 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir 
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinę paramą (Vilnius, 2011). 
17 Lietuvos savivaldybės taip pat sudaro signalinių socialinės rizikos šeimų sąrašus – į juos įtraukiamos šeimos, gebančios spręsti problemas 
savarankiškai, bet kurioms reikalinga periodiška pagalba. Į signalinius sąrašus įtraukiamos iš socialinės rizikos šeimų sąrašo išbrauktos 
šeimos. Lietuvoje nėra oficialiai prieinama signalinių šeimų statistika. 
18 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties strategijas 2008–2010 m. (NP-SASAS),” Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime 2008 m. rugsėjo 3 d. (protokolas 
Nr.49) (2008). 
19 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti įstatymo 
projektas,” 2013-05-10 registruotas įstatymo projektas Nr. 13-1337-01 (2013). 
20 Specialios darbo jėgos tyrimo metu atliktos apklausos duomenimis, 39,5 tūkst. 15–64 m. asmenų užsiėmė vaikų iki 14 m. priežiūra ir dar 
29,3 tūkst. – artimųjų/draugų, vyresnių nei 15 m., priežiūra. 
21 Atitinkamai 43,2 proc. ir 42,4 proc. dirbančių manė, kad tokia galimybe gali pasinaudoti retais atvejais arba iš viso neturi tokios 
galimybės. 
22 Lietuva atsilieka nuo Barselonos tikslų, kuriuose numatyta, kad 2010 m. vaikų priežiūra turėtų būti prieinama 90 proc. vaikų. 2002 m. ES 
šalių valstybių ir vyriausybių vadovai „Barselonos Europos Vadovų Tarybos išvadose“ sutarė, kad „valstybės narės turėtų stengtis iki 2010 
m. suteikti priežiūrą ne mažiau kaip 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus“. Council of the European Union, 
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apklausa atskleidė, kad dienos (trumpalaikė) socialinė globa asmens namuose nebuvo teikiama 22 
savivaldybėse iš 60

23
, nors tokių paslaugų poreikis auga. Atsižvelgiant į tai, kad 65 m. ir vyresnio amžiaus 

asmenų skaičius, tenkantis 15–64 m. asmenims, pastaraisiais metais didėja, vyresnio amžiaus asmenų 
priežiūros poreikis tik augs. 

Socialinių paslaugų poreikis Lietuvoje nuolat auga. Tai lemia įvairūs demografiniai iššūkiai: gyventojų 
senėjimas, emigracija, mažas gimstamumas ir besikeičiantis šeimos modelis. 2012 m. 18 proc. visų Lietuvos 
gyventojų sudarė asmenys, vyresni nei 65 m., t. y. daugiau nei 0,5 mln. asmenų. Lietuvoje taip pat gyvena apie 
260 tūkst. neįgaliųjų. Numatoma, kad gyvenimo trukmė ateityje ilgės, tačiau gyventojų skaičius Lietuvoje iki 
2060 m. gali sumažėti apie 18 proc., todėl demografinė našta bus ypač juntama. 

Lietuviai yra mažiau patenkinti socialinių paslaugų prieinamumu ir kokybe nei vidutinis ES gyventojas. 
Pavyzdžiui, tik kas ketvirtas lietuvis palankiai vertina ilgalaikių socialinių paslaugų kokybę ir pagal šį rodiklį 
Lietuva užima 24–25 vietą iš 27 ES narių (ES vidurkis – 44 proc., žr. 7 lentelę). Beveik pusė Lietuvos gyventojų 
(45 proc.) yra patenkinti vaikų priežiūros paslaugų kokybe, nors, lyginant su kitomis ES narėmis, Lietuva atrodo 
vidutiniškai (23 vieta, ES vidurkis – 54 proc.). Tik 16 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad ilgalaikės socialinės 
globos paslaugos Lietuvoje yra prieinamos, o vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą teigiamai vertina trečdalis 
lietuvių

24
. 

Socialinės paslaugos yra netolygiai išplėtotos skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Daugiausia socialinių 
paslaugų yra teikiama Molėtų rajono, Birštono miesto ir Rietavo savivaldybėse (10 000 gyventojų tenka apie 
200 vietų (paslaugų)), o mažiausiai – Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse (10 000 
gyventojų tenka apie 30 vietų (paslaugų))

25
. Socialinių paslaugų lygis dalyje savivaldybių vis dar neatitinka 2007 

m. patvirtintų Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų
26

. 

Per kelias dešimtis metų susiformavusi socialinių paslaugų teikimo institucinė struktūra vis dar lemia tai, kad 
stacionari globa institucijose yra išplėtota labiau negu bendruomeninė globa. Pavyzdžiui, 2011 m. senų 
žmonių ir neįgalių asmenų globos įstaigose gyveno 10 475 asmenys, o savarankiško gyvenimo namuose – tik 
212 asmenų. Vidutiniškai vienoje neįgaliųjų socialinės globos įstaigoje gyvena 168 asmenys (daugiausia Macikų 
socialinės globos namuose – 478 asmenys, Skemų socialinės globos namuose – 377 asmenys, Aknystos 
socialinės globos namuose – 325 asmenys). Didelėse socialinės globos įstaigose sunku užtikrinti individualias ir 
kokybiškas paslaugas, padėti gyventojams pagal galimybes dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime. 

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios numatyta, kad ES šalys narės turėtų skatinti didesnį neįgaliųjų 
gyvenimo savarankiškumą ir vykdyti deinstitucionalizaciją

27
. Vadovaujantis šia strategija ir kitais tarptautiniais 

teisės aktais, 2012 m. Lietuvoje priimtos deinstitucionalizacijos strateginės gairės
28

, o šiuo metu rengiama 
nacionalinė deinstitucionalizacijos strategija

29
. Šių strateginių dokumentų tikslas yra iki 2030 m. sukurti 

nuoseklią paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui ir neįgaliam 
asmeniui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Šį procesą sudarys 
daug etapų, pavyzdžiui, bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra, pereinamųjų paslaugų kūrimas, socialinių 
darbuotojų perkvalifikavimas ir pan. 

2013 m. pradžioje Lietuvoje prasidėjo socialinės globos įstaigų licencijavimas. Licencijavimas yra 
įgyvendinamas pagal Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisykles

30
; licenciją norinčios gauti įstaigos privalo 

                                                                                                                                                                                                        

“Presidency Conclusions. Barcelona European Council 15 and 16 March 2002,” SN 100/1/02 REV 1 (2002), 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf. 
23 Likusiose 38 savivaldybėse šias paslaugas teikia socialinių paslaugų įstaigos (4 savivaldybėse), socialinių paslaugų įstaigos ir sveikatos 
priežiūros įstaigos pagal bendradarbiavimo sutartis (23 savivaldybėse), socialinių paslaugų įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos pagal 
bendradarbiavimo sutartis (2 savivaldybėse) arba organizuoja paslaugas kitais būdais (10 savivaldybių). 
24 “Affordability of long-term care services / childcare services”. Eurobarometer, Poverty and Social Exclusion. Report, Special 
Eurobarometer 355 (Brussels, Belgium: Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate General for Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities, December 2010). 
25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymo savivaldybėse apžvalga, 
Tyrimą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties ir bendruomenių departamento Socialinių paslaugų skyrius, 
2011. 
26 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo,” 2007 m. liepos 
4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-185, Valstybės žinios, 2007-07-10, Nr. 76-3031 (2007). 
27 Europos Komisija, „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, Briuselis , 2010.11.15, 
KOM(2010), 636 galutinis. 
28 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, “Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų 
socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo”, 2012 m. lapkričio 16 d., nr. A1-517, Vilnius. 
29 Globos namų deinstitucionalizacija yra perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų ar artimos šeimos aplinkai 
globos. 
30 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo,” 2012 m. gegužės 16 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 528, Valstybės žinios, 2012-05-19, Nr. 57-2864 (2012). 
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atitikti Socialinės globos normas
31

. Šis procesas užtikrins, kad iki 2015 m. paslaugas norinčios toliau teikti 
įstaigos atitiks bendruosius kokybės standartus. 

2012 m. penkiose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinti bandomieji projektai, kurių metu savivaldybėms buvo 
suteikta teisė pačioms skirstyti piniginę socialinę paramą vietos gyventojams. Projektų tikslas – išvengti 
atvejų, kai socialinė parama skiriama žmonėms, kurie nuslepia savo realias pajamas. 2012 m. duomenimis, šis 
eksperimentas pasiteisino. Pavyzdžiui, 2012 m., palyginti su 2011 m., išlaidos socialinei pašalpai mokėti visose 
60 savivaldybių sumažėjo 2,1 proc., o 5 bandomosiose savivaldybėse – 20,1 proc. Bandomosiose savivaldybėse 
pašalpos gavėjų skaičius sumažėjo 13,6 proc., o kitose savivaldybėse jis truputį išaugo – 0,36 proc.

32
 Europos 

Komisija rekomenduoja, kad būtų atlikta nuodugni šios reformos analizė įvertinant jos poveikį skurdo 
mažinimui ir sukčiavimo vengimui

33
. 

1.2. 2007–2013 m. laikotarpio patirtis ir svarbiausios pamokos 2014–2020 m. 
laikotarpiu 

1.2.1. Kaip socialiniai-ekonominiai pokyčiai veikė priemonių aktualumą, tinkamumą? Ar išliko 
tęstinumas, besikeičiant socialinei-ekonominei situacijai? 

2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje smarkiai keitėsi socialinė ir ekonominė padėtis. Planuojant priemones ir jų 
įgyvendinimo pradžioje (2006–2007 m.) Lietuva patyrė ekonominį pakilimą: plėtojosi verslas, buvo kuriamos 
naujos darbo vietos, ėmė stigti darbo jėgos

34
. Dėl šių priežasčių pradėtos įgyvendinti priemonės, skirtos didinti 

darbo jėgos pasiūlą šalyje ir į darbo rinką įtraukti joje nedalyvaujančias grupes. Pavyzdžiui, patvirtinta priemonė 
„VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“, skirta skatinti asmenų, išvykusių iš Lietuvos 
dėl ekonominių priežasčių sugrįžimą ir jų integraciją į darbo rinką. Priemonės „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ ir „VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ skirtos sudaryti sąlygas neįgaliesiems 
integruotis į darbo rinką. 

2008–2009 m. Lietuvoje prasidėjus ekonominei krizei, užimtumo lygis sumažėjo, nedarbas išaugo, todėl ėmė 
stigti laisvų darbo vietų

35
. Išaugus bedarbių skaičiui, valstybės prioritetu tapo jų reintegracija į darbo rinką, o 

poreikis didinti darbo jėgos pasiūlą sumenko. Tai skatino lėšų priemonėms perskirstymą. Pavyzdžiui, emigrantų 
sugrįžimo skatinimui skirtos priemonės finansavimas sumažintas nuo 18 mln. iki 1,86 mln. litų (žr. 3 pav.). 
Priemonei „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ finansavimas sumažintas beveik per 
pusę: patvirtinus šią priemonę, jos įgyvendinimui planuota skirti 328 mln. litų ES fondų lėšų, bet vėliau ši suma 
keletą kartų mažinta, o 2012 m. liepos mėn. jai numatytas finansavimas siekė 172 mln. litų. Šių ir kitų priemonių 
lėšos buvo nukreiptos toms paslaugoms, kurios buvo ypač svarbios krizės sąlygomis, tačiau nacionalinio 
biudžeto galimybės jas finansuoti nebuvo pakankamos. Dėl šios priežasties priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ finansavimas nuo 2007 m. gruodžio mėn. iki 2013 m. gegužės 
mėn. išaugo 431,11 mln. litų (žr. 3 pav.). Kita priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ patvirtinta 2010 m. nustačius, kad stacionarių socialinės globos įstaigų infrastruktūros 
būklė yra ypač prasta, o nacionaliniai asignavimai šiai sričiai smarkiai sumažinti (žr. 2.12.–10.2.7 poskyrį). 
Panašiai priemonei „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“ skirtų lėšų suma 2008 m. sumažėjo nuo 203,52 iki 173 mln. litų, panaikinus numatytus 30,53 mln. 
litų bendrojo finansavimo lėšų iš valstybės biudžeto, bet 2008 m. finansavimas vėl buvo padidintas iki 200,47 
mln. litų iš ES fondų. 

Ataskaitos II dalyje išsamiau aptariame, kokią įtaką socialinės-ekonominės padėties pokyčiai turėjo konkrečių 
priemonių intervencijų logikai (žr. konkrečių priemonių blokų 10.2.2 klausimus). 

                                                                 
31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo,” 2007 m. vasario 20 d. 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-46. (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija), 
Valstybės žinios, 2007-02-24, Nr. 24-931 (2007). 
32 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos 
Seimui,” 2013 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 259, Valstybės žinios, 2013-04-04, Nr. 35-1702 (2013). 
33 European Commission, “Assessment of the 2013 National Reform Programme and Convergence Programme for Lithuania,” Commission 
Staff Working Document SWD(2013) 365 Final (2013). 
34 2005-2006 m. Lietuvos BVP augo 7,8 proc., 2007 m. – 9,8 proc. Pagal šį rodiklį Lietuva buvo viena pirmaujančių valstybių ES. Prasidėjus 
ekonominei krizei, 2009 m., Lietuvos BPV sumažėjo -14,8 proc. Šaltinis: Eurostat “Real GDP growth – volume”, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1.  
35 2007 m. Lietuvoje registruota 67,3 tūkst. bedarbių, o 2009 m. – 203,1 tūkst. bedarbių, 2010 m. – 312,1 tūkst. bedarbių. Šaltinis: Lietuvos 
statistkos departamentas „Registruoti bedarbiai, tūkst.”. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1
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3 pav. Lėšų paskirstymas priemonėms pirmą kartą patvirtinus priemonę ir 2013 m. rugsėjo mėn. 

 
* ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 
Šaltinis: ŽIPVP ir SSVP priedai. Žr. ataskaitos 4 priedą „Priemonių suvestinė informacija“. 

Patvirtinus pirmąsias SADM administruojamas priemones, valstybinę ir konkursinę projektų atranką 
vykdančioms priemonėms buvo numatytas panašus finansavimas (žr. 4 pav.). Tačiau 2013 m. gegužės mėn. 
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2013 m. gegužės mėn. Pirmą kartą patvirtinus priemonę (įvairūs metai)
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valstybinio planavimo priemonių finansavimas daugiau negu dvigubai viršijo konkursinių priemonių 
finansavimą. Papildomos lėšos SADM administruojamoms priemonėms skirtos pasikeitus padėčiai ir 
poreikiams, pavyzdžiui, iškilo jaunimo nedarbo problema. ES struktūrinių fondų lėšos perskirstytos 
ministerijoms. Naujai patvirtintų priemonių logika lėmė tai, kad jos buvo įgyvendinamos valstybinio planavimo 
būdu. Valstybinis planavimas turi keletą pranašumų lyginant su konkursine projektų atranka. Pirma, konkursinė 
projektų atranka lemia netolygią projektų veiklų kokybę: ji priklauso nuo kiekvienos konkursą laimėjusios 
organizacijos aktyvumo, kompetencijų ir pastangų. Antra, konkursinis projektų finansavimas yra fragmentuotas, 
dažnai neužtikrina teikiamų paslaugų tęstinumo ir paprastai neveda prie sisteminio pokyčio regiono ar 
valstybės mastu. Trečia, konkursinio finansavimo priemonės sudaro gana didelę administracinę naštą projektų 
vykdytojams, o SADM ir kitų institucijų prioritetas yra šią naštą kuo labiau mažinti. Konkursinio planavimo 
priemonės labiausiai pasiteisina tuomet, kai reikia išbandyti inovacijas, naujus metodus ar naujas idėjas. 
Valstybinis planavimas pranašesnis tuo, kad leidžia centralizuotai planuoti veiklas, nustatyti joms kokybės 
standartus, sudaro didesnes galimybes inicijuoti sisteminius pokyčius ir užtikrinti geresnį veiklų tęstinumą. 
Išsamiau tęstinumo klausimai aptariami ataskaitos II dalyje. 

4 pav. Lėšų paskirstymas priemonėms, kurių projektų atranka vykdyta valstybinio planavimo ir konkurso būdu 

 
Šaltinis: ŽIPVP ir SSVP priedai. Žr. ataskaitos 4 priedą „Priemonių suvestinė informacija“. 
* Į valstybinį planavimą įtraukta viena priemonė, kuriai taikytas regioninis planavimas („VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra“) ir dvi priemonės, kurioms taikyta projektų atranka visuotinės dotacijos būdu („VP1-1.2-SADM-04-V 
Parama pirmajam darbui“ ir „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“). Į konkursinį planavimą įtraukta priemonė, kuriai taikyta 
finansų inžinerija („VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“). 

1.2.2. Kokios yra 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimo Lietuvoje 
pamokos? 

Įgyvendinant kai kurias priemones, buvo gana siaurai apibrėžtos jų veiklose galinčios dalyvauti tikslinės grupės. 
Todėl kai kuriais atvejais veiklų pasiūla šioms grupėms buvo itin didelė. Pavyzdžiui, vykdant priemonės „VP1-
1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ projektų atranką, papildomi balai buvo skiriami 
tiems pareiškėjams, kurie įsipareigojo skaitmeninio raštingumo mokymus vesti probleminėse Lietuvos 
teritorijose

36
. Kadangi visi pareiškėjai siekė atitikti šį reikalavimą, kai kuriose savivaldybėse skaitmeninio 

raštingumo mokymus vedė 10 skirtingų organizacijų, kurios įsipareigojo surengti mokymus dideliam gyventojų 
skaičiui (pavyzdžiui, kas aštuntas Lazdijų savivaldybės gyventojas galėjo dalyvauti mokymuose

37
). Iš dalies 

panaši padėtis susidarė įgyvendinant priemonę „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių 
problemų prevencija darbo rinkoje“. Trys projektai, finansuojami šios priemonės lėšomis (pradėti įgyvendinti 
2012 m. antroje pusėje), turėjo apimti tiek nevyriausybines organizacijas, profesines sąjungas ir darbdavius, tiek 
moksleivius, jaunimą ir kitas tikslines grupes. Neretai tie patys asmenys kviečiami dalyvauti visų projektų 
veiklose, o projektų įgyvendintojai susiduria su sunkumais bandydami surinkti reikiamą dalyvių skaičių. 
Planuojant panašias priemones kitu ES struktūrinės paramos laikotarpiu, reikėtų ieškoti pusiausvyros tarp 
įpareigojimo į projekto veiklas įtraukti tikslines grupes ir pernelyg didelės projektų koncentracijos vienoje 
teritorijoje ar jų skyrimo siaurai apibrėžtai tikslinei grupei. 

                                                                 
36 Probleminės teritorijos įvardytos šiame Vyriausybės nutarime: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl probleminių teritorijų,” Patvirtinta 
2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 112, Valstybės žinios, 2007-02-03, Nr. 15-555 (2007). 
37 Lazdijų savivaldybėje 2012 m. gyveno 22 087 gyventojai, o 11 organizacijų šioje savivaldybėje įsipareigojo apmokyti 2752 gyventojus, t. y. 
kas aštuntą savivaldybės gyventoją (SADM duomenys). 
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Įgyvendinant kai kurias SADM kompetencijai priklausančias priemones, buvo sudėtinga užtikrinti sklandų 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ 
įgyvendinimą administravo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nors mokymai buvo skirti Sveikatos 
apsaugos ministerijos kuruojamose srityse dirbantiems specialistams. Šie mokymai buvo įgyvendinti pagal 
specialiai SAM patvirtintą programą

38
. Jeigu projektus įgyvendinančios organizacijos norėjo keisti mokymų 

programas, turėjo tai suderinti su šiomis dviem ministerijomis ir Europos socialinio fondo agentūra. Šis procesas 
buvo sudėtingas ir imlus laiko. Ateityje įgyvendinant panašius mokymus, reikėtų užtikrinti, kad mokymų 
derinimo ir sprendimų priėmimo grandinė būtų kuo trumpesnė. Pavyzdžiui, pačios ministerijos turėtų 
koordinuoti jų kuruojamose srityse dirbančių specialistų mokymus. 

Kita svarbi 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio pamoka yra būtinybė derinti panašias skirtingų 
ministerijų veiklas, taip pat aiškiai nustatyti skirtingų intervencijų sričių takoskyras. Pavyzdžiui, SADM 
įgyvendino priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, skirtą kurti šeimai 
palankias darbovietes, sudarančias sąlygas lanksčiai organizuoti vaikų priežiūros paslaugas. Projektai, finansuoti 
šios priemonės lėšomis, yra panašūs į ŠMM administruojamos priemonės „VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio 
priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo 
vietovėse“ lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

39
, skirtą kurti 

lankstesnes ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Tiek vienoje, tiek kitoje priemonėje yra 
projektų, skirtų užtikrinti lankstesnį darželių darbo grafiką ir kurti įvairius darbo modelius. 

Svarbu vykdyti nuolatinę priemonių stebėseną ir laiku prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos ne visada įmanoma 
numatyti planuojant. Pavyzdžiui, priemonė „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ 
patvirtinta 2007 m. Tuo metu atliktos apklausos rodė didelį įvairių vaikų priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, 
prailgintų darželio grupių, priežiūros grupių prie įmonių ir kt. poreikį. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, dalis 
tėvų neteko darbo ir nebeleido vaikų į darželį, todėl kai kurioms projektus įgyvendinančioms organizacijoms 
tapo sunku surinkti vaikų grupes. Dėl šios priežasties kai kurios veiklos 2007–2013 m. laikotarpiu nebebuvo 
prasmingos kai kuriose vietovėse. Kita svarbi kliūtis derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus yra slaugos ir 
globos paslaugų namuose trūkumas. Tai yra įsisenėjusi problema, iš dalies kylanti ir dėl to, kad slaugos ir globos 
paslaugas teikia skirtingos institucinės sistemos (atitinkamai, socialinių paslaugų ir sveikatos), kurių finansavimo 
principai skiriasi, o institucijų bendradarbiavimas yra nepakankamas. Siekiant spręsti šią problemą, 2012 m. 
patvirtinta priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos 
plėtra“, kurios pirmieji projektai pradėti įgyvendinti 2013 m. gegužės mėn. Taigi šie pavyzdžiai rodo, kad 
priklausomai nuo socialinio-ekonominio konteksto panašių tikslų siekiančios priemonės gali finansuoti labai 
skirtingas veiklas. 

Kitas lankstaus prisitaikymo prie pasikeitusių aplinkybių pavyzdys yra priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos 
darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas. Šios priemonės lėšomis 
buvo įrengtos Palangos darbo biržos 1274 m

2 
patalpos, kuriose įsikūrė 16 darbuotojų. 2010 m. įgyvendinus 

Lietuvos darbo biržos struktūros reformą
40

, Darbo biržos Palangos skyriuje darbuotojų skaičius sumažintas iki 
vienuolikos, todėl didelė patalpų dalis liko nenaudojama. Nenaudojamų patalpų klausimas išspręstas į laisvus 
kabinetus įkėlus Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Palangos skyrių. Siekiant išvengti 
analogiškos padėties Utenoje, ministerija nusprendė nefinansuoti darbo biržos šiame mieste atnaujinimo, nes 
statybos projekte buvo numatyta pastatyti pernelyg didelį (1600 m

2
) ir brangų pastatą. 

Dar viena 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio pamoka yra būtinybė užtikrinti, kad 
įgyvendinamos priemonės būtų orientuotos į sisteminį pokytį, o ne trumpalaikę naudą. Pavyzdžiui, 
priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ lėšomis finansuotos įvairių socialinių paslaugų sukūrimas ir teikimas, tačiau jų tęstinis finansavimas yra 
abejotinas. Tikėtasi, kad dalį sukurtų naujų paslaugų imsis finansuoti savivaldybės, tačiau, trūkstant aiškaus 
perėmimo mechanizmo, tikėtina, kad daugelis paslaugų bus baigtos teikti pasibaigus projektams. Panaši baigtis 
gresia ir priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ lėšomis finansuotiems 
projektams, nes, pasibaigus finansavimui, ikimokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos arba kiti paslaugų teikėjai 
nebegalės teikti papildomų paslaugų (pvz., ilgesnis darbo grafikas, neformalus mokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymas po pamokų). Paslaugos bus tęsiamos tik tais atvejais, jeigu už jas sutiks mokėti tėvai arba kiti fiziniai ar 

                                                                 
38 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos tvirtinimo,” 2008 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas Nr. V-334, Valstybės žinios, 2008-05-13, Nr. 54-2002 (2008). 
39 Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” aprašymą žr. http://www.esparama.lt/projektas?id=32286&pgsz=10 
40 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos 
Seimui,” 2011 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 371, Valstybės žinios, 2011-04-05, Nr. 40-1922 (2011). 

http://www.esparama.lt/projektas?id=32286&pgsz=10
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juridiniai asmenys. Galima palyginti: priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 
integralios pagalbos plėtra“ tikslas yra išbandyti keletą integralių slaugos ir globos paslaugų namuose modelių 
tam, kad pasiteisinę modeliai būtų įgyvendinti visose Lietuvos savivaldybėse. Ši priemonė skatina sisteminį 
pokytį: ji skirta konkrečiai problemai spręsti, o ją planuojant ir įgyvendinant dalyvauja savivaldybės (tiesa, 
priemonės dar tik pradedamos įgyvendinti, todėl kol kas sunku pasakyti, ar pavyks užtikrinti tęstinumą taip, 
kaip planuota). 

Gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ lėšomis Elektrėnuose įkurtus savarankiško gyvenimo namus

41
. Į šią nestacionarių 

socialinių paslaugų įstaigą persikėlė dalis institucinėje globoje (Elektrėnų socialinės globos namuose) gyvenusių 
asmenų. Šis pokytis yra svarbus deinstitucionalizacijos įgyvendinimo (t. y. perėjimo nuo institucinės prie 
bendruomeninės globos) pavyzdys. 2012 m. pabaigoje SADM priėmė deinstitucionalizacijos strategines gaires

42
, 

o 2013 m. numatoma patvirtinti deinstitucionalizacijos programą. Šiame kontekste savarankiško gyvenimo 
namų Elektrėnuose įsiteigimas prisidėjo prie sisteminio socialinių paslaugų pokyčio Lietuvoje, o Elektrėnų 
savivaldybė įsipareigojo užtikrinti naujos įstaigos tęstinumą pasibaigus ES struktūrinių fondų lėšoms. 

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investavimo patirtis atskleidė, kad konkursinis projektų planavimas 
nesudaro sąlygų atsirasti sisteminiam pokyčiui. Konkurso būdu atrinkti projektai paprastai yra gana 
fragmentuoti ir neužtikrina sukurtų naujų paslaugų tęstinumo. Siekiant užtikrinti veiklų nuoseklumą ir jų 
tęstinumą, derėtų dažniau rinktis valstybinio projektų planavimo būdą. Konkursinis planavimas tinka tuomet, 
kai norima išbandyti naujus metodus arba idėjas, pavyzdžiui, vykdant socialinių inovacijų atranką. 

Įgyvendinant priemonę „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, projektų 
atranka vykdyta regioninio planavimo būdu. Tai reiškia, kad sprendimus dėl finansuotinų projektų priėmė 
Regionų plėtros tarybos, kurias sudarė savivaldybių merai, deleguoti savivaldybių tarybų nariai ir Vyriausybės 
arba jos įgaliotos institucijos paskirtas asmuo. Planuojant šią priemonę siekta, kad kuo daugiau projektų 
įgyvendintų nevyriausybinės organizacijos. Tai turėjo užtikrinti specialus finansavimo mechanizmas, pagal kurį 
85 proc. nevyriausybinių organizacijų projektų sumos padengiama iš ES SF, o 15 proc. – nacionalinio biudžeto 
lėšomis. Finansavimą skyrus biudžetinei įstaigai, 15 proc. projekto sumos skiriama iš savivaldybės biudžeto. Vis 
dėlto 2013 m. pradžioje nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai skirta tik apie 3 mln. litų 
nacionalinio biudžeto lėšų ir daugiau negu 13,5 mln. litų savivaldybių lėšų. Šie skaičiai rodo, kad regiono plėtros 
tarybų sprendimu didžioji dalis finansavimo skirta savivaldybių biudžetinėms įstaigoms. Kita problema 
įgyvendinant šią priemonę – tai, kad savivaldybės neturėjo išsamios informacijos apie jų teritorijose teikiamų 
socialinių paslaugų pasiūlą ir prieinamumą, todėl parama projektams buvo skirta atsižvelgiant į orientacinį 
tikslinių grupių dydį, o ne realų socialinių paslaugų poreikį. 

Regioninio planavimo principas yra geras tuo, kad leidžia bendruomenėms pačioms spręsti, kokių paslaugų 
joms reikia. Planuojant socialinių paslaugų plėtrą 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu, prioritetas 
turi būti teikiamas projektų atrankai, kuriai didžiausią įtaką turi vietos savivalda ir bendruomenės. Svarbu rasti 
tinkamą atrankos mechanizmą: a) turi būti atsižvelgiama į socialinių paslaugų savivaldybėje pasiūlą, 
prieinamumą ir kokybę, įvertinant tiek biudžetinių įstaigų, tiek privataus sektoriaus ir NVO teikiamas paslaugas; 
b) parama turėtų būti tinkamai ir aktyviai koordinuojama; c) didelė dalis paramos turėtų tekti nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomenių projektams. 

Kalbant apie rodiklius, pagrindinė 2007–2013 m. laikotarpio pamoka yra poreikis nustatyti rodiklius, kurie 
tiksliau atitiktų priemonių tikslus. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, visi rezultato rodikliai rodė dalyvių įsidarbinimo 
(arba mokymosi) lygį praėjus 6 mėn. nuo dalyvavimo projekte, nors, kaip atskleidė ankstesnis vertinimas

43
, 

projektų vykdytojai dažnai didžiausia projektų sėkme laikė ne dalyvių įsidarbinimą, bet įsitvirtinimą 
visuomenėje ir socialinių įgūdžių atkūrimą. 

Išsamesnė informacija apie konkrečias priemones pateikiama II dalyje „2007–2013 m. struktūrinės paramos 
indėlio nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei plėtrai vertinimas“. Konkrečių priemonių 
tęstinumas aprašomas atsakant į 10.2.5 klausimą, efektyvumas – į 10.2.9 klausimą, o gerosios ir blogosios 
praktikos pavyzdžiai – į 10.2.13 klausimą. 

                                                                 
41 Projekto „Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/projektas?id=4983&order=&page=&pgsz=100. 
42 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Deinstitucionalizacijos strateginės gairės, 2012.” 
43 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir 
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES 
struktūrinę paramą, 170.  

http://www.esparama.lt/projektas?id=4983&order=&page=&pgsz=100
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1.2.3. Į kokią Lietuvos ir užsienio šalių patirtį naudinga atsižvelgti rengiant 2014–2020 m. 
programas? 

Estija 

Estijos atvejo studijoje pristatytos trys aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (ADRP), finansuotos ES 
struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. laikotarpiu: kuponais finansuojami profesiniai mokymai bedarbiams, 
subsidijos verslo pradžiai ir subsidijos darbo užmokesčiui. Įgyvendinant analogiškas priemones Lietuvoje, 
vertėtų atsižvelgti į Estijos patirtį šioje srityje. 

Pirma, Estijoje profesiniai darbo ieškančių asmenų mokymai nėra taip griežtai reglamentuojami kaip 
Lietuvoje. Lietuvoje mokymai organizuojami pasirašius trišales sutartis tarp bedarbio, darbdavio ir mokymo 
įstaigos. Bet kuriai šaliai nustojus vykdyti savo įsipareigojimus anksčiau, negu nurodyta sutartyje, taikomos 
piniginės baudos. Jei palygintume, Estijoje santykiai tarp bedarbių, fondo (ENDF) ir potencialių darbdavių nėra 
reglamentuojami sutartimis. Bedarbiai neprivalo baigti mokymų, o darbdaviai neįpareigojami įdarbinti ir metus 
išlaikyti naujus darbuotojus. Siekiant efektyviai naudoti lėšas, taikomos šios priemonės: (1) bedarbių atranka – 
kuponais finansuojami mokymai skiriami tik tiems bedarbiams, kurių asmeninio įdarbinimo plane yra nustatytas 
tokių mokymų poreikis ir šie mokymai neorganizuojami centralizuotu būdu; (2) darbo rinkos padėties analizė – 
profesiniam mokymui skirti kuponai išduodami atsižvelgiant į laisvas darbo vietas rinkoje ir kompetencijų šioms 
darbo vietoms užimti poreikį. Estijos patirtis rodo, kad šių priemonių pakanka siekiant, kad profesiniam 
mokymui skirtos lėšos būtų naudojamos efektyviai. 

Antra, Estijoje įgyvendinama ir gana efektyviai veikia priemonė, pagal kurią teikiamos subsidijos verslo 
pradžiai. Pirma, ši priemonė skatina tikslinės grupės (bedarbių) savarankišką užimtumą; antra, nuolatinių 
pajamų negaunantys asmenys turi mažai kitų galimybių gauti finansavimą naujo verslo pradžiai; trečia, 
subsidijos verslo pradžiai skatina kurti naujas darbo vietas: nustatyta, kad viena Estijoje suteikta subsidija 
sukuria 1,5 darbo vietos; ketvirta, subsidijos, derinamos su mokymais ir individualiomis konsultacijomis apie 
naujo verslo kūrimą, suteikia bedarbiams naudingų žinių ir kompetencijų, padedančių įsitvirtinti darbo rinkoje. 
Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad subsidijų verslo pradžiai teikimas yra aktualus tik nedidelei bedarbių 
daliai, nes ne visi jie turi gebėjimų ir motyvacijos pradėti nuosavą verslą. Be to, Estijos patirtis rodo, kad dalis 
subsidijas gavusių asmenų nepajėgia mokėti sau atlyginimų, o atsiradus galimybei įsidarbinti, ja pasinaudoja. 
Dėl šių priežasčių dalis įkurtų naujų verslų yra uždaromi. 

Trečia, Estijos patirtis rodo, kad teikiant subsidijas darbo užmokesčiui, reikia kontroliuoti, kad ši priemonė 
neiškreiptų rinkos ir neišstumtų labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių asmenų. Pavyzdžiui, didžioji dalis Estijoje 
pagal subsidijas įdarbintų darbuotojų buvo priimti sezoniniams darbams, o terminuotos darbo sutartys galiojo 
iki subsidijos teikimo pabaigos. Tai rodo, kad įmonės buvo linkusios naudoti subsidijas kaip priemonę savo 
konkurencingumui didinti, o ne suteikti nuolatinę darbo vietą pažeidžiamoms visuomenės grupėms 
priklausantiems asmenims. Taikant atitinkamą priemonę Lietuvoje, reikėtų nustatyti saugiklius, kurie užtikrintų, 
kad tokia priemonė būtų naudojama pagal paskirtį. Kita su šia priemone susijusi dilema Estijoje iškilo 2010 m., 
kai buvo išplėstas į subsidijas pretenduojančių tikslinių grupių sąrašas. Anksčiau ši priemonė buvo skirta 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusioms grupėms (pvz., iš įkalinimo įstaigų išleistiems asmenims), bet vėliau ji 
tapo prieinama 3 mėn. darbo neturintiems 16–24 m. jaunuoliams ir kitiems ilgiau negu 6 mėn. nedirbantiems 
bedarbiams. Šie pakeitimai lėmė, kad labiausiai nuo darbo rinkos nutolusios visuomenės grupės turėjo 
konkuruoti su mažiau pažeidžiamomis grupėmis ir, tikėtina, prarado dalį galimybių įsidarbinti. 

Daugiau informacijos apie Estijos patirtį pateikiama 5 priede. 

Lenkija 

Lenkijos atvejo studijoje pristatytos politikos priemonės ir projektai, finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis 
2007–2013 m. laikotarpiu, skirti skatinti aktyvesnį pagyvenusių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir 
visuomeninėje veikloje, gerinti konsultavimo paslaugų (dėl darbo paieškos ir mokymosi galimybių) 
prieinamumą ir kokybę, skatinti vaikus prižiūrinčių asmenų darbo legalizavimą. Taip pat trumpai pristatyta 
Lenkijoje 2007–2013 m. vykdyta novatoriškų projektų atrankos sistema ir išorinių ekspertų įtraukimas į projektų 
atranką. Planuojant 2014–2020 m. laikotarpio veiklas Lietuvoje vertėtų atsižvelgti į Lenkijos patirtį šiose srityse. 

Pirma, 2007–2013 m. laikotarpiu Lenkijoje buvo skiriama palyginti daug dėmesio aktyvesnio pagyvenusių 
asmenų dalyvavimo darbo rinkoje ir visuomeninėje veikloje skatinimui. Nors Lenkijoje vyresnio amžiaus 
asmenų užimtumo lygis žemesnis nei Lietuvoje

44
, atsižvelgiant į demografinius pokyčius, aptariamus 2.1 

                                                                 
44 Eurostat duomenimis, 2012 m. 55–64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis Lenkijoje buvo 38,7 proc. (itin žemas moterų užimtumas – 29,2 
proc., vyrų – 49 proc.). Tuo tarpu Lietuvoje šio amžiaus asmenų užimtumo lygis siekė 51,8 proc. (moterų – 48,3 proc., vyrų – 56,2 proc.). 
Palyginimui, ES-27 vidurkis 2012 m. – 48,9 proc. 
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poskyryje, Lenkijoje vykdytos priemonės ir projektai aktualūs Lietuvoje planuojant ateinančio laikotarpio 
veiklas, skirtas vyresnio amžiaus asmenų įtraukimui. Kaip ir Lietuvoje, 2007–2013 m. laikotarpiu Lenkijoje 
vyresnio amžiaus asmenys buvo išskirti kaip viena iš prioritetinių tikslinių grupių, įgyvendinant pagal Žmogiškųjų 
išteklių veiksmų programą finansuotus projektus. Be to, įgyvendinant nacionalinę strategiją „Kartų 
solidarumas“, Lenkijoje buvo vykdoma speciali informacinė kampanija, skirta pakeisti vyresnio amžiaus asmenų 
įvaizdį visuomenėje ir padidinti iš ESF finansuojamų projektų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, skaičių, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 77 000 asmenų

45
. Taip pat taikytos šios specialios priemonės, už kurių įgyvendinimą buvo 

atsakinga Lenkijos verslo plėtros agentūra: 1) įmonių personalo, atsakingo už administravimą ir žmogiškųjų 
išteklių valdymą, mokymai, kurių dalyviai buvo skatinami parengti amžiaus valdymo strategijas savo įmonėje; 
vėliau tos pačios įmonės darbuotojams, vyresniems nei 50 m., buvo rengiami mokymai, kaip tapti mentoriais ir 
konsultantais, taip siekiant pagerinti skirtingų kartų bendradarbiavimą; 2) įgyvendinant projektą „Aktyvus 
pensininkas“ dirbantiems vyresnio amžiaus asmenims buvo organizuojami mokymai keliose vaivadijose, jų 
metu buvo gerinamos dalyvių bendrosios kompetencijos, skatinamas verslumas ir pan.

46
 

Antra, siekiant pagerinti Lietuvos darbo biržų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, verta atsižvelgti į 
Lenkijos patirtį šioje srityje. Nuo 2008 m. Lenkijoje veikia specialus konsultavimo centras „Žalioji linija“ 
(skambučių centras ir internetinis portalas), kuris teikia paslaugas 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. 
Paskambinus vienu telefono numeriu, suinteresuotiems asmenims suteikiama informacija ne tik apie laisvas 
darbo vietas (ieškantiems darbo) ir potencialius darbuotojus (darbdaviams), bet ir apie mokymosi galimybes 
tiek Lenkijoje, tiek kai kuriose kitose ES šalyse. Taip pat egzistuoja speciali paskyra užsienyje gyvenantiems ir 
grįžti ketinantiems Lenkijos piliečiams ir užsienio šalių piliečiams, norintiems gyventi ir dirbti Lenkijoje, kuri 
pasižymi dideliu populiarumu, aukštu teikiamų paslaugų vertinimu ir yra išskiriama kaip geroji praktika 
Centrinėje Europoje

47
. 

Trečia, Lenkijos patirtis skatinant vaikus prižiūrinčių asmenų legalizavimąsi rodo, kad nuo 2011 m. Lenkijos 
valstybės teikiamos subsidijos mokesčiams (pensijos įnašui, draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir neįgalumo) 
padidino registruotų auklių skaičių Lenkijoje ir paskatino dalį šia veikla užsiimančių asmenų pasitraukti iš 
šešėlinės ekonomikos. Nors nuo 2011 m. Socialinio draudimo institucijoje užsiregistravo daugiau kaip 9 tūkst. 
auklių, institucija tikėjosi didesnio dalyvių skaičiaus. Pažymima, kad planuojant panašias priemones itin svarbu 
tinkamai nustatyti darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) „lubas“ (Lenkijoje – 1600 zlotų) ir supaprastinti 
dokumentų teikimo tvarką, antraip dalis tėvų ir auklių nebus pakankamai motyvuoti registruotis. Kaip vieną iš 
iššūkių šioje srityje, socialinio draudimo institucijos atstovė išskyrė tuos atvejus, kai, susirgus vaikui, vienas iš 
tėvų pasiima priežiūros atostogas ir, pagal Lenkijoje galiojančius įstatymus, tuo metu valstybės parama 
mokesčiams nebegali būti skiriama auklei. 

Ketvirta, 2014–2020 m. laikotarpiu Lietuvoje numatoma teikti subsidijas socialinėms inovacijoms įvairiose 
srityse (tiek didinant darbo jėgos profesinį ir teritorinį mobilumą, darbo jėgos grįžimą iš emigracijos, tiek 
skatinant socialiai pažeidžiamų grupių aktyvumą darbo rinkoje). Lenkijoje subsidijos inovatyviems projektams 
buvo teikiamos jau 2007–2013 m. laikotarpiu. Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą, buvo 
rengiami inovatyvūs projektai pagal visus 10 investicinių prioritetų, skelbiant atskirus konkursus inovatyviems 
problemų sprendimo būdams pagal įgyvendinamas priemones. Nuo 2006 m. Lenkijoje į inovatyvių (ir ne tik) 
projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, vertinimą gali būti įtraukiami išorės ekspertai ir praktikai, kurie 
nebūtinai dirba administruojančioje institucijoje. Įtraukiant išorės ekspertus į projektų atranką siekiama 
užtikrinti, kad paraiškas vertintų asmenys, turintys reikiamą kompetenciją konkrečioje srityje, susijusioje su 
įgyvendinama priemone. Regioninės plėtros ministerija sudaro kiekvienos įgyvendinamos veiksmų programos 
ekspertų duomenų bazes, o regioniniu lygmeniu gali būti sudaroma atskira ekspertų duomenų bazė kiekvienam 
investiciniam prioritetui, įgyvendinamam regioniniu lygmeniu, kiekvienoje vaivadijoje

48
. Į išorinių projektų 

vertintojų duomenų bazę įtraukiamiems ekspertams atrinkti kasmet pateikiamas testas ir jiems yra mokamas 
tam tikra atlygis už konkretaus kvietimo paraiškų įvertinimą

49
. Ekspertų duomenų bazė yra prieinama 

Regioninės plėtros ministerijos puslapyje
50

. 

Daugiau informacijos apie Lenkijos patirtį pateikiama 6 priede. 

                                                                 
45 Lenkijos Respublikos Darbo ir socialinės apsaugos ministerija, Programos „Kartų solidarumas“ ataskaita. Aktyvavimo priemonės skirtos 
asmenims vyresniems nei 50 m. 2010–2011 m. Varšuva: 2012 m. lapkričio mėn., 20-21. 
46 Mokymus baigę vyresnio amžiaus asmenys galėjo gauti finansavimą verslo pradžiai pagal regioniniu lygmeniu vykdytą priemonę Nr. 6.2 
„Verslumo ir savarankiško įsidarbinimo rėmimas ir skatinimas“. 
47 Okolski, Marek, Irena Topinska, Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country 
report. Poland. 2012, 35-36. 
48 Regioninės plėtros ministerijos puslapis: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/cbe/strony/glowna.aspx. 
49 Interviu su Lenkijos verslo plėtros agentūros atstove (žr. interviu Nr. 1). 
50 Regioninės plėtros ministerijos puslapis: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/cbe/strony/glowna.aspx. 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/cbe/strony/glowna.aspx
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/cbe/strony/glowna.aspx
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1.3. Ateities tendencijos žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialiniame sektoriuje  

Demografinės tendencijos 

2014–2020 m. laikotarpiu žmogiškųjų išteklių ir socialinių paslaugų sektorius veiks įvairios demografinės 
tendencijos, kaip antai: mažėjantis gyventojų (ypač darbingo amžiaus) skaičius, gausi emigracija, gyventojų 
senėjimas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė, besikeičiantis gyventojų gimstamumo ir mirtingumo lygis. 
2012 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3003,6 tūkst. gyventojų (žr. 5 pav.). Tai – 243,3 tūkst., arba 7,6 proc. 
punkto, mažiau nei 2007 m. Gyventojų skaičiaus mažėjimą pirmiausia lėmė dideli emigracijos mastai. 2007–
2012 m. išvykimą iš Lietuvos deklaravo 272,7 tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičių mažino ir neigiama natūrali 
gyventojų kaita. Dėl šios priežasties šalis neteko 51 tūkst. gyventojų. Nors gimstamumo lygis per pastaruosius 
šešerius metus šalyje pamažu gerėjo, mirtingumo lygis šalyje išliko gana aukštas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad Lietuvos gyventojų tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė (73,1 m.) yra žemiausia visoje ES. Itin prasta vyrų 
padėtis. „Eurostat“ prognozėmis, iki 2020 m. gyventojų skaičius šalyje mažės vidutiniškai 0,46 proc. punkto per 
metus

51
. 

2007–2012 m. pastebimi ženklūs gyventojų sudėties pokyčiai pagal amžiaus grupes. 2007–2012 m. darbingo 

amžiaus (16–64 m.) gyventojų šalyje sumažėjo 157,7 tūkst. (7,4 proc. punkto), o jaunų (14–29 m.) gyventojų 
skaičiaus mažėjo dar sparčiau (12,9 proc. punkto). Pensinio amžiaus (65 m. ir vyresnių) gyventojų skaičius per 
pastaruosius šešerius metus išliko stabilus, o procentinė dalis visų gyventojų atžvilgiu išaugo. Tai reiškia, kad 
Lietuvos visuomenė sparčiai sensta. 2007–2012 m. vidutinis gyventojų amžius išaugo 2,3 m. (iki 40,9 m.), o 
vyresnių nei 65 m. asmenų dalis šalyje padidėjo nuo 16,6 iki 18 proc. Didžiausią įtaką tam padarė jaunimo 
emigracija. Minėtu laikotarpiu iš Lietuvos išvykimą deklaravo 125,8 tūkst. 15–29 m. asmenų, arba beveik pusė 
(46 proc.) visų emigrantų. Lietuvos gyventojų senėjimas kels grėsmę socialinės apsaugos sistemos tvarumui. 
Didėjant pensinio amžiaus asmenų skaičiui, augs socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų vyresnio amžiaus 
asmenims aktualių paslaugų poreikis. Tam reikės papildomų finansinių išteklių ir daugiau socialinės srities 
darbuotojų. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad nuolat mažėjantis darbingo amžiaus asmenų skaičius šalyje 
turės išlaikyti vis didesnę pensinio amžiaus asmenų (per 65 m.) dalį. Geriausiu atveju tai privers efektyviau 
naudoti esamus išteklius ir skatinti vyresnio amžiaus asmenis kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. Blogiausiu atveju 
mažės biudžeto pajamos, prastės viešųjų paslaugų kokybė ir augs socialinė įtampa. 

5 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvoje 2007–2012 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

Migracija 

Pastaraisiais metais migracijos procesai buvo itin svarbūs socialinei ir žmogiškųjų išteklių sritims. 2007–2012 m. 
išvykimą iš Lietuvos deklaravo 272,7 tūkst. gyventojų. Iš jų 238,1 tūkst. (87,3 proc.) buvo darbingo amžiaus 
asmenys, o 125,8 tūkst. (46 proc.) priklausė jaunų (15–29 m.) asmenų grupei. Akivaizdu, kad didelio masto 
emigracija yra viena iš pagrindinių gyventojų skaičiaus mažėjimo ir senėjimo priežasčių Lietuvoje. „Eurostat“ 
prognozėmis, neigiami migracijos srautai Lietuvoje bus pastebimi iki 2030 m. Tai lems tolesnį darbo jėgos 
mažėjimą, todėl darbo rinkoje bus jaučiamas įvairių kvalifikacijų specialistų trūkumas. Remiantis pastarųjų metų 

                                                                 
51 Eurostat, Population projections (tps00002).   
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(2012 ir 2013 m.) Lietuvos darbo biržos darbo rinkos apžvalgomis, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, ypač 
mažuose mieteliuose ir kaimo vietovėse, tampa vis aktualesnis. 

Darbo jėgos trūkumas, didėjantis darbo jėgos judumas ES, šalies ekonominė plėtra ir vis aktyvesni migracijos 
procesai visame pasaulyje skatins imigraciją. Strategijoje „Europa 2020“ daug dėmesio skiriama žmogiškojo 
kapitalo ir geografinio judumo plėtotei. Pastaraisiais metais taip pat pastebimas išaugęs suteiktų leidimų 
laikinai gyventi Lietuvoje skaičius. 2011 m. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos leidimus 
laikinai apsigyventi Lietuvoje išdavė ar pakeitė 10421 asmeniui. Tai 8 proc. punktais daugiau nei 2010 m. 
(9651). 2012 m. tokių leidimų buvo išduota ar pakeista dar daugiau – 12 446

52
. Atsižvelgiant į didėjančius 

imigracijos srautus, bus svarbu atitinkamai pritaikyti šalies socialinę, darbo rinkos ir švietimo sistemas šios 
asmenų grupės poreikiams ir problemoms. 

Jau 2011 ir 2012 m. Lietuvoje buvo užfiksuotas rekordinis imigravusių asmenų skaičius nuo 2001 m. Svarbi ir 
teigiama tendencija yra ta, kad didelė imigrantų dalis yra anksčiau emigravę sugrįžtantys Lietuvos piliečiai. 
2011 m. pagal grįžtančių emigrantų dalį Lietuva pirmavo visoje ES

53
. Atitinkamai labai svarbu, kad valstybė 

palaikytų šią tendenciją taikydama informacines, reguliacines ir investicines priemones. 

Struktūriniai šalies ekonomikos pokyčiai  

2014–2020 m. laikotarpiu tikėtini įvairūs struktūriniai šalies ekonomikos pokyčiai. Siekiant padidinti Lietuvos 
žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, 2007–2013 m. buvo investuojama į ūkių konsolidaciją. Kaimo 
gyventojai, užsiimantys „natūriniu“ ūkininkavimu ir turintys nedidelius žemės plotus, buvo raginami 
diversifikuoti savo pajamų šaltinius ir verstis kitomis veiklomis. 2005–2012 m. žemės ūkio, kaip pagrindinės 
ekonominės veiklos kaimo vietovėse, vaidmuo nuosekliai mažėjo. 2005–2012 m. kaimo gyventojų, dirbančių ne 
žemės ūkyje, dalis padidėjo nuo 57,4 iki 71,2 proc. Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
politikos gairėmis, Lietuvoje vis dar vyrauja smulkūs, fragmentiškus žemės sklypus naudojantys ūkiai, todėl 
ateinančiu ES paramos laikotarpiu būtina vykdyti tolesnę žemės konsolidaciją. Tai turėtų lemti besitęsiantį 
žemės ūkyje dirbančių asmenų dalies mažėjimą, todėl kaimo gyventojams bus itin aktualios perkvalifikavimo, 
profesinio mokymo, savarankiško užimtumo, darbo jėgos judumą skatinančios priemonės. 

2014–2020 m. šalyje toliau vyks sparti technologijų plėtra, neišvengiamai paveiksianti visus ekonomikos 
sektorius. 2007–2012 m. pastebimai daugėjo namų ūkių, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą, daugėjo 
įmonių ir asmenų, bendraujančių su valstybės institucijomis internetu. Statistikos duomenys taip pat rodo, kad 
šalies įmonėse vis daugiau darbuotojų dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir technologijų plėtroje. Sparti naujų 
technologijų plėtra ne tik lems poreikį investuoti į gyventojų gebėjimus naudotis inovacijomis (pvz., 
kompiuterinio raštingumo gebėjimų stiprinimą), bet ir suteiks naujų galimybių teikti socialines ir su 
žmogiškaisiais ištekliais susijusias paslaugas elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, 2011 m. įdiegta Lietuvos darbo 
biržos elektroninė sistema, kuri darbo ieškantiems asmenims teikia informaciją apie darbo vietas. E. sveikatos 
sistemos 2009–2015 m. plėtros programoje numatoma diegti naujausias technologijas ir gerinti technologinę 
infrastruktūrą sveikatos srityje. Plėtojant naujas įvairių sričių informacines ir klientų aptarnavimo sistemas, be 
galo svarbus taps jų glaudaus integravimo ir tarpusavio sąveikumo užtikrinimas. 

Riboti finansiniai ištekliai 

Šalies ekonomikai atsigaunant po gilios krizės, ateinančiu ES paramos laikotarpiu bus įgyvendinamos 
priemonės, skirtos ilgalaikiam finansiniam tvarumui šalyje užtikrinti. Pastaraisiais metais ES šalyse, įskaitant ir 
Lietuvą, buvo vykdoma fiskalinė konsolidacija. 2011 m. pabaigoje įsigaliojo ES Stabilumo ir augimo pakto 
pakeitimai, pagal kuriuos Lietuva įsipareigoja siekti šių vidutinės trukmės biudžeto tikslų: 1) biudžeto deficito 
perviršis turi neviršyti 3 proc. BVP; 2) valstybės skolos lygis turi būti mažesnis nei 60 proc. BVP, o struktūrinis 
deficitas neviršyti 0,5 proc. BVP. 2012 m. LR Vyriausybė patvirtino Lietuvos konvergencijos 2012 m. programą

54
, 

kurioje pritarta siekiui iki 2015 m. subalansuoti viešuosius finansus. Norint įgyvendinti šį uždavinį, ateinančiais 
metais viešųjų finansų deficitas bus nuosekliai mažinamas ir tikimasi, kad 2014 m. sieks 1 proc. BVP. 
Įgyvendinant šias priemones tikėtina, kad nacionalinio biudžeto išlaidos ateinančiais keliais bus ribojamos. Tai 
lems ribotą socialinės ir žmogiškųjų išteklių srities finansavimą. Tad 2014–2020 m. bus itin svarbu tikslingai 
nukreipti lėšas svarbiausių šalies socialinių ir žmogiškųjų išteklių problemų prevencijai ir sprendimui. Siekiant 
užtikrinti efektyvų lėšų naudojimą, būtina vykdyti nuolatinę viešųjų investicijų stebėseną ir vertinimą. 

                                                                 
52 Europos migracijos tinklas, Kuo užsieniečiai užsiima Lietuvoje? http://123.emn.lt/lt/uzsienieciai-lietuvoje/kuo-uzsienieciai-uzsiima-
lietuvoje. 
53 Eurostat, Migration and migrant population statistics, 2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics. 
54 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 446, „Dėl Lietuvos konvergencijos 2012 metų programos,” 2012 balandžio 27 d.Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 446, Valstybės žinios, 2012-04-28, Nr. 50-2453 (2012). 

http://123.emn.lt/lt/uzsienieciai-lietuvoje/kuo-uzsienieciai-uzsiima-lietuvoje
http://123.emn.lt/lt/uzsienieciai-lietuvoje/kuo-uzsienieciai-uzsiima-lietuvoje
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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Atsižvelgiant į vertinimų rezultatus, svarbu siekti įgyvendinamų priemonių efektyvumo ir lanksčiai reaguoti į 
pokyčius. 

II. 2007–2013 m. struktūrinės paramos indėlio nacionalinės 
politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei plėtrai vertinimas 

2.1. 2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimo tikslų, prioritetų, 
uždavinių tinkamumas ir pakankamumas kintant socialinei-ekonominei 
situacijai 

2.1.–10.2.1. Ar ŽIPVP 1 prioritete ir SSVP 2 prioritete nustatyti tikslai, prioritetai ir uždaviniai yra 
tinkami ir pakankami atsižvelgiant į pasikeitusią šalies socialinę-ekonominę situaciją? 

2007–2013 m. laikotarpiu socialinė-ekonominė padėtis Lietuvoje smarkiai svyravo. Laikotarpio pradžioje 
(2007 m.) Lietuva vis dar išgyveno spartaus ekonominio pakilimo etapą: plėtojosi verslas, mažėjo nedarbo lygis, 
augo darbuotojų atlyginimai. Tiesa, skurdo rizikos lygis buvo gana aukštas (2007 m. jis siekė 19,1 proc.), o 28,7 
proc. Lietuvos gyventojų patyrė skurdo riziką arba socialinę atskirtį. 2008–2009 m., prasidėjus ekonominei 
krizei, sumažėjo darbo vietų pasiūla ir išaugo nedarbas, todėl socialinę atskirtį ir skurdą patyrė dar daugiau 
Lietuvos gyventojų. Ekonominė krizė itin skaudžiai paveikė darbo rinkoje labiau pažeidžiamas visuomenės 
grupes: neįgalius asmenis, jaunimą, vyresnio amžiaus gyventojus ir kt. Laikotarpio pabaigoje (2012–2013 m.) 
ekonominė padėtis vėl ėmė pamažu gėrėti: mažėjo bedarbių skaičius ir augo laisvų darbo vietų pasiūla, pradėjo 
augti vidutinis darbo užmokestis, kartu ėmė mažėti skurstančių ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičius 
(plačiau apie socialines ir ekonomines tendencijas žr. I dalyje). Esminis šio poskyrio klausimas, ar 2007 m. 
patvirtintos ES struktūrinių fondų investicijų kryptys išliko tinkamos ir pakankamos nuolat kintant ekonominei 
padėčiai. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritete „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptis“, kuris turėjo prisidėti prie vieno iš strateginių tikslų – „Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir 
užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir 
visuomenės gyvenime“, kaip nurodyta 6 pav., buvo išskirti trys uždaviniai: 1) gerinti darbuotojų ir įmonių 
prisitaikymą prie rinkos poreikių; 2) skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje; 3) stiprinti 
socialinę aprėptį. Šiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatyta 13 investavimo krypčių (žr. 6 pav.). 

Prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, jo uždaviniai ir dauguma investavimo krypčių išliko 
aktualūs visą 2007–2013 m. laikotarpį, tačiau keitėsi sprendžiamos problemos, o kartu ir investavimo tikslai. 
Laikotarpio pradžioje esminėmis problemomis laikytas darbo jėgos trūkumas ir žemas jos našumas, kylantys iš 
nepakankamos darbuotojų kvalifikacijos ir lankstumo prisitaikant prie kintančių darbo rinkos poreikių. Todėl 
nuspręsta investuoti dviem esminėmis kryptimis. Pirma, į darbo jėgos pasiūlos didinimą, suteikiant didesnes 
galimybes iš darbo rinkos iškritusiems asmenims į ją sugrįžti (didinant socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimą 
dirbti, remiant ir perkvalifikuojant bedarbius, padedant geriau derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinant 
kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimą į kitas veiklas, emigrantų grįžimą ir pan.). Antra, į darbo jėgos 
kvalifikacijos kėlimą (kompiuterinio raštingumo didinimą, privačių įmonių ir viešojo sektoriaus darbuotojų 
mokymą). 

Prasidėjus ekonominei krizei, darbo jėgos trūkumą pakeitė didelis nedarbas, todėl investicijos pradėtos kreipti į 
užimtumo ir darbo paklausos didinimą, daugiausia teikiant paramą bedarbiams ir skatinant verslumą. Pastaroji 
kryptis buvo ypač aktuali, nes ekonominio sunkmečio metu labai pablogėjo verslo kreditavimo padėtis (žr. 2.8.–
10.2.3 poskyrį). Remiantis 2011 m. VU TVM atlikto Lietuvos verslumo tyrimo rezultatais

55
, finansų 

prieinamumas naujoms ir augančioms įmonėms Lietuvoje buvo nepakankamas. Tai tapo dar vienu svarbiu 
veiksniu, ribojančiu ir taip nedidelio savarankiško užimtumo plėtrą (2007 m. Lietuvoje savarankiškai dirbo 11,9 
proc. asmenų, 2012 m. šis rodiklis siekė 9,7 proc.

56
, o 2011 m. ES šalių vidurkis buvo 15,1 proc.

57
). Bene 

daugiausia dėmesio ekonominės krizės laikotarpiu sulaukė darbo ieškantys asmenys, ypač tie, kurie paprastai 
sunkiau įsitvirtina darbo rinkoje ir kurių nedarbo problemos prasidėjus ekonominiam sunkmečiui dar labiau 
paaštrėjo – jaunimas, neįgalūs asmenys, kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Kartu ekonominė krizė lėmė, kad 

                                                                 
55 Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Verslumo stebėjimo tyrimo ataskaita, 2011. 
56 Lietuvos statistikos departamentas, Darbo rinkos metraštis 2011 m., 2012.  
57 Eurostat, European Union Labour Force Survey - Annual results 2011, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-
12-040/EN/KS-SF-12-040-EN.PDF. 
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įsisavinant ES paramą mažiau dėmesio imta skirti dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimui, kaimo vietovių darbo 
jėgos perorientavimui, emigrantų skatinimui grįžti. Tai geriausiai atspindėjo finansinių išteklių perskirstymas 
atskiroms priemonėms (žr. 1.2.1 poskyrį). Apibendrinant galima teigti, kad net ir kintant šalies socialinei-
ekonominei padėčiai ŽIPVP 1 prioriteto tikslai, prioritetai ir uždaviniai išliko iš esmės tinkami, tik vieni buvo 
svarbesni ekonominio pakilimo, kiti – krizės metais. O jų pakankamumas buvo užtikrinamas koreguojant vienai 
ar kitai investavimo krypčiai skiriamų lėšų dydį. Galiausiai laikotarpio pabaigoje vėl pradėjo ryškėti jo pradžioje 
svarbiausiomis laikytos problemos: darbo jėgos, ypač kvalifikuotos, trūkumas, kurio dėl kvalifikacijos 
neatitikimo negali patenkinti vis dar didelis darbo ieškančių asmenų skaičius; nepakankamas darbo našumas; 
poreikis darbuotojams ir įmonėms prisitaikyti prie darbo rinkos naujovių ir t. t. 

6 pav. ŽIPVP 1 prioriteto investavimo logika 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. 
Pastaba: Paveikslėlyje nurodyti tik su ŽIPVP 1 prioritetu susiję uždaviniai ir investavimo kryptys, taip pat kokį tikslą ir viziją minėtas 
prioritetas turi padėti pasiekti. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ apėmė du su SADM kompetencijos sritimi 
susijusius uždavinius: 1) „Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti 
darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką“; 2) „Paskatinti 
socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į 
visuomenę ir darbo rinką“ (žr. 7 pav.). Įgyvendinant uždavinius buvo investuojama į trijų tipų infrastruktūrą: 
valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų bei nestacionarias socialines paslaugas ir 
paslaugas neįgaliesiems teikiančių institucijų infrastruktūrą. Kintant socialinei-ekonominei padėčiai numatytos 
investicijos į infrastruktūrą išliko iš esmės tinkamos, o jų aktualumas ekonominės krizės metu netgi išaugo, nes 
daugėjo paslaugų gavėjų, pvz., smarkiai padaugėjo bedarbių, besilankančių teritorinėse darbo biržose, be to, 
blogėjant socialinei padėčiai didėjo socialinių paslaugų paklausa. 

Vizija 

Tikslas 

Prioritetas 

Uždaviniai 

Investavimo  

kryptys 

Tinkami ir produktyvūs žmogiškieji ištekliai, tarnaujantys ūkio plėtros, 
užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams 

Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų 
darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo 

rinkoje ir visuomenės gyvenime 

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis 

Gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą 
prie rinkos poreikių 

Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmonėse 

Kompiuterinio 
raštingumo ir 

verslumo skatinimas 

Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų 

derinimas 

Kaimo vietovių darbo 
jėgos 

persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas 

veiklas 

Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas viešajame 

sektoriuje 

Socialinio dialogo 
skatinimas ir įmonių 

socialinė atsakomybė 

Emigrantų iš Lietuvos 
sugrįžimo skatinimas 

Skatinti gyventojų 
užimtumą ir 

dalyvavimą darbo 
rinkoje 

Užimtumo rėmimo 
bendrosios paslaugos 

Nedirbančių asmenų ir 
darbuotojų, kuriems 

gresia nedarbas, 
profesinis mokymas ir 
neformalus švietimas 

Remiamasis 
įdarbinimas ir darbo 

rotacija 

Neįgaliųjų profesinė 
reabilitacija 

Stiprinti socialinę 
aprėptį 

Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių 
problemų prevencija 

Paslaugos, skirtos 
paskatinti socialinę 

riziką ir socialinę 
atskirtį patiriančius 
asmenis įsitraukti į 

darbo rinką 
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7 pav. SSVP 2 prioriteto investavimo logika 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. 
Pastaba: Paveikslėlyje nurodyti tik tie su SSVP 2 prioritetu susiję uždaviniai ir investavimo kryptys, kurie patenka į SADM kompetencijai 
priskirtas sritis. Papildomai nurodyta, kokį tikslą ir viziją minėtas prioritetas turi padėti pasiekti. 

2.2. Darbuotojų mokymas: priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ (VP1-1.1.-SADM-01-K), „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 
sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K), „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ 
(VP1-1.1-SADM-07-K), „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ 
(VP1-1.1-SADM-10-V), „Žmogiškieji ištekliai INVEST Lt+“ (VP1-1.1.-SADM-11-V) 
ir „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (VP1-1.1-
SADM-13-V) 

2.2.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Įgyvendinant ŽIPVP 1 prioriteto 1 uždavinį „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ 
2007–2013 m. buvo vykdomos šešios priemonės, skirtos tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. Iš jų dvi buvo skirtos 
įmonių darbuotojams ir vadovams („VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir „VP1-
1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“), trys – viešojo sektoriaus darbuotojams („VP1-1.1-SADM-06-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių 
prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“

58
 ir „VP1-1.1-

SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“) ir viena – Lietuvos gyventojams 
(„VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“). 

                                                                 
58 Vėliau ataskaitoje naudojamas sutrumpintas priemonės pavadinimas – „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“. 

Vizija 

Tikslas 

Prioritetas 

Uždaviniai 

Investavimo  

kryptys 

Labiau integruota Lietuvos visuomenė, kurią, nepriklausomai nuo 
gyvenamosios vietos, supa panaši gyvenimo aplinka ir kokybė 

Užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias sveikatos 
priežiūros, švietimo, valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių 

institucijų teikiamas paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir 
paslaugas neįgaliesiems 

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 
infrastruktūra 

Užtikrinti geresnį profesinio mokymo 
pasiūlos ir paklausos suderinamumą, 
pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir 
paskatinti ekonomiškai neaktyvius 
gyventojus įsitraukti į darbo rinką  

Valstybės užimtumo rėmimo politiką 
įgyvendinančių įstaigų infrastruktūros 

modernizacija 

Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros prieinamumo ir kokybės 

didinimas 

Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų 

šeimų narių geresnę integraciją į 
visuomenę ir darbo rinką 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir 
kitų paslaugų neįgaliesiems plėtra 

 

Stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros prieinamumo ir 
kokybės didinimas 
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„VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 

Pagrindinis konkursinės priemonės „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ tikslas – 
„tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie 
įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių“

59
. Pasiekti šiam tikslui buvo suplanuotos įvairios mokymų, kvalifikacijos 

kėlimo veiklos, įskaitant individualių kvalifikacijos kėlimo planų sudarymą, mokymų darbo vietoje organizavimą, 
įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimą, naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimą ir 
pan. Priemonė buvo patvirtinta 2007 m., pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę buvo paskelbtas 
2008 m. balandžio 15 d., o sprendimai finansuoti 167 iš 577 siūlomų projektų buvo priimti nuo 2009 m. kovo iki 
2009 m. rugsėjo mėn. Pasirašius finansavimo ir administravimo sutartis, 9 projektų vykdymas buvo nutrauktas, 
todėl pagal pirmąjį kvietimą iš viso finansuoti 158 projektai, iš kurių 157 vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) 
jau buvo baigti įgyvendinti. Antrasis kvietimas teikti paraiškas, paskelbtas 2012 m. spalio 3 d., sulaukė taip pat 
nemažai dėmesio – pateikta 311 paraiškų, iš jų 60 buvo nuspręsta finansuoti (sprendimai priimti 2013 m. 
birželio-rugpjūčio mėn.). 

„VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ 

Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ tikslas – „tobulinti darbuotojų ir vadovų 
kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, pritraukiančiose tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės 
vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ar plėtrą“

60
. Kaip ir priemonėje „VP1-

1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, minėto tikslo siekiama rengiant įmonių darbuotojų 
mokymus ir tobulinant kvalifikaciją, mokant personalo specialistus ir diegiant personalo vadybos sistemas. 
Pagal šią priemonę finansavimas buvo skiriamas toms įmonėms, kurios pirmiausia atitiko Ūkio ministerijos 
investuotojams taikomus reikalavimus, nes priemonė „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ 
tiesiogiai siejosi su Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) administruojama priemone „VP2-2.1-ŪM-
05-V INVEST LT+“, pagal kurią buvo remiamos tiesioginės užsienio investicijos į didelės pridėtinės vertės 
gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą

61
. Pagal priemonę „VP1-1.1.-SADM-

11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ parama buvo teikiama įmonėms, kurios gavo paramą pagal ŪM 
kompetencijai priskirtą priemonę „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“, kad šių įmonių darbuotojai galėtų dalyvauti 
mokymuose. Ši valstybinio planavimo būdu įgyvendinama priemonė buvo patvirtinta 2010 m. pirmoje pusėje, o 
pirmieji projektai pradėti įgyvendinti 2011 m. pabaigoje–2012 m., tad vertinimo metu nė vienas iš 13 projektų 
dar nebuvo baigtas įgyvendinti. Be to, vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) buvo vertinamos 3 naujos 
paraiškos

62
, pateiktos 2013 m. antroje pusėje.  

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

Priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“
63

 tikslas – „didinti 
viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį“. Pagal šią priemonę buvo 
finansuojamas kvalifikacijos kėlimas, tyrimai, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos sričių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo poreikius. Ypatingas dėmesys taip pat skirtas personalo specialistų kvalifikacijos 
tobulinimui, naujų darbo formų ir metodų diegimui. Priemonė „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas viešajame sektoriuje“ buvo vykdoma konkurso būdu, o paraiškas galėjo teikti valstybės ir 
savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, kuriose valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos 
įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip šių viešųjų įstaigų savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas, ir kiti 
viešieji juridiniai asmenys

64
. Priešingai nei priemonėse „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos 

kėlimas“ ir „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, kurios bus 
pristatytos vėliau, atskiros specifinės tikslinės grupės nebuvo numatytos, tad pagal šią priemonę taip pat buvo 
vykdomi mokymai, skirti tiek kultūros įstaigų darbuotojams, tiek švietimo specialistams, tiek socialiniams 

                                                                 
59 Priemonės „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001173. 
60 Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST Lt+“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380008aeb. 
61 Valstybinio planavimo priemonė „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“ patvirtinta 2009 m. birželį, o pirmieji iš 19 projektų pradėti įgyvendinti. 
2011 m. patvirtinta antra panašaus pobūdžio konkursinė priemonė „VP2-2.1-ŪM-06-K INVEST LT-2”, kurios apraše pažymima, kad projektai, 
finansuojami šios priemonės lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-2.1-ŪM-05-V priemonės „INVEST LT+“ lėšomis. 
Priemonės „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“ aprašymą žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000551b. 
62 Paraiškas pateikė UAB „Devold“, UAB „IDSCAN BIOMETRICS R&D“ ir UAB „Hugaas Construction“. Bendra vertinamų projektų vertė – 
daugiau kaip 430 tūkst. Lt. 
63 Priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d42. 
64 Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos tam tikros išimtys. Žr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, “Dėl 
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ‘Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis’ VP1-1.1-SADM-06-K 
priemonės ‘Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje’ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2008 m. rugsėjo 30 d. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-328, Valstybės žinios, 2008-10-16, Nr. 119-4513 (2008). 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001173
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380008aeb
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000551b
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d42
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darbuotojams
65

, tiek sveikatos specialistams
66

. Pažymėtina tai, kad pastariesiems skirta daugiau kaip pusė visų 
pagal šią priemonę įgyvendintų projektų. Priemonė buvo patvirtinta 2008 m. liepos 23 d., o pirmieji projektai 
pradėti įgyvendinti 2008 m. spalio mėn. Visi 37 projektai, finansuoti pagal šią priemonę, vertinimo metu 
(2013 m. rugsėjo mėn.) jau buvo baigti įgyvendinti. 

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

2008 m. liepos mėn. buvo patvirtinta dar viena priemonė viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims – „VP1-
1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių 
ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (toliau – „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“)

 

67
. Kitaip, nei anksčiau aptarta priemonė „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 

sektoriuje“, ši priemonė skirta specifinei tikslinei grupei – sveikatos specialistams, prisidedantiems prie 
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo. Priemonės tikslas – didinti jų 
kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, suteikiant specialiųjų profesinių ir bendrųjų su profesine veikla 
susijusių žinių ir įgūdžių, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Sveikatos 
specialistams skirta priemonė buvo vykdoma pagal Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programą

68
, patvirtintą 2008 m. balandžio 

mėn., o pirmieji projektai pradėti įgyvendinti praėjus beveik metams, kai ji buvo įtraukta į ŽIP veiksmų 
programą – 2009 m. gegužės mėn.

69
 Nors pagal šią priemonę pirmiausia buvo numatyta remti sveikatos 

specialistų specialiųjų kompetencijų kvalifikacijos kėlimą (atnaujinant ar suteikiant profesinės kvalifikacijos žinių 
ir praktinių įgūdžių tobulinimosi kursuose, stažuotėse, mokslinėse praktikose), finansavimas taip pat buvo 
skiriamas veikloms, skirtoms kelti jų bendrąsias kompetencijas (pvz., kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų). 
Veiksmų programos priede numatyta, kad mokymuose dalyvaus 18 000 sveikatos specialistų, iš kurių 17 000 
tobulins profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius. Nors vertinimo metu (2013 m. rugsėjo 
mėn.) nė vienas iš 7 finansuotų projektų nebuvo baigtas įgyvendinti, šių projektų veiklose dalyvavo daugiau nei 
22,5 tūkst. sveikatos priežiūros specialistų, beveik 99 proc. jų tobulino profesinę kvalifikaciją arba gilino 
specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius. 

„VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ tikslas – 
„didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetenciją, tobulinti žinias ir gebėjimus“

70
. Pagal šią priemonę 

numatyta finansuoti ne tik jų specialiųjų kompetencijų kėlimą, praktinių gebėjimų stiprinimą, bet ir tyrimus, 
nustatančius socialinių paslaugų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, vertinančius mokymo kokybę, 
efektyvumą ir poveikį praktiniam darbui, ir informacinės sistemos (registracijos žurnalo), kaupiančios duomenis 
apie socialinį darbą dirbančių asmenų kvalifikaciją, atestaciją, sukūrimą. Priemonė, patvirtinta 2012 m. gegužės 
23 d., vykdoma valstybinio planavimo būdu pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. patvirtintą 
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programą

71
. Pagal šią priemonę vykdomas tik 

vienas projektas, pradėtas 2013 m. balandžio mėn., už kurio įgyvendinimą atsakingas Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ 

Šeštoji šiame poskyryje pristatoma priemonė – „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 
ugdymas“

72
 – siekė skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti užimtumo galimybes. 

                                                                 
65 Pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai buvo mokomi pagal projektą „Socialinių paslaugų institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ 
(Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-116), kurį įgyvendino Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, taip pat pagal projektą „Socialinių 
įstaigų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-018), kurį įgyvendino Socialinės globos įstaigų 
administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
66 Pavyzdžiui, ligoninių darbuotojų kvalifikacija buvo tobulinama pagal tokius projektus kaip „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikos darbuotojų profesiniai mokymai“ (Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-145), „Visos Lietuvos gydytojų profesiniai mokymai“ (Nr. VP1-1.1-
SADM-06-K-01-122), įgyvendinamą Lietuvos gydytojų sąjungos ir pan. 
67 Priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų 
mažinimo, kvalifikacijos kėlimas” aprašymą žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d46. 
68 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos tvirtinimo.” 
69 Priemonė įtraukta į ŽIPVP 2008 m. liepos mėn. Žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
priedo patvirtinimo,” 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 789, Valstybės žinios, 2008-08-21, Nr. 95-3722 
(2008). 
70 Priemonės „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800189be. 
71 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo 
programos patvirtinimo,” 2011 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-68, Valstybės 
žinios, 2011-02-12, Nr. 18-869 (2011). 
72 Priemonės „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ aprašymą žr. 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d46
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800189be
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Įgyvendinant šią priemonę, finansuotas Lietuvos gyventojų kompiuterinių įgūdžių, naudojamų praktikoje ir 
susijusių su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje arba reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių 
technologijų taikymui kasdienėje veikloje, ugdymas, neatsižvelgiant į jų statusą darbo rinkoje (dirbantieji, 
bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, išskyrus moksleivius ir studentus). Patvirtinus priemonę 2008 m. 
liepos 23 d., kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas vėliau nei po metų (2009 m. lapkričio mėn.), o 
sprendimai finansuoti 22 iš 62 pateiktų projektų priimti nuo 2010 m. gegužės iki lapkričio mėn. Atsižvelgiant į 
tai, kad pagal pirmąjį kvietimą finansuotų projektų vertė viršijo 30 mln. litų, antrasis kvietimas, pagal priemonės 
finansavimo sąlygų aprašą numatytas 2011 m. IV ketvirtį, nebuvo skelbiamas

73
. Vertinimo metu (2013 m. 

rugsėjo mėn.) 10 projektų buvo baigti įgyvendinti. 

Intervencijos logikos kaita 

Priemonių „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji 
ištekliai INVEST LT+“, „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „VP1-1.1-
SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“, „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų 
darbuotojų kompetencijų ugdymas“, „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ 
intervencijų logika 2007–2013 m. iš esmės nesikeitė. Buvo siekiama tų pačių tikslų ir vykdomos tos pačios 
veiklos, numatytos tvirtinant priemones. Kaip pristatoma toliau, vis dėlto kai kurioms iš šių priemonių skirtas 
finansavimas buvo smarkiai sumažintas dėl pasikeitusios socialinės-ekonominės padėties ir atitinkamai 
pakeistos priemonių įgyvendinimo stebėsenos (rezultato ir produkto) rodiklių siekiamos reikšmės. 

Labiausiai sumažintas konkursinei priemonei „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 
numatytas finansavimas: patvirtinus priemonę, jos įgyvendinimui planuota skirti 328 mln. litų ES fondų lėšų, 
2010 m. balandžio mėn. ši suma sumažinta iki 248 mln. litų, vėliau sumažinta dar kelis kartus, o 2013 m. rugsėjo 
mėn. jai numatytas finansavimas siekė 172 mln. litų (žr. 8 pav.). Atitinkamai sumažintas ir reikalaujamas kitų 
juridinių ir (arba) fizinių asmenų indėlis – nuo 109 mln. litų (2007 m.) iki 68 mln. litų (2012 m.). SADM atstovų 
teigimu, pagrindinė lėšų sumažinimo šiai priemonei ir lėšų perskirstymo kitoms priemonėms priežastis – 
ekonominės krizės metu smarkiai sumažėjęs nacionalinis biudžeto ir užimtumo fondo finansavimas tam tikroms 
socialinėms paslaugoms, kurias teikti privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Planuojant šią 
priemonę buvo remiamasi 2004–2006 m. laikotarpio, kuris išsiskyrė kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu ir 
poreikiu palengvinti darbuotojų prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių, 
patirtimi, tad, pasikeitus ekonominei, padėčiai keitėsi ir įmonių poreikiai

74
. 

Finansavimas taip pat sumažintas kitoms dviem konkursinėms priemonėms „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ ir „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“: 
pirmajai numatytų ES fondų lėšų dalis sumažinta ketvirtadaliu, o antrajai – šiek kiek daugiau nei ketvirtadaliu 
(žr. 8 pav.). Valstybinio planavimo priemonei „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ numatyta 
ES fondų lėšų suma taip pat buvo smarkiai sumažinta 2013 m. balandžio mėn.

75
 (žr. 8 pav.). Lėšų mažinimas iš 

dalies susijęs ir su pasikeitusiu Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos priemonės „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST 
LT+“, patvirtintos 2009 m. birželio mėn.

76
, finansavimu (žr. 2.2.–10.2.7 poskyrį). Atsižvelgiant į tai, kad pagal 

priemonę „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ įgyvendinamiems 13 projektų skirta apie 
8,1 mln. litų ir kad šiuo metu vertinamų 3 projektų prašoma finansavimo suma sudaro apie 430 tūkst. litų, 
numatytos ES fondų lėšos gali būti dar kartą sumažintos. SADM atstovų teigimu, valstybės projektų sąrašai gali 
būti sudaromi tik iki 2013 m. rugsėjo 1 d., todėl likusios lėšos turi būti perskirstytos

77
. 

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, 
kvalifikacijos kėlimui numatytų lėšų dydis (60 mln. litų) pakito nežymiai (mažiau nei 1 proc.), o socialinių įstaigų 
darbuotojų kompetencijų tobulinimui numatyta ES fondų lėšų suma (5,1 mln. litų) kol kas nesikeitė, nes pati 
priemonė patvirtinta tik 2012 m. gegužės mėn. 

                                                                                                                                                                                                        

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d43. 
73 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto ‘Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis’ VP1-1.1-SADM-07-K priemonės ‘Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas’ 
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2009 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymas Nr. A1-648, Valstybės žinios, 2009-11-24, Nr. 139-6122 (2009). 
74 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Galutinė Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
parengta 2010 m. rugsėjo 20 d., Vilnius, 2010. 
75 Atitinkamai sumažinant ir projektų vykdytojų indėlį, kuris sudaro 40 proc. bendros projektų vertės. Priešingai nei priemonėje „Žmogiškųjų 
išteklių plėtra įmonėse“, darbo užmokestis neskaičiuojamas kaip indėlis. 
76 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo 
veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2009 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 651 (2009). 
77 Interviu su SADM atstovais. 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d43
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8 pav. Numatyto finansavimo kaita nuo tada, kai priemonė buvo patvirtinta, iki 2013 m. rugsėjo mėn. (mln. Lt) 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis. 

Pasikeitus socialinei-ekonominei padėčiai ir sumažinus kai kurių iš aptariamų priemonių finansavimą, pasikeitė 
numatytos rezultato ir produkto rodiklių reikšmės. Pavyzdžiui, priemonės „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas įmonėse“ produkto rodiklis „mokyme dalyvavę asmenys“ sumažintas nuo 73 tūkst. 
(2007 m.) iki 38 tūkst. (2012 m.), o rezultato rodiklis „sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“ sumažintas nuo 65,7 tūkst. (2007 m.) iki 34,2 tūkst. 
(2012 m.). Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ produkto ir rezultato rodikliai taip 
pat labai smarkiai sumažinti – tai matyti 9 pav. ir 10 pav., kuriuose pristatomas produkto rodiklio „mokyme 
dalyvavę asmenys“ ir rezultato rodiklio „sėkmingai baigusieji mokymą“

78
 numatytų reikšmių kitimas nuo tada, 

kai kiekvienos iš šių šešių priemonių buvo patvirtinta, iki 2013 m. rugsėjo mėn. 

9 pav. Produkto rodiklio „mokyme dalyvavę asmenys“ numatomos reikšmės kitimas nuo tada, kai priemonė buvo 
patvirtinta, iki 2013 m. rugsėjo mėn. 

Šaltinis: Parengta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedus (2013 09 03). 

                                                                 
78 Priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ rezultato rodiklio formuluotė buvo „sėkmingai baigę 
mokymą dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai“, kitų penkių priemonių rezultato rodiklio 
formuluotė – „sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“. 
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10 pav. Rezultato rodiklio „sėkmingai baigusieji mokymą“ planuojamos reikšmės kitimas nuo tada, kai priemonė buvo 
patvirtinta, iki 2013 m. rugsėjo mėn. 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedus (2013 09 03). 

Priemonių, kurių tikslas – kelti sveikatos specialistų kvalifikaciją, tobulinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų 
žinias, tobulinti viešojo sektoriaus žmogiškuosius išteklius ir ugdyti Lietuvos gyventojų kompiuterinio 
raštingumo įgūdžius, rodiklių skaičius ir jų formuluotės nepakito, tačiau keitėsi kai kurių iš jų numatytos 
įgyvendinimo rodiklių reikšmės. Pavyzdžiui, „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ 
įgyvendinimo rodikliai, nepaisant sumažinto finansavimo, smarkiai padidinti: produkto rodiklis „mokyme 
dalyvavę asmenys“ buvo padidintas nuo 25 tūkst. iki 57 tūkst., o rezultato rodiklis „sėkmingai baigusieji 
mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“ išaugo nuo 23 tūkst. iki 55 tūkst. asmenų. Taip pat 
padidintos priemonės, kuria siekiama pakelti sveikatos specialistų kvalifikaciją, kai kurių rezultato ir produkto 
rodiklių reikšmės: patvirtintus priemonę 2008 m. buvo numatyta, kad mokyme dalyvaus 16 tūkst. asmenų 
(produkto rodiklis), iš jų 15 tūkst. tobulins specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius (produkto rodiklis) ir 
14,4 tūkst. sėkmingai baigs mokymus (rezultato rodiklis), o 2012 m. šių produkto ir rezultato rodiklių reikšmės 
atitinkamai padidintos iki 18 tūkst., 17 tūkst. ir 16 tūkst. asmenų. 

2.2.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Atsižvelgiant į tai, kad šiame poskyryje nagrinėjamos 6 priemonės buvo suplanuotos ir pradėtos įgyvendinti 
skirtingu metu, skiriasi ir jų numatytų produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo lygis (rodiklių reikšmės pateiktos 
2 priede). Vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) aukščiausios pasiektos reikšmės buvo šių priemonių: „VP1-
1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (žr. 11 pav.), „VP1-1.1-SADM-10-V 
Sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (žr. 12 pav.) ir „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas“ (žr. 13 pav.), nes projektai pagal šias priemones pradėti įgyvendinti anksčiausiai. Tuo tarpu 
įgyvendinant šias tris priemones: „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „VP1-1.1.-
SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ ir „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų 
kompetencijų ugdymas“, nebuvo pasiektas nė vienas iš veiksmų programoje numatytų rodiklių. Kiekvienos iš 
šių priemonių rodiklių pasiekimai aptariami toliau. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ numatytos produkto 
rodiklių reikšmės vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) buvo pasiektos arba netgi šiek tiek viršytos 
(žr. 11 pav.), nes visi 37 projektai jau buvo baigti įgyvendinti. Kaip matyti 11 pav., įgyvendinus projektus pasiekti 
rodikliai viršijo sutartyse suplanuotas rodiklių reikšmes: mokymuose iš viso dalyvavo apie 46 tūkst. asmenų, iš 
jų profesinę kvalifikaciją ir specialiąsias profesines žinias gerino daugiau kaip 45 tūkst. asmenų. Vertinimo metu 
(2013 m. rugsėjo mėn.) sėkmingai mokymus jau buvo baigę 46035 asmenys. Rezultato rodiklis „įgytų žinių, 
gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po mokymo“ dar nebuvo apskaičiuotas. 
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11 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ projektų sutartyse 
suplanuoti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

2013 m. rugsėjo mėn. priemonės, kuria siekiama kelti sveikatos specialistų kvalifikaciją, numatyti produkto 
rodikliai taip pat buvo pasiekti ir netgi viršyti (žr. 12 pav.), tačiau rezultato rodiklis „sėkmingai baigę mokymus 
dalyviai“ dar nebuvo pasiektas (2013 m. rugsėjo mėn. sėkmingai mokymus buvo baigę 11604 sveikatos 
priežiūros specialistai), o rodiklis, kuriuo matuojamas įgytų žinių pritaikomumas, dar nebuvo apskaičiuotas, nes 
visi 7 projektai vertinimo metu dar nebuvo pasibaigę. 

12 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ projektų sutartyse suplanuoti ir pasiekti 
(proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos 
rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

Abu priemonės „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ veiksmų programoje 
suplanuoti produkto ir rezultato rodikliai viršyti (žr. 13 pav.): mokymuose dalyvavo dvigubai daugiau asmenų, 
negu iš pradžių buvo numatyta veiksmų programoje, patvirtinus priemonę (patvirtinus priemonę numatyta, kad 
mokymuose dalyvaus 25 tūkst., vėliau – 57 tūkst. asmenų, 2013 m. rugsėjo mėn. mokymuose buvo dalyvavę 
62333 asmenys), taip pat daugiau asmenų sėkmingai baigė mokymus (patvirtinus priemonę, numatyta 
23 tūkst., vėliau – 55 tūkst., 61836 asmenys jau buvo sėkmingai baigę mokymus). 

103% 

100% 

110% 

0% 

89% 

87% 

90% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame 
profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines … 

Mokyme dalyvavę asmenys (45942) 

Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų baigimo … 

Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje 
po 6 mėnesių po mokymo (75 %) 

P
ro

d
u

kt
o

R
e

zu
lt

at
o

Suplanuota sutartyse Pasiekta reikšmė

131% 

125% 

73% 

0% 

119% 

114% 

119% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius 

(17000) 

Mokyme dalyvavę asmenys (18000) 

Sėkmingai baigę mokymus dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai) 

(16000) 

Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje po 6 
mėnesių po mokymo (75 %) 

P
ro

d
u

kt
o

R
ez

u
lt

at
o

Suplanuota sutartyse Pasiekta reikšmė



42 
 

13 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ projektų sutartyse suplanuoti ir 
pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliais 

Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 

Pagal priemonę „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ finansuotuose mokymuose 
dalyvavusių asmenų skaičius ir asmenų, mokymuose įgijusių arba tobulinusių profesinę kvalifikaciją, skaičius 
vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) atitinkamai sudarė 71 ir 67 proc. veiksmų programoje numatytų 
produkto rodiklio reikšmių. Nors vertinti šios priemonės pasiektus rezultatus nėra prasminga, nes vertinimo 
metu priemonė nebaigta įgyvendinti (vertinimo metu 61 projektas dar nebuvo baigtas įgyvendinti

79
), vis dėlto, 

atsižvelgiant į tai, kad sutartyse suplanuota rezultato rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių asmenų skaičius“ 
reikšmė vertinimo metu sudaro apie 97 proc. veiksmų programoje numatyto rezultato rodiklio, tikėtina, kad, 
baigus šiuo metu įgyvendinamus projektus, numatytas rezultato rodiklis gali būti nepasiektas (žr. 14 pav.). 

14 pav. Priemonės „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų sutartyse suplanuoti ir 
pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

Dar mažesnis rodiklių pasiekimas matomas įgyvendinant priemonę „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai 
INVEST LT+“. Numatytas produkto rodiklis (1400) nėra pasiektas, nes mokymuose, finansuotuose pagal 
priemonę, iki šiol dalyvavo tik 276 asmenys (t. y. 20 proc. veiksmų programoje numatyto mokymų dalyvių 
skaičiaus). Net jeigu projektų sutartyse suplanuotas produkto rodiklis būtų pasiektas baigus įgyvendinti visus 
vykdomus projektus (t. y. mokymuose turėtų dalyvauti 1012 asmenų), tai sudarytų tik apie 72 proc. numatytų 
mokymų dalyvių skaičiaus (žr. 15 pav.). Palyginti mažas suplanuotų rodiklių pasiekimo laipsnis susijęs pirmiausia 
su tuo, kad priemonė patvirtinta tik 2010 m., o pirmieji projektai pradėti įgyvendinti tik 2011 m. pabaigoje–
2012 m. Kaip interviu metu pažymėjo SADM atstovai, šios priemonės rodiklių pasiekimas (ir lėšų, skirtų šiai 
priemonei, įsisavinimas) priklauso ir nuo Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos priemonės „VP2-2.1-ŪM-05-
V INVEST LT+“ įgyvendinimo. Nors priemonėje suplanuotas specialistų, dalyvausiančių mokymuose, skaičius 
nėra didelis (ypač 2013 m. balandžio mėn. atsiradus pakeitimų veiksmų programoje), šios paramos lėšos skirtos 

                                                                 
79 Sprendimai dėl 60 projektų finansavimo buvo priimti tik 2013 m. birželio-rugpjūčio mėn. 
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užsienio investuotojams pritraukti į Lietuvos rinką, užtikrinant, kad jie ras užtektinai tinkamos kompetencijos 
specialistų šalyje 

80
. Kadangi nė vienas iš įgyvendinamų projektų dar nėra pasibaigęs, o sprendimas dėl trijų 

paraiškų, pateiktų 2013 m., finansavimo dar nėra priimtas, vertinti šios priemonės pasiektus rezultatus nėra 
prasmės. 

15 pav. Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų sutartyse suplanuoti ir pasiekti (proc.) 

produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 
2015 m. vienetais ir procentais (%). 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ patvirtinta ir 
pradėta įgyvendinti vėliausiai (vienintelis pagal šią priemonę finansuojamas projektas pradėtas įgyvendinti 
2013 m. balandžio 8 d.), todėl analizuoti, ar buvo pasiekti šios priemonės produkto ir rezultato rodikliai, per 
anksti. Kaip matyti 16 pav., jeigu sutartyje nurodytos rodiklių reikšmės bus pasiektos, veiksmų programoje 
suplanuoti rodikliai turėtų būti pasiekti. 

16 pav. Priemonės „Socialinių įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ projektų sutartyse suplanuoti ir pasiekti (proc.) 
produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

Įgyvendinant numatytas priemones, kurių tikslas – kelti darbuotojų kvalifikaciją, pirmiausia buvo siekiama 
spręsti tuo metu itin aktualią kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą, kuri, patvirtinus Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programą, buvo nurodoma kaip viena iš pagrindinių Lietuvos ekonominę plėtrą stabdančių 
veiksnių. Įgyvendintomis priemonėmis, panašiai kaip ir BPD laikotarpiu, buvo pirmiausia siekiama padidinti 

                                                                 
80 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas 
(Vilnius, 2011), 56. 
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darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, taip pat didinti profesinį mobilumą, skatinti darbdavius 
skirti daugiau dėmesio darbuotojų mokymui, didinti Lietuvos gyventojų, kurie mokosi visą gyvenimą, dalį ir pan. 
Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ taip pat siekta 
pagerinti pagrindinių kompiuterio naudojimo kompetencijų lygį, kuris planuojant priemonę buvo gana menkas 
(palyginti su ES vidurkiu)

81
, didinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje ir sumažinti skaitmeninę atskirtį, 

taip prisidedant ir prie ŽIPVP 1 uždavinio įgyvendinimo. 

Pasikeitus ekonominei-socialinei padėčiai, atsirado naujų iššūkių ir, smarkiai išaugus nedarbui, mažiau dėmesio 
buvo skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, todėl nemaža dalis darbuotojų mokymams skirtų lėšų buvo 
perskirstytos, ypač sumažinant priemonei „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 
skirtą finansavimą. Tačiau priemonių aktualumas tikslinėms grupėms nesumažėjo. Kaip matyti iš paraiškų gauti 
finansavimą pagal konkursines priemones, pagal kurias finansuojami darbuotojų mokymai, skaičiaus, tiek 
viešasis, tiek privatusis sektoriai liko suinteresuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimu (žr. 17 pav.). Galima 
palyginti: pagal 2004–2006 m. laikotarpiu įgyvendintą 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ buvo gautos 222 paraiškos gauti paramą visoms remiamoms sritims: 
pramonės, verslo įmonių darbuotojų mokymui, valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų mokymui, 
socialinės partnerystės plėtojimui ir gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui

82
. 2007–2013 m. laikotarpiu 

skirta ES fondų parama galėjo prisidėti tiek prie didesnio darbdavių dėmesio darbuotojų mokymams skatinimo, 
tiek prie viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų gerinimo, tiek prie skaitmeninės atskirties mažinimo. 

17 pav. Pateiktų paraiškų ir finansuotų projektų skaičius 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal svetainėje www.esparama.lt pateiktą informaciją (2013 09 03). 

Nors vertinti šių priemonių įgyvendinimo ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius iš dalies sudėtinga, 
nes kai kurios iš šių priemonių dar nebaigtos įgyvendinti, šių priemonių indėlio vertinimas remiantis prieinamais 
statistiniais duomenimis pristatomas 2.2.–10.2.4 poskyryje. 

2.2.–10.2.4. Koks yra priemonių tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje
83

 darbuotojų kvalifikacija tobulinama pagal 
veiksmų programos 1 tikslą („didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“) ir prisideda prie 1 
uždavinio („didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“) įgyvendinimo. 

Kaip minėta 2.2.–10.2.3 poskyryje, įgyvendinamomis priemonėmis siekiama padidinti darbuotojų ir įmonių 
prisitaikymą prie rinkos poreikių, skatinti darbdavius skirti daugiau dėmesio darbuotojų mokymui, didinti 
Lietuvos gyventojų, kurie mokosi visą gyvenimą, dalį, didinti gyventojų konkurencingumą, mažinti skaitmeninę 
atskirtį ir pan. Atsižvelgiant į šiuos tikslus, svarbios tokių kontekstinių rodiklių kaip antai: 25–64 m. amžiaus 
gyventojų mokymosi visą gyvenimą lygis, įmonių, organizuojančių mokymus savo darbuotojams, dalis, 

                                                                 
81 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, “2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa,” Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. 
sprendimu Nr. K(2007)4475 (2007): 5. 
82 Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo 
dokumentą darbo jėgos kompetencijos didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. 
Galutinė ataskaita Tyrimas parengtas pagal 2008 m. kovo 6 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. D4-67 tarp Lietuvos mokslo tarybos ir Viešosios 
politikos ir vadybos instituto (Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2008), 75. 
83 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa.” 
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gyventojų, besinaudojančiu kompiuteriu ir internetu, dalis, reikšmės. Nors vertinti analizuojamų priemonių 
įgyvendinimo ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius iš dalies sudėtinga, nes kai kurios iš šių priemonių 
dar nebaigtos įgyvendinti, taip pat sudėtinga įvertinti šių priemonių indėlį siekiant minėtų tikslų, šie rodikliai 
taip pat svarbūs norint įvertinti kontekstą, kuriame bus planuojama struktūrinė parama panašaus pobūdžio 
priemonėms ateinančiu programavimo laikotarpiu. 

Bendras suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą veiklose, lygis išlieka žemas. Lyginant su ES 
šalimis, 2012 m. Lietuvoje 25–64 m. amžiaus gyventojų, dalyvavusių formaliame ar neformaliame mokyme

84
, 

dalis buvo 1,7 karto mažesnė nei ES šalių vidurkis (atitinkamai 5,7 ir 9 proc.), ir nuo 2007 m. lygio beveik 
nepasikeitė, nes 2007 m. Lietuvoje 25–64 m. amžiaus gyventojų, dalyvavusių formaliame ar neformaliame 
mokyme, dalis buvo 5,3 proc. Analizuojant galimą investicijų į šią sritį poveikį, verta pažymėti, kad pagal 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą organizuoti darbuotojų mokymai galėjo prisidėti išlaikant panašų 
mokymosi visą gyvenimą lygį, nors ir keitėsi socialinė-ekonominės padėtis. 

Kalbant apie priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“, svarbu pažymėti, 
kad vertinimo metu buvo baigti 10 iš 22 finansuotų projektų, kompiuterinių įgūdžių jau buvo įgiję ar juos 
patobulinę apie 61 tūkst. asmenų, kurių didelė dalis gyvena probleminėse šalies teritorijose, yra vyresnio 
amžiaus (per 45 m.) arba gyvena kaimo vietovėse

85
. Tad ši priemonė pirmiausia buvo nukreipta į asmenis, 

patiriančius skaitmeninę atskirtį: Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakytame tyrime gyvenamoji 
vieta ir gyventojų amžius nurodyti kaip vieni iš penkių svarbiausių veiksnių, nuo kurių priklauso naudojimosi 
internetu rodiklis

86
. To paties tyrimo duomenimis, nuolatinių interneto vartotojų dalis (per paskutinius 3 mėn. 

naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą per savaitę) tarp 16–74 m. gyventojų 2006–2011 m. išaugo 23 proc. 
punktais, arba maždaug 533 tūkst., o gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, dalis 2006–2011 m. 
sumažėjo nuo 54 iki 33 proc., arba maždaug 573 tūkst. Tuo tarpu besinaudojančių kompiuteriu (naudojosi 
kompiuteriu per paskutinius 3 mėnesius) skaičius – atitinkamai nuo 52 proc. (2007 m.) iki 68 proc. (2012 m.)

87
. 

Atsižvelgiant į sėkmingai mokymus baigusių asmenų skaičių, tikėtina, kad ši priemonė bent iš dalies prisidėjo 
prie Lietuvos gyventojų, besinaudojančiu kompiuteriu ir internetu, dalies didėjimo. Kalbant apie mokymų 
poveikį tikslinei grupei, reikia pažymėti, kad mokymų dalyviai jautėsi pagerinę savo gebėjimus: 2011 m. po 
mokymo kursų savo gebėjimus „labai gerai“ vertinančių gyventojų dalis išaugo 30 proc. punktų – nuo 13,41 iki 
46,79 proc.

88
 Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. vertinimo 

duomenimis, pagal darbo kompiuteriu ir internetu įgūdžių rodiklius Lietuva pastaraisiais metais priartėjo prie 
kitų ES šalių vidurkio: pavyzdžiui, 2006 m. 1,57 mln. Lietuvos gyventojų (61 proc.) turėjo žemus arba neturėjo 
jokių darbo kompiuteriu įgūdžių (ES vidurkis 2006 m. – 56 proc.), iki 2011 m. šis skaičius siekė 332 tūkst. 
gyventojų (t. y. sumažėjo 11 proc. punktų) ir susilygino su ES vidurkiu

89
. 

2.2.–10.2.5. Kokia yra rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei paramai? 

Struktūrinė parama darbuotojų mokymui įmonėms ir organizacijoms buvo skiriama siekiant darbdavius 
paskatinti daugiau investuoti į savo darbuotojų mokymą, tikintis, kad įgyvendinant priemones pasiekti 
rezultatai paskatins paramos ir naudos gavėjus siekti tikslų, kuriems buvo skiriama parama, be valstybės 
pagalbos. Kadangi dalis projektų vis dar tęsiasi, baigiasi ar ką tik pasibaigė arba dar net nėra prasidėję (pvz., 
priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ 3 paraiškos vis dar vertinamos), tęstinumą 
įvertinti yra sudėtinga, nes darbuotojų mokymo tęstinumą, nepriklausomai nuo sektoriaus, faktiškai galima 
nustatyti tik praėjus tam tikram laikotarpiui po mokymų pabaigos, vertinant pakartotinai. Baigus įgyvendinti 
priemones, bus aktualūs šie tęstinumo aspektai: gautos paramos įtaka darbdavių ir darbuotojų nusistatymui 
toliau investuoti į mokymą ir mokymąsi; gautos paramos įtaka organizacijų pastangoms labiau planuoti 
mokymų poreikius ir pan. Taip pat būtina pažymėti, kad vienas iš svarbių rezultatų tęstinumo veiksnių – gerai 
išplėtota mokymosi visą gyvenimą koncepcija Lietuvoje. Pastebimas poreikis labiau populiarinti mokymąsi visą 
gyvenimą, nes Lietuvos gyventojai nėra gerai informuojami, šviečiami, būtina keisti jų kultūrines nuostatas, 

                                                                 
84 „ET 2020“ rodiklis, matuojantis suaugusių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese. Siekiant, kad daugiau suaugusiųjų, ypač 
žemos kvalifikacijos, dalyvautų mokymosi visą gyvenimą procese, „ET 2020“ numatė, kad iki 2020 m. jame vidutiniškai turėtų dalyvauti ne 
mažiau kaip 15 proc. suaugusiųjų. Eurostat renkami duomenys: 25–64 metų amžiaus asmenų, kurie prieš 4 savaites iki tyrimo dalyvavo 
švietimo ir mokymo sistemoje, procentinė dalis. 
85 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais vertinimas 
Tyrimas parengtas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu (Viešosios politikos ir vadybos 
institutas, 2012), 93. 
86 Ibid., 44. 
87 Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2012. Pateikiamos rodiklių „naudojosi kompiuteriu per paskutinius 3 mėnesius” ir 
„naudojosi internetu per paskutinius 3 mėnesius” reikšmės. 
88 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais vertinimas, 
57. 
89 Ibid., 40. 
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supratimą apie mokymąsi ir pan. Atliktų vertinimų duomenimis, dėl nelankstaus valstybės suaugusiųjų 
mokymosi finansavimo tęstinis mokymasis yra per brangus mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, kurie 
nori mokytis, bet negauna iš darbdavio finansinės paramos

90
. 

Kalbant apie pačių priemonių, skirtų darbuotojų mokymui, tęstinumą, svarbu pažymėti, kad, 2011 m. įsigaliojus 
naujai Profesinio mokymo įstatymo redakcijai

91
, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijos, susijusios su 

žmogiškųjų išteklių plėtra ir profesiniu mokymu, buvo perduotos Ūkio ministerijai. Vis dėlto struktūrinių fondų 
lėšas, skirtas šiai sričiai, ir toliau administravo Socialinės apsaugos ministerija, nes nebuvo galima jų perkelti 
kitos ministerijos kompetencijai. Naujojo programavimo laikotarpiu struktūrinių fondų lėšų administravimas 
šioje srityje gali būti perduotas institucijai, kuri atsakinga už politikos, susijusios su žmogiškųjų išteklių plėtra ir 
profesiniu mokymu, formavimą, t. y. Ūkio ministerijai

92
, Švietimo ir mokslo ministeriją paliekant atsakingą už 

patį mokymo procesą tęstinio profesinio mokymo srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų 
nuomone, sektoriniai mokymai, už kuriuos buvo atsakinga SADM, turėtų būti perduoti kitų ministerijų 
kompetencijai, kurių kiekviena galėtų rūpintis savo srities darbuotojų mokymu

93
. Kaip matyti iš rengiamų naujo 

programavimo laikotarpio dokumentų, Ūkio ministerijos numatomos finansuoti veiklos apima „kompetencijų 
vaučerį“, skirtą remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir įmonių, diegiančių naujas technologijas, 
žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimą. Sveikatos apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija atitinkamai planuoja sveikatos specialistų ir socialinių įstaigų darbuotojų mokymus ir po 2014 m. 
Tuo tarpu kompiuterinio raštingumo mokymai ir el. atskirties mažinimas – viena Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto prie Susiekimo ministerijos numatytų veiklos krypčių, kurios bus ir toliau finansuojamos iš ES 
fondų lėšų 2014–2020 m. laikotarpiu. 

2.2.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Iš esmės pasirinktos intervencijos – daugiausia profesiniai ir bendrųjų įgūdžių mokymai – buvo tinkamos, 
siekiant padidinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, didinti dirbančių asmenų 
konkurencingumą, skatinti darbdavius skirti daugiau dėmesio darbuotojų mokymui, didinti Lietuvos gyventojų, 
kurie mokosi visą gyvenimą, dalį, mažinti skaitmeninę atskirtį ir t. t. 

Rengiant priemonę „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ investicijos buvo 
planuojamos atsižvelgiant į tuometinę ekonominę padėtį – darbuotojams trūko reikiamų kompetencijų, o 
darbdaviams (šiuo atveju įmonėms) – suinteresuotumo mokyti. Galimybių patenkinti tikslinės grupės poreikius 
kitais būdais buvo nedaug, nes profesinio mokymo sistema nepritaikyta dirbančių asmenų reikmėms, todėl 
pasirinkimas skatinti paklausą ir mokymosi kultūrą – tinkamas. Vis dėlto tikslinės grupės poreikius intervencijos 
patenkino nevisiškai. Pirma, planuojant priemonę buvo gana sudėtinga aprašyti sąlygas, kad parama būtų 
suteikta toms įmonėms, kurioms jos tikrai reikia. 2008 m. balandžio 15 d. paskelbus pirmąjį kvietimą teikti 
paraiškas, prioritetiniai balai buvo skiriami asocijuotoms struktūroms, siekiant sumažinti administracinę naštą ir 
administracinius kaštus pareiškėjams (tai itin aktualu mažoms įmonėms). Vis dėlto paramos skyrimas 
asociacijoms nepasiteisino, nes mažoms įmonėms, kurios pateikė paprastas nedidelio biudžeto paraiškas, buvo 
sudėtinga gauti paramą pagal šią priemonę, nors šiose įmonėse buvo darbuotojų mokymų poreikis. Buvo 
pasimokyta iš pirmojo kvietimo klaidų ir, 2012 m. spalio 3 d. skelbiant antrąjį kvietimą teikti paraiškas, 
aukštesni prioritetiniai balai buvo skiriami tiems pareiškėjams, kurie numatė mokymus, skirtus smulkiojo ir 
vidutinio verslo įmonių darbuotojams (antrojo kvietimo metu pagal šį kriterijų galėjo būti skiriama nuo 15 iki 30 
balų, pirmojo – nuo 5 iki 15 balų)

94
. Taip pat leidžiama aplikuoti 5 įmonėms kartu, siekiant sumažinti 

administravimo kaštus. Kadangi vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) sprendimai dėl antrojo kvietimo metu 
pateiktų paraiškų buvo priimti palyginti neseniai (2013 m. birželio-rugpjūčio mėn.), dar sunku įvertinti, ar 
projektai, kurių įgyvendinimas tik prasidėjo, atitinka tikslinės grupės poreikius. Antra, nors prioritetiniai balai 
buvo skiriami už projektų įgyvendinimą probleminėse teritorijose, didžiausia paramos dalis (daugiau kaip 
75 proc.) pirmojo kvietimo metu skirta Vilniaus ir Kauno apskrityje įsikūrusioms įmonėms, tad sunku teigti, kad 

                                                                 
90 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Švietimo ir mokslo srities sektorių strateginės analizės antra ir trečia tarpinės ataskaitos, 2013. 
91 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 6, 7, 11, 14, 18, 22, 23, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo 
įstatymas,” 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas Nr. XI-1498, Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 86-4140 
(2011). 
92 Interviu su Ūkio ministerijos atstovu. 
93 Interviu su SADM atstovais. 
94 Projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priede „Specialieji projektų atrankos prioritetiniai kriterijai ir jų vertinimo metodika“ numatyta, kad 
pirmojo kvietimo metu galėjo būti skiriami 5 prioritetiniai balai, jeigu smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių darbuotojai mokymuose sudarė 
(procentas nuo visų asmenų, dalyvaujančių mokymuose) nuo 21 iki 50 proc., 10 balų, jeigu sudarė 51-80 proc. ir 15 balų, jeigu sudarė nuo 
81 iki 100 proc. Antrojo kvietimo metu 15 balų galėjo būti skiriama, jeigu smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių darbuotojų dalis mokymuose 
sudarė 40 proc. Atitinkamai 20, 25 ir 30 balų galėjo būti skiriama, jeigu jų dalis mokymuose buvo ne mažesnė negu 60, 80 arba 10 proc. 
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pagal šią priemonę finansuoti projektai padėjo spręsti probleminių teritorijų, esančių kitose apskrityse, 
problemas. 

Priemonė „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ sudarė galimybes tobulinti kvalifikaciją 
asmenims, įdarbintiems įmonėse, kurios pritraukia tiesiogines užsienio investicijas. Kadangi ši priemonė 
tiesiogiai siejosi su Ūkio ministerijos kompetencijai priklausančia priemone „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“, ji 
atitiko tikslinės grupės – įmonių, pritraukiančių tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės vertės 
gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ar plėtrą, darbuotojų – poreikius. 

Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ finansuoti mokymai atitiko 
tikslinės grupės poreikius, nes didelei daliai Lietuvos gyventojų trūko gebėjimų naudotis informacinėmis 
technologijomis, trūko finansinių galimybių ir motyvacijos. Prioritetas buvo teikiamas dažniau skaitmeninę 
atskirtį patiriančioms grupėms (pvz., probleminių teritorijų gyventojams, vyresnio amžiaus asmenims), o ECDL

95
 

programos vykdytos atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių asmenų gebėjimus. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad 
daugelis projektų, įgyvendinamų pagal šią priemonę, buvo vykdomi tuose pačiuose rajonuose ir skirti toms 
pačioms tikslinėms grupėms. Pavyzdžiui, Joniškyje ir Pasvalyje įgyvendinti 2 projektai, kuriuose atitinkamai iš 
viso dalyvavo daugiau kaip 2 tūkst. Joniškio rajono gyventojų (t. y. apie 10 proc. Joniškio rajono gyventojų)

96
 ir 

daugiau kaip 6 tūkst. Pasvalio rajono gyventojų (t. y. apie 22 proc. Pasvalio rajono gyventojų)
97

. Toks didelis 
mokymų skaičius kai kuriuose rajonuose susijęs su tuo, kad paramos skyrimo kriterijai skatino daugiau dėmesio 
skirti probleminėms Lietuvos teritorijoms, o pareiškėjai stengėsi kuo tiksliau atitikti keliamus reikalavimus. 
Įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones ateityje rekomenduotina siekti pusiausvyros tarp probleminių 
visuomenės grupių mokymo ir per didelės projektų koncentracijos vienoje teritorijoje

98
. 

Visos trys priemonės, skirtos viešojo sektoriaus darbuotojų mokymams („VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ ir 
„VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“), prisidėjo prie šiame 
sektoriuje dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo. Tokio pobūdžio investicijos buvo reikalingos ir atitiko 
tikslinės grupės poreikius, tačiau pažymėtinas nelygus lėšų paskirstymas sektoriams ir paskirstymas regionams. 
Pavyzdžiui, daugiau kaip pusė pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 
sektoriuje“ finansuotų projektų buvo skirti sveikatos sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tik vienas iš 
penkių projektų buvo skirtas kultūros sektoriaus darbuotojų mokymams. Nors netolygus projektų lėšų 
paskirstymas sektoriams susijęs ir su tuo, kad paraiškų, skirtų sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimui, 
skaičius buvo dvigubai didesnis negu, pavyzdžiui, paraiškų, kurias pateikė muziejai, bibliotekos ir pan., tačiau jų 
dalis iš visų paraiškų atitinkamai sudarė 2/5 ir 1/5. 

2.2.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Skirtingų finansavimo instrumentų suderinamumo klausimas aktualus tik dviem iš analizuojamų priemonių – 
„VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ ir „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos 
kėlimas“, pagal kurias buvo investuojama į darbuotojų kompetenciją, papildant investicijas, numatytas 
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programose. 

Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su priemonės 
„VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“, vykdomos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, įgyvendinimu: pagal 
pirmąją priemonę finansuojami darbuotojų mokymai užsienio investuotojų sukurtose įmonėse, kurioms pagal 
antrąją priemonę parama skirta tiesioginėms užsienio investicijoms į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) 
didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ar plėtrą pritraukti (plačiau žr. 2.2.–10.2.2 poskyrį). 
Administruojančios tarpinės institucijos ir įgyvendinančios institucijos atstovai šių priemonių suderinamumą 
vertino teigiamai, teigdami, kad tai puikus „sinergijos tarp infrastruktūrinių ir minkštųjų projektų“ pavyzdys

99
. 

Kaip matyti 8 lentelėje, pagal Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtą priemonę finansuoti 25 projektai, o 
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą priemonę – 13 projektų. Parama darbuotojų 
mokymams pagal priemonę „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ buvo suteikta (arba 

                                                                 
95 Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimo (European Computer Driving License (ECDL) programa arba ECDL programa 
gyventojams (ECDL for Citizen). 
96 Apskaičiuota remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenis „gyventojų skaičius metų pradžioje“ (2012 m.) ir SFMIS duomenimis 
apie mokymuose dalyvavusių asmenų skaičių (2013-05-21) Joniškio rajone.  
97 Apskaičiuota remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenis „gyventojų skaičius metų pradžioje“ (2012 m.) ir SFMIS duomenimis 
apie mokymuose dalyvavusių asmenų skaičių (2013-05-21) Pasvalio rajone. 
98 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas, 
56. 
99 Interviu su ESFA ir SADM atstovais. 
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ketinama suteikti, nes ne visų pateiktų paraiškų vertinimas pasibaigęs) toms įmonėms, kurios nurodė tokių 
mokymų poreikį pirminiuose dokumentuose, pateiktuose įgaliotai institucijai „Investuok Lietuvoje“

100
. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ paskelbimas užtruko, todėl nenuostabu, kad 
parama suteikta tiems pareiškėjams, kurie projektus pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę 
pradėjo įgyvendinti 2011 m. Tų įmonių, kurioms buvo suteikta parama pagal Ūkio ministerijos administruojamą 
priemonę, darbuotojų mokymai pradėti finansuoti vidutiniškai po 3–4 mėn. nuo pirmojo projekto pradžios 
(žr. 8 lentelę). Toks laiko tarpas susijęs pirmiausia su tuo, kad prieš pradedant darbuotojų mokymus turi būti 
sukurtos tam tikros prielaidos, finansuojamos pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę: 
infrastruktūra arba kitoks įmonės veiklos fizinis įsikūrimas, veiklos plėtra, darbuotojų atranka ir įdarbinimas (tai 
neretai vyksta etapais)

 101
. 

8 lentelė. Projektų, įgyvendintų pagal priemones „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“ ir „VP1-1.1-SADM-11-V“, įgyvendinimo 
pradžia ir skirtas finansavimas (Lt) 

Projekto įgyvendintojas 

Įgyvendinimo pradžia Projektui skirta ES fondų lėšų (Lt) 

„VP2-2.1-
ŪM-05-V“ 

„VP1-1.1.-
SADM-11-V“ 

Laiko 
tarpas 

„VP2-2.1-
ŪM-05-V“ 

„VP1-1.1.-
SADM-11-

V“ 
Iš viso: 

UAB „VILTECHMEDA“ 2010 02 01 - - 2 702 808 - 2 702 808 

UAB „Western Union 
Processing Lithuania“ 

2010 06 01 - - 5 000 000 - 5 000 000 

UAB „Systemair“ 2010 07 10 - - 4 956 153,2 - 4 956 153,2 

UAB „EUROMONITOR 
INTERNATIONAL - EASTERN 

EUROPE“ 
2011 01 31 - - 805 000 - 805 000 

UAB „Danspin“ 2011 05 24 2012 01 01 6 mėn. 5 000 000 813419,4 5 813 419,4 

UAB „Pelly Baltic“ 2011 07 05 - - 1 475 519 - 1 475 519 

UAB „Plungės duona“ 2011 09 01 - - 3 190 000 - 3 190 000 

UAB „Citco Vilnius“ 2011 11 07 - - 654 872 - 654 872 

UAB „Western Union 
Processing Lithuania“ 

2011 09 01 - - 3 362 016 - 3 362 016 

UAB „Storebrand Baltic“ 2012 01 03 2012 02 01 1 mėn. 2 100 384 1350000 3 450 384 

UAB „MIRROR SUPPORT 
SERVICES“ 

2012 01 18 2012 06 01 5 mėn. 2 803 080 1125000 3 928 080 

DEMATIC LIMITED filialas 
„Dematic Kaunas“ 

2012 02 20 - - 231 163 - 231 163 

UAB „COWI Lietuva“ 2012 03 18 2012 07 02 4 mėn. 397 837 41433 439 270 

UAB „CALLCREDIT 
OPERATIONS“  

2012 03 23 2012 10 01 6 mėn. 5 000 000 1836000 6 836 000 

UAB „Kaunas Aircraft 
Maintenance Services“ 

2012 03 29 2012 04 25 1 mėn. 3 603 000 540000 4 143 000 

UAB „PAROC“ 2012 04 06 2012 08 01 4 mėn. 1 160 040 207168 1 367 208 

UAB „Nielsen & Nielsen 
Holding SSC“ 

2012 04 01 2012 07 16 3 mėn. 777 950 220330 998 280 

UAB „HOME GROUP“ 2012 06 04 - - 4 637 973 - 4 637 973 

UAB „Nortal“ 2012 07 01 2012 10 15 4 mėn. 1 508 918 689869 2 198 787 

UAB „Statga“ 2012 07 18 - - 5 000 000 - 5 000 000 

UAB „Bio Circle Balticum“ 2012 11 22 2013 07 01  5 500 249 432 000 5 932 249 

UAB „KITRON“ - 2013 07 08 - - 244 436 244 436 

UAB „GLASSBEL EU“ 2013 01 15  - - 2 517 091 - 2 517 091 

UAB „COWI Lietuva“ 2013 03 01 2013 09 01 6 mėn. 251 895 135 000 252 030 

UAB „KB Components“  2013 04 17 2013 04 09 0 mėn. 467 518 476 952 944 470 

UAB „Hes-Pro Vilnius“ 2014 01 02 - - 2 500 000 - 2 500 000 

Iš viso įgyvendinamų 
projektų: 

25 13     

Šaltinis: Parengta autorių pagal interneto svetainėje www.esparama.lt pateiktus duomenis (2013 09 07). 
Pastaba: Iš visų pagal Ūkio ministerijos priemonę finansuotų projektų vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) baigti įgyvendinti 2 projektai 
– UAB „Viltechmeda“ medicinos prietaisų gamybos, MTEP ir serviso centro steigimas“, kurį įgyvendina UAB „Viltechmeda“ (VP2-2.1-ŪM-05-
V-01-001), ir „Rinkos tyrimų ir strateginės veiklos analizės pajėgumų plėtra“, kurį vykdė UAB „Euromonitor International – Eastern Europe“ 
(VP2-2.1-ŪM-05-V-02-003). 

                                                                 
100 SADM atstovų pateikta informacija. 
101 SADM atstovų pateikta informacija. 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/projektas?id=26418&order=&page=&pgsz=50
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Valstybinio planavimo priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ 
įgyvendinamas buvo suderintas su investicijomis į šio sektoriaus infrastruktūrą, finansuotomis pagal SAM 
administruotas priemones, vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

102
. Pavyzdžiui, pagal 

priemonę „VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ finansuotą 
projektą

103
 investuota į infrastruktūrą – medicininę įrangą (profilaktikos tikslais aprūpinant gydytojus 

elektrokardiografais, ligonines – diagnostine ir gydymo įranga, universitetų ligonines – naujomis medicinos 
technologijomis) ir patalpų pritaikymą paslaugoms, susijusioms su širdies ir kraujagyslių ligomis, teikti

104
, o 

pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ finansuotą projektą, 
įgyvendintą tos pačios institucijos, vykdyti mokymai, skirti gerinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie 
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos) ligų 
mažinimo, žinias ir įgūdžius vykdant šių ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą

105
. Tai, kad pagal priemonę „VP1-

1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ buvo mokomi darbuotojai tų pačių įstaigų, kurioms 
buvo skirtas finansavimas specialiai įrangai diegti pagal SAM administruojamas priemones, vertintina teigiamai, 
ypač lyginant su BPD laikotarpiu, kurio metu buvo skelbiami atskiri konkursai dėl infrastruktūros ir dėl 
darbuotojų kvalifikacijos, tačiau vadinamieji „kietieji“ ir „minkštieji“ projektai persidengėpalyginti nedaug, t. y. 
„vieni mokėsi, bet negavo infrastruktūros, kiti turėjo infrastruktūrą, bet neturėjo galimybių mokytis“

106
. 

2.2.–10.2.8. Ar priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Visų analizuojamų priemonių, skirtų darbuotojų mokymams, projektų finansavimo aprašuose pažymima, kad 
įgyvendinamas projektas turi atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, tačiau įgyvendinant šias 
priemones moterų ir vyrų lygybei ir diskriminacijos prevencijai skatinti nebuvo skiriamas ypatingas dėmesys. Vis 
dėlto galima atkreipti dėmesį į tai, kad, paskelbus antrąjį kvietimą teikti paraiškas pagal konkursinę priemonę 
„VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, numatytas vienas iš septynių specialiųjų 
prioritetinių projektų atrankos kriterijų – „projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus“

107
. 

Projektams ir pareiškėjams keliamuose reikalavimuose, kurie detalizuoja bendruosius ir specialiuosius atitikties 
kriterijus, ir šių kriterijų vertinimo metodikoje

108
 pabrėžiama, kad projektuose privalo būti numatyti bent vieni 

mokymai, konsultacija ar kitas veiksmas bent viena iš šių temų: moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo 
užimtumo srityje teisinis reglamentavimas; moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo vietoje praktinis 
taikymas; moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastys ir būdai jiems mažinti; lygybės darboviečių kriterijai ir jų 
praktinis taikymas Lietuvoje ir ES; kolektyvinių sutarčių, elgesio kodeksų, tyrimų ar pasikeitimo patirtimi ir gerąja 
praktika, susijusių su moterų ir vyrų lygiomis teisėmis, stebėsena; moterų ir vyrų lygybės planai darbovietėse ir 
pan. Taip pat atskirai pažymima, kad projekto veiklose turi būti integruotos konkrečios priemonės (atskiros 
temos) ar projekto viešinimo renginyje numatyti atskiri pranešimai ar kitos viešinimo priemonės, skatinančios 
nediskriminavimo principo įgyvendinimą, lygias galimybes darbo rinkos srityje. Nors sprendimai dėl pagal šį 
kvietimą pateiktų paraiškų finansavimo buvo priimti tik 2013 m. birželio–rugpjūčio mėn. ir vertinimo metu 
(2013 m. rugsėjo mėn.) tik pradėti įgyvendinti, o tai, ar šios nuostatos įgyvendintos projektuose, bus galima 
įvertinti tik jiems pasibaigus, šio specialiojo prioritetinio projektų atrankos kriterijaus įtraukimą į priemonės 
projektų finansavimo sąlygų aprašą galima vertinti kaip teigiamą žingsnį, siekiant užtikrinti horizontaliųjų 
principų įgyvendinimą. Panašus reikalavimas nustatytas ir projektams, įgyvendinamiems pagal priemonę „VP1-
1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“: projektų įgyvendintojai privalo numatyti vienus ar kelis 
mokymus bent viena iš projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priede nurodytų temų, susijusių su moterų ir vyrų 

                                                                 
102 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa,” patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 
30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 (2007). 
103 „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir 
optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas“ (Nr. VP3-2.1-SADM-01-V-01-001), 
įgyvendinamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikos. 
104 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-01-V ‘Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas’ 
patvirtinimas,” 2008 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-906, Valstybės žinios, 2008-10-07, 
Nr. 115-4384 (2008). 
105 „Sveikatos priežiūros specialistų prisidedančių prie sergamumo ir mirgintumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, 
onkologijos, psichikos) ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikose“ (Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-003), 
įgyvendinamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikos. 
106 Interviu su SAM atstovais. 
107 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto ‘Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis’ VP1-1.1-SADM-01-K priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-
421, Valstybės žinios, 2012-09-21, Nr. 112-5688 (2012). 
108 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės ‘VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse’ 
projektų finansavimo sąlygų aprašas”. Priedas Nr. 3. 
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lygių galimybių užtikrinimu
109

. Mokymai ir konsultacijos šiomis temomis turėtų būti įtraukiami į visus 
įgyvendinamus mokymus ateinančiu programavimo laikotarpiu. Tačiau taip pat pažymėtina, kad ne mažiau 
svarbu įtvirtinti reikalavimus, keliamus tokius mokymus vedančių asmenų kompetencijai (pvz., tam tikro 
skaičiaus metų darbo patirties šioje srityje)

110
, siekiant mokymų kokybės. 

Kalbant apie tikslines grupes, kurioms buvo skiriama parama pagal šias priemones, taip pat galima išskirti 
priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių gerinimas“, pagal kurią prioritetas buvo 
teikiamas dažniau skaitmeninę atskirtį patiriančioms grupėms (pvz., probleminių teritorijų gyventojams, 
vyresnio amžiaus asmenims). Galima teigti, kad šios priemonės įgyvendinimas bent iš dalies prisidėjo prie 
skaitmeninės atskirties mažinimo ir vyresnio amžiaus asmenų, kurie neretai patiria diskriminaciją darbo 
rinkoje

111
, geresnių galimybių išlikti darbo vietoje arba įsidarbinti sudarymo. 

Rekomendacijos dėl veiklų, kurios galėtų būti finansuojamos 2014–2020 m., skatintų moterų ir vyrų lygybę ir 
būtų tinkamos diskriminacijos prevencijai, pristatomos vertinimo 3 dalyje (žr. 3 skyrių). 

2.2.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m. 

Siekiant įvertinti priemonių, skirtų tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, įgyvendinimo efektyvumą, pirmiausia reikia 
atsižvelgti į finansinių išteklių panaudojimą. Nors tiesioginės mokymų išlaidos paprastai sudaro tik dalį projektų 
išlaidų (dalis paramos naudojama projektams administruoti, viešinti, dirbančių asmenų darbo užmokesčiui 
mokėti)

112
, paramos dalis, tenkanti vienam dalyviui, vertinant skaičiuojama nuo projektui skirtų ES paramos 

lėšų, nes detali informacija apie kiekvieno projekto lėšas, skirtas mokymams organizuoti, vertinimo metu 
(2013 m. rugsėjo mėn.) buvo neprieinama

113
. Kaip matyti 18 pav., kuriame pateikiama vidutinė 

organizuojamiems mokymams skirtų ES lėšų dalis vienam mokymuose dalyvaujančiam asmeniui
114

, didžiausia 
dalis lėšų vienam asmeniui tenka priemonėse, skirtose privataus sektoriaus darbuotojų mokymams. Jeigu 
vienam dalyviui tenkanti suma būtų skaičiuojama nuo bendros projektų vertės, tai, pavyzdžiui, pagal priemonę 
„VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ vienam asmeniui tenkanti suma būtų 40 proc. didesnė, 
nes tokią dalį sudaro privačios projektų įgyvendintojų skiriamos lėšos. 

18 pav. Vidutinė projektui skirtų lėšų dalis, tenkanti vienam darbuotojui, dalyvaujančiam mokymuose 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal „ESparama“ ir SFMIS duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Vienam mokymų dalyviui (pagal sutartyse suplanuotą mokymų dalyvių skaičių) tenkanti suma apskaičiuojama nuo bendros ES 
lėšų, skirtų pagal konkrečią priemonę finansuojamiems projektams, sumos. Priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST 
LT+“ lėšų dalis, skirta vienam dalyviui, padidėtų 40 proc., jeigu vienam mokymų dalyviui tenkanti suma būtų skaičiuojama nuo bendros 
projekto vertės. 

                                                                 
109 Projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas. Žr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST 
LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2012 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro įsakymas Nr. A1-379, Valstybės žinios, 2012-08-25, Nr. 99-5084 (2012). 
110 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
111 Specialios Eurobarometro apklausos, atliktos 2012 m., duomenimis, diskriminacija dėl amžiaus, kai asmuo yra vyresnis nei 55 metų, yra 
labiausiai Lietuvoje paplitusi diskriminacijos forma. Amžius taip pat įvardintas kaip viena didžiausių kliūčių įsidarbinti. Žr. Eurobarometras 
77.4, Lietuvos rezultatai, 1. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_lt_lt.pdf. 
112 Remiantis analizuojamų priemonių finansavimo sąlygų aprašuose pateikiamais reikalavimais, netiesioginės projekto išlaidos gali sudaryti 
8–20 proc. visų išlaidų (priemonė „VP1-1.1-SADM-01-K“), o viešinimui numatyta 0,5 proc. tiesioginių išlaidų. 
113 Detali informacija pasiekiama tik tuo atveju, kai visų projektų įgyvendinimas jau pasibaigęs. 
114 Bendra vidutinė mokymų kaina šioje analizėje yra lygi bendrai vidutinei skirtos paramos lėšų daliai tenkančiai vienam mokymų dalyviui 
pagal SFMIS 2013 m. rugsėjo mėn. 3 d. duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad ne maža dalis projektų vertinimo nėra pasibaigę (arba tik pradėti 
įgyvendinti), siekiant palyginti tenkančių lėšų dalį bendros projektams skirtos lėšos dalinamos iš tokio mokymų dalyvių skaičiaus, koks 
suplanuotas projektų sutartyse. 
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Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ šiuo metu įgyvendinamus projektus 
numatyta organizuoti mokymus 1012 specialistų ir skirti apie 8,1 mln. litų ES paramos lėšų. Vidutiniškai vieno 
žmogaus mokymui (įskaičiuojant visas administravimo ir kt. išlaidas) numatyta skirti apie 8 tūkst. litų. Tai iš 
dalies paaiškina specifinis šios priemonės pobūdis: kaip minėta anksčiau, lėšos, numatytos personalo mokymui, 
papildo pagal priemonę „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“ finansuotas veiklas, siekiant pritraukti tiesiogines 
užsienio investicijas. Kalbant apie šios priemonės efektyvumą taip pat reikia pažymėti, kad ši SADM 
administruojama priemonė pradėta įgyvendinti palyginti vėlai, tad ne visiems numatytiems investuotojams, 
kurie gavo finansavimą iš ŪM spėta suteikti finansavimą šiuo laikotarpiu (žr. 2.2.–10.2.7 poskyrį). 

Nors pagal kitą privataus sektoriaus darbuotojų mokymams skirtą konkursinę priemonę „VP1-1.1-SADM-01-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ įgyvendinamuose projektuose vidutiniškai vienam mokymų dalyviui 
tenka šiek tiek mažesnė suma, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad šios priemonės yra nukreiptos į skirtingo lygio 
specialistus

115
. Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ šiuo metu 

įgyvendinamus projektus numatyta organizuoti mokymus daugiau kaip 33 tūkst. darbuotojų, skiriant apie 
172,5 mln. litų ES paramos lėšų. Vidutiniškai vieno žmogaus mokymui (įskaičiuojant visas administravimo ir kt. 
išlaidas) numatyta skirti daugiau kaip 5 tūkst. litų. Galima palyginti: 2004–2006 m. laikotarpiu vienam asmeniui 
vidutiniškai tekusi lėšų dalis viršijo 7,6 tūkst. litų, tačiau, kaip pažymima priemonės vertinime, nemaža dalis 
paramos gavėjų mokymams įsigyti ir įgyvendinti skyrė mažiau nei pusę projekto lėšų

116
. Kalbant apie šios 

priemonės efektyvumą, ją administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai pabrėžė, kad šiuo laikotarpiu 
sistema perkaito ir vieno asmens mokymui vidutiniškai buvo išleidžiama didesnė suma nei 2004–2006 m. 
laikotarpiu. Taip pat pažymėtina, kad išaugus paklausai smarkiai padidėjo pasiūla ir padaugėjo mokymo 
paslaugas teikiančių įmonių, kai kurios iš jų siūlė paslaugas pigiau, bet šios nebūtinai buvo kokybiškos, dėl to 
tam tikrais atvejais nukentėjo bendra mokymų kokybė. Verta pažymėti ir pakeitimo aspektą: kai kurių interviu 
programos dalyvių nuomone, didžiosios įmonės, turinčios žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių, būtų mokęsi ir be 
paramos, o smulkiųjų ir vidutinių įmonių, kurioms ši parama itin aktuali, nes jos turi mažiau išteklių, parama 
nepasiekė taip, kaip buvo tikėtasi

117
. 

Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymams, organizuotiems konkurso būdu (priemonė „VP1-1.1-SADM-06-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“), numatytų lėšų dalis vienam mokymų dalyviui sudarė 
vidutiniškai apie 2,5 tūkst. litų. Galima palyginti: 2004–2006 m. organizuotuose valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymuose vieno asmeniui mokymui vidutiniškai skirta suma šiek tiek viršijo 
4 tūkst. litų

118
. Tačiau, kaip pažymima priemonės vertinime, lyginant atskirus projektus, skyrėsi kursų trukmė, 

buvo pasirenkami nevienodi bendrieji mokymai, skyrėsi mokymo programų skaičius, o kai kuriems 
darbuotojams buvo numatytas stažavimasis užsienyje. 

Nors įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ vienam 
mokymuose dalyvavusiam asmeniui tenkančių projektui skirtų lėšų dalis mažiausia, lyginant su kitomis 
priemonėmis, reikia pažymėti, kad įgyvendinant projektus pagal priemonę paaiškėjo, kad daugelis projektų 
vykdomi tuose pačiuose rajonuose ir skirti toms pačioms tikslinėms grupėms

119
. Tai galima paaiškinti tuo, kad 

paramos skyrimo kriterijai skatino daugiau dėmesio skirti probleminėms Lietuvos teritorijoms, o pareiškėjai, 
siekdami gauti finansavimą, stengėsi kuo tiksliau atitikti keliamus reikalavimus. Taip pat administruojančios 
įgyvendinančios institucijos vykdytų patikrinimų metu pastebėta atvejų, kai vienas dalyvis dalyvavo dviejuose 
mokymuose tą pačią dieną

120
. Kaip pažymima priemonės „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo 

įgūdžių ugdymas“ vertinime, ateityje reikėtų siekti pusiausvyros tarp probleminių visuomenės grupių mokymo 
ir per didelės projektų koncentracijos vienoje teritorijoje

121
. 

Kalbant apie priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimo 
efektyvumą, reikia pažymėti, kad šios priemonės tikslinė grupė iš dalies persidengė su konkursinės priemonės 
„VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ tiksline grupe. Kaip minėta 2.2.-
10.2.6 poskyryje, daugiau kaip pusė pagal pastarąją priemonę finansuotų projektų buvo skirta būtent sveikatos 

                                                                 
115 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas, 56. 
116 Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo 
dokumentą darbo jėgos kompetencijos didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. 
Galutinė ataskaita, 41. 
117 Interviu su SADM atstovais. 
118 Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo 
dokumentą darbo jėgos kompetencijos didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. 
Galutinė ataskaita, 42. 
119 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais vertinimas. 
120 Interviu su ESFA atstovais. 
121 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais vertinimas. 
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srityje dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimui. Administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovų teigimu, 
įgyvendinant šias priemones kai kuriais atvejais buvo sunku išvengti dvigubo finansavimo ne tik tarp priemonių, 
bet ir priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ viduje, nes tie 
patys asmenys potencialiai galėjo mokytis ir kaip konkrečių įstaigų darbuotojai, ir kaip asocijuotų struktūrų 
nariai. Tuo tarpu įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ tam 
tikrų sunkumų kilo ir dėl to, kad ši priemonė buvo vykdoma pagal SAM patvirtiną Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo 
programą

122
. Viena vertus, ši programa palengvino ją administruojančios institucijos darbą, nes aiškiai apibrėžė 

tikslus, tikslines grupes, veiklas; kita vertus, sunkumų kildavo, kai vykdytojai norėdavo teikti papildomas 
paslaugas, nenumatytas SAM programoje

123
. Tam reikėjo atlikti programos pakeitimus ir suderinti juos su 

Sveikatos apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri, kaip tarpinė institucija, buvo 
atsakinga už šios programos įgyvendinimą

124
. 

2.2.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Kalbant apie mokymus, skirtus įmonių darbuotojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų kėlimui, reikia 
pažymėti, kad nėra vieno strateginio dokumento, kurio pagrindu mokymai turėjo būti vykdomi įmonėse ar 
viešajame sektoriuje. Finansuojant veiklas konkurso būdu buvo apsispręsta dėmesį skirti paklausai, orientuotasi 
į pačių įmonių ir pačių viešojo sektoriaus darbuotojų poreikius. Tuo tarpu valstybės planavimo būdu 
įgyvendintos priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ ir „VP1-1.1-SADM-13-V 
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ buvo vykdomos pagal atskiras atitinkamų 
ministerijų patvirtintas programas, kuriose buvo aiškiai įvardijamos tikslinės grupės, jų poreikiai, planuojamos 
veiklos. Tad galima sakyti, kad šios priemonės prisidėjo prie nacionalinės politikos tikslų šiose srityse 
įgyvendinimo. 

Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ finansuotos veiklos iš dalies 
prisidėjo ir prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos tikslų pasiekimo, kurių vienas – užtikrinti, 
kad „Lietuvos gyventojai, neatsižvelgiant į socialinę, turtinę ar geografinę padėtį, galės išmokti naudotis 
informacinėmis technologijomis ir jomis naudosis, gebės lanksčiai taikytis prie kintančios aplinkos, įgis reikiamų 
žinių, įgūdžių ir kvalifikacijų“

125
. ES paramos fondų lėšomis finansuoti mokymai taip pat papildė Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto bei (daugiausia) kitų juridinių ir fizinių asmenų skirtas lėšas, naudotas 2008–
2012 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“

126
. 

2.2.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Didelės dalies darbuotojų ir įmonių prisitaikymui prie rinkos poreikių skirtų priemonių produkto ir rezultato 
rodiklių formuluotės yra vienodos: „mokyme dalyvavę asmenys“ (produkto) ir „sėkmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“ (rezultato) (žr. 2 priedą). Nežymiai 
skiriasi tik priemonės „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo 
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ rezultato rodiklio formuluotė („sėkmingai 
baigę mokymą dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“) ir priemonės 
„VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ rezultato rodiklio formuluotė („sėkmingai 
baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“). Šie rodikliai sumuoja mokyme dalyvavusių ir 
sėkmingai jį baigusių asmenų skaičių. Jie yra aiškiai apibrėžti ir suprantami. 

Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos kėlimui skirtų priemonių
127

 stebėsenai vykdyti numatytas 
papildomas produkto rodiklis „iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, 
specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius“, kuris leidžia įvertinti, kokia dalis mokymų buvo skirti bendrųjų 
kompetencijų tobulinimui ir kokia dalis – profesinių žinių gilinimui. Šis rodiklis aiškiai apibrėžtas ir suprantamas. 

                                                                 
122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos tvirtinimo.” 
123 Interviu su ESFA atstovais. 
124 Puslapyje ESparama paminėti bent septyni SAM ministro įsakymo dėl šios programos pakeitimai. Žr.: http://www.esparama.lt/teises-
aktai?dateTo=&dateFrom=&iid=000bdd53800011ad&tid=000bdd53800011b4&page=1#title.  
125 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo,” 2005 m. birželio 8 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 625, Valstybės žinios, 2005-06-11, Nr. 73-2649 (2005). 
126 Projekto aprašymą žr. http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/apie-projekta [Žiūrėta 2012 05 29]. 
127 T. y. priemonės „VP1-SADM-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“,„VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos 
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ ir „VP1-SADM-
13-V Socialinių įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“. 

http://www.esparama.lt/teises-aktai?dateTo=&dateFrom=&iid=000bdd53800011ad&tid=000bdd53800011b4&page=1#title
http://www.esparama.lt/teises-aktai?dateTo=&dateFrom=&iid=000bdd53800011ad&tid=000bdd53800011b4&page=1#title
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/apie-projekta
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Įgyvendinant tiek minėtų viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos kėlimui skirtų priemonių, tiek įmonių 
darbuotojų mokymų stebėseną buvo naudojamas papildomas rezultato rodiklis „įgytų žinių, gebėjimų 
pritaikomumas darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po mokymo“, kurio planuojama reikšmė buvo nurodoma 
procentine išraiška – 75 proc. Šis rodiklis aiškiai apibrėžtas ir suprantamas. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ įgyvendinimo stebėsenai taip pat naudojami 
du papildomi rezultato rodikliai: „įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams tęstinio mokymo kursus“ ir „iš 
jų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės“. Šie rodikliai nėra aiškiai apibrėžti: priemonės „VP1-1.1-SADM-11-V 
Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašyme jie nepateikiami

128
. Tokie patys 

rezultato rodikliai numatyti ir priemonės „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 
įgyvendinimo stebėsenai. Kalbant apie šių rezultato rodiklių reikšmes, svarbu pažymėti, kad abiem priemonėms 
numatytos vienodos rodiklių reikšmės (atitinkamai 60 ir 80 proc.), nors šių priemonių tikslinės grupės skiriasi. 

2.2.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Konkursinis finansavimas buvo taikomas trims iš šešių analizuojamų priemonių: „VP1-1.1-SADM-01-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „VP1-SADM-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
viešajame sektoriuje“ ir „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“. Šis įgyvendinimo 
būdas buvo naudojamas ir BPD laikotarpiu įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklas: pagal BPD 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ parama pramonės, verslo įmonių 
darbuotojų mokymui, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir 
perkvalifikavimui ir gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui buvo taip pat skirstoma konkurso būdu. 
Kitoms trims priemonėms – „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, „VP1-1.1-SADM-11-V 
Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ ir „VP1-SADM-13-V Socialinių įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ – 
pasirinktas valstybės projektų planavimas. 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ buvo tikslinga taikyti 
konkursinį finansavimą, nes buvo siekiama paskatinti mokymosi kultūros atsiradimą ir plėtojimąsi privačiame 
sektoriuje, orientuojantis į įmonių poreikius (t. y. į paklausą). Viena iš galimų privataus sektoriaus darbuotojų 
mokymų organizavimo konkurso būdu alternatyvų – visuotinės dotacijos modelis (pvz., naudotas įgyvendinant 
priemonę „Parama pirmajam darbui“), pagal kurį pagrindinė administravimo našta perduodama visuotinės 
dotacijos valdytojui (pvz., tarpinei institucijai, turinčiai glaudžius ryšius su atitinkamu sektoriumi, vietos 
partneriais ir pan.), sumažinant administravimo naštą projektų vykdytojams. Pagal šį modelį būtų galima teikti 
paramą ne tik visoms įmonėms (net ir pačioms mažiausioms ir nepažangiausioms), bet ir fiziniams asmenims, 
norintiems gauti mokymo paslaugas. Tai leistų įmonėms gauti paramą tuo metu, kada ji yra reikalinga 
(nelaukiant konkursinių kvietimų), ir palengvintų administravimo naštą, kuri taikant konkursinį finansavimą 
smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams yra didesnė. Kita vertus, tai sudarytų geresnes galimybes mokytis 
mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, kurie nori mokytis, bet negauna iš darbdavio finansinės paramos, o 
nelankstus valstybinis suaugusiųjų mokymosi finansavimas daro tęstinį mokymą per brangų

129
. Vis dėlto, 

svarstant visuotinės dotacijos modelio taikymą ateinančiu laikotarpiu, svarbu atsižvelgti ir į kaštus, kurių reikės 
norint pakeisti tokių priemonių įgyvendinimo būdą. 

Konkursinė priemonė „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ pasirinkta įgyvendinti 
tinkamu būdu, tačiau, kaip minėta 2.2.–10.2.9 poskyryje, įgyvendinant panašią priemonę ateinančiu 
programavimo laikotarpiu, reikėtų siekti didesnės pusiausvyros tarp probleminių visuomenės grupių mokymo ir 
per didelės projektų koncentracijos. 

Kalbant apie viešojo sektoriaus darbuotojų mokymus, vykdytus rengiant konkursus pagal priemonę „VP1-
SADM-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, reikia pažymėti, kad valstybinio 
planavimo būdas iš dalies padėtų išspręsti nelygų paramos paskirstymą skirtingiems sektoriams. Kaip minėta 
2.2.–10.2.9 poskyryje, vykdant priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra viešajame sektoriuje“ itin daug projektų 
įgyvendinta sveikatos srityje, nors nemažai paraiškų sulaukta ir iš kultūros, švietimo ir kitų sektorių. Planuojant 
sektorinius mokymus valstybinio planavimo būdu būtų galima tikslingiau paskirstyti paramą įvairių sričių viešojo 
sektoriaus darbuotojams. Valstybinis planavimas leistų paramą panaudoti tikslingiau: įgyvendinant sektorinius 
mokymus pagal atskirų ministerijų parengtas programas, lengviau suplanuoti paramą, apsibrėžti tikslinės 

                                                                 
128 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2011 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-
35, Valstybės žinios, 2011-02-01, Nr. 13-574 (2011). 4 priedas. 
129 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Švietimo ir mokslo srities sektorių strateginės analizės antra ir trečia tarpinės ataskaitos, 2013. 
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grupės poreikius ir numatyti mechanizmą, leisiantį pasiekti tikslinę grupę. Viešojo sektoriaus darbuotojų 
mokymų įgyvendinimas konkurso būdu ne visai pasiteisino: socialinių įstaigų darbuotojų mokymai iš pradžių 
buvo finansuojami pagal šią priemonę (finansuoti 3 iš 18 pateiktų šios srities projektų

130
), o vėliau juos 

nuspręsta finansuoti valstybinio planavimo būdu pagal 2011 m. SADM patvirtintą Socialinių paslaugų įstaigų 
darbuotojų kompetencijų ugdymo programą

131
, projektą įgyvendinti patikint Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentui prie SADM. Valstybinio planavimo būdas taip pat pasiteisino įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-
SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių 
ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, nors ją įgyvendinant ir kilo tam tikrų sunkumų (žr. 2.2.–10.2.7 poskyrį). 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ įgyvendinta valstybinio planavimo būdu. 
Pasirinktas šios priemonės įgyvendinimo būdas yra tinkamas tokio pobūdžio projektams, kurių tikslas – teikti 
paramą darbuotojų mokymams, siekiant suderinamumo su veiklomis, finansuojamomis pagal Ūkio ministerijos 
administruojamą priemonę VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“. Tai, kad pasirinktas įgyvendinimo būdas buvo 
tinkamas ir efektyvus patvirtino ir interviu metu kalbinti administruojančios tarpinės institucijos ir 
administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai

132
. 

2.2.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Priemonės „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ įgyvendinimas laikomas sėkmingu dėl dviejų 
priežasčių: sinergijos su veiklomis, finansuotomis pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „VP2-2.1-
ŪM-05-V INVEST LT+“, skirtomis pritraukti užsienio investicijų, sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir 
palyginti paprasto finansuotų projektų administravimo ir įgyvendinimo. Tiek administruojančios tarpinės 
institucijos, tiek administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai teigiamai vertino šios priemonės 
paramos modelį, pagal kurį ŪM teikia paramą projektams, kurių tikslas – pritraukti tiesioginių užsienio 
investicijų, o pagal SADM administruojamą priemonę parama teikiama darbuotojų mokymams. Nors 
procedūros užtruko, interviu respondentų manymu, sistema veikė gerai. 

Kaip teigiamą žingsnį, siekiant užtikrinti geresnį horizontaliųjų principų (t. y. lyčių lygybės ir nediskriminavimo) 
įgyvendinimą, galima vertinti tai, kad į kai kurių priemonių, pagal kurias buvo finansuojami darbuotojų 
mokymai, projektų finansavimo sąlygų aprašus buvo įtrauktas specialusis prioritetinis projektų atrankos 
kriterijus „projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus“. Pavyzdžiui, paskelbus antrąjį kvietimą 
teikti paraiškas pagal konkursinę priemonę „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ šis 
kriterijus buvo įvardytas kaip vienas iš septynių specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų

133
. 

Projektuose, finansuojamuose pagal antrąjį kvietimą, privalo būti numatyti bent vieni mokymai, konsultacija ar 
kitas veiksmas moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje tema (pateikiamas išsamus temų 
sąrašas), o projekto veiklose turi būti integruotos konkrečios priemonės (atskiros temos) ar projekto viešinimo 
renginyje numatyti atskiri pranešimai ar kitos viešinimo priemonės, skatinančios įgyvendinti nediskriminavimo 
principą, lygias galimybes darbo rinkoje

134
. Panašus reikalavimas nustatytas ir projektams, įgyvendinamiems 

pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“: projektų įgyvendintojai privalo numatyti 
vienus ar kelis mokymus moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo tema (pateikiamas išsamus temų 
sąrašas)

135
. 

                                                                 
130 Finansuoti du Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie SADM įgyvendinti projektai („Dirbančių socialinių darbuotojų 
perkvalifikavimo organizavimas bei koordinavimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-010) ir „Socialinių įstaigų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos 
tobulinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-018)) ir vienas Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro įgyvendinamas projektas („Socialinių 
paslaugų institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-116)). 
131 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo 
programa.” 
132 Interviu su SADM ir ESFA atstovais. 
133 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.” 
134 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės „VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašas”. Priedas Nr. 3. 
135 Projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas. Žr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST 
LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.” 
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2.3. Darbo aplinkos ir santykių gerinimas: priemonės „Socialinio dialogo 
skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-02-K) ir „Įmonių socialinė atsakomybė“ (VP1-1.1-
SADM-03-V) 

2.3.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Įgyvendinant ŽIPVP uždavinį didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo vykdomos dvi priemonės, skirtos gerinti darbo aplinką ir sąlygas, taip pat darbdavių ir 
darbuotojų santykius: „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių 
socialinė atsakomybė“. Pirmosios priemonės tikslas buvo „ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų 
asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius 
darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir 
visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą“

136
, o antroji priemonė buvo skirta „propaguoti socialinį sąmoningumą 

versle, gerinti įmonių gebėjimus versle diegti įmonių socialinės atsakomybės principus, siekiant 
konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, stiprios socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos 
verslo praktikos“

137
. Siekiant šių tikslų buvo suplanuotos įvairios mokymų, informacijos sklaidos, teisinių ir 

metodinių dokumentų rengimo veiklos. 

Abi priemonės patvirtintos 2007 m. Pirmoji buvo pradėta įgyvendinti valstybinio planavimo priemonė „VP1-1.1-
SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“, pagal kurią Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) Vilniuje 
įgyvendino du projektus: 1. „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ („ĮSA skatinimas Lietuvoje“), 
vykdytas 2008 m. gegužės 15 d.–2009 m. rugpjūčio 15 d.; 2. „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo 
inovacijos“, vykdytas 2010 m. spalio 1 d.–2013 m. kovo 31 d. Įgyvendinant konkursinę priemonę „VP1-1.1-
SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ pirmas kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą buvo paskelbtas 
2011 m. kovo 8 d., pagal kurį buvo priimtas sprendimas finansuoti 19 iš 24 siūlomų projektų. Antrasis kvietimas 
teikti paraiškas pagal tą pačią priemonę buvo paskelbtas 2013 m. liepos 3 d. ir galiojo iki 2013 m. rugsėjo 2 d. 
Buvo gautos 27 paraiškos, kurios, 2013 m. rugsėjo pradžioje, rengiant šią ataskaitą, visos tebebuvo vertinamos. 

Intervencijos logikos kaita 

Priemonių „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė 
atsakomybė“ intervencijų logika 2007–2013 m. iš esmės nesikeitė. Buvo siekiama tų pačių tikslų ir vykdomos 
tos pačios veiklos, kokios buvo numatytos 2007 m. tvirtinant priemones. Tiesa, kaip pristatoma toliau, šiek tiek 
kito priemonėms skirtas finansavimas ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos (rezultato ir produkto) rodikliai. 

Šioms dviem vertinamoms priemonėms numatytas finansavimas siekia 25,45 mln. litų. Įmonių socialinei 
atsakomybei skatinti skirta 5,45 mln. litų, o socialiniam dialogui – 20 mln. litų. Palyginti su 2007 m. 
numatytomis skirti lėšomis, bendras finansavimo lygis sumažėjo nuo 29,4 mln. iki 25,45 mln. litų. Priemonės 
„VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ finansavimas buvo sumažintas daugiau kaip perpus (nuo 
11,8 iki 5,5 mln. litų, žr. 19 pav.), tačiau, net ir investavusi mažesnę sumą, anot JTVP atstovės, Lietuva 
rekordiškai daug lėšų skyrė įmonių socialinės atsakomybės sričiai. Tuo tarpu priemonei „VP1-1.1-SADM-02-K 
Socialinio dialogo skatinimas“ skirtos lėšos, palyginti su numatytomis pirminiame plane, išaugo nuo 17,6 iki 20 
mln. litų (žr. 19 pav.). Pirmojo šios priemonės kvietimo projektams įgyvendinti skirta 13,3 mln. litų. Likę 6 mln. 
litų buvo numatyti panaudoti antrojo kvietimo projektams vykdyti, tačiau bendra pateiktose paraiškose 
prašoma lėšų suma siekia tik 2,85 mln. litų, todėl tikėtina, kad dalis lėšų liks nepanaudota ir turės būti paskirta 
kitoms reikmėms.  

                                                                 
136 Priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001174#6. 
137 Priemonės „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė" aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001175. 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001174#6
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001175
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19 pav. Priemonėms „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ ir „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo 
skatinimas“ numatyto finansavimo kaita 2008–2010 m. 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal ŽIPVP priedą. 

Priemonių rezultato ir produkto rodikliai buvo patvirtinti 2007 m., tačiau keičiantis teisės aktams, 
reglamentuojantiems įmonių socialinę atsakomybę ir socialinį dialogą, rodikliai buvo koreguojami. Pavyzdžiui, 
priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ iš pradžių buvo grindžiama Įmonių socialinę 
atsakomybę 2006–2008 metais skatinančių priemonių planu

138
. 2010 m. patvirtinus Nacionalinę įmonių 

socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programą ir jos įgyvendinimo 2009–2011 m. priemonių 
planą

139
 buvo nustatyti nauji papildomi priemonės įgyvendinimo rodikliai, kaip antai: „Įmonės, pradėjusios 

taikyti socialinės atskaitomybės ir (ar) aplinkos vadybos sistemas ir standartus“, „Įgyvendintos įmonių socialinės 
atsakomybės diegimo skatinimo iniciatyvos“, „Parengtas įmonių socialinės atsakomybės mokymo modulis“, 
„Atlikti tyrimai“, „Renginiai“. 2010 m. taip pat buvo patikslinti kai kurie rodikliai, pvz., įmonių, prisijungusių prie 
Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ iniciatyvos, ir įmonių, parengusių ir viešai paskelbusių socialines 
ataskaitas, siekiamas skaičius sumažintas nuo 100 iki 70, tačiau nuo 7 iki 12 padidintas parengtų metodinių 
leidinių skaičius. Priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ daugelis rodiklių buvo nustatyti 
remiantis Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programa

140
 ir kito labai nedaug – 2009 m. 

buvo įtrauktas naujas veiksmų programos rodiklis „Sėkmingai baigusieji mokymą“ ir patikslinta rodiklio 
„Mokymuose dalyvavę asmenys“ formuluotė ir apskaičiavimas. 

2.3.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Beveik visi priemonės „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ veiksmų programoje suplanuoti 
produkto ir rezultato rodikliai pasiekti arba viršyti (žr. 20 pav.) Buvo surengta daug daugiau renginių (veiksmų 
programoje numatyta 11, sutartyse suplanuota 41, o surengta 398) ir daug daugiau asmenų dalyvavo 
mokymuose (numatyta 1100, suplanuota 1143, mokymuose dalyvavo 3393). 

                                                                 
138 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančių 
priemonių patvirtinimo,” 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-337, Valstybės 
žinios, 2006-01-05, Nr. 2-28 (2005). 
139 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos ir jos 
įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių plano patvirtinimo,” 2010 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 53, 
Valstybės žinios, 2010-01-21, Nr. 8-368 (2010). 
140 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos patvirtinimo,” 2007 m. liepos 
11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 729, Valstybės žinios, 2007-07-19, Nr.: 80-3246 (2007). 
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20 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti 
(proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos 
rodikliais  

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus SFMIS duomenis.  
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 

Vertinti priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ pasiektus rezultatus nėra prasmės, nes 
vos du įgyvendinami projektai vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) jau buvo pasibaigę

141
, o paraiškos pagal 

antrąjį kvietimą buvo dar tik vertinamos. Vis dėlto projektų sutartyse suplanuoti pasiekti rodikliai leidžia 
vertinti, kiek tikėtina, kad rodikliai bus pasiekti. Penkių iš aštuonių rodiklių reikšmės jau pirmojo kvietimo 
projektų sutartyse yra suplanuotos didesnės, nei yra numatyta veiksmų programoje (žr. 21 pav.), pavyzdžiui, 
pagal veiksmų programą turėtų būti įsteigta 70 saugos ir sveikatos komitetų įmonėse, o sutartyse suplanuota 
117. Tai leidžia tikėtis, kad bent jau veiksmų programoje numatytos rodiklių reikšmės bus pasiektos: pavyzdžiui, 
vertinimo metu jau buvo pasiekta 148 proc. veiksmų programoje numatytos rodiklio „Sėkmingai baigusieji 
mokymus“, nors tai tesudarė 70 proc. reikšmės, kurią projektų vykdytojai įsipareigojo pasiekti paramos 
sutartyse. Kita vertus, du iš aštuonių rodiklius būtų galima pasiekti tik įgyvendinus antrojo kvietimo projektus, 
nes pagal sudarytas pirmojo kvietimo sutartis yra suplanuota pasiekti vos 31–40 proc. jų numatytų reikšmių. 
Abu šie rodikliai yra susiję su kolektyvinių sutarčių pasirašymu ar jų projektų rengimu. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad pastarieji rodikliai buvo suplanuoti labai ambicingai ir greičiausiai pernelyg optimistiškai. Pavyzdžiui, buvo 
planuota pasirašyti 600 kolektyvinių sutarčių (išskyrus šakos kolektyvines sutartis) ir parengti 800 tokių sutarčių 
projektų. 

                                                                 
141 Remiantis SFMIS duomenimis, dar 7 projektai turėjo baigtis 2013 m. rugpjūčio 31 d. 
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21 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti 
(proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos 
rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus SFMIS duomenis. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 

Vertinti šių priemonių įgyvendinimo ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius sudėtinga tiek dėl nebaigto 
vienos priemonės įgyvendinimo, tiek dėl specifinio veiklų pobūdžio (daugiausia mokymai, dokumentų ir 
metodikų rengimas, kurių poveikis dažniausiai būna netiesioginis), tiek dėl santykinai nedidelės priemonių 
apimties. Vis dėlto šios priemonės neabejotinai svarbios, nes paskatino ugdyti įmonių socialinę atsakomybę ir 
plėtoti socialinį dialogą Lietuvoje. Tai plačiau aptariama 2.3.–10.2.4 poskyryje, vertinant priemonių tikslų 
pasiekimo laipsnį. 

2.3.–10.2.4. Koks yra priemonių tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Abiejų priemonių tikslai yra susiję su idėjų – socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo – sklaida ir diegimu, 
gebėjimų jas taikyti ugdymu. Norint kiekybiškai įvertinti, kiek šie tikslai pasiekti, reikėtų duomenų, leidžiančių 
palyginti idėjų žinomumą ir priimtinumą visuomenėje prieš įgyvendinant ir jau įgyvendinus priemones. Kadangi 
tokie duomenys nebuvo renkami, tikslų pasiekimą galima vertinti tik pagal netiesioginius rodiklius. 

Galima teigti, kad priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ pasiekė iškeltus tikslus, nes 
reikšmingai prisidėjo prie įmonių socialinė atsakomybės (ĮSA) klausimo svarbos padidinimo valstybės institucijų 
darbotvarkėje ir jo perkėlimo į aukštesnį institucinį lygmenį (iš SADM kompetencijos lauko į Vyriausybės 
lygmenį)

142
. Tai įvyko LR Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 53 patvirtinant Nacionalinę įmonių 

socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programą ir jos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių 
planą. Ši programa pakeitė ankstesnį veiksmų planą (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 
22 d. įsakymas Nr. A1-337 „Dėl įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančių priemonių 
patvirtinimo“). Nacionalinės programos patvirtinimas buvo reikšmingas pasiekimas plėtojant ĮSA politiniu 
lygmeniu, be to, naujas veiksmų planas įtraukė naujas aktualias priemones, pavyzdžiui, buvo įsteigtas 
Nacionalinis socialiai atsakingo verslo apdovanojimas, kuris yra teikiamas jau ne vienus metus. 

Kokiu mastu iškeltus tikslus pavyks pasiekti įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo 
skatinimas“, sunku įvertinti, kol priemonė dar vykdoma. Tikslų pasiekimą geriausiai atskleistų kolektyvinių 
darbo santykių plėtra ir aktyvesnis gyventojų dalyvavimas darbuotojų ir darbdavių asocijuotose struktūrose 
(darbuotojų – profesinėse sąjungose; darbdavių – verslo susivienijimuose). 2013 m. viduryje šalyje veikė tik 

                                                                 
142 Šiam procesui buvo svarbi ne tik priemonė „Įmonių socialinę atsakomybė“, bet ir kiti JTVP įgyvendinami tarptautiniai projektai ĮSA 
srityje. 
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viena šakos kolektyvinė sutartis
143

 ir viena – teritorinė
144

. Įmonės lygmens kolektyvinės darbo sutartys 
neregistruojamos, todėl nesama ir statistikos apie jų skaičių Lietuvoje. Atitinkamai, nėra kaip įvertinti pokyčio, 
kol nėra pasibaigę projektai ir įvertinti jų pasiekimai. 2013 m. rugsėjo pradžioje, remiantis SFMIS duomenimis, 
jau buvo pasirašyta viena šakos kolektyvinė sutartis ir 36 įmonės lygmens kolektyvinės sutartys. Kalbant apie 
narystę asociacijose, Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. profesinėms sąjungoms priklausė 
108,9 tūkst. Asmenų, arba 6,8 tūkst. mažiau nei 2006 m. Verslininkų ir darbdavių asociacijoms 2011 m. 
priklausė 12,2 tūkst. juridinių asmenų. Jų skaičius nuo 2006 m. išlieka panašus – apie 12–13 tūkst. 2011 m. 
pradėta vykdyti priemonė dar negalėjo paveikti šios skaičiaus. 

2.3.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai?  

Priemonės „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ rezultatų ir poveikio tęstinumas labai priklausys 
nuo naujos šios srities institucijos kuratorės veiksmų. 2007–2013 m. laikotarpiu tokios institucijos vaidmenį de 
facto atliko Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kuri ne tik įgyvendino du pagal vertinamą valstybinio 
planavimo priemonę vykdytus projektus, bet dalyvavo ir kituose tarptautiniuose projektuose, skirtuose įmonių 
socialinei atsakomybei didinti. Taip JTVP tapo ĮSA kompetencijos centru Lietuvoje. Kadangi 2013 m. JTVP baigia 
savo veiklą Lietuvoje

145
, ĮSA srityje pasiektų rezultatų tęstinumas priklauso nuo to, kaip bus išspręstas ĮSA 

skatinimo veiklas koordinuojančios institucijos klausimas. Remiantis vertinimo metu gauta informacija, šią 
funkciją perima Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (tam numatyta skirti dalį vieno specialisto darbo laiko). 
Anot JTVP atstovės, idealiu atveju už ĮSA turėtų būti atsakingas tarpinstitucinis (tarpžinybinis) veikėjas, nes ĮSA 
apima daug sričių, kurios nepriskiriamos SADM kompetencijai (aplinkosauga, energetika, švietimas, teisiniai 
aspektai ir t. t.). Galutinai institucinė atsakomybė turėtų būti patvirtinta naujoje programoje, nes Nacionalinės 
įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programa taip pat baigiama įgyvendinti 2013 m. Jei 
atsakinga paskirta institucija(-os) 2014–2020 m. aktyviai veiks ĮSA srityje, tikėtina, kad 2007–2013 m. pasiektų 
rezultatų tęstinumas bus užtikrintas. Vis dėlto vertinimo metu surinkta informacija verčia manyti, jog yra didelė 
rizika, kad ĮSA plėtra bus palikta savieigai, t. y. pačių įmonių ir visuomenės iniciatyvai, ir bus prarasta tai, kas 
buvo pasiekta 2007–2013 m. 

Atskirai verta aptarti tam tikras rizikas dėl konkrečių pasiektų rezultatų (sukurtų produktų) tvarumo ir 
naudojimo tęstinumo: 

 Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ įmonės buvo skatinamos 
jungtis prie Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ („Global Compact“). Vertinimo metu (2013 m. 
rugsėjo 6 d.), remiantis JT „Global Compact“ interneto svetainėje skelbiama informacija, prie šio 
susitarimo buvo prisijungusios 84 įmonės, registruotos Lietuvoje, tačiau 25 iš jų vėlavo pateikti 
reikalaujamas pažangos ataskaitas, todėl pažymėtos kaip neaktyvios. Aktyvios narės sudarė 70 proc. 
prisijungusių Lietuvoje registruotų įmonių, tiesa, prie „Pasaulinio susitarimo“ prisijungusios įmonės 
savo pirmajai pažangos ataskaitai parengti turi vienus metus, per kuriuos jos yra laikomos „aktyviomis 
narėmis“, nors realaus socialiai atsakingos veiklos įrodymo dar nėra pateikusios.

146
 Anot JTVP atstovės, 

jei bus įtvirtintas planuojamas privalomas narystės mokestis, kuris ligi šiol buvo savanoriškas, vis 
mažiau įmonių gali norėti jungtis prie JT „Pasaulinio susitarimo“. 

 Prie JT „Pasaulinio susitarimo“ prisijungusios įmonės sudaro Nacionalinio atsakingo verslo įmonių 
tinklo (NAVĮT), įkurto 2005 m., pagrindą. Remiantis SADM skelbiama 2013 m. rugsėjo mėn. 
informacija, vietiniam Lietuvos tinklui iš viso priklauso 126 įmonės. Veikla tinkle yra savanoriška. 
Tinklas kas pusmetį arba metus (pagal susitarimą) vadovų susirinkime išsirenka pirmininkaujančią 
įmonę, kuri organizuoja tinklo veiklą (2012 m. ja buvo „Ernst & Young“, 2013 m. – „Lesto“ (pirmąkart – 
lietuviško kapitalo įmonė)). Įmonių atstovai, atsakingi už socialinę atsakomybę, susitinka kas mėnesį. 
Viešoje erdvėje (interneto žiniasklaidoje, įmonių interneto svetainėse) galima rasti šiek tiek 
informacijos apie tinklo veiklą ir inicijuojamas akcijas, tačiau ji nėra sistemiška. Stokojama 
informacijos, kaip naujoms įmonėms prisijungti prie tinklo. Šis tinklas ilgai buvo neformalus, t. y. tinklo 
narių pasirinkimu nebuvo įgijęs juridinio statuso, tačiau 2013 m. tinklas pradėtas formalizuoti, įkuriant 

                                                                 
143 2007 m. užregistruota sutartis, pasirašyta Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos 
(žr. http://www.lrytas.lt/-13497726251348158102-%C4%AFregistruota-pirmoji-kolektyvin%C4%97-sutartis.htm). 
144 2012 m. spalį įregistruota pirmoji Lietuvoje teritoriniu lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis tarp Vakarų Lietuvos statybininkų ir 
projektuotojų profesinių sąjungų susivienijimo ir asociacijos „Vakarų Lietuvos statybos ir projektavimo įmonių grupė“ 
(žr. http://www.lrytas.lt/-13497726251348158102-%C4%AFregistruota-pirmoji-kolektyvin%C4%97-sutartis.htm). 
145 UNDP, “UNDP Completes Its Activities in Lithuania,” May 14, 2013, 
http://www.undp.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=152&cntnt01returnid=40&hl=en_US. 
146 UAB „Kvalitetas”, Įmonių socialinės atsakomybės pažangos Lietuvoje šalies lygmeniu 2011 m. vertinimo ataskaita, 2012, 
http://www.undp.lt/uploads/Publications%20LT/ISA%20pazangos%20vertinimo%202011%20m.%20ataskaita.pdf. 

http://www.lrytas.lt/-13497726251348158102-%C4%AFregistruota-pirmoji-kolektyvin%C4%97-sutartis.htm
http://www.lrytas.lt/-13497726251348158102-%C4%AFregistruota-pirmoji-kolektyvin%C4%97-sutartis.htm
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Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA)
147

), į kurią gali įstoti ir NAVĮT narės, ir kitos įmonės. JTVP 
baigus savo veiklą Lietuvoje, LAVA tapo JT „Pasaulinio susitarimo“ kontaktine atstovybe šalyje. 

 Įgyvendinant priemonę taip pat buvo įsteigtas Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas, kuris 
įmonėms pirmąkart buvo įteiktas 2007 m. Šio apdovanojimo organizavimas, kaip ir kitos ĮSA veiklos, 
yra perduotos SADM. Pereinamuoju laikotarpiu apdovanojimas vėluoja: apdovanojimai už 2012 m. bus 
teikiami 2013 m. rudenį, o ne pavasarį, kaip įprastai. Anot JTVP atstovės, tęsiant apdovanojimą, yra 
labai svarbu užtikrinti tų pačių kaip ir anksčiau taisyklių taikymą. Gana sudėtingos taisyklės, kai įmonės, 
pretenduojančios į apdovanojimą, turi užpildyti sudėtingą paraišką, rodančią jų pažangą ĮSA srityje, 
buvo sukurtos siekiant užtikrinti tokio apdovanojimo objektyvumą ir prestižą. Paraiškos rengimas ir 
pats apdovanojimas veikia ne tik kaip įmonių veiklos įvertinimo, bet ir kaip mokomoji priemonė. Be to, 
svarbu atrinkti patyrusius paraiškų vertintojus, gal net samdyti profesionalius vertintojus. Iki šiol 
siekiant skaidrumo vertinimą prižiūrėdavo „Ernst&Young“ auditoriai (pvz., užkoduodavo įmonių 
pavadinimus ar pan.). 

 Įgyvendinant priemonę buvo parengta nemažai metodinių leidinių apie ĮSA diegimą valstybės 
institucijose, valstybinėse ir privačiose įvairių sektorių įmonėse. Dalis šių leidinių jau skelbiama SADM 
interneto svetainėje, tačiau ne visi. Jų perėmimas ir taikymas yra svarbi prielaida priemonės rezultatų 
tęstinumui užtikrinti. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybę vertinti 
sudėtinga, nes rezultatai dar nėra pasiekti. Baigus įgyvendinti priemonę tęstinumui užtikrinti bus aktualūs šie 
aspektai: 1) ar pasirašytos kolektyvinės sutartys bus atnaujinamos pasibaigus jų galiojimui; 2) ar sudarytos 
dvišalės ir trišalės tarybos ir komisijos bus veiksnios 3) ar veiks įmonėse įsteigti saugos ir sveikatos komitetai. 
Tęstinumas tikėtinas, jei visos šios darbo rinkos institucijos bus efektyvios (kokybiškai sukurtos) ir pateisins 
darbdavių ir darbuotojų lūkesčius. 

2.3.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Iš esmės pasirinktos intervencijos – daugiausia švietėjiškos ir metodinės veiklos – buvo tinkamos tiek ĮSA, tiek 
socialinio dialogo skatinimui. Vis dėlto galima išskirti kelis su intervencijų nepakankamu tinkamumu susijusius 
aspektus. 

 Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ buvo siekiama ĮSA plėtros 
regionuose, tačiau patirtis parodė, kad tai ypač sunkus uždavinys, nes ten vyrauja smulkus ir labai 
smulkus verslas, kurio socialinės brandos lygis yra žemas (pirma reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
įstatymų, pvz., išeinama iš šešėlinės ekonomikos). Mokymo renginiai regionuose nėra pakankama 
priemonė ĮSA plėtrai skatinti. 

 Vykdant priemonę „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ buvo susitelkta į profesinių 
sąjungų narius ar esamas verslo asociacijas kaip tikslinę grupę. Profesinių sąjungų atstovų nuomone, 
tai nėra pats tinkamiausias pasirinkimas, nes profesinių sąjungų nariai ar verslo asociacijos jau 
dalyvauja socialiniame dialoge. Reikėtų siekti įtraukti ir kitus darbuotojus bei darbdavius, kad socialinio 
dialogo aprėptis plėstųsi. Interviu metu buvo siūloma apimti mokyklas, kolegijas, universitetus – 
mokyti moksleivius ir studentus, būsimus darbuotojus ir darbdavius, aiškinti jiems apie socialinį 
dialogą, jo svarbą ir naudą. 

2.3.–10.2.7. Ar vykdant priemones užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp 
skirtingų finansavimo instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais 
instrumentais? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ savo tikslais ir siekiamais rezultatais turėjo 
prisidėti prie Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo (žr. 9 lentelę). 
Socialinio dialogo stiprinimo programoje nurodyti uždaviniai yra labai panašūs į priemonės „VP1-1.1-SADM-02-
K Socialinio dialogo skatinimas“ veiklas: 1. Mokyti ir šviesti socialinius partnerius apskrityse ir savivaldybėse – 
raginti kurti trišales ir dvišales tarybas ir komisijas, pasirašyti teritorines kolektyvines sutartis; 2. Skatinti šakos 
kolektyvinių sutarčių pasirašymą; 3. Užtikrinti darbuotojų atstovų informavimą ir konsultavimą įmonėse, mokyti 
darbuotojų atstovus, įmonių darbuotojus; 4. Tobulinti kolektyvinius darbo santykius įmonėse, skatinti įmonių 
kolektyvinių sutarčių pasirašymą; 5. Skatinti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, mokyti jų 
narius ir t. t. Programa buvo finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numatytų asignavimų. Iš 
viso programai įgyvendinti panaudota 6047,50 tūkst. valstybės biudžeto lėšų. Nors siekiami tikslai ir rezultatai 
yra akivaizdžiai panašūs, vertinimo metu surinkta informacija leidžia manyti, kad ESF priemonės ir programos 

                                                                 
147 Žr. interneto svetainę http://www.asociacijalava.lt/. 
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finansuojamos veiklos buvo derinamos minimaliai. Pavyzdžiui, Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–
2011 m. programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitoje net neužsimenama apie ESF 
finansuojamą priemonę „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“. Tiesa, kvietimas teikti paraiškas 
pagal šią priemonę buvo paskelbtas tik 2011 m. kovą, t. y. paskutiniais programos įgyvendinimo metais. Taigi 
suderinamumą galima įžvelgti – ESF priemonė pradėta vykdyti tik pasibaigus iš valstybės biudžeto 
finansuojamai programai (sprendimas dėl paramos skyrimo priimtas 2012 m. pradžioje). ERPF investicijų šiai 
sričiai nebuvo skirta. 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ iš pradžių prisidėjo prie Įmonių socialinę 
atsakomybę 2006–2008 metais skatinančių priemonių įgyvendinimo, o vėliau buvo svarbi vykdant ir 
Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių 
planus (2009–2011 m. ir 2012–2013 m.). Priemonė padėjo įgyvendinti bent dalį priemonių planuose numatytų 
priemonių, pavyzdžiui, „kasmet rengti nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimus“, „skatinti nacionalinio 
atsakingo verslo tinklo plėtrą Lietuvoje“, „parengti galimybių įdiegti įmonių socialinę atsakomybę valstybės 
institucijose studiją, pavyzdinį jos diegimo valstybės institucijose veiksmų planą ir diegimo ataskaitą, 
atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį ir galimybę ją taikyti Lietuvoje“ ir kt. ERPF investicijų šiai sričiai nebuvo 
skirta. 

9 lentelė. Priemonių „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ ir suderinamumas su ERPF ir nacionaliniais 
finansiniais instrumentais 

Priemonės (ESF) 
ERPF 

priemonės 
Nacionaliniai finansiniai instrumentai (programos) 

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

- 
 Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 metų programa, 

patvirtinta LR Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 729 (Žin., 2007, 
Nr. 80-3246) 

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

- 

 Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų 
programos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių planas, patvirtintas LR 
Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin., 2012, Nr. 105-
5324) 

 Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų 
programos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių planas, patvirtintas LR 
Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2010, Nr. 8-368) 

 Įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančios priemonės, 
patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. 
įsakymu Nr. A1-337 (Žin., 2006, Nr. 2-28)  

Šaltinis: Sudaryta autorių.  

2.3.–10.2.8. Ar priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Vykdant priemones „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ ir „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio 
dialogo skatinimas“ lyčių lygybės, nediskriminavimo, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo aspektai buvo 
įtraukiami į mokymus. Anot JTVP atstovės, daug dėmesio lyčių lygybės aspektui buvo skirta įgyvendinant 
pirmąjį projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“, pagal kurį buvo stiprinami įmonių 
instituciniai gebėjimai, kad jos žinotų, kas yra ĮSA, kaip ją diegti. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad šių 
priemonių įgyvendinimas bent iš dalies padėjo siekti vieno iš Moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 m. 
programoje numatytų tikslų – integruoti moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje klausimus į 
socialinę partnerystę ir socialinį dialogą

148
. 

2.3.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ buvo vykdoma efektyviai, tačiau ją įgyvendinant 
buvo susidurta ir su tam tikromis problemomis. Pavyzdžiui, ant JTVP atstovės, praktinis iššūkis skatinant įmonių 
ir NVO bendradarbiavimą buvo finansavimo taisyklės, pagal kurias NVO paslaugos turėjo būti perkamos. Tai 
ribojo lankstumą. Finansavimo taisyklių lankstumo trūkumą pastebėjo ir priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K 
Socialinio dialogo skatinimas“ projektų vykdytojai. Anot jų, mažai lėšų skiriama projektų administravimui, 
privalomi nuolatiniai atsiskaitymai, ypač sunku įgyvendinti viešuosius pirkimus. Be to, projekto dalyviai turi būti 
nurodomi dar paraiškoje, o pasikeitus aplinkybėms juos pakeisti itin sudėtinga. 

Kita abiejų priemonių vykdytojų minėta problema – trūkumas kompetentingų dėstytojų, kurie galėtų vesti 
mokymus įmonių socialinės atsakomybės ar socialinio dialogo skatinimo temomis. Pavyzdžiui, kaip būdas 

                                                                 
148 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 0132Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos patvirtinimo,” 2010 m. 
gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 530, Valstybės žinios, 2010-05-15, Nr. 56-2757 (2010), 2. 
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skatinti ĮSA plėtra buvo numatyti ir vykdomi mokymai atsakingo ir tausojančio vartojimo tematika, tačiau buvo 
sunku rasti kompetentingus dėstytojus, kurie galėtų tinkamai vesti tokios tematikos mokymus. Be to, trūksta 
dėstytojų praktikų, nes dauguma paslaugų teikėjų geriau išmano teoriją nei praktiką. 

2.3.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ prisidėjo prie Socialinio dialogo Lietuvoje 
stiprinimo 2007–2011 metų programos įgyvendinimo, priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė 
atsakomybė“ – prie Įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančių priemonių ir Nacionalinės 
įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių planų (2009–
2011 m. ir 2012–2013 m.) įgyvendinimo. Plačiau žr. 10.2.7 klausimą. 

Priemonių „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė 
atsakomybė“ įgyvendinimas taip pat bent iš dalies prisidėjo siekiant vieno iš Moterų ir vyrų lygių galimybių 
2010–2014 m. programos tikslų – integruoti moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje klausimus 
į socialinę partnerystę ir socialinį dialogą

149
. 

2.3.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ rodiklių trūkumai: 

 Produkto rodiklių „parengti šakos kolektyvinių sutarčių projektai“ ir „parengti kolektyvinių sutarčių 
(išskyrus šakos kolektyvines sutartis) projektai“ apibrėžimuose nepaaiškinta, kada kolektyvinės 
sutarties projektą pagrįsta laikyti parengtu

150
, taip pat nėra jokio kriterijaus, leidžiančio įvertinti 

projekto kokybę. 

 Produkto rodiklio „mokyme dalyvavę asmenys“ aprašyme nėra nurodyta, ar turi būti skaičiuojami tik 
unikalūs dalyviai, ar ne. Tuo tarpu rezultato rodiklio „sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos 
ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“ apibrėžime jau paaiškinta, kad „tas pats asmuo, 
dalyvavęs keliuose mokymuose, kaip sėkmingai baigęs mokymą, skaičiuojamas vieną kartą“. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ rodikliai ir jų apskaičiavimas taip pat ne visai 
aiškiai apibrėžti. Pavyzdžiui: 

 Pagal priemonės finansavimo aprašą, apskaičiuojant rodiklį „įmonės, prisijungusios prie Jungtinių 
Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos“, turėtų būti įtraukiamos visos įmonės, „prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos projekto įgyvendinimo laikotarpiu – tai įmonės, viešai 
nurodytos Nacionalinio atsakingo verslo tinklo interneto svetainėje www.globalcompact.lt.“ Aprašyme 
nėra atsižvelgta į tai, kad dalis prisijungusių įmonių per metus gali tapti „neaktyviomis įmonėmis“, jei 
nepateikia reikalaujamos socialinės ataskaitos. Be to, vertinimo metu paaiškėjo, kad svetainė 
www.globalcompact.lt neveikia (yra atnaujinama), todėl nėra galimybės remtis joje pateikiama 
informacija apie prisijungusias įmones. 

 Rodiklio „įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas“ aprašyme, kaip pabrėžiama 
anksčiau atliktame veiksmų programos stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinime, paaiškinama 
socialinės ataskaitos samprata (socialinė ataskaita – tai metinė įmonės veiklos ir jos rezultatų 
ataskaita, atspindinti įmonės socialiai atsakingo verslo rezultatus), nurodomos rodiklio pasiekimo 
sąlygos (rodiklis laikomas pasiektu, kai įmonės parengia ir paskelbia socialines ataskaitas interneto 
svetainėje http://www.globalcompact.lt/undp/list_reports, pasaulinėje svetainėje 
www.unglobalcompact.org arba atskirų įmonių svetainėse), tačiau apibrėžime nenurodoma, kokiu 
laikotarpiu paskelbtos ataskaitos yra vertinamos

151
. 

 Produkto rodiklio „renginiai“ aprašyme nenurodoma, kokio masto renginiai turi būti (tikėtina, kad tai 
pačiai kategorijai gali būti priskirti renginiai, kuriuose dalyvauja ir keletas, ir keli šimtai dalyvių). Toks 
neapibrėžtumas greičiausiai lėmė tai, kad rodiklis „renginiai“ buvo viršytas kone 40 kartų, t. y. vietoje 
planuotų 11 surengti 368 renginiai. Rezultato rodiklio „įgyvendintos įmonių socialinės atsakomybės 
diegimo skatinimo iniciatyvos“ aprašyme teigiama, kad turi būti „skaičiuojami informacinio, 
šviečiamojo ir praktinio pobūdžio renginiai, mokymai, seminarai, konsultacijos, verslo bei 
nevyriausybinių organizacijų viešos akcijos (veikla viešose vietose ĮSA propagavimo ir diegimo tikslu) ir 

                                                                 
149 Ibid. 
150 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 
įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas, Tyrimas parengtas LR finansų ministerijos užsakymu 
(Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010), 57. 
151 Ibid., 66. 

http://www.globalcompact.lt/undp/list_reports
http://www.unglobalcompact.org/
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kiti renginiai ĮSA diegimo skatinimo klausimais; parengtos ĮSA diegimo įvairiuose verslo sektoriuose 
gairės bei metodinės priemonės“, tačiau aiškinant skaičiavimo būdą, kalbama tik apie renginius, bet ne 
metodines priemones. 

Anot JTVP atstovų, ESF priemonės (projektų) rezultatų vertinimo rodikliai ne visai atitinka į rezultatus 
orientuoto valdymo principus, t. y. jie yra labiau orientuoti į veiksmų apskaitą, bet ne į rezultatų ir įvykusių 
pokyčių vertinimą. Norint pasirinkti gerus rodiklius, reikėtų pirmiausia identifikuoti svarbiausias problemas, 
kurias siekiama išspręsti. Ateityje šioje srityje galėtų būti naudojami rodikliai, apibrėžti ĮSA pažangos 
nacionaliniu mastu vertinimo metodikoje. 

2.3.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ buvo įgyvendinama valstybės projektų 
planavimo būdu, priskiriant šią funkciją Jungtinių Tautų vystymo programai Lietuvoje. Viena vertus, toks 
įgyvendinimo būdas buvo naudingas pradiniuose ĮSA plėtros etapuose, nes užtikrino jos kryptingumą, 
nuoseklumą (vėlesnis įgyvendintas projektas rėmėsi ankstesnio patirtimi ir pan.). Be to, ĮSA plėtrai pasitarnavo 
JTVP patirtis ĮSA srityje vykdant panašius tarptautinus projektus ir tarptautinės organizacijos statusas. Kita 
vertus, ateityje finansuojant ĮSA plėtrą, tai galėtų būti daroma ir projektų konkursų būdu, kai atskiri projektai 
skatintų ĮSA plėtrą skirtingais aspektais (pilietinės visuomenės, aplinkos, darbo santykių, skaidrumo ir verslo 
aplinkos srityse). Tiesa, tokiu atveju reikėtų aktyvaus skirtingų projektų vykdytojų koordinatoriaus, kuris 
užtikrintų plėtros kryptingumą ir kuris rūpintųsi ĮSA plėtra valdymo ir politikos bei suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo ir keitimosi informacija srityse

152
. Priemonė „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ 

įgyvendinama projektų konkurso būdu. Konkurse galėjo dalyvauti darbdaviai ir darbdavių organizacijos; 
profesinės sąjungos ir jų susivienijimai; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos. Atsižvelgiant į 
finansuojamos srities pobūdį, tai iš principo laikytina tinkamu priemonės įgyvendinimo būdu. 

2.3.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Gerosios praktikos pavyzdžiu įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“ JTVP 
atstovai įvardijo partnerysčių brokerio vaidmenį inicijuojant verslo ir NVO bendradarbiavimą ĮSA srityje

153
. 

Brokerio pirminė funkcija buvo suvesti suinteresuotas įmones su joms aktualiomis NVO, kurios dirba verslą 
dominančioje srityje. Tačiau tarpininkas tam tikrais atvejais prisidėjo ir užtikrinant sklandesnį verslo ir NVO 
bendradarbiavimą jau įgyvendinant projektąu (be jo (jos) kelios iniciatyvos netgi galėjo nutrūkti, kai ėmė 
pernelyg skirtis įmonės ir NVO požiūriai į projekto įgyvendinimą). Išskirti gerosios ar blogosios praktikos 
pavyzdžius vykdant priemonę „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“ dar yra per anksti, nes 
projektai nėra baigti įgyvendinti. 

 

2.4. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: priemonės „VP1-1.1-SADM-04-
K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir 
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 

2.4.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Įgyvendinant ŽIPVP 1 prioriteto 1 uždavinį „didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo vykdomos dvi priemonės, kuriomis buvo siekiama padėti darbingo amžiaus asmenims 
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus: „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-
1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“. 

„VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ tikslas – „sudaryti palankias sąlygas 
darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir 

                                                                 
152 Minimos ĮSA sritys yra išskirtos Įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodikoje (2011-05-04).  
153 Apie bendradarbiavimą plačiau „Verslo ir NVO bendros iniciatyvos: sąlygų aprašas pagal Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės 
plėtros 2009–2011 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2.3.1 priemonę“ 
(žr. http://www.undp.lt/uploads/2.3.1%20Priemones%20aprasas_galutinis.pdf ) arba „NVO ir verslo partnerystė Lietuvoje stiprėja – 
startuoja dar 10 verslo ir NVO partnerystės iniciatyvų“ (žr. 
http://www.undp.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=113&cntnt01returnid=40&cntnt01returnid=40&hl=lt_LT).  

http://www.undp.lt/uploads/2.3.1%20Priemones%20aprasas_galutinis.pdf
http://www.undp.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=113&cntnt01returnid=40&cntnt01returnid=40&hl=lt_LT
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darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi“
154

. Ši konkursinė priemonė buvo 
patvirtinta 2007 m. gruodžio mėn., o sprendimas finansuoti 22 iš 70 pateiktų paraiškų priimtas 2009 m. 
rugpjūčio ir spalio mėn.

155
 Atitinkamai projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti 2009 m. rugsėjo arba 

spalio mėn.
156

 

Planuojant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ buvo numatoma 
įgyvendinti įvairias šviečiamojo pobūdžio veiklas, nukreiptas tiek į darbdavius ir profesinių sąjungų atstovus 
(pvz., švietimas lanksčių darbo formų taikymo ir palankios šeimai darbo aplinkos klausimais, mokymas lyčių 
lygybės klausimais), tiek į dirbančius arba darbo ieškančius asmenis ir visuomenę (pvz., tėvų, visuomenės 
informavimas, šeimų švietimas šeimos įsipareigojimų pasidalijimo klausimais). Tarp numatytų veiklų taip pat 
buvo minimas priemonių ir paslaugų, skatinančių ir leidžiančių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kūrimas 
ir įgyvendinimas, savanorių ir šioje srityje dirbančių asmenų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas bei studijų ir 
tyrimų, kurių reikia priemonės remiamai veiklai vykdyti, rengimas. Patvirtinus priemonę numatyta galimų 
pareiškėjų grupė taip pat buvo gana plati –galėjo dalyvauti valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
privatūs juridiniai asmenys, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, profesinės sąjungos ir 
susivienijimai, religinės bendruomenės ir susivienijimai bei tarptautinės organizacijos, o 2009 m. liepos mėn. šis 
galimų pareiškėjų sąrašas buvo papildytas

157
. Atsižvelgiant į platų finansuojamų veiklų ir galimų pareiškėjų 

spektrą, nenuostabu, kad skyrėsi ne tik finansuotų projektų veiklų pobūdis, jų trukmė, projekto dalyvių skaičius, 
bet ir projekto įgyvendintojų tipas ir jų patirtis dirbant šioje srityje. Pavyzdžiui, projektus įgyvendino keletas 
darželių (pvz., Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“), privatūs juridiniai asmenys (pvz., UAB „Omnitel“, „EGO 
VOS“), labdaros ir paramos organizacijos (pvz., Jono Vaikaus fondas), asociacijos (pvz., Lietuvos ritualinių 
paslaugų asociacija) ir kt. Vertinimo metu buvo baigta įgyvendinti 17 iš 22 finansuotų projektų. 

„VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ tikslas – 
„sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems asmenims, 
senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems šeimos 
nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus“. Ši valstybinio planavimo 
būdu įgyvendinama priemonė buvo patvirtinta palyginti vėlai (2012 m. rugsėjo mėn.), o bandomieji projektai, 
kurių bendra numatyta vertė siekia 18 mln. litų, pradėti įgyvendinti 20 savivaldybių (žr. 2.4.–10.2.6 poskyrį) tik 
2013 m. gegužės mėn. Juos įgyvendina Integralios pagalbos plėtros programoje

158
 numatyti vykdytojai, kurių 

dauguma – biudžetinės įstaigos, teikiančios socialines ir globos paslaugas. 

Nors šia priemone, kaip ir anksčiau trumpai pristatyta paslaugų plėtojimo ir jų kokybės gerinimo priemone, 
siekiama sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, 
numatytos veiklos ir tikslinė grupė iš dalies skiriasi. Daugelis pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas“ vykdytų veiklų buvo skirtos tėvams ir jų ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus 
vaikams, bet ne visos veiklos buvo skirtos išimtinai šiai tikslinei grupei. Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V 
Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ sujungiant socialinės globos ir slaugos 
namuose paslaugas ir gerinant jų kokybę siekiama padėti vyresnio amžiaus ir neįgalius asmenis prižiūrintiems 
darbingo amžiaus gyventojams – jų artimiesiems reikiamą pagalbą turėtų suteikti pagal šią priemonę kuriamos 
mobilios komandos. Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 
pagalbos plėtra“ numatyta mokyti socialinį darbą dirbančius asmenis ir slaugos specialistus, dirbsiančius 
mobiliose komandose, teikti konsultavimo paslaugas artimuosius prižiūrintiems šeimos nariams, ir pan. Taip pat 
numatyta teikti metodinę pagalbą įstaigoms įsigyjant reikiamas licencijas, higienos pasus bendruomeninei 
slaugai namuose teikti, skatinti neformalią pagalbą ir palaikyti integralios pagalbos organizavimą ir teikimą 
įtraukiant savanorius ir bendruomenės narius. Baigus įgyvendinti bandomuosius projektus, planuojama 
parengti tyrimą (studiją), skirtą teikiamos integralios pagalbos veiksmingumui ir pritaikomumui įvertinti, 
atliekant rezultatų ir proceso analizę. 

Intervencijos logikos kaita 

Kaip minėta, priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos 
plėtra“ patvirtinta palyginti neseniai, o pirmieji projektai pradėti įgyvendinti tik 2013 m., todėl apie galimus šios 

                                                                 
154 Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas “ aprašymą žr. 
 http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001176. 
155 Kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę pirmą kartą buvo paskelbtas 2008 m. lapkričio 22 d., tačiau tą pačią dieną jis buvo laikinai 
sustabdytas. Visos paraiškos buvo pateiktos pagal 2009 m. kovo 13 d. paskelbtą kvietimą. 
156 Rugsėjo mėn. pradėta įgyvendinti 18 projektų, spalio mėn. – 4 projektai. 
157 Į galimų pareiškėjų sąrašą įtraukti Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija. 
158 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl Integralios pagalbos plėtros programos patvirtinimo,” 2012 m. liepos 
20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-353, Valstybės žinios, 2012-07-26, Nr. 89-4663 (2012). 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001176
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priemonės intervencijų logikos pokyčius kalbėti dar anksti
159

. Tad 2.4.–10.2.2 poskyryje analizuojama 
pasikeitusios socialinės-ekonominės padėties įtaka įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas“. 

Nors šiai priemonei įgyvendinti numatyto finansavimo lygis keitėsi palyginti nedaug (žr. 22 pav.), galima 
pastebėti šiek tiek išaugusią valstybės biudžeto lėšų dalį, kuri iš dalies gali būti susijusi su tuo laikotarpiu 
padidėjusiu dėmesiu šeimos politikos klausimams. 

22 pav. Numatyto finansavimo kaita, patvirtinus priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ 
iki 2013 m. gegužės mėn. (mln. Lt) 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedų pakeitimus (2013 09 03). 

Kalbant apie numatytų produkto ir rezultato rodiklių reikšmių pokyčius, reikia pažymėti, kad pasikeitė tik vieno 
priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ produkto rodiklio „mokyme 
dalyvavę asmenys“ reikšmė: patvirtinus priemonę buvo numatyta, kad mokymuose dalyvaus 1000 asmenų, o 
2012 m. gegužės mėn. numatomų mokymuose dalyvausiančių asmenų skaičius padidintas iki 1800. Tai, kad 
numatomų mokyti asmenų skaičius beveik padvigubėjo, rodo priemonės aktualumą, nes ekonominio 
sunkmečio laikotarpiu išaugo papildomos paramos svarba tėvams, auginantiems ikimokyklinio ar mokyklinio 
amžiaus vaikus ir norintiems (re)integruotis į darbo rinką arba iš jos neiškristi dėl šeiminio, asmeninio gyvenimo 
pareigų. Nors priemonė išliko aktuali prasidėjus ekonominei krizei, išaugęs nedarbo lygis Lietuvoje sukėlė 
papildomų sunkumų projektų įgyvendintojams siekiant užsibrėžtų rezultato rodiklių: tikslinės grupės atstovams 
buvo sunkiau įsidarbinti ir (arba) išlikti darbo rinkoje ekonominio sunkmečio metu (žr. 2.4.–10.2.3 poskyrį). Kaip 
pažymi kai kurie projektų įgyvendintojai, nors socialinė-ekonominė padėtis pasikeitė, į projektų įgyvendinimą 
nebuvo pradėta žiūrėti lanksčiau ir toliau tikėtasi, kad bus pasiekti numatyti produkto ir rezultatų rodikliai

160
. 

Pasikeitus socialinei-ekonominei padėčiai, iš dalies pasikeitė ir priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ tikslinės grupės poreikiai. Pirma, ne visiems projektų įgyvendintojams pavyko įvykdyti 
suplanuotas veiklas. Pavyzdžiui, rengiant projektą „Šeima ir darbas: siekime darnumo kartu!“ Tauragėje buvo 
atlikta tėvų apklausa, kuri patvirtino, kad priežiūros paslaugos reikalingos, ypač darželiuose. Atsižvelgiant į tai, 
buvo numatyta organizuoti prailgintą darželio grupę, tačiau prasidėjus ekonominiam sunkmečiui dalis tėvų 
neteko darbo ir grupės surinkti nepavyko, nes nedirbantys tėvai nebeleido vaikų į darželį

161
. Antra, įgyvendinant 

kai kuriuos projektus keitėsi mokymų poreikis. Kaip pažymima galutinėse projektų įgyvendinimo ataskaitose, 
siekiant pritaikyti mokymus prie dalyvių poreikių, buvo atliekami projekto biudžeto ir kiti pakeitimai

162
. Tiesa, 

dalis projektų įgyvendintojų patirtų sunkumų bandant pasiekti užsibrėžtų tikslų buvo susiję ne tiek su 
pasikeitusia ekonomine padėtimi, kiek su pačios priemonės planavimu. Plačiau įgyvendinimo sunkumai 
aptariami 2.4.–10.2.9 poskyrį. 

2.4.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Nors vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) buvo baigti vykdyti tik 17 iš 22 projektų, įgyvendinamų pagal 
priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, pasiekti produkto rodikliai smarkiai 
viršijo tiek veiksmų programoje, tiek projektų sutartyse numatytas reikšmes. Pagal šią priemonę finansuotuose 

                                                                 
159 Priemonei numatyta ES fondų lėšų dalis nuo jos patvirtinimo iki 2013 m. rugsėjo mėn. nepasikeitė (numatyta skirti 20,7 tūkst. Lt, o 
bendra finansuojamų projektų vertė – 18 tūkst. Lt). 
160 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
161 Interviu su interviu projektų įgyvendintojais. 
162 Pagal projektams keliamus reikalavimus, mokymuose galėjo dalyvauti tik nedirbantys tėvai. 
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projektuose dalyvavo beveik pusantro karto daugiau asmenų, nei buvo suplanuota sutartyse, iš jų mokyme – 
daugiau kaip 2,6 tūkst. asmenų. Didesnis, nei planuota, dalyvių skaičius gali būti susijęs bent su dviem 
priežastimis. Pirma, dalies projektų metu teikiamų paslaugų (pvz., vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, 
priežiūros) poreikis buvo didesnis, nei tikėtasi. Kaip pažymėjo kai kurie šiuo metu jau pasibaigusių projektų 
įgyvendintojai galutinėse projektų ataskaitose, atsižvelgiant į tam tikrų priežiūros paslaugų poreikį, į projektą 
buvo įtraukti dalyviai, kurie nevisiškai atitiko numatytus prioritetinius kriterijus. Antra, dalis projektų 
įgyvendintojų susidūrė su sunkumais bandydami surinkti numatytą skaičių vienišų tėvų dalyvauti 
priemonėse

163
. Kai kurie jų ėmėsi papildomų priemonių, kad pasiektų sutartyje numatytą rodiklį, – teikė 

papildomas trumpalaikes priežiūros paslaugas vienišiems tėvams, pratęsė projekto laiką ir pan. Todėl padidėjo 
bendras projektų dalyvių skaičius. 

Nors produkto rodikliai smarkiai viršyti, rezultato rodiklių pasiekimo lygis vertinimo metu (2013 m. rugsėjo 
mėn.) buvo palyginti žemas (žr. 23 pav.). Veiksmų programoje numatytą rezultato rodiklio „asmenų, išsilaikiusių 
savo darbo vietoje praėjus 6 mėn. po projekto įgyvendinimo, dalis“ reikšmę (70 proc.) pasiekė tik 3 iš 17 šiuo 
metu baigtų projektų įgyvendintojų, o numatytą rezultato rodiklio „asmenų, įsidarbinusių projekto 
įgyvendinimo metu ir per 6 mėn. nuo projekto įgyvendinimo, dalis“ reikšmę (30 proc.) pasiekė 5 iš 17 projektų. 
Nors ir galima tikėtis, kad pasibaigus visiems projektams ir praėjus 6 mėn. po jų įgyvendinimo pabaigos šių 
rodiklių reikšmės padidės, galutinėse projekto įgyvendinimo ataskaitose įvardyti sunkumai, įskaitant 
pasikeitusią socialinę-ekonominę padėtį, palyginti žemą kai kurių dalyvavusių asmenų motyvaciją, leidžia teigti, 
kad veiksmų programoje numatytos rodiklių reikšmės gali likti nepasiektos. 

23 pav. Priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) 
produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

Vertinti, ar buvo pasiekti priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 
pagalbos plėtra“ produkto ir rezultato rodikliai, neįmanoma, nes pagal šią priemonę finansuoti projektai pradėti 
įgyvendinti tik 2013 m. gegužės mėn. Vis dėlto, sprendžiant pagal projektų sutartyse suplanuotus pasiekti 
rodiklius, tikėtina, kad daugelis numatytų produkto ir rezultato rodiklių gali būti pasiekti (žr. 24 pav.). 

                                                                 
163 Prioritetiniai balai buvo skiriami jeigu tam tikrą dalį (t. y. 80 proc., 50 proc. arba 30 proc.) sudarė vieniši tėvai. 
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24 pav. Priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų sutartyse suplanuoti 
pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

Vertinti priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ įgyvendinimo ilgalaikius 
socialinius ir ekonominius padarinius sudėtinga tiek dėl nebaigto projektų įgyvendinimo, tiek dėl palyginti 
nedidelio šios priemonės masto. Vis dėlto ši priemonė buvo svarbi joje dalyvavusiems asmenims ir prisidėjo 
prie bendrųjų kompetencijų gerinimo, darbo paieškos motyvacijos didinimo ir pan. Tuo tarpu priemonės „VP1-
1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ poveikį bus galima 
vertinti ne anksčiau kaip 2015 m. pabaigoje, kai visi įgyvendinami projektai bus pasibaigę. Įgyvendinant šią 
priemonę išbandyti integralios pagalbos teikimo modeliai bus įvertinti atliekant tyrimą (studiją), skirtą 
teikiamos integralios pagalbos veiksmingumui ir pritaikomumui įvertinti, sudarant galimybes geriausius 
modelius perkelti į visas Lietuvos savivaldybes. 

2.4.–10.2.4. Koks yra priemonių tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje
164

 priemonių, skirtų palengvinti darbo ir šeimos 
įsipareigojimų derinimą, įgyvendinimas padeda siekti veiksmų programos 1 tikslo – „didinti gyventojų 
ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems 
dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“. 

Strateginio konteksto rodiklis „darbo jėgos (15–64 m.) aktyvumo lygis“ artėja prie 2015 m. planuotų reikšmių, o 
rodiklis „moterų užimtumo lygis“ jau pasiekė ŽIPVP numatytą tikslą. Nuo 2005 m. darbo jėgos aktyvumo lygis 
šalyje išaugo 2,6 proc. punkto ir nedaug atsiliko nuo veiksmų programoje siekiamo tikslo (73,5 proc., 2015 m.). 
Moterų užimtumo lygis nuo 2005 m. išaugo 2,5 proc. punkto ir siekė 61,9 proc. 2012 m., t. y. jau viršija siekiamą 
tikslą (61,5 proc., 2015 m.). Kadangi priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 
integralios pagalbos plėtra“ pradėta įgyvendinti neseniai, o vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) baigta 
įgyvendinti 17 iš 22 pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ finansuotų 
projektų (žr. 25 ir 26 pav.), sunku vertinti būsimą rezultato rodiklių pasiekimo laipsnį ir priemonių poveikį bei jų 
indėlį siekiant minėto veiksmų programos tikslo. Nors visi šiuo metu pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K 
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ įgyvendinami projektai turėtų baigtis 2013 m., projekto dalyvių 
įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje lygį bus galima išmatuoti tik praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos. 

                                                                 
164 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa.” 
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25 pav. Projektų pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K 
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ pabaiga 
(procentinė visų projektų dalis) 

26 pav. Projektų pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo 
ir šeimos įsipareigojimų derinimas“ pabaiga (procentinė visų 
projektų dalis) 

  
Šaltinis: Parengta autorių pagal SFMIS duomenis (2013 09 03). Šaltinis: Parengta autorių pagal „ESparama“ duomenis (2013 09 03). 

Tikėtina, kad abi priemonės prisideda (prisidės) prie užimtumo ir aktyvumo lygio didinimo šalyje, dirbantiems 
asmenims sudarant geresnes sąlygas išsilaikyti darbo rinkoje, o nedirbantiems – ieškoti darbo. Pagal priemonę 
„VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ teikiant 
profesionalią pagalbą slaugomam asmeniui ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms sudaromos palankesnės sąlygos 
tiek dirbantiems, tiek darbo ieškantiems asmenims vykdyti savo įsipareigojimus. Įgyvendinant priemonę „VP1-
1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ugdomos tikslinės grupės atstovų bendrosios 
kompetencijos ir stiprinama darbo paieškos motyvacija, sudaromos geresnės sąlygos įsidarbinti gali turėti 
teigiamos įtakos jų aukštesniam užimtumo lygiui. Kai kurie projektai taip pat galėjo turėti teigiamą poveikį 
informacinės ir žinių visuomenės sričiai, nes tikslinės grupės atstovai įgijo arba patobulino kompiuterinio 
raštingumo įgūdžius

165
. Vis dėlto, atsižvelgiant į palyginti nedidelį priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir 

darbo įsipareigojimų derinimas“ mastą, veiklų įvairovę ir palyginti žemą rezultato rodiklių pasiekimo lygį, 
negalima tikėtis didelio poveikio. 

Kai kurių pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ vykdytų projektų 
įgyvendinimas gali padėti bent iš dalies pasiekti ir kitą strateginio konteksto rodiklį – „pasirūpinimas vaikų 
priežiūra“. Nuo 2005 m. vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis padidėjo 
2,4 proc. punkto (tiek 1–2 metų amžiaus, tiek 3–6 metų amžiaus vaikų) ir 2011 m. atitinkamai sudarė 23,7 proc. 
ir 72 proc., nors numatyti rodikliai (30 proc. ir 90 proc.) nebuvo pasiekti iki 2010 m. Vis dėlto palyginti mažas 
vykdant projektus teiktų vaikų priežiūros paslaugų mastas ir tai, kad šiuo metu priemonė dar nebaigta 
įgyvendinti, neleidžia teigti, jog priemonė „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ 
reikšmingai paveikė šio konteksto rodiklio reikšmę. 

2.4.–10.2.5. Kokia yra rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei paramai? 

Vertinti priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 
ir „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ rezultatų tęstinumą sudėtinga pirmiausia dėl 
to, kad, kaip minėta, pirmoji priemonė pradėta įgyvendinti labai neseniai, o vertinimo metu (2013 m. rugsėjo 
mėn.) buvo baigta įgyvendinti ne visi (17 iš 22) pagal antrąją priemonę įgyvendinamų projektų. Vis dėlto kaip 
galima spręsti iš interviu su projektų įgyvendintojais surinktos informacijos ir baigtų projektų galutinėse 
įgyvendinimo ataskaitose pateiktų duomenų, pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ finansuotų veiklų tęstinumo tikimybė nėra didelė. Pažymima, kad daugeliu atvejų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos prisiima papildomų funkcijų (pvz., prailgintas darbo grafikas), kurios 
finansuojamos iš projekto lėšų, tačiau pasibaigus projektui nebegali jų vykdyti, nes tam reikia papildomo 
finansavimo. Tikėtina, kad paslaugos gali būti tęsiamos tais atvejais, kai už jas papildomą mokestį moka tėvai, 
kiti juridiniai ar fiziniai asmenys ar pan. Pavyzdžiui, pagal projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas 
Mažeikių rajone“ sukurtą vaikų dienos centrą, adaptuotą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, numatyta 
finansuoti iš savivaldybės biudžeto ir kitų projektų lėšų

166
, o pagal projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų 

derinimas, teikiant vaikų priežiūros paslaugas prailgintose darželių grupėse“ paslaugos toliau bus teikiamos tik 

                                                                 
165 Kompiuterinio raštingumo mokymai organizuoti įgyvendinant tokius projektus, kaip, pavyzdžiui, „Lankstus darbo organizavimas šeimos 
sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“ (VP1-1.1-SADM-04-K-01-002). 
166 Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė”, „Galutinė projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“ įgyvendinimo 
ataskaita,” 2012 m. lapkričio 30 d. (2012): 1. 
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1 iš 12 rajonų, nes už paslaugą mokėti ketina tėvai
167

. Daugelio interviu programos dalyvių nuomone, vienas 
svarbiausių tokių paslaugų tęstinumo užtikrinimo veiksnių – savivaldybių įtraukimas į paslaugų teikimą. Taip pat 
svarbus darbdavių socialinės atsakomybės lygis, stiprūs darbdavių, darbuotojų ir savivaldybės darbuotojų 
tarpusavio saitai. Kitais atvejais projekto rezultatų tęstinumas gali būti užtikrinamas tik tada, kai projektą 
įgyvendinanti organizacija ar kelios organizacijos toliau vykdo projekto uždavinius susijusiose srityse ir gali skirti 
dalį savo turimų finansinių lėšų rezultatams skleisti, dalytis gerąja patirtimi, diegti ir įgyvendinti panašius 
sprendimus. Todėl taip pat svarbi partnerių organizacijų darbo su tikslinėmis grupėmis, derinant šeimos ir 
darbo įsipareigojimus, patirtis, jų turima infrastruktūra ir partnerių organizacijų bendradarbiavimas, ne tik 
vykdant projektą, nes taip užtikrinamas ir projekto idėjų, rezultatų, įgytos patirties ir įgūdžių tęstinumas 
tolesnėje organizacijų veikloje. 

Kalbant apie priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos 
plėtra“ galima pažymėti, kad šiuo metu trečdalyje savivaldybių vykdomų projektų metu bandomi paslaugų 
modeliai, baigus įgyvendinti priemonę, bus vertinami ir planuojama geriausius iš jų perkelti ir į kitas Lietuvos 
savivaldybes. 

2.4.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Įgyvendinant priemones „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos 
plėtra“ ir „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ siekiama palengvinti darbo ir šeimos 
įsipareigojimų derinimą, užtikrinant kokybiškas ir prieinamas priežiūros paslaugas ir taip sudarant palankesnes 
sąlygas dirbantiems arba darbo ieškantiems ir vaikus arba artimuosius prižiūrintiems asmenims išsilaikyti darbo 
rinkoje arba įsidarbinti. 

Kalbant apie priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ tinkamumą, reikia 
pažymėti, kad daug dėmesio įgyvendinant šią priemonę skiriama probleminėms teritorijoms ir vienišų tėvų 
(daugiausia moterų) įtraukimui į projektų veiklas. Siekiant spręsti tikslinės grupės problemas, pirmiausia 
bandoma pagerinti reikiamų paslaugų prieinamumą. Kaip matyti 27 pav., tuo metu kai buvo tvirtinama 
priemonė „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
itin trūko dalyje savivaldybių (pvz., Kretingos, Klaipėdos, Šilalės, Mažeikių, Ukmergės, Elektrėnų ir kt. 
rajonuose), o tokiose savivaldybėse kaip, pavyzdžiui, Skuodo, Radviliškio, Rokiškio rajono, vietų skaičius viršijo 
galimą poreikį (žr. 27 pav.). Nors ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų plėtra priklauso Švietimo ir 
mokslo ministerijos kompetencijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinama priemonė „VP1-1.1-
SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ iš dalies taip pat turėjo prisidėti prie paslaugų, 
ikimokyklinio amžiaus vaikų turintiems tėvams, plėtros. Kaip matyti 28 pav., kuriame pažymėtos savivaldybės, 
kuriose buvo vykdomi šiuo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) baigti įgyvendinti projektai, dalis savivaldybių sutapo: 
pavyzdžiui, projektai įgyvendinti Mažeikių savivaldybėje, Jonavos rajone, daugiau nei vienas projektas 
įgyvendintas Jurbarko rajone. Vykdyti projektai susitelkė tik kai kuriuose Lietuvos regionuose pirmiausia dėl to, 
kad prioritetiniai balai paraiškų teikėjams buvo suteikiami už projektų vykdymą būtent probleminiuose 
rajonuose (žr. 28 pav.). 

                                                                 
167 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
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27 pav. Vietų skaičius, tenkantis 100 vaikų, lankančių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 2007 m. (vnt.) 

 

28 pav. Savivaldybės, kuriose vertinimo metu (2013 m. 
rugsėjo mėn.) buvo baigti įgyvendinti projektai pagal 
priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“  

  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2007. Šaltinis: Parengta autorių pagal baigtų įgyvendinti projektų 

galutinėse projekto įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis. 
Pastaba: Raudonai pažymėtos savivaldybės, įtrauktos į probleminių 
teritorijų sąrašą, sudarytą 2007 m. sausio mėn.168 

Vertinant projektų, finansuotų pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, 
metu įgyvendintų veiklų ir tikslinės grupės poreikių atitikimą, svarbu atsižvelgti bent į keturis aspektus. Pirma, 
nors įgyvendinant kai kuriuos projektus pagal šią priemonę buvo sudaromos galimybės pasinaudoti vaiko 
priežiūros paslaugomis, šių paslaugų tęstinumą pasibaigus projektui užtikrinti sudėtinga. Kaip pažymi pagal šią 
priemonę finansuotų projektų įgyvendintojai, dirbantys su mažai motyvuotais asmenimis, jeigu į projekto 
veiklas įtraukiamos vaiko priežiūros paslaugos – tai gali tapti svarbiu tikslinės grupės dalyvavimą motyvuojančiu 
veiksniu. Tad itin svarbu užtikrinti paslaugos teikimą ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet sudaryti sąlygas ja 
naudotis ir projektui pasibaigus, nes priešingu atveju tėvai baiminasi prarasti turimas vietas darželiuose. Antra, 
vaiko priežiūros paslaugos buvo teikiamos vienišiems tėvams ir tiems tėvams, kurių pajamos neviršijo 1050 litų 
per mėnesį. Kaip pažymi projektų įgyvendintojai, tokios paslaugos reikalingos ne tik vienišiems ir ne tik itin 
mažas pajamas turintiems tėvams, bet ir tiems, kurie dirba ir uždirba šiek tiek daugiau, bet nekeldami savo 
kompetencijų ir negaudami prieinamų priežiūros paslaugų savo vaikams gali lengvai prarasti darbą ir patekti į 
rizikos grupę. Trečia, projektų įgyvendintojų organizuojamuose specialiuose mokymuose (bendrųjų įgūdžių, 
kompiuterinio raštingumo, kalbos kursai, profesiniai mokymai) galėjo dalyvauti tik nedirbantys tėvai. Kia kurių 
projektų įgyvendintojų teigimu, mokymų poreikis buvo akivaizdus ir mažas pajamas uždirbantiems asmenims: 
dalyvaudami mokymuose jie galėtų pagerinti savo padėtį ir „išeiti“ iš mažas pajamas gaunančių asmenų grupės, 
priešingu atveju ateityje jie gali kaip tik prarasti darbą, nes neturės finansinių galimybių susimokėti už būtiną 
kvalifikacijos kėlimą. Ketvirta, siekiant suteikti kompleksišką pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus, 
vyresnius ar neįgalius asmenis, būtina užtikrinti glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą šiose srityse, tačiau 
planuojant ir įgyvendinant šias SADM administruojamas priemones nebuvo užtikrintas dialogas su Švietimo ir 
mokslo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija. Atsižvelgiant į išvardytus aspektus, negalima teigti, kad 
tikslinės grupės poreikiai buvo visiškai patenkinti. 

Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 
numatyta teikti profesionalias socialines ir slaugos paslaugas Lietuvos gyventojams, kuriems reikalinga pagalba, 
tiesiai į namus ir konsultuoti juos prižiūrinčius šeimos narius, kuriems kartais trūksta žinių kaip tinkamai suteikti 
pagalbą artimiesiems. Dvidešimtyje savivaldybių (žr. 29 pav.) paslaugos prireikus gali būti teikiamos visomis 
savaitės dienomis, o į paslaugas teikiančią mobilią komandą įtraukti ir socialiniai darbuotojai, ir slaugos 
specialistai. Tikimasi, kad ši priemonė leis sujungti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas ir pagerinti jų 
kokybę, padedant išvengti paslaugų dubliavimo ir priartinant paslaugas prie žmonių, bus užtikrinamas geresnis 
paslaugų teikimas, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius ir padėtį. Atsižvelgiant į tokių paslaugų poreikį ir 
prieinamumą, galima tikėtis, kad jos įgyvendinimas gali prisidėti prie tikslinių grupių poreikių patenkinimo. 

                                                                 
168 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nutarimas dėl probleminių teritorijų.” 
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29 pav. Savivaldybės, kuriose įgyvendinami projektai 
pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos 
įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 

 

Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis „ESparama“ informacija. 

2.4.–10.2.7. Ar vykdant priemones užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp 
skirtingų finansavimo instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais 
instrumentais? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir 
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, vykdomos pagal ŽIPVP 1 prioritetą, yra glaudžiai 
susijusios su ERPF lėšomis finansuotomis priemonėmis, skirtomis gerinti nestacionarių ir stacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinant priemones „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 
atitinkamai siekiama sumažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse (dekoncentruoti ir 
decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinanti jų įvairovę, modernizuoti socialinių 
paslaugų materialinę bazę ir t. t.), užtikrinti aukštą stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų 
kokybę ir saugią aplinką pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams, modernizuojant esamas arba 
kuriant naujas socialinių paslaugų įstaigas. Asmenims, kuriems reikia priežiūros, suteikiant kokybiškas socialines 
paslaugas, juos prižiūrintys dirbantys artimieji gali lengviau suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, 
nedirbantys – grįžti į darbo rinką. 

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą palengvinti siekiama ir pagal kitų ministerijų, pirmiausia Švietimo ir 
mokslo ministerijos, administruojamas priemones vykdomais projektais. Pavyzdžiui, 2007–2013 m. laikotarpiu 
pagal priemonę „VP3-2.2-ŠMM-06-R Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ atnaujinamos mokyklų, 
vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, patalpos, įranga, 
baldai ir ugdymo priemonės, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, o įgyvendinant priemonę „VP3-2.2-
ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ siekiama spręsti nepakankamos 
švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemas. Atsižvelgiant į tai, 
kad šios priemonės finansuojamos iš ERPF lėšų ir pirmiausia skiriamos atnaujinti arba sukurti infrastruktūrą, 
pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ finansuojamos veiklos iš dalies 
papildo kitas investicijas į šį sektorių. Taip pat svarbu paminėti dar vieną ŠMM priemonę, finansuojamą iš ESF 
lėšų, kuri tiesiogiai susijusi su šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu. Pagal valstybinio planavimo priemonę 
„VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų 
prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“ 2011 m. Švietimo aprūpinimo centras pradėjo įgyvendinti 
projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, kuris prisidės prie šeimos ir karjeros 
derinimo. Šiuo projektu bandoma paskatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas dirbti lankstesniu darbo grafiku (t. y. 
dirbtų ne tik nuo 7 iki 17 val.), teikti vaiko priežiūros paslaugas pusę dienos, jeigu yra toks poreikis, ir pan.

169
, 

                                                                 
169 Minėti paslaugų pavyzdžiai: 1) Šiuo metu vaiko priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje vienoje grupėje dirba viena auklėtoja ir 
auklėtojos padėjėja. Intensyviuoju darbo metu būtų galima pabandyti įdarbinti dvi auklėtojas, be padėjėjos, taip potencialiai pagerinant 
kokybę. 2) Pertrauktas darbo grafikas. Auklėtojos įpratę, kad vieną dieną dirba nuo 7 iki 5, vieną – pusę dienos ir paskui turi 1,5 dienos 
išeiginę - reiktų išardyti šitą grafiką. Vaikus būtų galima leisti ir pusei dienos, gal taip išsispręstų paslaugų prieinamumo klausimas 
didmiesčiuose. ŠMM informacija apie projektą: žr. 
http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm/smt/naujienos/teisine_baze/docs/isakymai/smt/skelbimai/docs/kalbos/pranesimai.htm?id
=3818. 

http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm/smt/naujienos/teisine_baze/docs/isakymai/smt/skelbimai/docs/kalbos/pranesimai.htm?id=3818
http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm/smt/naujienos/teisine_baze/docs/isakymai/smt/skelbimai/docs/kalbos/pranesimai.htm?id=3818
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skatinti privačių darželių skaičiaus didėjimą
170

. Konkurso būdu skiriama tam tikra suma įstaigoms (vienai įstaigai 
gali būti skiriama iki 40 tūkst. litų), pasirengusioms taikyti inovatyvius administracinius modelius, siekiančioms 
sisteminių pokyčių, tačiau pačios paslaugos nefinansuojamos (planuojama paremti apie 20 projektų

171
). 

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų teigimu, šiame projekte dalyvauja 30 įstaigų
172

. Nors pagal šią priemonę 
numatomų veiklų pobūdis skiriasi nuo pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“ finansuotų veiklų, jomis siekiama panašių tikslų. Todėl siekiant geresnio investicijų suderinamumo, 
reikėtų skatinti tarpinstitucinį ir ministerijų, ir savivaldybių bendradarbiavimą. Iš dalies prie to prisidėti gali ir 
šiuo metu ŠMM jau pradėtas vykdyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių Lietuvos savivaldybėse 
projektas

173
. 

Taip pat šiuo klausimu žiūrėti 2.4.–10.2.10 poskyrį. 

2.4.–10.2.8. Ar priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? Kokios priemonės labiau paskatintų 
moterų ir vyrų lygybę, kokios priemonės būtų labiau tinkamos ir pan.? 

Įgyvendinant priemones „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-
V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ buvo siekiama padėti darbingo amžiaus 
asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šių priemonių įgyvendinimas gali tiesiog prisidėti prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, didesnio moterų užimtumo lygio. Europos statistikos tarnybos duomenimis, 2010 m. 
vaikus arba kitus asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, Lietuvoje prižiūrėjo 68,8 tūkst. asmenų

174
, 

kurių du trečdaliai – moterys. Minėtos tarnybos duomenimis, 2010 m. tik apie 15 proc. dirbančių Lietuvos 
gyventojų manė, kad darbe jiems sudaromos galimybės anksčiau (vėliau) pradėti ir (arba) baigti darbo dieną dėl 
priežasčių, susijusių su šeimos aplinkybėmis

175
. Dėl priežiūros įsipareigojimų gali skatinti dirbti ne visą darbo 

dieną pagal netipines sutartis, tačiau nors ir suteikiama galimybė likti darbo rinkoje ir kartu atlikti šeimines 
pareigas, tai gali neigiamai paveikti vaikus arba kitus šeimos narius prižiūrinčių asmenų darbo užmokestį, 
karjerą, paaukštinimo darbe perspektyvą ir pensiją. Priežiūros įsipareigojimai gali tapti viena iš nedarbą arba 
darbą ne visą darbo dieną skatinančių priežasčių tais atvejais, kai trumpalaikės globos paslaugos yra sunkiai 
prieinamos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. pradžioje atlikta savivaldybių apklausa atskleidė, 
kad dienos (trumpalaikė) socialinė globa asmens namuose nebuvo iki to laiko teikiama 22 savivaldybių

176
, nors 

tokių paslaugų poreikis auga. Atsižvelgiant į tai, kad 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų skaičius, tenkantis 15–
64 m. asmenims, pastaraisiais metais didėja (palyginti, 2007 m. šimtui 15–64 m. asmenų teko 23 vyresnio 
amžiaus asmenys, o 2012 m. – 35 asmenys), vyresnio amžiaus asmenų priežiūros poreikis tik augs. 

Nors šios abi priemonės gali prisidėti prie moterų ir vyrų lygybės skatinimo, didesnio moterų užimtumo lygio, 
svarbu pabrėžti, kad siekiant moterų ir vyrų lygybės trūkstamų paslaugų teikimas yra svarbus, tačiau 
nepakankamas veiksnys. Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“, nebuvo reikalaujama, kad projekte dalyvautų abu tėvai tais atvejais, kai dalyviai nebuvo vieniši 
asmenys (pirmenybė buvo teikiama vienišiems asmenims, auginantiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus 
vaikus, tačiau dalyvauti galėjo ir kiti asmenys, auginantys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus). Siekiant 
keisti požiūrį į priežiūros įsipareigojimus ir paskatinti vyrus labiau įsitraukti, būtina, kad abu tėvai dalyvautų 
projekte. Be to, reikalingos ne tik priežiūros paslaugos, bendrųjų kompetencijų mokymai, bet ir kompleksinė 
pagalba šeimai. Tokios pagalbos modelis buvo sukurtas įgyvendinant EQUAL projektą „FORWARD! Šeima ir 
darbas suderinami“, kuris vertinamas kaip geroji praktika šioje srityje

177
. 

Rekomendacijos dėl veiklų, kurios galėtų būti finansuojamos 2014–2020 m. laikotarpiu ir skatintų moterų ir 
vyrų lygybę ir būtų tinkamos diskriminacijos prevencijai, pristatomos vertinimo 3 dalyje (žr. 3 skyrių). 

                                                                 
170 ŠMM duomenimis, 2013 m. kovo mėn. veikė 43 privatūs darželiai, iki 2014 m. tikimasi 50. Informacija gauta interviu su Švietimo ir 
mokslo ministerijos atstovu. 
171 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovu. 
172 Diskusijos, skirtos 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui pasirengti ir tarpiniams vertinimo rezultatams pristatyti, metu surinkta 
informacija. 
173 Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (antrasis etapas) pradėtas įgyvendinti 2012 m. rugsėjo mėn., už jo 
įgyvendinimą atsakinga institucija – Ugdymo plėtotės centras. 
174 Specialios darbo jėgos tyrimo metu atliktos apklausos duomenimis, 39,5 tūkst. 15–64 m. asmenų užsiėmė vaikų iki 14 m. priežiūra ir dar 
29,3 tūkst. – artimųjų/draugų, vyresnių nei 15 m., priežiūra. 
175 Atitinkamai 43,2 proc. ir 42,4 proc. dirbančių manė, kad tokia galimybe gali pasinaudoti retais atvejais arba iš viso neturi tokios 
galimybės. 
176 Likusiose 38 savivaldybėse šias paslaugas teikia socialinių paslaugų įstaigos (4 savivaldybėse), socialinių paslaugų įstaigos ir sveikatos 
priežiūros įstaigos pagal bendradarbiavimo sutartis (23 savivaldybėse), socialinių paslaugų įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos pagal 
bendradarbiavimo sutartis (2 savivaldybėse) arba organizuoja paslaugas kitais būdais (10 savivaldybių). Žr. Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, „Integralios pagalbos plėtros programa.” 
177 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovu. 
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2.4.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m. 

Kadangi priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 
patvirtinta palyginti neseniai, o pirmieji projektai pradėti įgyvendinti tik 2013 m., negalima vertinti šios 
priemonės įgyvendinimo efektyvumo

178
. Tad 2.4.–10.2.9 poskyryje daugiausia analizuojami sunkumai, iškilę 

įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Kaip minėta 2.4.–
10.2.2 poskyryje, dalis administruojančių institucijų ir projektų įgyvendintojų patirtų sunkumų buvo susiję ne 
tiek su pasikeitusia ekonomine padėtimi, kiek su pačios priemonės planavimu ir įgyvendinimu. 

Pirma, kaip pažymi priemonę administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai, planuojant priemonę 
„VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ buvo numatytas itin plati galimų pareiškėjų 
grupė, nereikalaujama darbo su tiksline grupe patirties ir pan. Taip buvo siekiama paskatinti įvairius 
pareiškėjus, pavyzdžiui, darbdavius, dalyvauti konkurse ir užtikrinti paslaugų teikimą tikslinei grupei, 
atsižvelgiant į tai, kad jie geriausiai gali įvertinti esamą paslaugų poreikį. Vis dėlto, kaip pažymi 
administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai, sėkmingiausiai vyko tie projektai, kuriuos įgyvendino 
darbo su socialinės rizikos grupėmis patirties turinčios organizacijos ir lygių galimybių srityje dirbančios 
organizacijos, o patirties neturintys pareiškėjai susidūrė su dideliais sunkumais įgyvendindami projektus, 
rinkdami tikslinę grupę ir pan.

179
 

Antra, pareiškėjų patirti sunkumai renkant tikslinę grupę buvo susiję ne tik su jų patirties trūkumu, bet ir su 
projekto dalyviams keliamais reikalavimas. Kai kuriems projektų įgyvendintojams buvo sudėtinga rasti tikslinę 
grupę, t. y. žmones, kuriems būtų reikalingos teikiamos paslaugos ir kurie atitiktų projekto dalyviams keliamus 
reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad vertinant paraiškas už didelę dalį projekte dalyvaujančių vienišų tėvų 
(80 proc., 50 proc. arba 30 proc.) buvo skiriami papildomi balai, kai kurie pareiškėjai nurodė, kad surinks 
reikiamą skaičių vienišų tėvų, tačiau ne visiems tai pavyko padaryti. Planuojant priemonę buvo numatyta, kad 
vaiko priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik tiems tėvams, kurie mokosi arba dirba, o projektų metu 
organizuojamuose mokymuose (pvz., kompiuterinio raštingumo) galėjo dalyvauti tik nedirbantys asmenys. 
Mažas pajamas gaunantys asmenys buvo prašomi pateikti pažymas iš darbovietės, kad priklauso tikslinei 
grupei, o bedarbiai turėjo būti registruoti Darbo biržoje, tačiau, projektų įgyvendintojų teigimu, ne visi jų buvo 
registruoti. Be to, projektų metu teikiamų paslaugų reikėjo ir kitoms grupėms. Pavyzdžiui, dėl didelio specialiųjų 
poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros darželyje poreikio buvo viršytas projekto dalyvių skaičius 
įgyvendinant projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“

180
. 

Trečia, priemonę administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovų teigimu, planuojant projektus, 
kuriuose dalyvauja mažas pajamas gaunantys asmenys ir į socialinės rizikos grupę patenkantys asmenys, reikia 
numatyti daugiau išlaidų eilučių. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ buvo reikalingos išlaidos higienos prekėms arba paslaugoms (pvz., šampūnas 
vaikams, kirpykla ir pan.)

181
. Be to, kaip pažymi projektų įgyvendintojai, dirbant su socialinės rizikos grupėmis, 

nemotyvuotais įsidarbinti asmenimis, sunku tikėtis aukšto rezultato rodiklių pasiekimo laipsnio
182

. 

Ketvirta, tikslinės grupės poreikiai priskiriami ne tik SADM, bet ir kitų ministerijų – Švietimo ir mokslo 
ministerijos ir Sveikatos ministerijos – kompetencijai. Jeigu norima užtikrinti ne tik reikalingas kompleksiškai 
teikiamas paslaugas, bet ir jų tęstinumą, įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklas reikia siekti glaudaus 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus savivaldybių įsitraukimo. Pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K 
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ finansuotų projektų metu įgyvendinamos veiklos nebuvo tinkamai 
suderintos su švietimo srityje vykdomomis veiklomis. 

Kalbant apie sunkumus, kilusius įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų 
derinimas: integralios pagalbos plėtra“, verta pažymėti, kad projektų įgyvendintojai teigia pirmiausia 
susiduriantys su problemomis, susijusiomis su skirtingu slaugos ir globos paslaugų teikimo teisiniu reguliavimu. 
Pavyzdžiui, pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų metu integruotai teikiant slaugos ir globos paslaugas 
namuose, namų erdvei taikomi griežti reikalavimai, t. y. reikalaujama valyti paviršius, dezinfekuoti patalpas 
specialiomis priemonės

183
. Tai sukelia sunkumų projektų įgyvendintojams, nes kai kurie asmenys, kurių 

                                                                 
178 Priemonei numatyta ES fondų lėšų dalis nuo jos patvirtinimo iki 2013 m. rugsėjo mėn. nepasikeitė (numatyta skirti 20,7 mln. Lt, o bendra 
finansuojamų projektų vertė – 18 mln. Lt). 
179 Interviu su ESFA atstovais. 
180 Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, „Galutinė projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone„ įgyvendinimo 
ataskaita.” 
181 Interviu su ESFA atstovais. 
182 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
183 Diskusijos, skirtos 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui pasirengti ir tarpiniams vertinimo rezultatams pristatyti, metu surinkta 
informacija. 
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artimiesiems integruotai teikiamos šios paslaugos, arba patys šių paslaugų gavėjai nesutinka leisti namuose 
naudoti kai kurias valymo medžiagas, kurios, pavyzdžiui, naudojamos ligoninėse ar slaugos įstaigose. 

Projektų, finansuotų pagal priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 
pagalbos plėtra“, įgyvendintojų teigimu, reikia skirti didelį dėmesį sveikatos specialistų ir socialinių darbuotojų 
parengimui

184
. Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 

integralios pagalbos plėtra“ slaugos ir globos paslaugas teikiančių mobilių komandų nariams organizuojami 
specialūs mokymai, siekiant jiems suteikti žinių apie šių paslaugų integruotą teikimą. Tokie mokymai reikalingi, 
nes švietimo įstaigose rengiamiems sveikatos specialistams suteikiama nedaug informacijos apie socialinius 
darbuotojus, o studijas baigę socialiniai darbuotojai taip pat labai mažai žino apie sveikatos apsaugos 
darbuotojų darbo pobūdį. Siekiant teikti integruotas slaugos ir globos paslaugas ateityje, reikėtų užtikrinti 
tinkamą specialistų parengimą, t. y. sveikatos specialistai turėtų turėti žinių apie socialinio darbo specifiką, o 
socialiniai darbuotojai – apie sveikatos apsaugą. 

2.4.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir 
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ prisideda prie nacionalinės politikos tikslų, 
apibrėžtų Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendinimo 2011–2013 
metų priemonių plane

185
, Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programoje

186
, 

Integralios pagalbos plėtros programoje
187

 ir kt. (žr. 10 lentelę). Šiuose strateginio planavimo dokumentuose 
pabrėžiama būtinybė sudaryti sąlygas šeimos nariams derinti profesinę veiklą ir šeimos pareigas, skatinti šeimai 
palankių darboviečių plėtrą, moterų ir vyrų dialogą, pagarba ir supratimu grįstus tarpusavio santykius ir t. t. 
Nors sunku vertinti, kokią įtaką gali turėti priemonių „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 
įgyvendinimas siekiant šių tikslų, nes pagal šias priemones finansuoti projektai vertinimo metu dar nebaigti 
įgyvendinti (dalis priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektų) arba tik 
pradėti įgyvendinti (priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 
pagalbos plėtra“ projektai), tikėtina, kad jos gali padėti pasiekti šių tikslų. 

10 lentelė. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonių suderinamumas su nacionalinės politikos tikslais 

Priemonė Nacionaliniai dokumentai 

VP1-1.1-SADM-04-K 
Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų 
derinimas  

- Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendinimo 
2011–2013 metų priemonių planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-44 

- Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros 
paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos 
aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, 
LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 

- Vaiko gerovės 2013–2018 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, priimtas LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 

- Integralios pagalbos plėtros programa, patvirtina LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 

- Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 metų programa, patvirtinta LRs 
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 530 

- Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo 
reikalavimai, patvirtinti LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 
V-1026 

- Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos 
apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 
V-558/A1-18 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012 metų programa, patvirtinta LR 
Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1057 

VP1-1.1-SADM-14-V 
Darbo ir šeimos 
įsipareigojimų 
derinimas: integralios 
pagalbos plėtra 
 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

                                                                 
184 Diskusijos, skirtos 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui pasirengti ir tarpiniams vertinimo rezultatams pristatyti, metu surinkta 
informacija. 
185 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos 
gerovės įgyvendinimo 2011–2013 metų priemonių plano patvirtinimo,” 2011 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro įsakymas Nr. A1-44, Valstybės žinios, 2011-01-27, Nr. 16-778 (2011). 
186 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos patvirtinimo.” 
187 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Integralios pagalbos plėtros programa.” 
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Priemonė „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ susijusi su nacionalinės politikos 
tikslų, apibrėžtų Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos apraše, įgyvendinimu. Nors 
papildomos priežiūros paslaugos nėra numatomos, pagal šį aprašą siekiama užtikrinti paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir 
socialinius įgūdžius. Pagal šį aprašą savivaldybėse turi būti parengtas veiklos planas, numatantis lėšas ir visų 
institucijų įtraukimą. Savivaldybėse, kurios pareiškė norą dalyvauti, įsteigiamas specialus etatas – 
tarpinstitucinės veiklos koordinatorius, kuris užtikrina pagalbos šeimoms ir vaikams teikimą

188
. Dalis paslaugų 

teikiamos darželiuose. Taip pat svarbu paminėti palankesnių sąlygų ikimokyklinio ugdymo organizavimo 
įvairovei atsirasti sudarymą pastaraisiais metais: supaprastintos ikimokyklinio ugdymo higienos normos, priimta 
reikalinga teisinė bazė, pagal kurią nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėta iš dalies finansuoti (ne mažiaus kaip 20 
valandų per savaitę) ikimokyklinį ugdymą

189
, liberalizuoti reikalavimai dėl pastatų ir patalpų naudojimo steigiant 

naujas ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ taip pat 
prisideda prie nacionalinės politikos tikslų, apibrėžtų Integralios pagalbos plėtros programoje

190
, Slaugos 

paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimuose
191

, Slaugos ir 
socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos apraše

192
. Šiuose dokumentuose pabrėžiama būtinybė didinti 

socialinės globos asmens namuose teikimo kokybę, skatinti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) 
asmens namuose paslaugų plėtrą, didinti integralios pagalbos namuose prieinamumą

193
, pagerinti pacientų 

gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą
194

, sudaryti 
palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai ir visavertiškai gyventi bendruomenėje, namuose, ten, kur 
jis gyvena, užtikrinant tinkamų slaugos ir socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą asmeniui, siekiant jį 
apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, atsižvelgiant į šeimos poreikius ir 
galimybes

195
. 

2.4.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ produkto rodikliai „dalyvavusieji 
pagal priemonę finansuotuose projektuose“ ir „mokyme dalyvavę asmenys“ yra aiškiai apibrėžti ir suprantami. 
Šie rodikliai sumuoja projektuose dalyvavusių asmenų (t. y. prižiūrinčių vaikus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus 
šeimos narius ir dėl to nedirbančių arba sunkiai derinančių šeimos ir darbo įsipareigojimus asmenų) skaičių ir 
nedirbančių tėvų, kurie kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose, skaičių

196
. Vertinant pasirinktus 

rezultato rodiklius, skirtus išmatuoti, kokia dalis dirbančių asmenų, dalyvavusių projekte, išsilaikė savo darbo 
vietoje praėjus 6 mėn. po projekto įgyvendinimo, ir kokia dalis asmenų įsidarbino projekto įgyvendinimo metu 
arba per 6 mėn. po projekto įgyvendinimo, reikia pažymėti, kad pasirinktų rodiklių reikšmių (atitinkamai 
70 proc. ir 30 proc.) pasiekimas palyginti žemas. Iš dalies tai susiję su pasikeitusia socialine-ekonomine 
padėtimi, tačiau iš dalies žemas rodiklio reikšmių pasiekimas gali būti susijęs ir su tikslinės grupės specifika. 
Nedirbantys arba mažas pajamas gaunantys asmenys, kurių dalis, kaip pažymi projektų įgyvendintojai, yra 
mažai motyvuoti, yra pažeidžiami darbo rinkoje net ir esant palankiai ekonominei padėčiai. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 
įgyvendinimo stebėsenai numatyti produkto rodikliai – „mokyme dalyvavę asmenys“ ir „atlikti tyrimai“ – aiškiai 

                                                                 
188 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovu. 
189 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio 
lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinim„ pakeitimo,” 2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1823, Valstybės žinios, 2010-12-22, Nr. 155-7872 (2010). 
190 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Integralios pagalbos plėtros programa.” 
191 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir 
namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo,” 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1026, 
Valstybės žinios, 2007-12-14, Nr. 137-5626 (2007). 
192 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl slaugos ir 
socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo,” 2007 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. V-558/A1-18,, Valstybės žinios, 2007-07-04, Nr. 76-3029 (2007). 
193 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Integralios pagalbos plėtros programa.” 
194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir 
namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo.” 
195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl slaugos ir 
socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.” 
196 Pagal numatytus reikalavimus, mokymuose dalyvauti galėjo tik tie asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus, neįgaliuosius 
ar senyvus šeimos narius) nedirba. Asmuo laikomas dalyvavusiu mokymuose, jeigu jis dalyvavo ne mažiau kaip 60 proc. visos mokymo 
programos (minimali vienos mokymo programos trukmė – 8 akademinės valandos). 
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apibrėžti ir suprantami. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašyme
197

 išsamiai paaiškinamas stebėsenos rodiklis 
„mokyme dalyvavę asmenys“, apibrėžiant dalyvius ir mokymų pobūdį. Pasirinkti rezultato rodikliai – „sėkmingai 
baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)“, „įdarbinti slaugos 
specialistai“ ir „integralios pagalbos gavėjai“ – taip aiškiai apibrėžti ir suprantamai, apibrėžta jų skaičiavimo 
metodika

198
. 

2.4.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Planuojant priemones „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V 
Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ pasirinkti skirtingi įgyvendinimo būdai. 
Pirmoji priemonė įgyvendinta konkursinio finansavimo būdu, antroji – valstybinio planavimo būdu. 

Įgyvendinant konkursinę priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ buvo 
finansuojamas platus veiklų spektras. Nors įgyvendinant inovatyvius projektus, finansuotus pagal EQUAL 
programą, kuriais siekta derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, buvo išbandyti galimi paslaugų teikimo 
modeliai ir parengta metodinė medžiaga, 2007–2013 m. įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas“ buvo vėl finansuojamos panašios paslaugos nedideliu mastu. Vis dėlto reikia 
pažymėti, kad projektų įgyvendintojai buvo skatinami vadovautis EQUAL programos metu sukurtu modeliu, taip 
siekiant užtikrinti jo taikymą

199
. Be to, ne visi projektų įgyvendintojai turėjo reikiamos darbo su tiksline grupe 

patirties, o pasibaigus projektams buvo sunku užtikrinti paslaugų tęstinumą. Skyrėsi ne tik projektų 
įgyvendintojų patirtis šioje srityje, bet ir teikiamų paslaugų kokybė. Priemonę įgyvendinančių institucijų atstovai 
pripažino, kad konkursinis finansavimas pasiteisina tada, kai reikia išbandyti inovacijas, naujus metodus, naujas 
idėjas. Konkurso būdu finansuoti sėkmingi ir inovatyvūs projektai, kurių metu išbandyti modeliai pasiteisino, 
turėtų būti įgyvendinami valstybiniu mastu. Kaip pažymi projektų įgyvendintojai, teikti tokias paslaugas, kurios 
buvo finansuojamos pagal šią priemonę, turėtų būti suinteresuota pati valstybė, jos neturėtų būti tęsiamos kaip 
projektinė veikla

200
. Tam reikia ne tik didesnio savivaldybių įsitraukimo, bet ir atitinkamo finansavimo 

užtikrinimo siekiant paslaugų tęstinumo. 

Ar pasirinktas valstybinio planavimo priemonės „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 
integralios pagalbos plėtra“ įgyvendinimo būdas yra tinkamas ir efektyvus, šiuo metu vertinti yra per anksti, nes 
projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti tik 2013 m. gegužės mėn. 

2.4.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Vertinant priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ įgyvendinimą, galima 
išskirti keletą sėkmingai įgyvendintų projektų, kurių veiklos tęsiamos ir įgyvendinus priemonę, pavyzdžių. 
Paslaugos gali būti toliau teikiamos, kai už jas papildomą mokestį moka tėvai, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys ar 
pan. Pavyzdžiui, pagal projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“ sukurtą vaikų 
dienos centrą, adaptuotą specialiųjų poreikių vaikams, numatyta finansuoti savivaldybės biudžeto ir kitų 
projektų lėšomis

201
, o pagal projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant vaikų priežiūros 

paslaugas prailgintose darželių grupėse“ teiktos paslaugos bus tęsiamos tik 1 iš 12 rajonų, nes už paslaugą 
mokėti ketina tėvai

202
. Vis dėlto įgyvendinant šią priemonę susidurta ir su tam tikrais sunkumais, tad svarbu 

atsižvelgti į tai. Pirma, nors įgyvendinant kai kuriuos projektus pagal šią priemonę buvo sudaromos galimybės 
naudotis vaiko priežiūros paslaugomis, šių paslaugų tęstinumą pasibaigus projektui užtikrinti sudėtinga. Antra, 
siekiant suteikti kompleksišką pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus, vyresnius ar neįgalius asmenis, 
būtina užtikrinti glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą šiose srityse, tačiau planuojant ir įgyvendinant šias 
SADM administruojamas priemones nebuvo užtikrintas reikiamas bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo 
ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija.  

                                                                 
197 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: 
integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-528, Valstybės žinios, 2012-11-29, Nr. 138-7095 (2012). 4 priedas. 
198 Ibid. 
199 SADM pateikta informacija. 
200 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
201 Mažeikių lopšelis-darželis „Bitute“, „Galutinė projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“ įgyvendinimo 
ataskaita,” 1. 
202 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
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2.5. Diskriminacijos mažinimas: priemonė „Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija (VP1-1.3-SADM-01-K) 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ tikslas – mažinti 
diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu 
informuoti ir šviesti visuomenę“

203
. Nors konkursinė priemonė patvirtinta 2007 m. gruodžio mėn., pirmasis 

kvietimas teikti paraiškas paskelbtas tik praėjus daugiau nei 4 metams nuo patvirtinimo. Iš 12 pirmojo kvietimo 
metu pateiktų paraiškų nuspręsta finansuoti 3 projektus ir jie pradėti įgyvendinti 2012 m. rugpjūčio mėn. Pagal 
pirmąjį kvietimą remiamos įvairaus pobūdžio švietėjiškos, informacinės ir mokomojo pobūdžio veiklos 
diskriminacijos darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais prevencijos srityje: laidos ir laidų 
ciklai apie žmogaus teises, įvairovę darbe bei pagarbą ir toleranciją konkrečioms asmenų grupėms, 
patiriančioms ar turinčioms riziką patirti diskriminaciją, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, 
darbdavių organizacijų švietimas, supažindinant su ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimais lygių galimybių 
srityje, plačiai visuomenei ir konkrečioms visuomenės grupėms (moksleiviams, jaunimui, pagyvenusiems 
asmenims ir t. t.) skirtos priemonės apie lygių galimybių užtikrinimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime

204
. 

Nors planuota skelbti tris kvietimus
205

, paskelbti tik du, planuotas antras ir trečias kvietimai sujungti
206

. Pagal 
antrąjį kvietimą, paskelbtą 2013 m. kovo mėn., finansuojamos švietėjiškos, informacinės, mokomosios ir pan. 
veiklos, apimančios tris papildomas veiklos sritis: prekybą žmonėmis; priklausomybę nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų; moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, moterų ir vyrų galimybių darbo rinkoje (ekonominėje 
veikloje) užtikrinimą. 4 iš 18 antrojo kvietimo metu gautų paraiškų nuspręsta finansuoti (sprendimai dėl 
konkrečių projektų finansavimo priimti 2013 m. rugpjūčio mėn.). Šiai priemonei įgyvendinti iš viso numatyta 
skirti 5 mln. litų; 30 pav. pavaizduotas lėšų paskirstymas skirtingoms veiklos sritims. 

30 pav. Priemonei „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ numatytas 
finansavimas pagal veiklos sritis (mln. Lt) 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis priemonės finansavimo sąlygų aprašais207. 

2.5.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonės intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Įgyvendinant šią priemonę pagrindinis intervencijų logikos pokytis buvo 2009 m. smarkiai sumažintas 
numatytas finansavimas

208
. Kaip matyti 31 pav., numatytos ES fondų lėšos sumažintos keturis kartus, o 

                                                                 
203 Priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000117a. 
204 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatyti pagrindai: lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, 
įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija. Žr. Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos 
Respublikos lygių galimybių įstatymas,” 2003 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas Nr. IX-1826, Valstybės žinios, 
2003-12-05, Nr. 114-5115 (2003). 
205 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija darbo rinkoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2012 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministro įsakymas nr. A1-109, Valstybės žinios, 2012-01-18, Nr. 9-343 (2012). 
206 Planuoti du papildomi atskiri kvietimai: 1) lyčių lygybės skatinimo, vyrų ir moterų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo priemonių 
įgyvendinimas; 2) socialinių problemų prevencijos priemonių įgyvendinimas. 
207 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės "VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių 
problemų prevencija darbo rinkoje projektų finansavimo sąlygų aprašas”; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
„Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-
SADM-01-K priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 
patvirtinimo,” 2013 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-109, Valstybės žinios, 2013-03-
16, Nr. 28-1339 (2013). 
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numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos panaikintos. Atitinkamai keitėsi ir priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos (rezultato ir produkto) rodikliai. Produkto rodiklio „asmenys, dalyvavę renginiuose“ 
numatyta reikšmė sumažinta taip pat keturis kartus, tiek pat kartų sumažintas rezultato rodiklis „renginiuose 
įgytas žinias teigiamai įvertinę asmenys“, tikintis, kad bet kokiu atveju įgytas žinias teigiamai įvertins 4 iš 5 
renginių dalyvių (žr. 32 pav.). 2010 m. atsirado naujas rodiklis, reikalingas Nacionalinės antidiskriminacinės 
2009–2011 m. programos

209
 uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti, o produkto rodiklis, skirtas matuoti 

renginių skaičių, sumažintas daugiau kaip dešimt kartų (nuo 1000 iki 75). Taip pat šiek tiek pasikeitė produkto ir 
rezultato rodiklių formuluotės, nes baigus įgyvendinti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 m. 
priemones

210
, jos buvo suderintos su Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 m. programos stebėsenai 

reikalingų rodiklių formuluotėmis. 

31 pav. Numatyto finansavimo kaita nuo tada, kai priemonė „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių 
problemų prevencija“ buvo patvirtinta, iki 2013 m. rugsėjo mėn. (mln. Lt) 

Šaltinis: Parengta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pakeitimus (2013 09 03). 

32 pav. Planuojamos produkto ir rezultato rodiklių reikšmės, patvirtintos 2007 m. ir pakoreguotos 2010 m. 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pakeitimus (2013 09 03). 

2.5.–10.2.3. Kokie yra priemonės rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonės 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Galimybės įvertinti priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija“ produkto rodiklių pasiekimą vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) labai ribotos pirmiausia dėl to, 
kad pirmieji projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti tik 2012 m. (diskriminacijos darbo rinkoje 
prevencijos srityje) ir sprendimai dėl dar 4 paraiškų finansavimo (3 papildomose srityse) priimti tik 2013 m. 
rugpjūčio mėn. (žr. 2.5.–10.2.2 poskyrį). Kaip matyti 33 pav., produkto rodiklių pasiekimas kol kas palyginti 
žemas, išskyrus vieną produkto rodiklį – „renginiai“. Taip pat kol kas nėra prasminga vertinti ir šios priemonės 
pasiektų rezultatų. 

                                                                                                                                                                                                        
208 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2009 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1234, 
Valstybės žinios, 2009-10-10, Nr. 121-5202 (2009). 
209 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos patvirtinimo,” 2009 m. balandžio 15 
d. nutarimas Nr. 317, Valstybės žinios, 2009-04-15, Nr. 49-1964 (2009). 
210 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007-2008 metų priemonių patvirtinimo,” 2007 m. sausio 
17 d. nutarimas Nr. 46, Valstybės žinios, 2007-01-19, Nr. 8-328 (2007). 
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33 pav. Priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ projektų sutartyse 
suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis (2013 09 03). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. vienetais 
ir procentais (%). 

2.5.–10.2.4. Koks yra priemonės tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Kadangi 3 projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti tik 2012 m. ir sprendimas dėl dar 4 projektų 
finansavimo priimtas tik 2013 m. rugpjūčio mėn., vertinimo metu (2013 m. rugsėjo mėn.) priemonės rezultatų ir 
paramos poveikio neįmanoma įvertinti. Vis dėlto, atsižvelgiant į itin sumažintą šios priemonės finansavimą ir 
vėlyvą įgyvendinimo pradžią, tikėtina, kad struktūrinės paramos indėlis skatinant nediskriminavimą nebus 
didelis

211
. Interviu programos dalyvių nuomone, šiai sričiai nėra skiriamas pakankamas dėmesys

212
. 

2.5.–10.2.5. Kokia yra rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei paramai? 

Kadangi 3 projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti tik 2012 m. ir sprendimas dėl dar 4 projektų 
finansavimo priimtas tik 2013 m. rugpjūčio mėn., priemonės rezultatų ir tuo labiau tų rezultatų tęstinumo 
vertinti neįmanoma. Vis dėlto, atsižvelgiant į veiklų pobūdį, sunku tikėtis, kad projektus įgyvendinančios 
organizacijos juos galės tęsti ir pasibaigus finansavimui. 

2.5.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Planuojant šios priemonės pirmąjį kvietimą, skirtą finansuoti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos veiklas, ir 
vertinant jo metu gautas paraiškas, prioritetas buvo teikiamas projektams, kuriuose numatoma vykdyti 
nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų švietimą šioje srityje ir įgyvendinti 
konkrečias lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime priemones, skirtas plačiai 
visuomenei ir konkrečioms visuomenės grupėms (moksleiviams, jaunimui, pagyvenusiems asmenims ir t. t.) 
visose 10 apskričių. Kadangi pareiškėjai stengėsi kuo tiksliau atitikti keliamus reikalavimus, visos trys 
organizacijos, kurioms buvo skirtas finansavimas įgyvendinti projektus pagal šią priemonę, mokymus veda toms 
pačioms tikslinėms grupėms tuose pačiuose regionuose

213
. Projektų veiklas pradėjusių įgyvendinti organizacijų 

atstovai pažymi, kad susiduriama su sunkumais bandant surinkti tikslinę grupę. Pavyzdžiui, siekiant pritraukti 
pakankamą skaičių dalyvių (t. y. 60 žmonių) į pirmuosius mokymus pagal vieną iš įgyvendinamų projektų 
išsiųsta daugiau kaip 3000 kvietimų, vėliau skambinama tiek užsiregistravusiems, tiek neužsiregistravusiems, 
pasitelkiami savivaldybių darbuotojai, asmeniniai kontaktai ir pan. Pažymima, kad sunkiausia prisikviesti į 
mokymus profesinių sąjungų atstovus, nes joms priklausantys asmenys dažnai nenori dalyvauti, o norintys – 
nepriklauso profesinei sąjungai

214
. Įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones ateityje rekomenduotina siekti 

                                                                 
211 Interviu su SADM atstovais. 
212 Interviu su SADM atstovais, interviu su projektų įgyvendintojais. 
213 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
214 Interviu su projektų įgyvendintojais. 
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pusiausvyros tarp mokymų vykdymo visoje šalyje ir per didelės projektų (identiškų) veiklų koncentracijos tose 
pačiose teritorijose. 

2.5.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Pagal šią priemonę įgyvendinami projektai, finansuoti iš Europos socialinio fondo, nėra susiję su kitomis 
veiklomis, finansuotomis iš kitų fondų, todėl vertinti suderinamumą tarp fondų šiuo atveju neįmanoma. Kalbant 
apie priemonės suderinamumą su nacionaliniais instrumentais, galima pažymėti, kad pirmas priemonės 
kvietimas buvo planuojamas taip, kad prisidėtų prie Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 m. 
programos

215
 įgyvendinimo (žr. 2.5.–10.2.10 poskyrį). 

2.5.–10.2.8. Ar priemonė pakankama moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos prevencijai, 
ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? Kokios priemonės labiau paskatintų moterų ir vyrų 
lygybę, kokios priemonės būtų labiau tinkamos ir pan.? 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ tikslas – mažinti 
diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu 
informuoti ir šviesti visuomenę. Siekiant šio tikslo įgyvendinamos (ir dar bus įgyvendinamos) švietėjiškos, 
informacinės ir mokomojo pobūdžio veiklos, kurios pirmiausia prisidės prie geresnio visuomenės supratimo 
apie lygių galimybių užtikrinimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, skatins vienodą požiūrį į moteris ir vyrus 
darbo rinkoje, vienodą moterų ir vyrų pripažinimą ir vertinimą ir t. t. Svarbu pažymėti, kad įgyvendinant šią 
priemonę taip pat numatyta atlikti tyrimą, skirtą įvertinti moterų padėtį, užimtumo, švietimo, įskaitant 
mokymosi visą gyvenimą, kultūros srityse, įvertinti tikslinių grupių galimybes apsirūpinti būstu, gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas, socialines paslaugas, teisinę pagalbą, paskolas verslui pradėti, dalyvauti priimant 
ekonominius, politinius ir kitus sprendimus. Ši numatyta veikla itin svarbi siekiant surinkti reikalingą informaciją 
apie tikslines grupes, identifikuoti jų problemas, įvertinti taikomų priemonių efektyvumą ir planuoti įrodymais 
grįstas politikos priemones. 

Švietėjiškos, informacinės ir mokomojo pobūdžio veiklos yra būtinos, tačiau nepakankamos moterų ir vyrų 
lygybei skatinti ir diskriminacijos prevencijai. Moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo horizontalūs principai 
turi būti įtraukti į visas įgyvendinamas priemones. Rekomendacijos dėl veiklų, kurios galėtų būti finansuojamos 
2014–2020 m. laikotarpiu ir skatintų moterų ir vyrų lygybę ir būtų tinkamos diskriminacijos prevencijai, 
pristatomos vertinimo 3 dalyje (žr. 3 skyrių). 

2.5.–10.2.9. Įvertinti priemonės įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m. 

Kadangi projektai pagal priemonę „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija“ pradėti įgyvendinti tik 2012 m. ir sprendimas dėl dar 4 projektų finansavimo priimtas tik 2013 m. 
rugpjūčio mėn., priemonės įgyvendinimo efektyvumo kol kas neįmanoma įvertinti. Vis dėlto jau vertinimo metu 
(2013 m. rugsėjo mėn.) buvo pastebėti tam tikri sunkumai, kylantys įgyvendinant priemonę. Pirma, kaip minėta 
2.5.–10.2.6 poskyryje, projektų, finansuotų pagal pirmąjį kvietimą, įgyvendintojai kai kuriais atvejais susiduria 
su sunkumais bandydami surinkti tikslinę grupę, nes pagal visus tris finansuotus projektus vykdomos identiškos 
veiklos toms pačioms tikslinėms grupėms. Antra, pirmojo kvietimo metu įtvirtinti gana griežti reikalavimai, 
keliami vykdomų veiklų pobūdžiui, skaičiui ir tikslinei grupei, projektų įgyvendintojams palieka mažai erdvės 
vykdyti inovatyvius projektus. Trečia, pagal projektams taikomus reikalavimus visi pareiškėjai turi parengti 
laidas ar laidų ciklus apie žmogaus teises, įvairovę darbe bei pagarbą ir toleranciją konkrečioms asmenų 
grupėms, patiriančioms ar turinčioms riziką patirti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme

216
 nustatytais 

pagrindais (prioritetas teikiamas tiems projektams, pagal kuriuos laidos matomos ar girdimos nacionaliniu 
mastu ir numatytą televizijos ar radijo laidų ciklą sudaro ne mažiau kaip 5 laidos), tačiau vienam projektui 
numatytas biudžetas palyginti mažas (iki 400 tūkst. litų). Vis dėlto taip pat svarbu pažymėti, kad, nepaisant tam 
tikrų įgyvendinimo sunkumų, pagal šią priemonę po pirmo kvietimo finansuotus projektus įgyvendina 
organizacijos, turinčios reikalingą patirtį, ir, tikėtina, kad vykstantys mokymai ir kitos švietėjiškos veiklos atitiks 
kokybės reikalavimus. 

                                                                 
215 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė antidiskriminacinė 2009–2011 metų programa.” 
216 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas.” 
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2.5.–10.2.10. Koks yra priemonės indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

ESF investicijos pagal priemonę „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija“ prisideda prie Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano

217
, Valstybinės moterų ir 

vyrų lygių galimybių 2010–2014 m. programos
218

 ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 
metų programos

219
 prioritetų ir priemonių įgyvendinimo. Priemonės indėlį nacionalinės politikos tikslams šioje 

srityje įvertinti bus galima tik tada, kai priemonė bus baigta įgyvendinti. 

Rengiant šią priemonę iš pradžių buvo planuojama, kad ji prisidės prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 
2007–2008 m. priemonių

220
 įgyvendinimo. Vėliau numatyta, kad ji prisidės prie tokių Nacionalinės 

antidiskriminacinės 2009–2011 m. programos
221

 uždavinių įgyvendinimo kaip antai: antidiskriminacinių 
visuomenės informavimo ir švietimo kompanijų organizavimas, seminarų, mokymų ir kitų švietėjiškų priemonių 
antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos žmogumi ugdymo klausimais rengimas

222
. Vis dėlto tuo metu, kai 

priemonė pradėta įgyvendinti, Nacionalinę antidiskriminacinę 2009–2011 m. programą buvo pakeitęs 
Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 m. tarpinstitucinis veiklos planas

223
. 

2.5.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonės stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ produkto rodikliai 
– „renginiai“, „leidiniai“ ir „asmenys dalyvavę renginiuose“ – yra aiškiai apibrėžti ir suprantami. Priemonės 
stebėsenai vykdyti numatytas rezultato rodiklis „renginiuose įgytas žinias teigiamai įvertinę asmenys“ taip pat 
aiškiai apibrėžtas, o jo matavimo ir stebėsenos metodika (anketa) prieinama Europos socialinio fondo 
agentūros svetainėje. 

2.5.–10.2.12. Ar priemonės įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ buvo 
įgyvendinama konkurso būdu, tačiau projektų veikloms (pirmojo kvietimo metu) buvo numatyti griežti 
reikalavimai. Kaip pažymi administruojančios įgyvendinančios institucijos atstovai, šiai priemonei numatytas 
nedidelis finansavimas, o vertinant pateiktas paraiškas administravimo kaštai buvo nemaži ne tik dėl jų 
skaičiaus, bet ir dėl to, kad pagal šią priemonę finansuojamos kelios atskiros sritys

224
. Rekomenduotina 

patikrintus ir tinkamus modelius įgyvendinti valstybinio planavimo būdu (ypač itin mažos vertės priemonių
225

), 
o konkursinį finansavimą taikyti inovatyvių idėjų ir projektų atrankai. 

2.5.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Atsižvelgiant į tai, kad projektai pagal priemonę „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių 
problemų prevencija“ pradėti įgyvendinti tik 2012 m. ir sprendimas dėl dar 4 projektų finansavimo priimtas tik 
2013 m. rugpjūčio mėn., identifikuoti šios priemonės įgyvendinimo gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžius 
kol kas sudėtinga. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad kai kurie projektų įgyvendintojai ir administruojančių 
institucijų atstovai itin teigiamai vertino veiklas, kuriomis norima pasiekti plačią auditoriją (pvz., radijo ar 
televizijos laidos, laidų ciklai). 

  

                                                                 
217 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo,” 2011 
m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. 1281, Valstybės žinios, 2011-11-10, Nr. 134-6362 (2011). 
218 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos patvirtinimo.” 
219 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo,” 2012 m. 
lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 1408, Valstybės žinios, 2012-11-27, Nr. 137-7021 (2012). 
220 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007-2008 metų priemonių patvirtinimo.” 
221 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 metų programa.” 
222 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d, nutarimo Nr. 1281 ‘Dėl nediskriminavimo 
skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo’ pakeitimo,” 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1244, Valstybės 
žinios, 2012-10-18, Nr. 121-6076 (2012). 3 priedas. 
223 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo.” 
224 Interviu su ESFA atstovais. 
225 Interviu su ESFA atstovais. 
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2.6. Išvykusiųjų sugrąžinimas: priemonė „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo 
skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-05-V) 

2.6.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonės intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ siekė skatinti asmenų, išvykusių iš 
Lietuvos dėl ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir integraciją į darbo rinką bei vykdyti ekonominės migracijos 
prevenciją. Ji buvo patvirtinta 2007 m., kai Lietuvoje buvo jaučiamas darbo jėgos trūkumas ir darbo jėgos 
pasiūlos didinimas buvo itin aktualus. Skatinant ekonominės migracijos mažėjimą ir emigravusių asmenų 
sugrįžimą buvo numatyta daugiausia vykdyti švietimo, informavimo, konsultavimo ir kitas panašias veiklas. 
Priemonės tikslinė grupė buvo ekonominiai migrantai ir potencialūs ekonominiai migrantai. 

Priemonė buvo vykdoma valstybės projektų planavimo būdu, nes buvo tiesiogiai skirta Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategijai įgyvendinti

226
. Todėl ir projektus pagal priemonę vykdyti galėjo tik Ekonominės 

migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plane numatyti atsakingi 
vykdytojai arba jų įgaliotos institucijos. Pagal šią priemonę buvo finansuotas vienintelis projektas: „Teigiamo 
Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“. Jį vykdė pati Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, kuri šio projekto rėmuose inicijavo ir finansavo įvairias veiklas, o jas įgyvendino 
kitos organizacijos. Įgyvendinant priemonę buvo atliktas tyrimas „Ekonominės migracijos reguliavimo 
strategijos įgyvendinimo efektyvumo įvertinimas“

227
, dviejuose Airijos miestuose organizuota informacinė 

darbo mugė „Balnokim broliai 
žirgus“, teiktos psichologinės 
konsultacijos internetu 
asmenims, emigravusiems iš 
Lietuvos, rengti ir platinti 
leidiniai. 

Iš pradžių priemonei įgyvendinti 
buvo numatyta skirti beveik 
18 mln. litų, tačiau prasidėjus 
ekonominei krizei ir iš esmės 
pasikeitus ekonominei padėčiai 
(darbo pasiūlos problemą 
pakeitė darbo paklausos 
problema) numatytos lėšos 
galiausiai buvo sumažintos iki 
1,86 mln. litų – tiek, kiek reikėjo 

vienam minėtam projektui įgyvendinti (žr. 34 pav.). Atitinkamai buvo sumažinti visi (išskyrus rodiklį „migracijos 
saldo“) priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai: pvz., suteiktų konsultacijų skaičius sumažintas nuo 20 iki 
1,3 tūkst., renginiuose dalyvavusių asmenų – nuo 20 tūkst. iki 866, renginių – nuo 30 iki 6. Vienas rodiklis – 
„publicistikos laidos“ – buvo apskritai panaikintas. 

2.6.–10.2.3. Kokie yra priemonės rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonės 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonės įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Visi priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, išskyrus „migracijos saldo“, yra pasiekti 100 proc. (jie buvo ex 
post pakeisti atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ir sukurtus produktus, įgyvendinant projektą „Teigiamo 
Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“). Pažymėtina, kad du 
rodikliai „suteiktos konsultacijos“ ir „renginiuose dalyvavę asmenys“ sutartyse buvo suplanuoti gerokai didesni 
(žr. 35 pav.). Rodiklių nepasiekimo priežastys aptariamos 2.6.–10.2.11 poskyryje. Ten taip pat aptariamas 
problemiškas rodiklis „migracijos saldo“, apie kurį rodiklių stebėsenos ataskaitose informacija nepateikiama, 
nes tai įvedamas rodiklis. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. migracijos saldo Lietuvoje buvo -21 
257, todėl akivaizdu, kad rodiklis nėra pasiektas, ir mažai tikėtina, kad bus pasiektas iki 2015 m. (bent jau ne dėl 
priemonės įgyvendinimo). 

                                                                 
226 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų 
plano patvirtinimo,” 2007 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 416 (2007). 
227 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos efektyvumo įvertinimas, Tyrimas atliktas 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, 2009. 

Šaltinis: Parengta autorių pagal ŽIPVP priedą. 

34 pav. Priemonei „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo 
skatinimas“ numatytų skirti lėšų kaita 2007–2013 m. 
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35 pav. Priemonės „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) 
produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 4 d. pateiktus SFMIS duomenis. 
Pastabos: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 
* Migracijos saldo yra nurodytas kaip šios priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis, tačiau SADM rodiklių pasiekimo ataskaitose 
informacija apie pasiektą šio rodiklio reikšmę nepateikiama, nes tai įvedamas rodiklis. 

2.6.–10.2.4. Koks yra priemonės tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Vertinti priemonės tikslų pasiekimą pagal tai, kiek asmenų ji paskatino grįžti į Lietuvą ar neišvykti iš jos, nėra 
galimybės dėl duomenų trūkumo, tačiau tikėtina, kad rezultatai yra labai menki. Kita vertus, pati priemonė 
buvo daugiausia informacinio pobūdžio, todėl būtų galima manyti, kad tikslas pasiektas, jei apie jos veiklas būtų 
plačiai žinoma tiek Lietuvoje, tiek tarp užsienio lietuvių. Vis dėlto 2009 m. atliktas vertinimas parodė, kad 
priemonės žinomumas tarp emigravusių lietuvių yra menkas

228
, todėl ir tikslų pasiekimo lygis vertintinas kaip 

nelabai aukštas. 

2.6.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai?  

Šios priemonės tęstinumas yra labai ribotas. Pasikeitus ekonominei padėčiai kurį laiką (maždaug 2008–2012 m.) 
emigrantų sugrįžimo skatinimas dėl darbo jėgos stygiaus buvo nebeaktualus. Ekonominės migracijos 
reguliavimo 2007–2012 m. strategijos įgyvendinimas buvo de facto sustabdytas (nebuvo patvirtintas 2010–
2012 m. priemonių planas), o dalį šios strategijos funkcijų perėmė Globalios Lietuvos programa

229
. 2009 m. taip 

pat buvo panaikintas SADM Ekonominės migracijos skyrius, kuris turėjo būti atsakingas už tęstinę veiklą 
priemonei (projektui) pasibaigus. Taigi šios priemonės tęstinumas nėra užtikrintas. Jos pasiekti rezultatai gali 
būti prisiminti, tik jei Lietuvos darbo rinkoje vėl pradės smarkiai trūkti darbo jėgos ir bus norima pasinaudoti 
priemonės vykdymo patirtimi, pvz., rengiant informacines darbo muges užsienyje ar pan. 

2.6.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Vykdytos intervencijos iš esmės buvo tinkamos, nes atsižvelgta į tuometinius užsienio lietuvių poreikius (pvz., 
psichologinių konsultacijų nuotoliniu būdu paklausą ar susidomėjimą galimybėmis grįžti į Lietuvą), tačiau dėl 
savo nedidelio masto negalėjo tenkinti visų poreikių ar pasiekti didesnės dalies tikslinės grupės. Pavyzdžiui, 
informacinės darbo mugės buvo organizuotos tik dviejuose Airijos miestuose, nors gausios lietuvių 
bendruomenės yra susikūrusios ir kitose šalyse bei miestuose. 

2.6.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ buvo labai glaudžiai susieta su 
Ekonominės migracijos reguliavimo strategija – dokumentu, kuris iš esmės vienintelis apibrėžė valstybės 

                                                                 
228 Ibid. 
229 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl „Globalios Lietuvos“ - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą - kūrimo 2011–2019 metų 
programos patvirtinimo,” 2011 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 389 no. 389 (2011). 
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politiką po Nepriklausomybės atkūrimo išvykusių ekonominių migrantų atžvilgiu. ERPF investicijų į šią sritį 
2007–2013 m. laikotarpiu nebuvo. 

2.6.–10.2.8. Ar priemonė pakankama moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos prevencijai, 
ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ nesiekė didinti moterų ir vyrų 
lygybės, tačiau, remiantis projekto galutine ataskaita, įgyvendinant projekto veiklas buvo užtikrinamos moterų  
ir vyrų lygios galimybės, tiek vyrai, tiek moterys turėjo vienodas teises dalyvauti projekte, konsultacijos buvo 
teikiamos neišskiriant projektų dalyvių lyties. Tarp 96 projekto dalyvių, apie kuriuos pateikiama informacija toje 
pačioje ataskaitoje, 44 buvo moterys (46 proc.). 

2.6.–10.2.9. Įvertinti priemonės įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m. 

Priemonės įgyvendinimo efektyvumą labiausiai mažino tai, kad jos veiklos pasiekė tik nedidelę dalį tikslinės 
grupės. 2009 m. atliktas Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo efektyvumo vertinimas 
atskleidė, kad informaciniai renginiai ar leidiniai buvo žinomi labai mažai daliai užsienio lietuvių. Tai galėjo lemti 
tiek maža priemonės apimtis, tiek reklamos ir renginius organizuojančių institucijų ir vietos lietuvių 
bendruomenių bendradarbiavimo trūkumas

230
. 

2.6.–10.2.10. Koks yra priemonės indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ reikšmingai prisidėjo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms įgyvendinant pagal Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategiją numatytas priemones, kaip antai: „2.5. Teikti informaciją apie įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, verslo steigimo bei plėtros sąlygas ir galimybes Lietuvoje, konsultuoti šiais klausimais“, „3.2. Išleisti 
išsamų informacinį leidinį (kasmet jį atnaujinti), skirtą pageidaujantiems grįžti į Lietuvą migrantams“. 

2.6.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonės stebėsenai ir 
vertinimui? 

Visiškai netinkamai pasirinktas rodiklis „migracijos saldo“. Pirma, jis yra pernelyg aukšto lygio rodiklis, kad 
galėtų bent minimaliai būti paveiktas įgyvendintos priemonės, pagal kurią daugiausia buvo finansuojamos 
informacinės veiklos, tyrimai, konsultacijos (jos pasiekė labai nedidelę dalį tikslinės grupės). Anot ankstesnio 
rodiklių tinkamumo vertinimo, „migracijos saldo“ yra poveikio lygmens rodiklis, kurį bandoma matuoti projektų 
lygiu

231
. Antra, nėra nurodyta bazinė (pradinė reikšmė), kuri tokio pobūdžio rodikliams interpretuoti yra būtina. 

Trečia, rodiklio pokytis (pvz., mažėjantis neigiamas migracijos saldo, kaip buvo numatyta) nebūtinai rodo 
sumažėjusią emigraciją ar padidėjusią grįžtamąją migraciją. Jis galėtų pasiekti numatytą reikšmę ir dėl imigrantų 
srautų pokyčio, taigi visiškai nebūtų susijęs su vykdytos priemonės tikslais. 

Rodikliai „suteiktos konsultacijos“ ir „renginiuose dalyvavę asmenys“ taip pat netinkami, nes buvo sunku juos 
apskaičiuoti. Remiantis projekto vykdytojų galutinėje projekto ataskaitoje pateikta informacija, dalis į renginius 
atėjusių asmenų atsisakė pildyti dalyvių registracijos anketas, motyvuodami tuo, kad jie atėjo į renginį gauti 
konsultacijos, o ne teikti informaciją apie save. Todėl nebuvo įmanoma surinkti įrodymų, kiek iš tikrųjų asmenų 
apsilankė renginiuose. Be to, nebuvo aiškiai apibrėžta, kaip skaičiuoti konsultacijas, jei tas pats asmuo gavo jų 
daugiau nei vieną. 

2.6.–10.2.12. Ar priemonės įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė buvo įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu, nes turėjo padėti institucijoms vykdyti 
Ekonominės migracijos reguliavimo strategiją. Pagal finansuojamą sritį ir siekiamą tikslą tokio pobūdžio 
priemonė galėjo būti finansuojama ir projektų konkurso būdu, taip sudarant sąlygas įgyvendinti įvairesnius 
projektus, įtraukti daugiau projektų vykdytojų, įskaitant daug užsienyje ar Lietuvoje veikiančių su užsienio 
lietuviais susijusių organizacijų. 

                                                                 
230 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos efektyvumo įvertinimas. 
231 Viešosios politikos ir vadybos institutas, Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 
įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas, 62. 



85 
 

2.7. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas: priemonė „Kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ (VP1-1.1-SADM-09-
V) 

2.7.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonės intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemonę 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, 
skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui veikloje

232
. 

Priemonės įgyvendinimo metu vykdytas vienas projektas, kuriam skirta 30 288 741 litas ESF lėšų. Planuojant 
priemonę buvo numatyti du projekto įgyvendinimo etapai, kuriems iš viso turėjo būti skirta 70 588 235 mln. litų 
ES ir nacionalinių lėšų. Tačiau pasikeitus ekonominei ir socialinei padėčiai projekto apimtis ir finansavimas buvo 
sumažinti (žr. 36 pav.). Priemonės įgyvendinimo metu buvo vykdomos trys veiklos: 1) informavimas, 
motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas; 2) mokymas, kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas (įskaitant 
formalų ir neformalų mokymą); 3) individualus pradedančiųjų verslą konsultavimas. Šios veiklos buvo 
orientuotos į kaimo vietovių (iki 6000 asmenų) gyventojus, ketinančius užsiimti ne žemės ūkio veikla. 

Intervencijos logikos kaita 

Pradinė intervencijos logika nebeatitiko pasikeitusios ekonominės ir socialinės padėties, todėl priemonė menkai 
paveikė visuomenės poreikių tenkinimą. 2008 m. nedarbo lygis Lietuvos kaime šoktelėjo nuo 6,2 iki 16,8 proc. 
2009 m. ir 22,7 proc. 2010 m. Tuo pačiu metu buvo fiksuojamas staigus laisvų darbo vietų mažėjimas. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis, 2008 m. šalyje buvo registruota 22 118 laisvų darbo vietų, o 2009 m. – 
tik 5833, 2010 m. – 6666

233
. Tai smarkiai sumažino dalyvių galimybes įsidarbinti ne žemės ūkio srityje. Anksčiau 

atliktų priemonės vertinimų metu pastebėta, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu žemės ūkis yra vienas iš 
stabiliausių ūkio sektorių

234
. Projekto įgyvendintojai patvirtino, kad nors ir įgijo naujų įgūdžių ir kompetencijų, 

ekonominio nuosmukio laikotarpiu dalyviai buvo mažiau linkę atsisakyti žemės ūkio veiklos
235

. 

Priemonei skirtos lėšos buvo sumažintos, nes jos intervencijos logika nebeatitiko pasikeitusios ekonominės ir 
socialinės padėties. Nuo tada, kai 2008 m. liepos 23 d. priemonės buvo patvirtinta, jos finansavimas mažintas 
tris kartus (36 pav.). Pasibaigus pirmajam projekto etapui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinusi 
įgyvendinimo rezultatus ir atsižvelgdama į naujų ministerijos planuojamų priemonių įgyvendinimo poreikį, 
priėmė sprendimą šios priemonės nebetęsti, o antrajam etapui planuotas lėšas perskirstyti kitoms SADM 
administruojamoms priemonėms

236
. 

36 pav. Priemonei „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ skirto 
finansavimo kaita 2008–2012 m. 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus duomenis. 

                                                                 
232 Priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d45. 
233 Lietuvos statistikos departamentas, M3040203: Laisvos ir užimtos darbo vietos, laisvų darbo vietų lygis, 2013. 
234 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas. 
235 Interviu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovu. 
236 „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 metų veiklos ataskaita,” 2012 m. kovo 1 d. Nr. 8D-97 (16.12) (2012). 
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2.7.–10.2.3. Kokie yra priemonės rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonės 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Remiantis oficialiais SFMIS duomenimis, priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ visi sutartyse suplanuoti produkto ir rezultato rodikliai buvo 
pasiekti. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad planuotos rodiklių reikšmės buvo pakeistos pagal faktinius 
rezultatus pasibaigus pirmajam priemonės projekto įgyvendinimo laikotarpiui

237
. Šie pakeitimai įvykdyti 

nusprendus neįgyvendinti antrojo projekto etapo, kuris turėjo vykti 2013–2015 m. Siekiant objektyviai įvertinti 
šios priemonės rodiklių pasiekimo lygį, bus atsižvelgiama į ŽIPVP priede

238
 planuotas rodiklių reikšmes, 

sutartyse numatytus pasiekti rodiklius ir į pasiektus rezultatus (žr. 37 pav.). 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
projekto pirmojo etapo įgyvendinimo metu (2008 m. lapkričio 1 d.–2012 m. kovo 15 d.) organizuotuose 
mokymuose dalyvavo 11 197 asmenys (žr. 2 priedą). Iš jų 10 904 (97,4 proc.) sėkmingai baigė mokymo 
programą ir įgijo kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimą, o 4701 (42 proc.) dalyvavo 
mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją. Rodiklių pasiekimo lygis nedaug viršija 50 
proc., lyginant su 2008 m. ŽIPVP priede suplanuotomis reikšmėmis. Turint omenyje, kad veiksmų programoje 
rodikliai buvo numatyti dviem projekto etapams, jų įgyvendinimo lygis yra pakankamas. 

Vertinant priemonės rezultato rodiklį „pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų dalis (iš visų dalyvavusiųjų 
mokyme)“, svarbu tai, kad jo pasiekimo lygis nepriklauso nuo projekto etapų skaičiaus. ŽIPVP priede

239
 

planuota, kad 40 proc. mokyme dalyvavusių asmenų pakeis savo veiklos pobūdį iš žemės ūkio į kitas veiklas. 
Pasiekti rezultatai rodo, kad tik 17,6 proc. mokyme dalyvavusių asmenų pakeitė savo veiklos pobūdį, o tai 
sudaro 44 proc. planuotos reikšmės. Tarp svarbių priežasčių, lėmusių žemą šio rodiklio pasiekimo lygį, 
minėtinos šios priežastys: patirties planuojant tokio pobūdžio rodiklius trūkumas, pakitusi ekonominė padėtis ir 
didžiulis projekto veiklų mastas. Projektą įgyvendinančių atstovų nuomone, buvo suplanuoti per daug 
optimistiški priemonės rodikliai, atsižvelgiant į gerą ekonominę padėtį 2006–2007 m.

240
 Šiuo laikotarpiu 

Lietuvos ekonomika sparčiai augo ir darbo jėgos paklausa ne žemės ūkio srityje buvo didelė. Buvo tikimasi, kad 
iš 20 000 mokymuose dalyvavusių asmenų net 8000 (40 proc.) perorientuos savo veiklą iš žemės ūkio į kitą sritį. 
Turint omenyje, kad 2009 m. šalyje buvo registruotos 5833, o 2010 m. – 6666 laisvos darbo vietos, planuota 
rodiklio reikšmė buvo labai aukšta. Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, naujų specialistų paklausa darbo 
rinkoje smarkiai krito ir projekto dalyviai, baigę mokymus ar įgiję naujų įgūdžių, turėjo sunkumų įsidarbinant ar 
keičiant veiklą. Dar viena priežastis, ribojusi priemonės efektyvumą, – projekto veiklų orientavimas į labai didelį 
dalyvių skaičių. Pavyzdžiui, pirmojoje projekto veikloje „Informavimas, motyvavimas, orientavimas, 
konsultavimas“ dalyvavo 11 014 asmenų, iš kurių veiklą pakeitė tik 150, arba 1,36 proc. dalyvių. Projekto 
įgyvendintojų nuomone, didelis dalyvių skaičius lėmė prastesnę tikslinės grupės atranką ir mažiau 
individualizuotus bei specifinius dalyvių poreikius atitinkančius mokymus ir konsultacijas

241
. Galiausiai verta 

pažymėti, kad šio rodiklio pasiekimui nemažą įtaką daro įvairūs su projektu tiesiogiai nesusiję veiksniai, 
pavyzdžiui, kaimo gyventojų vidinė motyvacija pradėti verslą, galimybė gauti finansavimą, bendra ekonominė 
padėtis ir kt. 

                                                                 
237 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1149, 
Valstybės žinios, 2012-09-28, Nr. 112-5679 (2012). 
238 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo.” 
239 Ibid. 
240 Interviu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovu. 
241 Interviu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovu. 
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37 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ projekto 
sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais 
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus duomenis. 
* LR Vyriausybė, „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo”; LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas 
Nr. 789, Valstybės žinios, 2008 08 21, Nr. 95-3722 (2008). 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. (vienetais 
arba procentais). 

2.7.–10.2.4. Koks yra priemonės tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
prisideda prie ŽIPVP 1 prioriteto uždavinio didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių 
įgyvendinimo. Strateginio konteksto rodikliai „darbo jėgos (15–64 m.) aktyvumo lygis“ ir „pagyvenusių asmenų 
(55–64 m.) užimtumo lygis“ artėja prie 2015 m. planuotų pasiekti reikšmių. 2005 m. darbo jėgos aktyvumo lygis 
šalyje išaugo 2,6 proc. punkto ir nedaug atsiliko nuo veiksmų programoje siekiamo tikslo (73,5 proc.). 
Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumas taip pat lenkia 2005 m. reikšmę ir tik 0,2 proc. punkto atsilieka nuo 
2015 m. siekiamo lygio (52 proc.). Nors ekonominio nuosmukio metu bendras užimtumo lygis šalyje buvo 
smarkiai sumažėjęs, pastaraisiais metais jis sparčiai auga ir artėja prie 2005 m. lygio. 

Tačiau analizuojant užimtumo padėtį kaimo vietovėse, galima teigti, kad priemonė menkai prisidėjo prie 
socialinių problemų sprendimo. 2005 m. užimtumo lygis kaime siekė 59,3 proc. ir buvo 4,8 proc. punkto 
žemesnis nei mieste, o pajamos, tenkančios vienam namų ūkiui, sudarė 79 proc. miesto lygio

242
. 2012 m. 

užimtumo lygis kaimo vietovėse sumažėjo iki 53,5 proc., o užimtumo lygio skirtumas tarp miesto ir kaimo 
išaugo iki 12,8 proc. punkto. Pajamų lygio skirtumas tarp miesto ir kaimo vietovių 2005–2010 m. laikotarpiu 
beveik nesikeitė. 

2.7.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai? 

Pasibaigus ES struktūrinei paramai, priemonės rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė yra nedidelė dėl keleto 
priežasčių. Visų pirma, priemonės veiklos (ypač mokymai pagal formaliąsias mokymo programas) buvo 
organizuojamos neatsižvelgiant į kaimo ar regiono darbo jėgos poreikius ir to meto ekonominę padėtį

243
. 

Nemaža dalis mokymo programų buvo skirtos ekonominio nuosmukio laikotarpiu nepaklausiomis 
specialybėmis, pavyzdžiui, statybininkų, dažytojų, mūrininkų rengimui

244
. Investicijos į žmogiškųjų išteklių 

kompetencijos didinimą kaimo vietovėse nėra tikslingos darbo rinkoje trūkstant įgytoms kompetencijos 

                                                                 
242 Lietuvos statistikos departamentas, M3030901: Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas. ir M3080101: Vidutinės disponuojamosios pajamos 
per mėnesį. Požymiai: gyvenamoji vietovė, 2013.  
243 Interviu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovu.  
244 PWC, ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (Vilnius, 2011), 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_mokymu_galutine_verti
nimo_ataskaita_2011-05.pdf. 
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adekvačių ir kokybiškų darbo vietų ir esant nepakankamam darbo jėgos mobilumui šalies viduje. Tai lėmė 
nedidelį įgytų įgūdžių praktinį pritaikomumą, o tai iš dalies atspindėjo ir žemas rodiklio „pakeitusių savo veiklos 
pobūdį asmenų dalis (iš visų dalyvavusiųjų mokyme)“ pasiekimo lygis. Nepradėjus praktiškai taikyti įgytų naujų 
žinių ir įgūdžių, tikėtina, kad jie užsimirš ir bus menkai pritaikomi darbo rinkoje. Tačiau ekonominei padėčiai 
gerėjant, dalis žinių, įgytų projekto metu, vis dar gali būti pritaikytos darbo rinkoje. 

Kita vertus, neformaliojo ugdymo programų metu organizuoti mokymai įvairiomis verslo pradžios, 
kompiuterinio raštingumo, buhalterinės apskaitos ir kitomis temomis gali būti pritaikomi įvairiose srityse. 
Tikėtina, kad šių mokymų metu įgytų įgūdžių praktinis pritaikomumas bus didesnis ir turės ilgesnį poveikį. Tai 
liudija ir palyginti aukštas šioje veikloje dalyvavusių asmenų veiklos pobūdžio keitimo lygis. Iš 6555 asmenų, 
kurie mokėsi pagal neformaliojo mokymo programas, daugiau nei 800 (apie 12 proc.) pakeitė veiklą. 

2.7.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Priemonė turėjo nedidelę įtaką užimtumo rodikliui, nes buvo siekiama užimtumą vienoje srityje pakeisti 
užimtumu kitoje srityje

245
. Taip pat neigiamą įtaką priemonės efektyvumui probleminių teritorijų atžvilgiu 

turėjo prasta tikslinės grupės atranka, besikeičianti ekonominė padėtis ir platus veiklų profilis. Remiantis 
projekto dalyvių apklausų rezultatais, tik 4 proc. asmenų, dalyvavusių formaliuosiuose mokymuose ir 
konsultacijose, norėjo pakeisti savo veiklą iš žemės ūkio į kitą

246
. Siekiant didesnio priemonės efektyvumo, 

reikėtų daugiau dėmesio skirti motyvuotų dalyvių atrankai, individualių mokymų ir konsultacijų teikimui ir jų 
kokybės gerinimui

247
. 

2.7.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
glaudžiai susijusi su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėmis, Lietuvos darbo biržos 
įgyvendinamomis priemonėmis ir profesiniais mokymais, taip pat su ESF ir ERDF lėšomis finansuojamais 
mokymais (žr. 11 lentelę). 

„VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ sėkmingai 
papildo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) 3 krypties priemones „Perėjimas prie ne žemės 
ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Šios priemonės, 
finansuojamos EŽŪKPF lėšomis, teikia finansinę paramą su žemės ūkiu nesusijusio verslo kūrimui ir plėtrai 
kaimiškose vietovėse. Nors iš pirmo žvilgsnio KPP priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ intervencijos logika 
prieštarauja vertinamos priemonės logikai, šių priemonių suderinamumas yra pakankamas ir abi siekia bendro 
tikslo – aukštesnio kaimo vietovių gyventojų pajamų lygio. Svarbu pažymėti, kad KPP priemone remiamas 
jaunųjų (iki 40 m.) ūkininkų ūkių įsikūrimas didesniame nei 8 ha žemės ūkio naudmenų plote, reikalaujant per 5 
metų laikotarpį ūkį išplėsti iki 20 ha. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 programos analizėje teigiama, kad 
jaunesnių ūkininkų (iki 40 m.) pajamos yra 14 proc. aukštesnės už vyresnio amžiaus ūkininkų, o didesnis plotas 
didina žemės ūkių konkurencingumą. 

Vertėtų atkreipti dėmesį į didesnį priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ suderinamumą su Lietuvos darbo biržos veikla. Priemonės 
dalyviams buvo organizuojami mokymai pagal įvairias formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, kurie 
tematika buvo labai panašūs ar net identiški Lietuvos darbo biržos (LDB) teikiamoms profesinio mokymo 
paslaugoms. Tačiau LDB organizuojamų mokymų sąlygos buvo patrauklesnės dėl dalyviams teikiamų stipendijų 
ir transporto išlaidų kompensavimo. Tai turėjo neigiamą įtaką šios veiklos populiarumui ir efektyvumui. Iš 4408 
projekto dalyvių, dalyvavusių formaliojo mokymosi programose, veiklą pakeitė 470, arba 10,6 proc. visų 
dalyvių. 

                                                                 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 Interviu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovu.  
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11 lentelė. Priemonės „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
suderinamumas su kitais finansavimo instrumentais 

Finansavimo 
 instrumentas 

Priemonė 
ESF ERDF 

Kiti ES finansavimo 
instrumentai (EŽŪFPK, 

EŽF) 

Nacionaliniai 
finansiniai 

instrumentai 

Priemonė „VP1-1.1-
SADM-09-V Kaimo 
vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas 
veiklas“ 

„VP1-1.2-SADM-01-V 
Ieškančių darbo 
asmenų integracija į 
darbo rinką“  
 
„VP1-1.1-SADM-08-K 
Verslumo skatinimas“  
 

„VP2-2.2-ŪM-03-V 
Asistentas- 3“ 

Kaimo 2007–2013 plėtros 
programos III krypties 
priemonės: 
- „Perėjimas prie ne žemės 
ūkio veiklos“ 
- „Parama verslo kūrimui ir 
plėtrai“ 
- „Kaimo turizmo veiklos 
skatinimas“ 
-„Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“  
- Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas“  
- „Paskolų fondas“ 
 
Lietuvos žuvininkystės 
sektoriaus 2007–2013 
metų veiksmų programos I 
prioritetinės krypties 
priemonės:  
 
- „Socialinio ekonominio 
pobūdžio priemonės“ 
(Kompensacijos žvejams, 
netekusiems darbo dėl 
laivo žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui; 
Ankstyvas pasitraukimas iš 
žvejybos sektoriaus). 

- Lietuvos darbo 
biržos remiami 
darbo ieškantys 
asmenys, kurie 
siekia naujos 
kvalifikacijos 
(profesinio 
mokymo 
programos) 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

2.7.–10.2.8. Ar priemonė pakankama moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos prevencijai, 
ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Planuojant ir įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ buvo atsižvelgta į moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus. Dalyvauti 
projekto veiklose buvo sudarytos vienodos sąlygos visiems kaimo gyventojams, nepriklausomai nuo lyties, 
rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos. Vertinant projekto 
veiklas nerasta apribojimų, kurie trukdytų įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. 

2.7.–10.2.9. Įvertinti priemonės įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Efektyviam priemonės įgyvendinimui neigiamos įtakos turėjo besidubliuojančios veiklos, prasta tikslinės grupės 
atranka, padėties darbo rinkoje kaita ir sezoniškumo specifika kaimo gyventojų užimtumui, taip pat 
neadekvačiai aukšti mokymų įkainiai. Kaip pažymima 2.7.–10.2.7. poskyryje, antroji projekto veikla konkuravo 
su LDB teikiamomis profesinio mokymo paslaugomis. Todėl buvo sunku pritraukti planuotą dalyvių skaičių į šią 
veiklą, o paslaugų dubliavimas verčia abejoti lėšų panaudojimo efektyvumu. Norint pasiekti iškeltus gana 
aukštus projekto kiekybinius tikslus, daug dėmesio buvo skiriama reikiamo dalyvių skaičiaus pritraukimui, dėl to 
nukentėjo tikslinės grupės atrankos kokybė. Nors dalyvių atrankai į projekto veiklas buvo skiriama pakankamai 
dėmesio ir pastangų, mažiau nei trečdalis projekto dalyvių formaliojo ir neformaliojo mokymo programose 
dalyvavo norėdami užsiimti nauja veikla

248
. Pasikeitusi padėtis darbo rinkoje lėmė tai, kad nemažai projekto 

metu vykdomų mokymų buvo skirti darbo rinkoje tuo metu nepaklausioms specialybėms, pavyzdžiui, staliaus, 
suvirintojo, elektriko, dažytojo ir kt. Remiantis statistiniais duomenimis, 2008 m. statybos sektoriuje Lietuvoje 
buvo registruotos 2059 laisvos darbo vietos, o 2009 m. – tik 283

249
. Taip pat projekto įgyvendinimo metu 

pastebėtas netolygus dalyvių skaičius metų laikų atžvilgiu. Dėl žemės ūkio darbų gausos kaimo vietovėse 

                                                                 
248 PWC, ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas. 
249 Lietuvos statistikos departamentas, M3040203: Laisvos ir užimtos darbo vietos, laisvų darbo vietų lygis, 2013. 
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dalyvių skaičius smarkiai sumažėdavo pavasarį, vasarą ir ankstyvą rudenį
250

. Siekiant efektyviau organizuoti 
veiklas, ateityje reikėtų atsižvelgti į tikslinės grupės užimtumo specifiką skirtingais metų laikais ir daugumą 
veiklų organizuoti vėlyvą rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį. Galiausiai, vertinant priemonės įgyvendinimui 
skirtų lėšų panaudojimo efektyvumą, pastebėti neadekvačiai aukšti veiklų įkainiai, smarkiai viršijantys ES 
struktūrinės paramos vertinimo metodinėse gairėse nurodomas sumas

251
. 2011 m. atliktame priemonės 

vertinime teigiama, kad lėšų dalis, skirta lektorių darbo kaštams padengti daugiau nei tris kartus viršijo realias 
išlaidas, remiantis ESFA pateiktais lektorių darbo dienos įkainiais

252
. 

2.7.–10.2.10. Koks yra priemonės indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
prisidėjo prie nacionalinės politikos tikslų, apibrėžtų Nacionalinėje 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijoje, 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje ir Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės 
ūkio į kitas veiklas programoje, įgyvendinimo. Šiuose strateginio planavimo dokumentuose persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas veiklas yra įvardijamas kaip vienas iš prioritetinių uždavinių. Siekiant didinti žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumą, Nacionalinėje 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijoje numatyta mažinti 
natūrinių ūkių skaičių ir skatinti pagyvenusius ūkininkus trauktis iš žemės ūkio veiklos, sudarant palankesnes 
sąlygas ūkininkauti jaunesniems asmenims (iki 40 m.). Strategijoje pabrėžiama, kad ši struktūrinė reforma 
sumažins darbo vietų skaičių žemės ūkyje ir turės neigiamą socialinį poveikį kaimo gyventojams. Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 metų ir Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas 
programose numatytomis priemonėmis siekiama ugdyti kaimo gyventojų gebėjimą užsiimti alternatyvia veikla, 
didinti kaimo užimtumo galimybes ir diversifikuoti pajamų šaltinius

253
. Šiuose dokumentuose buvo numatyti 

tam tikri rodikliai, tikintis, kad dirbančių ne žemės ūkio srityje asmenų dalis kaimo vietovėse didės nuo 57,4 
proc. 2005 m. iki 72 proc. 2013 m., o kaimo ir miesto pajamų skirtumas bus ne didesnis nei 15 proc. Remiantis 
statistiniais duomenimis, 2005–2010 m. miesto ir kaimo disponuojamų pajamų skirtumas nežymiai mažėjo ir 
2010 m. sudarė 19 proc.

254
, o kaimo gyventojų, dirbančių ne žemės ūkyje, dalis 2012 m. buvo 71,2 proc.

255
 Nors 

sunku vertinti, kokią įtaką šiems rezultatams turėjo priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, ji neabejotinai prisidėjo prie nacionaliniuose dokumentuose 
įtvirtintų tikslų siekimo. 

2.7.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonės stebėsenai ir 
vertinimui? 

Rodiklio „pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų dalis (iš visų dalyvavusiųjų mokyme)“ formuluotė nėra tiksli 
dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, pagal rodiklio apibrėžimą tūrėtų būti skaičiuojama veiklos pobūdį pakeitusių 
asmenų dalis. Tačiau įgyvendinant projektą paaiškėjo, kad nemažai dalyvių planuoja pradėti papildomą veiklą 
šalia žemės ūkio veiklos. Tad skaičiuojant šio rodiklio reikšmę buvo įtraukti žemės ūkio veikla užsiimantys 
asmenys, kurie ir toliau tęsė žemės ūkio veiklą, tačiau greta to pradėjo kitą veiklą. Dėl šios priežasties rodiklio 
formuluotė netiksliai atspindėjo, kas buvo matuojama. Taip pat į šio rodiklio reikšmę nebuvo įtraukti projekto 
dalyviai, pakeitę savo veiklą po pirmosios ar trečiosios projekto veiklos (t. y. dalyvių informavimas, 
motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas ir individualios konsultacijos). To priežastis – formalus rodiklio 
pavadinimas, kuris skaičiuoja pakeitusių veiklos pobūdį asmenų dalį tik tarp dalyvavusiųjų mokymuose (t. y. 
antros veiklos). Projekto vykdytojų teigimu, neįtrauktų į rodiklį asmenų skaičius nebuvo labai didelis ir smarkiai 
nepakeistų bendros rodiklio reikšmės. 

Vertinant suplanuotas projekto rodiklių reikšmes verta pažymėti, kad jos yra gana ambicingos. Planuota, kad 
abiejų projekto etapų mokymuose dalyvaus per 20 000 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 18 000 įgis 
kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo programų baigimo pažymėjimus, 9000 dalyvaus mokyme, suteikiančiame 
ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius, ir 40 proc. (arba 8000) 
pakeis veiklos pobūdį (žr. 2 priedą). Planuojant rodiklių reikšmes buvo remiamasi visų žemės ūkio paskirties 
žemę turinčių asmenų skaičiumi, tačiau nemaža dalis šių asmenų neužsiima žemės ūkio veikla

256
. Ši pastaba 

leidžia manyti, kad reali projekto tikslinė grupė yra daug mažesnė, nei planuota. Norint pasiekti ambicingai 

                                                                 
250 Interviu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovu.  
251 PWC, ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas. 
252 Ibid. 
253 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, „Nacionalinė 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija” (2007).  
254 Lietuvos statistikos departamentas, M3080101: Vidutinės disponuojamosios pajamos per mėnesį. Požymiai: gyvenamoji vietovė, 2013. 
255 Lietuvos statistikos departamentas, M3031009: Užimtieji ir samdomieji. Požymiai: ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2), sektorius, 
gyvenamoji vietovė, lytis, metai“, 2013.  
256 Interviu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovu.  
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užsibrėžtus projekto rodiklius, daug dėmesio buvo skiriama reikiamo skaičiaus dalyvių pritraukimui, dėl to 
nukentėjo tikslinės grupės atrankos kokybė. 

Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad, nusprendus nebeįgyvendinti antrojo projekto etapo, suplanuotos rodiklių 
reikšmės buvo pakoreguotos pagal faktinius rezultatus. Kadangi smarkiai pasikeitė priemonės apimtis, rodiklių 
reikšmių korekcijos gali būti suprastos ir pateisintos. Tačiau rodiklių reikšmių keitimas pagal faktinius rezultatus 
riboja galimybes objektyviai vertinti priemonių rezultatų ir tikslų pasiekimo lygį. Dėl šios priežasties svarbu 
užtikrinti įgyvendinamų priemonių priežiūros ir viešinimo sistemos skaidrumą – rodant ne tik besikeičiančias 
faktines rodiklių reikšmes, bet ir planuojamų rodiklių reikšmių pakeitimus. 

2.7.–10.2.12. Ar priemonės įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
įgyvendinta valstybinio planavimo būdu. Valstybės projektai planuojami sudarant ir patvirtinant projektų 
sąrašą, kuris yra svarstomas Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijose ir tvirtinamas LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymu

257
. Vertinant per interviu surinktą informaciją, galima teigti, kad šis 

priemonės įgyvendinimo būdas buvo tinkamas. 

 

2.8. Verslumo skatinimas: priemonės „Verslumo skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-
08-K) ir „Subsidijos verslumui skatinti“ (V1-1.1-SADM-12-V) 

2.8.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms 
įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, 
naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą

258
. Priemonės 

vykdymo metu yra įgyvendinamas vienas projektas – „Verslumo skatinimo fondas“ (VSF). Projektas pradėtas 
vykdyti 2009 m. gruodžio 30 d., o jo pabaiga numatoma 2015 m. gruodžio 31 d. Projektą įgyvendina UAB 
„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuri per atrinktą finansų inžinerijos priemonės valdytoją teikia 
mikrokreditus (iki 86 000 tūkst. litų). Paskolų teikimas yra derinamas su mokymų ir konsultavimo paslaugų 
teikimu. Verslumo skatinimo fondas įsteigtas remiantis JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises) iniciatyva, kuri sudaro galimybę pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis sukurti 
atsinaujinantį Kontroliuojamąjį fondą. Šio fondo lėšos per atrinktą tarpinę instituciją naudojamos įvairioms 
finansinėms paslaugoms teikti labai mažoms ir mažoms įmonėms. Projektui įgyvendinti skirta 50 mln. litų ESF 
lėšų. 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ siekia suteikti papildomas finansines paskatas 
„Verslumo skatinimo fondo“ paskolų gavėjams, taip sudarant palankesnes sąlygas jiems įsitvirtinti rinkoje 
pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ šiuo 
metu yra planuojama. Tikimasi, kad ji bus pradėta įgyvendinti 2013 m. antrą pusmetį. Pagal LR Vyriausybės 
2012 m. liepos 18 d. nutarimą

259
, priemonei planuojama skirti 10 mln. litų ESF lėšų. 

Intervencijų logikos kaita  

Įgyvendinant vertinamas verslumo skatinimo priemones, pagrindinis intervencijų logikos pokytis buvo susijęs su 
priemonių planavimo metu įvykusiais pokyčiais. 2008 m. liepos 23 d. patvirtintame ŽIPVP priede buvo numatyta 
priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo įgūdžių ugdymas“, kurios tikslas – ugdant verslumo įgūdžius skatinti 
mokymuose dalyvavusiu asmenų konkurencingumą darbo rinkoje ir didinti užimtumo galimybes. Kuriant 
priemonę buvo planuotos įvairios informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugos, susijusios su verslo 
steigimu ir plėtra, ugdančios asmeninius gebėjimus kurti veiklos ir verslo idėjas

260
. Tačiau 2009 m. liepos 22 d. 

ŽIPVP priedo pakeitime buvo išdėstyta nauja priemonės redakcija, o jos pavadinimas pakeistas į „VP1-1.1-

                                                                 
257 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,” 2008 m. 
sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.A1-26 (2008). 
258 Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ aprašymą žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d44 
259 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 882, 
Valstybės žinios, 2012-07-25, Nr. 88-4575 (2012). 
260 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo.”  

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380003d44
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SADM-08-K Verslumo skatinimas“
261

. Priemonės keitimas buvo inicijuotas per 2009 m. kovo 10 d. vykusį LR 
Vyriausybės pasitarimą, o sprendimas dėl priemonės keitimo priimtas 2009 m. rugsėjo 15 d. Stebėsenos 
komiteto

262
 posėdyje

263
 Pagrindinė priemonės keitimo priežastis – sparčiai blogėjanti ekonominė padėtis ir 

verslo kreditavimo galimybių mažėjimas. Įgyvendindama krizės įveikimo plane numatytas priemones, LR 
Vyriausybė 2009 m. vasario mėn. pristatė Ekonomikos skatinimo planą (ESP). Vienas pagrindinių ESP tikslų buvo 
verslo finansavimo galimybių išplėtimas, tam panaudojant ir ES struktūrinių fondų lėšas

264
. 

Planuojant priemonę „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ taip pat buvo siekiama, kad paskolų gavėjai, 
sukūrę ir išlaikę naujas darbo vietas, galėtų negrąžinti iki 30 proc. paskolos dalies. Tačiau po derybų su EK 
tokiam siūlymui buvo nepritarta, nes EK reglamentas riboja finansų inžinerijos priemonių ir subsidijų taikymą 
viename pakete. Dėl šios priežasties priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ sąlygos buvo ne 
tokios patrauklios, kaip planuota. Siekiant didinti priemonės patrauklumą, buvo sėkmingai suderintos dvi 
papildomos priemonės „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ ir „VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų 
kompensavimas“. 

2.8.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Įpusėjus priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ įgyvendinimo laikotarpiui, su mokymais 
susijusių rodiklių įgyvendinimo lygis viršija 70 proc. (žr. 38 pav.). Nuo projekto pradžios iki 2013 m. rugsėjo 3 d. 
mokymuose dalyvavo 3513 asmenų, o tai sudaro 70,26 proc. veiksmų programoje

265
 planuotos rodiklio 

reikšmės. 3227 dalyviai sėkmingai baigė mokymus ir įgijo mokymo kursų pažymėjimą (rodiklio pasiekimo lygis – 
71,71 proc.). Remiantis pasiektais rezultatais, tikėtina, kad suplanuotos rodiklių reikšmės bus nesunkiai 
pasiektos. 

38 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ projekto sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) 
produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus duomenis. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ produkto rodiklio „asmenys (įmonės), pasinaudojusios 
finansų inžinerijos priemone“ pasiekimo lygis yra palyginti žemas. Finansų inžinerijos priemone pasinaudojo 
425 asmenys (įmonės), o tai sudaro kiek daugiau nei trečdalį iki 2015 m. pabaigos planuotos pasiekti reikšmės. 
Santykinai žemą šio rodiklio įgyvendinimo lygį lėmė keletas priežasčių. Visų pirma, nors oficiali projekto 

                                                                 
261 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2009 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 808, 
Valstybės žinios, 2009-07-30, Nr. 90-3878 (2009). 
262 Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti.  
263 Stebėsenos komitetas, „Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti 2009 rugsėjo 15 d. posėdžio, skirto Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
įgyvendinimo pažangai aptarti protokolas Nr. 3” (2009). 
264 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, Valstybinio audito ataskaita smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, 2010. 
265 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.” 
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pradžios data yra 2009 m. gruodžio 30 d., 2010 m. pirmąjį pusmetį vyko Verslumo skatinimo fondo finansinio 
tarpininko pirkimo procedūra. Sutartis su pirkimą laimėjusiu Lietuvos centrinės kredito unijos vadovaujamu 
konsorciumu buvo pasirašyta 2010 m. liepos 30 d., o pirmosios paskolos pradėtos teikti tik 2010 m. rugsėjo 
mėn. Dėl šios priežasties per 2010 m. buvo suteikta tik 11 paskolų (žr. 39 pav.). Antra, planuojant priemonę 
buvo numatyta paskolų gavėjams subsidijuoti dalį paskolos sumos. Nepavykus suteikti šios lengvatos, 
priemonės patrauklumas ir populiarumas buvo mažesnis, nei tikėtasi. Galiausiai, nepalanki ekonominė padėtis 
taip pat turėjo neigiamos įtakos šio rodiklio rezultatams. Krizės laikotarpiu steigėsi mažiau verslų, o požiūris į 
paskolas buvo itin neigiamas

266
. 

39 pav. Asmenys (įmonės), pasinaudoję finansų inžinerijos priemone 

 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SADM pateiktus duomenis. 
* Pagal 2013 rugsėjo mėn. duomenis. 

Turima informacija leidžia manyti, kad pasiekti suplanuotą produkto rodiklio „asmenys (įmonės), pasinaudoję 
finansų inžinerijos priemone“ reikšmę bus sunku. Planuojant šio rodiklio reikšmę buvo tikimasi, kad vidutinis 
paskolos dydis bus apie 40 000 litų. Tačiau, Lietuvos centrinės kreditų unijos (LCKU) duomenimis, vidutinis 
paskolos dydis yra apie 60 000 litų. Jei vidutinis paskolos dydis 2013–2015 m. nesikeis, priemonei skirtų lėšų gali 
paprasčiausiai neužtekti numatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Iš viso priemonei skirta 50 mln. litų, iš kurių 42 
mln. litų numatyta paskoloms teikti ir 8 mln. litų finansinio tarpininko administravimo mokesčiui. 2010–2012 m. 
laikotarpiu asmenims ir įmonėms buvo suteikta 374, arba 31,6 proc. viso planuoto mikrokreditų skaičiaus. 
Tačiau šioms paskoloms jau yra išleista kiek daugiau nei 23 mln. litų, o tai sudaro 55,4 proc. visų paskoloms 
teikti numatytų lėšų (žr. 40 pav.). Antra, norint pasiekti ŽIPVP priede numatytą reikšmę, 2013–2015 m. asmenų 
(įmonių), pasinaudojusių finansų inžinerijos priemone, skaičius turėtų išaugti daugiau nei dvigubai. Nors 
mikrokreditų teikimo sąlygos smarkiai pagerėjo ir gerėja ekonominė padėtis, tokio priemonės populiarumo 
šuolio būtų sunku tikėtis. 

40 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ įgyvendinimo metu suteiktų paskolų dalis ir išleistų 
mikrokreditams skirtų lėšų dalis 

 
Šaltinis: Verslumo skatinimo fondo ataskaitos 2010–2012 m. 

Nors asmenų (įmonių), pasinaudojusių finansų inžinerijos priemone, skaičius buvo žemesnis. nei tikėtasi, 
sukurtų naujų darbo vietų skaičius yra santykinai didelis. Planuojant priemonę buvo tikimasi, kad 1200 VSF 
paskolų gavėjų sukurs 1000 naujų darbo vietų (t. y. 1 paskola vidutiniškai sukurs 0,83 naujos darbo vietos). 
Įpusėjus projekto laikotarpiui suteiktos 425 paskolos (35,42 proc.), kurios leido sukurti 751 naują darbo vietą 
(75,1 proc. planuotos reikšmės). Pasiekti rezultatai rodo, kad viena iš VSF suteikiamų paskolų vidutiniškai 
sukuriama 1,73 darbo vietos, o tai daugiau nei dvigubai viršija planus. Prie šio rodiklio pasiekimo turėtų prisidėti 
priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“, pagal kurią VSF paskolų gavėjams ir jų 

                                                                 
266 Interviu su Lietuvos centrinės kredito unijos atstovu.  
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samdomiems darbuotojams bus iš dalies subsidijuojamas darbo užmokestis. Tad galima tikėtis, kad rezultato 
rodiklis „sukurta naujų darbo vietų“ turėtų būti pasiektas ir net viršytas. 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ dar nepradėta įgyvendinti, todėl jokie rezultatai 
nebuvo pasiekti. Planuojama, kad šios priemonės metu teikiamomis subsidijomis pasinaudos 600, arba pusė 
planuotų priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ paskolų gavėjų (žr. 41 pav.). Tačiau santykinai 
žemas VSF paskolų gavėjų skaičius ir didesnės nei planuotos paskolų sumos leidžia manyti, kad asmenų 
(įmonių), pasinaudojusių finansų inžinerijos priemone, skaičius bus mažesnis, nei planuota (žr. 2.8.-10.2.3. 
poskyrį). Jei taip nutiks, priemonės „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ tikslinė grupė bus 
mažesnė, dėl to kyla rizika, kad produkto rodiklis „verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, pasinaudoję 
subsidija“ gali būti nepasiektas. 

41 pav. Priemonės „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ projekto sutartyje suplanuotas pasiekti ir pasiektas 
(proc.) produkto rodiklis, palygintas su veiksmų programoje numatytu priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliu 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus duomenis. 
*Vertinimo metu priemonė dar tik pradedama įgyvendinti, dėl to pasiektos rodiklių reikšmės lygios 0. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 

Kokie yra (bus) ilgalaikiai priemonių įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip 
priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti socialines, ekonomines problemas ir tenkinti 
visuomenės poreikius? 

Kadangi priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ įgyvendinimas tik įpusėjo, o priemonė „VP1-
1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ dar nepradėta vykdyti, sunku vertinti jų ilgalaikius padarinius. 
Tačiau akivaizdu, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu verslumo skatinimo priemonių, o ypač finansų 
inžinerijos instrumentų, aktualumas išaugo. Lietuvos banko duomenimis, 2009–2010 m. pastebimai suprastėjo 
paskolų teikimo sąlygos. 2009 m. kredito įstaigų paskolų portfelis šalyje susitraukė 9,9 mlrd. litų, arba 13,8 proc. 
punkto, o 2010 m. šis rodiklis suprastėjo dar 5,2 proc. punkto

267
. Paskolų portfelio mažėjimą atspindėjo ir 

mažėjantis verslo finansavimo lygis. Lietuvos statistikos departamento tyrimas rodo, kad 2007 m. 88,9 proc. 
verslininkų, besikreipusių į banką dėl paskolos, buvo suteikta visa prašoma paskolos suma

268
. 2010 m. paskolas 

iš bankų gavusių verslininkų dalis siekė tik 55,8 proc. Sparčiai prastėjant verslo finansavimo galimybėms, 2010 
m. antroje pusėje lengvatinėmis sąlygomis pradėti teikti mikrokreditai tapo patraukliu finansiniu šaltiniu pradėti 
naują verslą ar plėsti esamą. 

Svarbu pažymėti, kad priemonė orientuota į tikslines grupes: jaunimą (iki 29 m.), pagyvenusius asmenis (virš 50 
m.), bedarbius ir neįgaliuosius. Ekonominio nuosmukio laikotarpiu šių tikslinių grupių ekonominė ir socialinė 
padėtis (nedarbo lygis, užimtumo lygis) smarkiai suprastėjo, o galimybės gauti paskolą verslui neturint 
pakankamo užstato buvo menkos. VSF paskoloms teikiamos valstybės garantijos labai palengvino tikslinių 
grupių prieigą prie naujų finansavimo šaltinių ir prisidėjo prie priemonės populiarumo tarp tikslinių grupių (ypač 
jaunimo). 

Aukštas priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ rodiklio „sukurtų naujų darbo vietų skaičius“ 
pasiekimo lygis rodo, kad ši priemonė efektyviai prisideda prie nedarbo mažinimo. Pradėjus įgyvendinti 
priemonę „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“, sukurtų naujų darbo vietų skaičius turėtų augti 
dar sparčiau, nes VSF paskolų gavėjams bus subsidijuojamas naujų darbo vietų kūrimas ir išlaikymas. 
Apibendrinant galima teigti, kad šios priemonės prisidės prie verslumo skatinimo ir darbo rinkos problemų 
sprendimo šalyje. 

                                                                 
267 Lietuvos Bankas, „Kreditų įstaigų veikla 2009“ ir „Kreditų įstaigų veikla 2010“, http://www.lb.lt/kredito_istaigu_veikla_2009_m_2. 
268 Lietuvos statistikos departamentas, Smulkus ir vidutinis verslas - apsirūpinimas finansais, pranešimas spaudai, 2010 11 25, 
http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=8766&PHPSESSID=1be3232ac501faefe7d921eb70bd06fe%3F0a655080. 
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2.8.–10.2.4. Koks yra priemonių tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ ir „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ 
įgyvendina ŽIPVP 1 tikslą „didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“

269
. Strateginio 

konteksto rodikliai „darbo jėgos (15–64 m.) aktyvumo lygis“ ir „pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo 
lygis“ artėja prie 2015 m. planuotų pasiekti reikšmių. Nuo 2005 m. darbo jėgos aktyvumo lygis šalyje išaugo 2,6 
proc. punkto ir nedaug atsiliko nuo veiksmų programoje siekiamo tikslo (73,5 proc.). Pagyvenusių asmenų (55–
64 m.) užimtumas taip pat lenkia 2005 m. reikšmę ir tik 0,2 proc. punkto atsilieka nuo 2015 m. siekiamo lygio 
(52 proc.). Nors ekonominio nuosmukio metu bendras užimtumo lygis šalyje buvo smarkiai sumažėjęs, 
pastaraisiais metais jis sparčiai auga ir artėja prie 2005 m. lygio. Kadangi priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V 
Subsidijos verslumui skatinti“ dar nepradėta įgyvendinti, o priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo 
skatinimas“ tik įpusėta vykdyti, sunku vertinti jų indėlį siekiant veiksmų programos tikslo. Tikėtina, kad 
priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ prisideda prie užimtumo ir aktyvumo lygio didinimo 
šalyje. Pagyvenę asmenys (per 50 m.) patenka į priemonės tikslinę grupę ir 2010–2012 m. jiems buvo suteiktos 
54 paskolos. Taip pat priemonės įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurta 751 darbo vieta, o tai pagerino 
užimtumo padėtį. Projekto metu organizuojami mokymai įvairiomis verslo, vadybos, marketingo ir kt. temomis 
didina dalyvių galimybes įsidarbinti ar pradėti savo verslą. Tačiau, vertinant šalies lygiu, projekto mastas yra 
santykinai mažas, dėl to abejotina, ar priemonė turės įtakos makrolygmens užimtumo ar verslumo rodiklių 
pasiekimui Lietuvoje. 

2.8.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai? 

Verslumą skatinančių priemonių „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“, „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos 
verslumui skatinti“ rezultatų tęstinumo perspektyvos yra palankios dėl to, kad šios priemonės investuoja į naujų 
verslų ir darbo vietų kūrimą. Nors rezultatų tęstinumas nemaža dalimi priklausys nuo bendros šalies 
ekonominės padėties, tikėtina, kad pasibaigus ES struktūrinių fondų paramai nemaža dalis įkurtų verslų tęs 
veiklą ir išlaikys sukurtas darbo vietas. Priemonės „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ teikiamos 
subsidijos sudarys dar palankesnes sąlygas VSF paskolų gavėjų įmonėms išlikti ir plėtotis. Lietuvos centrinės 
kreditų unijos duomenimis, 2013 m. pradžioje iš visų VSF paskolų gavėjų buvo tik šešios bankrutavusios įmonės 
(iš 370)

270
. Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ metu organizuojami mokymai suteikė 

naudingų žinių apie verslo pradžią ir plėtrą, kurios gali būti panaudotos įsidarbinant ar pradedant savo verslą 
ateityje. Net ir bankrutavę VSF paskolų gavėjai įgijo vertingų praktinių verslo valdymo pamokų, suteikiančių 
galimybę mokytis ir tobulėti. Nors paskolos iš VSF teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, finansų inžinerijos 
instrumentų naudojimas verčia naujų verslų steigėjus galvoti apie paskolos grąžinimą, o tai ugdo atsakingą 
požiūrį į verslą, verčia ieškoti atsiperkančių investicijų ir didina naujų verslų konkurencingumą. 

2.8.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ pareiškėjai gali būti labai mažos ir mažos įmonės, taip 
pat fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą ir veikiantys ne ilgiau 
nei vienus metus. Tarp galimų pareiškėjų numatyta prioritetinė grupė, kurią sudaro bedarbiai, neįgalieji, 
jaunimas iki 29 m. ir asmenys per 50 m. Tikslinei grupei priklausančių asmenų padėtis darbo rinkoje 
įgyvendinant priemonę buvo prasta. Ekonominio nuosmukio laikotarpiu nedarbo lygis, ypač tarp jaunimo, 
pastebimai išaugo ir išlieka gana aukštas (žr. 1 dalį). 2008 m. pabaigoje Lietuvoje dirbo apie 20 proc. darbingo 
amžiaus neįgaliųjų (48,5 tūkst. asmenų)

271
, o 2012 m. pradžioje – 17,6 proc. neįgaliųjų (46,66 tūkst. asmenų)

272
. 

Tačiau jokios papildomos lengvatos prioritetinei grupei, išskyrus tikslingą viešinimą, šiuo metu netaikomos. 
Kadangi priemonė buvo planuota ekonominio pakilimo metais, tikėtasi didelio priemonės populiarumo ir netgi 
eilių mikrokreditams gauti. Šiuo atveju prioritetinės grupės atstovai būtų turėję pirmumo teisę

273
. 

2010–2012 m. prioritetinei grupei buvo suteikta 170 paskolų (iš 370), o tai sudaro 46 proc. viso paskolų 
skaičiaus. Pasiektų rodiklių reikšmės rodo, kad priemonė efektyviai tenkino poreikius jaunimo (iki 29 m.), 

                                                                 
269 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa.” 
270 Interviu su Lietuvos centrinės kredito unijos atstovu. 
271 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų 
programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo,” 2010 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymas Nr. 850, Valstybės žinios, 2010-05-20, Nr. 58-2854 (2010). 
272 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa.” 
273 Interviu su INVEGA atstovu. 
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kuriam suteikta 73 proc. prioritetinei grupei tekusių paskolų (125) (žr. 42 pav.). VSF paskolų patrauklumą 
prioritetinei grupei didino INVEGOS teikiamos valstybės garantijos už paskolas. Šios garantijos buvo ypač 
aktualios jaunimui, kuris dažnai susiduria su nepakankamo užstato problema. Esant aukštam jaunimo nedarbo 
lygiui, prioritetas jaunimo verslumui ir toliau bus teikiamas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013–
2015 m. strateginiame veiklos plane siekiama, kad 2013 m. 30 proc. VSF paskolų gavėjų būtų jaunimas

274
. 

Siekiant, kad priemonė būtų dar efektyvesnė jaunimui, būtina atsižvelgti į specifinius jaunimo poreikius. 
Pavyzdžiui, VSF teikiamos paskolos nėra pritaikytos tarp jaunimo labai populiarioms technologinėms įmonėms 
(angl. start-up) kurti, nes INVEGA neteikia garantijos darbo užmokesčio išlaidoms, o paskolos lėšomis 
draudžiama finansuoti darbo užmokesčio išlaidas

275
. Kuriant naujus technologinius verslus darbo užmokestis 

dažnai sudaro didžiąją dalį kaštų. 

42 pav. VSF paskolų pasiskirstymas tarp prioritetinės grupės narių 

 
Šaltinis: INVEGA, „Verslumo skatinimo fondo 2012 m. metinė veiklos ataskaita”, 2013. 

Vertinant pasiektas projekto rodiklių reikšmes galima teigti, kad VSF nedaug prisidėjo prie vyresnio amžiaus 
asmenų, bedarbių ir neįgaliųjų verslumo skatinimo. Asmenys per 50 m. gavo 27, bedarbiai – 15, o neįgalieji – tik 
3 paskolas. Yra keletas priežasčių, lėmusių mažesnį VSF paskolų populiarumą tarp šių asmenų. Nors VSF 
paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, jos vis vien yra rimtas finansinis įsipareigojimas, reikalaujantis 
gana greitai atsiperkančios investicijos. Bedarbiai ar neįgalieji dažnai neturi santaupų ar nuolatinių pajamų, dėl 
to jiems sunkiau įsipareigoti dėl paskolos grąžinimo. Kredito unijos taip pat vertina priemonės dalyvių galimybes 
grąžinti paskolą, tad bedarbiai ar kiti nuolatinių pajamų ar santaupų neturintys asmenys turi mažiau galimybių 
gauti paskolą

276
. Siekiant, kad priemonė būtų efektyvesnė prioritetinei grupei, vertėtų svarstyti papildomų 

lengvatų, pavyzdžiui, beprocenčių paskolų ar subsidijų teikimą prioritetinei grupei priklausantiems asmenims
277

. 
Planuojama, kad priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ bus dar labiau orientuota į 
tikslinę grupę. Nors šios priemonės pareiškėjais galės būti visi VSF paskolų gavėjai, prioritetinei grupei 
priklausančių asmenų įmonėms planuojama nustatyti didesnį darbo užmokesčio kompensavimo koeficientą. 
Tikėtina, kad ši priemonė dar labiau padidins VSF patrauklumą prioritetinei grupei. 

2.8.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonę „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ sėkmingai papildo ERDF lėšomis finansuojama priemonė 
„VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir ESF lėšomis remiama priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V 
Subsidijos verslumui skatinti“ (žr. 12 lentelę). Pagal pirmąją priemonę VSF paskolų gavėjams teikiama dalinė 
palūkanų kompensacija, o antroji priemonė subsidijuoja VSF suteiktomis paskolomis įkurtų naujų įmonių 
darbuotojų darbo užmokestį (žr. 2.8.–10.2.13 poskyrį). Bendras šių priemonių paketas sudaro daug 
patrauklesnes besikuriančių naujų įmonių finansavimo sąlygas, nei galėtų sudaryti priemonė „VP1-1.1-SADM-
08-K Verslumo skatinimas“. ERDF lėšomis finansuojamos ir kitos verslo kreditavimą palengvinančios priemonės, 
pavyzdžiui, per INVEGOS ar JEREMIE fondus teikiami kreditai. Prieigą prie verslo pradžios finansavimo šaltinių 

                                                                 
274 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2013–2015 m. strateginis veiklos planas, 
http://www.socmin.lt/index.php?-772523774. 
275 Interviu su Lietuvos centrinės kredito unijos atstovu. 
276 Interviu su Lietuvos centrinės kredito unijos atstovu. 
277 Interviu su INVEGA atstovu. 
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didina ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamas „Mažų kreditų teikimas – 1 etapas“ ir EŽŪFPK lėšomis remiamas 
„Paskolų fondas“, skirtas verslo kūrimuisi kaimiškose vietovėse. Tačiau verta pažymėti, kad Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos administruojama priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ skiriasi nuo kitais 
finansiniais instrumentais remiamų priemonių tuo, kad yra tikslingai orientuota į prioritetinę grupę, kuriai 
priklauso įvairių socialinės rizikos grupių asmenys. 

12 lentelė. Priemonių „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ 
suderinamumas su kitais finansavimo instrumentais 

Finansavimo 
instrumentas 

Priemonė 
ESF ERDF 

Kiti ES finansavimo 
instrumentai  
(EŽŪFPK, EŽF) 

Nacionaliniai 
finansiniai 

instrumentai 

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

„VP1-1.1-SADM-
12-V Subsidijos 
verslumui 
skatinti“  
 

„VP2-2.3-ŪM-02-V 
Dalinis palūkanų 
kompensavimas“; 
„VP2-2.2-ŪM-03-V 
Asistentas-3“; 
INVEGOS fondas:  
- „Mažų kreditų 

teikimas - 2 
etapas“, 

- Atviras kreditų 
fondas, 

- Pasidalytos rizikos 
paskolos; 

JEREMIE 
kontroliuojantysis 
fondas:  
- Kreditų schema,  
- Rizikos kapitalo 

fondai, 
- Bendrai 

investuojantis 
fondas (verslo 
angelai) 

Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas:  
- „Paskolų 

fondas“ 

„Mažų kreditų 
teikimas – 1 etapas“ 

„VP1-1.1-SADM-12-V 
Subsidijos verslumui 
skatinti“ 
 

 „VP1-1.1-SADM-
08-K Verslumo 
skatinimas“; 
„VP1-1.2-SADM-
01-V Ieškančių 
darbo asmenų 
integracija į darbo 
rinką“; 
„VP1-1.2-SADM-
04-V Parama 
pirmajam darbui“ 

  LR Seimas, Užimtumo 
rėmimo įstatymas, LR 
Seimo 2006 m. birželio 
15 d. priimtas 
įstatymas Nr. X-694, 
„Valstybės žinios“, 
2006 06 30, Nr. 73-
2762; aktuali redakcija 
2012 12 19 (2012). 
LR Seimas, Socialinių 
įmonių įstatymas, LR 
Seimo 2004 m. birželio 
1 d. priimtas įstatymas 
Nr. IX-2251, 
„Valstybės žinios“, 
2004 06 19, Nr. 96-
3519, aktuali redakcija 
2012 01 01 (2012). 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

Priemonės „VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3“ projektų metu vykdomi įvairūs verslą skatinantys projektai, 
pavyzdžiui, „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“, Tarptautinio konkurencingumo link“. Šių projektų metu 
organizuojami įvairūs verslumą skatinantys renginiai, teikiami verslo pradžios krepšeliai („vaučeriai“), vykdomos 
konsultacijos verslo pradžios klausimais, o tai glaudžiai susiję su Verslumo skatinimo fondo veiklomis. Tikėtina, 
kad glaudesnis priemonių „VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3“ ir „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ 
projektų ir veiklų derinimas sudarytų dar palankesnes sąlygas naujiems verslams kurtis šalyje. 

Priemonė VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ yra glaudžiai susijusi su kitomis ESF lėšomis 
finansuojamomis subsidijas įdarbinimui teikiančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, su „VP1-1.2-SADM-04-V 
Parama pirmajam darbui“ ar „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“. Šiomis 
priemonėmis siekiama bendro tikslo – didesnio užimtumo, ypatingą dėmesį skiriant socialinės rizikos grupėms 
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priklausantiems asmenims. Užimtumo rėmimo ir Socialinių įmonių įstatymai taip pat numato įdarbinimą 
subsidijuojant darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis. 

2.8.–10.2.8. Ar priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ buvo pakankamai atsižvelgta į moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus. Dalyvauti projekto veiklose buvo sudarytos vienodos sąlygos 
visiems pareiškėjų sąlygas atitinkantiems asmenims, nepriklausomai nuo lyties, rasės, etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos. Priemonės adekvatumą lyčių lygybės aspektu atspindi 
projekto dalyvių statistika. 2010–2012 m. projekto mokymuose ir konsultacijose dalyvavusių asmenų 
pasiskirstymas pagal lytį buvo beveik lygus – moterys sudarė 48 proc., vyrai – 52 proc. visų dalyvių. VSF paskolų 
gavėjų pasiskirstymą pagal lytį sunku pamatuoti dėl to, kad dauguma jų yra juridiniai asmenys. Remiantis 
projekto vykdytojų pastabomis, tarp paskolų gavėjų moterų yra šiek tiek mažiau, bet skirtumas nėra labai 
didelis

278
. 

Tačiau, atsižvelgiant į šalyje esamus vyrų ir moterų savarankiško užimtumo lygio netolygumus, įgyvendinant 
verslumą skatinančias priemones vertėtų daugiau dėmesio skirti moterims. 2011 m. šalyje savarankiškai dirbo 
11,1 proc. visų dirbančių vyrų ir tik 7,3 proc. moterų. Tarp savarankiškai dirbančių asmenų didžiąją dalį sudarė 
vyrai (59 proc.) ir tik 41 proc. moterų

279
. Siekiant paskatinti moteris aktyviau užsiimti savarankiška veikla, 

vertėtų svarstyti galimybę daugiau dėmesio skirti kryptingesniam moterų informavimui, konsultavimui apie 
dalyvavimą priemonių veiklose. 

Kadangi priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ dar nepradėta vykdyti, sunku vertinti, ar 
ji yra pakankama vyrų ir moterų lygybei ir diskriminacijos prevencijai. Priemonės planavimo metu nepastebėta 
jokių ribojančių veiksnių, kurie trukdytų įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. 

2.8.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Efektyviai įgyvendinti priemonę „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ trukdė planavimo metu kilę 
nesklandumai, prasta ekonominė padėtis šalyje ir tuo metu galioję ribojimai mažosioms bendrijoms gauti VSF 
paskolas. Visų pirma, planuojant priemonę buvo siekiama VSF paskolų gavėjams subsidijuoti dalį paskolos 
sumos, tačiau derinant priemonę su Europos Komisijos (EK) atstovais pastebėta, kad EK reglamentas riboja 
finansinių inžinerijos instrumentų ir subsidijų taikymą vienoje priemonėje. Dėl šios priežasties priemonės 
įgyvendinimo pradžia buvo gerokai atidėta, taip pat reikėjo keisti sutarties sąlygas su atrinktu finansiniu 
tarpininku. Antra, 2012 m. birželio mėn. buvo priimtas Mažųjų bendrijų įstatymas

280
, įtvirtinantis naują 

patrauklią įmonių teisinę formą. Tačiau iki 2013 m. gegužės, kai buvo priimta Mažųjų bendrijų įstatymo 
pataisa

281
, mažosios bendrijos neturėjo teisės tapti kredito unijų narėmis. Kadangi VSF paskolas teikia tik 

Lietuvos centrinės kredito unijos nariai, mažųjų bendrijų steigėjai negalėjo pasinaudoti priemone. Turint 
omenyje, kad vien per 2012 m. antrąjį pusmetį buvo įkurtos 1123 mažosios bendrijos

282
, galima teigti, kad tai 

buvo svarbus veiksnys, ribojęs priemonės efektyvumą. 

Siekiant efektyviau įgyvendinti priemonę, rekomenduojama peržiūrėti mokymų ir konsultacijų programas. Šiuo 
metu mokymai projekto dalyviams nėra privalomi – lankymas priklauso nuo kiekvieno projekto dalyvio 
patirties, žinių ir noro juose dalyvauti. Projekto metu organizuojami baziniai mokymai aktualiomis verslo kūrimo 
temomis, pavyzdžiui, verslo plano rengimas, buhalterinė apskaita ar darbo teisė, kurias privalu žinoti kuriant 
verslą. Projekto vykdytojų nuomone, individualizuoti, išsamesni ir ilgiau trunkantys mokymai suteiktų vertingų 
papildomų žinių, kurios efektyviau prisidėtų prie naujų verslų sėkmingos veiklos. Taip pat mokymai reikalingi ne 
tik prieš suteikiant paskolą (galvojant apie įmonės steigimą, rengiant verslo planą), bet ir ją gavus. Dėl šios 
priežasties vertėtų svarstyti galimybę pasiūlyti VSF paskolų gavėjams turėti mentorius (patarėjus), kurie ugdytų 
jaunus verslus ir teiktų praktinę pagalbą

283
. 

                                                                 
278 Interviu su INVEGA atstovu.  
279 Lietuvos statistikos departamentas, Darbo rinkos metraštis 2011 m. 
280 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Mažųjų bendrijų įstatymas,” 2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2159, Valstybės žinios, 
2012-07-14, Nr. 83-4333 (2012). 
281 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Mažųjų bendrijų įstatymo papildymo 6, 31 straipsniais įstatymas,” 2013 m. gegužės 
16 d. Nr. XII-313, Valstybės žinios, 2013-06-01, Nr. 57-2852 (2013). 
282 Versli Lietuva, 2012 m. Lietuvoje įmonių įsteigta net 43 proc. daugiau, 2013 03 27. http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-
naujienos/2012-m-lietuvoje-imoniu-isteigta-net-43-proc-daugiau/  
283 Interviu su Lietuvos centrinės kredito unijos ir INVEGA atstovais.  

http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-naujienos/2012-m-lietuvoje-imoniu-isteigta-net-43-proc-daugiau/
http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-naujienos/2012-m-lietuvoje-imoniu-isteigta-net-43-proc-daugiau/
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2.8.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Savarankišką užimtumą ir verslumą skatinančios priemonės tikslingai prisideda prie įvairiuose nacionalinės 
politikos dokumentuose įvardijamų tikslų. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje 
strategijoje, kuri buvo aktuali rengiant 2007–2013 m. ŽIPVP, tarp verslo plėtrą stabdančių veiksnių nurodoma: 
1) finansų šaltinių pradiniam kapitalui ir verslo veiklai finansuoti trūkumas; 2) nepakankamai išplėtotas paramos 
institucijų tinklas; 3) neveiksmingas informavimas ir konsultavimas verslo klausimais; 4) nepakankama 
verslininkų kompetencija; 5) netolygi verslo plėtra regionuose. Tarp strateginių tikslų įgyvendinimo priemonių 
pramonės ir SVV plėtros politikos srityse numatomas finansinių paslaugų išplėtimas smulkiosioms ir vidutinėms 
įmonėms, sukuriant atitinkamus instrumentus ir tobulinant sąlygas pasinaudoti lengvatiniais kreditais ir 
mikrokreditais, rizikos kapitalo fondais, paskolų draudimu, ES struktūrinių fondų parama

284
. 

Nacionalinėje jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programoje teigiama, kad Ūkio 
ministerijos 2005 metais inicijuota atskirų tikslinių grupių (jaunimo, moterų) verslumo ugdymo būdų analizė 
patvirtina, kad jaunimo verslui pradėti itin reikšmingos priemonės yra finansinė parama verslo pradžiai ir 
paskolų garantijos, specializuoti paskolų fondai, lengvatinės paskolos, mokesčių lengvatos jaunimo verslui. 
Programoje numatyta sukurti jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas verslo pradžiai ir plėtrai, taip pat teikti 
prioritetą jaunimui skiriant finansinę ir kitokią paramą

285
. 

Savarankiško užimtumo rėmimo ir subsidijuojamo įdarbinimo paslaugas reglamentuoja Užimtumo rėmimo 
įstatymas

286
. Įstatymo 5 skirsnio 32 straipsnis apibrėžia savarankiško užimtumo rėmimą asmenims, ieškantiems 

darbo ir siekiantiems pradėti savo verslą. Įdarbinimas subsidijuojant yra numatytas to paties įstatymo 26 
straipsnyje. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnyje numatyta valstybės parama SVV subjektams, kuri 
apima finansinę paramą (lengvatines paskolas, paskolų draudimą, garantijų teikimą, dalinį ar visišką palūkanų 
dengimą, rizikos kapitalo investavimą, tam tikrų išlaidų kompensavimą, subsidijas darbo vietoms kurti), įmonių 
konsultavimą, mokymą ir kitas paslaugas

287
. 

2.8.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonių „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ ir „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ 
rodikliai yra apibrėžti tinkamai, tačiau būtina kreipti dėmesį į tikslesnį rodiklių reikšmių planavimą. Priemonės 
„VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ rodiklio „asmenys (įmonės), pasinaudoję finansų inžinerijos 
priemone“ numatoma pasiekti reikšmė yra 1200. Planuojant šį rodiklį buvo tikimasi, kad vidutinis paskolos 
dydis bus apie 40 000 litų. Tačiau, Lietuvos centrinės kreditų unijos duomenimis, vidutinis paskolos dydis iš VSF 
2010–2012 m. buvo apie 60 000 litų. Tai atitinkamai lemia, kad esant ribotam lėšų kiekiui paskolas gavo mažiau 
asmenų (įmonių), nei planuota, bet jos buvo didesnės. Jei vidutinis paskolos dydis 2013–2015 m. nekis, 
priemonei skirtų lėšų gali paprasčiausiai neužtekti numatytai rodiklio reikšmei pasiekti (žr. 2.8.–10.2.3 poskyrį). 
Taip pat, projekto vykdytojų nuomone, su mokymais susiję rodikliai yra suplanuoti neadekvačiai. Pagal projekto 
planą mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius turi siekti 5000; šis skaičius yra per daug, turint omenyje, kad 
paskolas gavusių asmenų (įmonių) skaičius turi siekti 1200. Per didelis suplanuotas mokymuose turinčių 
dalyvauti žmonių skaičius neišvengiamai atsiliepia mokymų kokybei ir priemonės efektyvumui. 

Priemonės „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ rodiklis „Verslumo skatinimo fondo paskolų 
gavėjai, pasinaudoję subsidija“ yra tiesiogiai susijęs su priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ 
rodikliu „asmenys (įmonės), pasinaudoję finansų inžinerijos priemone“. Tad planuojant subsidija pasinaudojusių 
asmenų (įmonių) skaičių vertėtų atsižvelgti į VSF paskolų gavėjų skaičių. Vertinant pastarojo rodiklio pasiekimo 
tendencijas 2010–2012 m., tikėtina, kad planuota VSF paskolų gavėjų reikšmė bus nepasiekta. Dėl šios 
priežasties turėtų sumažėti priemonės „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ tikslinės grupės 
apimtis, o kartu ir tikimybė pasiekti suplanuotą rodiklio reikšmę. 

                                                                 
284 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, „Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija” (2002). 
285 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 m. programa,” Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 339, Valstybės žinios, 2008-04-22, Nr. 46-1728 (2008). 
286 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas,” 2006 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas Nr. X-
694, Valstybės žinios, 2006-06-30, Nr. 73-2762; aktuali redakcija 2012-12-19 (2012). 
287 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas,” 1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935, 
Valstybės žinios, 1998-12-11, Nr. 109-2993 (1998). 
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2.8.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ įgyvendinama finansų inžinerijos būdu, kurį 
reglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės

288
. Vadovaujantis šiomis 

taisyklėmis, 2009 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ 
įgyvendinimo ir finansavimo sutartis tarp LR finansų ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Šios sutarties pagrindu buvo įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio 
valdytoju paskirta INVEGA. 

Finansų inžinerija – tai būdas panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas, teikiant ne vienkartinę negrąžinamą 
paramą, o skolinant lėšas, investuojant jas, teikiant garantijas ir pan. Vienas iš šio būdo pranašumų yra 
galimybė tas pačias lėšas panaudoti kelis kartus. Tai reiškia, kad parama gali pasinaudoti daugiau subjektų nei, 
pavyzdžiui, teikiant subsidijas, kai lėšos yra paprasčiausiai išleidžiamos

289
. Taip pat finansų inžinerijos priemonės 

yra patrauklios tuo, kad jos mažiau iškraipo konkurenciją rinkoje. 

Priemonė „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ bus įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu. 
Kadangi priemonė dar nepradėta įgyvendinti, sunku vertinti šio būdo tinkamumą siekiant numatytų tikslų. 

2.8.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Gerosios praktikos pavyzdžiu verslumo skatinimo srityje galima laikyti efektyvų tarpžinybinį bendradarbiavimą 
ir sėkmingą skirtingų priemonių derinimą siekiant bendro tikslo. Paaiškėjus, kad priemonės „VP1-1.1-SADM-08-
K Verslumo skatinimas“ vykdymo metu finansų inžinerijos instrumentai negali būti derinami su subsidijomis, 
buvo ieškota būdų priemonės patrauklumui padidinti. Bendradarbiaujant Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio ir 
Finansų ministerijoms kartu su Lietuvos centrine kredito unija buvo sudarytos palankesnės skolinimosi iš 
Verslumo skatinimo fondo sąlygos. Pakeitus priemonės „VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas“ 
palūkanų kompensavimo taisykles, nuo 2012 m. pradžios visiems VSF paskolų gavėjams suteikta galimybė gauti 
95 proc. kompensaciją už sumokėtas palūkanas. Anot projekto vykdytojų, tai labai palengvino verslą 
pradedančių asmenų finansinę naštą ir prisidėjo prie aktyvesnio VSF paskolų teikimo

290
. 2012 m. finansų 

inžinerijos priemone pasinaudojo 42 proc. daugiau asmenų ir įmonių, lyginant su 2011 m. Priemonės „VP1-1.1-
SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“ veiklos taip pat derinamos su priemone „VP1-1.1-SADM-08-K 
Verslumo skatinimas“. Subsidijos VSF paskolų gavėjams turėtų padidinti mikrokreditų populiarumą ir padėti 
sukurti daugiau naujų darbo vietų. 

 

2.9. Ieškančiųjų darbo įdarbinimas: priemonės „Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką“ (VP1-1.2-SADM-01-V), „Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-1.2-SADM-02-V), 
„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, 
specialistų mokymas“ (VP1-1.2-SADM-03-K) 

2.9.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Skatinant gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 2007 m. buvo numatyta 2007–2013 m. laikotarpiu 
vykdyti priemones, skirtas padėti darbo ieškantiems asmenims sugrįžti į darbo rinką (priemonė: „VP1-1.2-
SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“), daug dėmesio skiriant negalią turinčių asmenų 
profesinei reabilitacijai ir integracijai į darbo rinką (priemonės „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ ir „VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“). 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ 

Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ tikslas – „siekti suderinti 
darbo pasiūlą ir paklausą – skatinti bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis įsitraukti ar sugrįžti į darbo 

                                                                 
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija „Dėl Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo,” 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d įsakymas Nr. 1K-334, Valstybės žinios, 2008-10-30 Nr.125-4765 (2008).  
289 Interviu su INVEGA atstovu.  
290 Interviu su INVEGA atstovu. 
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rinką, didinti bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti, 
stiprinti už šios politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos – administracinius gebėjimus, didinti jos teikiamų paslaugų veiksmingumą, remti socialines 
įmones“

291
. Atitinkamai pagrindinės šios valstybinio planavimo priemonės finansuojamos veiklos, kurias vykdė 

Lietuvos darbo birža, apėmė aktyvios darbo rinkos politikos priemones (profesinį mokymą, remiamą 
įdarbinimą, bedarbių teritorinį mobilumą ir kt.) ir paramą socialinėms įmonėms. 

Įgyvendinant priemonę buvo periodiškai finansuojami LDB vykdomi projektai. Tarp 2008 m. balandžio 14 d. ir 
2013 m. rugsėjo 16 d. SADM paskelbė 12 pasiūlymų (kvietimų) (po 2–3 per metus) LDB teikti paraišką gauti 
finansavimą. LDB pateikė iš viso 16 paraiškų ir jos visos buvo finansuotos. Iš 16 projektų vertinimo metu 12 jau 
buvo baigti, o 4 – tebevykdomi. Vienuolika iš 16 finansuotų projektų buvo skirti ADRP priemonėms įgyvendinti 
(iš jų 7 projektai finansavo profesinio mokymo, darbo įgūdžių rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant ir panašias 
veiklas, 4 projektai prisidėjo prie laikino užimtumo užtikrinimo (viešųjų darbų)), likę 5 projektai rėmė socialines 
įmones ir neįgaliųjų įdarbinimą jose. ADRP priemonėms teko apie 88 proc. visų jau paskirtų lėšų, socialinėms 
įmonėms – apie 12 proc. 

Socialinės-ekonominės padėties kaita darė ypač didelę įtaką priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimui. 2007 m. pabaigoje tvirtinant priemonę, Lietuvoje buvo 
registruota beveik 80 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Priemonei įgyvendinti 2007–2013 m. buvo numatyta iš ES 
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirti 300 mln. litų. Nuo 2008 m. pradėjus sparčiai daugėti 
bedarbių Lietuvoje, pagal šią priemonę teikiamos paramos ir vykdomų paslaugų poreikis ėmė smarkiai didėti. 
Atsižvelgiant į tai, buvo nuosekliai didinamos priemonei įgyvendinti skirtos lėšos (žr. 43 pav.). Po 2013 m. 
balandžio 17 d. keitimo priemonei skirta 730,6 mln. litų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų

292
, t. y. beveik 2,5 

karto daugiau, nei buvo numatyta pradžioje. 

Kintant padėčiai darbo rinkoje ir priemonės finansavimo lygiui, buvo keičiami ir priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliai. Produkto rodikliai, susiję su bedarbių įtraukimu į aktyvios darbo rinkos priemones, buvo 
didinami. Ypač smarkiai padidėjo rodiklio „Bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į remiamojo 
įdarbinimo programas“ reikšmė – nuo 14 iki 160 tūkst. (daugiau kaip 11 kartų). Produkto rodikliai, rodantys, 
kaip teikiama parama socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, buvo mažinami, pavyzdžiui, rodiklio „Paremti 
socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms“ siektina reikšmė sumažinta nuo 7700 iki 2900. 
Taip pat nuo 4 iki 1 sumažintas planuojamų atlikti tyrimų ir vertinimų skaičius. Rezultatų rodikliai kito įvairiai: 
paremtų socialinių įmonių skaičius išaugo nuo 38 iki 130, o bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, 
įgijusių profesinę kvalifikaciją, – nuo 22,4 iki 27,2 tūkst. Kita vertus, dėl ekonominės krizės bedarbiams vis 
sunkiau randant darbą rodiklio „Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio ir (ar) 
remiamojo įdarbinimo programose“ siektina reikšmė buvo sumažinta nuo 85 iki 40 proc. 

                                                                 
291 Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ aprašymą. 
žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001178. 
292 Dar 52,5 mln. sudaro kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, ir kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos.  

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001178
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43 pav. Priemonei „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ numatytų skirti lėšų ir registruotų 
bedarbių skaičiaus kaita 2007–2013 m.  

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal ŽIPVP priede pateikiamą informaciją ir LDB informaciją, skelbiamą LDB interneto svetainėje (rodiklis 
„bedarbių skaičius laikotarpio pabaigoje“, žr. http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx). 
Pastaba: Registruotų bedarbių skaičius rodo, kiek tokių asmenų buvo tą mėnesį, kai buvo nuspręsta keisti priemonei numatomas skirti 
lėšas. Dėl viešai skelbiamų duomenų ribojimų vietoj bedarbių skaičiaus 2007 m. gruodį nurodytas bedarbių skaičius 2008 m. sausį. 

Dėl socialinės-ekonominės padėties kito ne tik bendras priemonės finansavimo lygis ir rodiklių reikšmės, bet ir 
pagal ją vykdomų projektų pobūdis. Kaip pažymima anksčiau atliktame vertinime, priemonė „VP1-1.2-SADM-
01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ 2007–2013 m. laikotarpio pradžioje buvo skirta spręsti 
darbo jėgos trūkumo problemą įtraukiant socialiai pažeidžiamus asmenis į darbo rinką. Dėl ekonominės krizės 
labai padaugėjus bedarbių sustiprėjo orientacija į trumpalaikius tikslus ir laikiną bedarbių užimtumą

293
. Nuo 

2009 m. ES fondų lėšomis pradėti finansuoti viešieji darbai
294

. Tiesa, šiuose projektuose palyginti didelė dalis 
lėšų buvo skirta iš valstybės biudžeto. Viešuosius darbus finansavusiuose keturiuose projektuose ES fondų lėšos 
sudarė tik 48 proc. visų skirtų lėšų (svyravo tarp 22 ir 100 proc., priklausomai nuo projekto), o kituose 
projektuose bendrai paėmus viršijo 93 proc. Kintanti socialinė-ekonominė padėtis lėmė ir valstybės prioritetų 
kaitą, pavyzdžiui, didesnį dėmesį jaunimo nedarbo problemai. Tai darė įtaką ir priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimui – nuo 2010 m. priemonės projektuose 
jaunimas pradėtas minėti kaip atskira svarbi darbo ieškančių asmenų grupė, o 2013 m. pradėtas įgyvendinti ir 
atskiras būtent jaunimui skirtas projektas

295
. 

Priemonės „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ ir 
„VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų 
mokymas“ 

Pirmoji iš neįgaliesiems skirtų priemonių „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas“, kaip rodo ir pavadinimas, buvo skirta „sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems 
įsitraukti į darbo rinką – sukurti efektyvią neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą“

296
, o pagal antrąją 

priemonę turėjo būti parengtos, išbandytos ir įvertintos novatoriškos ir efektyvios neįgaliųjų profesinės 

                                                                 
293 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas, 112. 
294 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonės ,,Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ 
veiklų grupės „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2009 m. kovo 5 d. Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-83 (2009). 
295 Projekto „Jaunimo užimtumo didinimas“ aprašymą žr. http://www.esparama.lt/projektas?id=35927&order=&page=1&pgsz=10. 
296Priemonės „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ aprašymą 
žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001179. 
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http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001179
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reabilitacijos programos
297

. Kuriant profesinės reabilitacijos sistemą buvo numatyta investuoti į asmens 
darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir profesinių gebėjimų vertinimo sistemas, 
taip pat į kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas (paslaugų teikimo metodikas, specialistų kvalifikacijos 
nustatymą, pačias paslaugas, jų kokybės vertinimą). Antroji priemonė turėjo finansuoti novatoriškų neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos programų parengimą, išbandymą ir įvertinimą bei specialistų kvalifikacijos kėlimą. 
Sistema turėjo būti kuriama vykdant valstybės projektus, įgyvendinamus įstaigų prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos 
darbo biržos), o novatoriškos programos – skelbiant projektų atrankos konkursą. 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ buvo finansuoti 4 projektai. Du iš jų buvo skirti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos 
elementams kurti ir tobulinti. Tai Neįgalumo ir darbingumo tarnybos bei Neįgaliųjų reikalų departamento 
vykdyti projektai, pradėti įgyvendinti 2008 m. pabaigoje–2009 m. pradžioje, iš kurių antrasis vertinimo metu dar 
tebebuvo įgyvendinamas. Kiti du projektai, vykdomi LDB, finansavo profesinės reabilitacijos paslaugas 2009–
2013 m. laikotarpiu. Jiems skirta 41,43 mln. litų, arba 92 proc. visai priemonei numatytų lėšų, kurios siekia 45,2 
mln. litų. Socialinės-ekonominės padėties kaita šios priemonės intervencijos logikai neturėjo didesnės įtakos. 
Finansavimo lygis buvo keičiamas tik kartą – 2008 m., kai 6,4 mln. litų buvo padidintos iš valstybės nacionalinio 
biudžeto skiriamos lėšos. Priemonės įgyvendinimo rodikliai koreguoti taip pat tik kartą (2013 m.), padidinant 
neįgaliųjų, dalyvavusių profesinės reabilitacijos programose, skaičių nuo 800 iki 2000, o jas baigusių – nuo 640 
iki 1600. 

Priemonės „VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, 
specialistų mokymas“ buvo nuspręsta neįgyvendinti, nes pačios profesinės reabilitacijos įstaigos, siekdamos 
teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, kūrė tam reikalingas programas, todėl papildomas finansavimas iš ES 
fondų nebūtų buvęs prasmingas. Remiantis LDB informacija, skirtingų programų, kurias pasirenka neįgalieji, 
daugėja: 2011 m. neįgalieji mokėsi pagal 79 programas, o 2012 m. jie pasirinko jau 92 skirtingas mokymo 
programas

298
. 2013 m. balandį priemonė buvo panaikinta, todėl toliau nebus vertinama. 

2.9.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Iš esmės visi priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliai jau yra pasiekti ir viršyti, išskyrus rodiklį „Mokyti socialinių įmonių darbuotojai, 
priklausantys tikslinėms grupėms“, pasiektą 90 proc., ir rodiklį „Atlikti tyrimai ir vertinimai“, kuris yra 
nepasiektas (numatytas vienas tyrimas nėra įgyvendintas) (žr. 44 pav.). Du rodikliai – „paremtų socialinių 
įmonių skaičius“ ir „paremtų jų darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius“ – smarkiai (2–4 kartus) 
viršyti. Pasibaigus 2007–2013 m. laikotarpiui tikėtina, kad jei bus dar labiau viršyti, nes keli šios priemonės 
projektai vertinimo metu dar buvo vykdomi. 

                                                                 
297 Priemonės „VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ 
aprašymą žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001179. 
298 Žr. LDB svetainę http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx.  

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001179
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx
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44 pav. Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektų sutartyse suplanuoti 
pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus SFMIS duomenis.  
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. (vienetais 
arba proc.). 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ taip pat jau pasiekti visi numatyti rodikliai, išskyrus rodiklį „Įgyvendinti projektai, skirti 
neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemai kurti ir tobulinti“ (žr. 45 pav.). Tačiau pastarasis greičiausiai bus 
pasiektas, kai 2013 m. pabaigoje bus baigtas Neįgaliųjų reikalų departamento vykdomas projektas. Daugiau, nei 
numatyta veiksmų programos priede, buvo sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 
sistemų (planuota – 1, jau sukurta – 3, sutartyse numatyta – 4) ir metodikų bei standartų (planuota – 4, jau 
sukurta – 7, sutartyse numatyta – 8). 
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45 pav. Priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ projektų sutartyse suplanuoti 
pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus SFMIS duomenis.  
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. (vienetais 
arba proc.). 

Vertinant, kokius ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius galėtų turėti abiejų priemonių sukurti 
produktai ir pasiekti rezultatai, visų pirma reikia pripažinti, kad priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką“ užtikrino didesnę ADRP priemonių aprėptį, nei ekonominio nuosmukio 
sąlygomis būtų galėjusi užtikrinti valstybė naudodama tik valstybės biudžeto lėšas. Be šios priemonės, tikėtina, 
nedarbas, ypač ilgalaikis, Lietuvoje šiuo metu būtų dar didesnis. Vis dėlto ADRP aprėptis nėra itin didelė – pagal 
LDB skelbiamą statistiką, apie penktadalis per metus registruotų bedarbių nusiunčiami dalyvauti ADRP 
priemonėse (žr. 46 pav.). Koks yra ilgalaikis (ilgesnis nei 6 mėn.) dalyvavimo ADRP priemonėse poveikis asmenų 
užimtumui ir jo kokybei, nežinoma. Tam reikėtų vykdyti nuolatinius būtent tam skirtus vertinimus. 

46 pav. Registruotų bedarbių ir nusiųstų dalyvauti ADRP priemonėse bedarbių skaičius 2008–2013 (I ketvirtį) 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal LDB informaciją, skelbiamą LDB interneto svetainėje 
(žr. http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx ). 

Abi nagrinėjamos priemonės buvo svarbios švelninant ekonominės krizės padarinius darbo rinkoje itin 
pažeidžiamoms asmenų grupėms, pirmiausia neįgaliesiems. Priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką“ padėjo socialinėms įmonėms išsilaikyti ir jose dirbantiems neįgaliesiems 
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išsaugoti darbo vietas. Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ užtikrino galimybę teikti profesinės reabilitacijos paslaugas negalią turintiems asmenims. 
Daugiausia dėl ES fondų paramos profesinės reabilitacijos programose dalyvaujančių asmenų skaičius 
pastaraisiais metais nuolat augo (žr. 47 pav.). Tiesa, profesinės reabilitacijos paslaugos kritikuojamos dėl 
nepakankamo efektyvumo – didelės kainos ir gana žemo paslaugas gavusių asmenų įsidarbinimo lygio 
(Valstybės kontrolės teigimu, po reabilitacijos įsidarbina apie 30 proc. neįgaliųjų). Tai gali lemti ir santykinai 
menką ilgalaikį reabilitacijos poveikį neįgaliųjų užimtumui. 

47 pav. Profesinės reabilitacijos programoms 2007–2012 m. skirtos valstybės biudžeto ir ES fondų ir asmenų, nusiųstų į šias 
programas, skaičius  

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal LDB informaciją (žr. 
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx ). 
Pastaba: Valstybės biudžeto lėšos 2008 m. paveikslėlyje apima ir Užimtumo fondo lėšas. 

2.9.–10.2.4. Koks yra priemonių tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės 
paramos poveikis yra pakankami? 

Tikslų pasiekimą galima vertinti pagal pasiektus rezultatus (žr. ankstesnį poskyrį) ir pagal strateginio konteksto 
rodiklių pokyčius. Nemaža dalis planuojant 2007–2013 m. investicijas išskirtų konteksto rodiklių, nurodomų 
2 priede, yra aktualūs abiem nagrinėjamoms priemonėms. Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką“ pagrindiniu tikslu galima laikyti Lietuvos gyventojų, ypač pažeidžiamų grupių, 
ekonominio aktyvumo ir užimtumo didinimą. 2012 m. darbo jėgos (15–64 m.) aktyvumo lygis siekė 71,9 proc. ir 
buvo 3,6 proc. punkto didesnis nei 2005 m. (ŽIPVP baziniai metai). Užimtumo lygis 2012 m. siekė 62,2 proc. ir 
buvo tik 0,4 proc. punkto mažesnis nei 2005 m. Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygis taip pat išaugo 
nuo 49,2 iki 51,8 proc. Tačiau toks vertinamo laikotarpio pradžios ir pabaigos padėties palyginimas neatskleidžia 
didelės padėties darbo rinkoje kaitos tuo metu, kai jis buvo atliekamas. Dėl ekonominės krizės poveikio 
gyventojų užimtumo lygis buvo smarkiai kritęs – 2010 m. siekė tik 57,8 proc. (vyrų – vos 56,8 proc., moterų – 
58,7 proc.; pagyvenusių asmenų – 48,6 proc.). 

Tokiame ekonominiame kontekste priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 
rinką“ buvo ypač svarbi darbo netekusiems asmenims, siekiantiems grįžti į darbo rinką. Tikėtina, kad priemonės 
įgyvendinimas prisidėjo prie mažesnio užimtumo kritimo ar lėtesnio ilgalaikio nedarbo augimo, nors ir negalėjo 
pakeisti užimtumo padėties iš esmės. Didesnę tiesioginę įtaką priemonė darė siekiant tokių konteksto rodiklių 
kaip naujos galimybės (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) suteikimas bedarbiams (jauniems (iki 25 m.) – 
per 6 mėn., vyresniems (25–64 m.) – per 12 mėn.). Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. rugsėjo 3 
d. 165 tūkst. bedarbių buvo įtraukta į remiamojo įdarbinimo programas, 40 tūkst. – į profesinio ir neformaliojo 
mokymo programas. Tiesa, pasiekti, kaip planuota, kad tokios naujos galimybės bus suteikiamos visiems 
bedarbiams arba kad pusė ilgalaikių bedarbių dalyvaus ADRP priemonėse, smarkiai išaugus bedarbių skaičiui ir 
pailgėjus nedarbo laikui, nebuvo galimybės. 

Tiek priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (teikiant paramą 
socialinėms įmonėms), tiek priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas“ turėjo padėti didinti neįgaliųjų užimtumą. Buvo planuojama, kad dirbančių neįgaliųjų 
dalis, palyginti su 2005 m., išaugs 10 proc. punktų ir 2015 m. sieks 30 proc., tačiau 2012 m. ji tesiekė 17,6 proc., 
o palyginti su 2008 m., netgi sumažėjo 2,4 proc. punkto

299
. Kita vertus, ekonominės krizės sąlygomis neįgaliems 

                                                                 
299 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos patvirtinimo,” 2002 m. 
birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 850, nauja nutarimo redakcija Nr. 227, 2010 m. kovo 3 d., Valstybės žinios, 
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Valstybės biudžeto lėšos ES fondų lėšos Asmenys, nusiųsti į profesinės reabilitacijos programas

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx
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asmenims yra itin sudėtinga išsilaikyti darbo rinkoje, todėl įgyvendintos priemonės, tikėtina, prisidėjo prie to, 
kad neįgaliųjų užimtumo lygis nekristų dar labiau. 

2.9.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai?  

Tikimybė, jog veiklos, vykdytos pagal priemones „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, bus 
vykdomos ir pasibaigus 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinei paramai, yra labai didelė, nes jas vykdyti 
įpareigoja Užimtumo rėmimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Socialinių įmonių įstatymai

300
. Be to, šioje 

srityje yra aiškiai teisiškai apibrėžta institucinė sistema (nuo 1991 m. veikianti Lietuvos darbo biržos sistema, 
2007–2013 m. laikotarpiu sukurta neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema). Taigi yra tvirtos teisinės ir 
institucinės tęstinumo prielaidos, o ar ir kokia apimtimi šios veiklos bus ir toliau finansuojamos ES fondų 
lėšomis, priklausys nuo priimtų sprendimų rengiantis 2014–2020 m. finansinei perspektyvai ir ekonominės 
padėties ateinančiu ES lėšų panaudojimo laikotarpiu. 

2.9.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Nagrinėjamos priemonės siekė spręsti nedarbo ir ekonominio neaktyvumo problemas. ADRP priemonės, kaip ir 
profesinė reabilitacija, yra pripažinti būdai didinti gyventojų aktyvumą ir užimtumą, ypač socialiai pažeidžiamų 
asmenų. Įgyvendinant priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ buvo 
vykdomos įvairios ADRP priemonės – profesinis mokymas, subsidijuojamas įdarbinimas, viešieji darbai ir kt. 
Tarp visų vykdytų priemonių pastarieji laikytini mažiausiai tinkama intervencija, siekiant integracijos į darbo 
rinką, nes yra orientuoti tik į laikiną užimtumą. 

2.9.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ papildė iš ERPF finansuojama 
priemonė „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ 
(žr. 13 lentelę), kurią vykdant buvo parengta teritorinių darbo biržų techninė dokumentacija ir pastatytos, 
įrengtos arba rekonstruotos patalpos dvylikoje miestų (Kaišiadoryse, Kelmėje, Palangoje, Plungėje, Varėnoje, 
Zarasuose, Šalčininkuose, Biržuose, Joniškyje, Kaune, Mažeikiuose ir Telšiuose). Tai sudarė sąlygas teikti 
kokybiškesnes paslaugas pagal priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 
rinką“. Pačių paslaugų finansavimas buvo derinamas su užimtumo rėmimo politikos finansavimu iš Užimtumo 
fondo pagal Užimtumo rėmimo įstatymą. Prasidėjus ekonominei krizei didžioji Užimtumo fondo lėšų dalis buvo 
skirta nedarbo socialinio draudimo išmokoms mokėti, o priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką“ smarkiai prisidėjo finansuojant aktyvios darbo rinkos politikos priemones. 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ buvo 
suderinta su ERPF finansuojama priemone „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, 
neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“, kuri sudarė sąlygas plėtoti profesinės reabilitacijos sistemai reikalingą 
infrastruktūrą. Pagal pastarąją priemonę buvo finansuota profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra 
Panevėžyje, Klaipėdoje, Palangoje, Trakuose, Mažeikiuose, Utenoje, Kaune ir Rokiškyje, taip pat atnaujinti 
Neįgalumo ir darbingumo tarnybos teritoriniai skyriai aštuoniuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Plungėje, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje ir Tauragėje). Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ derinama ir su Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos (2010–2012 m. ir 2013–2018 m.) priemonėmis. 

13 lentelė. Priemonių „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V 
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ suderinamumas su ERPF ir nacionaliniais finansiniais 
instrumentais 

Priemonės (ESF) ERPF priemonės Nacionaliniai finansiniai instrumentai (programos) 

VP1-1.2-SADM-01-V 
Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką  

VP3-2.3-SADM-01-V 
Lietuvos darbo biržos 
teritorinių darbo 
biržų infrastruktūros 

 Užimtumo rėmimo įstatymas, priimtas LR Seimo 2006 m. birželio 
15 d. nutarimu Nr. X-694 (aktuali redakcija nuo 2012 12 29), 
Užimtumo fondas 

 Socialinių įmonių įstatymas, priimtas LR Seimo 2004 m. birželio 1 

                                                                                                                                                                                                        

2002-06-12, Nr. 57-2335 (2002); Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programa.” 
300 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas”; Lietuvos Respublikos Seimas, „Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas,” 
1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas Nr. I-2044, Valstybės žinios, 1991-11-28, Nr. 36-969, aktuali redakcija 
2011-07-13 (2011); Lietuvos Respublikos Seimas, „Socialinių įmonių įstatymas,” 2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 
įstatymas Nr. IX-2251, Valstybės žinios, 2004-06-19, Nr. 96-3519, aktuali redakcija 2012-01-01 (2012). 
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modernizavimas d. nutarimu Nr. IX-2251 (aktuali redakcija nuo 2012 01 01) 

VP1-1.2-SADM-02-V 
Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas 

VP3-2.4-SADM-02-V 
Paslaugas, tarp jų 
profesinės 
reabilitacijos, 
neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų 
plėtra 

 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, priimtas LR 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. lapkričio 
28 d. nutarimu Nr. I-2044 (aktuali redakcija nuo 2011 07 13) 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų 
strategija, patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 

 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės nutarimu 2010 m. kovo 3 d. 
Nr. 227 

 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. 
nutarimu Nr. 1408 

Šaltinis: Sudaryta autorių.  

2.9.–10.2.8. Ar priemonės pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Planuojant ir įgyvendinant priemones „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir 
„VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ lyčių lygybės 
didinimas ar diskriminacijos lyties pagrindu mažinimas nebuvo keliamas kaip tikslas, tačiau lyčių lygybės 
aspektas buvo svarbus kaip bendras privalomas ES paramos panaudojimo principas. Įgyvendintų projektų 
galutinėse ataskaitose pateikiami komentarai dėl projekto atitikties horizontalioms sritims, įskaitant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą. Tiesa, komentarai gana vienodi ir bendro pobūdžio, teigiantys, kad vyrams ir 
moterims buvo sudarytos lygios galimybės dalyvauti projektuose ir kad nediskriminavimas buvo užtikrintas 
suteikiant galimybę projektuose dalyvauti nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos

301
. Pagal projektų ataskaitas, remiamų ar į ADRP 

priemones įtrauktų vyrų ir moterų skaičius yra panašus, tai atitinka registruotų bedarbių vyrų ir moterų santykį 
(LDB duomenimis, 2012 m. moterys sudarė apie 48 proc. registruotų bedarbių, vyrai – 52 proc.). Taigi moterų ir 
vyrų galimybės naudotis finansavimu buvo panašios. 

Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V 
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ pagal intervencijos logiką pačios savaime 
yra skirtos pažeidžiamų asmenų (neįgaliųjų, nuteistų ir paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, priklausomybės 
ligomis sergančių asmenų ir kt.) diskriminacijos darbo rinkoje mažinimui. Įtraukiant darbo rinkoje papildomai 
remiamoms grupėms priskiriamus asmenis

302
 į ADRP priemones, teikiant paramą socialinėms įmonėms 

siekiama padidinti tikimybę įsidarbinti tiems, kurių galimybės tai padaryti savarankiškai yra itin ribotos. 

2.9.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ 

Kalbant apie priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo 
efektyvumą, daugiausia klausimų 2007–2013 m. laikotarpiu kilo dėl profesinio mokymo naudos, ypač aukšto 
nedarbo lygio sąlygomis. 2011 m. atliktame ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių efektyvumo 
vertinime teigiama, kad remiamo įdarbinimo priemonės yra 2–3 kartus efektyvesnės nei profesinis mokymas, 
nes jų finansinės sąnaudos mažesnės, o įsidarbinimo rodikliai geresni

303
. Vertinime rekomenduota profesinį 

mokymą organizuoti pagal kuponų („vaučerių“) sistemą, įtraukti darbdavius į profesinio mokymo poreikių 

                                                                 
301 Pvz., projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ galutinė ataskaita. 
302 Pagal Užimtumo rėmimo įstatymą darbo rinkoje papildomai remiami asmenys yra darbingo amžiaus neįgalieji; rūpintiniai, kuriems iki 
pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją; ilgalaikiai 
bedarbiai; vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys; nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko 
globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. 
pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir 
kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai; iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų; 
priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos 
programas; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas; grįžę į Lietuvą nuolat 
gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų); turintys teisę į papildomas užimtumo 
garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių 
garantijų įstatymą; darbingi asmenys iki 29 metų. 
303 PricewaterhouseCoopers irProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas, 119. 
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formavimą ir organizavimą, imtis priemonių didinti bedarbių motyvaciją dirbti, stiprinti mokytojų kompetenciją, 
susieti mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimą su jų paslaugų kokybe ir rezultatais

304
. 

2012 m. profesinio mokymo teikimo sistema buvo reformuota
305

. Pagal ankstesnę sistemą teritorinės darbo 
biržos vykdydavo darbdavių apklausas, siekdamos sužinoti, koks yra naujų specialistų poreikis ir kokias naujas 
darbo vietas žadama kurti ateityje. Atsižvelgus į apklausų rezultatus būdavo organizuojamas atitinkamų 
profesinio mokymo programų viešasis pirkimas. Tada darbo biržos klientai galėdavo lankyti mokymus darbo 
biržos nustatytoms specialybėms įgyti ir, įgiję tam tikrą kvalifikaciją, pretenduoti į laisvas darbo vietas be jokių 
suvaržymų. Veikiant šiai sistemai, anot LDB atstovų, prieš ekonominę krizę įdarbinimo lygis buvo gana aukštas – 
siekė apie 70 proc., tačiau krizės metu nukrito iki maždaug 30 proc. 

Pagal naująją, kuponų („vaučerių“)
306

, sistemą (pradžia – 2012 m. rugpjūčio mėn.) darbo biržos klientų mokymai 
yra organizuojami tik identifikavus konkrečią darbo vietą. Darbo biržos klientas gali laisvai pasirinkti mokymo 
įstaigą iš LDB patvirtinto ir skelbiamo mokymų teikėjų sąrašo

307
. Tarpininko tarp bedarbių, darbdavių ir 

mokymo įstaigų funkciją vykdo teritorinės darbo biržos, kuriose organizuojami visų trijų šalių susitikimai. 
Darbdavys ar bedarbis gali ir patys vieni kitus susirasti. Kai visos trys šalys aiškios, yra pasirašoma trišalė sutartis 
(tarp bedarbio, darbdavio ir mokymo įstaigos), įpareigojant bedarbį, baigusį mokymą

308
, įsidarbinti toje įmonėje 

(įstaigoje) ir dirbti ten bent 6 mėn., o darbdavį – išlaikyti darbuotoją ne mažiau kaip 1 metus. Taip pat galima 
pasirašyti sutartį, įpareigojančią vykdyti individualią veiklą (pagal verslo liudijimą). Bet kuri šalis, sulaužiusi 
sutartį, privalo padengti LDB visas bedarbio dalyvavimo mokymo programoje išlaidas. 

Anot LDB atstovų, naujoji sistema turi tiek pranašumų, tiek esminių trūkumų. Pagrindiniai pranašumai yra 
galimybė darbo ieškančiam asmeniui pačiam pasirinkti mokymo įstaigą ir aiškesnis ryšys tarp profesinio 
mokymo ir būsimo darbo. Tačiau sutartyse numatyti įsipareigojimai dėl į(si)darbinimo konkrečioje įmonėje 
trukmės yra per griežti tiek bedarbiams, tiek darbdaviams. Darbo ieškantiems asmenims po mokymų dėl vienos 
ar kitos priežasties neįsidarbinus sutartyje numatytoje įmonėje tektų sumokėti gana didelę kelių tūkstančių litų 
sumą, o tai dar labiau pablogintų jų padėtį. Be to, pinigų išieškojimo procesas, tikėtina, būtų labai sudėtingas ir 
brangus, nes žmogus gali išvykti į užsienį arba apskritai neturėti jokių lėšų. Darbdaviams taip pat sunku priimti 
nepažįstamą asmenį ir įsipareigoti jį laikyti visus metus. Sutarties nutraukimas yra pateisinamas tik esant itin 
svarbioms priežastims, t. y. žmogaus liga, įmonės bankrotas. Nėra numatyta, kas nutinka, jei žmogus nutraukia 
trišalę sutartį, bet įsidarbina kitur arba pradeda savarankišką veiklą, t. y. neaišku, ar galima perkelti sutartinius 
įsipareigojimus kitam darbdaviui. Apibendrinant, LDB atstovų nuomone, tobulinant profesinio mokymo 
sistemą, galima būtų toliau taikyti trišalės sutarties principą, tačiau turėtų būti panaikinti ar sušvelninti 
įsipareigojimai. 

Pažymėtina, kad naujoji sistema neišsprendė profesinio mokymo paslaugų kokybės klausimo. Ir toliau 
nevertinama, ar jos suteikia reikiamą ir pakankamą kvalifikaciją, kad asmuo galėtų grįžti į darbo rinką. Be to, 
profesinio mokymo, kaip ir kitų ADRP priemonių efektyvumą, gali neigiamai veikti tai, kad, anot LDB atstovų, 
ADRP trukmė neretai trumpinama dėl lėšų trūkumo (paslaugos trumpesnės, nei nustatyta įstatyme, pvz., 
profesinis mokymas vyksta ne 6, o 4 mėnesius., viešieji darbai ne 4, o 2 mėnesius). 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ daugiausia sunkumų kyla siekiant užtikrinti pačių profesinės reabilitacijos paslaugų 
efektyvumą. 2012 m. pabaigoje Valstybės kontrolė pateikė išvadas apie profesinės reabilitacijos paslaugų 
nepakankamą efektyvumą, nurodydama, kad siunčiamų į reabilitaciją neįgaliųjų atranka yra netinkama (mažą 
dalį sudaro tie, kuriems darbingumo lygis nustatytas pirmą kartą, pernelyg didelę dalį – lengvą negalią turintys 
asmenys); programos parenkamos, nepakankamai atsižvelgiant į dalyvių galimybes ir gebėjimus; profesinės 

                                                                 
304 Ibid., 119–120. 
305 LDB spaudos pranešimas apie pakeitimus ir naująją sistemą: 
http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6450  
306 „Vaučeris" yra „bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponas (toliau – mokymo 
kuponas) – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduotas 
dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža) įsipareigoja, neviršydama šiame kupone nurodytos vertės, pasirinktam 
profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui suteiktas profesinio 
mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą". 
307 Patvirtintos neformaliojo mokymo programos 
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosiosSarasas.aspx  
Patvirtintos formaliojo mokymo programos  
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosiosSarasas.aspx. 
308 Mokymo metu bedarbiui už ne ilgesnį, negu nustatyta mokymo programose, mokymosi laikotarpį per pirmuosius 3 mokymo mėnesius 
mokama 0,7 dydžio, o per vėlesnius – 1 minimalios mėnesinės algos dydžio mokymo stipendija, apmokamos kelionės išlaidos į mokymosi 
vietą ir atgal bei apgyvendinimo ir kt. išlaidos. Mokymo įstaigai padengiamos mokymo programų įgyvendinimo išlaidos. 

http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6450
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosiosSarasas.aspx
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosiosSarasas.aspx
http://www.socmin.lt/index.php?1713385148
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reabilitacijos išlaidos (apgyvendinimo, maitinimo, transporto ir kt.) nekompensuojamos iš dalyvaujantiems 
profesinėje reabilitacijoje mokamos pašalpos; o svarbiausia – tik nedidelė dalis neįgaliųjų po reabilitacijos 
įsidarbina ir išsilaiko darbo rinkoje (30 proc.)

309
. Anot LDB atstovų, santykinai nedidelį įsidarbinimo lygį 

greičiausiai iš dalies lemia tai, kad dalis neįgaliųjų dalyvauja profesinės reabilitacijos programose ne siekdami 
greičiau susirasti darbą, o norėdami pasinaudoti palankiomis finansinėmis sąlygomis (reabilitacijos metu 
mokama papildoma išmoka, skiriamas maitinimas, apmokami transporto kaštai). Ši problema minima ir 
Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 m. programoje

310
. Galiojusi profesinės reabilitacijos 

skyrimo tvarka iš esmės nesudarė prielaidų tikrinti motyvaciją dirbti: neįgalieji LDB registruodavosi tik tada, kai 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, vadovaudamasi daugiausia medicininiais kriterijais, nustatydavo 
profesinės reabilitacijos poreikį. 

Atsižvelgiant į išvardytas problemas ir Valstybės kontrolės rekomendacijas, nuo 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojo 
nauja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

311
, kurioje atlikti keli reikšmingi pakeitimai. 

 Siekiant, kad profesinės reabilitacijos programoje dalyvautų tie, kuriems labiausiai reikia, nustatyta, 
jog profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti tik tie asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 
proc.

312
, kartu teikiant prioritetą tiems, kuriems dalyvavimo joje poreikis nustatytas vertinant 

darbingumo lygį pirmą kartą (2012 m. tarp asmenų, kurie buvo nusiųsti į profesinės reabilitacijos 
programas (iš viso 737), tebuvo 8 asmenys (1 proc.), atitinkantys abu kriterijus; 293 asmenų (40 proc.) 
darbingumo lygis buvo 0–40 proc.; 23 asmenims (3 proc.) profesinės reabilitacijos poreikis buvo 
nustatytas darbingumo lygį vertinant pirmą kartą

313
). 

 Siekiant patikrinti neįgaliųjų motyvaciją dirbti prieš skiriant profesinės reabilitacijos paslaugas, pakeista 
profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo tvarka. Asmuo, norėdamas dalyvauti profesinės 
reabilitacijos programoje, pirmiausia turi pateikti prašymą teritorinei darbo biržai. Teritorinė darbo 
birža, įvertinusi profesinius kriterijus ir asmens motyvaciją bei pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą, 
priima sprendimą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (NDNT) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. Teritorinė darbo birža, 
atsižvelgdama į NDNT išvadą dėl poreikio, priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo profesinės 
reabilitacijos programoje. 

 Taip pat buvo sumažintas vienos dienos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje paslaugų 
įkainis; jis negali viršyti 0,7 bazinės socialinės išmokos dydžio (91 Lt), kai programoje dalyvauja asmuo, 
kuriam nustatytas 0–25 proc. bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis, arba 0,6 bazinės socialinės 
išmokos dydžio (78 Lt), kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–45 proc. bazinio 
darbingumo (ar darbingumo) lygis. 

2.9.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ yra svarbi įgyvendinant 
nacionalinę politiką užimtumo srityje, kurią apibrėžia Užimtumo rėmimo įstatymas. Ekonominės krizės metais 
ES fondų parama užtikrino šalies pajėgumą vykdyti įstatyme nustatytus įsipareigojimus, t. y. vykdant aktyvios 
darbo rinkos politikos priemones. Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas“ padeda vykdyti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir Nacionalines socialinės 
integracijos 2010–2012 ir 2013–2019 m. programas, kuriuose profesinė reabilitacija nurodoma kaip neįgaliųjų 
socialinės integracijos sistemos dalis, padedanti ugdyti arba atkurti asmenų darbingumą ir didinti jų 
įsidarbinimo galimybes

314
. Priemonė buvo ypač aktuali vykdant Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–

2012 m. strategiją
315

, kurioje buvo įvardytos tokios problemos kaip neišplėtota profesinės reabilitacijos 

                                                                 
309 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija - vis dar 
siektinas tikslas, 2012 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaita nr. VA-P-10-1-18, 2012. 
310 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa.” 
311 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. 
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,” 2013 m. kovo 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 
A1-108, Valstybės žinios, 2013-03-16, Nr. 28-1338 (2013). 
312 Asmenys, turintys lengvą neįgalumo lygį arba 50–55 proc. darbingumo lygį, siunčiami į formaliojo profesinio mokymo programas. 
313 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos teritorinių skyrių veiklos ataskaita,” 2013 m. vasario 29 d., Nr. I-174 (2013). 
314 Lietuvos Respublikos Seimas, „Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas”; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2010–2012 metų programa”; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–
2019 metų programa.” 
315 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos 
patvirtinimo,” 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-157, Valstybės žinios, 2007-
06-12, Nr. 65-2535 (2007). 
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infrastruktūra, nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemos metodinis pasiruošimas, neįgaliųjų motyvacijos 
stoka, nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas. 
Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ tiesiogiai 
prisidėjo prie profesinės reabilitacijos sistemos metodinio pasiruošimo plėtojimo ir prie pačių reabilitacijos 
paslaugų plėtros. 

2.9.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonių „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V 
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra 
aiškiai apibrėžti. Dauguma jų yra tiesiogiai susiję su projektuose dalyvavusiais arba paramą gavusiais 
asmenimis, įmonėmis ar pastarųjų darbuotojais, todėl palyginti nesunkiai apskaičiuojami įgyvendinant 
projektus. Netgi rodikliai, kurie matuojami kaip procentinis pokytis

316
, yra gana aiškiai apibrėžti nurodant, 

kokios grupės pokytis matuojamas, pavyzdžiui, bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo 
profesinio ir (ar) remiamojo įdarbinimo programose. Tiesa, juose šiek tiek sudėtingiau apskaičiuoti, nes reikia 
vykdyti ilgesnę stebėseną. Be to, nėra aiškiai apibrėžta, kiek laiko asmuo turi būti įsidarbinęs, todėl įsidarbinimu 
gali būti laikomas ir labai trumpas (pvz., vieną dieną trukęs) darbas, nors iš tikrųjų tai nebūtų sėkminga 
integracija į darbo rinką. Galiausiai, įsidarbinimo per 6 mėn. lygis, anot LDB atstovų, nėra tinkamas rodiklis 
stebėti projektų, finansavusių viešuosius darbus, rezultatus, nes neatitinka jų logikos. Viešieji darbai, remiantis 
Užimtumo rėmimo įstatymu, yra skirti „suteikti galimybę darbo ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui 
būtinų lėšų ir sudaryti sąlygas laikinai įsidarbinti ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojams“

317
. Jie 

nėra skirti padėti susirasti nuolatinį darbą, todėl ir vertinti pasiektus rodiklius pagal tai, kokia dalis dalyvių 
įsidarbino per 6 mėn. nuo dalyvavimo projekte pradžios, nėra prasmės. 

2.9.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Tiek priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, tiek priemonė „VP1-1.2-
SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ buvo vykdomos valstybinio 
planavimo būdu. Abiem atvejais tai buvo tinkamiausias būdas, nes vykdytos veiklos yra glaudžiai susijusios su 
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis valstybės paslaugomis, kurios yra aiškiai įstatymuose apibrėžtos ir turi 
būti teikiamos pagal vienodą standartą. Be to, jų mastas reikalauja gerai išplėtotų institucijų (pvz., įgyvendinant 
pirmą priemonę per 160 tūkst. bedarbių buvo įtraukta į remiamojo įdarbinimo programas). Galiausiai, antroji 
priemonė buvo skirta sukurti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą, kuri ir toliau veiks kaip valstybės 
teikiamų paslaugų dalis, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį. Valstybinis planavimas ir investicijos į valstybės 
institucijas šiuo atveju užtikrina sukurtų paslaugų teikimo tęstinumą. 

2.9.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Mokymo kuponų įvedimą teikiant profesinio mokymo paslaugas galima vertinti ir kaip gerąją, ir kaip blogąją 
praktiką. Tai galima laikyti gerąja praktika dėl siekio paslaugas teikti lanksčiau, labiau atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, tačiau pernelyg didelė rezultatų kontrolė, sukurianti pernelyg didelius įpareigojimus tiek bedarbiams, 
tiek darbdaviams yra blogoji praktika.  

                                                                 
316Priemonei „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ nustatytas stebėsenos rodiklis yra „bedarbių 
įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio ir (ar) remiamojo įdarbinimo programose", o priemonei „VP1-1.2-SADM-02-V 
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ atitinkamas rodiklis yra „Įsidarbinusių neįgaliųjų dalis (iš visų 
baigusiųjų profesinės reabilitacijos programą praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos)". 
317 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas.” 
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2.10. Jaunimo užimtumo didinimas: priemonės „Parama pirmajam darbui“ 
(VP1-1.2-SADM-04-V) ir „VP1-1.2-SADM-05-V Jaunimo užimtumo ir motyvacijos 
skatinimas“ (VP1-1.2-SADM-05-V) 

2.10.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonės intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Priemonės „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ tikslas – didinti jaunimo užimtumą sudarant 
darbdaviams papildomas finansines paskatas įdarbinti jaunus (16–29 m.) asmenis. Vykdant priemonę 
darbdaviams bus kompensuojama pirmą kartą pagal darbo sutartį įdarbintų jaunų asmenų (16–29 m.) darbo 
užmokesčio dalis. Pagal priemonę bus kompensuojama 23,3 proc. (iki 396,1 lito) mėnesio darbo užmokesčio 
dalis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir 
pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Priemonė patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. 
nutarimu

318
 ir pagal ją vykdomas vienas projektas „Parama pirmajam darbui“. Projektui skirta 32 mln. litų ESF 

lėšų. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, kurį vykdo visuotinės dotacijos valdytoja INVEGA. 

2013 m. balandžio 17 d. patvirtinta nauja priemonė „VP1-1.2-SADM-05-V Jaunimo užimtumo ir motyvacijos 
skatinimas“. Ja bus siekiama motyvuoti socialiai pažeidžiamus jaunus asmenis integruotis į darbo rinką ir (arba) 
formaliojo švietimo sistemą ir suteikti reikalingų socialinio ir profesinio aktyvumo kompetencijų. Pagal šią 
priemonę bus remiamas niekur nedirbančio jaunimo savarankiškos veiklos organizavimas bei vykdymas ir 
intensyvios individualios pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems jauniems asmenims. Tai valstybinio 
planavimo priemonė, kurią įgyvendins SADM Jaunimo reikalų departamentas ir Lietuvos darbo birža. Jai 
numatyta skirti 8 mln. litų. Kadangi šio vertinimo rengimo metu dar nebuvo pasirašyta nė viena sutartis, todėl ji 
nebus toliau vertinama. 

Šių priemonių poreikį lėmė sparčiai suprastėjusi jaunimo užimtumo padėtis šalyje (žr. 4 lentelę). Jaunimo (15–
29 m.) nedarbo lygis šalyje išaugo nuo 6,7 proc. 2007 m. iki 19,5 proc. 2012 m.

319
 15–24 m. amžiaus grupės 

nedarbas buvo dar didesnis ir 2010 m. pasiekė net 35,1 proc. (vienas didžiausių rodiklių visoje ES). Ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu šalyje taip pat smarkiai padaugėjo niekur nedirbančių, nesimokančių ir praktikos 
neatliekančių (NEET) jaunuolių (2007 m. – 7 proc., 2012 m. – 11,1 proc.). Nors pastaraisiais metais padėtis 
pamažu gerėja, jaunimo nedarbo lygis išlieka gana aukštas, ypač lyginant su prieškriziniu laikotarpiu (2005–
2007 m.). Siekiant pažaboti išaugusį jaunimo nedarbą, nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d. 
darbdaviams buvo suteikta galimybė naudotis SODROS įmokų lengvata įdarbinant pirmą kartą pagal darbo 
sutartį dirbančius žmones. SODROS įmokos buvo sumažintos 23,3 proc. punkto – nuo 31 iki 7,7 proc., t. y. 
atleidžiant darbdavius nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, tačiau paliekant motinystės, ligos, nedarbo, 
nelaimingų atsitikimų darbe įmokas. Per dvejus metus ši lengvata buvo pritaikyta įdarbinant 101,1 tūkstančio 
asmenų

320
. Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ pratęs šios lengvatos galiojimą, teikdama 

identiško dydžio (23,3 proc.) subsidijas darbo užmokesčiui. 

2.10.–10.2.3. Kokie yra priemonės rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonės 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Priemonės rodikliai buvo planuojami atsižvelgiant į nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusios 
SODROS įmokų lengvatos duomenis. Ši lengvata buvo pritaikyta įdarbinant 101,1 tūkstančio asmenų

321
. ŽIPVP 

priede planuojama, kad priemonės „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ teikiamomis subsidijomis iki 
2015 m. pabaigos pasinaudos 10 000 darbdavių ir 20 000 jaunuolių (žr. 48 pav.). Kadangi priemonė pradėta 
vykdyti 2013 m. pradžioje, vertinimo metu prieinami tik pirminiai rodiklių pasiekimo duomenys. Remiantis 
SFMIS informacija, Iki 2013 m. rugsėjo 3 d. pagal šią priemonę buvo įdarbinti 106 jaunuoliai. Tai sudaro vos 0,53 
proc. veiksmų programoje ir sutartyse suplanuotos reikšmės. Tačiau, atsižvelgiant į ankstesnės SODROS 
lengvatos populiarumą ir priemonės įgyvendinimo trukmę (priemonė bus vykdoma iki 2015 m rugsėjo 30 d.), 
tikėtina, kad priemonės rodikliai bus pasiekti. Vis dėlto verta atkreipti dėmesį į tai, kad SODROS mokestinė 
lengvata buvo taikoma automatiškai visiems pirmą kartą įsidarbinantiems asmenims, o norint gauti subsidiją 
pagal priemonę „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“, darbdaviai turės užpildyti paraišką ir kreiptis į 

                                                                 
318 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.” 
319 Lietuvos statistikos departamentas, M3030905: Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas, 2013.  
320 Veidas.lt, „SODROS įmokų lengvata jaunuoliams bus palankesnė (2012 liepos 16 d.),” 2012, 
http://www.veidas.lt/%E2%80%9Esodros%E2%80%9C-imoku-lengvata-jaunuoliams-bus-palankesne. 
321 Ibid. 
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INVEGĄ. Šis papildomas žingsnis gali sumažinti priemonės populiarumą, lyginant su anksčiau taikyta SODROS 
lengvata

322
. 

48 pav. Priemonės „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ projekto sutartyse suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) 
produkto rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 rugsėjo 3 d. pateiktus duomenis. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 

Kokie yra (bus) ilgalaikiai priemonių įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių 
įgyvendinimas padėjo spręsti socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Šia priemone siekiama sumažinti ekonominio nuosmukio metu išaugusį jaunimo nedarbo lygį, kuris 
pastaraisiais metais tapo viena iš skaudžiausių ekonominių ir socialinių problemų šalyje. Jaunimo (15–24 m.) 
nedarbas (2012 m. 26,2 proc.) šiuo metu yra beveik dvigubai didesnis už bendrą nedarbo lygį (2012 m. 13,5 
proc.) šalyje. Tikėtina, kad subsidijos padės jauniems asmenims įgyti darbinės patirties bei įgūdžių ir leis mažinti 
jaunimo nedarbą. 

Tačiau svarbu atkreipti dėmes į tai, kad įgyvendinant subsidijuojamo įdarbinimo priemones gali pasireikšti 
išstūmimo ir pakeičiamumo efektai, kurie gali turėti neigiamos įtakos kitų amžiaus, tikslinių grupių užimtumui. 
Išstūmimo efektas pasireiškia, kai įdarbinimas būtų įvykęs ir be ES struktūrinių fondų paramos, tačiau 
įdarbinimo rezultatą būtų sukūrę ne paramą gavę subjektai, bet kiti subjektai

323
. Pakeičiamumo efektas 

pasireiškia, kai remiamam asmeniui suteikta parama (subsidija) sumažina galimybę įsidarbinti tiems asmenims, 
kurie negavo paramos (šiuo atveju – subsidijos). Europos Komisijos pateiktose rekomendacijose siūloma 
atsižvelgti į šių efektų įtaką vertinant struktūrinių fondų įtaką užimtumui

324
. Nors pakeičiamumo ir išstūmimo 

efektų įtaka priklauso nuo įvairių veiksnių ir ją apskaičiuoti yra sunku, šiuos efektus visgi vertėtų turėti omenyje 
vertinant priemonės indėlį sprendžiant socialines ir ekonomines problemas šalyje. 

Analizuojant priemonės indėlį mažinant jaunimo nedarbo lygį šalyje, svarbu atkreipti dėmesį į savaimiškumo 
(angl. deadweight) efektą. Savaimiškumo efektas apibūdina finansinės paramos efektyvumo mažėjimo situaciją, 
kai asmenys, gavę darbo užmokesčio subsidiją, būtų buvę įdarbinti bet kuriuo atveju panaudojant kitus 
finansavimo šaltinius (pvz., nuosavą kapitalą)

325
. Tarptautinė praktika rodo, kad taikant darbo užmokesčio 

subsidijas ar mokesčių lengvatas siekiant palengvinti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimą, 
savaimiškumo efektas gali pasireikšti gana smarkiai

326
. Pavyzdžiui, vertinant New Start programą Švedijoje, kai 

darbdaviams buvo teikiamos mokesčių lengvatos įdarbinant ilgalaikius bedarbius, pastebėta, kad nuo 50 iki 70 
proc. asmenų būtų buvę įdarbinti ir be mokesčių lengvatų

327
. Siekiant tiksliau įvertinti priemonės „VP1-1.2-

SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ grynąjį poveikį jaunimo nedarbo mažėjimui atmetant savaimiškumo 
efekto įtaką, rekomenduojama atlikti kontrafaktinį vertinimą. 

                                                                 
322 Interviu su INVEGA atstovu. 
323 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas (Vilnius, 2011), 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/ESF_uzimtumo_priemoniu_v
ertinimo_ataskaita_0516.pdf. 
324 European Commission, “Measuring Structural Funds Employment Effects” Working Document No. 6 (2007).  
325 Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruotos Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos 2004–2006 metų programavimo laikotarpiu panaudojimo efektyvumo vertinimo bei rekomendacijų dėl Europos Sąjungos 
strutūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimo 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu, 2008. 
326 Centre for Social Policy, University of Antwerp, Job Subsidies and Cuts in Employer’s Social Security Contributions: The Verdict of 
Empirical Evaluation Studies, 2005, http://www.npc.umich.edu/news/events/NPCEUconf/marx.pdf. 
327 Eurofound, Effectiveness of Policy Measures to Increase Employment Participation of Young People (Dublin, 2012), 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/60/en/1/EF1260EN.pdf. 
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2.10.–10.2.4. Koks yra priemonės tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES 
struktūrinės paramos poveikis yra pakankami? 

Kadangi priemonė„VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ dar tik pradedama įgyvendinti, sunku vertinti 
jos indėlį siekiant veiksmų programos tikslų. Priemonė turėtų padėti siekti ŽIPVP 1 prioriteto uždavinio – gerinti 
darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių. Remiantis ŽIPVP, šiuo uždaviniu siekiama didinti darbo jėgos 
paklausą pasitelkiant įvairias remiamojo įdarbinimo paskatas (tarp jų ir paramą pirmajam darbui). Parama 
pirmajam darbui prisidės prie bendro gyventojų užimtumo lygio augimo ir naujų galimybių jauniems 
bedarbiams suteikimo. Tačiau verta pažymėti, kad priemonės poveikis siekiant programos tikslų gali būti 
ribojamas išstūmimo efekto, dėl kurio vienos amžiaus grupės asmenų užimtumo didėjimas gali būti nemaža 
dalimi neutralizuotas kitos amžiaus grupės užimtumo mažėjimo (žr. 2.10.–10.2.3 poskyrį). 

2.10.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai? 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ sudaro palankesnes sąlygas jauniems asmenims įgyti 
profesinės patirties ir darbo rinkoje vertinamų įgūdžių. Tai turėtų padidinti jaunimo galimybes įsitvirtinti darbo 
rinkoje ateityje pasibaigus ES struktūrinei paramai. Darbdaviams ši priemonė yra patraukli tuo, kad suteikia 
galimybę mažesnėmis sąnaudomis išbandyti ir mokyti jauną darbuotoją. Pasibaigus subsidijos teikimo 
laikotarpiui tikėtina, kad jaunas asmuo turės pakankamai žinių ir kompetencijų dirbti už nesubsidijuojamą 
darbo užmokestį toje pačioje ar kitoje organizacijoje. 

Kita vertus, esama įvairių veiksnių, galinčių neigiamai paveikti rezultatų tęstinumo tikimybę. Darbdavius 
vienijančios organizacijos atstovo teigimu, jaunimas pirmąjį darbą dažnai vertina kaip laikiną, o darbdaviai, tai 
žinodami, vengia investuoti į jauno žmogaus žinias ir profesinį tobulėjimą

328
. Dėl to įdarbinimas subsidijuojant 

kartais yra įvardijamas kaip greitas (angl. quick-fix) aukšto jaunimo nedarbo mažinimo būdas, tačiau 
pasireiškiantis trumpuoju laikotarpiu

329
. Nors subsidijuojamo įdarbinimo metu įgyjama tam tikra darbinė 

patirtis ir įgūdžiai, nepakankamos investicijos į žinias gali kenkti priemonės ilgalaikiams rezultatams ir jų 
tęstinumui. 

2.10.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Kadangi priemonė dar tik pradedama įgyvendinti, sunku vertinti jos indėlį sprendžiant tikslinių grupių 
problemas. Atsižvelgiant į aukštą jaunimo (15–29 m.) nedarbo lygį (19,5 proc. 2012 m.) galima teigti, kad ši 
intervencija yra įgyvendinama laiku ir yra aiškiai orientuotą į tikslinę grupę. Darbo patirties ir įgūdžių stoka yra 
viena svarbiausių kliūčių, trukdančių jauniems žmonėms susirasti darbą. Priemone „VP1-1.2-SADM-04-V 
Parama pirmajam darbui“ siekiama sudaryti palankesnes sąlygas darbo patirties neturintiems jauniems 
asmenims įsidarbinti, įgyti vertingos patirties bei įgūdžių ir taip padidinti jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. 

2.10.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ pakeitė SODROS įmokų lengvatą, galiojusią 2010 m. 
liepos 1 d.–2012 liepos 31 d. Ši lengvata, įtvirtinta 2010 m. birželio 30 d. Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo pakeitimais

330
, numatė darbdaviams finansines paskatas įdarbinti pirmąkart įsidarbinančius asmenis. 

Priemonės veiklos taip pat siejasi su kitomis ESF lėšomis finansuojamomis užimtumą skatinančiomis 
priemonėmis, pavyzdžiui, „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“, „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP1-1.2-SADM-05-V Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ 
(žr. 14 lentelę). Šios priemonės sėkmingai papildo viena kitą ir yra orientuotos į užimtumo didinimą, ypatingą 
dėmesį skiriant socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims. 

                                                                 
328 Interviu su Lietuvos vreslo darbdavių konfederacijos atstovu.  
329 PricewaterhouseCoopers ir ProBaltic Consulting, ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo 
vertinimas. 
330 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4,5,7,8 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymas,” 2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-959, Valstybės žinios, 2010-07-20, Nr. 86-4517 (2010).  
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14 lentelė. Priemonės „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ suderinamumas su kitais finansavimo instrumentais  

Finansavimo 
 instrumentas 

Priemonė 
ESF ERDF 

Kiti ES 
finansavimo 
instrumentai  
(EŽŪFPK, EŽF) 

Nacionaliniai finansiniai 
instrumentai 

„VP1-1.2-SADM-04-V Parama 
pirmajam darbui“ 

- „VP1-1.1-SADM-12-V 
Subsidijos verslumui 
skatinti“  

- „VP1-1.2-SADM-01-V 
Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo 
rinką“ 

- „VP1-1.2-SADM-05-V 
Jaunimo užimtumo ir 
motyvacijos skatinimas“ 

 
 

  
 

- Užimtumo rėmimo 
įstatymas 

- Socialinių įmonių 
įstatymas 

- Valstybinio 
socialinio draudimo 
įstatymas 

Šaltinis: Sudaryta autorių.  

2.10.–10.2.8. Ar priemonė pakankama moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Planuojant „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ buvo pakankamai atsižvelgta į moterų ir vyrų 
lygybės ir nediskriminavimo principus. Priemonės finansavimo sąlygų apraše buvo numatytas reikalavimas 
atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus

331
. Priemonės pareiškėjais gali būti visi privatūs ir vieši 

juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina 
tik valstybės arba savivaldybių institucijos bei įstaigos), užsienio įmonių filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys 
(toliau kartu šiame poskyryje vadinama – įmonės), atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos 
institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas. Subsidijos darbo užmokesčiui teikiamos visiems reikalavimus 
atitinkantiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, 
negalios ar seksualinės orientacijos. Vertinant projekto veiklas nerasta ribojimų, kurie trukdytų įgyvendinti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus. 

2.10.–10.2.9. Įvertinti priemonės įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Kadangi priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ dar tik pradedama įgyvendinti, vertinti jos 
įgyvendinimo efektyvumo neįmanoma. 

2.10.–10.2.10. Koks yra priemonės indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ prisideda prie nacionalinės politikos tikslų, apibrėžtų 
Užimtumo rėmimo įstatyme

332
 ir Nacionalinėje jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programoje

333
. Jaunimo 

užimtumo didinimas yra taip pat numatytas kaip vienas iš prioritetų LR Vyriausybės 2012–2016 priemonių 
plane

334
. 

Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnis nustato įdarbinimą subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimą 
tarp remiamojo įdarbinimo priemonių. Nors jaunimas nepatenka į darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų 
sąrašą, 27 straipsnio 4 punktas nurodo, kad įdarbinimas subsidijuojant gali būti taikomas asmenims 
pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją

335
. 

Nacionalinėje jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programoje teigiama, kad Lietuvoje aktuali jaunimo 
užimtumo problema, nepakankamai ugdomas jaunimo profesinis orientavimas ir verslumo bei profesiniai 
įgūdžiai

336
. Įgyvendinant programos pirmąjį tikslą – užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės 

apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą – siekiama skatinti ekonominį ir socialinį verslumą, sudaryti 
palankias sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 

                                                                 
331 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-04-V visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ 
aprašo patvirtinimo,” 2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-527, Valstybės 
žinios, 2012-11-29, Nr. 138-7094 (2012). 
332 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas.” 
333Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo,” Patvirtinta 2010 
m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1715, Valstybės žinios, 2010-12-04, Nr. 142-7299 (2010).  
334 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos 2012-2016 metų programos prioritetinių priemonių patvirtinimo,” 2013 m. 
kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 228, Valstybės žinios, 2013-03-20, Nr. 29-1406 (2013). 
335 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas.”  
336 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo.” 
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LR Vyriausybės 2012–2016 priemonių plane numatoma konsoliduoti visų valstybės institucijų, socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų veiksmus ir parengti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų strategiją, 
ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. Plane taip pat numatoma parengti priemones ir veiksmus jaunimo 
užimtumui didinti ir verslumui skatinti

337
. 

2.10.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonės stebėsenai ir 
vertinimui? 

Planuojant priemonės rodiklių reikšmes buvo remiamasi 2010–2012 m. taikytos SODROS mokestinės lengvatos 
duomenimis. Vis dėlto nustatyti planuojamas rodiklių reikšmes buvo sudėtinga, nes SODROS įmokų lengvata 
buvo taikoma visiems pirmą kartą įdarbinamiems 16–29 m. asmenims. Įgyvendinant priemonę „VP1-1.2-SADM-
04-V Parama pirmajam darbui“, norėdami gauti subsidiją už pirmąkart įdarbintą jauną asmenį, darbdaviai turės 
kreiptis į INVEGĄ ir užpildyti paraišką. Tikėtina, kad šis papildomas žingsnis sumažins priemonės dalyvių skaičių, 
lyginant su SODROS lengvata. 

Produkto rodiklio formuluotė „įmonės, gavusios paramą pirmajam darbui“ nėra visiškai tiksli, nes vykdant šią 
priemonę teikiama parama gali pasinaudoti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Taip pat verta atkreipti dėmesį į 
tai, kad priemonės vertinimui ir stebėsenai atlikti yra pasirinkti tik produkto rodikliai, skaičiuojantys darbdavių, 
pasinaudojusių subsidija, ir įdarbintų asmenų skaičių. Norint objektyviai įvertinti priemonės įgyvendinimo metu 
pasiektus rezultatus, svarbu rinkti informaciją apie subsidija pasinaudojusius asmenis, kurie dirba praėjus 6 
mėn. ar 1 metams po projekto pabaigos. Tai padėtų tiksliau įvertinti priemonės rezultatų tęstinumą ir ilgalaikį 
poveikį. 

2.10.–10.2.12. Ar priemonės įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

„VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“ yra pirmoji SADM administruojama priemonė, kuri 
įgyvendinama taikant visuotinės dotacijos modelį. Šis įgyvendinimo būdas yra patrauklus tuo, kad smarkiai 
sumažina administracinius reikalavimus priemonės pareiškėjams ir galutiniams naudos gavėjams. Kadangi 
priemonė dar tik pradedama vykdyti, sunku vertinti šio įgyvendinimo būdo tinkamumą siekiant numatytų tikslų. 

2.10.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Vertinimo metu priemonė tik pradedama įgyvendinti, todėl šiuo metu neįmanoma identifikuoti gerosios ir 
blogosios praktikos pavyzdžių. 

 

2.11. Socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė integracija: priemonės 
„Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K) ir „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (VP1-
1.3-SADM-03-V) 

2.11.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonės intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ tikslas buvo „padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo 
rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“

338
, taip prisidedant prie ŽIPVP uždavinio stiprinti socialinę 

aprėptį. Pagal šią priemonę buvo remiamos veiklos, skirtos veiklos modeliams, priemonėms ir paslaugoms, 
skatinančioms socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, kurti ir 
įgyvendinti, savanoriškam darbui su tokiais asmenimis skatinti, reikalingoms metodikoms rengti ir darbuotojų 
kvalifikacijai tobulinti. Priemonės tikslinės grupės: 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 (per 50 metų) moterys ir vyrai; 
daugiavaikės ir vienišų tėvų, auginančių vaikus, šeimos; socialinės rizikos šeimos. 

                                                                 
337 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos 2012-2016 metų programos prioritetinių priemonių patvirtinimo.” 
338 Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ aprašymą 
žr. http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000117b. 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000117b
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Priemonė buvo įgyvendinama kaip projektų konkursas, kuriame galėjo dalyvauti tiek valstybės ar savivaldybių 
įstaigos, tiek įvairios nevyriausybinio sektoriaus organizacijos – asociacijos; labdaros ir paramos fondai; religinės 
bendruomenės ir bendrijos; tarptautinės organizacijos. Konkursui dėl finansavimo visą 2007–2013 m. laikotarpį 
buvo pateikta 318 paraiškų, iš kurių 133 (42 proc.) finansuotos. Priemonė buvo įgyvendinama skelbiant tris 
kvietimus: pirmas ir trečias kvietimai buvo panašios apimties, o antrasis smarkiai mažesnis tiek pagal skirtų lėšų 
dydį, tiek pagal paraiškų ir pasirašytų sutarčių skaičių (žr. 49 pav.). Pastarasis buvo skirtas tik vienai iš tikslinių 
grupių – asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, o pirmasis ir trečiasis – 
daugeliui įvairių socialinės rizikos grupių. Vertinimo metu (2013 m. rugsėjo pradžioje) 55 projektai jau buvo 
baigti, o 78 tebevyko. 

49 pav. Kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų integracija į darbo rinką“ ir jų finansavimo lygis bei gautos paraiškų ir pasirašytų sutarčių skaičius 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal interneto svetainėje www.esparama.lt skelbiamą informaciją. 

Socialinės-ekonominės padėties kaita didesnės įtakos priemonės įgyvendinimui ir jos intervencijos logikai 
neturėjo, tik šiek tiek koregavo finansinius planus ir siektinas rodiklių reikšmes. Finansavimo srityje įvyko keli 
pokyčiai: 2008 m. priemonei skirtų lėšų suma sumažėjo nuo 203,53 iki 173 mln. litų, panaikinus numatytus 
30,53 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų iš valstybės biudžeto, tačiau 2008 m. finansavimas vėl buvo 
padidintas iki 200,47 mln. litų, tik jau iš ES fondų lėšų (žr. 50 pav.). 2013 m. balandį buvo sumažinti visi 
produkto rodikliai (bendras rodiklis „socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys, dalyvavę pagal šią 
priemonę remiamoje veikloje“ sumažintas nuo 30 iki 25,5 tūkst., sumažinant ir atskiroms socialinės rizikos 
grupėms priklausančių asmenų, įtrauktų į projektų veiklas, skaičius). Be to, buvo sumažintos kai kurių rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės, pvz., rodiklio „nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės 
projektų dalyvių)“ sumažintas nuo 36 iki 20 proc. Toks rodiklių keitimas atspindėjo dėl ekonominės krizės dar 
labiau sumažėjusias socialinės rizikos asmenų galimybes įsidarbinti. 

50 pav. Priemonei „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 
numatytų skirti lėšų kaita 2007–2013 m. 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal ŽIPVP priedo informaciją. 

2013 m. liepos 3 d. buvo patvirtinta nauja priemonė, skirta socialinei aprėpčiai didinti: „Asmenų, sergančių 
priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (VP1-1.3-SADM-03-
V). Tai valstybinio planavimo priemonė, kurią įgyvendins Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentas. Jai numatyta skirti 10 mln. litų. Rengiant šią ataskaitą kvietimas teikti paraiškas pagal šią 
priemonę dar nebuvo paskelbtas, todėl ji toliau nebus vertinama. 
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2.11.–10.2.3. Kokie yra priemonės rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonės 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Vertinimo metu jau buvo pasiekti du iš produkto rodiklių: nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo 
vietų, ir asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, įtrauktų į pagal priemonę 
remiamas veiklas, skaičius viršijo nustatytas siektinas rodiklių reikšmes (žr. 51 pav.). Iš rezultato rodiklių 
vertinimo metu jau buvo pasiekti 2 iš 4, tačiau kadangi tai santykiniai rodikliai, rodantys, kokia dalis projektų 
dalyvių įsidarbino praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, jie dar gali ir išaugti, ir sumažėti, nelygu, kaip 
seksis įsidarbinti tebevykstančių projektų dalyviams. 

51 pav. Priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ projektų sutartyse suplanuoti 
pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais  

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM 2013 m. rugsėjo 3 d. pateiktus SFMIS duomenis. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. (vienetais 
arba proc.). 

2.11.–10.2.4. Koks yra priemonės tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES 
struktūrinės paramos poveikis yra pakankami? 

Plačiąja prasme priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką“ savo tikslus būtų pasiekusi, jei būtų padėjusi sumažinti socialinės rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų skaičių (arba jų dalį tarp visų gyventojų). Artimiausias šiems tikslams strateginio 
konteksto rodiklis yra skurdo rizikos lygis. Iš pradžių (2004 m.) jis siekė 20,5 proc. Buvo planuojama, kad iki 
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2015 m. turėtų sumažėti iki 10 proc., tačiau 2011 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje tebebuvo 20 proc. Tais pačiais 
metais skurdo riziką ar socialinę atskirtį patyrė 1,08 mln. asmenų, arba daugiau kaip trečdalis šalies gyventojų. 
Palyginti su 2005 m., tokių asmenų sumažėjo 320 tūkst., tačiau nėra duomenų, leidžiančių įvertinti, kiek prie šio 
sumažėjimo tiesiogiai prisidėjo vertinama priemonė. 

2.11.–10.2.5. Kokia yra rezultatų ir poveikio tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei 
paramai?  

Pagal priemonę teikiamų socialinės integracijos paslaugų tęstinumui kyla nemaža rizika, nes paslaugos buvo 
finansuojamos įgyvendinant atskirus projektus, kurių tęstinis finansavimas nėra užtikrintas. Nors būta nemažai 
vilčių, kad dalį tokių paslaugų, pavyzdžiui, teikiamų nevyriausybinių organizacijų, imsis finansuoti (pirkti) 
savivaldybės, tačiau trūkstant aiškaus perėmimo mechanizmo ir paskatų tam, tikėtina, jog nemaža dalis sukurtų 
paslaugų bus baigtos teikti, kai baigsis projektai. Iš dalies rezultatų tęstinumą užtikrins įgytos patirties ar 
sukurtų metodinių ir kitų priemonių panaudojimas ateityje teikiant panašias paslaugas, pirmiausia tose 
įstaigose, kurios nuolat užsiima panašia veikla. 

2.11.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Pagal suplanuotą intervencijos logiką priemonė buvo daugiausia nukreipta į socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų įsidarbinimo galimybių stiprinimą, t. y. jų darbo įgūdžių atkūrimą, profesinį mokymą ir pan. 
Tai tik iš dalies atitiko tikslinių grupių poreikius, nes nemažai daliai socialinės rizikos arba socialiai pažeidžiamų 
asmenų, pavyzdžiui, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, benamiams, priklausomybės ligomis sergantiems, 
pirmiausia reikia atkurti socialinius įgūdžius. Projektų lygmenyje buvo atsižvelgiama į šiuos poreikius ir 
stengiamasi juos patenkinti, tačiau priemonės lygmenyje (jos aprašymuose, rodikliuose tai menkai atsispindėjo, 
o buvo pabrėžiamas integracijos į darbo rinką aspektas). 

2.11.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ prisidėjo įgyvendinant įvairias socialinės rizikos asmenų socialinės integracijos ir užimtumo didinimo 
programas (žr. 15 lentelę). Kai kuriose programose buvo tiesiogiai nurodyta, kad tam tikros priemonės 
finansuojamos ES fondų lėšomis, pavyzdžiui, Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijoje nurodyta priemonė 
„Naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, remti nuteistųjų, kuriems paskirta probacija, 
socialinės integracijos ir socialinių paslaugų plėtros projektus“. 

15 lentelė. Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ suderinamumas su ERPF ir nacionaliniais finansiniais instrumentais 

Priemonės (ESF) ERPF priemonės Nacionaliniai finansiniai instrumentai (programos) 

„VP1-1.3-SADM-02-K 
Socialinės rizikos ir 
socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
integracija į darbo 
rinką“  

„VP3-2.4-SADM-01-R 
Nestacionarių 
socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra“ 

 Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 m. 
priemonės, patvirtintos LR Vyriausybės 2007 m. sausio 17 d. 
nutarimu Nr. 46 (2007) 

 Užimtumo rėmimo įstatymas, priimtas LR Seimo 2006 m. 
birželio 15 d. nutarimu Nr. X-694 (aktuali redakcija nuo 2012 12 
29), Užimtumo fondas 

 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, priimtas LR 
Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. lapkričio 28 
d. nutarimu Nr. I-2044 (aktuali redakcija nuo 2011 07 13) 

 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. 
nutarimu Nr. 227  

 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. 
nutarimu Nr. 1408 

 Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcija ir jos įgyvendinimo 
priemonių planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2007 m. vasario 
21 d. nutarimu Nr. 220 (2007) 

 Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 
2010–2016 metų programa, patvirtinta LR Seimo 2010 m. 
lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 (2010) 

 Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008–2010 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. 
nutarimu Nr. 309 (2008) 

Šaltinis: Sudaryta autorių.  
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2.11.–10.2.8. Ar priemonė pakankama moterų ir vyrų lygybei skatinti ir diskriminacijos 
prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Įgyvendinant priemonę „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija 
į darbo rinką“ nebuvo keliamas tikslas didinti moterų ir vyrų lygybę ar mažinti diskriminaciją, todėl priemonę 
šiuo aspektu vertinti netikslinga. Vis dėlto paminėtina, kad viena iš tikslinių priemonės grupių buvo moterys, po 
ilgesnės pertraukos (daugiau nei 24 mėn.) grįžtančios į darbo rinką. Taip priemonė netiesiogiai galėjo prisidėti 
prie moterų ir vyrų lygybių galimybių darbo rinkoje skatinimo, gerindama socialiai pažeidžiamų moterų padėtį 
darbo rinkoje. 

2.11.–10.2.9. Įvertinti priemonės įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Remiantis anksčiau atlikto šios priemonės vertinimo rezultatais, pagal paslaugų pobūdį efektyviausiu laikytinas 
individualus specialistų darbas su socialiai pažeidžiamais asmenimis, taip pat į socialinių ryšių kūrimą orientuoti 
užsiėmimai. Mažiau efektyvūs buvo nuotoliniai mokymai, vienkartinės konsultacijos, trumpalaikiai kursai, ypač 
didelėse grupėse. Kursų tipo veiklos ne tik menkiau prisideda prie socialinių tinklų kūrimo, bet ir apima pernelyg 
skirtingų patirčių ir gebėjimų asmenis. Tai mažina jų potencialią naudą (pvz., į tuos pačius anglų kalbos kursus 
įtraukiami skirtingas žinias turintys asmenys). Ypač naudingos veiklos, kurios skatina pačių pažeidžiamųjų 
aktyvumą, pavyzdžiui, savanorystė

339
. 

2.11.–10.2.10. Koks yra priemonės indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ prisidėjo įgyvendinant skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politiką, kuri buvo apibrėžta Skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 m. priemonėse

340
 ir Nacionaliniuose pranešimuose apie Lietuvos 

socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2006–2008 m. ir 2008–2010 m.
341

 Ji taip pat padėjo 
vykdyti atskirų tikslinių grupių socialinės integracijos politiką, apibrėžtą šiuose teisės aktuose: 

 Neįgaliųjų – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 
2010–2012 metų programa, taip pat nuo 2013 m. vykdoma Nacionalinė neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2013–2019 metų programa

342
. 

 Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų – Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcija ir jos įgyvendinimo 
priemonių planas

343
 (viena iš priemonių plane išskirtų priemonių yra „4.1. Naudojant Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų paramą, remti nuteistųjų, kuriems paskirta probacija, socialinės integracijos ir 
socialinių paslaugų plėtros projektus“). 

 Priklausomybės ligomis sergančiųjų – Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 
2010–2016 metų programa

344
 (priemonė „Užtikrinti reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę 

paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, neteisėtai vartojantiems narkotines ir psichotropines 
medžiagas“ ). 

 Romų – Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008–2010 metų programa
345

. 

2.11.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonės stebėsenai ir 
vertinimui? 

Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ rodikliai buvo tik iš dalies tinkami vertinti pagal šią priemonę pasiektus rezultatus. Visi rezultato rodikliai 
matavo dalyvių įsidarbinimo (arba mokymosi) lygį per 6 mėn. po dalyvavimo projekte, nors, kaip atskleidė 

                                                                 
339 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir 
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinę paramą. 
340 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 metų priemonių patvirtinimo,” 2007 m. sausio 
17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 46 (2007). 
341 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties strategijas 2008–2010 m.” 
342 Lietuvos Respublikos Seimas, „Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas”; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2010-2012 metų programa”; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–
2019 metų programa.” 
343 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo,” 2007 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 220 (2007). 
344 Lietuvos Respublikos Seimas, „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos 
patvirtinimo,” 2010 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1078 (2010). 
345 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008–2010 metų programos patvirtinimo,” 2008 m. kovo 
26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 309 (2008). 
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ankstesnis vertinimas
346

, projektų vykdytojai neretai didžiausia projektų sėkme laikė ne dalyvių įsidarbinimą 
(neneigiant jo svarbos), bet dalyvių įsitvirtinimą visuomenėje, socialinių įgūdžių atkūrimą. Pavyzdžiui, 
teistiesiems skirtuose projektuose pagrindinis tikslas buvo pakartotinio nusikalstamumo prevencija, 
priklausomiems asmenims – jų išsilaikymas blaivybėje. Taigi įsidarbinimo rodiklis negalėjo atspindėti projektų 
tikrųjų pasiektų rezultatų, be to, darė įtaką patiems projektams: norėdami pasiekti užbrėžtų įsidarbinimo 
rodiklių, projektų vykdytojai buvo linkę į projektus įtraukti mažesnę socialinę atskirtį patiriančius asmenis, kurių 
tikimybė įsidarbinti yra didesnė. 

2.11.–10.2.12. Ar priemonės įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką“ buvo įgyvendinta projektų konkurso būdu. Toks įgyvendinimo būdas pranašus tuo, kad buvo užtikrintos 
įvairesnės socialinės integracijos paslaugos, be to, į jų teikimą įsitraukė daugiau teikėjų, pirmiausia iš 
nevyriausybinio sektoriaus. Didžiausias finansavimo konkurso būdu trūkumas – paslaugų teikimo tęstinumo 
neužtikrinimas. Pasibaigus ES fondų finansuojamiems projektams, sukurtų paslaugų teikimas nutrūksta, nes 
nelieka finansavimo šaltinio. Kitaip tariant, socialinės integracijos ir reabilitacijos paslaugų sistema lieka labai 
fragmentuota, paslaugos teikiamos ne nuolat, o paslaugų teikėjų sukaupta kompetencija ir patirtis prarandama. 
Įgyvendinant priemonę buvo tikimasi, jog sukurtas paslaugas pasibaigus projektams iš nevyriausybinio 
sektoriaus ims pirkti savivaldybės, tačiau lūkesčiai nepasiteisino. 2014–2020 m. laikotarpiu svarbu kurti 
paskatas glaudesniam savivaldybių ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimui, pavyzdžiui, į savivaldybių 
rengiamus socialinių paslaugų planus reikėtų sistemiškai įtraukti paslaugas, teikiamas įgyvendinant ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, taip pat būtų galima investuoti į bendradarbiavimo 
skatinimą, pavyzdžiui, sukuriant socialinių paslaugų koordinatoriaus pareigas savivaldybėje. Galiausiai 
svarstytina galimybė panašią priemonę finansuoti ne projektų konkurso, o regioninio planavimo būdu.  

2.11.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Gerosios praktikos pavyzdžiu įgyvendinant šią priemonę laikytina kompleksinės reabilitacijos VšĮ „Socialiniai 
paramos projektai“ įgyvendinama iniciatyva „Mano guru“, kurią vykdant buvo sukurtas socialinis verslas – 
salotų restoranas, įdarbinantis priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų sėkmingai įveikusius jaunuolius ir 
taip suteikiantis jiems grįžimo į darbo rinką galimybę. Kavinėje „Mano guru“ yra organizuojami teoriniai ir 
praktiniai mokymai padavėjo, barmeno ir virėjo profesijoms įgyti. Jaunuoliams suteikiami teoriniai ir praktiniai 
mokymai iki 6 mėn., mokslo baigimo sertifikatai, darbdavio rekomendacija ir tarpininkaujama įsidarbinant. 
2010 m. šis projektas „RegioStars“

347
 konkurse buvo nominuotas kaip vienas iš 12 geriausių Europoje vykdytų 

socialinės integracijos projektų. 2011 m. „Mano guru“ tapo „Europos verslininkystės apdovanojimų 2011“ – 
„Apdovanojimo už pasiekimus skatinant verslininkystę“ – laureate atsakingos ir integruojančios verslininkystės 
kategorijoje. 

 

2.12. Infrastruktūros plėtra: priemonės „Lietuvos darbo biržos teritorinių 
darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ (VP3-2.3-SADM-01-V), 
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.4-SADM-01-R), 
„Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų 
plėtra“ (VP3-2.4-SADM-02-V), „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros 
plėtra“ (VP3-2.4-SADM-03-V) 

2.12.–10.2.2. Kaip pasikeitė priemonių intervencijų logika, besikeičiant socialinei-ekonominei 
situacijai? 

Bendra informacija apie priemones 

Įgyvendinant SSVP 2 prioriteto 3 uždavinį „Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos 
suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į 
darbo rinką“, vykdyta priemonė „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų 
infrastruktūros modernizavimas”, o įgyvendinant 4 uždavinį „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę 

                                                                 
346 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir 
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinę paramą, 170.  
347 „RegioStars“ apdovanojimai skiriami sėkmingiausiems ES finansuotiems projektams, kurie įgyvendinami taikant geriausias idėjas, 
progresyvius bei naujoviškus metodus. Šiuos apdovanojimus rengia Europos Komisija. 
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atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką“ – 3 priemonės: 
„VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „VP3-2.4-SADM-03-V 
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” ir „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra”. 

„VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslas yra mažinti 
socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruojant ir decentralizuojant socialinių 
paslaugų organizavimą ir teikimą, didinant jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų materialinę bazę ir 
prisidėti prie asmenų, kuriems skirta ši parama ir jų šeimos narių grįžimo į darbo rinką

348
. Įgyvendinant šią 

priemonę, finansuotas dienos socialinės globos centrų, socialinės priežiūros centrų, savarankiško gyvenimo 
namų, laikino gyvenimo namų, mišrių socialinių paslaugų centrų, psichosocialinės pagalbos centrų įkūrimas 
arba modernizavimas. Šios priemonės tikslinės grupės yra neįgalūs asmenys, neįgalūs ir sutrikusio intelekto 
vaikai, pagyvenę asmenys, socialinės rizikos šeimos ir kt. 

Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patvirtinta 2007 m. 
gruodžio mėn., o parama pirmiesiems projektams skirta 2009 m. balandį (žr. 4 priedą). Ši priemonė įgyvendinta 
regioninio planavimo būdu, t. y. sprendimus dėl finansuotinų projektų priėmė Regionų plėtros tarybos, 
vadovaudamosi LR Vyriausybės patvirtintu regionų projektų atrankos tvarkos aprašu ir SSVP priede kiekvienai 
apskričiai patvirtinta lėšų suma. 2013 m. rugsėjo mėn. finansavimui pagal šią priemonę gauti buvo pateiktos 
132 paraiškos, iš kurių 114 projektų skirta 160,76 mln. litų parama. 98 proc. šios sumos (157,33 mln. litų) 
sudarė ES lėšos, likusius 2 proc. – nacionalinio biudžeto lėšos. 2013 m. rugsėjį 54 projektai buvo įgyvendinami, o 
60 projektų – baigti įgyvendinti. Šiems projektams išmokėta 71 proc. (114,4 mln. litų) skirtos lėšų sumos. 48 
proc. projektų, skirtų nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai, baigti įgyvendinti 2010–2012 m., dar 30 proc. 
projektų numatyta baigti 2013 m., o 22 proc. projektų – 2014–2015 m. (žr. 53 pav.). 

„VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” tikslas yra užtikrinti 
pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams aukštą stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų 
paslaugų kokybę ir saugią aplinką modernizuojant esamas ar kuriant naujas socialinių paslaugų įstaigas

349
. 

Parama skirta siekiant modernizuoti veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, įrengiant patalpas ar kuriant naujas 
stacionarias socialinių paslaugų įstaigas (ne daugiau kaip 40 vietų), steigiant novatoriškas socialinių paslaugų 
įstaigas ir kt. Pagrindinės šios priemonės tikslinės grupės yra senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji ir be tėvų 
globos likę vaikai. Vienas projektas skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. 

Priemonė įgyvendinama pagal Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo programą
350

. Ji 
patvirtinta 2010 m. birželio mėn., o parama projektams pradėta teikti 2011 m. rugpjūtį (žr. 4 priedą). Ši 
priemonė vykdoma valstybės planavimo būdu, t. y. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudaro valstybės 
projektų sąrašus ir priima sprendimus dėl finansuotinų projektų. 2013 m. rugsėjo mėn. finansavimui pagal šią 
priemonę gauti buvo pateiktos 74 paraiškos, iš kurių 2 buvo vertinamos, 3 atmestos, o 69 projektams skirta 
149,85mln. litų parama. 85 proc. šios sumos (127,37 mln. litų) sudarė ES lėšos, likusius 15 proc. – nacionalinio 
biudžeto lėšos. Kadangi stacionarių socialinių paslaugų plėtrai skirti projektai pradėti įgyvendinti palyginti vėlai 
(2011 m.), numatoma vėlyva jų pabaiga. Net 64 proc. projektų planuojama baigti 2014–2015 m. (žr. 52 ir 53 
pav.). 

„VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų 
plėtra” tikslas yra atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, profesinę kompetenciją ir pajėgumą dalyvauti 
darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti jų užimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo 
rinkoje

351
. Įgyvendinant šią priemonę finansuojamas profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių 

įstaigų steigimas ir plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ir stiprinimas, aplinkos 
pritaikymas; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra; Techninės 

                                                                 
348 Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000119a. 
349 Priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800091a7. 
350 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo 
programa.” 
351 Priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra” aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000119b. 

http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000119a
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd53800091a7
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000119b
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pagalbos neįgaliesiems centro padalinių infrastruktūros plėtra; gestų kalbos vertėjų infrastruktūros plėtra. Šios 
priemonės tikslinė grupė yra negalią turintys asmenys. 

Priemonė patvirtinta 2007 m. gruodžio mėn., projektai atrinkti valstybės planavimo būdu, o finansavimas jiems 
skirtas nuo 2009 m. (žr. 4 priedą). 2013 m. rugsėjo mėn. 5 projektai buvo įgyvendinami, 6 baigti įgyvendinti ir 3 
paraiškos vertinamos. Projektams skirta 90,24 mln. litų, iš kurių 85 proc. (76,8 mln. litų) – ES lėšos. 2013 m. 
rugsėjį projektams buvo išmokėta 74,96 mln. litų, arba 83 proc. skirtų lėšų sumos. 8 iš 11 projektų skirti 
profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai Panevėžyje, Klaipėdoje, Palangoje, Trakuose, Mažeikiuose, 
Utenoje, Kaune ir Rokiškyje. Projektas, skirtas Neįgalumo ir darbingumo tarnybos infrastruktūros plėtrai, 
atnaujino šios tarnybos teritorinius skyrius aštuoniuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Plungėje, 
Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje ir Tauragėje). Techninės pagalbos neįgaliesiems padaliniai modernizuoti 
septyniuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose). Priemonės 
lėšomis taip pat planuojama išplėsti gestų kalbos infrastruktūrą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 
2013 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtas įgyvendinti tik vienas projektas dėl gestų kalbos vertėjų centro pastato 
rekonstrukcijos Šiauliuose, kitos 3 paraiškos buvo vertinamos. 55 proc. projektų pagal šią priemonę baigti 
2010–2012 m., 45 proc. projektų numatyta baigti 2013–2015 m. (žr. 53 pav.). 

„VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ 

Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” 
tikslas yra gerinti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų kokybę darbdaviams, 
ieškantiesiems darbo ir siekiantiesiems profesinės karjeros asmenims, didinti paslaugų įvairovę

352
. Įgyvendinant 

šią priemonę, finansavimas skirtas vienam projektui, kurio metu parengta teritorinių darbo biržų techninė 
dokumentacija ir pastatytos, įrengtos arba rekonstruotos patalpos dvylikoje miestų (Kaišiadoryse, Kelmėje, 
Palangoje, Plungėje, Varėnoje, Zarasuose, Šalčininkuose, Biržuose, Joniškyje, Kaune, Mažeikiuose ir Telšiuose). 
Pagrindinės priemonės tikslinės grupės yra darbdaviai, bedarbiai ir darbo ieškantys asmenys. 

Priemonė patvirtinta 2007 m. gruodžio mėn., o finansavimas projektui skirtas 2008 m. rugsėjį (žr. 4 priedą). 
Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtrai skirta 73,12 mln. litų, kurių 100 proc. sudarė ES lėšos. 2013 m. 
sausio mėn. projektui buvo išmokėta 70,26 mln. litų, jis baigtas įgyvendinti 2010 m. rugsėjo mėn. 

52 pav. Projektų pagal priemones pradžia (procentinė visų projektų dalis) 

 Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 

                                                                 
352 Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001199. 
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53 pav. Numatoma projektų pagal priemones įgyvendinimo pabaiga (procentinė visų projektų dalis) 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 

Intervencijų logikos kaita 

Įgyvendinant infrastruktūros plėtros priemones, pagrindinis intervencijų logikos pokytis buvo priemonės „VP3-
2.3-SADM-02-V Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros modernizavimas" panaikinimas ir priemonės „VP3-
2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įvedimas. Pirmoji priemonė turėjo 
prisidėti prie SSVP 2 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo; pagal ją numatyta plėtoti ir atnaujinti profesinio 
mokymo infrastruktūrą, siekiant teikti darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio mokymo programas ir taip 
pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją bei paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką

353
. 

2010 m. LR Vyriausybės sprendimu dalis priemonei „Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros plėtra“ 
įgyvendinti numatytų lėšų kartu su planuotomis priemonės veiklomis administruoti perduotos Švietimo ir 
mokslo ministerijai. Kita dalis lėšų perkelta naujai SADM 2 prioriteto 4 uždavinio priemonei „VP3-2.4-SADM-03-
V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Šiuos pokyčius lėmė dvi priežastys. Pirma, 2010 m. reorganizuota profesinio mokymo sistema, todėl devyni 
darbo rinkos mokymo centrai, anksčiau buvę pavaldūs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, perduoti 
Švietimo ir mokslo ministerijai

354
. Antra, 2010 m. nustatyta, kad stacionarių socialinės globos įstaigų 

infrastruktūros būklė yra ypač prasta, o šių įstaigų teikiamų paslaugų poreikis aukštas
355

. Dėl ekonominės krizės 
sumažinus nacionalinius asignavimus šiai sričiai, nuspręsta stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą 
modernizuoti priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis. 

Apskritai socialiniai-ekonominiai pokyčiai neturėjo reikšmingesnės įtakos infrastruktūros plėtros priemonių 
intervencijų logikai ir neatspindėjo intervencijų logikos pokyčių. Pavyzdžiui, pagal priemonę „VP3-2.4-SADM-02-
V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra” profesinės reabilitacijos 
įstaigoms modernizuoti buvo numatyta 40 mln. litų. Pasirašius sutartis dėl 8 projektų paaiškėjo, kad joms 
įgyvendinti reikės tik 36 mln. litų. Sutaupyti 4 mln. litų perskirstyti toms priemonėms, kurioms trūko 
finansavimo: 2010 m. gruodžio mėn. 2 mln. litų skirta priemonei „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos 
teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas”

356
, o 2012 m. liepos mėn. – priemonei „VP3-2.4-SADM-

03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
357

 (žr. 4 priedą „Priemonių suvestinė informacija“). 

Priemonei „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” 
2010 m. skirta papildomai 2 mln. litų, nes, sutaupius lėšų iš 12 teritorinių darbo biržų atnaujinimo, numatyta 
modernizuoti papildomą darbo biržą Utenoje (šiems darbams numatyta skirti 8 mln. litų). Dėl šios priežasties 
priemonės produkto rodiklis „pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga“ padidintas 
nuo 12 iki 13 (žr. 4 priedą). 2013 m. priimtas sprendimas Utenos daro biržos nemodernizuoti (plačiau apie tai žr. 

                                                                 
353 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.,” Patvirtinta Stebėsenos 
komiteto 2011 m. birželio 16 d., CCI2007LT161PO001 (2011). 
354 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl viešųjų įstaigų darbo rinkos mokymo centrų turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo,” 
2010 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 161, Valstybės žinios, 2010-02-25, Nr. 23-1073 (2010). 
355 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „SSVP įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.” 
356 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 
1856, Valstybės žinios, 2010-12-31, Nr. 158-8046 (2010). 
357 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 880, 
Valstybės žinios, 2012-07-24, Nr. 88-4573 (2012). 
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2.12.–10.2.6 poskyrį), todėl šiai priemonei skirtas finansavimas 2013 m. liepos 24 d. sumažintas 7,93 mln. litų. 
Šios lėšos perkeltos priemonei „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
2009 m. kovo mėn. taip pat pakeistas priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra” rezultato rodiklis „naujos darbo vietos“

358
. Šio rodiklio 

reikšmė sumažinta nuo 275 iki 120. Šis pakeitimas atliktas nustačius, kad pagal sutartis su projektus 
įgyvendinančiomis institucijomis realu tikėtis perpus mažesnio naujų darbo vietų skaičiaus. 

Intervencijos logikos tinkamumas papildomai aptariamas 2.12.–10.2.6 poskyryje. 

2.12.–10.2.3. Kokie yra priemonių rezultatai ir poveikis? Kokie yra/bus ilgalaikiai priemonių 
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių įgyvendinimas padėjo spręsti 
socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Kokie yra programų priemonių rezultatai ir poveikis? 

2013 m. rugsėjo mėn. iki galo nebuvo pasiektas nė vienas priemonių, skirtų infrastruktūros plėtrai, rezultato 
rodiklis. Tai lėmė tiek užsitęsęs priemonių įgyvendinimas, tiek rodiklių skaičiavimo metodikų keitimas. 
Pavyzdžiui, teritorinės darbo biržos pagal priemonę „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių 
darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” baigtos modernizuoti dar 2010 m., bet produkto rodiklis 
„pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga“ pasiektas tik 92,3 proc. Rekonstruotos 
12 teritorinių darbo biržų, išskyrus pastatą Utenoje (apie tai plačiau rašoma 2.12.–10.2.6 ir 2.12.–10.2.9 
poskyriuose). SFMIS duomenimis, šios priemonės rezultato rodiklio pasiekimas yra 0 proc. (žr. 54 pav.). Tam 
įtakos turėjo 2012 m. SADM priimtas sprendimas keisti šio rodiklio matavimo metodiką, t. y. skaičiuoti asmenis, 
gavusius tiesioginės naudos iš investicijų į infrastruktūrą per metus nuo projekto baigimo (o ne kasmet iki 
2015 m., kaip numatyta priemonės finansavimo sąlygų apraše). Kad šis pakeitimas įsigaliotų, jį dar turi 
patvirtinti Europos Komisija

359
. Projektas „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007–2010 m.“ baigtas 

įgyvendinti 2012 m. rugpjūčio mėn., tačiau rezultato rodiklio pasiekimo reikšmės 2013 m. rugsėjo mėn. dar 
nebuvo žinomos. 

54 pav. Priemonės „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ projektų sutartyse 
suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 
100 proc. – veiksmų programų prieduose suplanuotos rodiklių reikšmės. 

2013 m. rugsėjo mėn. buvo pasiekta 83 proc. priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra” produkto rodiklio reikšmės. Šios priemonės rezultato 
rodiklio „profesinės reabilitacijos vietos“ reikšmė pasiekta 66,5 proc., bet kitų dviejų rezultato rodiklių pasiektos 
reikšmės buvo žemesnės (žr. 55 pav.). Tai lėmė keletas priežasčių. Pirma, vėlai pradėta vykdyti viena iš šios 
priemonės veiklų – gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra. 2013 m. rugsėjo mėn. tik vienas šiai 
veiklai priskiriamų projektų buvo pradėtas įgyvendinti ir vyko kitų trijų paraiškų vertinimas. Antra, rezultato 
rodikliai „neįgalieji, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į neįgaliesiems skirtos infrastruktūros plėtrą“ ir „naujos 
darbo vietos“ apskaičiuojami praėjus metams po projekto užbaigimo. Kadangi 20 proc. projektų pagal šią 
priemonę baigti įgyvendinti 2012 m., jų pasiektos rodiklių reikšmės bus žinomos 2013 m. pabaigoje. Dar 40 
proc. projektų, kuriems skirtas finansavimas pagal šią priemonę, numatoma baigti 2013 m. Vadinasi, galutinai 
pasiektos rezultato rodiklių reikšmės bus žinomos 2014 m. pabaigoje. Įgyvendinant šią priemonę, keitėsi šio 

                                                                 
358 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo,” 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 220, 
Valstybės žinios, 2009-04-02, Nr. 36-1388 (2009). 
359 Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. 
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rodiklio skaičiavimo metodika
360

. Ji bus suvienodinta pakeitimus patvirtinus Europos Komisijai (analogiška 
priemonei „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas”). 

55 pav. Priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ projektų sutartyse 
suplanuoti pasiekti ir pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 
100 proc. – veiksmų programų prieduose suplanuotos rodiklių reikšmės. 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ rezultato ir produkto 
rodiklių pasiekimo reikšmės 2013 m. rugsėjo mėn. buvo gana aukštos. Pavyzdžiui, produkto rodiklio reikšmė jau 
viršijo 100 proc. (žr. 56 pav.). Pasiektos rezultato rodiklių reikšmės taip pat buvo aukštos, išskyrus rodiklį 
„tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtrą“. Kaip ir anksčiau pristatytose priemonėse, šis rodiklis matuojamas praėjus metams po 
projekto įgyvendinimo, o 52 proc. projektų pagal šią priemonę bus baigti įgyvendinti 2013–2015 m. 

56 pav. Priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir 
pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 
2015 m. (vienetais). 
100 proc. – veiksmų programų prieduose suplanuotos rodiklių reikšmės. 

                                                                 
360 Pradinėse rodiklio versijose (patvirtinus veiklas „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“, „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros 
plėtra“) tiesioginės naudos gavėjai buvo skaičiuojami kasmet 5 metus po projekto įgyvendinimo, vėliau (patvirtinus veiklą „Gestų kalbos 
vertėjų centrų infrastruktūros plėtra“) – 1 metus po projekto įgyvendinimo. 
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Priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patvirtinta vėliausiai – 
2010 m. birželio mėn., todėl jos pasiektos rodiklių reikšmės yra žemiausios (žr. 57 pav.). Kita vertus, nors 
2013 m. rugsėjo mėn. buvo baigti tik 4 iš 69 (6 proc.) projektai, priemonės rezultato rodiklio reikšmė siekė 
8,7 proc. Tikėtina, kad galutinė šio rodiklio reikšmė paaiškės tik 2016 m., nes 97 proc. projektų pagal šią 
priemonę numatoma baigti 2013–2015 m. 

57 pav. Priemonės „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų sutartyse suplanuoti pasiekti ir 
pasiekti (proc.) produkto ir rezultato rodikliai, palyginti su veiksmų programoje numatytais priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliais 

 
Šaltinis: Parengta autorių pagal SADM pateiktus duomenis, 2013 m. rugsėjo mėn. 
Pastaba: Skliausteliuose prie rodiklio pavadinimo pateikiama veiksmų programoje nurodyta planuojama rodiklio reikšmė 2015 m. 
(vienetais). 
100 proc. – veiksmų programų prieduose suplanuotos rodiklių reikšmės. 

Verta pažymėti, kad daugelis paramą pagal infrastruktūros plėtros priemones gavusių pareiškėjų įsipareigojo 
pasiekti aukštesnes nei veiksmų programų prieduose numatytos rodiklių reikšmes (žr. 54–57 pav.). Pavyzdžiui, 
priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” sutartyse suplanuota 
pasiekti 149 proc. rezultato ir 203 proc. produkto rodiklių reikšmių. Finansavimą pagal priemonę „VP3-2.3-
SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” gavę pareiškėjai, 
atvirkščiai, įsipareigojo pasiekti 43 proc. rezultato ir 92 proc. produkto rodiklių reikšmių. Tikėtina, kad, 
nusprendus keisti šios priemonės rodiklių skaičiavimo metodiką, pasiektos jos rodiklių reikšmės priartės prie 
100 proc. 

Infrastruktūros plėtrai skirtų priemonių poveikis išsamiau aptariamas 2.12.–10.2.4 poskyryje. 

Kokie yra (bus) ilgalaikiai priemonių įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai? Kaip priemonių 
įgyvendinimas padėjo spręsti socialines, ekonomines problemas ir tenkinti visuomenės poreikius? 

Infrastruktūros plėtros priemonių poveikis yra dvejopas. Pirma, Lietuvoje išplėtotos socialinės paslaugos ir, 
antra, sudarytos sąlygos efektyviau teikti paslaugas (įskaitant profesinės reabilitacijos) neįgaliesiems ir 
įdarbinimo paslaugas bedarbiams. 

Priemonės, skirtos stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, yra aktualios dėl kelių 
priežasčių: a) dėl emigracijos ir visuomenės senėjimo Lietuvoje auga socialinių paslaugų poreikis; b) skirtingose 
savivaldybėse socialinės paslaugos yra išplėtotos netolygiai ir c) nuo 2013 m. sausio mėn. Lietuvoje 
įgyvendinamas socialinės globos įstaigų licencijavimas, kuriam be papildomo finansavimo įstaigos nebūtų 
galėjusios pasiruošti. Projektus įgyvendinančios organizacijos yra įsipareigojusios pastatyti, rekonstruoti ar 
suremontuoti 71 stacionarių ir 117 nestacionarių socialinių paslaugų objektų. Baigus įgyvendinti šiuos 
projektus, bus iš dalies patenkintas tiek naujos socialinių paslaugų infrastruktūros poreikis, tiek renovuoti seni, 
licencijavimo normų neatitinkantys pastatai. Ateityje šios priemonės sudarys sąlygas teikti kokybiškas socialines 
paslaugas pažeidžiamoms visuomenės grupėms (neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, globojamiems 
(rūpinamiems) vaikams ir kt.) ir skatins socialinės rizikos asmenis bei socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų 
šeimų narius geriau integruotis į visuomenę ir darbo rinką. 

2012 m. Socialinės apsaugo ir darbo ministerija priėmė Deinstitucionalizacijos strategines gaires
361

. Šis 
dokumentas nustato, kad iki 2030 m. institucines socialines paslaugas Lietuvoje turės pakeisti bendruomeninės 
socialinės paslaugos. Šį procesą sudarys daug etapų, pavyzdžiui, bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra, 
pereinamųjų paslaugų kūrimas, socialinių darbuotojų perkvalifikavimas ir pan. Priemonės, skirtos stacionarių ir 
nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai, sudarė palankias sąlygas deinstitucionalizacijai dėl kelių priežasčių. 
Pirma, šių priemonių lėšomis įkurtos ir išplėstos įvairios bendruomeninės socialinės paslaugos: grupinio 
gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai, dienos centrai ir pan. Antra, finansavimas pagal priemonę 

                                                                 
361 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, “Deinstitucionalizacijos strateginės gairės, 2012.” 
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„VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” skirtas tik toms socialinių paslaugų 
įstaigoms, kuriose yra ne daugiau kaip 40 vietų. Taigi ES SF lėšos buvo investuojamos į nestacionarių paslaugų 
plėtrą ir nedidelį stacionarą. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, Lietuvoje patvirtinus 
Deinstitucionalizacijos programą, reikės tęsti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą ir 
atnaujinti dalį stacionarių paslaugų. 

Priemonės, skirtos teritorinių darbo biržų infrastruktūrai modernizuoti ir neįgaliesiems skirtoms profesinės 
reabilitacijos įstaigoms plėtoti aktualios dėl šių priežasčių: a) nors valstybės užimtumo rėmimo politiką 
įgyvendinančių įstaigų paslaugų prieinamumas 2007 m. buvo neblogas, tačiau jų infrastruktūra buvo pasenusi ir 
nesudarė galimybių teikti kokybiškas įdarbinimo paslaugas; b) 2010 m. įvykdyta Lietuvos darbo biržos 
pertvarka, dėl kurios Darbo birža gavo daugiau funkcijų (perėmė dalį likviduotos Lietuvos darbo rinkos mokymo 
tarnybos funkcijų); c) profesinis mokymas buvo menkai prieinamas specialiųjų poreikių asmenims, nes 
profesinio mokymo įstaigos nebuvo pritaikytos jų poreikiams. Įgyvendinus šias priemones, išplėtota paslaugų 
neįgaliesiems infrastruktūra (įkurti aštuoni neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrai, modernizuota Neįgalumo 
ir darbingumo tarnybos ir Techninės pagalbos neįgaliesiems infrastruktūra) ir sutvarkyta didelė dalis teritorinių 
darbo biržų infrastruktūros (12 objektų). Šios paslaugos tapo labiau prieinamos, sudarytos sąlygos teikti 
aukštesnės kokybės profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo paslaugas. 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Lietuvoje bus aktualu modernizuoti tas teritorines darbo biržas, kurių 
infrastruktūra yra pasenusi ir kurios negavo 2007–2013 m. laikotarpio paramos. Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos infrastruktūra šiuo metu jau yra ganėtinai išplėtota, o paslaugos yra prieinamos. Svarbiausias kito 
laikotarpio iššūkis yra užtikrinti, kad šiuose centruose būtų teikiamos kokybiškos paslaugos ir rasti lėšų joms 
finansuoti. 

2.12.–10.2.4. Koks yra programos tikslų pasiekimo laipsnis? Ar pasiekti rezultatai ir ES 
struktūrinės paramos poveikis yra pakankami? 

Rezultato rodiklių pasiekimo laipsnis aptartas 2.12.–10.2.3 poskyryje, o šiame poskyryje bus aptariamas 
kontekstinių rodiklių pasiekimo laipsnis. 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje
362

 socialinių ir įdarbinimo paslaugų infrastruktūros 
plėtra vykdoma pagal 2 veiksmų programos tikslą: užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias 
sveikatos priežiūros, švietimo, valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas 
paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems. 

Kontekstiniai užimtumo rodikliai artėja prie 2015 m. iškeltų uždavinių. Pavyzdžiui, darbo jėgos aktyvumo lygis 
nuo 2005 iki 2012 m. išaugo 3,6 proc. punkto ir priartėjo prie 2015 m. tikslo – 73,5 proc. (žr. 3 priedą). Bendras 
gyventojų užimtumo lygis per tą patį laikotarpį išliko toks pat, bet išaugo pagyvenusių asmenų (55–64 m.) 
užimtumas, o moterų užimtumas pasiekė 2015 m. tikslą. Vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas nuo 2004 iki 
2012 m. sumažėjo 4,1 proc. punkto. Šie kontekstiniai rodikliai rodo, kad nors 2008–2009 m. buvo ekonominė 
krizė, tikslinių grupių užimtumas nesumažėjo. Prie to iš dalies prisidėjo teritorinių darbo biržų modernizavimas, 
leidęs pagerinti įdarbinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Tikėtina, kad panašų poveikį turėjo ir priemonė 
„VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra”. Vis 
dėlto neįgalieji labiau pajuto ekonominės krizės poveikį: nuo 2008 iki 2012 m. darbą turinčių neįgaliųjų dalis 
sumažėjo 2,4 proc. punkto

363
. Nuo 2004 iki 2011 m. skurdo lygis Lietuvoje beveik nepasikeitė ir išliko apie 20 

proc. (žr. 3 priedą). „Eurostat“ duomenimis, pagal šį rodiklį Lietuva yra 22 tarp kitų ES narių. 

Daugelio SSVP tikslų pasiekimo laipsnį ir priemonių įtaką kontekstiniams rodikliams 2013 m. rugsėjo mėn. 
įvertinti sudėtinga, nes projektai, skirti infrastruktūros plėtrai, vis dar yra įgyvendinami. Pavyzdžiui, iki 2012 m. 
pabaigos baigta 48 proc. projektų pagal priemonę „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ ir 55 proc. projektų pagal priemonę „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra”. 47 proc. nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai ir 93 
proc. stacionarių socialinių paslaugų plėtrai skirtų priemonių pradėta įgyvendinti tik 2011–2012 m. Tik projektas 
pagal priemonę „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas” pradėtas įgyvendinti 2007 m., o baigtas – 2010 m. Net 64 proc. projektų, skirtų kurti 
stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, bus baigti 2014–2015 m. Dėl šių priežasčių sudėtinga įvertinti, ar 
pasiekti rezultatai ir ES struktūrinės paramos poveikis yra pakankami (atsižvelgiant į finansavimo apimtį, iškeltus 
tikslus ir tikslinių grupių poreikius). Tikslinių grupių poreikiai aptariami 10.12.–10.2.6 poskyryje. 

                                                                 
362 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.” 
363 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programa”; Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programa.” 
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2.12.–10.2.5. Kokia yra rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus ES struktūrinei paramai? 

Priemonių „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-SADM-03-
V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” tęstinumui įtaką daro kelios sąlygos. 

Pirma, baigus įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpio priemones, įkurtuose naujuose arba išplėstuose 
infrastruktūros objektuose reikės užtikrinti socialinių paslaugų tęstinumą. Biudžetinių įstaigų įkurtus socialinių 
paslaugų objektus įsipareigojo finansuoti savivaldybės, tačiau dėl ribotų savivaldybių biudžetų finansavimas 
šioms įstaigoms gali būti nepakankamas

364
. Tuo metu, kol socialinės globos įstaigos modernizuojamos ES SF 

lėšomis, savivaldybės dažnai neskiria papildomo finansavimo šiems objektams. Pasibaigus struktūrinių fondų 
lėšomis, savivaldybėms būna sudėtinga rasti lėšų atnaujintoms ar sukurtoms naujoms socialinėms paslaugoms 
finansuoti

365
. 2014–2020 m. reikia ieškoti būdų, skatinančių savivaldybes prisiimti atsakomybę už tęstinį 

infrastruktūros objektuose teikiamų socialinių paslaugų finansavimą. 

Antra, 2013–2015 m. Lietuvoje vyksta socialinės globos įstaigų licencijavimas. Priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V 
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” sudarė sąlygas kai kurioms socialinės globos įstaigoms, 
kurios neatitinka Socialinės globos normų apraše

366
 nustatytų reikalavimų, susitvarkyti infrastruktūrą ir 

licencijuoti teikiamas paslaugas. Priemonės lėšomis numatoma įkurti arba modernizuoti 71 stacionarią 
socialinių paslaugų įstaigą. Gavusios licencijas šios globos įstaigos galės vykdyti savo veiklą nuo 2015 m. ir tai 
užtikrins priemonės rezultatų tęstinumą. 

Trečia, 2012 m. pabaigoje Lietuvoje priimti pirmieji strateginiai dokumentai, skirti socialinės globos įstaigų 
deinstitucionalizacijai

367
 (žr. 2.12.–10.2.3 poskyrį). Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai 

skirtos priemonės sudarė sąlygas šiam procesui vykti: jų lėšomis finansuota bendruomeninių socialinių paslaugų 
plėtra ir modernizuotos nedidelės stacionarios paslaugos. Šių priemonių investicijų tęstinumą užtikrins tai, kad 
įgyvendinant deinstitucionalizacijos programą (ją numatyta priimti 2013 m.), reikės toliau plėsti 
bendruomeninių socialinių paslaugų tinklą, plėtoti pereinamąsias paslaugas ir atnaujinti dalį stacionarių 
socialinių paslaugų tinklo. 

Įgyvendinant deinstitucionalizaciją sunkiausia bus užtikrinti sklandų perėjimą nuo stacionarių prie nestacionarių 
socialinių paslaugų. Kaip parodė Elektrėnų savivaldybės atvejo studija, nestacionarios paslaugos yra pigesnės 
nei stacionarios paslaugos, todėl panaikinus dalį stacionarių įstaigų, būtų galima finansuoti sąlyginai daugiau 
nestacionarių paslaugų. Kyla grėsmė sukurti dvi paraleliai veikiančias socialinių paslaugų sistemas, kurias 
išlaikyti būtų labai brangu. Svarbu efektyviai perskirstyti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad naujos 
bendruomeninės paslaugos pamažu pakeistų institucines paslaugas. 

Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas” tęstinumą užtikrina tai, kad jos lėšomis modernizuota 12 svarbių Lietuvos darbo biržos 
infrastruktūros objektų (Kaišiadoryse, Kelmėje, Palangoje, Plungėje ir kituose miestuose). Lietuvos darbo birža 
yra atsakinga už tolesnį teritorinių darbo biržų finansinį, institucinį ir techninį aprūpinimą. Teritorinių darbo 
biržų veikla ir paslaugų kokybės gerinimas yra numatyti Lietuvos darbo biržos strateginiuose dokumentuose. Be 
to, jų veikla nėra baigtinė ir tai užtikrina šios infrastruktūros institucinį tęstinumą

368
. 

Įgyvendinant priemonę „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra”, kai kurios paramą gavusios institucijos tapo pavaldžios Švietimo ir mokslo 
ministerijai. Darbo rinkos mokymo centrai, teikiantys profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir (kai kurie iš 
jų) teikiantys profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, anksčiau priklausė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai, bet 2010 m. jų savininko teises perėmė Švietimo ir mokslo ministerija

369
. Priemonės lėšomis 

modernizuoti keturi darbo rinkos mokymo centrai. Kitos įstaigos (pavyzdžiui, Valakupių reabilitacijos centras, 
Trakų neįgaliųjų užimtumo centras), kurios teikia tik neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas, liko 
pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šios reorganizacijos tikslas buvo pasiekti, kad už profesinės 
reabilitacijos paslaugas Lietuvoje būtų atsakinga viena ministerija. 

                                                                 
364 Analogiškos problemos pavyzdys - Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės „VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių 
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ lėšomis finansuojamas projektas „Universalaus daugiafunkcio centro Bartkuškio kaime 
steigimas“ (žr. Širvintų atvejo studiją). Įkurtame centre numatoma teikti socialines, kultūros, švietimo ir kitas paslaugas, bet savivaldybė 
neturi galimybių finansuoti naujų etatų šiame centre kūrimo. Dėl šios priežasties kyla rizika, kad centre numatytoms paslaugoms nebus 
skirtas finansavimas. 
365 Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. 
366 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Socialinės globos normų aprašas.” 
367 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Deinstitucionalizacijos strateginės gairės, 2012.” 
368 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Galutinė projekto „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 
2007-2010 m.“ įgyvendinimo ataskaita,” 2012 m. kovo 29 d., 190766619 (2012). 
369 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl viešųjų įstaigų darbo rinkos mokymo centrų turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo.” 
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2013 m. pradžioje profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje teikė 13 įstaigų. 2012 m. pabaigoje Valstybės 
kontrolė nustatė, kad profesinės reabilitacijos programos Lietuvoje vykdomos neefektyviai dėl kelių priežasčių: 
po profesinės reabilitacijos įsidarbina ir rinkoje išsilaiko 30 proc. neįgaliųjų; tikrasis profesinės reabilitacijos 
poreikis nežinomas; profesinės reabilitacijos poreikio nustatymas neužtikrina tinkamos neįgaliųjų, siunčiamų į 
mokymus, atrankos; profesinės reabilitacijos mokymo programos neįgaliesiems parenkamos tinkamai 
neatsižvelgiant į jų galimybes ir gebėjimus; profesinės reabilitacijos mokymuose daugiausia dalyvauja lengvą 
negalią turintys asmenys ir kt.

370
 Be to, nustatyta, kad dėl profesinės reabilitacijos centrų konkurencijos 

pamirštami neįgaliųjų interesai. Siekdama išvengti šių problemų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
2013 m. balandžio mėn. patvirtino naują profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką

371
. Tikėtina, kad šie 

pokyčiai sudarys sąlygas efektyviai naudoti profesinės reabilitacijos infrastruktūrą ir užtikrins joje teikiamų 
profesinės reabilitacijos paslaugų tęstinumą. 

2.12.–10.2.6. Ar parinktos intervencijos buvo tinkamiausios konkrečios srities / tikslinės grupės / 
probleminių teritorijų problemų sprendimui? Ar patenkinti tikslinių grupių poreikiai? 

Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

2006 m. Lietuvos savivaldybėse itin trūko nestacionarių socialinių paslaugų psichikos, proto, fizinę ar 
kompleksinę negalią turintiems asmenims ir vyresnio amžiaus žmonėms. Atlikus savivaldybių anketinę 
apklausą, rekomenduota savivaldybėse steigti dienos centrus, savarankiško gyvenimo namus, bendruomenės 
namus ir kitas nestacionarias socialines paslaugas

372
. Siekiant patenkinti šį poreikį, patvirtinta priemonė „VP3-

2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Priemonės lėšomis planuojama įkurti 
arba modernizuoti 117 nestacionarių socialinių paslaugų įstaigas 57 iš 60 Lietuvos savivaldybių. 

Ši priemonė buvo tinkama siekiant patenkinti tikslinių grupių socialinių paslaugų poreikius. Vis dėlto jos 
įgyvendinimas turėjo keletą trūkumų. Pirma, daugiausia nestacionarių socialinių paslaugų finansuota ne tose 
savivaldybėse, kuriose jų labiausiai trūko, o aktyviausiai paraiškas teikusiose savivaldybėse. Antra, didžiąją 
finansavimo dalį pagal šią priemonę gavo biudžetinės įstaigos, o ne nevyriausybinės organizacijos. 

Kalbant apie pirmąjį aspektą, 2006 m. atlikta Lietuvos savivaldybių apklausa parodė, kad nestacionarių 
socialinių paslaugų labiausiai trūko mažosiose (5–30 tūkst. gyventojų) ir vidutinio dydžio (30–60 tūkst. 
gyventojų) Lietuvos savivaldybėse

373
. Mažose savivaldybėse rekomenduota įkurti po 1–2 nestacionarias 

socialinių paslaugų įstaigas (dienos centrus, mišrius socialinių paslaugų centrus arba nakvynės namus) ir 3–5 
savarankiško gyvenimo arba bendruomenės namus. Vidutinio dydžio savivaldybėse siūlyta įsteigti bent po vieną 
nestacionarias socialines paslaugas teikiančią įstaigą ir 2–3 savarankiško gyvenimo arba bendruomenės namus. 
Taip pat nustatyta, kad didžiosiose savivaldybėse (60–100 tūkst. gyventojų) ir didžiuosiuose miestuose (> 100 
tūkst. gyventojų) nestacionarios socialinės paslaugos yra išplėtotos daug geriau nei mažose ar vidutinio dydžio 
savivaldybėse, todėl infrastruktūros plėtra jose yra mažiau reikalinga. 

Įgyvendinant priemonę „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 
socialinių paslaugų plėtra ne visai atitiko šias rekomendacijas. Pavyzdžiui, didžiosiose savivaldybėse ir 
didžiuosiuose miestuose įkurta arba modernizuota vidutiniškai 2,8 nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos, 
vidutinio dydžio savivaldybėse – 1,8 įstaigos, o mažose savivaldybės, kuriose nestacionarių paslaugų trūko 
labiausiai, – vos 1,3 įstaigos. Visos trys savivaldybės, kuriose neįgyvendintas nė vienas projektas pagal šią 
priemonę, yra mažos (Pakruojo raj., Širvintų raj. ir Visagino savivaldybės). Taigi nors ši priemonė prisidėjo prie 
nestacionarių socialinių paslaugų Lietuvoje plėtros, kitas jos tikslas – mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros 
skirtumus savivaldybėse – buvo įgyvendintas ne taip sėkmingai. 2011 m. atlikta socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtros Lietuvoje apžvalga atskleidė, kad vis dar esama didelių socialinių paslaugų 
infrastruktūros netolygumų tarp skirtingų savivaldybių

374
. Kadangi savivaldybės neturi išsamios informacijos 

apie jų teritorijose teikiamų socialinių paslaugų pasiūlą ir šių paslaugų prieinamumą, parama 2007–2013 m. 
laikotarpiu finansuotiems projektams skirta atsižvelgiant į netiesioginius kriterijus, pavyzdžiui, į tikslinių grupių 
dydį. Dėl šios priežasties paramos koncentravimas atsižvelgiant į tikrą socialinių paslaugų poreikį buvo 
santykinai prastesnis. 

Planuojant nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai skirtą priemonę, siekta, kad kuo daugiau projektų 
įgyvendintų nevyriausybinės organizacijos. Šį tikslą turėjo užtikrinti specialus finansavimo mechanizmas, pagal 

                                                                 
370 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija - vis dar 
siektinas tikslas. 
371 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių 
patvirtinimo, 2013.” 
372 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.” 
373 Ibid. 
374 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymo savivaldybėse apžvalga. 
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kurį 85 proc. nevyriausybinių organizacijų projektų sumos padengiama iš ES SF, o 15 proc. – iš nacionalinio 
biudžeto lėšų. Finansavimą skyrus biudžetinei įstaigai, 15 proc. projekto sumos apmokama iš savivaldybės 
biudžeto. Vis dėlto 2013 m. pradžioje nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai skirta tik apie 
3 mln. nacionalinio biudžeto lėšų ir daugiau nei 13,5 mln. litų savivaldybių lėšų. Šie skaičiai rodo, kad didžioji 
dalis finansavimo skirta biudžetinėms įstaigoms. Šią tendenciją lėmė tai, kad projektų atranką vykdė regioninės 
plėtros tarybos, kuriose sprendimo teisę turi savivaldybių merai, deleguoti savivaldybių tarybų nariai ir 
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirtas asmuo. 

Apibendrinant, priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 
paskatino nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą Lietuvoje. Kita vertus, ši priemonė menkai prisidėjo prie 
Lietuvos savivaldybių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros skirtumų mažinimo ir nevyriausybinio 
sektoriaus teikiamų socialinių paslaugų plėtros. Šias problemas lėmė projektų atranka. Įgyvendinant panašią 
priemonę 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų atsižvelgti į šias pamokas. 

Priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” 

Rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 2007–2013 m., nenumatyta skirti lėšų stacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūrai. Socialines paslaugas teikiančias įstaigas planuota renovuoti pagal biudžetinę Socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 m. programą

375
. Prasidėjus ekonominei krizei, Vyriausybė 

įgyvendino griežtą taupymo programą, todėl 2009 m. smarkiai sumažintos šiai programai skirtos nacionalinio 
biudžeto lėšos. Siekiant kompensuoti šį trūkumą, 2010 m. birželio mėn. patvirtinta priemonė „VP3-2.4-SADM-
03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”

376
. Lėšos šiai priemonei skirtos panaikinus priemonę 

„VP3-2.3-SADM-02-V Profesinio mokymo sistemos infrastruktūros modernizavimas”. Dalis šiai priemonei 
numatytų lėšų, kartu su planuotomis priemonės veiklomis, buvo perduotos Švietimo ir mokslo ministerijai, kita 
dalis lėšų skirta stacionarių socialinių paslaugų plėtrai. 

Pagal Socialinių paslaugų įstatymą, socialinės globos įstaigų licencijavimas turėjo prasidėti 2010 m. sausio 
1 d.

377
 Vis dėlto 2009 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nustatė, kad, Lietuvoje susiklosčius nepalankiai 

finansinei padėčiai, smarkiai sumažėjo valstybės finansinės investicijos ir savivaldybių finansinės galimybės, 
todėl socialinės globos įstaigos neturėjo galimybių atitikti naujų standartų. Dėl šios priežasties priimtas 
sprendimas licencijavimą pradėti 2013 m. sausio mėn. ir įgyvendinti jį per dvejus metus iki 2015 m. sausio 
mėn.

378
 Priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” sudarė sąlygas 

atnaujinti dalį stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, kurios neatitiko licencijavimo normų. 

Parama projektams pagal stacionarių socialinių paslaugų priemonę skirstyta valstybės projektų planavimo 
būdu, t. y. projektų atranką vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Todėl finansavimą gavo daugiau 
nevyriausybinių organizacijų projektų nei įgyvendinant priemonę „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” buvo tinkama siekiant 
patenkinti tikslinių grupių socialinių paslaugų poreikius. Pirma, modernizavus ir atnaujinus stacionarias 
socialinių paslaugų įstaigas, sudarytos geresnės gyvenimo sąlygos jų gyventojams. Antra, paramą gavusios 
socialinės globos įstaigos atliko darbus, reikalingus veiklos licencijai gauti. Trečia, ši priemonė yra naudinga 
įgyvendinant 2012 m. pabaigoje prasidėjusią socialinės globos įstaigų deinstitucionalizaciją. Finansavimas pagal 
šią priemonę skirtas tik toms socialinės globos įstaigoms, kuriose gyvena ne daugiau nei 40 asmenų ir tik tiems 
vaikų globos namams, kuriuose veikla organizuojama šeimynomis ne daugiau kaip po 8 vaikus

379
. 

Vis dėlto ši priemonė nepatenkino viso stacionarių socialinės globos įstaigų modernizavimo poreikio. 2011 m. 
Valstybės kontrolė atliko 37 valstybinių socialinės globos įstaigų apklausą. Šis tyrimas atskleidė, kad 49 proc. 
valstybinių socialinės globos įstaigų gyvenimo sąlygos yra tik patenkinamos arba neatitinka kai kurių higienos 

                                                                 
375 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 metų programos patvirtinimas,” 2006 m. 
spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 1000, Valstybės žinios, 2006-10-19, Nr. 111-4213 (2006). 
376 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 ‘Dėl Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo’ pakeitimo,” 2010 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 712, 
Valstybės žinios, 2010-06-12, Nr. 68-3408 (2010). 
377 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas,” 2006 m. sausio 19 d. nr. X-493, Valstybės žinios, 
2006-02-11, Nr. 17-589 (2006). 
378 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2, 9, 10, 11, 13, 19, 26, 30, 34, 36, 38, 39 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas,” 2010 m. balandžio 22 d. Nr. XI-777, Valstybės žinios, 2010-
05-08, Nr. 53-2598 (2010). 
379 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonės „Stacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” Valstybės žinios, 2011-05-24, Nr. 62-2944 
(2011). 
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normų reikalavimų
380

. Kadangi būtent valstybinės socialinės globos įstaigos turi daugiausia gyventojų (pvz., 
2011 m. trijose iš 25 įstaigų, skirtų suaugusiems neįgaliems asmenims, planinis vietų skaičius viršijo 300), jose 
pirmiausia turės būti įgyvendinama deinstitucionalizacija. 

Vienas iš Stacionarių socialinių paslaugų modernizavimo programos uždavinių buvo kurti novatoriškas socialinių 
paslaugų įstaigas

381
. Šis uždavinys yra svarbus, nes Lietuvoje yra išplėtotos „tradicinėms“ tikslinėms grupėms 

(neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, tėvų globos netekusiems vaikams) teikiamos socialinės paslaugos, 
bet jų trūksta kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, onkologinėmis, priklausomybės ligomis 
sergantiems asmenims, krizinėse situacijose atsidūrusiems vaikams ir kt.

382
 Tik įgyvendinant vieną iš 71 

priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” lėšomis finansuojamo 
projekto buvo įkurta novatoriška socialinių paslaugų įstaiga – Šv. Pranciškaus onkologijos centras

383
. Likę 

projektai buvo skirti tradicinių socialinių paslaugų plėtrai, todėl mažesnių tikslinių grupių poreikiai liko 
nepatenkinti. 

Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas”  

Priemonė, skirta Lietuvos darbo biržos infrastruktūrai atnaujinti, pradėta įgyvendinti 2007 m. pagal patvirtintą 
plėtros strategiją ir joje numatytas priemones. Ją įgyvendinant dėl ekonominės krizės išaugo teritorinių darbo 
biržų klientų skaičius (2007 m. 20–64 m. amžiaus gyventojų nedarbo lygis siekė 4,3 proc., 2010 m. – 17,8 proc.), 
todėl sustiprėjo poreikis atnaujinti ir praplėsti Darbo biržos infrastruktūrą. Priemonei „VP3-2.3-SADM-01-V 
Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” skirta 77 mln. litų ES struktūrinių 
fondų ir 13,59 mln. litų Užimtumo fondo lėšų. Panaudojus dalį šių lėšų (bendra projektų vertė – 86,12 mln. litų), 
pastatyti nauji darbo biržų pastatai Kaišiadoryse, Kelmėje, Palangoje, Plungėje, Varėnoje, Zarasuose, 
Šalčininkuose, Biržuose ir Joniškyje, o Kaune, Mažeikiuose ir Telšiuose rekonstruoti darbo biržai priklausantys 
pastatai. Projekte dalyvavusios darbo biržos aprūpintos baldais ir kompiuterine įranga. Jų patalpos taip pat 
pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Dėl šių investicijų įdarbinimo paslaugos tapo labiau prieinamos ir sudarytos 
geresnės sąlygos aptarnauti bedarbius. 

Finansavimas pagal priemonę „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas“ skirtas toms teritorinėms darbo biržoms, kurių infrastruktūra buvo labiausiai pasenusi. 
2010 m. paaiškėjus, kad sutaupyta dalis priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra” lėšų, 2 mln. litų papildomai skirta teritorinių darbo biržų 
plėtros priemonei

384
. Nuspręsta sutaupytomis lėšomis modernizuoti Utenos teritorinę darbo biržą. Parengus 

detalųjį planą, paaiškėjo, kad planuojama įrengti didesnį pastatą, nei reikia Utenos darbo biržai. Siekiant 
išvengti neefektyvaus lėšų naudojimo, į šį infrastruktūros objektą nuspręsta neinvestuoti. 2013 m. liepos mėn. 
7,93 mln. litų šios priemonės lėšų skirta priemonei „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“. Nors Vilniaus darbo biržos infrastruktūra taip pat yra pasenusi, šiai institucijai 
modernizuoti nebuvo skirta 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšų. Numatoma, kad 2014–2020 m. laikotarpiu 
išliks papildomų investicijų poreikis šių infrastruktūros objektams atnaujinti. 

Siekiant užtikrinti įdarbinimo paslaugų kokybę, infrastruktūrinės investicijos buvo derinamos su 
„minkštosiomis“ veiklomis, finansuotomis ESF lėšomis. Pavyzdžiui, priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką“ lėšomis remtas profesinis bedarbių mokymas, teritorinis mobilumas, 
remiamasis įdarbinimas ir pan. Derinant ERPF ir ESF investicijas, sudarytos sąlygos kompleksiškai teikti 
prieinamas ir kokybiškas įdarbinimo paslaugas. 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų plėtra” 

2007 m. Lietuvoje trūko centrų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Nepakankamai 
išplėtota Techninės pagalbos neįgaliesiems centro infrastruktūra neužtikrino paslaugų tikslinei grupei 
prieinamumo ir kokybės. Lietuvoje veikusių 5 gestų kalbos vertimo centrų nepakako norint patenkinti neįgalių 
žmonių specialiuosius poreikius, todėl rekomenduota įsteigti dar 5 gestų vertimo funkciją atliekančius 
centrus

385
. Siekiant teikti aukštos kokybės paslaugas neįgaliesiems, 2007 m. patvirtinta priemonė „VP3-2.4-

                                                                 
380 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas, 2011 m. lapkričio 22 d. Valstybinio audito 
ataskaita nr. VA-P-10-1-18, 2011. 
381 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo 
programa.” 
382 Interviu su Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais. 
383 Projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams” 
aprašymą žr. http://www.esparama.lt/projektas?id=31617&order=&page=&pgsz=100. 
384 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 1856.” 
385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.” 

http://www.esparama.lt/projektas?id=31617&order=&page=&pgsz=100
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SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“. Šiai priemonei 
skirta 80,45 mln. litų ES SF ir 14,2 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. 

Priemonės lėšomis įrengti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrai Utenoje, Rokiškyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Palangoje, Trakuose ir Kaune. Šiuose centruose paruoštos praktinio ir teorinio mokymo klasės, 
gyvenamieji kambariai, skirti iš atokesnių vietovių atvykusiems asmenims, poilsio kambariai, įsigyta 
kompiuterinė technika, baldai, profesinio praktinio mokymo įranga bei priemonės ir kt.

386
 Be to, iki 2013 m. 

pabaigos bus baigti projektai, skirti atnaujinti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos infrastruktūrą. Šie projektai didele apimtimi išspręs profesinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems infrastruktūros trūkumą. Problemiškas išlieka gestų kalbos vertėjų centrų steigimas. 
2013 m. rugsėjo mėn. buvo įgyvendinamas vienas projektas, skirtas rekonstruoti gestų kalbos vertėjų centrą 
Šiaulių apskrityje, dar 3 paraiškos (Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos) buvo vertinamos. Šių infrastruktūros objektų 
steigimą apsunkino tai, kad buvo sunku rasti reikalavimus atitinkančias patalpas. 

Priemonės lėšomis sukurta infrastruktūra pagerino neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą. 
Investicijos į infrastruktūrą derintos su ESF lėšomis finansuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, su „VP1-1.2-SADM-
02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Šios priemonės lėšomis tobulinta 
asmens darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistema, metodikos ir standartai ir 
teiktos profesinės reabilitacijos paslaugos. 2014–2020 m. laikotarpiu bus svarbu užtikrinti, kad įsteigtuose 
naujuose neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centruose būtų teikiamos kokybiškos neįgaliųjų poreikius 
atitinkančios paslaugos. Siekiant šio tikslo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2013 m. balandžio mėn. 
patvirtino naują profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką

387
, kuri parengta vadovaujantis Valstybės 

kontrolės išvadomis. 

                                                                 
386 VŠĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, „Galutinė projekto „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas 
Panevėžio apskrityje“ įgyvendinimo ataskaita,” 2012 m. gegužės 31 d. nr. 1, 147178142 (2012). 
387 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių 
patvirtinimo, 2013.” 
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2.12.–10.2.7. Ar užtikrintas tinkamas ir pakankamas suderinamumas tarp skirtingų finansavimo 
instrumentų: tarp fondų bei su ES ir nacionaliniais finansiniais instrumentais? 

16 lentelė. Infrastruktūros plėtrai skirtų priemonių suderinamumas su ESF ir nacionaliniais finansiniais instrumentais 

Priemonė ESF Nacionaliniai finansiniai instrumentai 

„VP3-2.4-SADM-01-R 
Nestacionarių 
socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ 

Socialinės paslaugos: 
- „VP1-1.1-SADM-

13-V Socialinių 
paslaugų įstaigų 
darbuotojų 
kompetencijų 
ugdymas“  
 

Užimtumo skatinimas: 
- „VP1-1.1-SADM-

04-K Šeimos ir 
darbo 
įsipareigojimų 
derinimas“  

- „VP1-1.1-SADM-
14-V Darbo ir 
šeimos 
įsipareigojimų 
derinimas: 
integralios 
pagalbos plėtra“  

- Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2004–2006 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. 
nutarimu Nr. 1178 

- Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 metų 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2006 m. spalio 12 d. 
nutarimu Nr. 1000 

- Regioninių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo 
programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. 
nutarimu Nr. 719  

- Socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo programa, 
patvirtinta LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 700 

- Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 
programos, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-99, LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-43 ir LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu 
Nr. A1-129 

- Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategija ir jos 
įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų planas, patvirtintas LR 
Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1193 

- Vaiko gerovės 2013–2018 m. programa ir jos įgyvendinimo 
priemonių planas, priimtas LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 

„VP3-2.4-SADM-03-V 
Stacionarių socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ 

„VP3-2.3-SADM-01-V 
Lietuvos darbo biržos 
teritorinių darbo biržų 
infrastruktūros 
modernizavimas“ 

- „VP1-1.2-SADM-
01-V Ieškančių 
darbo asmenų 
integracija į darbo 
rinką“  
 

- Užimtumo fondas 

„VP3-2.4-SADM-02-V 
Paslaugas, tarp jų 
profesinės 
reabilitacijos, 
neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų 
plėtra“ 

- „VP1-1.2-SADM-
02-V Neįgaliųjų 
profesinės 
reabilitacijos 
sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ 

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

- „VP1-1.3-SADM-
01-K 
Diskriminacijos 
mažinimas ir 
socialinių 
problemų 
prevencija darbo 
rinkoje“ 

- „VP1-1.3-SADM-
02-K Socialinės 
rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių 
asmenų integracija 
į darbo rinką“  

- Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų 

programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimu 
Nr. 227  

- „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 
programa“, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. 
nutarimu Nr. 1408 

- Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–
2008 metų programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2005 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 896 

- Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009–
2012 metų programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2009 m. birželio 
3 d. nutarimu Nr. 550 

- Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų 
priemonių planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2013 m. vasario 19 
d. nutarimu Nr. A1-62 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
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Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-
SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-SADM-03-
V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ yra glaudžiai susijusios su ESF lėšomis finansuotomis 
priemonėmis, skirtomis gerinti socialinių paslaugų kokybę ir skatinti užimtumą. Priemonės „VP1-1.1-SADM-13-
V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ lėšomis keliama socialinių darbuotojų 
kvalifikacija ir stiprinami jų praktiniai gebėjimai. Kartu su infrastruktūros priemonėmis ši priemonė prisideda 
prie socialinių paslaugų kokybės gerinimo. Priemonės „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“ ir „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ yra 
skirtos padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 
Šios priemonės siejasi su socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, nes teikiant kokybiškas socialines paslaugas 
asmenims, kuriems reikia priežiūros , jų artimieji gali grįžti į darbo rinką. 

Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų priemonės buvo įgyvendinamos paraleliai su nacionalinėmis 
programomis, skirtomis socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai. Pavyzdžiui, 2004–2006 m. ir 2007–2009 m. 
įgyvendintos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos, kurių tikslas buvo remti socialinių paslaugų 
plėtrą savivaldybėse, didinant jų prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems ir senyvo 
amžiaus žmonėms

388
 (žr. 16 lentelę). Kiekvienais metais šioms programoms įgyvendinti skirta apie 1 mln. litų 

nacionalinio biudžeto lėšų. Nacionalinio biudžeto lėšomis 2007 m. finansuoti 32 socialinių paslaugų įstaigų 
plėtros projektai 26 savivaldybėse, 2008 m. – 41 projektas 32 savivaldybėse, o 2009 m. – 21 projektas. 2007–
2009 m. rekonstruotose ar įkurtose naujose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose paslaugos pradėtos teikti 
iš viso 8599 klientams

389
. 

2010–2013 m. kasmet įgyvendinamos socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 
programos

390
. Pagal šias programas nacionalinio biudžeto lėšos skiriamos modernizuoti socialinių paslaugų 

įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (iki 2010 m. – apskrities 
viršininkas). 2009 m. LR Vyriausybei įgyvendinant taupymo programą, socialinės globos įstaigų modernizacijai 
buvo skirta daug mažiau numatytų lėšų (žr. 58 pav.). Lėšų sumažėjimą iš dalies kompensavo 2010 m. birželio 
mėn. patvirtinta priemonė „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”. 

Pagrindinis skirtumas tarp šios priemonės lėšomis finansuotų projektų ir nacionalinio biudžeto investicijų buvo 
socialinės globos įstaigų pavaldumas ir dydis. Pagal socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 
programas

391
 finansuojamos globos įstaigos, turinčios daug gyventojų ir pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai (iki 2010 m. liepos 1 d. – apskrities viršininko administracijai). Galima palyginti: ES struktūrinių 
fondų lėšos skirtos savivaldybių ir visuomeninių organizacijų globos įstaigoms, kuriose gyvena ne daugiau kaip 
40 asmenų. Iš dalies tai galima vertinti kaip ES ir nacionalinių finansinių instrumentų suderinamumą; kita 
vertus, nacionalinio biudžeto lėšomis renovuojamos tos įstaigos, kurias pirmiausia reikės deinstitucionalizuoti. 
Idealiu atveju valstybė neturėtų investuoti į šias įstaigas, nes jų reorganizacija yra vienas iš nacionalinių 
prioritetų. 

58 pav. Valstybės investicijų programai 2007–2013 m. skirtos lėšos, skirtos modernizuoti valstybines ir savivaldybių 
socialinių paslaugų įstaigas 

 
Šaltinis: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. 

                                                                 
388 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 metų programa.” 
389 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2007 metų veiklos ataskaita, parengta 2008 m. vasario 29 d. nr. D6-9, 
Vilnius, 2008; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2008 metų veiklos atasakita, parengta 2009 m. kovo 5 d., nr. 
D6-6, Vilnius, 2009; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2009 metų veiklos ataskaita, parengta 2010 m. kovo 1 d. 
nr. D1-4, Vilnius, 2010. 
390 Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų 
įgyvendinimo programos patvirtinimo,” 2011 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-43, 
Valstybės žinios, 2011-02-05, Nr. 15-707 (2011). 
391 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 
programos patvirtinimo,” 2012 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-129 (2012). 
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Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas” ir „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra” 

Priemonė „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ 
buvo suderinta su ESF lėšomis finansuota priemone „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką“ (žr. 16 lentelę). Modernizavus Lietuvos teritorinių darbo biržų infrastruktūrą, ši priemonė sudarė 
sąlygas Darbo biržai teikti kokybiškesnes įdarbinimo paslaugas. Be to, ši priemonė yra suderinta su Užimtumo 
fondo finansuojamomis veiklomis (darbo biržos paslaugos įdarbinant, aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės, parama darbo vietoms steigti ir kt.), kurias nustato Užimtumo rėmimo įstatymas

392
. 

Infrastruktūros priemonė „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra“ buvo suplanuota kartu su ESF priemonėmis „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės 
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ ir „VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ (panaikinta). Šios priemonės sudarė sąlygas 
kompleksiškai plėtoti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą: kurti reikalingą infrastruktūrą, tobulinti 
profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo ir paslaugų teikimo metodikas bei teikti šias paslaugas. Tuo pačiu 
metu įgyvendintos priemonės „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija 
darbo rinkoje“ ir „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“, kurių lėšomis finansuotos informacinės, švietėjiškos ir kitos veiklos, skirtos mažinti diskriminaciją 
darbo rinkoje ir teikti kompleksines paslaugas, padedančias socialinę atskirtį patiriantiems asmenims 
integruotis į darbo rinką. 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos (2010–2012 m. ir 2013–2018 m., žr. 16 lentelę) 
papildo ES SF lėšomis finansuojamas priemones, skirtas neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. Pavyzdžiui, vienas 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos

 
uždavinių yra „didinti neįgaliesiems 

galimybes įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje”. Įgyvendinant šį uždavinį numatyta atlikti tyrimus dėl profesinės 
reabilitacijos paslaugų efektyvumo didinimo ir neįgaliųjų perėjimo iš mokymo į darbo rinką paslaugų teikimo ir 
teikti metodinę pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems

393
. Šioms 

priemonėms įgyvendinti 2010–2012 m. skirta 2,55 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2013–2019 m. programos 2013–2015 m. priemonių plane numatyta per trejus metus išmokėti 637 
tūkst. litų nacionalinio biudžeto lėšų profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinės bazės plėtrai ir 80 tūkst. 
litų – darbdavių socialinei atsakomybei skatinti

394
. 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos taip pat plėtojamos nacionalinio biudžeto lėšomis. Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–2008 m. programoje

395
 gestų kalbos tyrimams, kurčiųjų švietimo 

paslaugų kokybės plėtrai ir gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumui ir plėtrai per ketverius metus 
numatyta skirti 11,4 mln. litų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje 
numatytų asignavimų. Analogiškoms priemonėms 2009–2012 m. skirta 23,6 mln. litų nacionalinio biudžeto 
lėšų

396
. 2013 m. patvirtintame „Lietuvos gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 m. priemonių 

plane“
397

 numatyta plėtoti gestų kalbos vertėjų paslaugas ir didinti jų įvairovę, gerinti lietuvių gestų kalbos 
mokymo, vertimo paslaugų kokybę bei informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims ir 
tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimą. Šiems uždaviniams įgyvendinti 
2013–2017 m. numatyta skirti 29,26 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Šios nacionalinės programos papildo 
infrastruktūros priemonę „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra“, kuria numatoma modernizuoti keturis gestų kalbos vertėjų centrus. 

                                                                 
392 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas.” 
393 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos 
įgyvendinimo priemonių planas. 
394 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–
2015 metais priemonių plano patvirtinimo,” 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. 
A1-43, Valstybės žinios, 2013-02-09, Nr. 15-740 (2013). 
395 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–2008 metų programos 
patvirtinimo,” 2005 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 896, Valstybės žinios, 2005-08-20, Nr. 101-3745 
(2005). 
396 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009–2012 metų programos 
patvirtinimo,” 2009 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 550, Valstybės žinios, 2009-06-13, Nr. 70-2844 (2009). 
397 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų 
priemonių plano patvirtinimo,” 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-62, 
Valstybės žinios, 2013-02-21, Nr. 20-990 (2013). 
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2.12.–10.2.8. Ar suplanuotos priemonės yra pakankamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir 
diskriminacijos prevencijai, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje? 

Infrastruktūros plėtrai skirtų priemonių poveikis moterų ir vyrų lygybei yra neutralus. Priemonės sudarė lygias 
galimybes visiems gyventojams gauti kokybiškas stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas bei 
užimtumo ir profesinės reabilitacijos paslaugas visoje Lietuvoje. Priemonių finansavimo sąlygų aprašuose 
nurodyta, kad finansavimas skiriamas tik projektams, kurie yra neutralūs lyčių atžvilgiu, t. y. jei projekto 
aprašyme argumentuotai paaiškinama, kad projekto rezultatais galės vienodai naudotis tiek moterys, tiek vyrai 
ir kad projektas nesuteiks pranašumų nė vienai iš lyčių ar neigiamai nepaveiks moterų ar vyrų padėties

398
. Tai 

reiškia, kad projektų rezultatais gali naudotis visi asmenys užtikrinant, kad jie nebus diskriminuojami Lygių 
galimybių įstatyme

399
 nustatytais pagrindais. 

Socialinės ir neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos infrastruktūros plėtrai skirtų priemonių 
lėšomis įkurtuose infrastruktūros objektuose, yra skirtos pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kurioms 
labiausiai gresia diskriminacija. Pavyzdžiui, priemonių „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis 
finansuotos socialinės paslaugos šioms pažeidžiamoms grupėms: suaugusiems neįgaliems asmenims, 
neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, pagyvenusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kt.

400
 

Priemonių „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų 
plėtra“ ir „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ 
tikslinės grupės taip pat buvo pažeidžiami asmenys – bedarbiai ir darbo neturintys neįgalieji. 

2.12.–10.2.9. Įvertinti priemonių įgyvendinimo efektyvumą 2007–2013 m.  

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-
SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” 

Neigiamos įtakos priemonių „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir 
„VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui turėjo tai, kad 
savivaldybės nekaupė tikslių duomenų apie socialinių paslaugų poreikį jų teritorijose. Teikiant paraiškas gauti 
finansavimą, socialinių paslaugų poreikis dažnai buvo grindžiamas tikslinių grupių dydžiu konkrečiose 
savivaldybėse. Socialinių paslaugų poreikis priklauso ne tik nuo tikslinių grupių dydžio, bet ir nuo teikiamų 
socialinių paslaugų skaičiaus ir įvairovės. Kadangi savivaldybės neturėjo išsamios informacijos apie jų teritorijoje 
teikiamas socialines paslaugas, buvo sunku tikslingai ir efektyviai nukreipti finansavimą į tas savivaldybes ir 
bendruomenes, kurioms socialinių paslaugų plėtros reikėjo labiausiai. 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis įkurti 7 krizių 
centrai lanksčiai prisitaikė prie pasikeitusio teisinio reguliavimo. Šie krizių centrai buvo įkurti tam, kad teiktų 
laikino apgyvendinimo ir kitas socialines paslaugas smurtą namuose patyrusioms moterims ir jų vaikams. 
2011 m. priimtas „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas“

401
, kuris įpareigojo iš namų iškelti 

smurtautoją, o ne smurtą patyrusį asmenį. Priėmus šį įstatymą, įrengti nauji krizių centrai buvo perorientuoti į 
kitas tikslines grupes – prekybos žmonėmis aukas, prostitutes ir kt. 

Įgyvendinant projektus pagal nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai skirtą priemonę, ne visi pareiškėjai laikėsi 
Centrinės projektų valdymo agentūros reikalavimų. Dėl šios priežasties kai kurių projektų įgyvendinimas buvo 
atidedamas ir užtruko 3–4 metus. Pavyzdžiui, projektą „Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą 
šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant Moterų krizių centrą“ Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti 2009 m., o baigė – tik 2013 m. Apie 20 iš 117 projektų, 
finansuojamų pagal šią priemonę, laikomi rizikingais, nes dėl pažeidimų jie buvo pratęsti. Vis dėlto iki 2015 m. 
pabaigos turėtų pakakti laiko sėkmingai užbaigti šiems projektams. 30 proc. projektų pagal šią priemonę 
numatoma baigti 2013 m., o paskutinius 22 proc. – 2014–2015 m. 

Rizikingiausia priemonė yra „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, nes ji 
patvirtinta gana vėlai – 2010 m. birželio mėn., o pirmieji valstybės projektų sąrašai patvirtinti 2011 m. birželį. 
Net 64 proc. projektų pagal šią priemonę numatoma baigti 2014–2015 m. Kadangi daugelį projektų įgyvendina 

                                                                 
398 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonės „Nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2008 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-248, Valstybės žinios, 2008-07-29, Nr. 86-3421 (2008). 
399 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas.” 
400 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės ‘VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.” 
401 Lietuvos Respublikos Seimas, „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas,” 2011 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas įstatymas Nr. XI-1425, Valstybės žinios, 2011-06-14, Nr. 72-3475 (2011). 
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mažai patirties su struktūrinių fondų projektais turinčios nevyriausybinės organizacijos, kyla rizika, kad jos 
nespės projektų užbaigti laiku. 

Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas” ir „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra” 

Tarp priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų plėtra“ veiklų buvo numatyta gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra. Finansavimą planuota 
skirti 4 projektams. 2013 m. rugsėjo mėn. buvo vertinamos trys paraiškos dėl gestų kalbos vertėjų centrų 
modernizavimo (Panevėžyje, Kaune ir Klaipėdoje), o vienas projektas Šiauliuose pradėtas įgyvendinti 2013 m. 
balandžio mėn. Neatmestina tikimybė, kad gali kilti problemų įgyvendinant šiuos projektus, nes techninei ir 
programinei įrangai įsigyti bus skirta nedaug laiko. Projektų, skirtų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
infrastruktūros plėtrai, patirtis rodo, kad dėl techninių priežasčių ar projektą įgyvendinančių institucijų patirties 
stokos daugelio projektų įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas

402
. 

Lėšos pagal priemonę „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas“ taip pat buvo naudojamos ne itin efektyviai. Pavyzdžiui, buvo įrengtos Palangos darbo biržos 
1274 m

2
 patalpos, kuriose įsikūrė 16 darbuotojų. 2010 m. įgyvendinus Lietuvos darbo biržos struktūros 

reformą, darbuotojų skaičius sumažintas iki 11, taigi didelė patalpų dalis liko nenaudojama. Siekiant tinkamai 
panaudoti šią infrastruktūrą, į laisvus kabinetus įsikėlė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
Palangos skyrius. Panaši padėtis susiklostė ir Utenoje: Utenos teritorinės darbo biržos pateiktas projektas buvo 
atmestas, nes buvo planuojama pastatyti pernelyg didelį (1600 m

2
) ir brangų pastatą, o naujam projektui rengti 

neliko laiko
403

. 

2.12.–10.2.10. Koks yra priemonių indėlis nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei 
plėtrai? 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir „VP3-2.4-
SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” 

Socialinių paslaugų teikimą Lietuvoje nustato 2006 m. patvirtintas Socialinių paslaugų įstatymas
404

. Šis 
įstatymas įvardija socialinių paslaugų rūšis, jų valdymą ir teikimo tvarką, reglamentuoja socialinės globos įstaigų 
licencijavimą ir pan. Socialinių paslaugų rūšis detalizuoja 2006 m. patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas

405
. 

2007 m. priimtame Socialinių paslaugų išvystymo normatyve
406

 nustatoma, kiek socialinių paslaugų vietų turėtų 
tekti 10 000 gyventojų. Šis teisės aktas nurodo, kad senyvo amžiaus žmonėms suteikiama ilgalaikė (stacionari) 
socialinė globa institucijose turėtų siekti 10 vietų 10 000 gyventojų. 2011 m. pabaigoje šio normatyvo neatitiko 
14 Lietuvos savivaldybių

407
. Analogiškai, ilgalaikė socialinė globa vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, 

turėtų siekti 8,5 vietos 10 000 vaikų, bet 2011 m. trečdalis savivaldybių šio reikalavimo netenkino. 

2013 m. pradžioje Lietuvoje pradėtas socialinės globos įstaigų licencijavimas ir priimtos Deinstitucionalizacijos 
strateginės gairės. Socialinės globos įstaigų licencijavimas įgyvendinamas pagal Socialinės globos įstaigų 
licencijavimo taisykles

408
; licenciją norinčios gauti įstaigos privalo atitikti Socialinės globos normų aprašą

409
. 

Deinstitucionalizacijos strateginėse gairėse aprašomos socialinės globos normos, skirtos vaikų globos namams, 
šeimynoms, trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą teikiančioms įstaigoms ir psichologinės bei socialinės 
reabilitacijos įstaigoms. Šis dokumentas numato, kad iki 2030 m. Lietuva turėtų pereiti nuo institucinės prie 
bendruomeninės socialinių paslaugų teikimo sistemos

410
. Gairėse nurodomi pagrindiniai deinstitucionalizacijos 

principai: likusiems be tėvų globos vaikams sudaryti sąlygas augti biologinėje, įtėvių ar globėjų šeimoje, 
šeimynoje; plėtoti paslaugas vaikui ir šeimai; atsižvelgiant į savarankiškumo laipsnį sudaryti sąlygas 
neįgaliesiems gyventi bendruomenėje, nedideliuose savarankiško arba grupinio gyvenimo namuose ir kt. 

                                                                 
402 VŠĮ Palangos reabilitacijos ligoninė, „Galutinė projekto „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Palangos reabilitacijos 
ligoninėje“ įgyvendinimo ataskaita,” 2011 m. lapkričio 17 d. nr. 2, 152696784 (2011). 
403 Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. 
404 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas.” 
405 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo,” 2006 m. balandžio 5 d. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-93, Valstybės žinios, 2006-04-20, Nr. 43-1570 (2006). 
406 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai.” 
407 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymo savivaldybėse apžvalga. 
408 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės.” 
409 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Socialinės globos normų aprašas.” 
410 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Deinstitucionalizacijos strateginės gairės, 2012.” 
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Vaikų globos įstaigų deinstitucionalizacijai palankias sąlygas sudarė 2007 m. priimta Vaiko globos (rūpybos) 
sistemos reorganizavimo strategija

411
. Šios strategijos tikslas – mažinti globojamų vaikų skaičių vaikų globos 

įstaigose. Dokumente numatyta įgyvendinti šeimos problemų sprendimo prevencines priemones, plėtoti 
nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, optimizuoti vaikų globos įstaigų tinką ir kt. 
Šioms priemonėms įgyvendinti 2007–2012 m. numatyta skirti 66,78 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Šios 
programos tikslus ir uždavinius toliau įgyvendina 2012 m. gruodžio mėn. priimta Vaiko gerovės 2013–2018 m. 
programa

412
, kurios įgyvendinimo priemonių planui per 6 metus numatyta skirti apie 118,35 mln. litų valstybės 

biudžeto ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų. 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir VP3-2.4-SADM-03-
V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ prisidėjo prie socialinių paslaugų Lietuvoje plėtros, taip 
sudarydamos sąlygas savivaldybėms atitikti socialinių paslaugų išplėtojimo normatyvus ir pasirengti 
deinstitucionalizacijai, o stacionarioms socialinės globos įstaigoms modernizuotis ir atitikti socialinės globos 
normas. Baigus įgyvendinti šias priemones, 57 Lietuvos savivaldybėse bus pastatyta arba rekonstruota 117 
nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, o 43 savivaldybėse – 71 stacionari įstaiga. Įgyvendinant šias 
priemones, visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Visaginą, įkurta arba modernizuota bent viena stacionari 
arba nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų plėtra” ir „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas”  

Darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimą Lietuvoje reglamentuoja Užimtumo rėmimo įstatymas
413

. Šis 
dokumentas numato keturias darbo rinkos paslaugas: informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą įdarbinant ir 
individualios užimtumo veiklos planavimą ir keturias aktyvios darbo rinkos politikos priemones: bedarbių ir 
įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinį mokymą, remiamąjį įdarbinimą, paramą 
darbo vietoms steigti ir bedarbių teritorinio judumo rėmimą. Užimtumo politiką Lietuvoje įgyvendina Lietuvos 
darbo birža ir jos teritorinės darbo biržos, kurios vykdo darbo rinkos stebėseną, įgyvendina užimtumo rėmimo 
priemones, atlieka profesinio mokymo kokybės stebėseną ir kt. Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo 
biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” lėšomis modernizuota 12 teritorinių darbo biržų 
infrastruktūra; tai sudarė sąlygas šioms darbo biržoms teikti labiau prieinamas ir geresnės kokybės įdarbinimo 
paslaugas. 

2007–2012 m. Lietuvoje įgyvendinta Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros strategija
414

. Vienas šios 
strategijos tikslų yra didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir įvairovę. Siekiant šio tikslo, 
numatyta iki 2012 m. išplėsti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, įsteigti mažiausiai po 
vieną profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą kiekvienoje apskrityje ir užtikrinti, kad profesinės 
reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos neįgaliesiems pagal jų negalios pobūdį. Įgyvendinant priemonę „VP3-
2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra”, įkurtos arba 
modernizuotos 8 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos įstaigos skirtingose Lietuvos savivaldybėse, tad ši priemonė 
padėjo pasiekti šį strateginį tikslą. 

Paslaugų neįgaliesiems infrastruktūros plėtrai skirta priemonė buvo derinama su nacionalinėmis programomis: 
Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programa

415
, Neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013–2019 metų programa
416

 ir Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–2008 m.
417

 ir 
2009–2012 m.

418
 programomis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotos „kietosios“ paslaugų 

neįgaliesiems priemonės (infrastruktūra), o nacionalinio biudžeto lėšomis – „minkštosios“ priemonės, 
pavyzdžiui, gestų vertėjų paslaugos neįgaliesiems. 

2005 m. patvirtintoje Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje iškeltas tikslas pritraukti į 
darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, užtikrinant kokybišką ir saugų užimtumą, modernizuojant darbo 

                                                                 
411 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–
2012 metų plano patvirtinimo,” 2007 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 1193, Valstybės žinios, 2007-11-17, Nr. 
118-4817 (2007). 
412 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl vaiko gerovės 2013–2018 m. programos patvirtinimo,” 2012 m. 
gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-547, Valstybės žinios, 2012-12-05, Nr. 140-7208 
(2012). 
413 Lietuvos Respublikos Seimas, „Užimtumo rėmimo įstatymas.” 
414 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategija.” 
415 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programa.” 
416 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa.” 
417 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005–2008 metų programa.” 
418 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009–2012 metų programa.” 
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rinkos ir socialinės apsaugos sistemas
419

. Tarp šio tikslo uždavinių numatyta: a) skatinti socialinės rizikos 
asmenų integraciją į darbo rinką – plėtoti paslaugų infrastruktūrą, didinti jų prieinamumą ir b) modernizuoti 
darbo rinkos institucijas ir optimizuoti teikiamas paslaugas. Prie pirmojo iš šių uždavinių įgyvendinimo prisidėjo 
priemonė „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų 
plėtra”, prie antrojo – priemonė „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų 
infrastruktūros modernizavimas”. 

2005 m., rengiant Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, Lietuva išgyveno ekonominį 
pakilimą. Tai rodė daugelis užimtumo rodiklių. Pavyzdžiui, 2004 m. moterų ir pagyvenusių (55–64 metų) žmonių 
užimtumo lygis (atitinkamai 57,8 ir 46,9 proc.) viršijo Lisabonos ir Stokholmo nustatytus tikslus 2005 m. ir buvo 
priartėjęs prie 2010 m. nustatytų tikslų

420
. 2008–2009 m., prasidėjus ekonominei krizei, Lietuva ėmė atsilikti 

nuo strateginiuose dokumentuose iškeltų tikslų. Kaip rodo 17 lentelėje pateikti duomenys, iki 2008 m. Lietuva 
sėkmingai įgyvendino užimtumo tikslus, tačiau 2009 m. visi rodikliai sumažėjo, todėl 2010 m. tikslai liko 
nepasiekti. 

17 lentelė. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatyti užimtumo rodikliai ir jų faktiniai pasiekti 
rodikliai Lietuvos statistikos departamento 2005–2012 m. duomenimis  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15–64 m. 
gyventojų 
užimtumo 

lygis  

Lietuvos siekis, numatytas 
strateginiuose 
dokumentuose 

62,5 64,0 65,0 66,0  68,8   

Pasietas rodiklis (LSD) 62,5 63,6 64,9 64,3 60,1 57,8 60,3 62,2 

Moterų 
užimtumo 

lygis 

Lietuvos siekis, numatytas 
strateginiuose 
dokumentuose 

58,4 58,8 59,2 59,7  61   

Pasietas rodiklis (LSD) 59,4 61,0 62,2 61,8 60,7 58,7 60,2 61,9 

55–64 metų 
gyventojų 
užimtumo 

lygis 

Lietuvos siekis, numatytas 
strateginiuose 
dokumentuose 

47,2 47,5 48,0 48,5  50   

Pasietas rodiklis (LSD) 49,2 49,6 53,4 53,1 51,6 48,6 50,1 51,8 
Šaltinis: LR Vyriausybė, Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa, 2005 m. ir Lietuvos statistikos departamentas (LSD). 

Dėl pakitusios ekonominės padėties išaugo profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo paslaugų infrastruktūros 
modernizavimo reikšmė. Lyginant su 2008 m., 2009 m. nedarbas Lietuvoje pakilo 8 proc. punktais (nuo 5,9 iki 
13,9 proc.), todėl prieinamos ir kokybiškos įdarbinimo paslaugos bedarbiams tapo ypač svarbios. Tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo neįgaliųjų užimtumas. 2008 m. pabaigoje Lietuvoje dirbo apie 20 proc. darbingo amžiaus 
neįgaliųjų (48,5 tūkst. asmenų), o 2012 m. pradžioje – 17,6 proc. neįgaliųjų (46,66 tūkst. asmenų)

421
. Šiame 

kontekste išaugo priemonių „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra” ir „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas” svarba; jos padėjo sušvelninti neigiamą ekonominės krizės poveikį užimtumui. 

2.12.–10.2.11. Ar aiškiai apibrėžti ir tinkamai nustatyti rodikliai priemonių stebėsenai ir 
vertinimui? 

Infrastruktūros plėtros priemonių produkto rodiklių formuluotės yra vienodos: „pastatyti, rekonstruoti objektai 
ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga“. Šie rodikliai sumuoja investicijas gavusius infrastruktūros objektus 
pagal projektus įgyvendinančių institucijų atliktų darbų aktus

422
. Šie rodikliai yra aiškiai apibrėžti ir suprantami. 

Priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” 
rezultato rodiklis „asmenys (ieškantys darbo, darbdaviai), kurie gavo tiesioginės naudos iš investicijų į 
teritorinių darbo biržų plėtrą“ yra pernelyg platus. Šis rodiklis apima dvi skirtingas tikslines grupes (darbo 
ieškančius asmenis ir darbdavius), kurioms reikia skirtingų paslaugų. Būtų tikslinga šioms grupėms taikyti 
atskirus rodiklius, kurie leistų įvertinti, kiek paslaugų suteikta darbo ieškantiems ir jį siūlantiems asmenis. 

Rezultato rodiklis „naudos gavėjai iš investicijų į socialinę infrastruktūrą“ yra bendras visoms infrastruktūros 
plėtros priemonėms (žr. 2 priedą), bet 2013 m. rugsėjo mėn. jo skaičiavimo metodika buvo nesuderinta ir 
nevienodai taikoma. Pavyzdžiui, anksčiau pradėtų įgyvendinti priemonės „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp 

                                                                 
419 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos,” 2005 m. lapkričio 22 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 1270, Valstybės žinios, 2005-11-26, Nr. 139-5019 (2005). 
420 Ibid. 
421 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programa”; Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa.” 
422 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Priemonės ‘VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas,” 2007–2013, 4 priedas. 
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jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklų finansavimo sąlygų aprašuose 
numatyta, kad rodiklis „neįgalieji, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į neįgaliesiems skirtos infrastruktūros 
plėtrą” bus skaičiuojamas penkerius metus, įgyvendinus projektą

423
, o vėliau patvirtintose veiklose numatoma, 

kad jis skaičiuojamas per vienų metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo
424

. Tai lėmė 2012 m. SADM priimtas 
sprendimas suvienodinti šio rodiklio skaičiavimo metodiką visoms infrastruktūros plėtros priemonėms, t. y. 
skaičiuoti jį metus, baigus įgyvendinti projektą. Analogiškai bus pakeistas ir priemonės „VP3-2.3-SADM-01-V 
Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas” rodiklio „asmenys (ieškantys 
darbo, darbdaviai), kurie gavo tiesioginės naudos iš investicijų į teritorinių darbo biržų plėtrą“ skaičiavimas. Šie 
pakeitimai įsigalios, kai juos patvirtins Europos Komisija

425
. 

2.12.–10.2.12. Ar priemonių įgyvendinimo būdai buvo tinkami, siekiant numatytų tikslų? Kokie 
įgyvendinimo būdai būtų labiau tinkami ir efektyvesni? 

Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinta regioninio 
planavimo būdu. Tai reiškia, kad sprendimus dėl finansuotinų projektų priėmė Regionų plėtros tarybos, 
vadovaudamosi LR Vyriausybės patvirtintu regionų projektų atrankos tvarkos aprašu ir SSVP priede kiekvienai 
apskričiai patvirtinta lėšų suma. Regionų plėtros tarybas sudaro regionų savivaldybių merai, deleguoti 
savivaldybių tarybų nariai ir LR Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirtas asmuo. Nors specialus 
finansavimo mechanizmas skatino paramą skirti nevyriausybinių organizacijų paraiškoms (žr. 2.12.–10.2.6 
poskyrį), daugiausia finansuotos biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos ir įstaigos, esančios savivaldybių 
centruose, o ne nutolusiose gyvenvietėse. Tai rodo, kad atlikdamos projektų atranką, Regioninės plėtros 
tarybos teikė prioritetą biudžetinių įstaigų projektams. Nevyriausybinis sektorius, kuris vis dar nepakankamai 
dalyvauja teikiant socialines paslaugas ir kurio dalyvavimą buvo siekiama paskatinti nustatant finansavimo 
sąlygas, gavo santykinai nedaug paramos. Šios problemos buvo išvengta įgyvendinant priemonę „VP3-2.4-
SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Ši priemonė įgyvendinta valstybės 
planavimo būdu, t. y. remiantis nacionaliniu planavimo dokumentu (Stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros modernizavimo programa, patvirtinta SADM įsakymu), sudarant valstybės projektų sąrašus ir 
paraiškas gauti ES fondų finansavimą, siūlant teikti paramą toms įstaigoms, kurios yra įtrauktos į valstybės 
projektų sąrašus. Šiuo atveju finansuota didesnė dalis nevyriausybinių organizacijų projektų. 

Įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpio priemones, valstybinis projektų planavimas leido tikslingiau skirstyti 
finansavimą socialinių paslaugų įstaigoms. Kita vertus, įgyvendinant valstybės planavimą, projektų atranka 
vykdoma centralizuotai, todėl sudėtinga įvertinti atskirų savivaldybių socialinį kontekstą ir poreikius. Regioninio 
projektų planavimo pranašumas yra tai, kad Regiono plėtros tarybų nariai turi daugiau informacijos apie 
socialines problemas ir socialinių paslaugų poreikį savivaldybėse nei ministerija, todėl jų sprendimai gali būti 
pagrįsti patikimesne informacija. Planuojant socialinių paslaugų plėtrą 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
laikotarpiu, prioritetas turi būti teikiamas projektų atrankai, kuriai didžiausią įtaką turi vietos savivalda ir 
bendruomenės. Svarbu rasti atrankos mechanizmą, kuris: a) leistų tinkamai atsižvelgti į socialinių paslaugų 
savivaldybėje pasiūlą, prieinamumą ir kokybę, įvertinant tiek biudžetinių įstaigų, tiek privataus sektoriaus ir 
NVO teikiamas paslaugas; b) parama turėtų būti tinkamai ir aktyviai koordinuojama; c) didelė dalis paramos 
turėtų tekti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektams. Galiausiai reikia rasti būdą, kaip 
užtikrinti paslaugų tęstinumą paramai pasibaigus. 

Įgyvendinant priemones „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems 
teikiančių įstaigų plėtra” ir „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas”, buvo tikslinga taikyti valstybės projektų planavimą. Šių priemonių lėšomis įrengta ir 
modernizuota valstybinės reikšmės infrastruktūra: teritorinės darbo biržos, profesinės reabilitacijos centrai, 
Neįgalumo ir darbingumo tarnybos infrastruktūros teritoriniai skyriai ir kt., todėl šios infrastruktūros 
atnaujinimą buvo būtina planuoti centralizuotai. 

                                                                 
423 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V 
priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teiskiančių įstaigų plėtra“ veiklos „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra statyba, rekonstravimas, 
materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo,” 2008 m. gruodžio 4 d. Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. A1-397 (2008), 4 priedas. 
424 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonės „Paslaugas, tarp 
jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teiskiančių įstaigų plėtra“ veiklos „Gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” (2012). 
425 Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. 
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2.12.–10.2.13. Identifikuoti geros ir blogos praktikos pavyzdžius 

Infrastruktūros plėtros priemonių gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti priemonės „VP3-2.4-SADM-03-V 
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis įgyvendintą projektą „Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“

426
. Šis centras – 

pirmoji įstaiga Lietuvoje, kurioje bus teikiama psichologinė ir dvasinė pagalba vėžiu sergantiems asmenims ir jų 
artimiesiems. Šis projektas atitinka priemonės uždavinį kurti novatoriškas socialinių paslaugų įstaigas. Kiti 
projektai, finansuojami šios priemonės lėšomis, yra skirti „tradicinėms“ tikslinėms grupėms, kurioms jau yra 
įsteigta nemažai paslaugų Lietuvoje – pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir tėvų globos netekusiems 
vaikams. 

Elektrėnuose įkurti ir sėkmingai veikia savarankiško gyvenimo namai
427

, finansuoti priemonės „VP3-2.4-SADM-
01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ lėšomis. Ši socialinių paslaugų įstaiga pastatyta 
šalia Elektrėnų socialinės globos namų, ir tai buvo naudinga tiek finansine, tiek organizacine prasme. Pirma, 
įsteigtiems naujiems namams prireikė tik trijų naujų etatų – abi institucijos turi tą pačią direktorę ir 
finansininkę, tie patys darbuotojai naktimis budi per abu pastatus. Antra, išlaikomas tęstinumas tarp šių dviejų 
įstaigų: įsteigus savarankiško gyvenimo namus, dalis galinčių savimi rūpintis socialinės globos namų gyventojų 
persikėlė gyventi į juos. Pablogėjus šių asmenų sveikatai, jie galės grįžti į socialinės globos įstaigą. Trečia, 
savarankiško gyvenimo namai leidžia savivaldybei sutaupyti, nes vieno asmens priežiūra savarankiško gyvenimo 
namuose kainuoja apie 500 litų per mėnesį, o socialinės globos namuose – 1500 litų per mėnesį (žr. Elektrėnų 
atvejo studiją). 

Priemonės „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų atranka 
vykdyta regioninio planavimo būdu. Regioninio planavimo principas geras ir atitinka idėją leisti 
bendruomenėms pačioms spręsti dėl joms reikalingų paslaugų, tačiau šio principo įgyvendinimas nepasiteisino 
taip, kaip buvo numatyta. Planuojant šią priemonę, sukurtas specialus finansavimo mechanizmas, kuris turėjo 
užtikrinti, kad parama butų skiriama nevyriausybinėms organizacijoms. NVO projektai visiškai finansuoti ES SF ir 
nacionalinio biudžeto lėšomis, o savivaldybės turėjo finansuoti 15 proc. biudžetinių įstaigų projektų. Vis dėlto 
įgyvendinimo metu didžioji dalis priemonės lėšų skirta biudžetinėms socialinių paslaugų įstaigoms (žr. 2.12.–
10.2.6. poskyrį). Šią tendenciją lėmė tai, kad projektų atranką vykdė regioninės plėtros tarybos, kuriose 
sprendimo teisę turi savivaldybių merai ir deleguoti savivaldybių tarybų nariai. 2014–2020 m. struktūrinės 
paramos laikotarpiu reikia ieškoti galimybių, kaip į sprendimų priėmimą geriau įtraukti nevyriausybines 
organizacijas ir bendruomenes. 

Įkurtų naujų socialinių paslaugų įstaigų tęstinumas taip pat yra probleminė sritis. Dalis savivaldybių 
pasinaudojo galimybe įkurti naujas arba išplėsti senas socialinių paslaugų įstaigas, tačiau savivaldybių biudžetai 
yra riboti ir jos dažnai neturi finansinių galimybių steigti naujų etatų, reikalingų teikti socialines paslaugas šiose 
įstaigose. Kyla rizika, kad dėl lėšų trūkumo įrengtos naujos patalpos bus nenaudojamos arba naudojama tik jų 
dalis. 

Įgyvendinant priemonę „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas”, iškilo neoptimalaus patalpų naudojimo problema. Pavyzdžiui, Palangos teritorinėje darbo 
biržoje įrengtos pernelyg didelės patalpos, kurių dalis liko nenaudojama (žr. 2.12.–10.2.9 poskyrį). Siekiant 
panaudoti šią infrastruktūrą, į laisvus kabinetus įsikėlė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
Palangos skyrius. Panaši padėtis susiklostė ir Utenoje: Utenos teritorinės darbo biržos pateiktas projektas buvo 
atmestas, nes jame planuota pastatyti pernelyg didelį (1600 m

2
) ir brangų pastatą. Viena vertus, šie pavyzdžiai 

atskleidžia tam tikrus projekto įgyvendinimo nenuoseklumus, kita vertus, jie rodo lankstų požiūrį į pasikeitusias 
aplinkybes. Planuojant teritorinių darbo biržų modernizavimo priemonę, nebuvo įmanoma numatyti, kad 2010 
m. vyks Lietuvos darbo biržos reorganizacija. Prasidėjus šiam procesui ir teritorinėse darbo biržose sumažinus 
darbuotojų skaičių, likusios laisvos patalpos panaudotos kitos valstybės institucijos reikmėms. 

Įgyvendinant teritorinių darbo biržų modernizavimo projektą, nenuosekliai investuotos šios priemonės lėšos. 
Patvirtinus priemonę numatyta skirti lėšų Vilniaus miesto teritorinės darbo biržos infrastruktūrai modernizuoti, 
todėl 2009 m. sausio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis buvo parengtas detalusis planas ir skirtas 
žemės sklypas naujoms statyboms

428
. Atlikus paruošiamuosius darbus paaiškėjo, kad Vilniaus teritorinės darbo 

biržos atnaujinimas kainuos 19 mln. litų, t. y. daugiau, nei buvo numatyta pagal šią priemonę. Lietuvos darbo 
birža kreipėsi į SADM prašydama papildomo finansavimo, tačiau jis nebuvo skirtas, todėl LDB nusprendė 

                                                                 
426 Projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams” 
aprašymą žr. http://www.esparama.lt/projektas?id=31617&order=&page=&pgsz=100. 
427 Projekto „Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ aprašymą žr. 
http://www.esparama.lt/projektas?id=4983&order=&page=&pgsz=100. 
428 Interviu su Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovais.  

http://www.esparama.lt/projektas?id=31617&order=&page=&pgsz=100
http://www.esparama.lt/projektas?id=4983&order=&page=&pgsz=100
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atnaujinti Kauno, o ne Vilniaus darbo biržą. Priėmus šį sprendimą, Vilniaus miesto savivaldybės investicijos ir 
indėlis liko nepanaudoti. 

 

III. Pasiūlymai dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpio prioritetų, uždavinių, finansinių 
išteklių poreikio ir priemonių SADM kompetencijai 
priskirtose veiklos srityse 
Rengdama šią ataskaitos dalį (2013 m. vasarą), vertinimo komanda jau turėjo galimybę susipažinti su 2014–
2020 m. veiksmų programos projektais ir teikti pasiūlymus dėl jų. Siekiant užtikrinti vertinimo aktualumą ir 
naudingumą, taip pat buvo taikomas ir „dalyvavimo vertinant“ metodas. Tai reiškia, kad vertintojai tiesiogiai 
dalyvavo aptariant įvairias veiksmų programos versijas, o į jų tarpines išvadas ir pastebėjimus buvo 
atsižvelgiama rengiant veiksmų programą. Jeigu vertinimo išvados, kaip numatyta sutartyje, būtų pateiktos tik 
2013 m. spalio mėn., į jas jau nebūtų buvę galima atsižvelgti, nes iki to laiko veiksmų programos projektas jau 
buvo parengtas ir pradėtas derinti su Europos Komisija. Dėl šių priežasčių šioje ataskaitos dalyje yra ne tik 
teikiami pasiūlymai, bet ir realiai vertinamas 2014–2020 m. veiksmų programos užimtumo ir socialinių reikalų 
srityse teksto projektas. 

3.1. Kaip SADM kompetencijai priskirtų sričių veiksmų programos prioritetai / 
priemonės galėtų prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ kiekybinių tikslų (angl. 
headline targets) pasiekimo? 

18 lentelėje nurodomi tie 2014–2020 m. veiksmų programos prioritetai ir priemonės (užimtumo ir socialinių 
reikalų srityse), kurie padeda siekti „Europa 2020“ strategijos kiekybinių tikslų. Ši lentelė rodo, kad kiekvienam 
„Europa 2020“ strategijos kiekybiniam tikslui aktualūs bent keli 2014–2020 m. laikotarpiu pasirinkti investiciniai 
prioritetai pagal 7-ąjį (užimtumo) ir 8-ąjį (socialinės įtraukties) prioritetus. Tai negarantuoja, kad šie tikslai bus 
pasiekti, nes jie yra susiję ir su kitais prioritetais, įvairiomis valstybės viešosios politikos sritimis ir bendra 
makroekonomine padėtimi šalyje. Tačiau akivaizdu, kad 2014–2020 m. ES parama bus svarbus veiksnys siekiant 
„Europa 2020“ strategijos kiekybinių tikslų. 

 18 lentelė. Veiksmų programos 7 ir 8 prioritetų indėlis siekiant „Europa 2020“ tikslų  

Nr. 
„Europa 2020“ kiekybinis 

tikslas 
Veiksmų programos prioritetai/priemonės 

1. 
20–64 m. gyventojų 
užimtumo lygis – 75 proc.  

7 P, 2 investicinis prioritetas: investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą;  

7 P, 3 investicinis prioritetas: ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės 
gauti darbą suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant 
darbo jėgos judumą; 

7 P, 4 investicinis prioritetas: jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, 
ilgalaikė integracija į darbo rinką; 

8 P, 3 investicinis prioritetas: aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant 
pagerinti galimybes įsidarbinti; 

8 P, 4 investicinis prioritetas: galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas; 

8 P, 5 investicinis prioritetas: socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas. 

2. 

25 proc. sumažinti 
europiečių, gyvenančių 
žemiau nacionalinės 
skurdo ribos, skaičių; 20 
mln. žmonių būtų 
išlaisvinti iš skurdo 

7 P, 2 investicinis prioritetas: investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą;  

7 P, 3 investicinis prioritetas: ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės 
gauti darbą suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant 
darbo jėgos judumą; 

7 P, 4 investicinis prioritetas: jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, 
ilgalaikė integracija į darbo rinką; 

8 P, 1 investicinis prioritetas: investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 
prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos 
atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų; 
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8 P, 3 investicinis prioritetas: aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant 
pagerinti galimybes įsidarbinti;  

8 P, 4 investicinis prioritetas: galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas; 

8 P, 5 investicinis prioritetas: socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas. 

3. 
Mokyklos nebaigusių 
asmenų dalis - 10 proc. 

8 P, 1 investicinis prioritetas: investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 
prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos 
atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų; 

8 P, 3 investicinis prioritetas: aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant 
pagerinti galimybes įsidarbinti;  

8 P, 4 investicinis prioritetas: galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas. 

P – prioritetas, pagal veiksmų programos projektą. 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

Kitame poskyryje trumpai aptariama, kaip veiksmų programos investiciniai prioritetai padės siekti „Europa 
2020“ strategijos kiekybinių tikslų. 

3.1.1. 1 tikslas: 20–64 m. gyventojų užimtumo lygis – 75 proc. 

Žemą Lietuvos gyventojų užimtumo lygį lemia darbo rinkos poreikių neatitinkanti darbo ieškančių asmenų 
kvalifikacija, gebėjimai ir tinkamos darbo patirties trūkumas. Su sunkumais darbo rinkoje ypač dažnai susiduria 
žemo išsilavinimo asmenys, jaunimas (dėl darbo patirties neturėjimo), vyresnio amžiaus asmenys, negalią 
turintys asmenys. Bendrą užimtumo lygį šalyje taip pat mažina motyvacijos dirbti trūkumas (socialinės pašalpos 
kai kurioms grupėms nelabai skiriasi nuo darbo pajamų), darbo pasiūlos trūkumas, šešėlinė ekonomika, 
nepakankamos galimybės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Be to, ne visų teritorinių darbo biržų patalpos 
yra pritaikytos teikti kokybiškas paslaugas bedarbiams ir darbdaviams

429
. Norint padidinti gyventojų užimtumą, 

svarbu užtikrinti kokybiškas ir prieinamas įdarbinimo paslaugas, sudaryti palakias savarankiško užimtumo 
plėtros ir šeimos bei darbo įsipareigojimų derinimo sąlygas ir integruoti jaunuolius į darbo rinką. 7 prioriteto 2 
investicinis prioritetas prisidės prie valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūros plėtros (statybos, 
rekonstrukcijos, modernizavimo ir kt.), taip gerinant paslaugų teikimo sąlygas ir kartu didinant jų kokybę. 
3 investicinis prioritetas finansuos priemones, skirtas struktūriniam ir ilgalaikiam nedarbui mažinti, darbo jėgos 
paklausai didinti ir valstybės įdarbinimo institucijų veiklos efektyvumui gerinti. Bus remiamas darbo ieškančių ir 
neaktyvių asmenų kvalifikacijos tobulinimas, aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimas, savarankišką 
užimtumą skatinančios priemonės (pavyzdžiui, mikrokreditai, palūkanų kompensavimas, mokymai, kaip kurti 
verslą), moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje didinimas. Jaunimo nedarbui mažinti skirtas 7 prioriteto 4 
investicinis prioritetas finansuos veiklas, skirtas jaunimo garantijai ir jaunimo užimtumo iniciatyvai įgyvendinti 
(konsultavimas dėl profesijos pasirinkimo, profesinis mokymas, parama praktikoms ir stažuotėms ir kt.). 8 
prioriteto 4 investicinis prioritetas finansuos veiklas, sudarančias sąlygas derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus 
tiems asmenims, kurie prižiūri vaikus arba kitus šeimos narius. Pavyzdžiui, bus kuriamos kompleksinės 
paslaugos šeimose prižiūrimiems asmenims tam, kad juos prižiūrintys asmenys galėtų įgyti, patobulinti 
profesinę kvalifikaciją ir dalyvauti darbo rinkoje. 8 prioriteto 3 investicinio prioriteto investicijos bus nukreiptos 
į socialiai pažeidžiamų asmenų grįžimo į darbo rinką skatinimą per jų socialinę integraciją, o pagal 5 investicinį 
prioritetą bus kuriamos geresnės sąlygos šiems asmenims rasti darbą rinkoje – bus finansuojama socialinio 
verslo plėtra, remiamos socialinės įmonės ir pan. Tikimasi, kad visos šios įvardytos „kietosios“ ir „minkštosios“ 
investicijos turės teigiamos įtakos gyventojų užimtumo lygio Lietuvoje augimui. 

3.1.2. 2 tikslas: 25 proc. sumažinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį ar skurdo riziką, skaičių 
(iš viso 20 mln. asmenų) 

Skurdas yra kompleksinė problema, todėl, siekiant sumažinti žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičių, 
būtina įgyvendinti kompleksines priemones. Pirma, svarbu teikti kokybiškas įdarbinimo paslaugas ir sudaryti 
sąlygas pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti darbo rinkoje. Antra, būtina užtikrinti viešųjų paslaugų 
(socialinių, švietimo, sveikatos ir kt.) prieinamumą ir kokybę. Trečia, reikia spręsti būsto prieinamumo 

                                                                 
429 Pavyzdžiui, Vilniaus teritorinės darbo biržos patalpos nėra tinkamai pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (pvz., pastate nėra įrengto panduso 
ir lifto), kai kuriuose kabinetuose dirba po 4 darbuotojus, kuriems tenka 5–8 kv. m ploto, patalpos yra tamsios ir šaltos, o baldai nusidėvėję. 
Dėl patalpų trūkumo ir prasto pritaikymo Vilniaus teritorinėje darbo biržoje sudėtinga suteikti individualias ir kokybiškas paslaugas. Tai 
sukelia darbuotojų ir klientų nepasitenkinimą. 
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klausimus. Ketvirta, svarbu skatinti socialinius tikslus ir principus versle. Visi investiciniai prioritetai, 
patenkantys į SADM kompetenciją pagal 7 ir 8 prioritetus, vienaip ar kitaip padės mažinti skurdą. Pirma, 
7 prioriteto investicinių prioritetų investicijos prisidės prie užimtumo šalyje augimo. Antra, 8 prioriteto 1, 3 ir 4 
investiciniai prioritetai skirti tam, kad Lietuvoje būtų išplėtotos ir teikiamos kokybiškos ir prieinamos socialinės, 
įskaitant socialinės integracijos, paslaugos, be to, 1 investicinis prioritetas numato investicijas į socialinio būsto 
Lietuvoje plėtrą. Galiausiai 8 prioriteto 5 investicinis prioritetas yra skirtas skatinti socialinio verslo plėtrą ir 
remti socialines įmones. Įgyvendinami kartu šie investiciniai prioritetai turės teigiamos įtakos skurdo Lietuvoje 
mažinimui. 

3.1.3. 3 tikslas. Mokyklos nebaigusių asmenų dalis – mažiau nei 10 proc. 

8 prioriteto investiciniai prioritetai turės netiesioginės teigiamos įtakos iškritimo iš švietimo sistemos 
prevencijai. Pagal 1 investicinį prioritetą numatoma investuoti į įvairių nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūrą (pavyzdžiui, vaikų dienos centrai, krizių centrai ir kt.), o pagal 4 investicinį prioritetą – plėtoti 
kompleksines paslaugas vaikams ir jų tėvams (psichologinė pagalba tėvams, tėvystės įgūdžių ugdymas, 
psichologinė pagalba ir kitos reikalingos paslaugos (įskaitant popamokinio ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt.) 
vaikams, gyvenantiems rizikos ar pažeidžiamose šeimose ir kt.). Pagal 3 investicinį prioritetą numatoma 
investuoti į socialinės integracijos paslaugas pažeidžiamiems asmenims, siekiant padėti jiems integruotis į darbo 
rinką. Šios socialinės paslaugos, skirtos pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir sunkumų patiriančioms 
šeimoms, turės teigiamos įtakos joms priklausančių asmenų iškritimo iš švietimo sistemos prevencijai. 

3.2. Kaip rengiant SADM kompetencijai priskirtų sričių veiksmų programų 
prioritetus (priemones) turi būti atsižvelgta į tarptautiniu, ES ir nacionaliniu 
lygmeniu nustatytus užimtumo ir socialinės aprėpties, viešųjų paslaugų kokybės 
ir prieinamumo didinimo tikslus, susijusius su šių programų priemonių 
įgyvendinimu? 

Atsakymus į šį vertinimo klausimą pateikiame pagal investicinius prioritetus. Aptariame tuos Europos ir 
nacionalinius strateginius dokumentus, kuriuose yra nustatyti su konkrečių investicinių prioritetų įgyvendinimu 
susiję tikslai. 

7 P, 2 investicinis prioritetas: investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą 

7 P, 3 investicinis prioritetas: ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti 
darbą suteikimas, be kita ko, pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos 
judumą 

Rengiant SADM kompetencijai priskirtų sričių veiksmų programų prioritetus ir priemones turi būti atsižvelgta į 
kelis svarbiausius dokumentus. Pirma, Europos Komisija komunikate „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo 
vietas”

430
 konstatuoja, kad, siekiant kurti naujas darbo vietas 2014–2020 m., Europos regioninės plėtros fondas 

papildys Europos socialinio fondo finansuojamas priemones, kurios skatina užimtumą ir darbo jėgos judumą, 
įskaitant paramą įdarbinimo paslaugų infrastruktūros plėtrai. Antra, strategijos „Europa 2020“ prioritetas 
„Integracinis ekonomikos augimas“

431
 pabrėžia, kad Europa turi kiek galima geriau panaudoti esamą darbo 

jėgos potencialą turint omenyje demografinius iššūkius ir augančią kitų regionų konkurenciją. Taip pat teigiama, 
kad, siekiant tinkamai panaudoti darbo jėgos potencialą, būtina diegti lyčių lygybės principą. Šio prioriteto 
pavyzdinė iniciatyva Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė

432
 pabrėžia žmonių įgalinimą suteikiant 

jiems naujų reikalingų įgūdžių. 2013 m. Europos Sąjungos Taryba rekomendacijose Lietuvai
433

 nurodo, kad 
užimtumo didinimas yra vienas iš pagrindinių šalies iššūkių, todėl svarbu tobulinti aktyvias darbo rinkos 
politikos (ADRP) priemones ir daugiau įdarbinimo paslaugų skirti jaunimui, žemos kvalifikacijos asmenims ir 
ilgalaikiams bedarbiams. 

Atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus užimtumo srityje, Europos Komisija yra priėmusi Užimtumo 
teisės aktų paketą. Šio paketo komunikate „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“

434
 pabrėžiama 

būtinybė užtikrinti perėjimo iš vieno užimtumo statuso į kitą saugumą, prie to prisidedant visiems darbo rinkos 

                                                                 
430 Europos Komisija, „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas,” Komisijos komunikatas COM(2012) 173 final, Briuselis, 2012 04 18 
(2012). 
431 Europos Komisija, „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija,” Europos Komisijos komunikatas KOM(2010) 
2020 galutins, Briuselis, 2010 03 03 (2010). 
432 European Commission, „An Agenda for new skills and jobs: a European contribution towards full employment,” Communication from the 
Commission COM(2010) 682 final, Strasbourg, 23.11.2010 (2010). 
433 European Commission, “COUNCIL RECOMMENDATION on Lithuania’s 2013 National Reform Programme.” 
434 Europos Komisija, „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas.” 
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veikėjams, įskaitant valstybės įdarbinimo tarnybas. Rekomenduojama peržiūrėti pagrindines šių tarnybų 
funkcijas ir paversti jas „perėjimo vadybos agentūromis“ (angl. transition management agencies), 
pasižyminčiomis aukščiausio lygio darbo rinkos išmanymu, individualizuotu paslaugų teikimu, parama 
užimtumui kuo ankstyvesniame etape, el. paslaugų plėtra, tarptautine partneryste. 

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios
435

 pabrėžiama būtinybė suteikti galimybę didesniam neįgaliųjų 
skaičiui užsidirbti pragyvenimui atviroje darbo rinkoje, o 2010–2015 m. Moterų ir vyrų lygybės strategijoje

436
 – 

ypatingą dėmesį skirti vyresnio amžiaus moterų, vienišų motinų, neįgalių moterų, moterų migrančių ir etninių 
mažumų atstovių užimtumui, skatinti moterų verslumą ir savarankišką darbą. Taip pat pažymima moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumų klausimo svarba ir būtinybė ypatingą dėmesį skirti perėjimui iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, skatinti moteris rinktis netradicines profesijas ir pan., taip mažinant darbo rinkos segregaciją pagal 
lytį. 

Europinius dokumentus papildo Lietuvos strateginiai dokumentai. Lietuvos nacionalinėje reformų 
darbotvarkėje

437
 teigiama, kad Lietuvos darbo birža turi veikti kaip darbo jėgos judėjimo nacionalinėje darbo 

rinkoje pagrindinė tarpininkė, reguliuojanti pasiūlos ir paklausos balansą. Todėl numatyta didinti darbo rinkos 
institucijų veiklos aprėptį ir efektyvumą, įgyvendinant priemones, kurios padės Lietuvos darbo biržai tapti 
lankstesne, atviresne ir labiau darbo ieškančių žmonių bei darbdavių poreikius tenkinančia įstaiga (teritorinėse 
darbo biržose tobulinti į rezultatus orientuotos veiklos modelį ir profesinio mokymo organizavimą, įsteigti 10 
naujų jaunimo darbo centrų ir kt.), vykdyti struktūrinio nedarbo prevenciją ir plėtoti įtraukią darbo rinką, taip 
šalinant kliūtis ekonomikai augti. Nacionalinėje pažangos programoje (NPP) nurodyta, kad prioriteto „Veikli ir 
solidari visuomenė“ tikslo „Didinti gyventojų kokybišką užimtumą“ išankstinė sąlyga ir sėkmės prielaida yra 
darbo rinkos institucijų modernizavimas ir stiprinimas

438
. NPP taip pat mini poreikį didinti dalyvavimą darbo 

rinkoje taikant aktyvias darbo rinkos politikos priemones, ypač plečiant naujo starto galimybes jauniems 
nedirbantiems asmenims ir ilgalaikiams bedarbiams. Lietuvos pažangos strategija (Lietuva 2030)

439
 numato 

užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę ir įsidarbinimo galimybes visos šalies gyventojams modernizuojant ir kuriant 
infrastruktūrą skirtinguose šalies regionuose. Užimtumo programos

440
 projekte keliami tikslai – „maksimalus 

darbo išteklių potencialo panaudojimas“ ir „darbo jėgos kvalifikacijos ir darbo rinkos reikmių atitikties 
didinimas“, kuriems įgyvendinti turės būti skirta dalis ES paramos. 

7 P, 4 investicinis prioritetas: jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė 
integracija į darbo rinką 

ES strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad jaunimas itin skaudžiai nukentėjo ekonominio nuosmukio metu, 
dėl to smarkiai išaugo jaunimo nedarbo lygis. Siekiant strategijoje numatytų užimtumo tikslų, pristatoma 
pavyzdinė iniciatyva „Judus jaunimas“

441
, kurios vienas iš siekių yra sudaryti geresnes sąlygas jaunimui 

integruotis į darbo rinką. Pavyzdinėje iniciatyvoje siūloma palengvinti jaunų asmenų perėjimą iš švietimo 
sistemos į darbo rinką, teikiant konsultacijas karjeros planavimo klausimais ir padedant gauti pirmąjį darbą. 
Taip pat pabrėžiama specializuota parama rizikos grupėms priklausantiems jaunuoliams, kurie niekur nedirba ir 
nesimoko. Šis investicinis prioritetas prisideda ir prie jaunimo užimtumo veiklų, pristatomų „Jaunimo galimybių 
iniciatyvoje“

442
, „Jaunimo užimtumo iniciatyvoje“

443
 ir rekomendacijose dėl „Jaunimo garantijų“, iniciatyvos 

įgyvendinimo
444

. 2011 m. priimtoje „Jaunimo galimybių iniciatyvoje“ skiriamas ypatingas dėmesys niekur 
nedirbantiems, nesimokantiems ir praktikos ar stažuotės neatliekantiems (angl. NEET) jaunuoliams. Europos 
Bendrijos šalys raginamos peržiūrėti nacionalines užimtumo skatinimo programas, jų veiklas dar labiau 
pritaikant NEET jaunimo poreikiams tenkinti. Pagal „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“ numatoma papildoma 
parama ypač aukšto jaunimo nedarbo (daugiau nei 25 proc.) ES regionams. 2012 m. EK patvirtintose 
rekomendacijose dėl „Jaunimo garantijų“ siūloma aktyviau įgyvendinti jaunimo garantijų schemą, pagal kurią 

                                                                 
435 Europos Komisija, „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių,” Europos Komisijos komunikatas 
KOM(2010), 636 galutinis, Briuselis , 2010 11 15 (2010). 
436 Europos Komisija, „2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija,” Europos Komisijos komunikatas KOM(2010) 491 galutinis, Briuselis, 
2010 09 21 (2010). 
437 „Lietuva 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė,” Vilnius, 2013 (2013), 
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/dokumentai/strategijos/2013/2013%20NRD%20LT.pdf. 
438 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nacionalinė pažangos programa, 2012.” 
439 Lietuvos Respublikos Seimas, „Dėl valstybės pažangos strategijos ‘Lietuvos pažangos strategija ’Lietuva 2030‘ patvirtinimo’,” 2012 m. 
gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-2015, Valstybės žinios, 2012-05-30, Nr. 61-3050 (2012). 
440 “Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos projektas” (2013). 
441 Europos Komisija, „„Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų 
pažangus, tvarus ir integracinis,” KOM(2010) 477 galutinis, {SEK(2010) 1047} (2010). 
442 European Commission, “Youth Opportunities Initiative” COM(2011) 933 final (2011 m. gruodžio 20 d.). 
443 Europos Komisija, „Jaunimo užimtumo iniciatyva,” COM(2013) 144 final (2013 m. kovo 12 d.). 
444 European Commission, “Council Recommendation on Establishing Youth Guarantee,” {SWD(2012) 409 Final}, COM(2012) 729 Final 
(2012). 
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visiems 15–24 m. jaunuoliams per 4 mėnesius nuo formalaus išsilavinimo įgijimo ar užsiregistravimo darbo 
biržoje turi būti pateiktas pasiūlymas dirbti kokybišką darbą, tęsti studijas, įgyti arba patobulinti profesinę 
kvalifikaciją, atlikti stažuotę ar gamybinę praktiką. 2013 m. Europos Tarybos specifinėje rekomendacijoje 
Lietuvai

445
 pažymima, kad nors užimtumo padėtis Lietuvoje gerėja, jaunimo ir ilgalaikio nedarbo lygis išlieka 

gana aukštas, todėl būtina aktyviau įgyvendinti ADRP priemones ir mažinti jaunimo įgūdžių ir darbo rinkos 
poreikių neatitikimą. 

ES lygmens dokumentus papildo įvairios nacionalinės programos. Nacionalinėje pažangos programoje (NPP) 
jaunimas išskiriamas kaip atskira socialinė grupė ir kaip horizontalusis principas, į kurį būtina atsižvelgti 
įgyvendinant programos vertikaliuosius prioritetus. Jaunimo užimtumo didinimo tikslai ir veiklos atsispindi 
visuose trijuose NPP prioritetuose. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. programos

446
 trečias tikslas 

pabrėžia būtinybę užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą kuriant jaunimo užimtumui ir ugdymui 
palankias erdves ir suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. 

8 P, 1 investicinis prioritetas: investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 
prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos 
atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų 

8 P, 4 investicinis prioritetas: galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas 
didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas 

„Europa 2020“ strategijoje pristatant prioritetą „Integracinis ekonomikos augimas“ pabrėžiama, kad 
reikalingos pastangos mažinant skurdą, socialinę atskirtį ir sveikatos netolygumus. Taip pat būtina gerinti vaikų 
ir kitų priklausomų asmenų priežiūros paslaugų prieinamumą. Vienas pagrindinių šios strategijos tikslų yra 25 
proc. sumažinti europiečių, patiriančių socialinę atskirtį arba skurdo riziką, skaičių (iš viso 20 mln. žmonių). 
Lietuva yra išsikėlusi tikslą, kad 2020 m. žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių skaičius neviršytų 814 tūkst. 
(2010 m. jis siekė 1,1 mln. gyventojų). Viena iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų – Europos kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas

447
 – skatina ES valstybes nares įgyvendinti priemones, skirtas padėti 

ypač didelę atskirties riziką dėl specifinių aplinkybių patiriančioms grupėms, tarp jų neįgaliesiems, mažumoms 
(pvz., romams), benamiams ir pan. (ši iniciatyva išsamiau aprašoma 3.4.2 poskyryje). 

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios
448

 numatyta, kad ES šalys narės turėtų skatinti didesnį 
neįgaliųjų gyvenimo savarankiškumą ir vykdyti deinstitucionalizaciją. Vadovaujantis šia strategija ir kitais 
tarptautiniais teisės aktais, 2012 m. Lietuvoje priimtos Deinstitucionalizacijos strateginės gairės

449
, o 2013 m. 

planuojama patvirtinti nacionalinę deinstitucionalizacijos programą, pagal kurią iki 2030 m. Lietuva turės pereiti 
nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų

450
. Šį principą remia ir Europos Komisija, kuri pasiūlyme Lietuvai 

dėl partnerystės sutarties rekomenduoja 2014–2020 m. struktūrinės paramos laikotarpiu remti tik tas 
priemones, kurios skatina perėjimą nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų. Europos Komisija pabrėžia 
būtinybę pagerinti vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą, siekiant padidinti moterų užimtumą, užtikrinti 
prieinamas, tvarias ir kokybiškas socialines paslaugas pažeidžiamoms grupėms, pagerinti integruotos ir 
konkrečiais poreikiais grįstos pagalbos teikimą. Taip pat svarbu didinti galimybes gauti įperkamas, tvarias ir 
aukštos kokybės socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims, pažeidžiamoms grupėms. 

Nacionalinėje pažangos programoje (2012 m.) numatyta investuoti į socialinių paslaugų prieinamumą ir 
socialinio būsto plėtrą. Vienas iš Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Veikli ir solidari visuomenė“ 
uždavinių yra viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas, tarp jų būsto pažeidžiamoms visuomenės grupėms 
plėtra ir socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas bei plėtra, į šį procesą įtraukiant bendruomenes ir 
nevyriausybines organizacijas. Dokumente taip pat numatyta gerinti socialinio darbo su socialiai pažeidžiamais 
asmenimis kokybę ir tobulinti viešąsias paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją. Programoje numatyta, kad 
2020 m. būsto prieinamumas pažeidžiamoms gyventojų grupėms turėtų siekti 100 proc., o 70 proc. socialinių 
paslaugų gavėjų turėtų palankiai vertinti gaunamų socialinių paslaugų kokybę. 

Europos Komisijos pasiūlyme Lietuvai dėl partnerystės susitarimo siūloma 2014–2020 m. struktūrinės paramos 
laikotarpiu investuoti į socialinio būsto infrastruktūrą ir socialines paslaugas benamiams. Nacionalinė reformų 

                                                                 
445 European Commission, “COUNCIL RECOMMENDATION on Lithuania’s 2013 National Reform Programme.” 
446 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo.” 
447 Europos Komisija, „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji 
programa,” Europos Komisijos komunikatas KOM(2010) 758 galutinis, Briuselis, 2010 12 16 (2010). 
448 Europos Komisija, „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios.” 
449 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Deinstitucionalizacijos strateginės gairės, 2012.” 
450 Deinstitucionalizacija yra kompleksinis procesas, todėl jis turės apimti daugelį skirtingų veiklų: socialinių paslaugų išvystymo 
savivaldybėse įvertinimą, nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų infrastruktūros kūrimą, kompleksinių (įskaitant prevencinių) socialinių 
paslaugų teikimą, pereinamąsias socialines paslaugas ir stacionarių socialinės globos įstaigų darbuotojų perkvalifikavimą. 
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darbotvarkė
451

 taip pat numato didinti būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir 
pritaikyti pastatus socialinio būsto reikmėms probleminėse teritorijose. Darbotvarkėje planuojama gerinti 
socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, į šį procesą plačiau įtraukiant bendruomenes ir nevyriausybines 
organizacijas. 

2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios
452

 ir 2010–2015 m. Moterų ir vyrų lygybės strategijoje
453

 
kalbama apie būtinybę palengvinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, užtikrinant galimybes naudotis 
kokybiškomis ir nebrangiomis priežiūros paslaugomis, sudarant profesionaliems slaugytojams palankias darbo 
sąlygas, remiant šeimas ir artimuosius slaugančius asmenis. Keliuose Nacionalinės pažangos programos 
prioriteto „Veikli ir solidari visuomenė“ uždaviniuose pabrėžiama, kad gyventojams turi būti sudarytos 
galimybės derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus darbo rinkoje. Dokumente numatyta, kad būtina plėtoti 
tarpžinybines švietimo, socialinės, sveikatos ir kitų sričių priemones, užtikrinančias vaiko ir šeimos gerovę, 
įgyvendinti vaikų ir šeimų socialinę atskirtį, skurdą ir smurtą mažinančias priemones, stiprinti vaiko teisių 
apsaugos sistemą ir ugdyti tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius. 

8 P, 3 investicinis prioritetas: aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti 
galimybes įsidarbinti 

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos kovos su skurdu platforma” ES valstybės narės 
raginamos įgyvendinti priemones, skirtas padėti ypač didelę atskirties riziką dėl specifinių aplinkybių 
patiriančioms grupėms, tarp jų neįgaliesiems, mažumoms (įskaitant romus), benamiams ir pan. Europos 
Komisija savo pasiūlymuose dėl Partnerystės sutarties (2012 m.) nurodė, kad vienas iš būdų Lietuvai 
maksimaliai panaudoti turimą darbo jėgos potencialą yra integruoti labiausiai pažeidžiamas grupes į darbo 
rinką. Komisija rekomendavo imtis įvairių priemonių, kaip antai: individualizuota parama, tarpininkavimas ir 
konsultavimas, formalus ir neformalus mokymas, socialiniai verslai ir įmonės. Buvo pabrėžiamas 
nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo. Nacionalinėje reformų darbotvarkėje (2012 m.) Lietuva tarp prioritetinių 
veiksmų krypčių socialinei atskirčiai mažinti taip pat įvardijo galimybių socialiai pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms dalyvauti darbo rinkoje didinimą ir asmens, visuomenės ir rinkos poreikius atitinkančios švietimo ir 
kultūros, pagalbos ir paslaugų sistemos, skirtos socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių didėjimo prevencijai, 
tobulinimą. Galiausiai Nacionalinėje pažangos programoje buvo išskirtas atskiras uždavinys „Didinti labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusių asmenų paskatas ir galimybes dalyvauti įgyvendinant aktyvios įtraukties 
priemones”, kurį įgyvendinančios veiklų kryptys apima informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos plėtrą; 
motyvacijos ir prisitaikymo prie dalyvavimo visuomenėje iššūkių gebėjimų ugdymą; socialinės, profesinės 
reabilitacijos ir kitų įtraukties veiklų paslaugų teikimą. 

Europos Komisija savo rekomendacijose ir pasiūlymuose dėl Partnerystės sutarties (2012 m.) taip pat pabrėžė 
poreikį daugiau dėmesio skirti aktyviam senėjimui, ragindama tematinio tikslo „Socialinės įtraukties skatinimas 
ir kova su skurdu" srityje pirmiausia įgyvendinti pensijų reformą ir ją paremti priemonėmis, skatinančiomis 
vyresnio amžiaus asmenų užimtumą. Siūlyta didinti pagyvenusių asmenų užimtumą ir gerinti sveikatą, plėtojant 
naujoviškas, prieinamas, vyresnio amžiaus asmenims pritaikytas darbo formas ir skatinant mokymąsi visą 
gyvenimą, taip efektyviai prisidedant prie ilgesnio sveiko darbingo gyvenimo. Europos Komisija rekomendavo 
šioje srityje vykdyti inovatyvius projektus atsižvelgiant į „Europos inovacijų partnerystę vyresnių žmonių 
aktyvumo ir sveikatos srityje“. Lietuvos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje (2012 m.), siekiant strategijos 
„Europa 2020“ užimtumo tikslų, buvo numatyta padidinti vyresnio amžiaus asmenų užimtumą iki 53,4 proc. 
2020 m. Analogiškas siekis įtvirtintas ir Nacionalinėje pažangos programoje, kuri uždaviniui „didinti dalyvavimą 
darbo rinkoje“ įgyvendinti numato iniciatyvas, susijusias su aktyviu ir sveiku senėjimu, ir vyresnio amžiaus 
asmenų skatinimą išlikti darbo rinkoje. 

8 P, 5 investicinis prioritetas: socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas 

Poreikis plėtoti socialinę ekonomiką yra įvardytas įvairiuose strateginiuose dokumentuose. Lietuvos pažangos 
strategijoje „Lietuva 2030“ socialinės verslo atsakomybės ugdymas nurodomas kaip viena iš esminių pokyčių 
iniciatyvų, siekiant strateginio tikslo – sumanios ekonomikos plėtros. Atitinkamai Nacionalinėje pažangos 
strategijoje išskirtas atskiras uždavinys – „diegti darnaus vystymosi principus versle”, pagal kurį numatoma 
skatinti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, tai suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką, ir 
skatinti socialinį verslą. Nacionalinėje pažangos strategijoje kaip atskiras uždavinys išskirtas siekis plėtoti 
savanorišką veiklą ir ugdyti visuomenės socialinę atsakomybę, o didinant darbo rinkos dinamiką ir įtrauktį į ją, 
be kitų priemonių, numatoma plėtoti socialinį dialogą ir užimtumo politikos įgyvendinimo partnerystę tarp 

                                                                 
451 „Lietuva 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė.” 
452 Europos Komisija, „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios.” 
453 Europos Komisija, „2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija.” 
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viešojo, privataus ir trečiojo sektorių. Lietuvos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje (2012 m.) numatoma 
didinti darbdavių suinteresuotumą kurti naujas tinkamos kokybės darbo vietas, tam pasitelkiant ir įmonių 
socialinės atsakomybės plėtrą. Taip pat ketinama vykdyti socialinį dialogą, kuris padėtų modernizuoti darbo 
santykius – užtikrinti lanksčias darbo sutarčių sąlygas, darbo laiko reguliavimo ir darbo organizavimo galimybes. 
Galiausiai numatoma toliau remti neįgaliųjų įdarbinimą socialinėse įmonėse. Europos Komisija pasiūlymuose 
dėl Partnerystės sutarties (2012 m.) nurodo, kad Lietuva, siekdama didinti užimtumą ir darbo jėgos mobilumą, 
turėtų ESF investicijas, skirtas savarankiškai veiklai skatinti, nukreipti į pažeidžiamas socialines grupes ir 
socialinio verslo ir įmonių kūrimąsi. 

3.3. Nustatyti stebėsenos rodiklius 2014–2020 m. laikotarpiui su tikslu stebėti ir 
vertinti veiksmų programų prioritetų / priemonių poveikį užimtumui, socialinei 
aprėpčiai, viešųjų paslaugų kokybei ir prieinamumui didinti. Kokia jų pradinė 
situacija ir siektina reikšmė? 

Šiame poskyryje pristatome siūlymus dėl 2014–2020 m. laikotarpio stebėsenos rodiklių. Jie parengti remiantis 
7 ir 8 prioritetų finansavimo sričių struktūra pagal investicinius prioritetus (žr. 3.11 poskyrį). 19 ir 20 lentelėse 
pateikti siūlomi rezultato rodikliai, o 21 ir 22 lentelėse – produkto rodikliai. Iš 24 siūlomų rezultato rodiklių 13 
yra bendrieji ir 11 – specifiniai; iš 14 produkto rodiklių 6 yra bendrieji ir 8 – specifiniai. Vertinimo ataskaitos 10 
priede pateikiamos išsamios rodiklių lentelės, kuriose pristatomi visi bendrieji ir specifiniai rodikliai, kurie galėtų 
būti naudojami intervencijų stebėsenai. Nors ne visus rodiklius siūlome įtraukti į veiksmų programos projektą, 
jie gali būti naudingi atliekant tolesnę intervencijų stebėseną, pavyzdžiui, juos galima įtraukti į priemonės 
lygmens rodiklių sąrašą. 

Siekiamos rodiklių reikšmės 2023 m. nustatytos remiantis skirtingais informacijos šaltiniais. Pirma, dalis rodiklių 
yra numatyti įvairiuose strateginiuose dokumentuose. Pavyzdžiui, 7.3.2 uždavinio rezultato rodiklio „laisvos 
darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė“ (žr. 19 lentelę) pradinė ir siekiama reikšmės yra įtrauktos į 
Nacionalinės pažangos programos (NPP) vertinimo kriterijų sąrašą. Antra, kai kurių rodiklių formuluotės ir jų 
reikšmės nustatytos diskusijų dėl 2014–2020 m. laikotarpio investicijų metu. Pavyzdžiui, 8.1.1 uždavinio 
rezultato rodikliai „neįgalūs asmenys, gyvenantys stacionariose globos įstaigose“ ir „globojamų (rūpinamų) 
vaikų institucijose dalis, palyginti su bendru globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiumi“ buvo pasiūlyti susitikimo su 
Socialinio darbo taryba metu (2013 m. gegužės 24 d.). Kitų rodiklių reikšmės suformuluotos remiantis 2007–
2013 m. laikotarpio patirtimi: rodikliais, jų pasiektomis reikšmėmis ir investuotomis lėšomis. Pavyzdžiui, 7.3.3 
uždavinio rezultato rodiklio „Sukurtų naujų darbo vietų skaičius“ reikšmė nustatyta remiantis atitinkamu 2007–
2013 m. laikotarpio priemonės „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“ rodikliu. Kadangi 2014–2020 m. į šią 
sritį numatoma investuoti tris kartus daugiau ESF lėšų nei 2007–2013 m., siekiama rodiklio reikšmė taip pat 
patrigubinta. Išsami 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpio rodiklių analizė pateikta vertinimo ataskaitos 12 
priede. 

Tikslias kai kurių rodiklių siekiamas reikšmes nustatyti sudėtinga, todėl lentelėse pateikiami reikšmių intervalai. 
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į 2007–2013 m. patirtį, siūloma 7.3.1 uždavinio produkto rodiklio „bedarbiai, įskaitant 
ilgalaikius bedarbius“ reikšmė 2023 m. yra 150–200 tūkst., o 8.3.1 uždavinio rodiklio „sukurtų apsaugotų darbo 
vietų skaičius“ reikšmė – 200–500. Kai kurios į veiksmų programos projektą įtrauktos intervencijos nebuvo 
įgyvendintos 2007–2013 m. laikotarpiu, todėl nėra pakankamai informacijos, kuria remiantis būtų galima siūlyti 
pagrįstas rodiklių reikšmes. Pavyzdžiui, parama socialiniam verslui ir užimtumo arba socialinės politikos 
įgyvendinimo partnerystės, kurios bus finansuojamos pagal investicinį prioritetą „Socialinės ekonomikos ir 
socialinių įmonių skatinimas“, yra naujos intervencijos, todėl 8.5.1 uždavinio rezultato ir produkto rodikliai 
nustatyti preliminariai, atsižvelgiant į išankstines prielaidas (žr. 20 ir 22 lentelę). 

Kai kurių rodiklių reikšmės dar turėtų būti svarstomos. Pavyzdžiui, 8.1.1 uždavinio rezultato rodiklio „globojamų 
(rūpinamų) vaikų institucijose dalis, palyginti su bendru globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiumi“ siekiama 
reikšmė (31,5 proc.) yra neambicinga. Šis rodiklis numato, kad nuo 2012 m. (pradinė rodiklio reikšmė) iki 
2023 m. (siekiama reikšmė) globojamų vaikų institucijose dalis sumažės tik 7,1 proc. punkto. Atsižvelgiant į tai, 
kad 2014–2020 m. Lietuvoje vyks deinstitucionalizacija, kurios vienas pagrindinių principų yra sudaryti sąlygas 
tėvų globos netekusiems vaikams augti biologinėse, įtėvių ar globėjų šeimose, numatyta rodiklio reikšmė yra 
nepakankamai ambicinga. 8.1.2 uždavinio rezultato rodiklio „būsto prieinamumas pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms“ reikšmė (100 proc.), priešingai, yra labai ambicinga. Šio rodiklio šaltinis yra Nacionalinė pažangos 
programa, tačiau, turint galvoje didelį socialinio būsto poreikį Lietuvoje ir ribotus finansinius išteklius, mažai 
tikėtina, kad 2023 m. būstas bus prieinamas visiems gyventojams, įtrauktiems į socialinio būsto laukiančiųjų 
sąrašus. Be to, šio rodiklio formuluotė nėra visiškai aiški, nes NPP nenurodoma, kas yra būsto prieinamumas 
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(įrengtas socialinis būstas, parama būstui išsinuomoti ar įsigyti ar kt.). Šių rodiklių formuluotės ir reikšmės 
turėtų būti aptartos toliau diskutuojant dėl veiksmų programos. 

19 lentelė. Siūlomi 7 prioriteto stebėsenos rezultato rodikliai pagal investicinius prioritetus ir konkrečius uždavinius 

Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Pradinė reikšmė 
(reikšmės metai) 

Siekiama reikšmė 
(2023) 

Duomenų 
šaltinis 

7.2. IP. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą 

7.2.1. Pagerinti darbo 
rinkos institucijų 
paslaugų kokybę ir 
prieinamumą 

1. Pasitenkinimas LDB 
teikiamų paslaugų 
kokybe ir sąlygomis 

Proc. 
- 

(2014) 

-  
(siekiama reikšmė 

priklausys nuo 
pasirinktos 
matavimo 

metodologijos) 

LDB 

7.3. IP. vas ir remiant darbo jėgos judumą 

7.3.1. Sumažinti 
struktūrinį ir ilgalaikį 
nedarbą 

1. Dalyviai, kurie 
pradėjo dirbti po 
dalyvavimo ESF 
veiklose [B] 

Proc. - 

50% 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
analogišką 2007–
2013 m. rodiklį) 

Duomenys 
iš projektų 

2. Dalyviai, kurie įgijo 
kvalifikaciją po 
dalyvavimo ESF 
veiklose [B] 

Proc. - 

90% 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
analogišką 2007–
2013 m. rodiklį) 

Duomenys 
iš projektų 

7.3.2. Plėtoti labiau į 
rezultatus ir paslaugų 
kokybę orientuotą 
valstybės įdarbinimo 
tarnybą 

1. Laisvos darbo 
vietos užpildymo 
vidutinė trukmė 

Darbo dienų 
skaičius 

13,7 
(2011) 

4 
(2020 m.; 

NPP rodiklis) 
LDB 

2. Asmenys (Lietuvos 
darbo biržos 
darbuotojai) įgiję 
kvalifikaciją po 
dalyvavimo ESF 
veikloje [B] 

Proc. - 95% 
Duomenys 
iš projektų 

7.3.3. Padidinti darbo 
paklausą skatinant 
labiausiai 
pažeidžiamų 
gyventojų grupių 
verslumą 

1. Sukurtų naujų 
darbo vietų skaičius 

Skaičius - 

3000 
(nustatyta 

atsižvelgiant į tai, 
kad 2014–2020 m. 
šiai sričiai skiriama 
3 kartus daugiau 

ESF lėšų negu 
2007–2013 m.; šio 

rodiklio reikšmė 
patrigubinta) 

Duomenys 
iš projektų 

7.3.4. Pagerinti 
visuomenės, verslo ir 
viešojo sektoriaus 
supratimą apie 
moterų ir vyrų lygybę 
darbo rinkoje ir 
diskriminacijos dėl 
amžiaus, negalios ir 
kitų pagrindų 
apraiškas 

1. Renginiuose 
(mokymas, seminarai, 
kita šviečiamoji ir 
informacinė veikla 
apie vyrų ir moterų 
lygybę bei 
nediskriminavimo 
principų diegimo) 
įgytas žinias teigiamai 
įvertinę asmenys 

Proc. 
80% 

(2012) 

90% 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
pradinę rodiklio 

reikšmę) 

Duomenys 
iš projektų 

7.4. IP. Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė integracija į darbo rinką. 

7.4.1. Sumažinti 
nesimokančio ir 
nedirbančio jaunimo 
dalį 

1. Jauni bedarbiai, 
kuriems per 4 mėn. 
po prisijungimo prie 
jaunimo užimtumo 
iniciatyvos programos 
pasiūlytas darbas, 
mokymosi galimybė, 
praktika (stažuotė) 
[B] 

Proc. - 100% 
Duomenys 
iš projektų 

2. Dalyviai, kurie 
dirba, mokosi arba 

Proc. - 50% 
Duomenys 
iš projektų 
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Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Pradinė reikšmė 
(reikšmės metai) 

Siekiama reikšmė 
(2023) 

Duomenų 
šaltinis 

atlieka praktiką 
(stažuotę) praėjus 6 
mėn. po dalyvavimo 
projekto veikloje 
pabaigos [B] 

[B] pažymėtas rodiklis atitinka ESF bendrąjį rezultato rodiklį. 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 

20 lentelė. Siūlomi 8 prioriteto stebėsenos rezultato rodikliai pagal investicinius prioritetus ir konkrečius uždavinius 

Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

(reikšmės 
metai) 

Siekiama 
reikšmė 
(2023) 

Duomenų 
šaltinis 

8.1. IP. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie  

8.1.1. Plėtoti socialinių 
paslaugų infrastruktūrą 
savivaldybėse pereinant 
nuo institucinių prie 
bendruomeninių 
paslaugų 

1. Neįgalūs asmenys, 
gyvenantys 
stacionariose globos 
įstaigose 

Proc. 
2,5% 

(2012) 
1,7% LSD 

2. Globojamų 
(rūpinamų) vaikų 
institucijose dalis 
palyginti su bendru 
globojamų (rūpinamų) 
vaikų skaičiumi 

Proc. 
38,6% 
(2012) 

31,5% LSD 

8.1.2. Padidinti socialinio 
būsto prieinamumą 
labiausiai pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms 

3. Būsto prieinamumas 
pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms 

Proc. 
4% 

(2012) 

100% 
(2020; NPP 

rodiklis) 

LSD, Lietuvos 
savivaldybės 

8.3.IP. Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti 

8.3.1. Paskatinti 
labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusių asmenų 
integraciją į darbo rinką 

1. Dalyviai (socialiai 
pažeidžiami asmenys), 
kurie pradėjo ieškoti 
darbo po dalyvavimo 
ESF veikloje (dar 
projekto metu 
užsiregistravo Lietuvos 
darbo biržoje) [B] 

Proc. - 

40% 

(2007–2013 m. 
planuojama, 

kad po 
dalyvavimo 

intervencijoje 
įsidarbins 25 

proc. jos 
dalyvių. 

Tikėtina, kad 
darbo ieškančių 

asmenų dalis 
bus didesnė) 

Duomenys iš 
projektų 

2. Dalyviai (socialiai 
pažeidžiami asmenys), 
kurie įgijo kvalifikaciją 
po dalyvavimo ESF 
veikloje [B] 

Proc. - 

40% (sąlyginai 
nedidelis proc. 
turint omenyje 
tikslinės grupės 

specifiką) 

Duomenys iš 
projektų 

3. Dalyviai (socialiai 
pažeidžiami asmenys), 
kurie pradėjo dirbti po 
dalyvavimo ESF veikloje 
[B] 

Proc. 25% 

30% 

(tikimasi, kad 
rodiklis gali šiek 

tiek išaugti, 
palyginti su 

2007–2013 m. 
laikotarpiu) 

Duomenys iš 
projektų 

8.3.2. Paskatinti 
aktyvesnį pagyvenusių 
asmenų dalyvavimą 
darbo rinkoje ir 
visuomeninėje veikloje 

1. Dalyviai, kurie įgijo 
kvalifikaciją po 
dalyvavimo ESF veikloje 
[B]  

 

Proc. - 

70% 

(nustatyta 
atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių 
rodiklius) 

Duomenys iš 
projektų 

2. Dalyviai, kurie Proc. - 50% Duomenys iš 
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Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 

Pradinė 
reikšmė 

(reikšmės 
metai) 

Siekiama 
reikšmė 
(2023) 

Duomenų 
šaltinis 

pradėjo dirbti po 
dalyvavimo ESF veikloje 
[B] 

projektų 

3. Dalyviai, kurių 
situacija darbo rinkoje 
pagerėjo praėjus 6 
mėn. po dalyvavimo 
ESF veikloje [B] 

Proc. - 

60% 

(nustatyta 
atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių 
rodiklius) 

Duomenys iš 
projektų arba 

vertinimas 

8.4. IP. Galimybių gauti laugas 

8.4.1. Didinti 
bendruomenėje teikiamų 
paslaugų prieinamumą ir 
kokybę, plėtoti paslaugas 
šeimai 

1. Neįgaliųjų, gaunančių 
paslaugas 
bendruomenėje, dalis 

Proc. 
7% 

(2012) 
15% LSD 

2. Globojamų 
(rūpinamų) vaikų 
institucijose dalis 
palyginti su bendru 
globojamų (rūpinamų) 
vaikų skaičiumi 

Proc. 
38,6% 
(2012) 

31,5% LSD 

3. Dalyviai, kurių 
situacija darbo rinkoje 
pagerėjo praėjus 6 
mėn. po dalyvavimo 
ESF veikloje [B] 

Proc. - 50% 
Duomenys iš 

projektų 

Socialinių paslaugų 
sistemos darbuotojai, 
kurie įgijo kvalifikaciją 
[B] 

Proc. - 95% 
Duomenys iš 

projektų 

8.5. IP. Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas 

8.5.1. Paskatinti 
socialinės ekonomikos 
sektoriaus plėtrą 

1. Sukurtų socialinio 
verslo įmonių/ 
organizacijų skaičius 

Skaičius - 

50 

(turint omenyje, 
kad soc. verslo 
koncepcija yra 

nauja Lietuvoje) 

Duomenys iš 
projektų 

2.Užimtumo/socialinės 
įtrauktiems 
partnerysčių tarp 
viešojo, privataus ir 
nevyriausybinio 
sektorių, kurios 
sukurtos gavus ESF 
paramą, skaičius 

Skaičius - 100 
Duomenys iš 

projektų 

[B] pažymėtas rodiklis atitinka ESF bendrąjį rezultato rodiklį. 
∆ Originali bendrojo rodiklio formuluotė: „Dalyviai, kurie gavę paramą įgijo kvalifikaciją“. Rodiklio aprašyme bus paaiškinta, kad įgyti 
kvalifikaciją reiškia sėkmingai baigti mokymus ir įgyti formaliojo arba neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimus. 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

21 lentelė. Siūlomi 7 prioriteto stebėsenos produkto rodikliai 

Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Siekiama reikšmė 

(2023) 
Duomenų 

šaltinis 

Finansavimas Lt 
 

Iš viso 
(ES SF) 

7.2. IP. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą 

7.2.1. Pagerinti darbo 
rinkos institucijų 
paslaugų kokybę ir 
prieinamumą 

Pastatyti, 
rekonstruoti 
objektai ar objektai, 
kuriuose atnaujinta 
įranga 

Skaičius 1–2 
Duomenys iš 

projektų 
17 647 059 

(15 000 000) 

7.3. IP. Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą 
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Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Siekiama reikšmė 

(2023) 
Duomenų 

šaltinis 

Finansavimas Lt 
 

Iš viso 
(ES SF) 

7.3.1. Sumažinti 
struktūrinį ir ilgalaikį 
nedarbą 

Bedarbiai, įskaitant 
ilgalaikius bedarbius 
[B] 

Skaičius 

150 000–200 000 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
atitinkamą 2007–
2013 m. rodiklį) 

Duomenys iš 
projektų 

939 616 142 
(798 673 721) 

Neįgalieji [B] Skaičius 

2 000 (nustatyta 
atsižvelgiant į 

atitinkamą 2007–
2013 m. rodiklį) 

Duomenys iš 
projektų 

939 616 142 
(798 673 721) 

7.3.2. Plėtoti labiau į 
rezultatus ir paslaugų 
kokybę orientuotą 
valstybės įdarbinimo 
tarnybą 

- - - - - 

7.3.3. Padidinti darbo 
paklausą skatinant 
labiausiai pažeidžiamų 
gyventojų grupių 
verslumą 

Darbuotojai, 
įskaitant 
savarankiškai 
dirbančius asmenis 
[B] 

Skaičius 

- 
(priklausys nuo to, 

kiek numatoma 
įkurti naujų verslų) 

 

Duomenys iš 
projektų 

176 470 588 
(150 000 000) 

Projektų dalyviai – 
asmenys ir įmonės, 
pasinaudoję finansų 
inžinerijos priemone 
verslo pradžiai 

Skaičius 

2 500 
(atsižvelgta į 3 

kartus padidėjusią 
lėšų sumą ir tai, 

kad 2007–2013 m. 
pasiekti 

planuojamą 
rodiklio reikšmę 

bus sunku) 

Duomenys iš 
projektų 

176 470 588 
(150 000 000) 

7.3.4. Pagerinti 
visuomenės, verslo ir 
viešojo sektoriaus 
supratimą apie moterų 
ir vyrų lygybę darbo 
rinkoje ir 
diskriminacijos dėl 
amžiaus, negalios ir kitų 
pagrindų apraiškas 

- - - - - 

7.4. IP. Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė integracija į darbo rinką. 

7.4.1. Sumažinti 
nesimokančio ir 
nedirbančio jaunimo 
dalį 

Jaunesni negu 25 
metų asmenys [B] 

Skaičius 

30 000 
 

(nustatyta 
atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių 
rodiklius ir 

planuojamas 
projektų reikšmes) 

Duomenys iš 
projektų 

141 176 471 
(120 000 000) 

[B] pažymėtas rodiklis atitinka ESF bendrąjį rezultato rodiklį. 
Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

 
22 lentelė. Siūlomi 8 prioriteto stebėsenos produkto rodikliai 

Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Siekiama reikšmė 

(2023) 
Duomenų 

šaltinis 

Finansavimas Lt. 
Iš viso 
(ES SF) 

8.1. IP. Investicijos sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų. 

8.1.1. Plėtoti socialinių 
paslaugų infrastruktūrą 
savivaldybėse pereinant 
nuo institucinių prie 
bendruomeninių 

Pastatyti, rekonstruoti 
objektai ar objektai, 
kuriuose atnaujinta 
įranga 

Skaičius 

100–130 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių 

Duomenys 
iš projektų 

229 591 948 
(195 153 156) 
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Konkretus uždavinys Rodiklis 
Matavimo 

vienetai 
Siekiama reikšmė 

(2023) 
Duomenų 

šaltinis 

Finansavimas Lt. 
Iš viso 
(ES SF) 

paslaugų rodiklius) 

8.1.2. Padidinti socialinio 
būsto prieinamumą 
labiausiai pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms 

Naujai įrengti ar 
atnaujinti socialiniai 
būstai 

Skaičius 

3 000 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
ženkliai išaugusią 

lėšų sumą, palyginti 
su 2007–2013 m.) 

Duomenys 
iš projektų 

229 411 765 
(195 000 000) 

8.3.IP. Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti 

8.3.1. Paskatinti labiausiai 
nuo darbo rinkos 
nutolusių asmenų 
integraciją į darbo rinką 

Socialiai pažeidžiamų 
asmenų, dalyvavusių 
aktyvinimo 
projektuose, skaičius 

Skaičius 

26 000 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių 
rodiklius) 

Duomenys 
iš projektų 

235 294 118 
(200 000 000) 

Sukurtų apsaugotų 
darbo vietų skaičius 

Skaičius 200–500 
Duomenys 
iš projektų 

235 294 118 
(200 000 000) 

8.3.2. Paskatinti aktyvesnį 
pagyvenusių asmenų 
dalyvavimą darbo rinkoje 
ir visuomeninėje veikloje 

- - - - - 

8.4. IP. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir  

8.4.1. Didinti 
bendruomenėje teikiamų 
paslaugų prieinamumą ir 
kokybę, plėtoti paslaugas 
šeimai 

Socialines paslaugas 
gavusių tikslinių grupių 
asmenų skaičius 

Skaičius 

50 000–65 000 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių rodiklius 
ir numatytas lėšų 

sumas) 

Duomenys 
iš projektų 

282 352 941 
(240 000 000) 

Socialinių paslaugų 
sistemos darbuotojai, 
kurie dalyvavo 
mokymuose ir kitose 
kompetencijos 
tobulinimui skirtose 
veiklose 

Skaičius 

5 000–6 500 
(nustatyta 

atsižvelgiant į 
2007–2013 m. 

priemonių rodiklius 
ir numatytas lėšų 

sumas 

Duomenys 
iš projektų 

282 352 941 
(240 000 000) 

8.5. IP. Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas 

8.5.1. Paskatinti 
socialinės ekonomikos 
sektoriaus plėtrą 

Projektų skaičius, 
kuriuos visiškai ar iš 
dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
nevyriausybinės 
organizacijos [B] 

Skaičius 

120 
 

(prielaida: 
užimtumo 

partnerysčių ir 
įmonių soc. 

atsakomybės 
projektų skaičius) 

Duomenys 
iš projektų 

94 117 647 
(80 000 000) 

Mikro, mažų ir 
vidutinių įmonių, 
kurioms suteikta 
parama, skaičius [B] 

Skaičius 

200 
 

(prielaida: socialinių 
įmonių, soc. verslo, 

įmonių soc. 
atsakomybės 

projektų skaičius)  

Duomenys 
iš projektų 

94 117 647 
(80 000 000) 

[B] pažymėtas rodiklis atitinka ESF bendrąjį rezultato rodiklį. 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 
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3.4. Kaip turėtų būti užtikrinamas papildomumas ir suderinamumas su kitomis 
Bendrijų iniciatyviomis? 

3.4.1. Užimtumo didinimo prioritetas 

Judus jaunimas 

 „Judus jaunimas“
454

 – tai pavyzdinė ES iniciatyva, kuria siekiama spręsti jaunimo problemas, trukdančias 
jauniems asmenims tapti sėkmingais žinių ekonomikos dalyviais. Iniciatyvoje įvardijamos keturios prioritetinės 
veiklų sritys: (1) modernių švietimo ir mokymo sistemų plėtotė, padedanti ugdyti svarbiausius gebėjimus ir 
siekti kokybiškų mokymosi rezultatų atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; (2) aukštasis mokslas, siekiant 
padidinti aukštosiose ar lygiavertėse mokyklose studijuojančių jaunuolių dalį; (3) judumo skatinimas, suteikiant 
jaunuoliams galimybę dalį mokymosi, įskaitant mokymąsi darbo vietoje, laiko praleisti užsienyje; (4) užimtumo 
didinimas, įgyvendinant „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, skatinant jaunimo verslumą ir palengvinant perėjimą iš 
švietimo sistemos į darbo rinką. Ši iniciatyva prisideda prie strategijos „Europa 2020“ tikslų, kuriais siekiama 
sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį iki 10 proc. ir padidinti 20–64 m. gyventojų užimtumo lygį iki 
75 proc. 

Iniciatyvoje numatytos konkrečios priemonės, padėsiančios siekti užsibrėžtų tikslų. Plėtojant šiuolaikinę 
švietimo ir mokymo sistemą, svarbiausi veiksmai apima mokyklos nebaigiančių jaunuolių dalies mažinimą, 
profesinio ugdymo kokybės ir patrauklumo didinimą, stažuočių sistemos tobulinimą, kokybiškų karjeros 
planavimo paslaugų teikimą ir neformaliojo ugdymo metu įgytų įgūdžių įteisinimą. Siekiant didesnio aukštojo 
mokslo patrauklumo tarp jaunimo, iniciatyvoje numatoma modernizuoti studijų programas, jų valdymą ir 
finansavimą, dėti pastangas išlaikyti aukštą jų kokybę, skatinti inovacijas ir įvesti aukštųjų mokyklų veiklos ir 
mokymosi rezultatų lyginamuosius standartus. Jaunimo judumo skatinimo srityje planuojama įgyvendinti 
priemones, leisiančias šalinti judumą varžančias kliūtis. Planuojama sukurti jaunimui skirtą svetainę, kurioje 
būtų teikiama visapusiška informacija apie judumo ir mokymosi galimybes, pasiūlyti „Judaus jaunimo“ kortelę, 
tobulinti Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS), Europos kvalifikacijų sandarą (EKS) ir įvesti 
Europos įgūdžių pasą. Iniciatyvoje taip pat pristatomos priemonės, skirtos jaunimo užimtumui skatinti. 
Pirmiausia pabrėžiamos priemonės, padedančios jaunimui gauti pirmąjį darbą, pavyzdžiui, aktyvios darbo rinkos 
politikos (ADRP) priemonės ar socialinės paslaugos, pritaikytos jaunimo poreikiams. „Judaus jaunimo“ iniciatyva 
skiria ypatingą dėmesį NEET jaunuoliams, kuriems gresia socialinė atskirtis. Gerinant šiai grupei priklausančių 
jaunuolių padėtį darbo rinkoje, svarbu vykdyti nuolatinę padėties stebėseną, užtikrinti tinkamą ADRP ir 
socialinių išmokų pusiausvyrą, suteikti galimybes NEET jaunimui pasinaudoti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos 
priemonėmis. Jaunimo užimtumui taip pat aktualios savarankiško užimtumo skatinimo priemonės, pavyzdžiui, 
motyvavimas pradėti verslą, konsultacijos verslo pradžios klausimais, galimybių gauti pradinį kapitalą verslo 
pradžiai palankiomis sąlygomis suteikimas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirinkti investiciniai prioritetai 2014–2020 m. laikotarpiui padeda 
siekti ES pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“ tikslų. 7 prioriteto 3 investicinis prioritetas numato investuoti į 
ADRP priemonių vykdymą, stažuočių ir praktikų rėmimą, suteikiant darbo rinkoje paklausių įgūdžių ir taip 
didinant jaunimo įsidarbinimo galimybes. Taip pat šiuo investiciniu prioritetu bus remiamas gyventojų (tarp jų ir 
jaunimo) verslumas, palengvinant prieigą prie finansavimo šaltinių naujo verslo pradžiai, teikiant konsultacijas ir 
mokymus. Šiuo investiciniu prioritetu bus užtikrinama ir tobulinama Europos užimtumo tarnybos (EURES) veikla 
Lietuvoje, prisidedanti prie darbo jėgos judumo skatinimo. 7 prioriteto 4 investicinis prioritetas tikslingai 
nukreiptas į jaunimo užimtumo didinimą. Šiuo investiciniu prioritetu numatoma remti veiklas, susijusias su 
„Jaunimo garantijų“ ir „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ įgyvendinimu, suteikiant galimybę jauniems asmenims 
tobulinti savo kvalifikaciją, pradėti praktiką ar stažuotę per 4 mėn. po to, kai jie baigė mokytis formaliojo 
švietimo sistemoje arba užsiregistravo darbo biržoje. 8 prioriteto 3 investiciniu prioritetu remiamas niekur 
nedirbantis, nesimokantis ir nemotyvuotas jaunimas. Šiuo investiciniu prioritetu bus finansuojamas įvairių 
socialinių paslaugų teikimas, orientuojantis į jaunimo ugdymą, socializaciją ir integraciją į darbo rinką. 

Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė 

Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė
455

 prisideda prie strategijoje „Europa 2020“ numatyto integracinio 
augimo tikslo. Iniciatyva padeda siekti pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų – kad 2020 m. ES gyventojų 
(20–64 m.) užimtumo lygis siektų 75 proc., o žemiau skurdo ribos gyvenančių europiečių skaičius sumažėtų 25 
proc. (t. y. 20 mln.). Darbotvarkėje numatyti keturi pagrindiniai prioritetai: (1) darbo rinkos lankstumo ir 

                                                                 
454 Europos Komisija, „Judus jaunimas”. 
455 Europos Komisija, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą,” COM (2010) 682 galutinis 
(2010). 
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užimtumo garantijų komponentų stiprinimas ir jų pusiausvyros išlaikymas; (2) įsidarbinti reikalingų įgūdžių 
suteikimas pagal konkrečių grupių poreikius; (3) darbo kokybės ir sąlygų gerinimas; (4) darbo vietų kūrimas. 

Pirmajam prioritetui įgyvendinti darbotvarkėje siūloma stiprinti keturis pagrindinius darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų komponentus: (1) užtikrinti lanksčias ir patikimas darbo sutarčių sąlygas; (2) vykdyti 
aktyvios darbo rinkos politikos priemones; (3) skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir (4) suteikti šiuolaikiškas 
socialinės apsaugos sąlygas. Antruoju prioritetu siekiama didinti darbo jėgos įgūdžių ir darbo rinkos poreikių 
atitikimą. Tam pirmiausia svarbu tobulinti nacionalinių įdarbinimo tarnybų gebėjimus stebėti, analizuoti ir 
prognozuoti pokyčius darbo rinkoje. Iniciatyvoje taip pat numatoma ES piliečiams suteikti galimybę įgyti ir 
nuolatos tobulinti darbo rinkoje paklausius įgūdžius. Didesnis darbo jėgos judumas ir migracija ES viduje taip 
pat padėtų didinti užimtumą, tad darbotvarkėje pažymima būtinybė geriau informuoti ES piliečius apie darbo 
galimybes kitose ES šalyse. Gerinant darbo kokybę ir sąlygas, darbotvarkėje planuojama užtikrinti lankstesnį ES 
teisinės bazės taikymą, aktyviau kontroliuoti nedeklaruojamą darbą, skatinti šalių narių bendradarbiavimą 
dalijantis gerąja praktika, taikyti bendrus standartus ir vykdyti tyrimus, gerinančius darbo saugą ir kokybę. 
Ketvirtuoju darbotvarkės prioritetu remiamas naujų darbo vietų kūrimas. Nors pagrindinės priemonės yra 
reguliuojamojo pobūdžio (naikinti administracines ir teisines kliūtis samdyti darbuotojus, mažinti su darbo 
užmokesčiu nesusijusias sąnaudas), darbotvarkėje taip pat pabrėžiamas verslumo skatinimas ir perėjimas nuo 
neformalaus arba nedeklaruojamo prie oficialiai įteisinto darbo. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirinkti 2014–2020 m. laikotarpio 7 ir 8 prioritetų investiciniai 
prioritetai dera ir papildo Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkėje numatytus veiksmus. 7 prioriteto 3 
investicinis prioritetas prisidės prie 1, 2 ir 4 darbotvarkės prioritetų įgyvendinimo. Šiuo investiciniu prioritetu 
bus remiamas valstybinės įdarbinimo tarnybos paslaugų kokybės didinimas ir gebėjimų stiprinimas, o tai leis 
tiksliau prognozuoti ir lanksčiau reaguoti į pokyčius darbo rinkoje. Investiciniame prioritete numatyta remti 
įvairių ADRP priemonių įgyvendinimą, darbo neturinčių asmenų įgūdžių įgijimą ir tobulinimą, paslaugų teikimą 
specialių poreikių turintiems asmenims. Be to, šiame investiciniame prioritete yra numatytos lėšos Europos 
užimtumo tarnybos (EURES) veiklai užtikrinti Lietuvoje, o tai sudarys palankesnes darbo jėgos judumo sąlygas. 
Galiausiai, 3 investicinis prioritetas rems savarankišką gyventojų užimtumą, ypatingą dėmesį skirdamas 
tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims. 7 prioriteto 4 investicinis prioritetas, kuriuo bus investuojama į 
įgyvendinamą „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, prisidės prie jaunimo darbo įgūdžių įgijimo ir tobulinimo, 
numatytų Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės 2 prioritete. 8 prioriteto 5 investicinio prioriteto veiklos 
didžiąja dalimi atitinka darbotvarkės 3 prioritetą (darbo kokybės ir sąlygų gerinimas). Šiuo investiciniu prioritetu 
numatoma parama socialiniam verslui ir įmonėms, verslo socialinei atsakomybei skatinti, įskaitant socialiai 
atsakingą žmogiškųjų išteklių vadybą. Tai prisidės prie darbo kokybės ir sąlygų gerinimo. 

Inovacijų sąjunga 

„Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“
456

 tikslas – pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo galimybes ir užtikrinti, kad novatoriškos idėjos taptų augimą ir naujų darbo vietų kūrimą 
skatinančiais produktais ir paslaugomis

457
. Dokumente pristatoma 10 pagrindinių „Inovacijų sąjungos“ aspektų, 

kurie skirti svarbiausioms įvairių sričių (tarp jų ir socialinės) problemoms spręsti, naudojantis moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis. Kaip vienas kertinių šios pavyzdinės iniciatyvos įgyvendinimo principų yra inovacijų 
partnerystė, kuria siekiama sutelkti įvairių susijusių šalių pajėgas visuomenei aktualioms problemoms spręsti. 
Sprendžianti ES lygmeniu svarbų visuomenės senėjimo iššūkį, kaip vienas iš bandomųjų inovacijos partnerystės 
projektų buvo pasirinkta „Inovacijų partnerystė aktyviam ir sveikam senėjimui“

458
. Šiuo inovacijų partnerystės 

projektu siekiama padidinti ES gyventojų sveiko gyvenimo amžių 2 metais. „Inovacijų partnerystė aktyviam ir 
sveikam senėjimui“ grindžiama trimis pagrindiniais veiklos prioritetais: (1) prevencija; (2) stebėsena, ankstyva 
diagnozė ir gydymas; (3) aktyvus senėjimas ir nepriklausomas gyvenimas

459
. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šio 

bandomojo projekto tikslai yra artimai susiję su Sveikatos ministerijos planuojamomis aktyvaus senėjimo 
veiklomis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatomomis 8 prioriteto 3 investicinio prioriteto 
investicijomis 2014–2020 m. laikotarpiu. 

„Inovacijų sąjungoje“ taip pat pabrėžiama socialinių inovacijų svarba. Darbo rinka ir socialinės paslaugos 
įvardijamos kaip sritys, kuriose itin svarbu taikyti socialines inovacijas. Pavyzdinėje iniciatyvoje Europos Komisija 
įsipareigojo sukurti Europos socialinių inovacijų bandomąjį projektą, kurio metu būtų sukurta ir išplėtota virtuali 
platforma, palengvinanti socialiai atsakingų verslininkų, nevyriausybinio ir viešojo sektorių atstovų bendravimą. 

                                                                 
456 Europos Komisija, „Inovacijų sąjunga”, COM (2010) 546 galutinis, SEC (2010) 1161 (2010). 
457 Ibid. 
458 European Commission, “Taking Forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing,” COM(2012) 83 Final (29 2012). 
459 Ibid. 
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Ši platforma padėtų efektyviau dalytis socialinių inovacijų gerąja praktika. Iniciatyvoje taip pat numatoma 
parama su socialinėmis inovacijomis susijusioms mokslinių tyrimų programoms, kurių metu būtų nagrinėjami 
kiekybinio ir kokybinio vertinimo metodai, finansavimo šaltiniai ir kitos iniciatyvų plėtojimo kliūtys. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos planuojamos investicijos 2014–2020 m. laikotarpiu taip pat numato remti 
socialines inovacijas užimtumo (7 P, 3 ir 4 IP) ir aktyvios įtraukties (8 P, 3 IP) srityse. 7 prioriteto 3 investicinio 
prioriteto numatomos subsidijos socialinėms inovacijoms, kurių paskirtis – didinti darbo jėgos profesinį ir 
teritorinį mobilumą Lietuvoje, taip pat darbo jėgos sugrįžimą iš emigracijos. Planuojama teikti paramą 
perspektyvioms, bet Lietuvoje dar nepaplitusioms idėjoms išbandyti, pasimokyti iš patirties, įvertinti sėkmingo 
įgyvendinimo sąlygas, pasiūlyti tvarius finansavimo modelius. 7 prioriteto 4 investiciniu prioritetu numatoma 
išbandyti socialines inovacijas, skirtas padėti jaunimui integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti. 8 prioriteto 3 
investiciniu prioritetu numatoma remti socialiai inovatyvius projektus, kurie pasiūlytų naujų būdų, skatinančių 
socialiai pažeidžiamų grupių dalyvavimą darbo rinkoje, perėjimą nuo socialinės paramos prie darbo kaip 
pagrindinio pajamų šaltinio. Galiausiai, 8 prioriteto 5 investicinis prioritetas investuos į inovacijas socialinės 
ekonomikos ir socialinio verslo srityje. 

Įmonių konkurencingumo ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumo programa (COSME) 

Atsižvelgdama į „Europa 2020“ tikslus, 2011 m. Europos Komisija pristatė
460

 2014–2020 m. Įmonių 
konkurencingumo ir mažų bei vidutinių įmonių programą (COSME). Ši programa pakeis 2007–2013 m. galiojusią 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (CIP). Pagrindiniai naujosios COSME programos tikslai: 
1) skatinti verslumą; 2) gerinti verslo aplinką; 3) didinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą; 4) 
remti verslo plėtrą į užsienio rinkas

461
. Šios programos tikslai ir veiklos yra glaudžiai susijusios ir papildo 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatytas investicijas 2014–2020 m. laikotarpiu. 7 prioriteto 3 
investiciniu prioritetu siekiama padidinti darbo paklausą, kai yra skatinamas labiausiai pažeidžiamų gyventojų 
grupių verslumą, palengvinant prieigą prie finansavimo šaltinių. 

3.4.2. Socialinės įtraukties didinimo prioritetas  

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas 

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas (angl. European platform against poverty and social 
exclusion) yra viena iš septynių strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų

462
. Pagrindinis jos tikslas – nuo 2010 iki 

2020 m. padėti 20 mln. ES gyventojų išbristi iš skurdo ir sumažinti socialinę atskirtį. Pagrindinės politinės 
priemonės, numatytos pagal šį planą, yra: a) veikimas visose politikos srityse, pavyzdžiui, darbo rinka, parama 
minimalias pajamas gaunantiems asmenims, sveikatos priežiūra, švietimas, aprūpinimas būstu ir kt.; b) geresnis 
ES lėšų naudojimas socialinei sričiai remti (EK siūlo 20 proc. Europos socialinio fondo lėšų skirti kovai su skurdu 
ir socialine atskirtimi); c) įvertinimas, kurios socialinės politikos naujovės yra veiksmingos, prieš jas įgyvendinant 
platesniu mastu; d) bendradarbiavimas su pilietine visuomene tam, kad socialinės politikos reformos būtų 
veiksmingiau įgyvendinamos; e) tvirtesnio ES šalių politikos koordinavimo nustatymas. Valstybių pastangos 
siekiant nacionalinių tikslų yra koordinuojamos Europos semestro metu, o Europos Komisija skelbia Europos 
lygmeniu įgyvendinamų veiksmų suvestines

463
. 

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas numato kompleksinius veiksmus įvairiose politikos srityse. 
Pirma, didinti gyventojų galimybes įsidarbinti (kurti ilgalaikes naujas darbo vietas, suteikti asmenims reikalingų 
įgūdžių, leidžiančių užimti naujas darbo vietas, teikti socialinę paramą, kuri nenutrūktų asmenims įsidarbinus); 
antra, užtikrinti socialinę apsaugą ir galimybę gauti pagrindines paslaugas (reformuoti pensijų sistemas, 
užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą, plėtoti sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas); trečia, 
plėtoti švietimą ir jaunimo politiką; ketvirta, integruoti migrantus; penkta, skatinti socialinę įtrauktį ir 
nediskriminaciją (plėtoti nediskriminacijos ir lyčių lygybės politiką, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliems 
žmonėms ir tam tikroms etninėms grupėms, pavyzdžiui, romams; spręsti benamystės ir būsto netekimo 
problemas); šešta, įtraukti socialinius tikslus į įvairių sektorių politiką ir, septinta, bendradarbiauti su išorės 
ekspertais. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirinkti investiciniai prioritetai 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos laikotarpiu atitinka Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano prioritetines sritis. 7 prioriteto 

                                                                 
460 Europos Komisijos pranešimas spaudai „2,5 mlrd. eurų verslo konkurencingumui ir MVĮ skatinti 2014–2020 m.“, 2011 lapkričio 30 d. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1476_lt.htm. 
461 European Commission, “Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (2014–2020),” 
COM(2011) 834 final, 2011/0394 (COD) (30 2011). 
462 Europos Komisija, „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas.” 
463 European Commission, “List of Key Initiatives, Accompanying Document to the European Platform Against Poverty and Social Exclusion: 
A European Framefork for Social and Territorial Cohesion,” Commission Staff Working Paper, Brussels 2010 12 16, SEC(2010) 1564 Final 
(2010). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1476_lt.htm
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investiciniai prioritetai yra skirti užimtumui didinti: 2 investicinis prioritetas numato valstybės įdarbinimo 
tarnybų infrastruktūros plėtrą, 3 investicinis prioritetas – investicijas į priemones, skirtas struktūriniam ir 
ilgalaikiam nedarbui mažinti, darbo jėgos paklausai didinti ir valstybės įdarbinimo institucijų efektyvumui 
gerinti, diskriminacijai darbo rinkoje mažinti, moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. 4 investicinis 
prioritetas skirtas jaunuolių ilgalaikei integracijai į darbo rinką. 8 prioriteto 1 ir 4 investiciniai prioritetai numato 
socialinių paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą ir investicijas į socialinį būstą, o 3 investicinis prioritetas skirtas 
teikti socialinės integracijos paslaugas pažeidžiamiems asmenims (įskaitant romus), siekiant paskatinti jų 
socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką. 

Socialinių investicijų paketas 

Socialinių investicijų paketas (angl. Social Investment Package) yra integruota politikos sistema, kuri teikia 
rekomendacijas ES narėms dėl aktyvios įtraukties skatinimo ir socialinių biudžetų efektyvaus panaudojimo. Jis 
grindžiamas Europos Komisijos Komunikatu dėl socialinių investicijų augimo ir sanglaudos

464
 ir Rekomendacija 

dėl vaikų skurdo mažinimo
465

. Pagrindiniai socialinių investicijų paketo tikslai yra, pirma, užtikrinti, kad 
socialinės apsaugos sistema atitiktų gyventojų poreikius kritiniais momentais. Tai leidžia išvengti sunkesnių 
socialinių problemų ateityje. Antra, vykdyti supaprastintą ir tikslingesnę socialinę politiką, leidžiančią socialinę 
paramą suteikti toms grupėms, kurioms jos labiausiai reikia. Trečia, patobulinti aktyvios įtraukties strategijas, 
investuoti į įperkamas vaikų priežiūros ir švietimo paslaugas, užtikrinti ankstyvo iškritimo iš švietimo sistemos 
prevenciją, teikti pagalbą ieškant darbo, paramą būstui, prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.

466
 

Komunikate dėl socialinių investicijų augimo ir sanglaudos
467

 rekomenduojama sanglaudos politikos ir kaimo 
plėtros išteklius investuoti į žmogiškojo kapitalo plėtrą, įskaitant užimtumą ir socialinę įtrauktį, mažinti 
teritorinę nelygybę, didinti socialinių, švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumą ir kt. 

Rekomendacijoje dėl vaikų skurdo mažinimo
468

 nurodyta, kad ES narės turėtų įgyvendinti politiką, skirtą mažinti 
vaikų skurdą ir socialinę atskirtį bei skatinti vaikų gerovę. Pirma, siūloma sudaryti galimybes vaikams ir jų 
tėvams naudotis įvairiais ištekliais (skatinti tėvus dalyvauti darbo rinkoje, teikti paramą šeimoms pinigais ir 
natūra), antra, užtikrinti priėjimą prie kokybiškų paslaugų (pavyzdžiui, investuoti į ankstyvąjį vaikų ugdymą ir 
priežiūrą; sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir tinkamoje gyvenamojoje aplinkoje; plėtoti įvairias paslaugas 
šeimoms ir užtikrinti kokybiškas vaikų globos paslaugas) ir, trečia, sudaryti vaikams sąlygas dalyvauti įvairiose 
popamokinėse veiklose ir įsitraukti į jiems aktualių sprendimų priėmimą. 

2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijos atitinka Socialinių inovacijų paketo prioritetines sritis. Kaip 
minėta anksčiau, 7 prioritetas yra skirtas užimtumui skatinti; pagal 8 prioriteto 1 investicinį prioritetą 
numatoma investuoti į socialinių paslaugų infrastruktūrą ir padidinti socialinio būsto prieinamumą labiausiai 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms, o pagal 4 investicinį prioritetą – plėtoti bendruomenines socialines 
paslaugas ir siekti krizių šeimose prevencijos ir padėti sunkumų patiriančioms šeimoms. 

Programa PROGRESS (2007–2013 m.) 

PROGRESS (2007–2013 m.) yra ES užimtumo ir socialinio solidarumo programa. PROGRESS programa remia šias 
politikos sritis: užimtumas, socialinė įtrauktis ir socialinė apsauga, darbo sąlygos, nediskriminavimas ir lyčių 
lygybė. Ilgalaikiai šios programos tikslai sutampa su „Europa 2020“ užimtumo, skurdo ir išlikimo švietimo 
sistemoje tikslais. Vidutinės trukmės tikslai apima veiksmingą ES teisės aktų taikymą visose valstybėse narėse, 
vienodą ES tikslų supratimą ir bendrą jų siekimą bei veiksmingą partnerystę su nacionaliniais ir Europos 
suinteresuotais subjektais. Trumpuoju laikotarpiu ši programa siekia užtikrinti dalijimąsi informacija ir 
mokymąsi, skatinti įrodymais grįstą politiką, aukštos kokybės politines diskusijas, gerinti tinklų gebėjimus ir 
bendrų problemų įtraukimą

469
. PROGRESS programos biudžetas – 683,25 mln. eurų. 

PROGRESS programoje gali dalyvauti nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, socialiniai ir 
ekonominiai partneriai, NVO ir kt. Programos lėšomis finansuojami projektai, skirti socialiniams 
eksperimentams įgyvendinti (pvz., iš darbo rinkos pasitraukusių asmenų aktyvios įtraukties, vaikų skurdo 
prevencijos ir mažinimo ir kt.), įvairiems tyrimams atlikti ir duomenų bazėms atnaujinti, diskusijoms ir 

                                                                 
464 European Commission, “Towards Social Investment for Growth and Cohesion – Including Implementing the European Social Fund 2014-
2020,” Communication from the Commission COM(2013) 83 Final, Brussels, 20.2.2013 (2013). 
465 European Commission, “Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage,” European Commussion Recommendation C(2013) 
778 Final, Brussels, 20.2.2013 (2013). 
466 Plačiau žr. European Commission. Employment, Social Affairs & Inclusion, „Social investment: Commission urger Member States to focus 
on growth and social cohesion“, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes. 
467 European Commission, “Towards Social Investment for Growth and Cohesion.” 
468 European Commission, “Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage.” 
469 Europos Komisija, Progress. ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas, Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas 01 padalinys, rankraštis parengtas 2011 m. rugpjūčio mėn., 2011. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes


159 
 

informacijos sklaidos renginiams organizuoti, visuomeniniams tinklams (pvz., Europos kovos su rasizmu tinklui, 
Europos vyresnio amžiaus žmonių platformai) Palaikyti. PROGRESS programa siekiama remti politinio lygmens 
projektus Europos mastu. Ji papildo Europos socialinį fondą, kuris remia konkrečius užimtumo ir socialinės 
srities projektus vietos ir nacionaliniu lygmeniu. 

Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programa (2014–2020 m.) 

Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programa (2014–2020 m.) (angl. Programme for Social Change 
and Innovation (PSCI) 2014–2020) sujungs kelias programas: PROGRESS, EURES ir Europos mikrofinansų 
priemonę PROGRESS, siekiant labiau derinti ES veiksmus užimtumo ir socialinės politikos srityse. PSCI programa 
bus skirta strategijos „Europa 2020“ tikslams įgyvendinti, skatinant aukštą užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą, kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo sąlygas

470
. Numatomos trys šios 

programos įgyvendinimo kryptys: (1) PROGRESS kryptis, pagal kurią remiamas ES užimtumo bei socialinės 
politikos ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas bei vertinimas ir 
skatinamas įrodymais pagrįstas politikos formavimas bei inovacijos; (2) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo veikla, siekiant plėsti keitimąsi informacija bei jos sklaidą ir kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, 
kurio tikslas – skatinti geografinį darbuotojų judumą ir (3) mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis, pagal 
kurią verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą. Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programai įgyvendinti 2014 m. sausio 1 d.–2020 
m. gruodžio 31 d. numatyta skirti 958,19 mln. eurų. 

Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos reglamente numatyta, kad Europos Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis užtikrins, jog šios programos veikla derėtų su Europos socialinio 
fondo veikla, ES ir nacionaliniais teisės aktais

471
. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirinkti investiciniai 

prioritetai atitinka pagrindinius šios programos tikslus. Pavyzdžiui, pagal 7 prioriteto 3 investicinį prioritetą 
„Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, be kita ko, pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą” numatoma investuoti į EURES tarnybos veiklą Lietuvoje 
(veiklos valdymo tobulinimas, darbuotojų kompetencijos tobulinimas, paslaugų kokybės gerinimas ir kt.) ir 
teikti paramą verslo pradžiai (pvz., mikrokreditai, palūkanų kompensavimas, subsidijos verslo pradžiai ir kt.). Be 
to, pagal 8 prioriteto 3 investicinį prioritetą „Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti 
galimybes įsidarbinti” numatyta skirti paramą socialinėms inovacijoms, o pagal 5 investicinį prioritetą 
„Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas” – remti socialinio verslo plėtrą ir skatinti įmonių 
socialinę atsakomybę. 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (angl. Fund for European Aid to the Most Deprived 
(FEAD)) tikslas yra padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslą – bent 20 mln. sumažinti skurde gyvenančių 
arba socialinę atskirtį patiriančių žmonių skaičių. Fondo lėšos bus naudojamos teikti nefinansinę paramą 
labiausiai skurstantiems žmonėms

472
. Nors Europos socialinis fondas yra pagrindinė ES priemonė, skirta remti 

įsidarbinimo galimybes, kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtrauktį, ji pasiekia ne visus ES gyventojus. Dalis 
labiausiai pažeidžiamų asmenų yra taip nutolę nuo darbo rinkos, kad negali pasinaudoti ES fondų siūlomomis 
priemonėmis. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas įsteigtas tam, kad papildytų esamas 
sanglaudos priemones, siekiant spręsti skurdo ir maisto nepritekliaus, vaikų benamystės ir kitas problemas. Šio 
fondo lėšomis bus remiamos nacionalinės sistemos, per kurias labiausiai skurstantiems asmenims bus teikiami 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo prekės, skirtos asmeniniam benamių asmenų ir vaikų vartojimui. Taip 
pat bus remiamas tarpusavio mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios praktikos sklaida šiose srityse. Taigi Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo investicijos bus derinamos su Europos socialinio fondo ir 
kitų struktūrinių fondų investicijomis. Numatoma, kad šis fondas veiks 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 
d., o jam bus skirta 2,5 mlrd. eurų. 

Prieglobsčio ir migracijos fondas 

Steigiamo Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMF)
473

 tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų 
valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos 
apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos. Svarbiausi uždaviniai: 1) stiprinti ir plėtoti 

                                                                 
470 Europos Komisija, „Dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos,” EK pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, KOM(2011) 609 galutinis, Briuselis, 2011 10 06, 2011/0270 (COD) (2011). 
471 Ibid. 
472 Europos Komisija, „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo,” Europos Komisijos pasiūlymas Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas COM(2012) 617 final,Briuselis, 2012 10 24, 2012/0295 (COD) (2012). 
473 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas (teisėkūros iniciatyva), 
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf
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bendrą Europos prieglobsčio sistemą, įskaitant jos išorės dimensiją; 2) remti trečiųjų šalių piliečių integraciją ir 
teisėtą migraciją; 3) stiprinti jų grąžinimo strategijas. PMF 2014–2020 m. laikotarpiu pakeis du 2007–2013 m. 
įgyvendinant Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą veikusius fondus – Europos pabėgėlių 
fondą ir Europos fondą trečiųjų šalių piliečių integracijai, už kurių administravimą Lietuvoje atsakinga SADM. Iš 
Prieglobsčio ir migracijos fondo Lietuvai naujuoju laikotarpiu numatoma skirti apie 31 mln. litų. Šio fondo 
lėšomis planuojama, be kitų veiklų, finansuoti ir imigrantų integracijos Lietuvoje priemones, tačiau numatoma, 
kad dėmesys bus skiriamas socialinei ir kultūrinei integracijai, o Europos socialinis fondas turėtų padėti spręsti 
imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos į darbo rinką klausimus. 

LEADER tipo priemonės 

Kaip 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiais, 2014–2020 m. parama kaimui bus 
skiriama įgyvendinant LEADER

474
 tipo priemones, finansuojamas Europos žemės ūkio fondo lėšomis. Kaimo 

plėtros nuo 2013 m. strateginis tikslas yra sudaryti palankias gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, kuriant naujus 
infrastruktūros objektus ir investuojant į įvairias paslaugas

475
. Pirma, numatoma didinti paslaugų prieinamumą 

kaimo gyventojams: teikti paramą privatiems darželiams, dienos centrams ir mokykloms, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas teikiančioms įmonėms, kurti mobilias viešąsias paslaugas. Antra, planuojama skatinti 
visuomenės iniciatyvas kaimo vietovėse: remti laisvalaikio organizavimą, pensininkų bendruomenių steigimą. 
Trečia, planuojama gerinti verslo sąlygas kaimo vietovėse, t. y. remti verslininkus, kuriančius darbo vietas ne 
žemdirbystės sezono metu

476
. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šios veiklos, planuojamos pagal 2014–2020 m. 

kaimo plėtros programą, gali sutapti su kai kuriomis ESF ir ERDF lėšomis finansuojamomis veiklomis. Pavyzdžiui, 
pagal 8 prioriteto 1 ir 4 investicinius prioritetus SADM planuoja investuoti į socialinių paslaugų plėtrą, o pagal 
3 investicinį prioritetą – skatinti pažeidžiamų visuomenės grupių ir pagyvenusių asmenų socializaciją ir 
integraciją į darbo rinką. Pagal 7 prioriteto 3 investicinį prioritetą numatoma teikti paramą verslo pradžiai 
(mikrokreditai, palūkanų kompensavimas) ir įgyvendinti priemones, skatinančias savarankišką užimtumą. 

Europos Komisija savo pasiūlyme Lietuvai dėl partnerystės sutarties siūlo, kad bendruomenės inicijuojama 
vietos plėtra (ang. Community-led local Development) būtų finansuojama iš įvairių struktūrinių fondų

477
. 

Kadangi Kaimo plėtros programos priemonės įgyvendinamos vietovėse, turinčiose iki 1 tūkst. gyventojų, 
analogiškas veiklas didesnėms gyvenvietėms 2014–2020 m. numatyta finansuoti iš ESF. Vidaus reikalų 
ministerija pagal 8 prioritetą įgyvendins 6 investicinį prioritetą „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimas“, pagal kurį parama bus skiriama 5 didiesiems Lietuvos miestams ir urbanizuotoms 
dalims teritorijų, kurioms būdingos mažo ekonominio aktyvumo ir socialinės atskirties problemos. Numatoma, 
kad bendruomenės parengs ir įgyvendins vietos plėtros strategijas, skirtas mažinti socialinę atskirtį ir 
nusikalstamumą, skatinti laisvalaikio užimtumą ir neformalią veiklą, kurti bendruomeninei veiklai reikalingą 
infrastruktūrą ir pan.

478
 Šios veiklos gali sutapti su SADM 8 prioriteto 3 investicinio prioriteto „Aktyvios 

įtraukties užtikrinimas“, pagal kurį numatoma teikti socialinės integracijos paslaugas, ir 4 investicinio prioriteto 
„Galimybių gauti aukštos kokybės socialines paslaugas“, pagal kurį parama bus skiriama nestacionarioms ir 
bendruomeninėms socialinėms paslaugoms kurti, veiklomis. Svarbu užtikrinti, kad šios skirtingų ES struktūrinių 
fondų lėšomis finansuojamos intervencijos būtų suderintos tarpusavyje, o sprendimus dėl paramos skyrimo 
priimančios institucijos (vietos veiklos grupės ir regionų plėtros tarybos) bendradarbiautų tarpusavyje. 

3.5. Pateikti pasiūlymus dėl finansinių intervencijų poreikio ir jų pasiskirstymo, 
atsižvelgiant į nustatytas priemones ir kiekybinius rodiklius 

Šiame poskyryje aptariame 2013 m. liepos 24 d. SADM pateiktus pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pagal 
prioritetus, investicinius prioritetus ir konkrečius uždavinius. 23 lentelę sudaro keturios dalys: 2014–2020 m. 
laikotarpio investicinis prioritetas (konkretus uždavinys), jam siūlomos skirti lėšos (iš viso ir iš ES struktūrinių 
fondų), atitinkamai sričiai skirtos lėšos 2007–2013 m. laikotarpiu ir komentarai dėl to, ar siūloma lėšų suma yra 
pagrįsta. Išplėstinis lentelės variantas yra pateiktas vertinimo ataskaitos 11 priede. 23 lentelėje pateikti 
duomenys rodo, kad daugeliui 2014–2020 m. numatytų finansuoti sričių bus skiriama daugiau lėšų negu 2007–
2013 m. laikotarpiu. Taip yra dėl to, kad 2014–2020 m. SADM neplanuoja investuoti į kai kurias sritis, kurioms 

                                                                 
474 „Leader“ metodas yra skirtas į ES struktūrinių fondų paramos planavimą ir įgyvendinimą įtraukti vietos bendruomenę. Konkrečiose 
teritorijose iš bendruomenės narių suformuojamos vietos veiklos grupės, kurios parengia ir įgyvendina į tos teritorijos poreikius orientuotas 
vietos plėtros strategijas. 
475 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros po 2013 metų strateginės kryptys,” Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3D-869 (2012). 
476 Ibid. 
477 European Commission, “Position of the Commission Services on the Development of Partnership Agreement and Programmes in 
LITHUANIA for the Period 2014-2020,” Ref. Ares(2012)1273776 - 26/10/2012 (2012). 
478 Veiksmų programos projektas. 
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lėšų skirta praėjusiu struktūrinės paramos laikotarpiu. Pavyzdžiui, lėšos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 
viešajame sektoriuje ir įmonėse bus skiriamos pagal kitų ministerijų koordinuojamas priemones (žr. 11 priedą). 

Didelė ES SF lėšų suma 2014–2020 m. laikotarpiu numatyta užimtumui didinti. Pavyzdžiui, pagal 7 prioriteto 3 
investicinį prioritetą „Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, be kita ko 
pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą“ planuojama skirti 973,67 mln. litų, o 
pagal 7 prioriteto 4 investicinį prioritetą „Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė integracija 
į darbo rinką“ – 120 mln. litų ESF lėšų. 2014–2020 m. užimtumui didinti planuojama skirti daugiau lėšų negu 
2007–2013 m. laikotarpiu. Tai rodo, kad ši sritis Lietuvoje yra prioritetinė (pagal strategiją „Europa 2020“ 
Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 m. padidinti 20–64 metų gyventojų užimtumo lygį iki 72,8 proc.). Vis dėlto 
vertėtų apsvarstyti galimybę mažinti šiai sričiai skiriamą finansavimą. Pirma, 2007–2013 m. ekonomikos 
nuosmukis baigėsi, o 2014–2020 m. tikėtinas ekonomikos atsigavimas, todėl užimtumo lygis Lietuvoje turėtų 
augti. Antra, tikėtina, kad jaunimo užimtumui didinti Lietuva gaus finansavimą pagal kitą finansinį instrumentą 
– Jaunimo užimtumo iniciatyvą (angl. Youth Employment Initiative). Numatoma, kad Lietuvai bus skirta iki 200 
mln. eurų (700 mln. litų)

479
. Trečia, pagal 2007–2013 m. laikotarpio priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių 

darbo asmenų integracija į darbo rinką“ parama buvo skiriama ir socialinėms įmonėms, o 2014–2020 m. ši sritis 
bus finansuojama pagal 8 prioriteto 5 investicinį prioritetą „Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių 
skatinimas“. Vadinasi, paramai bedarbiams 2014–2020 m. būtų prasminga skirti mažiau lėšų negu 2007–2013 
m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu. 

Palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu, 2014–2020 m. numatyta daugiau investuoti į socialines paslaugas. Pagal 
8 prioriteto 1 investicinį prioritetą „Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės paslaugų“ numatyta plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą (tam skiriama 195,15 mln. litų 
ERPF lėšų), o pagal 8 prioriteto 4 investicinį prioritetą „Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas“ bus finansuojamos 
bendruomeninės socialinės paslaugos ir paslaugos šeimai (tam skiriama 240 mln. litų ESF lėšų). Šios investicijos 
bus nukreiptos į deinstitucionalizaciją, t. y. perėjimą nuo institucinių prie bendruomenėje teikiamų socialinių 
paslaugų. Deinstitucionalizacija yra daugialypis procesas, apimantis bendruomeninių paslaugų infrastruktūros 
kūrimą, kompleksinių socialinių paslaugų teikimą, pereinamąsias socialines paslaugas ir socialinės globos įstaigų 
darbuotojų perkvalifikavimą, todėl jam įgyvendinti reikalingos tiek „kietosios“, tiek „minkštosios“ intervencijos. 
Dėl šių priežasčių socialinių paslaugų plėtrai skiriamų lėšų suma yra tinkama ir pagrįsta. 

23 lentelė. Finansavimas pagal prioritetus, investicinius prioritetus ir konkrečius uždavinius 

2014–2020 m. prioritetas / 
investicinis prioritetas / 

konkretus uždavinys 

2014–2020 m. 
laikotarpis 

Iš viso 
(ES SF) 

2007–2013 m. 
laikotarpis 

Iš viso 
(ES SF) 

Komentarai 

7 prioritetas. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas 

7.2 IP. Investicijos į valstybės 
įdarbinimo tarnybų 
infrastruktūrą 

17 647 059 
(15 000 000) 

70 265 767  
(70 265 767) 

Iš viso 

7.2.1. Pagerinti darbo rinkos 
institucijų paslaugų kokybę ir 
prieinamumą 

17 647 059 
(15 000 000) 

70 265 767  
(70 265 767) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė: „Lietuvos darbo 
biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas“ (VP3-2.4-SADM-01-V) 
 
2007–2013 m. 1 objektui teko 6,4 mln. litų.  
Vilniaus darbo birža pagal ankstesnį planą būtų 
kainavusi 19 mln. litų. Šios darbo biržos renovacijai 
lėšų užtektų, tačiau kitiems objektams (pavyzdžiui, 
Utenos darbo biržai) – neužtektų, nebent statybų 
kainos mažėtų, tačiau tai nelabai tikėtina. 

7.3 IP. Ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims 
galimybės gauti darbą 
suteikimas, be kita ko, 
pasitelkiant vietos užimtumo 
iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą 

1 145 498 495 
(973 673 721) 

840 774 206 
(722 444 153) 

 

Iš viso 

7.3.1. Sumažinti struktūrinį ir 939 616 142 785 774 206 Iš viso 

                                                                 
479 Stasys Gudavičius, „Kovai su jaunimo nedarbu Lietuva gaus 200 mln. eurų“, Verslo žinios, 2013 m. birželio 28 d., 
http://vz.lt/article/2013/6/28/kovai-su-jaunimo-nedarbu-lietuva-gaus-200-mln-euru. 

http://vz.lt/article/2013/6/28/kovai-su-jaunimo-nedarbu-lietuva-gaus-200-mln-euru
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ilgalaikį nedarbą (798 673 721) (667 444 153) 

730 569 206 
(624 444 153) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė: „Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (VP1-1.2-
SADM-01-V) 
  
Lyginant 2007–2013 m. užimtumo skatinimui skirtą 
finansavimą ir numatytas lėšas 2014–2020 m., 
matyti, kad kitu laikotarpiu į šią sritį investuoti 
planuojama dar daugiau. 
2007–2013 m. laikotarpio priemonės „Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką“ lėšomis 
buvo finansuojami tiek jaunimo užimtumo didinimui 
skirti projektai, tiek skiriama parama socialinėms 
įmonėms. 2014–2020 m. laikotarpiu šioms sritims 
numatyti atskiri investiciniai prioritetai: 7.4 IP 
„Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, 
ilgalaikė integracija į darbo rinką“ ir 8.5 IP „Socialinės 
ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas“. 
Be to, 2014–2020 m. tikėtinas ekonomikos 
atsigavimas, todėl užimtumo lygis turėtų augti. 
Dėl šių priežasčių 7.3.1 uždaviniui planuojamą lėšų 
sumą siūlome sumažinti. 

10 000 000 
(10 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė: ,,Subsidijos 
verslumui skatinti“ (VP1-1.1-SADM-12-V) 

45 205 000 
(33 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė: „Neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas“ (VP1-1.2-SADM-02-V) 

- 2007–2013 m. laikotarpio priemonė: „Neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos programų kūrimas ir 
įgyvendinimas, specialistų mokymas“ (VP1-1.2-
SADM-03-K)  

7.3.2. Plėtoti labiau į 
rezultatus ir paslaugų kokybę 
orientuotą valstybės 
įdarbinimo tarnybą 

17 647 059 
(15 000 000) 

5 100 000 
(5 100 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Socialinių 
paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ 
(VP1-1.1-SADM-13-V). 
 
2007–2013 m. socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų 
kompetencijų ugdymui skirta tris kartus mažiau ESF 
lėšų negu 2014–2020 m. 7.3.2 uždaviniui.  
7.3.2 uždavinys apima ne tik Lietuvos darbo biržos 
darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimą, bet ir 
naujų paslaugų kūrimą, darbo rinkos padėties 
stebėseną ir kt. Dėl šių priežasčių šiam uždaviniui 
skiriama lėšų suma yra pagrįsta. 

7.3.3. Padidinti darbo 
paklausą skatinant labiausiai 
pažeidžiamų gyventojų 
grupių verslumą 

176 470 588 
(150 000 000) 

50 000 000 
(50 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Verslumo 
skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-08-K) 
 
Palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu, verslumo 
skatinimui skiriama ES SF lėšų suma patrigubinta. Tai 
yra prasminga, ypač turint galvoje, kad savarankiškai 
dirbančių asmenų dalis 2007–2011 m. Lietuvoje 
mažėjo.  

7.3.4. Pagerinti visuomenės, 
verslo ir viešojo sektoriaus 
supratimą apie moterų ir 
vyrų lygybę darbo rinkoje ir 
diskriminacijos dėl amžiaus, 
negalios ir kitų pagrindų 
apraiškas 

11 764 706 
(10 000 000) 

5 000 000 
(5 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo 
rinkoje“(VP1-1.3-SADM-01-K) 
 
Diskriminacijos mažinimui 2014–2020 m. laikotarpiu 
numatyta skirti dvigubai daugiau ESF lėšų negu jai 
skirta 2007–2013 m. laikotarpiu. Tai rodo, kad šiai 
sričiai kitu laikotarpiu bus skiriama daugiau dėmesio. 
Absoliučiais skaičiais galutinė suma nėra didelė, bet 
diskriminacijos mažinimas yra horizontali sritis, todėl 
jai bus skiriama dėmesio daugelyje kitų investicinių 
prioritetų. 

7.4 IP. Jaunuolių, visų pirma 
nedirbančių ir nesimokančių, 

141 176 471 
(120 000 000) 

96 711 259 
(96 711 259) 

Iš viso 
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ilgalaikė integracija į darbo 
rinką 
 

7.4.1. Sumažinti 
nesimokančio ir nedirbančio 
jaunimo dalį 

141 176 471 
(120 000 000) 

32 000 000 
(32 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Parama 
pirmajam darbui“ (VP1-1.2-SADM-04-V) 
 
Jaunimo užimtumo didinimas yra svarbus ES 
prioritetas 2014–2020 m.  
2012 m. jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje – 26,4 proc. 
Kita vertus, 2012 m. Iš 120,5 tūkst. jaunuolių, kurie 
nori ir gali dirbti, darbo neturėjo 31,8 tūkst.  
2014–2020 m. tikėtinas ekonomikos augimas, kurio 
metu turėtų padidėti užimtumo lygis (galima 
palyginti: 2007 m. jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje 
siekė 8,2 proc.). 
Be to, tikėtina, kad pagal jaunimo užimtumo 
iniciatyvą (angl. Youth Employment Initiative) 
jaunimo nedarbo mažinimui Lietuva papildomai gaus 
iki 200 mln. eurų (700 mln. litų). 
Dėl šių priežasčių 7.4 investiciniam prioritetui 
planuojamą lėšų sumą siūlome sumažinti. 

22 711 259 
(22 711 259) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Pagalba 
įsidarbinant“ (VP1-1.2-SADM-01-V-14) 

20 000 000 
(20 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Jaunimo 
užimtumo didinimas” (VP1-1.2-SADM-01-V-12) 

22 000 000 
(22 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Būk aktyvus 
darbo rinkoje” (VP1-1.2-SADM-01-V-08) 

8 prioritetas. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu 

8.1 IP. Investicijos į sveikatos 
ir socialinę infrastruktūrą, 
kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir 
vietos plėtros, nelygybės 
mažinimas sveikatos atžvilgiu 
ir perėjimas nuo institucinių 
prie bendruomenės 
paslaugų. 

459 003 713 
(390 153 156) 

356 939 154 
(319 567 406) 

Iš viso 

8.1.1. Plėtoti socialinių 
paslaugų infrastruktūrą 
savivaldybėse pereinant nuo 
institucinių prie 
bendruomeninių paslaugų 

229 591 948 
(195 153 156) 

325 629 981 
(288 258 233) 

Iš viso 

166 467 353 
(152 970 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.4-
SADM-01-R). 
 
Palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu, socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtrai 2014–2020 m. 
numatyta skirti mažiau lėšų. Kita vertus, socialinių 
paslaugų „minkštajai“ daliai bus skiriama lėšų pagal 
8.4 investicinį prioritetą.  
2014–2020 m. vyks socialinių paslaugų 
deinstitucionalizacija, o šiam procesui reikės 
paraleliai skiriamų tiek „kietųjų“, tiek „minkštųjų“ 
investicijų. Dėl šių priežasčių 8.1.1 uždaviniui 
skiriamų lėšų suma yra tinkama. 

159 162 628 
(135 288 233) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Stacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (VP3-2.4-
SADM-03-V) 

8.1.2. Padidinti socialinio 
būsto prieinamumą labiausiai 
pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms 

229 411 765 
(195 000 000) 

31 309 173 
(31 309 173) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Socialinio 
būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas” (VP3-1.1-VRM-
04-R) 

 

Skiriama pinigų suma socialiniam būstui 2014–
2020 m. laikotarpiu yra daug didesnė negu 2007–
2013 m. Tai rodo, kad ši sritis kitu laikotarpiu bus 
prioritetinė. SADM Paramos būstui skyriaus 
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skaičiavimais, norint patenkinti visą socialinio būsto 
poreikį Lietuvoje, socialiniams būstams įrengti 2014–
2020 m. reikėtų skirti 3,8 mlrd. litų. Atsižvelgiant į 
finansines galimybes, 8.1.2 uždaviniui numatyta lėšų 
suma yra tinkama.  

 

 

8.3 IP. Aktyvios įtraukties 
užtikrinimas, visų pirma 
siekiant pagerinti galimybes 
įsidarbinti 

264 705 883 
(225 000 000) 

194 810 859 
(194 810 859) 

 

8.3.1. Paskatinti labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusių 
asmenų integraciją į darbo 
rinką 

235 294 118 
(200 000 000) 

184 810 859 
(184 810 859) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Socialinės 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K). 

 

2014–2020 m. numatyta lėšų suma yra šiek tiek 
didesnė negu 2007–2013 m. laikotarpiu skirtos lėšos. 
Investicijos šioje srityje yra svarbios dėl to, kad pagal 
strategiją „Europa 2020“ Lietuva yra įsipareigojusi iki 
2020 m. sumažinti gyventojų, patiriančių skurdo 
riziką ar socialinę atskirtį, skaičių iki 814 tūkst. Dėl šių 
priežasčių 8.3.1 uždaviniui skiriama lėšų suma yra 
tinkama. 

8.3.2. Paskatinti 
pagyvenusius asmenis 
aktyviau dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomeninėje 
veikloje 

29 411 765 
(25 000 000) 

- 2007–2013 m. laikotarpiu pagyvenę asmenys nebuvo 
išskirti kaip atskira tikslinė grupė. 2014–2020 m. 
pagyvenusiems asmenims skirtas atskiras uždavinys. 
Tai rodo, kad ši tikslinė grupė yra prioritetinė. Turint 
galvoje demografines tendencijas Lietuvoje ir 
visuomenės senėjimą, ši investicija yra tinkama, o 
skirta lėšų suma – pagrįsta. 

8.4 IP. Galimybių gauti 
įperkamas, tvarias ir aukštos 
kokybės paslaugas didinimas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą 
ir visuotinės svarbos 
socialines paslaugas 

282 352 941 
(240 000 000) 

73 922 503 
(61 413 581) 

Iš viso 

 

8.4.1. Didinti bendruomenėje 
teikiamų paslaugų 
prieinamumą ir kokybę, 
plėtoti paslaugas šeimai 

282 352 941 
(240 000 000) 

48 111 244 
(35 602 322) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas“ (VP1-1.1-SADM-04-K) 

 

2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažai finansuota 
„minkštoji“ socialinių paslaugų pusė. Finansavimas 
skirtas tik ikimokyklinei vaikų priežiūrai, integraliai 
slaugai ir globai ir socialinių paslaugų darbuotojų 
kompetencijų ugdymui, todėl šioms priemonėms 
skirta mažiau lėšų. 2014–2020 m. investicijos šioje 
srityje bus gerokai platesnės: jos apims ne tik 
paslaugas šeimai, bet ir kitas nestacionarias, 
bendruomenines paslaugas. 

2014–2020 m. bus įgyvendinama 
deinstitucionalizacija; šiam procesui reikės tiek 
„kietųjų“ (finansuojamos pagal 8.1.1 uždavinį), tiek 
„minkštųjų“ (8.4.1 uždavinys) investicijų. Dėl šių 
priežasčių 8.4.1 uždaviniui padidinta skiriamų lėšų 
suma yra pagrįsta. 

20 711 259 
(20 711 259) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Darbo ir 
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 
pagalbos plėtra“ (VP1-1.1-SADM-14-V) 

5 100 000 
(5 100 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Socialinių 
paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ 
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(VP1-1.1-SADM-13-V) 

8.5 IP. Socialinės ekonomikos 
ir socialinių įmonių 
skatinimas 

94 117 647 
(80 000 000) 

115 628 490 
(115 628 490) 

Iš viso. 

 

Šis investicinis prioritetas apima tiek paramą 
socialinėms įmonėms (2007–2013 m. laikotarpiu 
finansuota pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką“ (VP1-1.2-SADM-01-V)), tiek 
socialiniam verslui ir viešojo, privataus ir 
nevyriausybinio sektorių partnerystėms. Kadangi bus 
finansuojamos įvairios veiklos, joms skiriama lėšų 
suma yra tinkama. 

8.5.1. Paskatinti socialinės 
ekonomikos sektoriaus plėtrą 

94 117 647 
(80 000 000) 

20 000 000 
(20 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Socialinio 
dialogo skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-02-K) 

5 450 000 
(5 450 000) 

2007–2013 m. laikotarpio priemonė „Įmonių 
socialinė atsakomybė“ (VP1-1.1-SADM-03-V) 

18 000 000 
(18 000 000) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Socialinių 
įmonių rėmimas" (VP1-1.2-SADM-01-V-13) 

31 860 000 
(31 860 000) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Neįgaliųjų 
integracija" (VP1-1.2-SADM-01-V-11) 

12 551 541 
(12 55 541) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Neįgaliųjų 
socialinių įmonių rėmimas“ (VP1-1.2-SADM-01-V-09) 

20 200 000 
(20 200 000) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Neįgaliųjų 
užimtumo rėmimas“ (VP1-1.2-SADM-01-V-06) 

7 566 949 
(7 566 949) 

2007–2013 m. laikotarpio projektas „Parama 
socialinėms įmonėms“ (VP1-1.2-SADM-01-V-02) 

2007–2013 m. ES SF lėšos pagal priemones nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis. 
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal SADM 2013 m. liepos 24 d. finansavimo pasiūlymus. 

3.6. Nustatyti konkrečių priemonių įgyvendinimo modelius bei įvairių finansinių 
instrumentų (subsidijos, finansų inžinerija, visuotinė dotacija ir kt.) taikymo 
galimybes 

Konkursinis planavimas 

Projektų atranka konkurso būdu – tai pagal įgyvendinančiųjų institucijų paskelbtus kvietimus teikti paraiškas 
gautų projektų atranka, atliekama vadovaujantis ministerijos parengtu projektų finansavimo sąlygų aprašu. 
Pirma, ministerija paskelbia kvietimą teikti paraiškas ir nustato reikalavimus šiam procesui. Antra, vyksta 
paraiškų teikimas. Trečia, agentūra atlieka pateiktų paraiškų administracinės atitikties, projekto tinkamumo 
finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą. Galutinį sprendimą dėl finansavimo skyrimo priima ministerija, 
vadovaudamasi agentūros vertinimo ataskaita

480
. Projektų konkursai paprastai skelbiami tuo atveju, kai tą pačią 

veiklą gali atlikti daug skirtingų juridinių subjektų. Siekiant didesnio naudingumo, konkurso būdu atrenkami 
kokybiškiausiai parengti projektai. 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu projektų atranka konkurso būdu taikyta 8 iš 23 SADM 
įgyvendintų priemonių. Šis projektų atrankos būdas turi keletą trūkumų. Pirma, projektų įgyvendinimo patirtis 
parodė, kad konkursinė projektų atranka lėmė netolygią projektų veiklų kokybę: ji priklausė nuo kiekvienos 
konkursą laimėjusios organizacijos aktyvumo, kompetencijų ir pastangų. Antra, konkursinis projektų 
finansavimas buvo fragmentuotas, dažnai neužtikrino teikiamų paslaugų tęstinumo ir nevedė prie sisteminio 
pokyčio regiono ar valstybės mastu. Trečia, konkursinio finansavimo priemonės sudarė gana didelę 
administracinę naštą projektų vykdytojams, o SADM ir kitų institucijų prioritetas – šią naštą kuo labiau mažinti. 
Konkursinio planavimo priemonės labiausiai pasiteisina tuomet, kai reikia išbandyti inovacijas, naujus metodus 
ar naujas idėjas. 2014–2020 m. laikotarpiu konkursinį atrankos būdą reikėtų taikyti būtent tokio pobūdžio 
investicijoms. 

                                                                 
480 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-07-K priemonės ,,Kompiuterinio raštingumo įgūdžių 
ugdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo,” 2009 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministero įsakymas nr. A1-648 (2009). 
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Valstybės projektų planavimas 

Valstybės projektų planavimas vykdomas vadovaujantis veiksmų programomis, veiksmų programų priedais, 
atsižvelgiant į nacionalinius strateginio planavimo dokumentus ir kitus aktualius teisės aktus. Ministerija raštu 
prašo valstybės projektų pareiškėjų pateikti projektinius pasiūlymus. Gauti projektiniai pasiūlymai svarstomi 
Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijose, kurios sudaromos pagal kiekvieną konkrečią veiksmų 
programos priemonę. Į komisijos sudėtį įtraukiami ministerijos struktūrinių padalinių, kurių kompetencijos 
sričiai priskiriami svarstomų priemonių projektiniai pasiūlymai, darbuotojai, o esant reikalui – ir kitų ministerijų 
atstovai

481
. 

Kitaip nei projektų atranka konkurso būdu, valstybės projektų planavimas leidžia centralizuotai planuoti veiklas, 
nustatyti joms kokybės standartus, sudaro palankias galimybes inicijuoti sisteminius pokyčius ir užtikrinti 
geresnį veiklų tęstinumą. Valstybės planavimo projektai yra specifiniai ir sunkiai palyginami tarpusavyje, todėl 
jų atranka negali būti vykdoma konkurso būdu. Be to, valstybės planavimas padeda užtikrinti, kad įgyvendinami 
valstybės planavimo kryptis atitinkantys projektai ir padeda racionaliau paskirstyti išteklius

482
. Kita vertus, 

valstybės planavimas turi keletą trūkumų. Pirma, viešojo sektoriaus pareiškėjai įtraukimą į valstybės projektų 
sąrašą dažnai suvokia kaip paramos skyrimo faktą, todėl ne visuomet parengia aukštos kokybės paraiškas. 
Antra, paraiškos vertinimas yra formali procedūra, nes ji atliekama tuo metu, kai projektas jau yra įtrauktas į 
valstybės finansuojamų projektų sąrašą

483
. Trečia, Lietuvos darbo biržos pavyzdys rodo, kad vykdant projektų 

atranką valstybės planavimo būdu, ne visada užtikrinamos sąsajos su strateginiu planavimu
484

. 2014–2020 m. 
ES struktūrinės paramos laikotarpiu valstybės projektų planavimas turėtų būti taikomas toms priemonėms, 
kuriomis siekiama sisteminio pokyčio. 

Regioninis planavimas 

Regioninė projektų atranka yra projektų planavimo būdas, įvestas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

laikotarpiu. 2007 m. gegužės 17 d. Regioninės plėtros įstatymas
485

 buvo papildytas nustatant regionų plėtros 
taryboms įgaliojimus svarstyti savivaldybių siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, 
atrinkti projektus ir teikti savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms

486
. Vykdant projektų atranką šiuo 

būdu, projektinius pasiūlymus regiono plėtros tarybai teikia savivaldybių institucijos, Regioninės plėtros 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto urbanistinės plėtros agentūra

487
. Kiekvienas projektas 

privalo atitikti veiksmų programas, savivaldybės plėtros strateginį planą ir regiono plėtros planą, jam turi 
pritarti regiono plėtros taryba. Šiais reikalavimais siekiama išvengti projektų veiklų dubliavimo ir užtikrinti, kad 
finansuojamos veiklos sudarytų vieną savivaldybės koordinuojamą sistemą. 

Regioninė projektų atranka naudinga dėl to, kad ji leidžia vietos savivaldai ir bendruomenėms pačioms spręsti 
dėl joms reikalingų investcijų. Šis projektų atrankos būdas taip pat skatina glaudesnį savivaldybių 
bendradarbiavimą (be Regionų plėtros tarybų, veikia ir tarpsavivaldybinės darbo grupės). Be to, savivaldybių 
strateginiai dokumentai yra tvirtinami jų tarybose, todėl tvirtinant projektų sąrašą galima iš karto priimti 
reikiamus strateginių dokumentų pakeitimus

488
. Vis dėlto regioninė projektų atranka turi keletą trūkumų. 

Pirma, ji sudaro galimybes tam tikrų interesų finansavimui susitarimo pagrindu. Projektų atranką įgyvendina 
Regionų plėtros tarybos, sudarytos iš savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės 
paskirto asmens. Į atrankos procesą neįtraukiamos nevyriausybinės organizacijos, todėl didžioji dalis 
finansavimo skiriama biudžetinėms įstaigoms (žr. 2.12.–10.2.13 poskyrį). Kita vertus, NVO sektorius Lietuvoje 
yra gana silpnas ir neorganizuotas, o skirtingos organizacijos nesutaria tarpusavyje. Siekiant, kad 
nevyriausybinės organizacijos labiau įsitrauktų į sprendimų priėmimą, reikia pačių NVO atstovų iniciatyvos. 
Pavyzdžiui, NVO nuolat dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės komitetų posėdžiuose, todėl komitetai 
atsižvelgia į jų nuomonę prieš priimdami sprendimus

489
. Šis būdas reikalauja finansų, gebėjimų ir laiko, todėl tik 

                                                                 
481 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.” 
482 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas, 2013, 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_ad
ministravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf. 
483 Ibid. 
484 Atnaujinus teritorinių darbo biržų pastatus, 2010 m. įgyvendinta Lietuvos darbo biržos reorganizacija, po kurios kai kuriuose 
atnaujintuose pastatuose liko nenaudojamų patalpų. 
485 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas,” 2000 m. liepos 20 d., nr. VIII-1889 (2000). 
486 Regionų plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos 
institucijos paskirto asmens. („Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas,” 2000 m. liepos 20 d., nr. VIII-1889). 
487 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų 
projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo,” 2008 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 352 (2008). 
488 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas. 
489 Interviu su VRM atstovais. 



167 
 

keliose savivaldybėse vyksta aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi
490

. Antra, paraiškų 
vertinimas yra neefektyvus, nes projektai jau būna įtraukti į patvirtintus regionų projektų sąrašus. Trečia, 
regioninė strateginio planavimo kokybė yra silpna ir dažnai sprendžia pavienes problemas

491
. 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu svarbu rasti būdą, kaip užtikrinti, kad regioninė projektų 
atranka: a) leistų tinkamai atsižvelgti į socialinių paslaugų savivaldybėje pasiūlą, prieinamumą ir kokybę, 
įvertinant tiek biudžetinių įstaigų, tiek privataus sektoriaus ir NVO teikiamas paslaugas; b) parama turėtų būti 
tinkamai ir aktyviai koordinuojama; c) nevyriausybinės organizacijos galėtų dalyvauti projektų atrankoje ir 
didelė paramos dalis tektų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektams. Regioninė projektų 
atranka turėtų būti taikoma priemonėms, už kurių lėšomis finansuojamas paslaugas yra atsakingos savivaldybės 
(pavyzdžiui, stacionarios ir nestacionarios socialinės paslaugos). 

Finansų inžinerija 

Finansų inžinerija – tai naujas ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo modelis, pradėtas taikyti 2007–
2013 m. laikotarpiu. Remiantis ES struktūrinių fondų Įgyvendinančiuoju reglamentu, finansų inžinerijos 
priemonėmis laikytini veiksmai, suteikiantys grąžinamąsias investicijas ir (arba) garantijas dėl grąžinamųjų 
investicijų

492
. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme yra įtvirtintos valstybės finansinės paramos 

priemonės smulkiajam ir vidutiniam verslui, pavyzdžiui, lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų 
teikimas, dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo 
investavimas

493
. Lietuvoje finansų inžinerijos modelio taikymas reglamentuojamas įvairių nacionalinių teisės 

aktų (Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų), tačiau pagrindinis šio modelio įgyvendinimą apibrėžiantis 
dokumentas yra Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės

494
. Šios taisyklės 

grindžiamos aktualių ES reglamentų reikalavimais ir išsamiai nustato finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą 
ir priežiūros tvarką. 

2007–2013 m. laikotarpiu SADM finansų inžinerijos būdu vykdo vieną priemonę – „VP1-1.1-SADM-08-K 
Verslumo skatinimas“. Remiantis šio vertinimo rezultatais, galima teigti, kad šis įgyvendinimo modelis buvo 
pasirinktas tinkamai ir padeda siekti priemonėje užsibrėžtų tikslų. Vienas iš finansų inžinerijos modelio taikymo 
pranašumų yra galimybė tas pačias lėšas panaudoti kelis kartus. Tai reiškia, kad parama gali pasinaudoti 
daugiau subjektų nei, pavyzdžiui, teikiant subsidijas, kai lėšos paprasčiausiai išleidžiamos

495
. Taip pat finansų 

inžinerijos priemonės yra patrauklios tuo, kad, palyginti su subsidijomis, jos turi mažesnį rinkos iškraipymo 
efektą. Be to, finansų inžinerijos modelio naudojimas skatina viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir suteikia 
galimybę finansų institucijoms prisidėti prie ES regioninės plėtros tikslų. Atsižvelgiant į šiuos pranašumus ir 
sėkmingą finansų inžinerijos modelio taikymo patirtį 2007–2013 m., ateinančiu programavimo laikotarpiu 
vertėtų svarstyti platesnį šio modelio taikymą (pvz., finansuojant bandomuosius socialinio verslo projektus). 

Visuotinė dotacija 

Pagal ES Tarybos reglamentą, visuotinė dotacija yra neatlygintina tiesioginė finansinė parama, suteikiama vienai 
ar daugiau valstybės narės arba vadovaujančiosios institucijos paskirtų tarpinių institucijų tam tikrai veiksmų 
programos daliai įgyvendinti

496
. Naudojant visuotinės dotacijos modelį, ES lėšos suteikiamos institucijai 

(visuotinės dotacijos valdytojui), kuri atitinka su Europos Bendrijos Steigimo sutartimi suderinamus 
nacionalinius reikalavimus, nevykdant viešųjų pirkimų procedūrų ir neskelbiant konkurso

497
. Pagrindinis 

dokumentas, reglamentuojantis visuotinės dotacijos būdo įgyvendinimą ir nustatantis reikalavimus visuotinės 
dotacijos valdytojams, yra Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės

498
. Šiuo metu 

Lietuvoje yra paskirti trys visuotinių dotacijų valdytojai – INVEGA, Lietuvos mokslų taryba ir Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra. 

                                                                 
490 Interviu su VRM atstovais. 
491 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas. 
492 European Commission, “Commission Regulation Setting Out Rules for the Implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 
Laying down General Provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of 
Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund,” (EC) No 
1828/2006 (December 6, 2006). 
493 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.” 
494 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Dėl Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo.” 
495 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija „Finansinės priemonės verslo plėtrai“. 
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/Finansinespriemones. 
496 Europos Sąjungos Taryba, „Tarybos reglamentas, nustatantis bendrasias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999,” (EB) Nr. 1083/2006 (2006). 
497 Ibid. 
498 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Dėl Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo,” 
Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 132-5093, Valstybės žinios, 2008-11-18 (2008). 

http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/Finansinespriemones
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Kaip ir finansų inžinerija, visuotinės dotacijos modelis Lietuvoje buvo pradėtas naudoti 2007–2013 m. Šiuo 
laikotarpiu SADM visuotinės dotacijos būdu įgyvendina dvi priemones – „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam 
darbui“ ir „VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“. Kadangi minėtos priemonės dar tik pradedamos 
įgyvendinti, sunku įvertinti visuotinės dotacijos modelio tinkamumą šių konkrečių priemonių atveju. Remiantis 
ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimu, 2007–2013 m. visuotinės dotacijos 
modelio taikymas smarkiai supaprastino priemonių administravimo procedūras

499
. Šiuo laikotarpiu labiausiai 

pasiteisino logika ir administravimo tvarka paprastos intervencijos (pvz., kur buvo viena ar kelios išlaidų 
eilutės), kurioms administruoti buvo pasitelktos visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimo patirties jau 
turinčios institucijos (pvz., INVEGA). Tad atsižvelgus į šias sėkmingo įgyvendinimo pamokas, 2014–2020 m. 
laikotarpiu visuotinės dotacijos modelis galėtų būti taikomas plačiau. 

3.7. Pateikti pasiūlymus dėl supaprastinimo elementų taikymo 

2013 m. atliktame ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinime nustatyta, kad 
2007–2013 m. laikotarpiu projektų vykdytojams daugiausia sunkumų kėlė projekto išlaidų tinkamumo 
nuostatos, didelis mokėjimų prašymus pagrindžiančių dokumentų skaičius, projektams keliamų reikalavimų 
reglamentavimo gausa ir fragmentacija (kai reikalavimai tam pačiam objektui pateikiami keliuose skirtinguose 
dokumentuose)

500
. Taip pat pažymima, kad projektams (ir projektų vykdytojams) keliami lėšų atskaitomybės 

reikalavimai ne visuomet proporcingai atitikdavo projekto vertę ir dydį. Remiantis šiais pastebėjimais, vertinime 
rekomenduojama ES struktūrinės paramos įgyvendinimą supaprastinti plačiau naudojant informacines 
sistemas, tobulinant supaprastintus išlaidų deklaravimo būdus ir diferencijuojant atsiskaitymo procedūras pagal 
priemonių dydį ir rizikos laipsnį. 

2007–2013 m. laikotarpiu administracinė naštq pareiškėjams ir projektų vykdytojams buvo mažinama, 
pirmiausia užtikrinant duomenų mainus el. erdvėje, tobulinant ES struktūrinės paramos kompiuterinės 
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) ir Duomenų mainų svetainės (DMS) funkcionalumą. 
Vertinimo rezultatai parodė, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu plačiau naudojamos 
informacinės sistemos leido efektyviai sumažinti administracinės naštos mastą projektų vykdytojams. Tolesnis 
paslaugų perkėlimas į el. erdvę, pavyzdžiui, supaprastintų el. formato paraiškų naudojimas ar paraiškų 
pateikimas el. būdu, dar labiau sumažintų administracinę naštą projektų vykdytojams. Tai liudija ir užsienio 
šalių, tokių kaip Čekija, Latvija ar Vengrija, patirtis, kai el. įrankiai naudojami teikiant mokėjimo prašymus ir juos 
pagrindžiančius dokumentus ar pildant projektų paraiškas. Platesnis administracinių duomenų panaudojimas ir 
sąsajų su įvairiais valstybės registrais ir duomenų bazėmis stiprinimas leistų supaprastinti atsikaitymą už 
rodiklių pasiekimą (ypač praėjus tam tikram laikotarpiui) ir sumažintų administracinę naštą projektų 
vykdytojams (pvz., atsiskaitant už rezultato rodiklių, tokių kaip įsidarbinimo lygis praėjus 6 mėn. po projekto 
pabaigos, pasiekimą). 

2007–2013 m. laikotarpiu taip pat pradėtos taikyti įvairios išlaidų supaprastinimo priemonės, pavyzdžiui, 
vienodo dydžio normos ar fiksuotieji išlaidų įkainiai. 2011 m. įvesta vienodo dydžio norma iš ESF finansuojamų 
projektų netiesioginėms išlaidoms. Pagal naują tvarką projekto vykdytojai įgyvendinančiajai institucijai galėjo 
nebeteikti netiesioginių projekto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų, o tinkamų finansuoti 
netiesioginių projekto išlaidų suma buvo apskaičiuojama pagal projektui taikomą vienodo dydžio normą (ji kito 
priklausomai nuo projekto vertės) ir tiesiogines projekto išlaidas. Nors 2011 m. įvesta vienodo dydžio norma 
leido supaprastinti išlaidoms taikomus reikalavimus, verta atkreipti dėmesį, kad naujoji Netiesioginių išlaidų 
taisyklių redakcija

501
 įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d., o taisyklėse nustatyti papildomi reikalavimai projektų 

vykdytojams įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 29 d. (t. y. atgaline data). Tai turėjo neigiamos įtakos projektų 
finansų valdymo reikalavimų nuoseklumui ir galėjo sumažinti diegiamų supaprastinimų priemonių poveikį

502
. 

2011 m. rugpjūčio mėn. buvo patvirtintos Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto 
išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklės

503
. Tai sudarė galimybę nustatyti fiksuotuosius įkainius ir 

fiksuotąsias sumas projektų finansavimo sąlygų aprašuose iš anksto, taip smarkiai supaprastinant projektų 
administravimą. 

                                                                 
499 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas, 2013, 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_ad
ministravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf. 
500 Ibid. 
501 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Dėl Finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymo nr. 1K-112 „Dėl Netiesioginių projekto išlaidų 
nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo,” 2011 m. birželio 23 d. LR Finansų ministro 
įsakymas nr. 1K-224, Valstybės žinios, 2011, Nr.: 78 -3826 (2011). 
502 Viešosios politikos ir vadybos institutas and PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas. 
503 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir 
taikymo taisyklės,” 2011 m. rugpjūčio 4 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-264, Valstybės žinios, 2011, Nr.: 102-4795 (2011). 
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Kadangi fiksuotieji įkainiai dar tik pradedami naudoti, vertinimo atlikimo metu (2013 m. rugsėjis) sunku išsamiai 
įvertinti šio supaprastinimo elemento efektyvumą mažinant administracinę naštą. Atsižvelgiant į ligšiolinę 
fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymo praktiką, pastebėta keletas veiksnių, ribojančių šio supaprastinimo 
elemento efektyvumą. Pirmiausia, nustatytas atvejis, kai PFSA buvo numatytas supaprastintų išlaidų taikymas, 
tačiau įgyvendinančioji institucija reikalavo už išlaidas atsiskaityti realių kaštų pagrindu ir kompensavo tik realiai 
patirtas išlaidas. Antra, buvo pastebėta, kad projektų įgyvendinimo metu buvo pakeista supaprastintų išlaidų 
(norminių kainų) apskaičiavimo tvarka

504
. Ši praktika neatitiko Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir 

fiksuotųjų projektų išlaidų sumų nustatymo taisyklių ir mažino pasitikėjimą tarp projektų vykdytojų ir 
įgyvendinančiųjų institucijų. Dėl to projektų vykdytojai saugodavo išlaidoms pagrįsti nebūtinus dokumentus, 
kurių gali prireikti darkart pasikeitus išlaidų pagrindimo sąlygoms ar audito metu. Trečia, supaprastintų išlaidų 
taikymas turėjo mažesnę įtaką administracinės naštos mažinimui, nei tikėtasi, nes supaprastinimas buvo 
taikomos kompleksiniams projektams. Tokių projektų biudžetuose numatomos išlaidos, kurioms taikomos ir 
supaprastintos išlaidos, ir realūs kaštai. Tai lėmė didesnes įgyvendinančiųjų institucijų administravimo sąnaudas 
tikrinant projektus. Tad, siekiant didesnio šių suparastinimo elementų efektyvumo 2014–2020 m. laikotarpiu, 
svarbu nustatyti aiškius reikalavimus supaprastintoms išlaidoms ir nuosekliai juos taikyti. Tai prisidėtų prie 
įgyvendinančiųjų institucijų ir projektų vykdytojų tarpusavio pasitikėjimo didinimo. Taip pat supaprastintas 
išlaidas derėtų taikyti priemonėms, kurių supaprastintų kaštų taikymas yra pagrįstas (t. y. nedideliems 
projektams, kuriems numatytos tik vieno tipo išlaidos). 

2013 m. atlikus ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimą pastebėta, kad šalies 
ES struktūrinės paramos administravimo sistema yra labiau pritaikyta vidutinių ir didelių projektų 
administravimui, o reikalavimai projektams ir jų administravimo praktika menkai diferencijuojama pagal 
projektų dydį. Nors 2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu įgyvendinančiosios institucijos 
pradėjo vykdyti diferencijuotą projektų kontrolę pagal įvairius su projektais susijusius rizikos veiksnius, šis 
principas buvo taikomas nenuosekliai. Dėl to 2014–2020 m. rekomenduojama reikalavimus projektams ir jų 
administravimui taikyti naudojant proporcingumo principą. Pavyzdžiui, kaštų ir naudos analizė, kuri 2007–
2013 m. buvo taikoma įvairių dydžių projektams, ateinančiu laikotarpiu galėtų būti taikoma tik didelės vertės 
valstybiniams projektams. Be to, galėtų būti supaprastinti paraiškų teikimo ar išlaidų deklaravimo reikalavimai 
pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kurie įgyvendina mažesnės apimties projektus. 

3.8. Nustatyti tobulintinas sritis (priemonės, finansiniai ištekliai, kiekybiniai 
rodikliai, sąsajos ir kt.), atsižvelgiant į išankstinio vertinimo rezultatus 

Vertinimo ataskaitos I ir II dalyse yra įvertintos 2007–2013 m. laikotarpio priemonės ir nurodyta, kokios sritys 
turėtų būti tobulinamos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu. Pagrindinis patirčių ir pamokų 
apibendrinimas pateiktas ataskaitos I dalies 1.2.2 poskyryje, išsamesnę informaciją galima rasti kiekvieno 
vertinimo ataskaitos II dalies 10.2.13 poskyryje. 2007–2013 m. priemonių tęstinumo, įgyvendinimo efektyvumo 
ir rodiklių vertinimo klausimai aptariami atitinkamuose vertinimo ataskaitos II dalies poskyriuose (žr. 24 
lentelę). Remiantis atlikta analize, 3.10 ir 3.11 poskyriuose pateikiame pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpio investicijų struktūros. 

24 lentelė. Nuorodos į 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio priemonių tobulintinas sritis 

Tobulintinos sritys Nuorodos 

2007–2013 m. laikotarpio patirtis ir svarbiausios pamokos 
2014–2020 m. laikotarpiui 

 Vertinimo ataskaitos I dalis, 1.2.2 poskyris 

 Kiekvieno vertinimo ataskaitos II dalies skyriaus 
10.2.13 poskyris 

2007–2013 m. laikotarpio priemonių tęstinumo tikimybė 
 Kiekvieno vertinimo ataskaitos II dalies skyriaus 

10.2.5 poskyris 

2007–2013 m. laikotarpio priemonių įgyvendinimo 
efektyvumas 

 Kiekvieno vertinimo ataskaitos II dalies skyriaus 
10.2.9 poskyris 

2007–2013 m. laikotarpio priemonių rodiklių vertinimas 
 Kiekvieno vertinimo ataskaitos II dalies skyriaus 

10.2.11 poskyris 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

                                                                 
504 Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group, ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas. 
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3.9. Kaip aktyvinti socialinių-ekonominių ir regioninių partnerių įtraukimą į 
minėtų veiksmų programų rengimo procesą? 

3.9.1. Socialinių-ekonominių ir regioninių partnerių įtraukimas į veiksmų programų rengimą 

Socialiniai-ekonominiai ir regioniniai partneriai į veiksmų programos rengimą turėtų būti įtraukiami 
organizuojant susitikimus, apskritojo stalo diskusijas, konsultacijas žodžiu ir raštu. Partnerių įtraukimas 
neturėtų apsiriboti galutinių rezultatų pristatymu: svarbu organizuoti diskusijas, skirtas aptarti tarpinius 
veiksmų programos variantus. Socialiniai-ekonominiai partneriai turėtų būti kviečiami į įvairias veiksmų 
programos rengimo iniciatyvas. Šiais principais vadovaujamasi rengiant 2014–2020 m. veiksmų programos 
projektą, pavyzdžiui, socialiniai-ekonominiai partneriai buvo kviečiami į SADM 2013 m. vasario 12 d. 
organizuotą renginį „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinė sanglauda Lietuvoje: kaip sumažinti išsivystymo 
netolygumus?“

505
 ir 2013 m. birželio 12 d. vykusią diskusiją, skirtą 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui 

pasirengti ir tarpiniams vertinimo rezultatams pristatyti. Geruoju partnerių įtraukimo pavyzdžiu taip pat galima 
laikyti 2013 m. birželio 27 d. Finansų ministerijos iniciatyva vykusį renginį „Lietuvos 2014–2020 metų ES 
struktūrinės paramos partnerystės sutarties ir veiksmų programos prioritetų viešasis aptarimas“

506
. Visos 

suinteresuotos šalys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Partnerystės sutarties projekto ir Veiksmų programos 
uždavinių elektroniniu būdu iki 2013 m. rugsėjo 15 d.

507
 

3.9.2. Socialinių-ekonominių ir regioninių partnerių įtraukimas į veiksmų programų įgyvendinimo 
procesą 

Socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir viešojo sektoriaus organizacijų įtraukimas į sprendimų 
priėmimą ir projektų įgyvendinimą yra horizontalus klausimas, kuris bus sprendžiamas derinant investicijas iš 
įvairių investicinių prioritetų. Pavyzdžiui, pagal 8 prioriteto 5 investicinį prioritetą „Socialinės ekonomikos ir 
socialinių įmonių skatinimas“ planuojama skatinti užimtumo ir socialinės politikos įgyvendinimo partnerystę 
tarp viešojo, privataus ir trečiojo sektorių (nacionaliniu ir vietos lygiu), įtraukiant nevyriausybines organizacijas, 
mokymo įstaigas ir vietos bendruomenę. Be to, įgyvendinant 7 prioriteto 3 investicinį prioritetą „Ieškantiems 
darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos užimtumo 
iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą“, numatoma skatinti keitimąsi patirtimi ir finansuoti bandomuosius 
projektus, skirtus didinti moterų ir vyrų lygybę ir mažinti diskriminaciją dėl amžiaus, negalios ir kitų Lygių 
galimybių įstatyme nustatytų pagrindų. Į šių projektų įgyvendinimą bus siekiama įtraukti nevyriausybines ir 
viešojo sektoriaus organizacijas. 

Investiciniai prioritetai, skirti socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtrai, taip pat prisidės prie socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į veiksmų programų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 8 prioriteto 1 
investicinis prioritetas. „Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, 
regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės paslaugų“ ir 4 investicinis prioritetas „Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas” numato remti 
veiklas, skirtas plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą, plėtoti bendruomenines socialines paslaugas ir 
paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms. Numatyta socialinius partnerius ir nevyriausybines organizacijas 
įtraukti tiek į šių veiklų planavimą, tiek į įgyvendinimą: diskusijas dėl socialinių paslaugų teikimo, sprendimų 
priėmimą ir projektų vykdymą. Bus skatinamas biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimas, ypač siekiant koordinuoti socialinių paslaugų teikimą visos savivaldybės mastu. Bus 
remiamos iniciatyvos, skatinančios nacionalinio ir vietos lygmens sektorių ir institucijų bendradarbiavimą, 
teikiant ir kuriant socialines paslaugas. Be to, bus kuriamas projektų atrankos mechanizmas, kuris leistų 
priimant sprendimus dalyvauti visoms suinteresuotoms šalims. 

                                                                 
505 Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija,http://www.socmin.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_
print_view&article_id=5435. 
506 ES struktūrinės paramos portalas, http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd538019e386. 
507 ES struktūrinės paramos portalas, „Teikite pastabas Partnerystės sutarties projektui ir Veiksmų programos uždaviniams“, 
http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis/forma.  

http://www.socmin.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=5435
http://www.socmin.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=5435
http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd538019e386
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3.10. Pateikti racionalias, savalaikes ir naujajame 2014–2020 metų ES 
struktūrinės paramos programavimo periode praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas dėl prioritetinių finansavimo sričių nustatymo iki priemonių 
lygmens (ką finansuoti, kiek lėšų skirti?). 

3.11. Nustatyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpio investicijų struktūrą (pasiūlyti priemones, nurodyti jų turinį, apimtis, 
rodiklius) SADM kompetencijai priskirtose veiklos srityse. 

Kadangi tiek 10.3.10, tiek 10.3.11 klausimai prašo pasiūlyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpio investicijų struktūrą, į šiuos klausimus atsakome bendrai. Klausimas dėl lėšų 
nagrinėjamas 3.5 skyriuje. 

Remdamiesi žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos padėties Lietuvoje analize (žr. vertinimo 
ataskaitos I dalį) ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio priemonių vertinimu (vertinimo 
ataskaitos II dalis), rekomenduojame rinktis Europos Komisijos pasiūlytus prioritetus (P)

508
 ir investicinius 

prioritetus (IP), kurie nurodyti 25 ir 26 lentelėse. 

25 lentelė. Siūloma 7 prioriteto finansavimo sričių ir veiklų struktūra pagal investicinius prioritetus 

Finansavimo sritys /uždaviniai Priemonių pavyzdžiai 

7.2. IP. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą 

7.2.1. Pagerinti darbo rinkos institucijų 
paslaugų kokybę ir prieinamumą 

 Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų darbo rinkos 
institucijų infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas: statyba, 
rekonstrukcija, modernizavimas ir kt. 

7.3. IP. Ieškantiems darbo ir neaktyviems  

7.3.1. Sumažinti struktūrinį ir ilgalaikį 
nedarbą 

 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: profesinis mokymas, darbo 
įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant savarankiško 
užimtumo rėmimas – subsidija darbo vietai sau įsteigti ir kt. 

 Stažuotės ir praktikos, skirtos darbo įgūdžių įgijimui. 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems. 

 Darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas: darbuotojų specialiųjų 
gebėjimų tobulinimas, darbo rinkos institucijų veiklos modelių kūrimas ir 
tobulinimas ir kt. 

 Europos užimtumo tarnybos (EURES) veiklos užtikrinimas Lietuvoje. 

 Parama verslo pradžiai: mikrokreditai, palūkanų kompensavimas labai 
mažoms ir mažoms įmonėms ir kt. 

7.3.2. Plėtoti labiau į rezultatus ir 
paslaugų kokybę orientuotą valstybės 
įdarbinimo tarnybą 

7.3.3. Padidinti darbo paklausą 
skatinant labiausiai pažeidžiamų 
gyventojų grupių verslumą 

7.3.4. Pagerinti visuomenės, verslo ir 
viešojo sektoriaus supratimą apie 
moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje ir 
diskriminacijos dėl amžiaus, negalios ir 
kitų pagrindų apraiškas 

7.4. IP. Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė integracija į darbo rinką. 

7.4.1. Sumažinti nesimokančio ir 
nedirbančio jaunimo dalį 

 Veiklos, skirtos jaunimo garantijai ir jaunimo užimtumo iniciatyvai 
įgyvendinti. Finansuojamas konkrečių paslaugų teikimas: jaunimo 
informavimas ir konsultavimas dėl profesijos pasirinkimo, formalus ir 
neformalus profesinis mokymas, teikiama parama praktikoms ir 
stažuotėms ir kt. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

26 lentelė. Siūloma 8 prioriteto finansavimo sričių ir veiklų struktūra pagal investicinius prioritetus 

Finansavimo sritys /uždaviniai Priemonių pavyzdžiai 

8.1. IP. Investicijos į sveikatos ir socialinę ėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų. 

8.1.1. Plėtoti socialinių paslaugų 
infrastruktūrą savivaldybėse pereinant 
nuo institucinių prie bendruomeninių 
paslaugų 

 Palaipsninis likusių be tėvų globos vaikų ir neįgaliųjų su proto ir (ar) 
psichine negalia socialinės globos namų deinstitucionalizacijos 
įgyvendinimas, kuriant socialinių paslaugų infrastruktūrą savivaldybėse 
ir vietos bendruomenėse. 

 Nestacionarių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūros plėtra 
pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima 
deinstitucionalizacijos procesas. 

 Socialinės globos įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros 
modernizavimas. 

8.1.2. Padidinti socialinio būsto 
prieinamumą labiausiai 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms 

                                                                 
508 Europos Komisija, „2014–2020 m. bendros strateginės programos, skirtos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūsų reikalų ir žuvininkystės fondui, elementai. Priedai,” SWD(2012) 
61 final, Briuselis 2012 03 14. Part II (2012). Šiame dokumente naudojamas „Teminio tikslo“ terminas, tačiau veiksmų programoje jis 
keičiamas į terminą „Prioritetas“. 
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Finansavimo sritys /uždaviniai Priemonių pavyzdžiai 

 Socialinio būsto fondo plėtra: statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas. 

 Vaikų teisių apsaugos institucijų infrastruktūros plėtra įgyvendinant 
vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarką. 

8.3.IP. Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti  

8.3.1. Padidinti dirbančių ar aktyviai 
ieškančių darbo asmenų dalį tarp tų, 
kurie yra labiausiai nutolę nuo darbo 
rinkos 

 Socialinės integracijos paslaugos pažeidžiamiems asmenims siekiant 
paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką. 

 Paslaugos jaunimui siekiant paskatinti nedirbančio ir nesimokančio 
jaunimo ugdymą, socializaciją ir integraciją į darbo rinką. 

 Parama organizacijų projektams aktyvaus senėjimo srityje: mokymai 
pagyvenusiems asmenims, kompetencijos tobulinimas, mentorystė ir kt. 

 Veiklos, skirtos stiprinti aktyvios įtraukties paslaugų sistemą. 

8.3.2. Paskatinti aktyvesnį 
pagyvenusių asmenų dalyvavimą 
darbo rinkoje ir visuomeninėje veikloje 

8.4. IP. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaiugas 

8.4.1. Didinti bendruomenėje teikiamų 
paslaugų prieinamumą ir kokybę, 
plėtoti paslaugas šeimai 

 Parama nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui, 
siekiant, kad Lietuvoje būtų teikiamos alternatyvios stacionariai globai 
paslaugos 

 Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams: psichologinė pagalba 
tėvams, mokymas, tėvystės įgūdžių ugdymas ir kt. 

 Kompleksinės paslaugos šeimose prižiūrimiems asmenims siekiant, kad 
juos prižiūrintiems asmenims būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, 
patobulinti profesinę kvalifikaciją ir / arba dalyvauti darbo rinkoje. 

 Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas. 

 

8.5. IP. Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas 

8.5.1. Paskatinti socialinės ekonomikos 
sektoriaus plėtrą 

 Parama socialinėms įmonėms: darbuotojų mokymas, subsidija asistento 
išlaidoms kompensuoti ir kt. 

 Parama savanoriškos veiklos plėtrai Lietuvoje: visuomenės 
informavimui, savanorišką veiklą skatinančių organizacijų vystymui, 
savanorių išlaidų kompensavimui ir kt. 

 Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas: mokymai, konsultavimas, 
personalo mainai ir kt. 

 Socialinio verslo plėtra. 

 Parama užimtumo (ir / arba socialinės) politikos įgyvendinimo 
partnerystei tarp viešojo, privataus ir trečiojo sektorių. 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

Detali siūlomų veiklų (priemonių) struktūra pagal prioritetus ir investicinius prioritetus yra pateikta vertinimo 
ataskaitos 9 priede. Stebėsenos rodikliai pristatomi vertinimo ataskaitos 3.3 poskyryje, o pasiūlymai dėl 
finansinių intervencijų poreikio ir jų pasiskirstymo – 3.5 poskyryje. 

 

3.12. Įvertinti atitikimą bendrosioms ir tematinėms ex ante sąlygoms, nustatyti 
būtinus veiksmus, siekiant užtikrinti atitikimą šioms sąlygoms 

Bendrų ex-ante sąlygų atitikimas 

ES reglamente numatytos 7 bendros išankstinės sąlygos, iš kurių Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu yra 
aktualios 4 (t. y. 4–7, žr. 27 lentelę)

509
. Šių išankstinių sąlygų įgyvendinimas yra svarbus užtikrinant efektyvų ir 

Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų panaudojimą. 

27 lentelė. Bendrų ex-ante sąlygų atitikimas 

Ex-ante sąlyga 
Atitikimas 
(Taip / Ne 
/ Iš dalies) 

Komentarai ir būtini veiksmai 

4. Parengti veiksmingo ES 
viešųjų pirkimų teisės taikymo 
BSP fondų srityje taikymo 
susitarimai. 

Taip. Įvykdyta.  

5. Parengti veiksmingo ES 
valstybės pagalbos teisės 
taikymo BSP fondų srityje 
taikymo susitarimai. 

Taip. Įvykdyta. 

                                                                 
509 European Commission, “Guidance on Ex-Ante Conditionalities (Draft, Part II)” (April 12, 2013), 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/part2_guidance_ex-ante_conditionalities_guidance.pdf. 
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6. Aplinkos apsaugos srities 
teisės aktai, susiję su poveikio 
aplinkai vertinimu ir strateginio 
poveikio aplinkai vertinimu.  

Iš dalies. Būtini veiksmai: 
- Įgyvendinant susitarimus dėl Poveikio aplinkai vertinimo ir 

Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo direktyvas 
įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir informavimo, reikėtų 
parengti rekomendacijas instituciniams gebėjimams stiprinti 
įvairiuose sektoriuose pagal gerosios praktikos pavyzdžius.  

7. Nustatytas statistinis 
pagrindas, būtinas programų 
veiksmingumui ir poveikiui 
vertinti. 
Nustatyta rezultatų rodiklių 
sistema, reikalinga norint 
atrinkti veiksmus, kuriais 
veiksmingiausiai prisidedama 
prie pageidaujamų rezultatų, 
stebėti pažangą siekiant 
rezultatų ir atlikti poveikio 
vertinimą. 

Iš dalies. Būtini veiksmai: 
- Turi būti parengtas kiekvieno stebėsenos rodiklio skaičiavimo 

aprašymas, kuriame būtų detalizuojama stebėsenos rodiklio 
skaičiavimo metodika, duomenų šaltiniai, pasiekimą 
pagrindžiantys dokumentai, duomenų rinkimo laikas ir subjektai, 
atsakingi už duomenų rinkimą ir apdorojimą. 

- Parengtos bendros stebėsenos rodiklių skaičiavimo 
rekomendacijos, kuriose būtų nurodyti visiems stebėsenos 
rodikliams bendri reikalavimai dėl duomenų surinkimo ir 
apdorojimo. 

- Ministerijų pateikti stebėsenos rodikliai ir jų siektinos reikšmės 
turėtų būti įvertinti atsižvelgiant į siektinų reikšmių 
apskaičiavimo pagrįstumą. 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

Pirmųjų trijų (4–6) bendrų sąlygų atitikimas yra pakankamas
510

. Vienintelė pastaba, į kurią vertėtų atsižvelgti, 
yra susijusi su Poveikio aplinkai vertinimo ir Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo direktyvas įgyvendinančių 
darbuotojų mokymu ir informavimu. Tačiau paskutinė bendra išankstinė sąlyga (7) dėl statistinės sistemos ir 
rezultato rodiklių šiuo metu nėra įgyvendinta. Norint atitikti paskutinei sąlygai keliamus reikalavimus, būtina 
parengti kiekvieno stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašymą, kuriame būtų detalizuojama stebėsenos rodiklio 
skaičiavimo metodika, duomenų šaltiniai, pasiekimą pagrindžiantys dokumentai, duomenų rinkimo laikas ir 
subjektai, atsakingi už duomenų rinkimą ir apdorojimą. Taip pat turi būti parengtos bendros stebėsenos rodiklių 
skaičiavimo rekomendacijos, kuriose būtų nurodyti visiems stebėsenos rodikliams bendri reikalavimai dėl 
duomenų surinkimo ir apdorojimo. Ministerijų pateikti stebėsenos rodikliai ir jų siektinos reikšmės turėtų būti 
įvertinti atsižvelgiant į siektinų reikšmių apskaičiavimo pagrįstumą. Ši išankstinė sąlyga įgyvendinama rengiant 
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą. ES reglamentuose yra nustatytos rodiklių ir 
statistinės informacijos rinkimo gairės visai veiksmų programai. Atsižvelgiant į šias gaires, veiksmų programos 
projekte yra numatyti preliminarūs rodikliai, įskaitant SADM priskirtus 7 ir 8 prioritetų rodiklius, o šiuo metu 
vyksta diskusija dėl jų tinkamumo, skaičiavimo metodikos ir stebėsenos. 

Atitikimas teminėms ex-ante sąlygoms: 

SADM yra aktualios 7 ir 8 prioritetams numatytos išankstinės sąlygos. 28 ir 29 lentelėse yra pateikiamas šių 
teminių sąlygų atitikimo vertinimas ir nurodomi būtini jų įgyvendinimo veiksmai. 8 priede pateikiama išsami 
kiekvienos sąlygos kriterijų įgyvendinimo analizė. 

                                                                 
510 “Lietuvos 2014-2020 metų Partnerystės sutartis ir ES struktūrinės paramos veiksmų programa,” 2013, http://www.esparama.lt/2014-
2020-laikotarpis/diskusijos. 
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28 lentelė. 7 prioriteto išankstinių sąlygų atitikimas 

Ex-ante sąlyga 
Atitikimas 

(Taip / Ne / 
Iš dalies) 

Komentarai ir būtini veiksmai 

8.1. Parengtos ir 
įgyvendinamos  
aktyvios darbo 
rinkos strategijos  
atsižvelgiant į 
užimtumo gaires. 

Iš dalies. - LDB teikia ADRP, skirtas nedarbo prevencijai ir užimtumui didinti, derindama 
individualiai asmeniškai bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo asmenims 
teikiamas paslaugas su el. paslaugomis, teikiamomis nuotoliniu būdu. Teikiant 
paslaugas papildomai remiamos itin pažeidžiamų bedarbių grupės. 
 
- Nors LDB vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, pateikiami darbo 
jėgos paklausos vertinimai ir prognozės yra gana trumpo laikotarpio (iki vienų metų) ir 
neprognozuojami galimi struktūriniai darbo rinkos pokyčiai. Skelbiama informacija yra 
nepakankamai detali, kad ji galėtų būti naudojama planuojant konkrečių bedarbių 
užimtumą ir karjerą. 
 
- LDB skelbia informaciją apie Lietuvoje registruotas laisvas darbo vietas savo interneto 
svetainėje, o informacija apie kitose ES šalyse esančias laisvas darbo vietas prieinama 
per EURES tarnybos interneto svetainę lietuvių kalba.  
 
- Prie LDB yra įsteigta Trišalė komisija, kurią sudaro darbuotojų, darbdavių ir valstybės 
institucijų atstovai. 
 
Būtini veiksmai:  

- Sukurti Žmogiškųjų išteklių ilgalaikės paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų 
sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemą. 

- Imtis veiksmų, leidžiančių plėtoti aktyvesnį bendradarbiavimą su NVO 
sektoriaus atstovais. 

8.2. Savarankiškas 
darbas, verslumas 
ir verslo kūrimas: 
parengta 
strateginė 
politikos 
programa, pagal 
kurią teikiama 
integruota 
parama verslo 
pradžiai.  

Iš dalies. - Integruoto strateginio dokumento, reglamentuojančio valstybės paramą naujo verslo 
kūrimuisi, nėra. 
 

- Civiliniame kodekse nustatyta, kad juridinis asmuo turi būti įregistruojamas per tris 
darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo ir atlyginimo už registravimą 
sumokėjimo (2.64 punktas). Taip pat LR Vyriausybės nutarimas

511
 nustato juridinių 

asmenų registravimo mokesčius, kurie neviršija 100 eurų. 
 
- Paslaugų įstatyme (Nr. XI-570; Žin., 2009 Nr. 153-6901) nurodoma, kad „Lietuvos 
Respublikos kompetentinga institucija leidimą arba motyvuotą rašytinį atsisakymą 
išduoti leidimą privalo pateikti pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus atvejus, 
kai įstatymuose pagrįstai nustatytas ilgesnis terminas” (7 str.). 
 
- 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinama priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo 
skatinimas“, kuria siekiama gerinti naujų besikuriančių verslų prieigą prie finansavimo 
šaltinių ir didinti naujų verslininkų kompetencijas. Šios priemonės rėmuose derinami 
finansų inžinerijos instrumentai (mikrokreditai) su mokymais ir konsultacijomis. 
 
Būtini veiksmai:  

- Parengti Europos Komisijos 2013 m. sausio 9 d. patvirtinto Verslumo veiksmų 
plano (2020 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2014–2020 metų programą ir 
priemonių planą. 

                                                                 
511 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl atlyginimo valstybės įmonei registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą 
ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių," 2007 kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 295, Valstybės žinios Nr. 37-
1368. 
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8.3. Darbo rinkos 
institucijos 
modernizuotos ir 
sustiprintos 
atsižvelgiant į 
užimtumo gaires; 
prieš vykdant 
darbo rinkos 
institucijų 
reformas bus 
parengta aiški 
strateginė 
politikos 
programa ir 
atliktas ex ante 
vertinimas 
atsižvelgiant į 
lyčių aspektą. 

Iš dalies. - 2010–2011 m. pradėta LDB reforma, kurią įgyvendinus tiesiogiai su darbo ieškančiais 
asmenimis dirba daugiau darbuotojų, daugiau dėmesio skiriama individualiems 
poreikiams, vykdomas klientų profiliavimas, kuriami individualūs užimtumo veiklos 
planai. 
 
- LDB skelbia informaciją apie Lietuvoje registruotas laisvas darbo vietas savo interneto 
svetainėje, o informacija apie kitose ES šalyse esančias laisvas darbo vietas prieinama 
per EURES tarnybos interneto svetainę lietuvių kalba. 
 
- Prie LDB yra įsteigta Trišalė komisija, kurią sudaro darbuotojų, darbdavių ir valstybės 
institucijų atstovai. 
 
Būtini veiksmai:  

- Patvirtinti LDB direktoriaus įsakymą dėl Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių 
darbo biržų darbuotojų motyvavimo sistemos, atsižvelgiant į pasiektus 
individualius veiklos rezultatus. 

- Parengti ir patvirtinti LDB direktoriaus įsakymą dėl profiliuoto bedarbių 
aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodikos tobulinimo (siekiant dar labiau 
individualizuoti paslaugas ir padėti labiausiai pažeidžiamiems darbo 
ieškantiems asmenims). 

- Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programos priemonių plane numatyti 
tinklų su darbdaviais, švietimo paslaugų teikėjais, savivaldybėmis ir kt. 
plėtojimo priemones. 

8.4. Aktyvus ir 
sveikas 
senėjimas: 
parengta 
aktyvaus 
senėjimo politika 
atsižvelgiant į 
užimtumo gaires. 

Iš dalies. - Prie SADM yra sukurta Lietuvos pensininkų reikalų taryba, kurią sudaro vyresnio 
amžiaus žmonėms – pagyvenusiems ir pensininkams – atstovaujančių nevyriausybinių 
organizacijų ir SADM deleguoti atstovai. Šios tarybos pagrindinis tikslas – užtikrinti 
veiksmingą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir vyresnio amžiaus žmonių 
interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.  
 
- Šiuo metu Lietuvos vykdomas priemones aktyvaus senėjimo srityje apibrėžia LR 
Vyriausybės 2004 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 737 patvirtinta Nacionalinė gyventojų 
senėjimo pasekmių įveikimo strategija ir jos 2005–2013 m. priemonių planas. 
Įgyvendinamos atskiros priemonės aktyvaus senėjimo skatinimo srityje, pvz., pasirašyti 
bendradarbiavimo susitarimai tarp darbo biržų ir vyresnio amžiaus žmonėms 
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų; Lietuvos darbo biržos internetinėje 
svetainėje sukurta duomenų bazė „Senjorų bankas”, kurioje kaupiama ir darbdaviams 
pateikiama informacija apie norinčius dirbti vyresnio amžiaus (per 50 m.) asmenis, ir 
pan. Tačiau nėra atlikta išsami vyresnių žmonių padėties darbo rinkoje analizė, nėra 
patvirtintas nuoseklus ir aktualus priemonių planas (Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategijos priemonių planas galioja iki 2013 m.).  
 
Būtini veiksmai:  

- Numatyti su vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo skatinimu susijusius 
klausimus Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programoje. 

- Kaip numatyta 2013 m. Nacionalinėje reformų darbotvarkėje, parengti 
bendrą 2014–2015 m. veiksmų planą, skirtą gyventojų senėjimo ir 
demografijos klausimams spręsti.  

- Sukurti mechanizmą, leidžiantį efektyviai įtraukti visas suinteresuotas šalis į 
aktyvaus ir sveiko senėjimo politikos formavimą ir vykdymą. 

8.5. Darbuotojų, 
įmonių ir 
verslininkų 
prisitaikymas prie 
pokyčių: 
nustatyta politika, 
kuria siekiama 
padėti numatyti ir 
tinkamai valdyti 
pokyčius ir 
restruktūrizavimą. 

Ne. Remiantis LR Vyriausybės protokoliniu sprendimu (2010 02 22, Nr. 12) dėl Specialistų 
kvalifikacijų žemėlapio pagal ūkio sektorius 2011–2016 m. 2012 m. patvirtintas ŠMM, 
ŪM ir SADM parengtas Kvalifikacijų žemėlapio rengimo planas, pagal kurį kuriama 
bazinė stebėsenos ir analizės struktūra, o vėliau planuojama nuolatinė stebėsena. 
 
Būtini veiksmai:  

- Parengti Europos Komisijos 2013 m. sausio 9 d. patvirtinto Verslumo veiksmų 
plano (2020 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2014–2020 metų programą ir 
priemonių planą. 

- Sukurti specialistų kvalifikacijų žemėlapį pagal ūkio sektorius. 

Šaltinis: Sudaryta autorių.  

Vertinant bendrai visas 7 prioriteto išankstines sąlygas (žr. 28 lentelę), galima teigti, kad atitikimas yra dalinis. 
Norint įgyvendinti šiam prioritetui numatytas sąlygas, svarbu plėtoti LDB gebėjimus stebėti ir prognozuoti šalies 
ekonomikoje ir darbo rinkoje vykstančius struktūrinius pokyčius ir tinkamai pasirengti bei pasinaudoti 
kylančiomis naujomis galimybėmis. Prie LDB gebėjimų stiprinimo šioje srityje prisidės šiuo metu kuriama 
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Žmogiškųjų išteklių ilgalaikės paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistema 
ir Specialistų kvalifikacijų žemėlapis. Trišalė komisija, kurią sudaro darbuotojų, darbdavių ir valstybės institucijų 
atstovai, šiuo metu neužtikrina visapusiško įvairių suinteresuotų šalių įtrakimo į darbo rinkos politikos 
formavimą ir įgyvendinimą. Tad siekiant dar labiau atsižvelgti į įvairių tikslinių grupių poreikius darbo rinkoje, 
būtinas dar didesnis įvairių suinteresuotų šalių įtraukimas ir glaudesnis bendradarbiavimas su nevyriausybiniu 
sektoriumi. Investuojant ES lėšas į verslumo ir verslo pradžios skatinimą ir aktyvų senėjimą, itin svarbu parengti 
šių sričių integruotus strateginius dokumentus 2014–2020 m., kuriuose būtų numatytos konkrečios priemonės 
ir jų įgyvendinimo planai. 

29 lentelė. 8 prioriteto išankstinių sąlygų atitikimas  

Ex-ante sąlyga 
Atitikimas 
(Taip / Ne 
/ Iš dalies) 

Komentarai ir būtini veiksmai 

10.1. Parengta ir įgyvendinama 
nacionalinė strateginė politikos 
programa, skirta skurdo 
mažinimui ir iš darbo rinkos 
išstumtų asmenų aktyviai 
įtraukčiai, atsižvelgiant į 
užimtumo gaires. 

Ne. 
 

- Šiuo metu tokios programos nėra. 2013 m. Nacionalinėje reformų 
darbotvarkėje numatyta 2013 m. parengti Socialinės įtraukties didinimo 
2014–2020 m. veiksmų planą. 
 
Būtini veiksmai:  

- Parengti Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų 
planą. 

10.2. Parengta nacionalinė 
strateginė romų įtraukties 
politikos programa. 

Ne. 
 

Kultūros ministerija yra parengusi Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 
2012–2014 m. veiklos planą (patvirtintas LR kultūros ministro 2012 m. 
kovo 20 d. įsakymu) (tačiau tai nėra tarpžinybinė ir nacionalinė programa). 
Pasibaigus veiklos plano galiojimui 2014 m. Kultūros ministerija yra 
įsipareigojusi parengti teisės akto projektą, užtikrinanti romų integracijos į 
Lietuvos visuomenę tęstinumą. 
 
Būtini veiksmai:  

- Parengti nacionalinę romų įtraukties strategiją. 

10.3. Sveikata: vadovaujantis 
SESV 168 straipsniu, parengta 
nacionalinė arba regioninė 
strateginė sveikatos apsaugos 
politikos programa , kuria 
užtikrinamas ekonominis 
tvarumas. 

Iš dalies. - Šiuo metu nacionalinė (regioninė) strateginė sveikatos apsaugos 
programa nėra patvirtinta. Tačiau yra parengtas Lietuvos sveikatos 
programos 2013–2020 m. projektas (Sveikatos sektoriaus plėtros 
programa) ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti tvirtinti LR Seimui. 
 
- Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginis veiklos planas, 
patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu V-
281. Šiame plane trejiems metams numatomi biudžeto asignavimai ir kiti 
finansavimo šaltiniai įvardytoms programoms ir priemonėms įgyvendinti. 
 
- Nacionalinės pažangos programos 3 priede numatytas ES ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos proporcinis paskirstymas ir ES 
struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti. Tačiau šiame dokumente nurodytas tik ES SF lėšų proporcinis 
pasiskirstymas, o ne nacionalinio biudžeto lėšos. 
 
- Biudžeto lėšos bus nurodytos „Tarpinstituciniame veiklos plane dėl NPP 
įgyvendinimo“. Šio plano projektas šiuo metu rengiamas. 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos planavimo dokumentuose yra numatytos 3 išankstinės 8 
prioriteto sąlygos (žr. 29 lentelę). Nors šiuo metu Lietuvos atsakingos institucijos vykdo veiklas, reikalingas 
šioms sąlygoms įgyvendinti, 2013 m. liepos mėn. duomenimis, nė viena iš numatų 8 prioriteto sąlygų nebuvo 
visiškai patenkinta. Norint atitikti šio prioriteto išankstines sąlygas, būtina parengti atitinkamus planavimo 
dokumentus. Šiuo metu yra rengiamas Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planas ir Lietuvos 
sveikatos 2013–2020 m. programa. Šie dokumentai yra aktualūs siekiant įgyvendinti 10.1 ir 10.3 sąlygas ir 
turėtų būti patvirtinti iki 2013 m. pabaigos. Išlieka rizika, kad nepavyks tinkamai įgyvendinti išankstinės 10.2 
sąlygos. Kultūros ministerija yra parengusi Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2012–2014 m. veiklos planą 
(patvirtintas LR kultūros ministro 2012 m. kovo 20 d. įsakymu), tačiau jis neatitinka didžiosios dalies išankstinėje 
sąlygoje numatytų kriterijų. Nors Kultūros ministerija yra įsipareigojusi parengti teisės akto projektą, 
užtikrinantį romų integracijos į Lietuvos visuomenę tęstinumą iki 2020 m., maža tikėtina, kad artimiausiu metu 
bus suderintas ir priimtas tarpžinybinis ir nacionalinio lygmens dokumentas, kuris yra numatytas išankstinėje 
sąlygoje. 
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IV. Išvados ir rekomendacijos  
 

Šio vertinimo tikslas buvo įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos rezultatyvumą ir poveikį socialinėje ir 
užimtumo srityse ir pateikti pasiūlymus dėl ES paramos panaudojimo krypčių 2014–2020 m. Atliekant vertinimą 
išanalizuoti anksčiau parengti tyrimai, vertinimai, straipsniai, išvados ir pasisakymai; išnagrinėti įvairūs 
statistiniai duomenys (SFMIS, Lietuvos statistikos departamento, „Eurostat“, „Eurobarometro“ ir kt.); atlikta 
teisės aktų analizė, įvykdyta daugiau kaip 80 interviu Lietuvoje ir užsienyje, surengta 16 grupinių diskusijų 
(įskaitant fokusuotas diskusijas ir ekspertų paneles); išnagrinėta Estijos ir Lenkijos patirtis, atliktos Elektrėnų ir 
Širvintų savivaldybių atvejo studijos, įvertintos 2014–2020 m. ES bendrosios politikos kryptys SADM 
kompetencijos priskirtose srityse. Šioje dalyje pateikiamas vertinimo apibendrinimas. Pirma, aptariamos 
žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių tendencijos 2007–2013 m.; antra, pristatomi 
svarbiausi žmogiškųjų išteklių ir socialinės sanglaudos iššūkiai 2014–2020 m. laikotarpiu; toliau įvardijami ES 
paramos rezultatai 2007–2013 m. ir vertinamas ES paramos naudojimo efektyvumas; paskui pristatomi 
pasiūlymai dėl ES paramos krypčių 2014–2020 m. laikotarpiu. Jei nenurodyta kitaip, naudojami oficialūs 
Lietuvos statistikos departamento ir „Eurostat“ duomenys (apie socialines-ekonomines tendencijas Lietuvoje) ir 
SFMIS ar esparama.lt duomenys (dėl ES lėšomis finansuojamų projektų ir pasiektų rodiklių). 

4.1. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės tendencijos 
2007–2013 metais 

 

2007–2013 m. laikotarpis Lietuvai buvo sudėtingas ir permainingas. Laikotarpio pradžia buvo optimistiška: šalis 
ką tik tapo Europos Sąjungos nare, augo ekonomika ir užimtumas, sumažėjo nedarbas, pakilo darbuotojų 
pajamos. Socialinė padėtis išliko sudėtinga, nes skurdo rizikos, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės rodikliai 
išliko aukšti, tačiau net ir šioje srityje buvo pastebimas pagerėjimas (pavyzdžiui, skurdo riziką ar socialinę 
atskirtį patiriančių gyventojų dalis sumažėjo nuo 41 proc. 2005 m. iki 27,6 proc. 2008 m.). Netgi emigracija buvo 
gerokai sumažėjusi (pavyzdžiui, 2008 m. iš Lietuvos išvyko 26,8 tūkst. asmenų, nors dar 2005 m. šis skaičius 
siekė 62,8 tūkst.), pradėjo didėti grįžtamoji migracija, o dėl darbo jėgos trūkumo pradėta vis garsiau kalbėti apie 
poreikį labiau atverti Lietuvos darbo rinką darbuotojams iš užsienio. Tiesa, tuo pat metu sparčiai augo infliacija, 
buvo pastebimi aiškūs ekonomikos „perkaitimo“ požymiai, atmesta Lietuvos paraiška tapti Eurozonos nare. 
 
2008 m. pabaigoje Lietuvą pasiekė pasaulinė ekonomikos krizė, o 2009–2011 m. Lietuva išgyveno ekonominį ir 
socialinį nuosmukį, kuris buvo vienas didžiausių ES. Štai 2009 m. Lietuvos BVP krito 14,8 proc., biudžeto 
deficitas pasiekė 9,4 proc., išaugo valstybės skola, sumažėjo gyventojų pajamos. 2010 m. nedarbo lygis pasiekė 
18,1 proc. (15–64 m. amžiaus grupėje), o skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančių gyventojų dalis padidėjo iki 
33,4 proc. Ekonominė krizė ypač neigiamai paveikė tas gyventojų grupes, kurių padėtis darbo rinkoje buvo 
silpniausia: jaunimą, nekvalifikuotą ir žemos kvalifikacijos darbo jėgą, pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius, 
kaimiškų vietovių gyventojus ir kt. Nors sunkumų patiriantiems gyventojams turi padėti valstybės socialinės 
apsaugos ir socialinių paslaugų sistema, tačiau riboti valstybės finansiniai ištekliai sumažino ir tokios paramos 
galimybes. Dėl šių priežasčių ir vėl labai išaugo emigracija, o labai didelę išvykstančiųjų dalį sudarė judriausia 
visuomenės dalis – jaunimas. 
 
Rengiant 2014–2020 m. ES paramos programą, Lietuva ir vėl išgyvena atsargaus optimizmo laikotarpį. Šalies 
ekonomika yra tarp sparčiausiai augančių ES, didėja biudžeto pajamos, išaugo užsienio prekyba, pritraukta 
tiesioginių užsienio investicijų, padidėjo užimtumas, pradėjo kilti vidutinis atlyginimas, pagerėjo kai kurie 
socialinės statistikos rodikliai. Tiesa, ekonominės padėties gerėjimas neiškart pasiekia pažeidžiamiausias 
gyventojų grupes. Valstybė gali padėti tokioms grupėms, be kitų galimų priemonių, atitinkamai nukreipdama ir 
ES paramą. Tačiau valstybės laukia ir dar svarbesnis uždavinys: tikslingai ir efektyviai panaudoti ES paramą 
sprendžiant svarbiausius ilgalaikius socialinės ir ekonominės plėtros iššūkius ir dedant tinkamus socialinės 
sanglaudos pamatus. 
 

4.2. Svarbiausi žmogiškųjų išteklių ir socialinės sanglaudos iššūkiai 2014–2020 
m. laikotarpiu  

 
Nepalankios demografinės tendencijos – tai svarbiausias iššūkis, kurio neišsprendus bus sunku užtikrinti tiek 
valstybės finansų tvarumą, tiek ilgalaikę socialinę sanglaudą. 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvos gyventojų 
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skaičius sumažėjo nuo maždaug 3,25 mln. iki 2,97 mln. – tiek dėl emigracijos (apie 80 proc. sumažėjimo), tiek 
dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos (apie 20 proc. sumažėjimo). Tiesa, nuo 2011 m. išvykstančiųjų 
skaičius pradėjo mažėti, išaugo imigracija (pirmiausia, grįžtamoji migracija) ir, jeigu Lietuvos neištiks dar vienas 
ekonominis nuosmukis, būtų galima tikėtis, kad migracijos srautai susibalansuos dar 2014–2020 m. laikotarpiu. 
 
Tačiau net ir toks (optimistinis) scenarijus neišspręs demografinės visuomenės struktūros problemos: Lietuvos 
visuomenė sparčiai sensta. Pirma, Lietuvoje nuosekliai mažėja vaikų ir jaunimo skaičius ir jų santykinė dalis 
(pvz., 2001 m. 0–14 metų vaikai sudarė 19,5 proc. Lietuvos gyventojų, o 2011 m. – jau tik 14,7 proc.). Antra, 
mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Trečia, auga pagyvenusių gyventojų dalis (nuo 13,9 proc. 2001 m. 
iki 17,9 proc. 2011 m.). Šios tendencijos kelia grėsmę tiek viešųjų finansų tvarumui, tiek tinkamo socialinio 
saugumo lygio užtikrinimui šalyje. Augant pagyvenusių asmenų skaičiui, vis didesnė valstybės išteklių dalis bus 
skiriama šių žmonių užsidirbtoms pensijoms išmokėti; taip pat augs socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų 
viešųjų paslaugų poreikis, o tuo pat metu sumažės būtent ta visuomenės dalis, kuri turės tuos išteklius uždirbti. 
Sprendžiant šias problemas būtina, pirma, užtikrinti, kad nebūtų švaistoma šalyje esanti darbo jėga; antra, 
skatinti vyresnio amžiaus asmenis dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeninėje veikloje; trečia, užtikrinti optimalią 
socialinių paslaugų plėtrą ir, ketvirta, parengti apgalvotą ir subalansuotą imigracijos politiką. 
 
Turint omenyje nepalankias demografines tendencijas būtent darbo jėgos švaistymo lygio sumažinimas yra 
kitas svarbus 2014–2020 m. laikotarpio iššūkis. Darbo jėgos potencialas yra nepanaudojamas tais atvejais, kai 
yra mažas darbo jėgos užimtumo ir aktyvumo lygis, didelis ilgalaikis nedarbas arba daug darbuotojų neranda jų 
kvalifikacijos atitinkančio darbo. Lietuvos darbo jėgos užimtumo (68,7 proc. 2012 m.) ir aktyvumo lygis atitiko 
ES-27 vidurkį, tačiau atsiliko nuo pirmaujančių šalių: Švedijos, Olandijos ar Vokietijos. Ilgalaikio nedarbo lygis 
Lietuvoje buvo labai aukštas (2012 m. metus ir ilgiau nedirbo daugiau kaip pusė visų bedarbių). Žmogiškieji 
ištekliai taip pat yra švaistomi, jei darbingo amžiaus asmenys neturi jokios kvalifikacijos arba jei turima 
darbuotojų kvalifikacija neatitinka darbo rinkos poreikių. Dalis potencialių darbo rinkos dalyvių negali dirbti 
todėl, kad namuose prižiūri arba slaugo kitus šeimos narius (pavyzdžiui, 2010 m. vaikus arba kitus asmenis, 
kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, Lietuvoje prižiūrėjo 68,8 tūkst. asmenų, kurių du trečdaliai – moterys). 
 
Didelis jaunimo nedarbas – taip pat yra darbo jėgos švaistymas, nes darbo nerandantys jaunuoliai greitai 
praranda švietimo sistemoje įgytas profesines žinias, tampa priklausomi nuo valstybės paramos arba tiesiog 
pasirenka emigraciją. Niekur nedirbančių, nesimokančių ir praktikos neatliekančių (NEET) jaunuolių (15–24 m.) 
skaičius 2012 m. siekė 46,2 tūkst., o didelė dalis šių jaunuolių neturėjo jokios kvalifikacijos. Be jaunimo, kai 
kurių kitų gyventojų grupių užimtumo lygis taip pat yra žemas (pavyzdžiui, neįgaliųjų), be to, ryškūs regioniniai 
užimtumo ir nedarbo lygio skirtumai – pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse šie rodikliai yra gerokai prastesni nei 
mieste. Apibendrinant, 2014–2020 m. laikotarpiu būtinos pastangos aktyvinti darbo jėgą, padėti įgyti darbo 
rinkoje paklausių įgūdžių, didinti galinčių dirbti asmenų motyvaciją dirbti ir mažinti priklausomybę nuo 
socialinės paramos, kurti palankias sąlygas suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, mažinti šešėlinės 
ekonomikos mastą, skatinti verslumą, savarankišką darbą, savanorystę. 
 
Darbo rinkos priemonės yra labai svarbios, tačiau jos nėra pakankamos ilgalaikei socialinei sanglaudai 
visuomenėje užtikrinti, o tai dar vienas 2014–2020 m. laikotarpio iššūkis. Nors darbo jėgos užimtumo ir 
aktyvumo rodikliai Lietuvoje atitinka ES-27 vidurkį, pagal daugelį socialinių rodiklių šalis rikiuojasi ES-27 
valstybių sąrašo pabaigoje. 2012 m. Lietuvoje skurdo riziką ar socialinę atskirtį patyrė 975 mln. asmenų, arba 
32,5 proc. šalies gyventojų, ir pagal šį rodiklį Lietuva buvo ketvirta skurdžiausia šalis ES. Labiausiai skurdo 
pažeidžiamos visuomenės grupės pagal užimtumo statusą buvo bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys; 
pagal namų ūkio tipą – vienas suaugęs asmuo su vaikais, šeimos su trimis ir daugiau vaikų ir vieniši asmenys. 
Dideli skirtumai tarp miesto ir kaimo: 2011 m. skurdo rizikos lygis miestuose sudarė 14,7 proc., o kaimuose – 
30,7 proc. Labai aktuali problema yra skurdžios šeimos ir tokiose šeimose gyvenančių vaikų skurdas, nes 
ilgalaikės skurdo pasekmės paprastai būna ypač neigiamos, o skurdo riziką patiriančių vaikų dalis Lietuvoje yra 
viena didžiausių ES. Dalis skurdžiai gyvenančių asmenų patiria ir socialinę atskirtį; jiems būtina socialinė 
reabilitacija ir pagalba integruojantis į visuomenę, ir tik tada gali padėti standartinės darbo rinkos priemonės. 
Negalima užmiršti ir tos visuomenės dalies, kuri negali dirbti dėl amžiaus, sveikatos būklės, negalios ar kitų 
priežasčių: šiems žmonėms būtina padėti, nepaisant jų galimybių ir potencialo darbo rinkoje. 
 
Būsto prieinamumas ir tinkamai išplėtotos socialinės paslaugos yra pamatinė socialinio solidarumo tinklo dalis. 
Būsto prieinamumas nepasiturinčioms gyventojų grupėms yra didelė problema: 2012 m. socialinio būsto laukė 
34 584 asmenys (šeimos), kuriems priklausė 69 330 šeimos narių (toks būstas išnuomotas tik 1086 asmenims 
(šeimoms). Socialinių paslaugų tinklas skirtingose Lietuvos savivaldybėse yra išplėtotas labai nevienodai, o 
stacionari globa institucijose yra išplėtota labiau negu bendruomeninė globa. Pavyzdžiui, 2011 m. senų žmonių 
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ir neįgaliųjų asmenų globos įstaigose gyveno 10475 asmenys, o savarankiško gyvenimo namuose – tik 212 
asmenų (kai kuriuose globos namuose gyveno keli šimtai asmenų, pavyzdžiui, Macikų socialinės globos 
namuose – 478 asmenys, Skemų socialinės globos namuose – 377 asmenys). Didelėse socialinės globos 
įstaigose sunku užtikrinti individualias ir kokybiškas paslaugas bei padėti gyventojams pagal galimybes dalyvauti 
vietos bendruomenės gyvenime. 2012–2013 m. Lietuvoje priimtos deinstitucionalizacijos strateginės gairės ir 
pradėta rengti nacionalinė deinstitucionalizacijos strategija. Šį procesą sudarys daug etapų, tokių kaip 
bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra, aktyvesnis nevyriausybinio sektoriaus į(si)traukimas, pereinamųjų 
paslaugų kūrimas, socialinių darbuotojų perkvalifikavimas ir pan. ES parama taps svarbiu veiksniu, leisiančiu 
pagerinti socialinio būsto ir bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą. 
 
Vertinimo metu atliktos Širvintų ir Elektrėnų savivaldybių atvejo studijos atskleidė, kad šiose savivaldybėse 
labiausiai trūksta paslaugų vaikams ir jų tėvams. Pirma, socialiniai darbuotojai turėtų dirbti ne tik su socialinės 
rizikos, bet ir su „signalinėmis“ (socialinių įgūdžių stokojančiomis) šeimomis. Tai užtikrintų dalies socialinių 
problemų prevenciją. Antra, kuo daugiau vaikų iš socialinės rizikos ir „signalinių“ šeimų turėtų lankyti 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes jose suformuojami pirmieji socialiniai ir buitiniai įpročiai ir pastebimi tie 
vaikai, kurių šeimose galimai yra problemų. Trečia, socialinės rizikos šeimų tėvams reikalingi pozityvios tėvystės 
įgūdžių ugdymo mokymai (juose tėvai gauna žinių apie tai, kaip bendrauti su savo vaikais ir valdyti nepriimtiną 
vaikų elgesį be prievartos). Ketvirta, svarbu imtis priemonių, kurios skatintų valstybės globojamų vaikų globą 
šeimose arba kuo panašesnėmis į šeimą sąlygomis (aktyviai ieškoti naujų globėjų, suteikti pagalbą esamiems 
globėjams, skaidyti dideles vaikų globos įstaigas į mažesnius vienetus ir kt.). Galiausiai, apibendrinant, 
socialiniam darbui skirti ištekliai yra labai riboti, pavyzdžiui, vienas socialinis darbuotojas dažnai dirba su 
keliolika socialinės rizikos šeimų, trūksta lėšų transportui ir t. t. Nors struktūrinių fondų lėšos nėra skirtos 
einamosioms problemoms spręsti, naujojo laikotarpio ES paramą būtina panaudoti siekiant sukurti naują 
bendruomeninės pagalbos modelį, kuris įtrauktų tiek vietos savivaldą, centrinės valdžios institucijas, tiek 
biudžetines organizacijas ir nevyriausybinį sektorių. 
 

4.3. ES parama socialinėje ir užimtumo srityse 2007–2013 m.: lėšos, produktai ir 
rezultatai 

 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu SADM kompetencijai priskirtoms sritims pagal Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programą (ŽIPVP) skirta apie 1,6 mlrd. litų Europos socialinio fondo (ESF) ir nacionalinio 
bendrafinansavimo lėšų, o pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (SSVP) – 490,54 mln. litų Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir nacionalinio bendrafinansavimo lėšų. Iš viso 2007–2013 m. socialinėje ir 
užimtumo srityje patvirtintos 22 ESF priemonės ir 4 ERPF priemonės (iš kurių 1 panaikinta, 5 jau baigtos 
įgyvendinti, o 2 priemonės neseniai patvirtintos ir dar nepradėtos įgyvendinti). Iš esmės, patvirtinus 2007–
2013 m. veiksmų programą, ESF parama socialinėje ir užimtumo srityje buvo skirta trims gyventojų grupėms: 
privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojams (apie 53 proc. paramos), darbo neturintiems ir ieškantiems 
asmenims (apie 31 proc.) ir socialinę riziką ar atskirtį patiriantiems asmenims (apie 16 proc.). Du trečdaliai ERPF 
lėšų atiteko socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, o likusi dalis buvo skirta darbo biržos infrastruktūros 
plėtrai ir neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemai. 
 
Tiesa, dėl ekonominės krizės įvyko reikšmingas lėšų, vadinasi, ir finansavimo prioritetų perskirstymas. Maždaug 
100 mln. litų išaugo bendras socialinei ir užimtumo sričiai skirtos paramos biudžetas. Darbo jėgai skirta ESF dalis 
sumažėjo iki 33 proc.; darbo neturintiems asmenims skirtos paramos dalis išaugo iki 55 proc., o socialinę riziką 
ar atskirtį patiriantiems asmenims tenkančios paramos dalis išliko apie 13 proc. Atsižvelgiant į tai, kad 
ekonominė krizė radikaliai apribojo nacionalinio biudžeto galimybes, ES paramos lėšos buvo nukreiptos kai 
kuriems esminiams valstybės įsipareigojimams finansuoti, pirmiausia – aktyvioms darbo rinkos politikos 
priemonėms. Nors programavimo metu nebuvo planuota teikti paramos stacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūrai, paaiškėjus, kad nacionalinio finansavimo galimybės šioje srityje yra ypač ribotos, nuspręsta 
sukurti priemonę, skirtą nedidelėms socialinės globos įstaigoms (iki 40 vietų) kurti ir modernizuoti. Kita vertus, 
dėl pasikeitusio socialinio ir ekonominio konteksto nutrauktas ekonominių migrantų sugrįžimui skatinti skirtos 
priemonės įgyvendinimas. 
 
Apibendrinant, 2007–2013 m. laikotarpiu socialinei ir užimtumo sričiai skirta apie 2 mlrd. litų ES paramos ir 
nacionalinio bendrafinansavimo lėšų. Ką pavyko pasiekti? Paprasčiausia įvertinti produkto lygmens rodiklius. Iš 
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viso socialinėje ir užimtumo srityje finansuojama daugiau nei 700 projektų
512

; iki 2015 m. šiuose projektuose 
tiesiogiai dalyvauti turėtų apie 450 tūkst. asmenų. Dažniausiai naudojamas produkto rodiklis, kurį pasitelkė net 
14 ESF priemonių, buvo mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius. Iš viso ŽIPVP veiksmų programos prieduose 
iki 2015 m. pabaigos buvo numatyta apmokyti apie 245 tūkst. asmenų, o 2013 m. rugsėjo mėn. šis rodiklis jau 
beveik buvo pasiektas. Įvertinant jau pasiektus rodiklius ir dar tebevykstančius projektus, iki 2015 m. pabaigos 
mokymų paslaugos bus suteiktos apie 50–60 tūkst. privačių įmonių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų; kvalifikaciją patobulins apie 70 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų; maždaug 66 tūkst. gyventojų 
dalyvaus kompiuterinio raštingumo mokymuose, o apie 40 tūkst. bedarbių bus įtraukta į profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas. Kalbant apie kitus svarbiausius produkto rodiklius, apie 165 tūkst. darbo 
ieškančių asmenų bus įtraukti į remiamo įdarbinimo programas, o socialinę riziką ir socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims skirtų projektų veiklose dalyvaus apie 25–30 tūkst. asmenų. Parama pirmajam darbui 
padės pirmą kartą įsidarbinti daugiau kaip 20 tūkst. jaunų asmenų. Plėtojant socialinę ir darbo rinkos 
infrastruktūrą numatyta pastatyti, rekonstruoti arba atnaujinti 225 infrastruktūros objektus, daugiausia – 
nestacionarias (117) ir stacionarias (71) socialines paslaugas teikiančias įstaigas. 
 
Dažniausiai pasitaikantis rezultato rodiklis – tai sėkmingai baigusių mokymą asmenų dalis (įgyti kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai) arba įvairūs įsidarbinimo lygį parodantys rodikliai 
(pavyzdžiui, sukurta naujų darbo vietų; asmenys, kurie įsidarbino arba išsilaikė savo darbo vietoje projekto 
metu arba praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos). Vertinant tebevykstančius arba jau pasibaigusius projektus 
tikėtina, kad sėkmingai mokymus pabaigs apie 220–230 tūkst. asmenų. Neskaičiuojant anksčiau minėtos 
paramos pirmajam darbui, vertinant tik veiksmų programos prieduose apibrėžtus rezultato rodiklius

513
 ir 

neatsižvelgiant į galimus „pakeitimo“ efektus (žr. toliau), galima teigti, kad ESF parama užimtumo ir socialinėje 
srityje padėjo išsilaikyti darbo rinkoje arba įsidarbinti maždaug 100–110 tūkst. asmenų. Kalbant apie socialinę ir 
darbo rinkos infrastruktūrą, tiesioginės naudos iš šių investicijų gaus apie 200 tūkst. asmenų. 
 

4.4. Ar ES parama socialinėje ir užimtumo srityse paskatino teigiamus pokyčius?  

 
Veiksmų programose numatyti produkto ir rezultato rodikliai atspindi trumpojo laikotarpio rezultatus. 
Atsižvelgiant į tai, kad ES parama yra skiriama investicijoms (plačiąja šio žodžio prasme – investicijoms į žmones, 
sistemas, infrastruktūrą) ir anksčiau ar vėliau baigsis, esminis ir svarbiausias klausimas – ar ši parama padėjo 
paskatinti ilgalaikius ir tvarius pokyčius? Žinoma, reikia pažymėti, kad 2007–2013 m. laikotarpio programa dar 
nesibaigė, o ilgalaikiams pokyčiams pasireikšti (arba išblėsti) reikia laiko, todėl atsakyti į šį klausimą nėra 
paprasta. Tačiau tam tikras tendencijas įžvelgti galima jau dabar. Kalbant apibendrintai, visų ES priemonių 
ilgalaikius efektus galima suskirstyti taip: 

(1) Priemonė padėjo išspręsti šalies ar tam tikros tikslinės grupės problemą, sukurti ilgalaikį kokybinį ar 
sisteminį pokytį, kuris, tikėtina, išliks ir paramai pasibaigus. 

(2) Priemonė padėties iš esmės nepakeitė, tačiau padėjo išbandyti naujas iniciatyvas, požiūrius ar 
metodus, kurie padėjo ar, tikėtina, padės siekti svarbiausių valstybės tikslų. 

(3) Priemonė padėjo įgyvendinti valstybės politikos tikslus ir spręsti aktualias einamąsias problemas, 
tačiau dėl riboto paramos masto, problemos kompleksiškumo ar dėl projektų įvairovės sunku kalbėti 
apie kokį nors ilgalaikį pokytį. Vis dėlto kai kurie projektai buvo sėkmingi, aktualūs ir naudingi toms 
organizacijoms, bendruomenėms ar atskiriems asmenims, kurie sugebėjo pasinaudoti jiems suteikta 
galimybe. 

(4) Pasikeitus ekonominiam ir socialiniam kontekstui priemonės aktualumas sumažėjo ir ją reikėjo iš 
esmės pertvarkyti. 

 
Iš esmės visose priemonėse galima pastebėti antrąjį efektą, kai išbandytos naujos iniciatyvos, požiūriai ar 
metodai, kurie suteikė naudingų pamokų ateičiai. Pavyzdžiui, planuojama, kad galimybe gauti mikrokreditą 
pagal verslumo skatinimo priemonę

514
 pasinaudos 1200 asmenų ar įmonių ir bus sukurta 1000 naujų darbo 

vietų. Valstybės mastu šie skaičiai nėra dideli, tačiau ekonominės krizės sąlygomis rinkai pasiūlytas naujas ir 
pažangus kreditavimo instrumentas, o jo įgyvendinimas suderintas ne tik su kita SADM kuruojama priemone

515
, 

                                                                 

512
 Turint omenyje, kad paramos sutartis galima pasirašyti iki 2013 m., galutinis projektų skaičius turėtų būti didesnis. 

513
 T. y. kai kurios priemonės gali turėti teigiamos įtakos įsidarbinimui arba išlikimui darbo rinkoje net jeigu ir toks rodiklis 

nėra numatytas (pavyzdžiui, tokios priemonės kaip „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ ir 
„VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“). 
514

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“. 
515

 Priemonė „V1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti“. 
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bet ir su Ūkio ministerijos palūkanų kompensavimo priemone
516

. Kita nedidelio masto priemonė buvo skirta 
paskatinti užsienio investicijas

517
 ir kartu su Ūkio ministerijos kuruojama priemone

518
 ir nacionalinės politikos 

priemonėmis sudarė paketą paskatų, kurios padėjo į Lietuvą pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Teikiant 
paramą įmonių darbuotojų mokymui

519
, buvo skatinami asocijuotų struktūrų projektai, tikintis, kad mokymai 

padės išspręsti ne vienos įmonės, bet struktūrines įgūdžių trūkumo tam tikrame sektoriuje problemas. Nors šis 
sprendimas taip pat susilaukė kritikos, tai yra įdomus mokymosi pavyzdys, nes 2004–2006 m. ES paramos 
laikotarpiu valstybės parama buvo skiriama atsižvelgiant tik į projektų paklausą (t. y. nebuvo jokio valstybinio 
požiūrio). Kitas pavyzdys – tai parama pirmajam darbui

520
, kuri teikiama visuotinės dotacijos principu ir kurios 

keliami administraciniai kaštai pareiškėjui yra sąlyginai maži. Skatinant įmonių socialinę atsakomybę
521

 
išbandyta paprojekčių programa, kai paramą gavusi organizacija pati skelbia tolesnius konkursus vykdyti 
tikslinius projektus, skirtus padėti įgyvendinti programos tikslus. Socialinių paslaugų srityje išbandytas 
regioninis planavimo būdas

522
, kai vietos savivaldos atstovams buvo suteikta galimybė patiems spręsti, kokiems 

objektams skirti paramą. Nors šis paramos skyrimo būdas susilaukė nemažai kritikos (pirmiausia dėl to, kad 
didžioji dalis paramos atiteko biudžetinėms įstaigoms, o nevyriausybinis sektorius buvo įtrauktas tik minimaliai), 
įvertinus pamokas ir atitinkamai patikslinus paramos skyrimo principus, šį būdą reikėtų taikyti ir ateityje. 
 
Trečiasis efektas, kai parama buvo pasitelkta įgyvendinti einamiesiems valstybės politikos tikslams ir spręsti 
aktualiausioms laikotarpio problemoms, būdingas didelei daliai priemonių. Štai įmonių darbuotojų 
mokymams

523
 skirta apie 172 mln. litų ir numatyta, kad mokymus baigusių darbuotojų skaičius bus apie 35 

tūkst. Tai yra nemažas skaičius, tačiau jis sudaro vos kelis procentus visų privačiame sektoriuje dirbančių 
asmenų; be to, nepaisant tam tikro eksperimentavimo, vis dar ieškoma būdo, kaip pasiekti sąlyginai silpnesnes, 
nedideles regionų įmones, kurioms sunkiausia finansuoti darbuotojų mokymą savomis lėšomis. Tiesa, tikėtina, 
kad kai kurios gavusios paramą įmonės būtų mokiusios savo darbuotojus net ir tuo atveju, jei parama nebūtų 
skirta. Tai vadinamasis privačių investicijų pakeitimo viešosiomis efektas. Nors vertinimo metu nebuvo 
įmanoma nustatyti šio efekto masto

524
, reikia turėti omenyje, kad teikiant paramą privačiam sektoriui (ypač, jei 

konkursuose dalyvauja santykinai stiprios įmonės) toks efektas pasireiškia visada. Šis efektas iš dalies pasireikš 
ir vykdant kai kurias kitas priemones, pavyzdžiui, teikiant paramą pirmajam darbui

525
. 

 
Daug lėšų (apie 730 mln. Lt) skirta darbo ieškančių asmenų integracijai į darbo rinką. Iš esmės ekonominės 
krizės laikotarpiu ES paramos lėšos buvo nukreiptos aktyviai darbo rinkos politikai finansuoti, į kurią iš viso 
įtraukta maždaug penktadalis visų bedarbių. Daugiausia dalyvių dalyvavo remiamo įdarbinimo priemonėse 
(įskaitant viešuosius darbus). Tai padėjo pasiekti trumpuoju laikotarpiu ypač aktualų tikslą – sušvelninti krizės 
padarinius, tačiau darbo rinkos dinamikos iš esmės nepakeitė ir struktūrinių problemų neišsprendė. Socialinėms 
įmonėms skirta apie 90,18 mln. litų paramos

526
, tačiau tai negali iš esmės pakeisti neįgaliųjų padėties darbo 

rinkoje, nes šiose įmonėse 2013 m. pradžioje dirbo 4148 neįgalūs asmenys, arba tik keli procentai visų Lietuvos 
neįgaliųjų. Nemažai investicijų (apie 511 mln. litų) buvo skirta ir socialinėms paslaugoms

527
 – tiek 

infrastruktūros plėtrai, tiek paslaugoms kurti ir plėtoti. Pasitelkiant šį finansavimą buvo atnaujintos kai kurios 
socialinių paslaugų įstaigos, sukurtos naujos paslaugos. Tačiau apie sisteminį pokytį kalbėti dar anksti. 
Pirmiausia, nors 2007–2013 m. laikotarpio programų dokumentuose daug dėmesio skiriama nestacionarių 
socialinių paslaugų plėtrai, stacionarių ir bendruomeninių paslaugų santykis 2007–2012 m. laikotarpiu iš esmės 
nepasikeitė. Antra, daugelio 2007–2013 m. sukurtų paslaugų tęstinumas nėra užtikrintas (ypač jei projektą 
įgyvendino nevyriausybinis sektorius) ir priklausys nuo to, ar 2014–2020 m. laikotarpiu bus toliau teikiama ES 
parama. Galiausiai, 2007–2013 m. socialinių paslaugų srityje nepavyko paskatinti nuoseklesnio vyriausybinio 

                                                                 

516
 Priemonė „VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas“. 

517
 Priemonė „VP1-1.1.-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“. 

518
 Priemonė „VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“. 

519
 Priemonė „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ . 

520
 Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“. 

521
 Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“. 

522
 Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

523
 Priemonė „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 

524
 Tam reikia naudoti kontrafaktinius metodus, kurie yra pakankamai brangūs, imlūs laikui, duomenims ir nebuvo numatyti 

šiame vertinime. 
525

 Priemonė „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“. 
526

 Pagal priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“. 
527

 Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „VP3-
2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
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sektoriaus (ypač – vietos savivaldos) ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo, o tai yra esminė sąlyga 
siekiant sukurti tvarų bendruomeninių paslaugų modelį ateityje. 
 
Pirmasis, arba sisteminio pokyčio efektas, gali būti pastebėtas kai kuriose priemonėse, tačiau tik su išlygomis. 
Labai ambicinga priemonė, skirta darbo ir šeimos įsipareigojimams derinti, pagal kurią teikiama pagalba 
namuose neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinė pagalba jų šeimos nariams

528
. Ji 

skirta spręsti įsisenėjusiai problemai – bendradarbiavimo tarp slaugos ir globos sistemų trūkumui. Pagal šią 
priemonę perkama įranga, mokomi darbuotojai, kuriamos mobilios komandos ir finansuojamas paslaugų 
teikimas 20 savivaldybių tikintis, kad bus sukurti sėkmingai veikiantys integruoti slaugos ir globos paslaugų 
modeliai. Jei šis požiūris pasiteisins, jį planuojama pasiūlyti kitoms savivaldybėms ir taip inicijuoti nacionalinio 
lygmens pokytį. Šios priemonės idėja ir įgyvendinimo būdas yra palankūs sisteminiam pokyčiui, tačiau priemonė 
dar tik pradėta įgyvendinti, todėl realius pasiekimus įvertinti bus galima tik ateityje. Kalbant apie kitas sritis, 
2007–2013 m. laikotarpiu labai daug dėmesio skirta viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui – 
šiam tikslui tiesiogiai skirtos net trys SADM koordinuojamos priemonės

529
, pagal kurias bus apmokyta apie 

70 tūkst. žmonių. Tarp visų mokymuose dalyvavusių viešojo sektoriaus darbuotojų išsiskiria sveikatos 
specialistai, kuriems ne tik buvo sukurta speciali priemonė

530
, bet ir daug šios srities specialistų mokėsi pagal 

viešojo sektoriaus darbuotojams skirtą priemonę
531

. Iš viso apie 50–55 tūkst. sveikatos srities specialistų jau 
dalyvavo ar dar dalyvaus 2007–2013 m. laikotarpio lėšomis finansuotose mokymuose, tai sudaro apie tris 
ketvirtadalius visų sveikatos srityje (viešajame sektoriuje) dirbančių asmenų. Atsižvelgiant į paramos mastą, 
galima teigti, kad ES parama prisidėjo gerinant sveikatos srities darbuotojų gebėjimus (tačiau vertinimo metu 
nebuvo įmanoma nustatyti, ar naujos žinios ir gebėjimai buvo naudingi darbe; ar juos pavyko pasitelkti dirbant 
su naujai įsigyta įranga). Įmonių socialinės atsakomybės srityje

532
 ES parama padėjo institucionalizuoti atsakingo 

verslo tinklą Lietuvoje, tačiau kol kas negalime kalbėti apie tai, kad įmonių socialinės atsakomybės koncepcija 
jau įsitvirtino Lietuvos įmonėse, o sukurto tinklo tvarumas ir tęstinumas didele dalimi priklausys ir nuo 2014–
2020 m. ES paramos laikotarpio teikiamų galimybių. 
 
2007–2013 m. laikotarpiu labai daug dėmesio teko neįgaliųjų profesinei reabilitacijai: šiai sričiai skirta tiek 
ESF

533
, tiek ERDF parama

534
, kuri buvo panaudota atnaujinti neįgaliųjų profesinę reabilitaciją teikiančių įstaigų 

infrastruktūrą aštuoniuose Lietuvos miestuose, profesinės reabilitacijos programoms parengti, paslaugoms 
teikti. Tačiau apie sisteminį pokytį galime kalbėti tik labai atsargiai. Viena vertus, gerokai išaugo profesinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems prieinamumas ir pagarėjo paslaugų kokybė. Kita vertus, profesinės 
reabilitacijos paslaugas kasmet gauna palyginti nedaug neįgaliųjų: 2012 m. profesinės reabilitacijos programą 
baigė 626 neįgalieji, nors tai yra gerokai daugiau nei 2007 m. (335 neįgalieji). Šios sistemos veiklos efektyvumas 
ir tęstinumas nėra užtikrinti. 2012 m. Valstybės kontrolė nustatė, kad baigę profesinės reabilitacijos programą 
įsidarbina tik apie 30 proc. neįgaliųjų; profesinė reabilitacija yra brangi; dalis neįgaliųjų įsidarbina ne pagal tą 
specialybę, kurią mokėsi profesinės reabilitacijos kursuose. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pastabas buvo 
labai sugriežtintos sąlygos

535
, kurios taikomos nukreipiant neįgaliuosius į profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą. Tačiau pasiektas rezultatas nėra optimalus: į sukurtą naują profesinės reabilitacijos sistemą 
nukreipiama nedaug neįgaliųjų; sunku išlaikyti sukurtąją infrastruktūrą, o siekdami išsilaikyti profesinės 
reabilitacijos centrai teikia dienos centrų paslaugas, medicininės reabilitacijos centrų paslaugas ir t. t. 
 
Galiausiai, 2007–2013 m. laikotarpiu pasireiškė ir ketvirtasis efektas, kai dėl ekonominės krizės kai kurių 
priemonių aktualumas sumažėjo. Sustabdytas priemonės, skirtos paskatinti migrantų sugrįžimą, 
įgyvendinimas

536
. Kitos priemonės, kuri buvo skirta paskatinti kaimiškų vietovių darbo jėgos persiorientavimą iš 

                                                                 

528
 Priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“. 

529
 Priemonės „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos 

specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, 
„VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“. 
530

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. 
531

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. 
532

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“. 
533

 Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. 
534

 Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“. 
535

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 ‘Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų 
aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo’ pakeitimo,” 2013 m. kovo 8 d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-108, Valstybės žinios, 2013-03-16, Nr. 28-1338 (2013). 
536

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“. 
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žemės ūkio į kitas veiklas
537

, finansavimas buvo kelis kartus mažintas ir antrojo priemonės etapo nuspręsta 
nebetęsti, nes ekonominės krizės sąlygomis užimtumas žemės ūkyje paprastai išauga. Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimo srityje

538
 konkurso būdu finansuoti įvairūs ir gana skirtingi vaikų priežiūros 

organizavimo būdai, kurie skirti lanksčiai teikti vaikų priežiūros paslaugas. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, 
dalis tėvų neteko darbo ir nebeleido vaikų į darželį, todėl daliai projektus įgyvendinančių organizacijų tapo 
sunku surinkti vaikų grupes, ir šios priemonės aktualumas sumažėjo. Netgi įmonių darbuotojų mokymo 
priemonei

539
 skirtos lėšos buvo sumažintos nuo 328 mln. iki 173 mln. litų, taip atsižvelgiant į ekonominės krizės 

metu ypač išaugusį nedarbą ir poreikį valstybės lėšas nukreipti siekiant sušvelninti krizės padarinius tiems, kurie 
labiausiai nuo jos nukentėjo. 
 

4.5. Ar ES parama socialinėje ir užimtumo srityje buvo įgyvendinama efektyviai? 

 
Šiame skyriuje bus trumpai pristatytos svarbiausios ES paramos 2007–2013 m. įgyvendinimo efektyvumo 
pamokos. Pirmiausia bus aptartas projektų atrankos mechanizmas, toliau bus pristatytos tikslinės grupės 
atrankos problemos, priemonių ir projektų įgyvendinimo klausimai ir tobulintini stebėsenos ir priežiūros 
sistemos elementai. 
 
Kalbant apie projektų atrankos mechanizmą, Lietuvoje taikomi trys atrankos būdai: konkursinis, valstybės 
planavimo ir regioninio planavimo. Pirmasis projektų atrankos būdas naudotas ir 2004–2006 m. laikotarpiu, o 
kiti du yra sąlyginai nauji ir pirmą kartą taikyti 2007–2013 m. laikotarpiu. Įgyvendinant priemones ir projektus 
išryškėjo visų šių atrankos būdų pranašumai ir trūkumai. Konkursinis projektų finansavimas suteikia daugiau 
laisvės projektų vykdytojams siūlyti veiklas, kurios, jų nuomone, yra aktualiausios siekiant priemonių tikslų. 
Didžiausi konkursinio atrankos būdo trūkumai: labai skirtinga projektų kokybė, didelė administracinė našta 
projektų vykdytojams ir dideli sunkumai užtikrinant projektų tęstinumą paramai pasibaigus. 2014–2020 m. 
laikotarpiu konkursinį finansavimą reikėtų daugiausia taikyti toms priemonėms, kurias įgyvendinant reikalinga 
visuomenės iniciatyva, ieškoma naujų ir inovatyvių idėjų, nėra aiškūs konkrečios problemos sprendimo būdai. 
Valstybės projektų planavimas leido inicijuoti didelius projektus, centralizuotai planuoti veiklas, nustatyti joms 
kokybės standartus. Jis suteikė daugiau galimybių suderinti skirtingų valstybės institucijų veiklas ir sukurti 
geresnius pagrindus tęstinumui užtikrinti. Svarbiausi valstybinio planavimo trūkumai – tai paraiškų kokybė 
(viešojo sektoriaus pareiškėjai įtraukimą į valstybės projektų sąrašą dažnai suvokia kaip paramos skyrimo faktą) 
ir įgyvendinimo iššūkiai (ne visos viešojo administravimo institucijos turi pakankamus administracinius 
gebėjimus). Nepaisant trūkumų, 2014–2020 m. laikotarpiu valstybinis projektų planavimas turėtų būti 
vyraujantis paramos skyrimo būdas, nes jis suteikia geriausias galimybes nukreipti paramą taip, kad būtų 
sukurtas ilgalaikis sisteminis pokytis (tiesa, tam būtina įgyvendinti kelias sąlygas, kurios aptariamos 
rekomendacijų skiltyje). Regioninis projektų planavimas – tai bandymas suteikti daugiau pasirinkimo galimybių 
ir daugiau atsakomybės vietos savivaldai. 2007–2013 m. šis projektų atrankos būdas (ir nustatyti reikalavimai 
pareiškėjams) pasiteisino tik iš dalies, nes, skiriant paramą socialinių paslaugų srityje

540
, tarp paramos gavėjų 

vyravo biudžetinės įstaigos
541

. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų pakoreguoti regioninio projektų planavimo 
principus, siekiant sukurti geresnes vietos savivaldos ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo prielaidas. 
 
Įgyvendinant kelias priemones kilo problemų dėl tikslinės grupės atrankos. Pirma, kai priemonės aprašyme 
(arba nustatant prioritetinius balus) tikslinė grupė apibrėžiama labai siaurai (pvz., tam tikros socialiai 
pažeidžiamų asmenų grupės tam tikrose probleminėse teritorijose), dalis projektų rengėjų parengia pasiūlymus 
būtent šioms tikslinėms grupėms. Didelė dalis tokių projektų laimi, todėl gerokai sumažėja kitoms tikslinėms 
grupėms skirtų projektų, o paramą gavusiems projektams sunku „pasidalyti“ tikslinių grupių atstovais

542
. Antra, 

kartais kyla tikslinės grupės motyvacijos problema, kai tikslinės grupės atstovai prie projektų prisijungia 
siekdami pasinaudoti stipendijomis ir kitais dalyvavimo projektuose pranašumais, tačiau neturi tvirtos 

                                                                 

537
 Priemonė „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos pasiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“. 

538
 Priemonė „VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. 

539
 Priemonė „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 

540
 Priemonė „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

541
 Taikant regioninio planavimo būdą sprendimai dėl paramos priimami regionų plėtros tarybose, kuriose dalyvauja 

savivaldybių merai ir deleguoti savivaldybių tarybų nariai. Tiesa, paramos skyrimo taisyklėse buvo numatytos tam tikros 
paskatos skirti paramą nevyriausybiniam sektoriui, tačiau jos nedavė laukto efekto. 
542

 Priemonės „VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“, „VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. 
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motyvacijos žengti tolesnių žingsnių, kurių iš jų tikimasi pasibaigus projektui
543

. Dėl pastarosios priežasties 
sunku pasiekti rezultato lygmens rodiklius (ypač įsidarbinimo). Trečia, yra tikslinės grupės pasirinkimo problema 
– kai priemonės tikslas yra skirtas padėti socialiai pažeidžiamoms grupėms sugrįžti į visuomenę ir darbo rinką, o 
rezultato rodikliai labiausiai pabrėžia būtinybę įsidarbinti

544
. Atitinkamai, didesnę tikimybę patekti tarp projekto 

dalyvių turi tie, kurie yra „perspektyvesni“ darbo rinkoje, o ne atskirtį patiriantys asmenys, kuriems ypač reikia 
pagalbos. 
 
Daug sunkumų kilo įgyvendinant priemones ir projektus – tiek priemones administruojančioms institucijoms, 
tiek projektų vykdytojams. Pirmiausia, projektų parengimo, administravimo ir atsiskaitymo už juos kaštai yra 
pernelyg dideli, o reikalavimas iš anksto tiksliai suplanuoti projektą ir įgyvendinti jį griežtai pagal planą 
apsunkina galimybę prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių ir padėties. Nevyriausybinėms organizacijoms ir 
mažoms įmonėms, kurios turi nedidelius žmogiškuosius išteklius ir ribotus administracinius gebėjimus, dažnai 
sudėtinga parengti kokybiškas paraiškas ir tinkamai atsiskaityti už įgyvendinamas veiklas. Dėl šios priežasties 
didelės organizacijos turi pranašumą tiek rengdamos paraiškas, tiek įgyvendindamos projektus. Antra, kai kurie 
priemonių administravimo tvarkos pakeitimai padaryti jas įgyvendinant Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 
pastabas, gerokai sugriežtinta tiek bedarbių profesinio mokymo

545
, tiek neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

paslaugų
546

 teikimo tvarka. Sveikintinos pastangos vertinti priemonių įgyvendinimą, mokytis iš patirties ir keisti 
padėtį dar tuo metu, kai priemonės įgyvendinamos. Tačiau, pastebėjus trūkumų, Lietuvos administracinei 
sistemai būdinga dar labiau reglamentuoti ir biurokratizuoti įgyvendinamas priemones ir projektus, o tai sukelia 
papildomą administracinę naštą projektų vykdytojams ir nebūtinai padeda geriau pasiekti numatytus tikslus. 
Trečia, kadangi didelė dalis socialinių ir užimtumo projektų buvo mokymų projektai, juos įgyvendinti buvo 
sunku ir dėl perkaitusios mokymo rinkos. Dėl labai didelės mokymų paklausos ir kompetentingų dėstytojų 
trūkumo ne tik pakilo mokymų kainos, bet ir suprastėjo jų kokybė

547
. 

 
Kalbant apie stebėsenos ir priežiūros sistemą, daugelis 2007–2013 m. naudotų produkto ir rezultato rodiklių 
yra tinkami, tačiau ne visi. Kai kurie rodikliai buvo pernelyg platūs, ambicingi arba netiksliai apibrėžti. Vienas – 
„migracijos saldo“ – rodiklis

548
 turėtų būti visos veiksmų programos (ar net Vyriausybės programos), o ne 

priemonės lygmens rodiklis. Kai kurių rodiklių apibrėžimai arba skaičiavimo kriterijai nebuvo aiškūs projektų 
vykdytojams, todėl sunku interpretuoti gautus skaičius. Pavyzdžiui, nenurodyta, kokio masto renginiai 
skaičiuojami įgyvendinant įmonių socialinės atsakomybės priemonę

549
, todėl 2013 m. rugsėjo mėn. šis rodiklis 

buvo viršytas 36 kartus. Kitas rezultato rodiklis „asmenys (ieškantys darbo, darbdaviai), kurie gavo tiesioginės 
naudos iš investicijų į teritorinių darbo biržų plėtrą“

550
 yra pernelyg platus, nes apima dvi labai skirtingas 

tikslines grupes (darbo ieškančius asmenis ir darbdavius), kurioms reikia skirtingų paslaugų. Be to, „tiesioginės 
naudos iš infrastruktūros“ terminas vartojamas keliose priemonėse ir šio rodiklio skaičiavimo metodika 
keitėsi

551
. Kurį laiką buvo susiklosčiusi paradoksali padėtis, kai vėliau patvirtintų priemonių finansavimo sąlygų 

aprašuose nurodoma nauja metodika, o anksčiau patvirtintų – senas metodikos variantas. Vis dėlto labiausiai 
rodiklių sistemos trūkumai išryškėja tada, kai rodikliai pakeičia priemonės paskirtį. Taip nutiko įgyvendinant 
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims skirtą priemonę

552
, nes pagrindinis šios priemonės 

rezultato rodiklis buvo dalyvių įsidarbinimo (arba mokymosi) lygis praėjus 6 mėn. po dalyvavimo projekte, nors 
projektų vykdytojai dažnai didžiausia projektų sėkme laikė dalyvių įsitvirtinimą visuomenėje ir socialinių įgūdžių 
atkūrimą. Pavyzdžiui, nuteistiesiems skirtų projektų svarbiausias rezultatas yra pakartotinio nusikalstamumo 
prevencija, priklausomiems asmenims – išsilaikymas blaivybėje ir pan. 
 

                                                                 

543
 Priemonės „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“. 
544

 Priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. 
545

 Priemonė „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“. 
546

 Priemonė „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. 
547

 Priemonės „VP1-1.1.-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų integracija į darbo rinką“, „VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas“, „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių 
socialinė atsakomybė“. 
548

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“. 
549

 Priemonė „VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė“. 
550

 Priemonė „VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas”. 
551

 Pradinėse rodiklio versijose tiesioginės naudos gavėjai buvo skaičiuojami kasmet 5 metus po projekto įgyvendinimo, 
vėliau – 1 metus po projekto įgyvendinimo. 
552

 Priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. 
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Galiausiai, 2007–2013 m. laikotarpio patirtis jau leidžia daryti išvadas ir apie tai, kokios veiklos yra 
efektyvesnės ir labiau pasiteisina siekiant geriausių rezultatų. Skatinant verslumą

553
 pastebėta, kad 

individualizuoti, išsamesni ir ilgiau trunkantys mokymai labiau padeda užtikrinti sukurto naujo verslo tvarumą. 
Sprendžiant socialinės atskirties problemas
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 daugiausia naudos davė individualus specialistų darbas su 

socialiai pažeidžiamais asmenimis, taip pat į socialinių ryšių kūrimą orientuoti užsiėmimai. Mažiau efektyvūs 
buvo nuotoliniai mokymai, vienkartinės konsultacijos, trumpalaikiai kursai, ypač didelėse grupėse. Apskritai 
siekiant padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims labai svarbus kompleksinis požiūris: būtini ne tik 
mokymai, konsultacijos ir socialinės paslaugos, bet ir pagalba sprendžiant sveikatos problemas, būsto 
problemas ir parama įsidarbinant apsaugotoje darbo vietoje ar net parama įsigyjant verslo liudijimą. 

4.6. Pasiūlymai dėl ES paramos 2014–2020 m. laikotarpiu 

 
Šiame skyriuje pateikiami pasiūlymai dėl ES paramos socialinėje ir užimtumo srityje suskirstyti į tris dalis: 
pirmiausia, aptariamos svarbiausios 2014–2020 m. laikotarpio finansavimo kryptys, antra, pateikiami 
pasiūlymai dėl 2014–2020 m. laikotarpio paramos įgyvendinimo modelio ir, trečia, pateikiami pasiūlymai dėl 
svarbiausių veiksmų didinant ES paramos įgyvendinimo efektyvumą. 
 
Identifikuojant svarbiausias finansavimo kryptis, parama užimtumui ir socialinei aprėpčiai finansuoti turi tapti 
vienodai svarbiais paramos prioritetais (skirtingai nuo 2007–2013 m. laikotarpio, kai socialinė aprėptis buvo 
vienu iš „Kokybiško užimtumo“ prioriteto uždavinių). Tokią galimybę numato ES paramos reglamentų projektai 
(atskiri teminiai tikslai, skirti: 1) darbo jėgos užimtumui ir judumui remti ir 2) socialinės įtraukties skatinimui ir 
kovai su skurdu). Be to, įvykdžius atitinkamus teisinius ir institucinius pokyčius, dalį atsakomybės už žmogiškųjų 
išteklių plėtrą
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 iš SADM perėmė Ūkio ministerija. Todėl SADM atsakomybės sritims priskirtus žmogiškuosius ir 

finansinius išteklius reikėtų nukreipti dviem pagrindinėmis kryptimis: pirma, padėti darbo neturintiems 
asmenims ir, antra, spręsti socialines problemas. 
 
Kalbant apie pirmąją kryptį, skirtą darbo jėgos užimtumui didinti, 2014–2020 m. laikotarpiu daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti darbo ieškantiems asmenims, investuojant į aktyvias darbo rinkos priemones. Tačiau 
mokantis iš 2007–2013 m. laikotarpio patirties, būtina investuoti į tokias ADRP, kurios padėtų bedarbiams 
susikurti tvarią poziciją darbo rinkoje. 2007–2013 m. laikotarpiu didelė dalis paramos teko remiamo įdarbinimo 
priemonėms ir viešiesiems darbams, kurie padėjo palengvinti krizės padarinius darbo netekusiems asmenims, 
tačiau yra mažiau efektyvūs siekiant padėti ilgam įsitvirtinti darbo rinkoje. Tuo pat metu būtina toliau tobulinti 
darbo biržos darbuotojų gebėjimus ir suteikti jiems tinkamus įrankius teikti individualizuotas paslaugas, 
kompetentingai įvertinti (profiliuoti) darbo ieškančius asmenis ir pasiūlyti jiems tinkamiausias paslaugas, dirbti 
vadovaujantis į rezultatus orientuoto darbo principais ir kt. Siekiant didesnio efektyvumo, reikia įgyvendinti 
projektus, skirtus konkrečioms bedarbių grupėms, pavyzdžiui, ilgalaikiams bedarbiams, jauniems bedarbiams, 
jauniems ir nekvalifikuotiems (nemotyvuotiems) bedarbiams ir t. t. 2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva planuoja 
įgyvendinti jaunimo garantiją, t. y. pasiekti, kad visi 15–24 m. jaunuoliai mokytųsi, dirbtų arba atliktų praktiką 
(stažuotę). Tai nelengvas uždavinys, bet jį įmanoma pasiekti pasinaudojus ankstesnio laikotarpio įdirbiu, skyrus 
tinkamus išteklius ir užtikrinus, kad skirtingos institucijos koordinuotų savo veiklas ir dirbtų ta pačia kryptimi (žr. 
toliau apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą). Kitos svarbios investicijų kryptys – tai šešėlinės ekonomikos 
masto mažinimas, verslumo skatinimas, savanoriškos veiklos skatinimas. 
 
Kalbant apie antrąją kryptį – gerinti socialinę aprėptį, svarbiausias naujojo finansinio laikotarpio uždavinys 
turėtų būti tvarios ir bendruomeniškos socialinių paslaugų sistemos sukūrimas. Tai didžiulis iššūkis, kurį jau 
buvo bandoma iš dalies spręsti 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekiant šio uždavinio, 2014–2020 m. turėtų būti 
derinamos ERPF (investicijos į infrastruktūrą) ir ESF („minkštosios“ investicijos) fondų lėšos. Būtina derinti kelias 
darbo kryptis: deinstitucionalizuoti dabartinę socialinių paslaugų sistemą, kurti pereinamojo tipo ir 
bendruomenines paslaugas, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kurti ir teikti paslaugas šeimoms 
(įskaitant socialinės rizikos šeimas) ir atskirtį patiriantiems asmenims. Tuo pat metu reikia investuoti į socialinio 
darbo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimus, suteikti reikalingus darbo įrankius, tobulinti darbo metodus, 
gerinti motyvaciją. Viena iš esminių 2007–2013 m. laikotarpio pamokų – tai būtinybė kompleksiškai spręsti 
socialiai pažeidžiamų ar atskirtį patiriančių asmenų problemas, o tai reiškia, kad siekiant ilgalaikio pokyčio 
būtina ne tik teikti socialines paslaugas, bet ir padėti pasirūpinti sveikata, būstu, darbo vieta ir kt. 2014–2020 m. 
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 Priemonė „VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas“. 
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 Priemonė „VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. 
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 Parama padedant privataus sektoriaus darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių. 
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laikotarpiu taip pat daug dėmesio reikės skirti aktyviam senėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad socialinė sritis yra 
labai dinamiška, reikia numatyti paramą socialinėms inovacijoms, t. y. projektams, kurie pasiūlytų ir išbandytų 
naujus būdus padėti socialinę riziką, atskirtį ar skurdą patiriantiems asmenims. Tiesa, skiriant paramą šiai sričiai 
būtina išpildyti šias esmines socialinių inovacijų sėkmės sąlygas: a) suteikti projektų vykdytojams galimybę 
bandyti, klysti ir nepasiekti rezultatų (nes ne visos inovacijos pasiseka) ir b) gerinti viešojo ir nevyriausybinio 
sektoriaus gebėjimą mokytis iš inovatyvių projektų rezultatų ir gebėjimą juos pritaikyti praktiškai. 
  
Kitas svarbus 2014–2020 m. laikotarpio klausimas – tai tinkamo įgyvendinimo modelio pasirinkimas. Atliktas 
vertinimas parodė, kad 2007–2013 m. parama tik sąlyginai padėjo sukurti tvarius ir sisteminius pokyčius tose 
srityse, kurioms skirta daugiausia lėšų. Siekiant pakeisti šią tendenciją 2014–2020 m. laikotarpiu, svarbiausia 
suprasti, kad ES parama (ir nacionalinis bendrafinansavimas) yra tik finansavimo šaltiniai. Tais atvejais, kai 
valstybė neturi aiškios politikos krypties, ES paramą apibrėžiantys dokumentai (veiksmų programos) tampa ir 
politikos turinį apibrėžiančiais dokumentais. Tačiau tokia logika yra palankiausia paramai įsisavinti – lėšoms 
panaudoti. Norit pasiekti ilgalaikį pokytį būtina parengti konkrečią valstybės atitinkamos srities politikos 
programą, susitarti dėl planuojamo pokyčio ir pasitelkti visas aktualias valstybės politikos priemones (t. y. ne tik 
ES paramą, bet ir nacionalinį biudžetą, teisines ir reguliacines priemones, socialinių pašalpų ir išmokų pokyčius) 
šiam pokyčiui pasiekti. Geriausias tokio iššūkio 2014–2020 m. laikotarpiu pavyzdys yra socialinių paslaugų 
deistitucionalizacija. Jei atitinkamoms institucijoms pavyks susitarti dėl konkrečios deinstitucionalizacijos 
programos, jos įgyvendinimo žingsnių, atitinkamų teisinių pokyčių ir bendruomeninių paslaugų finansavimo 
modelio, tai ES parama padės pasiekti sisteminį pokytį. Jei toks susitarimas nebus pasiektas, ES lėšos bus 
įsisavintos, kai kurių socialinių paslaugų kokybė bus pagerinta ir subsidijuojamos socialinės paslaugos bus 
suteiktos reikšmingam skaičiui žmonių. Vis dėlto, pasibaigus ES paramai, ir toliau kalbėsime apie prastai 
išplėtotą socialinių paslaugų tinklą ir prastą santykį tarp stacionarios ir bendruomeninės globos. 
 
Tinkamas įgyvendinimo modelis taip pat turėtų padėti spręsti tris esmines bendradarbiavimo problemas: 1) 
institucijų bendradarbiavimo; (2) vietos savivaldos į(si)traukimo ir (3) nevyriausybinio sektoriaus į(si)traukimo. 
Kalbant apie pirmąjį aspektą, akivaizdu, kad daug užimtumui ir socialinei aprėpčiai aktualių klausimų kuruoja ir 
įvairios ministerijos, o sprendžiant šiuos klausimus būtinas bendradarbiavimas ir susitarimai (pvz., perengiant 
bendras programas ir veiksmų planus). Keletas tokių klausimų pavyzdžių: jaunimo garantijos (reikia susitarti dėl 
vienodo jaunimo garantijos supratimo; SADM teikia paramą darbo neturinčiam, nemotyvuotam jaunimui, ŠMM 
atsakinga už švietimo sistemą, darbo praktiką, SADM ir ŪM teikia paramą verslo pradžiai); pagalba šeimai, 
darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas (SADM kuruoja socialines paslaugas, SAM – sveikatos paslaugas, ŠMM 
– ikimokyklinį ugdymą); socialinės paslaugos (SADM atsakinga už socialines paslaugas, tačiau socialines 
paslaugas dažnai turi papildyti slaugos paslaugos, už kurias atsakinga SAM; VRM ir ŽŪM rems Leader tipo 
priemones vietos bendruomenės lygiu, dažnai šios priemonės apims ir socialinių paslaugų aspektą). Klausimų, 
kuriems būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, galima rasti kalbant apie visus 2014–2020 m. laikotarpio 
uždavinius. Idealiu atveju šie klausimai turėtų būti sprendžiami kaip tam tikros nacionalinės ex-ante sąlygos 
prieš patvirtinant atitinkamas veiksmų programos įgyvendinimo priemones. 
 
Antrasis ir trečiasis – vietos savivaldos į(si)traukimo ir nevyriausybinio sektoriaus į(si)traukimo aspektai yra 
glaudžiai susiję. 2007–2013 m. laikotarpiu finansuojant nestacionarių paslaugų infrastruktūrą išbandytas 
regioninio planavimo būdas, kai sprendimus dėl paramos skyrimo priima regiono plėtros tarybos. Viena vertus, 
šis paramos skyrimo būdas suteikė sprendimo teisę gyventojų išrinktiems vietos savivaldos atstovams – 
merams ir deleguotiems savivaldos tarybos nariams. Kita vertus, įgyvendinimo metu išryškėjo ir tam tikros 
problemos. Nepaisant tam tikrų finansinių paskatų skirti paramą nevyriausybiniam sektoriui, tarp paramos 
gavėjų vyravo biudžetinės įstaigos, kurios įgyvendino 89 proc. visų priemonės projektų ir gavo 86 proc. visos 
paramos. Tiesa, pagal kitą priemonę, kuri buvo skirta stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrai plėtoti ir 
buvo įgyvendinama valstybės planavimo būdu, biudžetinis sektorius taip pat gavo palyginti daug (68 proc.) visos 
paramos. Esminės 2007–2013 m. laikotarpio pamokos: a) dar nerastas visoms suinteresuotoms šalims 
priimtinas sprendimas, kaip socialinių paslaugų srityje užtikrinti nevyriausybinio sektoriaus į(si)traukimą ir b) 
dar nesurasta būdo, kaip paskatinti vietos savivaldos ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Vietos 
savivalda dažnai neturi visos informacijos apie nevyriausybinio sektoriaus teikiamas socialines paslaugas; 
kartais pastebimas tam tikras nepasitikėjimas ar konkurencija tarp socialines paslaugas teikiančio viešojo ir 
privataus sektoriaus (nors yra ir gerų bendradarbiavimo pavyzdžių); jei projektus įgyvendina nevyriausybinis 
sektorius, dažnai sunku užtikrinti sukurtų paslaugų tęstinumą. Atitinkamai, 2014–2020 m. svarbu rasti tokį 
projektų atrankos ir įgyvendinimo mechanizmą, kuris: a) leistų tinkamai atsižvelgti į socialinių paslaugų 
savivaldybėje pasiūlą, prieinamumą ir kokybę įvertinant tiek biudžetinių įstaigų, tiek privataus sektoriaus ir NVO 
teikiamas paslaugas; b) parama turėtų būti tinkamai ir aktyviai koordinuojama centriniu ir vietos savivaldos 
lygiu; c) didelė dalis paramos turėtų tekti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektams, tačiau šie 
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projektai turėtų būti ne vienetinės ir izoliuotos iniciatyvos, bet dalis integruotos socialinių paslaugų plėtros 
vizijos konkrečioje savivaldybėje. 
 
Ankstesniame skyriuje buvo aptartos kelios problemos, kurios mažina ES paramos įgyvendinimo efektyvumą. 
Sprendžiant šias problemas, 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų, pirma, ieškoti galimybių supaprastinti paramos 
valdymą tiek priemonių, tiek projektų lygiu. Žinoma, skaidrumo, atskaitomumo iš vienos pusės ir efektyvumo, 
lankstumo – iš kitos dilema yra labai sunkiai išsprendžiama ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES valstybėse. Vis dėlto 
būtina pasimokyti iš 2007–2013 m. laikotarpio pamokų, atsižvelgti į paramos gavėjų skundus ir mažinti 
reguliavimą ten, kur jis nepadeda pasiekti ES paramos tikslų. Anksčiau šiame tekste minėti tokio griežto 
reguliavimo pavyzdžiai – tai trišalės sutartys siunčiant bedarbius į profesinio mokymo (kvalifikacijos kėlimo) 
kursus ar labai aukšti reikalavimai nustatant profesinės reabilitacijos poreikį neįgaliesiems. Projektų lygiu reikia 
rasti tinkamą pusiausvyrą tarp projektų apimties ir administracinės naštos (dabartinė projektų administravimo 
sistema yra labiau pritaikyta dideliems projektams), kiek galima daugiau paslaugų perkelti į el. erdvę ir taikyti 
tokias supaprastinimo priemones kaip vienodo dydžio normos ar fiksuotieji išlaidų įkainiai. 
 
Tikslinės grupės atrankos problema išliks vienu iš esminių klausimų ir naujuoju paramos laikotarpiu. 
Pasirenkant tikslinę grupę labai svarbu įvertinti motyvacijos aspektą, t. y. ar priemonė turėtų padėti labiausiai 
motyvuotiems sugrįžti į darbo rinką asmenims ar, kita vertus, ji kaip tik yra skirta nemotyvuotiems ir (arba) 
atskirtį patiriantiems žmonėms. Atsižvelgiant į šį pasirinkimą, projektų atrankos kriterijai ir priemonės rodikliai 
arba sėkmės kriterijai turėtų būti labai skirtingi. Dalyvių motyvacija svarbi ir tada, kai mokamos stipendijos už 
dalyvavimą mokymuose ir kituose renginiuose – šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad tokios stipendijos nebūtų 
vienintelis ir svarbiausias dalyvavimą lemiantis veiksnys. Galiausiai, jei norima padėti labai konkrečiai ir 
specifinei tikslinei grupei, būtina tinkamai koordinuoti projektų atranką; antraip, kaip parodė 2007–2013 m. 
laikotarpio patirtis, laimi daug tai pačiai tikslinei grupei skirtų projektų ir kai kuriems iš jų būna sunku pritraukti 
reikiamą skaičių dalyvių ir įvykdyti kitus įsipareigojimus. 
 
Daug problemų kyla nustatant priemonės ir projektų stebėsenos rodiklius. 2014–2020 m. veiksmų programos 
rodikliai nustatyti jau atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio patirtį. Esminė dilema – kaip suderinti rodiklių 
ambicingumą su galimybėmis juos pasiekti. Idealiu atveju reikėtų nustatyti ambicingus rodiklius, nes tokie 
rodikliai gali sutelkti visas suinteresuotas šalis siekti pokyčių. Tačiau iš tikrųjų ši dilema yra susijusi su ankstesniu 
pasiūlymu dėl ES paramos įgyvendinimo mechanizmo. ES paramos stebėsenos rodikliai negali būti ambicingi, 
jeigu jie nėra pagrįsti ambicinga valstybės atitinkamos srities politika (pvz., vaikų globos įstaigų 
deinstitucionalizacija). Taigi ES parama gali paskatinti realius pokyčius ir padėti pasiekti ambicingus rodiklius tik 
tuo atveju, jei ta pačia kryptimi nukreipiamos visų suinteresuotų šalių pastangos ir pasitelkiami kiti viešosios 
politikos įrankiai (reguliavimas, socialinės paramos sistema). 
 
Kita svarbi 2007–2013 m. laikotarpio patirtis – neįmanoma tiksliai numatyti būsimų rodiklių reikšmių, kadangi 
neįmanoma numatyti visų ekonominių, politinių ir socialinių pokyčių, kurie gali pakoreguoti pradinius planus. 
Tai reiškia, kad nustatant būsimus rodiklius galima rinktis ne tik tikslias reikšmes (pvz., mokymuose dalyvaus 
100 tūkst. žmonių), bet tam tikrą intervalą (100–125 tūkst. žmonių). Be to, nors tai nėra įprasta Lietuvos 
administracinei kultūrai, reikėtų išbandyti galimybę naudoti kokybinius, o ne kiekybinius rodiklius, nes tam 
tikrus svarbius rezultatus labai sunku įvertinti skaičiais (pavyzdžiui, atskirtį patiriančių asmenų socialinė 
integracija). Galiausiai, stebėsenos rodikliai Lietuvoje paprastai naudojami atsiskaitant, tačiau dažnai 
pamirštama kitas svarbus rodiklių ir stebėsenos sistemos aspektas – mokymasis. Kai pernelyg sureikšminamas 
atsiskaitymo elementas, rodikliai pakeičia tikslus, t. y. juos bandoma pasiekti net ir tuo atveju, kai tai sumažina 
priemonės veiksmingumą. Nors skamba paradoksaliai, tačiau didinant stebėsenos sistemos efektyvumą reiktų 
pripažinti, kad rodikliai gali būti nepasiekti ir keičiami atsižvelgiant į įgyvendinimo patirtį. Kita vertus, svarbu 
užtikrinti šio proceso skaidrumą, t. y. suteikti visoms suinteresuotoms šalims galimybę palyginti esamus ir 
buvusius rodiklius ir įvertinti pokyčių priežastis. 
 
Galiausiai, nors viešasis sektorius visuomenėje paprastai nėra siejamas su inovatyviomis iniciatyvomis, reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad 2007–2013 m. laikotarpiu išbandyti įvairūs paramos skyrimo būdai (regioninis 
planavimas, visuotinė dotacija), įgyvendinami bandomieji projektai (pvz., siekiant paskatinti slaugos ir globos 
sistemų bendradarbiavimą

556
), išbandytas kontrafaktinis vertinimas pasitelkiant administracinius ir Lietuvos 

institucijose kaupiamus duomenis
557

. Be to, kaip trumpai anksčiau minėta, kai kurios projektų veiklos yra 
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 Priemonė „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“. 
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 Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių 

iš įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 m. (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės 
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veiksmingesnės už kitas. Siekiant pagrįstų labiausiai pasiteisinusių veiklų įrodymų, reikia sudaryti galimybes 
atlikti prasmingus ir į mokymąsi orientuotus tyrimus ir vertinimus. Tokie tyrimai ir vertinimai turi: a) turi būti 
skirti specifiniams ir konkretiems priemonės lygmens klausimams arba apibrėžtoms problemoms spręsti; b) 
numatyti galimybes taikyti gana sudėtingus, tačiau patikimus metodus (pvz., kontrafaktiniai metodai); ir c) 
atsižvelgiant į tyrimo klausimą, numatyti galimybę pasinaudoti administraciniais duomenimis (pvz., tokie 
duomenys yra labai palankūs tiriant aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumą). Kai kuriose ES šalyse vis 
labiau domimasi ne tik ex-post rezultatų įvertinimu, bet ir eksperimentiniais metodais, kai vertinimas vyksta ne 
„šalia“ arba pasibaigus intervencijai, bet yra integrali paramos dalis. Tokiais atvejais, jau formuluojant ES 
paramos priemones ir paramos taisykles, numatomos tikslinės ir kontrolinės grupės ir pradedamas vertinimo 
procesas. Tai pats tiksliausias būdas, kuris leistų pagrįstai įvertinti, kokios veiklos yra veiksmingiausios ir, 
atitinkamai, leistų prasmingiau panaudoti valstybės lėšas ateityje. 
 

                                                                                                                                                                                                        

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


