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SANTRAUKA
Vertinimo tikslas, uždaviniai ir objektas
Vertinimu, kuris buvo vykdomas 2013 m. liepos – 2014 m. balandžio mėn., buvo siekiama nustatyti ES
struktūrinės paramos poveikį socialinės sanglaudos skatinimui, siekiant atsiskaityti už Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (toliau – ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategija) numatytų tikslų įgyvendinimą.
Vertinimui buvo iškelti du uždaviniai:
1. Įvertinti veiksmų programų priemonių, prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo,
socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, tinkamumą, efektyvumą ir suderinamumą.
2. Įvertinti veiksmų programų priemonių, prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo,
socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą.
Vertinimo objektas – skurdo ir socialinės atskirties mažinimui bei gyvenimo kokybės gerinimui
skirtos priemonės, įgyvendintos pagal 2007–2013 m. veiksmų programas. Vertintojai identifikavo
49 priemones, numatytas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, Sanglaudos skatinimo
veiksmų programoje ir Ekonomikos augimo veiksmų programoje. Vertinime gyvenimo kokybė
apibrėžta ir priemonės analizei atrinktos, vadovaujantis ne tik ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategija, bet ir pasirinktu gyvenimo kokybės modeliu, apimančiu ekonominę, socialinę ir aplinkos
dimensijas bei atitinkamai smulkesnes sritis (materialinę gerovę, sveikatą, švietimo, socialines
paslaugas, kultūrą ir socialinį aktyvumą, gyvenamąją aplinką ir infrastruktūrą). Ekonominei ir
socialinei dimensijoms buvo priskirtos 33 priemonės, įgyvendintos ES struktūrinės paramos lėšomis ir
mažinusios skurdą bei socialinę atskirtį. Aplinkos dimensijai buvo priskirtos likusios 16 priemonių,
prisidėjusios prie gyvenamosios aplinkos gerinimo (susisiekimo ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtros, aplinkosaugos situacijos gerinimo, viešųjų erdvių sutvarkymo ir kt.). Skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui skirtos priemonės pagal veiklos sritis dar buvo suklasifikuotos į penkias
intervencijų kategorijas.

Ekonominei ir socialinei dimensijoms priskirtos priemonės buvo vertintos pagal tinkamumo,
suderinamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio ir tvarumo kriterijus, o aplinkos dimensijai
priskirtos priemonės – pagal poveikio ir tvarumo kriterijus. Vertinimas apėmė laikotarpį nuo 2007 m.
sausio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d.
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Vertinimo metodika
Šiame teorija grįstame poveikio vertinime vadovautasi kaitos teorijomis. Teorijas galima apibrėžti kaip
politikos formuotojų prielaidas apie tai, kaip konkrečių intervencijų lėšos turėtų prisidėti prie
siekiamų įgyvendinti rezultatų, t. y. sisteminių strateginio konteksto rodiklių pokyčių. Teorija grįstas
poveikio vertinimas apėmė tu etapus: konceptualųjį (teorijos identifikavimas) ir empirinį (teorijos
patikrinimas). Siekiant surinkti vertinimui reikiamus duomenis, buvo atlikta antrinių informacijos
šaltinių analizė, įvykdyta daugiau nei 30 interviu su projektų vykdytojais ir skurdo bei socialinės
atskirties klausimus, užimtumo politiką nagrinėjančiais ekspertais, surengtos dvi fokusuotos grupinės
diskusijos su ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovais bei atliktos keturių
Lietuvos darbo biržos įgyvendintų projektų dalyvių apklausos.
Buvo parengtas bendras intervencijų „žemėlapis“, susiejantis 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintas
ir prie skurdo bei socialinės atskirties mažinimo prisidėjusias 33 priemones (įdarbinimo ir užimtumo
skatinimo intervencijos, aprūpinimo baziniais ištekliais – būstu – intervencijos, sveikatos paslaugų
teikimo intervencijos, švietimo paslaugų teikimo intervencijos ir socialinių paslaugų teikimo
intervencijos). Nustatyta, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytų intervencijų,
skirtų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, pobūdis atitiko individualių trūkumų teorijos
teiginius. Ši teorija nurodo, jog skurdo ir socialinės atskirties situaciją lemia individualūs veiksniai
(nepakankama motyvacija, gebėjimai, negalia), todėl, siekiant mažinti skurdą, turi būti investuojama į
žmonių individualios situacijos gerinimą, t. y. kvalifikacijos kėlimą, pagalbą susirandant darbą ir pan.
Lietuvoje 2007–2013 m. laikotarpiu didžiausia skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirto
finansinio paketo dalis (46 proc.) buvo išmokėta būtent įdarbinimo ir užimtumo skatinimo
intervencijoms, prisidedančioms prie individualių trūkumų mažinimo. Tokia kaitos teorija dominavo ir
kitose ES valstybėse narėse, kuriose skurdo ir socialinės atskirties problemų sprendimas taip pat
pirmiausia buvo siejamas su užimtumo didinimu.
Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį gyvenimo kokybei, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui, buvo analizuojama, ar vykdyti veiksmai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklių
pokyčių (vertinimas makro lygiu) ir prie individualios žmonių situacijos pokyčių (vertinimas mikro
lygiu). Vertinant poveikį makro lygiu, buvo naudojamas vertinimui sukonstruotas gyvenimo kokybės
indeksas. Vertinant poveikį mikro lygiu, buvo taikomas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas,
t. y. lyginama ES paramos lėšomis įgyvendintuose projektuose dalyvavusių ir juose nedalyvavusių
žmonių situacija pasibaigus intervencijai, siekiant nustatyti, kokį poveikį ES paramos lėšos turėjo
žmonių įsidarbinimui, per metus dirbtų dienų skaičiui ir pajamoms.
Tinkamumo analizės rezultatai
Atlikus tinkamumo vertinimą, nustatyta, kad 2007–2013 m. laikotarpio programiniuose
dokumentuose (priešingai nei 2014–2020 m.) skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijų
logika nebuvo aiškiai išreikšta, o intervencijos nebuvo tinkamai koncentruotos. Priemonių planavimas
vyko atskirų institucijų lygiu, todėl jos buvo išskaidytos ir įgyvendinamos per atskirus prioritetus. Dėl
nuoseklios intervencijų logikos trūkumo nebuvo užtikrintos tinkamos sąsajos tarp strateginio
konteksto, siekiamų tikslų ir rezultatų priemonių ar projektų lygiu. Planuojant intervencijas tiesiogiai
nebuvo siekiama spręsti skurdo problemos, o buvo vadovaujamasi normatyviniais reikalavimais.
Pavyzdžiui, aktyvios darbo rinkos politikos priemonės buvo vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus,
o ne siekiant specifinio tikslo – mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.
Planuojant socialinio būsto plėtrą, nebuvo tinkamai įvertintas realus intervencijų poreikis visose
savivaldybėse ir, vadovaujantis normatyvine logika, lėšos koncentruotos probleminėse teritorijose. Iš
23 savivaldybių, kuriose planavimo metu socialinio būsto poreikis buvo didesnis už vidurkį šalyje, tik
6 savivaldybės priklausė probleminėms teritorijoms. Dėl netinkamo lėšų koncentravimo ES
struktūrinės paramos nauda buvo mažesnė toms savivaldybėms, kuriose socialinio būsto problemos
buvo aktualesnės. Planuojant finansines lėšas socialinių paslaugų plėtrai, nebuvo remiamasi įrodymais
ir tinkamai išnagrinėtas stacionarių bei nestacionarių socialinių paslaugų poreikis regionuose. Lėšos
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paskirstytos pagal tikslinių grupių skaičių teritorijose, todėl didesnį finansavimą socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtrai gavo didesnės savivaldybės, o smulkesnėse savivaldybėse, nepaisant jose
nustatyto didesnio socialinių paslaugų poreikio, projektų skaičius buvo mažesnis. Paminėtina, kad
2007–2013 m. laikotarpiu nebuvo užtikrintas aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų ir socialinių
paslaugų teikimo intervencijų teritorinis tinkamumas.
Finansinių išteklių pasiskirstymo analizės rezultatai
Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal į vertinimo objektą patekusias priemones, skirtas gyvenimo kokybei
gerinti, buvo investuota 9,23 mlrd. Lt, iš kurių 2,24 mlrd. Lt teko skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui. Daugiau nei pusė gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų lėšų (52 proc.) buvo investuota į
infrastruktūros plėtrą. Konkrečiai skurdą ir socialinę atskirtį mažinančioms priemonėms išmokėta
2,24 mlrd. Lt parama sudarė 24 proc. visų iki 2014 m. sausio 1 d. gyvenimo kokybės gerinimui
išmokėtų lėšų sumos.

Nagrinėjant tik skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje investuotas lėšas, t. y. 2,24 mlrd. Lt,
pastebėtina, kad didžioji investicijų dalis buvo išmokėta įdarbinimo ir užimtumo skatinimo
intervencijoms (46 proc. visos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtos paramos). Šioje
intervencijų kategorijoje didžiausio finansavimo susilaukė priemonė „Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką“, pagal kurią Lietuvos darbo birža įgyvendino aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėms skirtus projektus, bei priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“, pagal kurią buvo vykdomi pažeidžiamoms visuomenės grupėms skirti
projektai. Pagal finansavimo mastą ir įtrauktų tikslinių grupių skaičių aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės ir socialinės rizikos bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai skirti projektai
buvo pagrindiniai veiksmai, kuriais siekta spręsti skurdo ir socialinės atskirties problemas bei
reaguoti į ekonominės krizės pasekmes.

Išnagrinėjus skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų pakankamumą šalies
savivaldybėse (pagal lėšų poreikį ir vienam gyventojui konkrečioje teritorijoje tekusias investicijas),
nustatyta, kad 72 proc. šalies savivaldybių sulaukė intervencijų, daugmaž atitikusių socialinių
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problemų mastą šiose teritorijose. 28 proc. savivaldybių sulaukė ne tokio intensyvaus finansavimo,
kokio reikėtų, atsižvelgiant į socialines problemas šiuose regionuose.
Rezultatyvumo analizės rezultatai
2007–2013 m. laikotarpiu daugelio įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų bei švietimo
paslaugų teikimo intervencijų kategorijoms priskirtų priemonių tikslai buvo pasiekti. Ekonominės
krizės metu išaugo šių veiklų populiarumas, todėl buvo lengviau surinkti tikslines grupes. Tačiau ūkio
nuosmukis apsunkino rezultato rodiklių, matuojančių per 6 mėn. po projektų pabaigos įsidarbinusių ir
darbo rinkoje išsilaikiusių asmenų dalį, pasiekimą. Ekonominio sunkmečio metu dėl sumažėjusios
darbo vietų pasiūlos žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, darbo patirties neturinčiam jaunimui ar
socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims buvo sunkiau susirasti darbo vietą ar joje
išsilaikyti.
Kai kurių priemonių tikslai nebuvo pasiekti planuota apimtimi dėl vėlyvos jų įgyvendinimo pradžios ar
projektų vėlavimo. Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų kategorijai priskirtų priemonių
pasiekimai, susiję su socialinių būstų plėtra ir daugiabučių modernizavimu, buvo mažesni nei
planuota, nes projektai užsitęsė dėl vėluojančių rangos darbų ir po viešųjų pirkimų pabrangusių
projektų veiklų. Mažesne apimtimi iškelti tikslai buvo pasiekti pagal švietimo paslaugų teikimo
intervencijų kategorijai priklausančias infrastruktūrines priemones, skirtas universalių daugiafunkcių
centrų kaimo vietovėse steigimui ir specialiųjų mokyklų pertvarkai, nes taip pat vėlavo projektų
įgyvendinimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai skirtoms priemonėms iškelti tikslai taip pat
nebuvo pasiekti planuota apimtimi dėl vėlyvos priemonių įgyvendinimo pradžios (išskyrus neįgaliųjų
profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigų infrastruktūros plėtrai skirtą priemonę, pagal kurią
2007–2013 m. buvo įsteigta 62 proc. visų šalyje veikiančių ir tokias paslaugas teikiančių įstaigų).
Paminėtina, kad projektų ir priemonių įgyvendinimo mastas buvo per mažas, siekiant žymiai pakeisti
strateginį kontekstą ir akivaizdžiai sumažinti skurdą šalyje. Didžiausią tikslinės grupės atstovų skaičių
apėmė Lietuvos darbo biržos vykdyti veiksmai (aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo
daugiau nei 200 tūkst. bedarbių), taip pat švietimo sektoriuje vykdytos intervencijos, pavyzdžiui,
priemonės neformalaus ugdymo paslaugų teikimui, kuris 2007–2013 m. buvo faktiškai išimtinai
finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų.
Poveikio ir tvarumo analizės rezultatai
Poveikio vertinimui makro lygiu buvo sudarytas gyvenimo kokybės indeksas (toliau – GKI), susiejantis
ir vizualiai iliustruojantis rodiklius, kurių kaitai galėjo daryti / darė įtaką ES struktūrinės paramos
intervencijos. GKI sudarantys rodikliai buvo sugrupuoti į septynias sritis (materialinę gerovę, sveikatą,
švietimo paslaugas, socialines paslaugas, kultūrą ir socialinį aktyvumą, aplinką ir saugumą bei
infrastruktūrą), su kuriomis susietos konkrečios ES paramos lėšomis įgyvendintos priemonės. Indekso
reikšmės svyravo skalėje nuo 0 iki 100. Kuo aukštesnė indekso reikšmė konkrečiais metais, tuo
palankesnės visų jį sudarančių rodiklių tendencijos buvo užfiksuotos tuo laiku.
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2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinė parama darė poveikį GKI sudarančių rodiklių kaitai, tačiau
intervencijų nulemti pokyčiai šalies mastu buvo maži, lyginant su stipresnių išorinių veiksnių, t. y.
ekonomikos ciklo, įtaka. Viena vertus, 2007–2013 m. buvo atotrūkis tarp projektų ir priemonių
suplanuotų pasiekti tikslų bei strateginio konteksto rodiklių, nes įgyvendintos priemonės nebuvo tokio
masto, kad galėtų pakeisti strateginį kontekstą šalyje (pavyzdžiui, itin prisidėti prie skurdo ar nedarbo
lygio sumažėjimo). Kita vertus, ES paramos intervencijomis galima daryti tik labai ribotą poveikį tokių
strateginio konteksto rodiklių kaip „Skurdo rizikos lygis“ kaitai. Skurdo rizikos lygis iliustruoja pajamų
nelygybę šalyje. Kadangi Lietuvoje pajamų pasiskirstymas nesikeičia ar keičiasi labai mažai, skurdo
rizikos lygis išlieka maždaug pastovus (apie 20 proc.). Svarbiausią vaidmenį pajamų nelygybės
mažinimo srityje vaidina valstybės mokestinės politikos priemonės, o ne ES struktūrinės paramos
investicijos. Be to, skurdo rizikos lygis priklauso ne tik nuo konkretaus asmens gaunamų pajamų, bet ir
nuo įvairių visuomenės grupių pajamų kitimo tempų.
Didžiausią poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui ES struktūrinė parama darė per
investicijas į materialinės gerovės sritį (pajamų didinimą, užimtumo didinimą ir nedarbo mažinimą bei
apsirūpinimą būstu). Materialinei gerovei didinti buvo tiesiogiai skirtos įdarbinimo ir užimtumo
skatinimo bei aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos, kurioms 2007–2013 m. laikotarpiu
išmokėta 1,16 mlrd. Lt.
ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinti projektai materialinės gerovės srityje prisidėjo prie juose
dalyvavusių žmonių pajamų padidėjimo. Atlikus kontrafaktinį poveikio vertinimą ir išanalizavus
penkių Lietuvos darbo biržos įgyvendintų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (darbo įgūdžių
įgijimo rėmimo, profesinio mokymo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant ir viešųjų darbų)
poveikį juose dalyvavusių žmonių pajamoms, nustatyta, kad pasibaigus intervencijai stipriausią
teigiamą poveikį darė darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Šioje priemonėje dalyvavusių žmonių metinės
pajamos buvo 4.655 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Vadinasi, vidutinės
šioje priemonėje dalyvavusio asmens (taip pat jo namų ūkio) disponuojamos pajamos per mėnesį
padidėjo maždaug 388 Lt. Antra pagal nustatytą poveikio stiprumą buvo profesiniam mokymui skirta
priemonė, kurioje dalyvavusių žmonių metinės pajamos buvo 1.582 Lt didesnės nei būtų be
dalyvavimo projekte. Vadinasi, šioje priemonėje dalyvavusių žmonių (jų namų ūkių) mėnesinės
disponuojamos pajamos padidėjo maždaug 181 Lt. Įdarbinimo subsidijuojant poveikis po intervencijos
buvo labai silpnas, nors ši priemonė orientuota į ilgalaikius įdarbinimo tikslus. Tiesa, įdarbinimas
subsidijuojant labai pasiteisino neįgaliųjų tikslinei grupei, nes šioje priemonėje dalyvavusių neįgaliųjų
metinės pajamos buvo 2.175 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Silpniausią
poveikį po intervencijos turėjo viešieji darbai, tačiau į šią priemonę reikėtų žiūrėti kaip į laikino
užimtumo garantą, kuris buvo tinkamas ir reikalingas krizės laikotarpiu. ES paramos lėšomis
finansuotos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės kontrafaktiniam vertinimui buvo pasirinktos,
atsižvelgiant į tai, kad tiek pagal įgyvendintų veiksmų apimtį ir įtrauktų asmenų skaičių, tiek pagal
skirtas finansines lėšas šios priemonės buvo pagrindiniai veiksmai, kuriais 2007–2013 m. siekta
prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.
ES struktūrinės paramos intervencijos darė įtaką užimtumo rodiklių kaitai ir prisidėjo prie neigiamų
tendencijų sušvelninimo, tačiau poveikio mastas nebuvo didelis. Be įgyvendintų aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių nedarbo lygis šalyje kasmet būtų buvęs maždaug 1 proc. punktu didesnis. Per
metus dėl vykdytų veiksmų įsidarbindavusių asmenų skaičius sudarė apie 6 proc. kasmet darbo
biržoje registruotų bedarbių skaičiaus. ES struktūrinė parama prisidėjo prie specifinių socialinės
rizikos grupių (nuteistųjų ar grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų, priklausomų nuo psichotropinių
medžiagų asmenų, vyresnio amžiaus moterų, tautinių mažumų atstovų, nuolatinės gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų ir kt.) užimtumo didėjimo. Didžiausia projektų nauda šioms tikslinėms
grupėms buvo komunikacinių bei buitinių įgūdžių įgijimas, savarankiškumo ugdymas, pasitikėjimo
stiprinimas. Pirmiausiai žmonės buvo grąžinami į socialinę aplinką, o paskui jau buvo galvojama apie
jų įsidarbinimo rezultatus.
Įvertinus ES struktūrinės paramos poveikį užimtumui mikro lygiu ir vadovaujantis kontrafaktinio
poveikio vertinimo rezultatais, matyti, kad ilgiau darbo rinkoje išsilaikė tie asmenys, kurie dalyvavo
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, skirtose darbo įgūdžių įgijimo rėmimui, profesiniam
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mokymui ir darbo rotacijai. Pasibaigus projektų įgyvendinimui, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
priemonėje dalyvavę asmenys dirbo maždaug 118 darbo dienų daugiau nei būtų dirbę, jei nebūtų
dalyvavę priemonėje, profesiniame mokyme dalyvavę žmonės – maždaug 40 darbo dienų daugiau, o
darbo rotacijoje – apie 17 darbo dienų daugiau. Paminėtina, kad itin teigiamą įtaką ES struktūrinė
parama turėjo neįgaliųjų ir jaunimo užimtumui. Didžioji dalis jaunuolių teigė, kad dalyvavimas
projektuose buvo esminis veiksnys, nulėmęs įsidarbinimą.
ES struktūrinės paramos poveikis apsirūpinimui būstu ir socialinio būsto rinkai šalies mastu buvo
mažas, nes aprūpinimo baziniais ištekliais priemonės vykdytos tik probleminėse teritorijose. 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įrengtuose ar modernizuotuose probleminių savivaldybių
socialiniuose būstuose buvo apgyvendinta 6 proc. visų tuo laikotarpiu probleminėse savivaldybėse
socialiniuose būstuose apgyvendintų asmenų. Didžiausias aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų
poveikis buvo Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav. ir Joniškio r. sav.
Objektyvios (institucinės ir teisinės) įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų tvarumo
prielaidos užtikrintos, nes veikia Lietuvos darbo biržos bei neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
paslaugų teikimo sistemos, teisės aktuose numatytos remiamos tikslinės grupės. Objektyvios
finansinės prielaidos neužtikrintos NVO projektams, kurie skirti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims (ne visuomet gaunamas finansavimas iš savivaldybių, todėl sukurti veiklos
modeliai nėra toliau naudojami). Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų tvarumo finansinės ir
teisinės prielaidos užtikrintos, nes savivaldybės atsakingos už turimo socialinio būsto priežiūrą.
Investicijos į sveikatos sektorių, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, darė
netiesioginį poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui ir buvo tiesiogiai skirtos gyvenimo
kokybės gerinimui. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimo priemonių mastas
vertinimo laikotarpiu buvo mažas (daugelis projektų užbaigti tik 2013 m., o kiti dar vykdomi), tačiau
šių priemonių rezultatai buvo labai svarbūs. ES struktūrinės paramos lėšomis buvo sukurta trūkstama
grandis krizių intervencijos paslaugų teikimui, taip pat steigiami psichikos dienos stacionarai bei
pagalbos vaikui ir šeimai centrai, kurių nebuvo. Didesnį poveikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo gerinimui turėjo priemonė, skirta ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtrai, pagal kurią įgyvendinti projektai 7 proc. visų šalyje
esančių sveikatos priežiūros įstaigų. Objektyvios sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimo intervencijų rezultatų tvarumo prielaidos užtikrintos. Projektus įgyvendino gydymo
įstaigos, todėl naujai infrastruktūrai palaikyti bus naudojamos nacionalinio finansavimo lėšos.
Švietimo sektoriuje didžiausią poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui turėjo ES paramos
lėšomis vykdytos intervencijos neformaliojo švietimo ir ikimokyklinio ugdymo plėtros srityje. Vaikų
įtraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį švietimą yra prevencinė priemonė,
padedanti sumažinti anksti iš švietimo sistemos iškritusių mokinių skaičių, sudaranti prielaidas įgyti
aukštesnį išsilavinimą ir kvalifikaciją, siekti geriau apmokamo darbo. 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos lėšomis buvo finansuojama absoliuti dauguma neformaliojo švietimo paslaugų, kadangi dėl
krizės buvo sumažintos nacionalinės lėšos šiai sričiai. Įgyvendinant švietimo sektoriaus intervencijas,
buvo specialiai orientuojamasi į atokesnius rajonus (kaimiškas vietoves), teikiamas prioritetas
socialinės rizikos ar specialiųjų poreikių asmenims. Švietimo paslaugų teikimo objektyvios finansinės
prielaidos užtikrintos, jei savivaldybės įsitraukia ir palaiko sukurtą infrastruktūrą, užtikrina darbo
užmokesčio mokėjimą (tai ypač svarbu universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse veiklos
tęstinumui).
Investicijos į nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumo didinimą ir mažą stacionarą prisidėjo
prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, o jų poveikis buvo itin svarbus mikro lygiu (buvo
mažinama tiek socialinių paslaugų gavėjų, tiek iki šiol juos namuose prižiūrėjusių artimųjų socialinė ir
psichologinė izoliacija, gerinami socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai, sudaromos galimybės
integruotis į darbo rinką). 2013 m. pradėtos teikti integralios pagalbos paslaugos namuose, o be ES
struktūrinės paramos lėšų tokių paslaugų teikimas nebūtų įmanomas. Paminėtina, kad ES paramos
lėšos itin didele apimtimi prisidėjo prie neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų
tinklo plėtros, nes paramos lėšomis buvo įsteigta 62 proc. tokių šalyje veikiančių įstaigų. Objektyvios
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pasiektų rezultatų tvarumo prielaidos yra iš dalies užtikrintos, nes nestacionarios socialinių paslaugų
teikimo įstaigos ne visuomet gauna finansavimą iš savivaldybių, nors jis būtinas jų tolimesnei veiklai.
Prie nestacionarių socialinių paslaugų teikimo tęstinumo turėtų prisidėti 2014–2020 m. vykstantis
deinstitucionalizacijos procesas.
Didžiausią poveikį aplinkos gerinimui ES paramos intervencijos darė per investicijas į infrastruktūrą
(susisiekimo, plačiajuosčio ryšio ir rekreacijos). ES lėšos labiausiai prisidėjo prie valstybinės reikšmės
automobilių kelių būklės gerinimo ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros. Pavyzdžiui,
ES paramos lėšomis išasfaltuoti keliai sudarė net 73 proc. bendro kelių su patobulinta danga prieaugio
šalyje nuo 2007 m. iki 2012 m. Taip pat ES lėšomis nutiesta ar rekonstruota 18 proc. visų TEN-T
tinklui priklausančių valstybinės reikšmės kelių. 2007–2013 m. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje
išaugo daugiau nei 2 kartus, o ES paramos lėšomis buvo nutiesta 21 proc. viso šviesolaidinių kabelinių
linijų ilgio. Didžiausia investicijų į aplinkos apsaugą dalis 2007–2013 m. laikotarpiu buvo skirta
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui, taip pat atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimui, vandens taršos mažinimui. Atsižvelgiant į priemonių mastą, ES struktūrinės paramos
poveikis bendrai šalies vandens ir oro kokybei buvo vidutinis arba mažas.
Vertinimo nauda
Atlikus vertinimą, surinktais įrodymais buvo patvirtintos išvados, kad 2007–2013 m. laikotarpiu
didžiausią poveikį gyvenimo kokybei šalyje darė išoriniai veiksniai (pirmiausiai – ekonomikos ciklas),
o ES intervencijų poveikis makro lygiu, t. y. šalies mastu, buvo mažos apimties (išskyrus
infrastruktūrines intervencijas). Taip pat buvo patvirtinta, kad skurdo rizikos lygis labiau priklauso
nuo bendros reguliacinės aplinkos šalyje, o ne nuo ES struktūrinės paramos intervencijų šioje srityje.
Pavyzdžiui, nacionaliniu mastu priimami sprendimai daro įtaką pensijų, minimalaus darbo
užmokesčio, socialinių išmokų dydžiams, mokesčių lengvatų taikymui. Be to, skurdo rizikos dinamika
taip pat priklauso ir nuo įvairių visuomenės grupių pajamų tarpusavio kitimo tempų.
Atliktas vertinimas buvo naudingas, nes buvo sudarytas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
intervencijų, prisidėjusių prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, žemėlapis bei nubraižytos
intervencijų logikos schemos kiekvienai iš penkių intervencijų kategorijų (įdarbinimo ir užimtumo
skatinimo, aprūpinimo baziniais ištekliais, sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo
intervencijoms), susiejant problemas, veiklas, siekiamus rezultatus bei išorės faktorius, darančius
įtaką suplanuotų tikslų pasiekimui. Atsižvelgiant į tai, kad programiniuose dokumentuose intervencijų
logika nebuvo aiškiai išreikšta ir priemonės buvo įgyvendinamos per atskirus prioritetus, intervencijų
žemėlapio parengimas buvo svarbi veikla tiek poveikio vertinimui, tiek skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo intervencijų Lietuvoje palyginamumui su kitose ES valstybėse narėse vykdytomis skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo priemonėmis.
Antra, 2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos intervencijos buvo susietos su konkrečiomis skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo teorijomis bei patvirtintos akademinės bendruomenės įžvalgos, kad
šalyje dominuoja individualus požiūris į skurdo problematiką ir trūksta struktūrinių sprendimų.
Paminėtina, kad individualus požiūris dažniausia taikomas ir kitose ES valstybėse narėse. Trečia,
poveikio vertinimui buvo sudarytas ir apskaičiuotas GKI, susiejant jį su konkrečiomis 2007–2013 m.
Lietuvoje vykdytomis intervencijomis. Šis indeksas leido iliustruoti tiek gyvenimo kokybės pokyčius
šalyje konkrečiu laikotarpiu, tiek įvertinti ES paramos poveikio mastą. Ketvirta, pagal išskirtas GKI
sritis buvo atlikta 2007–2013 m. Lietuvoje gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui išmokėtų lėšų pasiskirstymo analizė, sudarant galimybes palyginti šią informaciją su kitose
šalyse investuotų finansinių išteklių apimtimi.
Vienas iš svarbiausių vertinimo rezultatų buvo ES struktūrinės paramos poveikio mikro lygiu
vertinimas, kuriam taikytas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas. Atlikus šį vertinimą, pirmą
kartą Lietuvoje buvo išanalizuotas ir palygintas penkių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių,
įgyvendintų 2007–2013 m., grynasis poveikis bei nustatyta, kurios iš jų darė didžiausią įtaką projektų
dalyvių įsidarbinimui, pajamoms ir dirbtų dienų skaičiui pasibaigus projektams. Analizės rezultatai ir
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išvados yra svarbios, nes 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis taip pat planuojama
finansuoti aktyvios darbo rinkos politikos veiksmus. Be to, vertinimo ataskaitoje aprašyta
metodologija, kuria vadovaujantis buvo atliktas kontrafaktinis poveikio vertinimas. Ši informacija yra
itin aktuali, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas dėl dažnesnio šio metodo taikymo
atliekant ES struktūrinės paramos poveikio vertinimus 2014–2020 m. laikotarpiu.
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1 VERTINIMO OBJEKTAS IR METODOLOGIJA
Šiame skyriuje pristatomas vertinimo tikslas ir uždaviniai, aptariamos pagrindinės vertinimo
ataskaitoje vartojamos sąvokos (gyvenimo kokybė, socialinė atskirtis ir skurdas), apibrėžiamas
vertinimo objektas bei aprašoma vertinimo metodologija.

1.1 VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje gyvenimo kokybė ir
sanglauda įvardinta kaip viena iš prioritetinių krypčių, siekiant pagrindinio ES struktūrinės paramos
tikslo – gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų
visus šalies gyventojus. Galima išskirti tris sanglaudos elementus – ekonominį, teritorinį ir socialinį.
Šio vertinimo metu nagrinėjama socialinė sanglauda, kuri apibrėžiama kaip visuomenės sugebėjimas
užtikrinti visų savo narių gerovę, sumažinant skirtumus ir išvengiant susiskaldymo1. Atsižvelgiant į tai,
kad po ekonominės krizės socialinės problemos šalyje tapo dar aktualesnės, kyla poreikis įvertinti,
kaip prie socialinės sanglaudos skatinimo prisidėjo ES lėšos, išanalizuoti, kokios intervencijos turi
didžiausią poveikį socialinės atskirties ir skurdo mažinimui.
Vertinimo tikslas – nustatyti ES struktūrinės paramos poveikį socialinės sanglaudos skatinimui,
siekiant atsiskaityti už Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijoje numatytų tikslų pasiekimą.
Siekiant šio tikslo, įgyvendinami du vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie gyvenimo kokybės
gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo, tinkamumą, efektyvumą ir
suderinamumą;
2. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie gyvenimo kokybės
gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą.

1.2 GYVENIMO KOKYBĖS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES IR SKURDO SĄVOKŲ
APIBRĖŽIMAS
Gyvenimo kokybės samprata
Įgyvendinant ES sanglaudos politiką, siekiama gerinti gyvenimo kokybę valstybėse narėse. Norint
apibrėžti gyvenimo kokybę, galima išskirti tris alternatyvius požiūrius. Pirmasis pabrėžia gyvenimo
kokybės matavimą, vadovaujantis objektyviais kriterijais, t. y. materialinės gerovės, socialinio statuso
ir fizinės sveikatos rodikliais. Antrasis požiūris akcentuoja subjektyvių kriterijų svarbą, t. y. subjektyvų
žmogaus supratimą apie gyvenimiškąją gerovę ir jo pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu. Trečiasis
požiūris gyvenimo kokybę interpretuoja kaip individualius gebėjimus, kurie panaudojami norimiems
dalykams gauti2. Daugelyje akademinių darbų nurodoma, kad, nagrinėjant gyvenimo kokybę, reikia
įtraukti tiek subjektyvius, tiek objektyvius kriterijus. Be to, analizuojant gyvenimo kokybės klausimus,
reikėtų vadovautis vadinamąja „persiliejimo“ teorija (angl. spillover theory), kuri suponuoja, jog
žmogaus pasitenkinimas viena gyvenimo kokybės dimensija (pavyzdžiui, turimais materialiniais
ištekliais) daro įtaką jo pasitenkinimui ir kitais gyvenimo kokybės elementais.3
Europos Taryba. Nauja socialinės sanglaudos strategija, 2004.
Patrik Vesan, Giula Bizzotto, Quality of Life in Europe: Conceptual Approaches and Empirical Definitions. Working Paper,
1 January 2011.
3 Dalia Susnienė ir Algirdas Jurkauskas, „The Concepts of Life and Happiness – Correlation and Differences“. Engineering
Economics, 2009.
1
2
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ES mastu informacija apie ES gyventojų gerovę ar gyvenimo kokybę renkama iš dviejų šaltinių: ES
pajamų ir gyvenimo sąlygų statistikos (angl. European Union Statistics on Income and Living Conditions
– EU-SILC) duomenų bazės,4 kurioje pateikiami duomenys apie objektyvius gyvenimo sąlygų ir
užimtumo rodiklius valstybėse narėse (pajamos, skurdas ir materialinis nepriteklius, socialinė
atskirtis, sveikatos būklė, be to, kartais įtraukiami specialūs moduliai apie būsto sąlygas, socialinį
dalyvavimą ir pan.), bei Europos gyvenimo kokybės tyrimų,5 kuriuose daugiausia analizuojami būtent
subjektyvūs gyvenimo kokybės indikatoriai (ekonominėje srityje – asmens nuomonė apie savo
ekonominę padėtį, nepritekliaus lygį; būsto ir vietinės aplinkos srityje – asmens nuomonė apie
apsirūpinimą būstu, apgyvendinimo sąlygas; šeimos santykių srityje – asmens nuomonė apie artimųjų
paramą nutikus bėdai; sveikatos srityje – sveikatos paslaugų prieinamumas, sveikatos ir socialinių
paslaugų kokybė), be to, kaip vienas iš svarbiausių rodiklių išskiriamas bendras žmogaus
pasitenkinimas gyvenimu, laimė ir lūkesčiai ateityje.
ES metodologiniuose dokumentuose gyvenimo kokybė apibrėžiama, išskiriant tris dimensijas:
socialinę, aplinkos ir ekonominę.6 Socialinė dimensija pabrėžia socialinio ir kultūrinio kapitalo bei
kultūros paveldo svarbą. Ši dimensija apima tokius „minkštuosius“ faktorius kaip bendruomenės
gyvenimas, tradicijos, socialinė sanglauda bei tokius materialius („kietuosius“) faktorius kaip pastatų
ir infrastruktūros atnaujinimas, galimybių gauti kultūros ir laisvalaikio paslaugas sudarymas, viešųjų
paslaugų prieinamumas (pavyzdžiui, švietimo, sveikatos). Aplinkos dimensija akcentuoja žmogiškosios
gerovės užtikrinimą, išsaugant palankią aplinką, kuri apima ne tik biologinius ir fizinius veiksnius, bet
ir gyvenamąją infrastruktūrą. Ekonominė dimensija yra susijusi su adekvačių ir saugių pajamų
užtikrinimu, leidžiančiu patenkinti bazinius poreikius (maisto, būsto), nedidele pajamų nelygybe tarp
tos pačios visuomenės narių.
Apibendrinant įvairias gyvenimo kokybės sampratas, galima išskirti atskiras sritis ir jas aprašančius
rodiklius, kurie iliustruoja skirtingas gyvenimo kokybės dimensijas.7 Vadovaujantis apibendrinančiu
modeliu, gyvenimo kokybė nagrinėjama ir šiame vertinime. Gyvenimo kokybės modelis apima tris
dimensijas, kurių kiekvienai priskirtos atskiros sritys, o kiekvienai sričiai – atskiri rodikliai.
1 lentelė. Vertinime taikomas gyvenimo kokybės modelis
Dimensijos
Ekonominė
dimensija

Socialinė
dimensija

Aplinkos
dimensija

Sritys
Materialinė gerovė

Sveikata
Švietimo paslaugos
Socialinės paslaugos
Kultūra ir socialinis
aktyvumas
Gyvenamoji aplinka
Infrastruktūra

Rodikliai
-

Gaunamos pajamos
Gebėjimas dalyvauti ekonominiame gyvenime
nepriteklius
Apsirūpinimas būstu ir adekvatus gyvenamasis plotas
Būsto nusidėvėjimas
Pasitenkinamas būstu
Sveikatos būklė (fizinė ir psichologinė sveikata)
Sveikatos paslaugų prieinamumas
Švietimo paslaugų prieinamumas
Socialinių paslaugų prieinamumas
Dalyvavimas kultūriniame gyvenime
Dalyvavimas bendruomeniniuose judėjimuose
Triukšmas, užterštumas
Nusikalstamumo lygis
Susisiekimo infrastruktūra (transporto tinklai)
Ryšių infrastruktūra (informacinės technologijos)

/

Detalesnė informacija adresu: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc>.
Detalesnė informacija adresu: <http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2011/>.
6 European Evaluation Network for Rural Development. Capturing Impacts of LEADER and Measures Related to the Quality of
Life in Rural Areas. 2011.
7 Patrik Vesan, Giula Bizzotto, Quality of Life in Europe: Conceptual Approaches and Empirical Definitions. Working Paper,
1 January 2011.
4
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Gyvenimo kokybės modelio ekonominė dimensija apima materialinės gerovės sritį. Socialinė dimensija
apima sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų, kultūros ir socialinio dalyvavimo sritis, o aplinkos
dimensija – gyvenamosios aplinkos ir infrastruktūros sritis.
1. Materialinės gerovės (angl. material well-being) sritis yra esminė, kalbant apie skurdo ir
socialinės atskirties problemų sprendimą, kadangi nepakankamos pajamos yra viena iš
pagrindinių skurdo priežasčių. Į materialinę gerovę taip pat įeina apsirūpinimo būstu (angl.
housing), kuris apima ne tik namo ar buto turėjimą, bet ir būsto nusidėvėjimą, jame esančius
patogumus, pakankamo gyvenamojo ploto kiekvienam namų ūkio nariui užtikrinimą,
pasitenkinimą būstu.
2. Sveikatos (angl. psycho-physical well-being) sritis apima žmogaus sveikatos būklę bei sveikatos
paslaugų prieinamumą. Sveikatos paslaugos priklauso asmenims teikiamų viešųjų paslaugų
grupei, tačiau, atsižvelgiant į didelę jų svarbą (t. y. asmens sveikatos būklė daro tiesioginę įtaką
jo gebėjimams integruotis į darbo rinką), ši paslaugų grupė išskirta atskirai.
3. Švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumo (angl. accessibility to services) sritis yra susijusi su
viešųjų paslaugų infrastruktūros plėtra ir jų prieinamumu. Pavyzdžiui, tinkamas išsilavinimas
yra viena iš esminių prielaidų susirasti geriau apmokamą darbą ir užsitikrinti stabilias
pajamas.
4. Kultūros ir socialinio dalyvavimo (angl. culture and social integration) sritis apima poilsio,
laisvalaikio infrastruktūrą, kultūrinių poreikių patenkinimo ir saviraiškos galimybes, taip pat
tokius socialinės aplinkos elementus kaip tarpasmeniniai santykiai, parama iš artimų žmonių,
pilietinis dalyvavimas.
5. Gyvenamosios aplinkos (angl. living environment) sritis apima fizinės aplinkos kokybės
rodiklius (vandens, oro užterštumas, triukšmas iš gatvės ir pan.), taip pat saugumo lygį
(nusikalstamumo lygis vietovėje).
6. Infrastruktūros (angl. infrastructure) sritis apima susisiekimo (transporto tinklai) ir ryšių
(informacinės technologijos) infrastruktūrą.
Atsižvelgiant į aprašytą gyvenimo kokybės modelį, buvo sudarytas ir apskaičiuotas vertinime
naudojamas gyvenimo kokybės indeksas, kuris iliustruoja situaciją šalyje konkrečiais metais.
Gyvenimo kokybės indeksas buvo susietas su 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje ES struktūrinės
paramos lėšomis vykdytomis intervencijomis, skirtomis gyvenimo kokybei gerinti. Šis indeksas
naudojamas, atliekant poveikio vertinimą ir analizuojant, kiek ir kokiu mastu ES struktūrinės paramos
lėšos prisidėjo prie indeksą sudarančių rodiklių kaitos ir atitinkamai prie gyvenimo kokybės šalyje
gerėjimo (blogėjimo).
Pagal atskiras aprašyto ir vertinime naudojamo gyvenimo kokybės modelio sritis ES struktūrinės
paramos lėšomis įgyvendintos priemonės suskirstytos į atskiras intervencijų kategorijas (įdarbinimo
ir užimtumo skatinimo intervencijos, aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos, sveikatos paslaugų
teikimo intervencijos, švietimo paslaugų teikimo intervencijos, socialinių paslaugų teikimo
intervencijos). Pirmajai – trečiajai gyvenimo kokybės modelio sritims priskirtos priemonės tiesiogiai
susijusios su skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, be to, jos prisideda ir prie gyvenimo kokybės
gerinimo, o penktajai – šeštajai sričiai priskirtos priemonės neturi tiesioginės įtakos skurdo ir
socialinės atskirties mažinimui, tačiau yra skirtos aplinkos gerinimui ir gyvenimo kokybės didinimui.
Detalesnės gyvenimo kokybės modelio ir analizuojamų priemonių sąsajos pateikiamos 1.2 skyriuje.

Skurdo ir socialinės atskirties samprata
Gyvenimo kokybės koncepcija yra glaudžiai susijusi su socialinės atskirties ir skurdo sąvokomis,
kadangi skurdas ir socialinė atskirtis daro neigiamą įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Vadovaujantis
Europos Komisijos dokumentais,8 socialinė atskirtis gali būti apibrėžta kaip būsena, kurią patiriantis
žmogus ar asmenų grupės negali dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime – socialiniame,
Europos Komisijos komunikatas. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos
bendroji programa. KOM(2010) 758 galutinis.

8
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politiniame, ekonominiame, kultūriniame, o šią būseną lemia nepriėjimas prie darbo, pajamų,
mokymosi galimybių bei socialinių ir bendruomeninių tinklų veiklų9. Kituose akademiniuose
šaltiniuose socialinė atskirtis apibrėžiama kaip kompleksinis ir daug dimensijų apimantis procesas,
kuris susijęs tiek su išteklių, paslaugų, tam tikrų teisių trūkumu, tiek su apribotomis asmens
galimybėmis dalyvauti įvairiose veiklose ekonominėje, kultūrinėje, socialinėje ir politinėje srityse,
kurios prieinamos kitiems visuomenės nariams. Socialinė atskirtis daro neigiamą įtaką tiek žmogaus
gyvenimo kokybei, tiek visuomenės socialinei sanglaudai10.
Socialinės atskirties rizikos veiksniai yra ligos, neįgalumas, ilgalaikis nedarbas, priklausomybė nuo
narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kalbos nemokėjimas, nepakankamos pajamos. Paminėtina, kad
teorinėje literatūroje kaip vienas iš esminių socialinės atskirties elementų išskiriamas skurdas, kuris
gali būti tiek socialinės atskirties priežastis, tiek pasekmė. Išskiriamos kelios asmenų, kuriems
labiausiai gresia socialinės atskirties rizika, kategorijos: neįgalieji, pagyvenę asmenys, probleminės
šeimos ir vaikai, iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, turintys priklausomybių asmenys, tautinės
mažumos, ilgalaikiai bedarbiai. Siekiant, kad žmogus aktyviai dalyvautų visuomeniniame gyvenime,
pirmiausiai turi būti patenkinti jo būtinieji poreikiai (maisto, būsto, šilumos, miego). Šiems poreikiams
patenkinti reikalingi pakankami materialiniai ištekliai. Dalyvavimas darbo rinkoje ir pakankamas
pajamų lygis yra viena esminių sąlygų, prisidedančių prie būtiniems poreikiams patenkinti reikiamų
išteklių užtikrinimo. Jei šių resursų trūksta, žmogus susiduria su nepritekliaus arba skurdo rizikos
problema. Paminėtina, kad skurdas visais atvejais lemia ir socialinę atskirtį.
Skurdas apibrėžiamas kaip būklė, kai trūksta materialinių, socialinių ir kultūrinių išteklių net
mažiausiam visuomenėje priimtam gyvenimo lygiui užtikrinti. Pasaulio Bankas išskiria skurdo
dimensijas, pavyzdžiui, nepakankamos pajamos ir bazinių prekių bei paslaugų (maistas, darbužiai,
būstas ir vaistai), reikalingų oriam išgyvenimui, trūkumas, žemas sveikatos ir švietimo paslaugų
prieinamumas bei kokybė, prieigos prie švaraus vandens nebuvimas ir netinkamos sanitarinės
sąlygos, fizinio nesaugumo jausmas11. Europos Komisijos dokumentuose12, nagrinėjančiuose skurdo
problematiką, nurodoma, kad skurdas apima daugelį dalykų, įskaitant per mažas pajamas ir
nepakankamus materialinius išteklius oriai gyventi; nepakankamas galimybes gauti pagrindines
paslaugas (pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, aprūpinimas būstu, švietimas); išstūmimą iš darbo rinkos
ir prastą darbo kokybę. Vadinasi, skurdo mažinimo tikslas reikalauja ne tik tiesioginių priemonių
(galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimo ir darbo vietų kūrimo), bet ir veiksmų kitose politikos
srityse, pavyzdžiui, veiksmingos socialinės apsaugos sistemos, kuri leistų negalintiems dirbti ar
laikinai neturintiems darbo užsitikrinti apsaugą nuo atskirties ir skurdo; viešųjų socialinių paslaugų
prieinamumo ir kokybės (sveikatos, švietimo, socialinės pagalbos); būsto klausimų sprendimo;
socialinių tikslų ir principų versle skatinimo, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo; pilietiškumo bei
bendruomeniškumo aktyvinimo.
Skurdo situacijai nustatyti naudojami skurdo rizikos rodikliai. Visuotinai sutarta, kad skurdo rizikos
riba apibrėžiama kaip sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys
namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų. Skurdo rizikos lygis apibrėžiamas kaip žmonių, kurių
pajamos mažesnės nei skurdo rizikos riba (60 proc. vidutinių disponuojamųjų pajamų šalyje), kiekis.
Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad skurdo rizikos lygis yra santykinis dydis, šis rodiklis daugiau atspindi
ne skurdo situaciją, o šalyje esančią pajamų nelygybę. Toks matavimo būdas iliustruoja vadinamąją
santykinio skurdo sampratą, t. y. kai skurstančiais laikomi asmenys, kurių pajamos mažesnės, lyginant
su kitų visuomenės narių gaunamomis pajamomis.

9 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas bei Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Socialinės integracijos paslaugos
socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant
efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą. 2011 m.
10 University Bristol. Bristol Institute for Public Affairs. The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. January 2007.
11 World Bank, „Poverty and Inequality Analysis“. Poverty Reduction and Equity, 2011; Kristian Niemetz. A New
Understanging of Poverty: Poverty Measurement and Policy Implications. 2011.
12 Europos Komisijos komunikatas. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės
sanglaudos bendroji programa. KOM(2010) 758 galutinis.
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Skurdo rizikos lygis, kaip strateginio konteksto rodiklis, Lietuvoje buvo įtvirtintas 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje. Joje numatyta, kad iki 2013 m. bus siekiama
sumažinti skurdo rizikos lygį iki 10 proc. Paminėtina, kad šiuo metu Lietuvoje žemiau skurdo rizikos
lygio gyvena apie 20 proc. gyventojų: 2005 m. skurdo rizikos lygis šalyje siekė 20,5 proc., 2007 m.
sumažėjo iki 19,1 proc., tačiau 2009 m. dėl ekonominės krizės vėl išaugo iki 20,6 proc. Vadovaujantis
2012 m. duomenimis, skurdo lygis šalyje siekė 18,6 proc.13 Paminėtina, kad, įtraukus ne tik skurdo, bet
ir socialinės atskirties dimensiją, skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių šalies gyventojų
skaičius yra didesnis. Pavyzdžiui, 2012 m. skurdą ir socialinę atskirtį patyrė apie 32,5 proc. šalies
gyventojų14.
Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis15, prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje
atskirtyje priskiriami asmenys, kurie tenkina bent vieną iš trijų sąlygų: 1) yra žemiau skurdo rizikos
ribos (t. y. neturi pakankamo pajamų lygio); 2) susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi (t. y. dėl
lėšų stokos susiduria su tam tikrais materialinio nepritekliaus elementais, pavyzdžiui, negali apmokėti
būsto nuomos ar šildymo sąskaitų, negali apmokėti nenumatytų išlaidų ir pan.); 3) gyvena labai mažo
darbo intensyvumo namų ūkiuose16. Skurdo ir socialinės atskirties problemoms itin svarbus ir
teritorinis aspektas, kadangi skurstantys ar socialiai atskirti asmenys dažnai būna susitelkę atskiruose
regionuose ar net mažesnėse srityse. Itin didelis skurdo ar socialinės atskirties pavojus kyla tam
tikroms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, vaikams, jaunimui, vienišiems tėvams, bedarbiams,
išlaikytinių turintiems namų ūkiams, asmenims iš migrantų šeimų, etninių mažumų atstovams,
žmonėms su negalia. Be to, skurdas dažniau gresia moterims nei vyrams. Apibendrinant, galima
išskirti šias skurdo rizikos grupes, kurios faktiškai atitinka ir asmenų, kuriems labiausiai gresia
socialinės atskirties rizika, kategorijas:
1. Vaikai (augantys be vieno iš tėvų ar daugiau nei 3 vaikų šeimose) – vertinant pagal amžių,
skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai iki 18 m. Lietuvoje tokių vaikų skurdo rizikos lygis
2012 m. siekė 20,8 proc. Šeimų, kur vaikai augo su vienu iš tėvų, skurdo rizikos lygis siekė
39,2 proc., o šeimų su trimis ir daugiau vaikų skurdo lygis – 29,2 proc.
2. Jaunimas – 2012 m. jaunuolių, kurių amžius siekia 18–24 metus, skurdo rizikos lygis sudarė
20,2 proc. Vadovaujantis amžiaus kriterijumi, jaunimas atsidūrė antroje vietoje (po vaikų) tarp
amžiaus grupių, kurių nariai patiria didžiausią skurdo riziką.
3. Bedarbiai – pagrindinė darbingo amžiaus žmonių skurdo priežastis yra nedarbas, o skurdo
pavojus bedarbiams yra penkis kartus didesnis nei dirbantiems žmonėms. 2012 m. Lietuvoje
54,4 proc. bedarbių gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Dirbančių žmonių skurdo rizikos lygis
siekė 7,6 proc.
4. Vyresnio amžiaus žmonės – 2012 m. Lietuvos gyventojų, esančių 65 m. amžiaus ir vyresnių,
skurdo lygis siekė 18,7 proc. ir, lyginant su 2011 m., padidėjo 9 proc. Tokia situacija susiklostė
dėl to, kad vidutinė senatvės pensija (po pensijų sumažinimo) buvo 1 Lt mažesnė už skurdo
rizikos ribą, todėl pensininkai, gaunantys vidutinę ar mažesnę pensiją, atsidūrė žemiau skurdo
rizikos ribos. Vertinant pagal amžiaus kriterijų, senatvės pensininkai atsidūrė trečioje vietoje
(po vaikų ir jaunimo) tarp didžiausią skurdo riziką patiriančių visuomenės gruodų. 50–64 m.
amžiaus asmenų skurdo lygis 2012 m. buvo labai panašus ir siekė 18,6 proc. Galima daryti
prielaidą, kad šios amžiaus grupės asmenų skurdo lygis didėja dėl išstūmimo iš darbo rinkos.
5. Vieniši žmonės – 2012 m. vienų gyvenančių asmenų skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekė
31,6 proc.
6. Žmonės su negalia – neįgaliųjų nedarbo lygis yra du kartus didesnis nei žmonių, neturinčių
negalios, o neįgaliųjų užimtumo lygis siekia tik 45 proc. Paminėtina, kad žmonių su negalia
skurdo lygis yra 70 proc. didesnis už vidutinį. Ekonominius sunkumus dažnai patiria ne tik
neįgalieji, bet ir visas namų ūkis, nuo kurio jie yra priklausomi.
Lietuvos statistikos departamento duomenys.
Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012 m.
15 Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012 m.
16 Labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose gyvenančių asmenų dalis – asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriuose visų
darbingo amžiaus (18–59 metų) nesimokančių asmenų dirbtų valandų suma neviršija 20 % jų galimo dirbti pilno darbo laiko,
dalis.
13
14

19

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

7. Socialinės rizikos asmenys (nuteistieji, piktnaudžiaujantys narkotinėmis ir psichotropinėmis
medžiagomis); etninių mažumų atstovai (didžiausią grupę sudaro romai), kurie dažnai gyvena
neproporcingo įvairaus pobūdžio nepritekliaus sąlygomis.
8. Vyresnio amžiaus moterys ar moterys, grįžtančios į darbo rinką, – dėl mažesnio darbo
užmokesčio, dėl problemų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, dėl išstūmimo iš darbo
rinkos ir nepakankamo pajamų lygio moterys susiduria su didesne skurdo rizika nei vyrai.
Apibendrinant galima teigti, kad skurdo ir socialinės atskirties reiškiniai yra tarpusavyje susiję,
kadangi skurstantys žmonės visą laiką patiria ir socialinę atskirtį. Sprendžiant skurdo ir socialinės
atskirties problemas bei užtikrinat žmonėms geresnes ekonominio ir socialinio gyvenimo sąlygas,
prisidedama prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Paminėtina, kad visapusiškas gyvenimo kokybės
apibrėžimas apima ne tik ekonominius ir socialinius, bet ir gyvenamosios aplinkos kriterijus. Skurdo,
socialinės atskirties ir gyvenimo kokybės sąsajos pateikiamos paveiksle.
1 paveikslas. Gyvenimo kokybės, socialinės atskirties ir skurdo sąsajos

Atsižvelgiant į aptartas teorines prielaidas, buvo apibrėžtas vertinimo objektas, kuris detaliau
pristatomas kitame skyriuje.

1.3 VERTINIMO OBJEKTAS
Vertinimo objektas – skurdo ir socialinės atskirties mažinimui bei gyvenimo kokybės gerinimui
skirtos priemonės, įgyvendintos pagal 2007–2013 m. veiksmų programas.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje gyvenimo kokybė ir sanglauda buvo
išskirta kaip 3 prioritetinė kryptis, nurodant, kad gyvenimo kokybės gerinimo siekiama, investuojant į
vietos potencialą, gerinant viešųjų paslaugų teikimą ir aplinkos kokybę. Vertinimo metu gyvenimo
kokybė buvo apibrėžta ir priemonės analizei pasirinktos vadovaujantis ne tik ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategija, bet ir anksčiau pristatytu gyvenimo kokybės modeliu, apimančiu ekonominę,
socialinę ir aplinkos dimensijas bei tokias sritis kaip materialinė gerovė, sveikata, švietimo ir
socialinės paslaugos, kultūra, socialinis aktyvumas, gyvenamoji aplinka, infrastruktūra. Priemonės,
atsižvelgiant į jų siekiamus tikslus, buvo suskirstytos į dvi grupes pagal išskirtas gyvenimo kokybės
modelio dimensijas. Ekonominei ir socialinei dimensijai buvo priskirtos skurdą ir socialinę atskirtį
mažinančios intervencijos, o aplinkos dimensijai – prie gyvenamosios aplinkos gerinimo
prisidedančios priemonės. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijos pagal veiklos
sektorius buvo suklasifikuotos į penkias intervencijų kategorijas.
1. Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų grupei priskirtos priemonės, kurios „tradiciškai“
siejamos su skurdo ir socialinės atskirties mažinimu (aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės, specifinėms socialinės rizikos grupėms skirtos priemonės ir kt.).
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2. Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų grupei, kuri teorinėje literatūroje minima kaip viena
iš esminių pagrindinius žmogaus poreikius patenkinančių veiklų, priskirtos aprūpinimo būstu
priemonės.
3. Sveikatos paslaugų teikimo intervencijų grupei priskirtos priemonės, kurias įgyvendinant buvo
kuriama nauja psichinės sveikatos paslaugų infrastruktūra, taip pat infrastruktūros
modernizavimo priemonės, kurias vykdant buvo siekiama prisidėti prie pagrindinių gyventojų
mirtingumą ar sumažėjusį darbingumą sukeliančių sveikatos problemų sprendimo.
4. Švietimo paslaugų teikimo intervencijų grupei priskirtos pakankamai tradicinės priemonės,
klasifikuojant jas pagal didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančias tikslines
grupes (specialiųjų poreikių vaikai ir studentai, socialinės rizikos asmenys, neįgalieji) ar
gyvenamąsias vietose (kaimo teritorijos).
5. Socialinių paslaugų teikimo intervencijų grupei priskirtos intervencijos, kuriomis plėstas
teikiamų socialinių paslaugų spektras didžiausią skurdo ir socialinės atskirties riziką
patiriančioms visuomenės grupėms (stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimas,
profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems, integralios pagalbos plėtra).
Priemonės, kurios skirtos jau esamos socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros
modernizavimui, nebuvo įtrauktos.
Vertinimo objektas analizuojamas, atsižvelgiant į platesnę ir siauresnę jo sampratas. Vadovaujantis
platesne vertinimo objekto samprata, nagrinėjamos 49 priemonės, kurios po atrankos išskirtos kaip
prisidėjusios prie gyvenimo kokybės gerinimo. Šiai analizei naudojamas gyvenimo kokybės indeksas
bei taikomas poveikio vertinimo kriterijus. Siauresnė vertinimo objekto samprata suponuoja, kad
didesnis dėmesys skiriamas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonėms. Buvo identifikuotos
33 priemonės (iš jau minėtų 49), prisidedančios prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.
Vadovaujantis siauresne vertinimo objekto samprata, analizuojamas ES finansinių intervencijų
tinkamumas, rezultatyvumas, pakankamumas, poveikis ir tvarumas. Pagal siauresnę vertinimo objekto
sampratą nagrinėjamos tik ekonominę ir socialinę gyvenimo kokybės dimensijas iliustruojančios
priemonės, o pagal platesnę vertinimo objekto sampratą įtraukiamos ir aplinkos dimensijos
priemonės (tiesa, vertinamas tik jų poveikis).
2 lentelė. Platesnė ir siauresnė vertinimo objekto sampratos
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtos intervencijos
Ekonominė ir socialinė dimensija
1. ĮDARBINIMO IR UŽIMTUMO SKATINIMO INTERVENCIJOS
VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
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-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos
kūrimas ir įgyvendinimas
VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui
VP1-1.2-SADM-05-V Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas
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
VP1-1.3-SADM-03-V Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė
reabilitacija
2. APRŪPINIMO BAZINIAIS IŠTEKLIAIS INTERVENCIJOS
VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
3. SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO INTERVENCIJOS
VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimas
VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių

Aplinkos gerinimui skirtos
intervencijos
Aplinkos dimensija
VP2-3.2-IVPK-01-V
Plačiajuosčiai
elektroninių ryšių tinklai
VP2-4.3-SM-01-V
Kelių
tinklo
tobulinimas gerinant saugų eismą ir
mažinant neigiamą poveikį aplinkai
VP2-4.4-SM-01-V
Valstybinės
reikšmės kelių ir geležinkelių
infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas
VP2-4.4-SM-02-R
Savivaldos
transporto
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra
VP2-5.1-SM-01-V
Transeuropinės
reikšmės
automobilių
kelių
infrastruktūros
pralaidumo
didinimas, techninių parametrų
gerinimas
VP2-5.1-SM-02-V
Transeuropinės
reikšmės
geležinkelio
linijų
modernizavimas ir plėtra, reikiamos
infrastruktūros
sukūrimas
viešiesiems logistikos centrams
steigti
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Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtos intervencijos
Ekonominė ir socialinė dimensija
skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir
visavertis gydymas
VP3-2.1-SAM-05-V
Diferencijuotų
kompleksinės
psichiatrinės
pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas
VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų įkūrimas
VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
4. ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO INTERVENCIJOS
VP1-2.2-ŠMM-06-V Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų
ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
VP1-2.2-ŠMM-10-V Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir
kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač
kaimo vietovėse
VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios
ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems
teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą
VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo
didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)
VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems studentams
VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas
VP3-2.2-ŠMM-09-V Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų
steigimas
VP3-2.2-ŠMM-10-V
Pedagoginių
psichologinių
tarnybų
infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų,
socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas
5. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO INTERVENCIJOS
VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų
kompetencijų ugdymas
VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas:
integralios pagalbos plėtra
VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra
VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos,
neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra

Aplinkos gerinimui skirtos
intervencijos
Aplinkos dimensija
VP2-5.4-SM-01-V
Saugų
eismą
gerinančios
inžinerinės
infrastruktūros diegimas, miestų
aplinkkelių tiesimas
VP3-1.1-VRM-01-R
Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra
VP3-1.1-VRM-02-R
Probleminių
teritorijų plėtra
VP3-1.2-VRM-01-R
Prielaidų
spartesnei
ūkinės
veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas
VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių
būklės gerinimas
VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų
teritorijų tvarkymas
VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo
biržos teritorinių darbo biržų
infrastruktūros modernizavimas
VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas ir plėtra
VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas
VP3-3.3-SM-01-V
Kompleksinė
ekologiško viešojo transporto plėtra

Kitame skyriuje pateikiama informacija apie vertinimo metodiką, kuri taikoma į vertinimo objektą
patekusioms priemonėms nagrinėti.
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1.4 VERTINIMO METODIKA
Atliekant vertinimą ir nagrinėjant vertinimo objektą, buvo siekiama atsakyti į suformuluotus
vertinimo klausimus, įgyvendinamos vertinimo veiklos ir taikomi kiekvienai iš šių veiklių numatyti
vertinimo metodai.
3 lentelė. Vertinimo klausimai, veiklos ir metodai
Vertinimo klausimai
1. Kaip keitėsi socialinė – ekonominė situacija ir
makroekonominiai / konteksto rodikliai socialinės
atskirties ir skurdo mažinimo srityje Lietuvoje, ES ir
kitose ES valstybėse?
2. Kokie yra reglamentų ir kitų strateginių
dokumentų reikalavimai 2007–2013 m. laikotarpiu
dėl gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties
ir skurdo rizikos mažinimo prioriteto? Kaip keičiasi
teisės aktų ir strateginių dokumentų nuostatos 2014–
2020 m. (lyginamoji analizė)?
3.
Aprašyti
veiksmų
programų
priemonių,
prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo,
socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo,
intervencijų logiką ir išnagrinėti intervencijų tęstinį
tinkamumą veiksmų programų įgyvendinimo
laikotarpiu.

Vertinimo veiklos
1.
Socialinės
–
ekonominės
situacijos analizė

Metodai
Antrinių informacijos
analizė
Lyginamoji analizė

2.
Strateginių
dokumentų analizė

Antrinių šaltinių
analizė
Lyginamoji analizė

3.
Skurdo
ir
socialinės atskirties
mažinimui
skirtų
intervencijų loginio
modelio parengimas

4. Ar pakankamai Lietuvoje išnaudojamos ES
struktūrinės
paramos
teikiamos
galimybės,
sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės
atskirties ir skurdo rizikos mažinimo problemas?
Kokia yra kitų ES valstybių narių praktika?
5. Ar pasirinktos tinkamos priemonės ir būdai
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir
skurdo rizikos mažinimo strateginiam prioritetui
įgyvendinti?
6. Koks intervencijų (pagal visas veiksmų programas),
prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo,
socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo,
mastas ir struktūra:
6.1. lėšų suma iš viso, pagal priemones, pagal jas
pateiktą projektų skaičių, pagal pareiškėjo tipą, pagal
projekto dydį;
6.2. pasiskirstymas (absoliučiais dydžiais ir
proporcijas) pagal investicijų pobūdį (socialinę
aplinką, ekonominę aplinką ir fizinę aplinką
(teritorijas))?
7. Ar pakankamai lėšų skirta šioms intervencijoms ir
ar užtikrintas jų suderinamumas?
8. Kaip sekėsi įgyvendinti veiksmų programų tikslus
ir uždavinius gyvenimo kokybės gerinimo, skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo srityse? Kokių
rezultatų pasiekta, įgyvendinant veiksmų programas?

4.
Skurdo
ir
socialinės atskirties
mažinimui
skirtų
intervencijų
tinkamumo analizė

Antrinių šaltinių informacijos
analizė
Interviu
Fokusuota grupinė diskusija
Loginiai modeliai
Teorija
grįstas
poveikio
vertinimas
Antrinių šaltinių informacijos
analizė
Interviu su projektų vykdytojais
Projektų dalyvių apklausa
Fokusuota grupinė diskusija

šaltinių

informacijos

5.
Skurdo
ir
socialinės atskirties
mažinimui
skirtų
finansinių išteklių
paskirstymo analizė

Antrinių šaltinių informacijos
analizė
Intervencijų paskirstymo ir jų
pakankamumo žemėlapiai

6.
Skurdo
ir
socialinės atskirties
mažinimui
skirtų
intervencijų
rezultatyvumo
analizė

Antrinių informacijos šaltinių
analizė
Interviu su projektų vykdytojais
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Vertinimo klausimai
9. Ar ir kiek veiksmų programų įgyvendinimas
prisidėjo prie aktualių strateginio konteksto rodiklių
ir kitų susijusių oficialių šalies lygmens statistinių
rodiklių, susijusių su gyvenimo kokybės gerinimu,
skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, pokyčių?
10. Kokį poveikį gyvenimo kokybei turėjo
intervencijos, skirtos strategijoje numatytų uždavinių
(geriau panaudoti vietos potencialą, teikti kokybiškas
ir prieinamas viešąsias paslaugas, siekti geresnės
aplinkos kokybės) įgyvendinimui? Kokiais rodikliais
tai galima pamatuoti (makroekonominiai / konteksto,
poveikio ir rezultato rodikliai)? Kokie tų rodiklių
pokyčiai?
11. Kurie veiksmų programų prioritetai ir priemonės
labiausiai tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir
skurdo rizikos mažinimo? Gerosios praktikos
pavyzdžiai.
12. Kokios priemonės nepakankamai prisidėjo prie
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir
skurdo rizikos mažinimo ir kokios priežastys?
13. Ar veiksmų programų įgyvendinimo rezultatai
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityse
atitinka tikslinių grupių poreikius ir yra tvarūs?

14. Kokios priemonės ir įgyvendinimo būdai būtų
tinkamesni / veiksmingesni, siekiant gyvenimo
kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo
rizikos mažinimo 2014–2020 m. laikotarpiu?

Vertinimo veiklos
7.
Skurdo
ir
socialinės atskirties
mažinimui
skirtų
intervencijų
poveikio ir tvarumo
analizė

Metodai
Antrinių informacijos šaltinių
analizė
Interviu su projektų vykdytojais
Projektų dalyvių apklausa
Teorija
grįstas
poveikio
vertinimas, taikant prisidėjimo
analizės požiūrį
Kontrafaktinis
poveikio
vertinimas

Antrinių šaltinių informacijos
analizė
Poveikio
gyvenimo
kokybei
vertinimas
pagal
gyvenimo
kokybės indeksą
8.
Išvadų
rekomendacijų
formulavimas

ir

Vertinimo metu buvo vadovaujamasi siauresne ir platesne vertinimo objekto samprata bei taikomi
atitinkami duomenų rinkimo ir analizės metodai. Vertinimo loginis modelis pristatomas paveiksle.
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2 paveikslas. Vertinimo loginis modelis
Siauresnė vertinimo objekto samprata
ES struktūrinės paramos poveikio skurdo ir socialinės atskirties mažinimui vertinimas
33 priemonės, apimančios ekonominę ir socialinę gyvenimo kokybės dimensijas
Kriterijai: tinkamumas, pakankamumas, rezultatyvumas, poveikis ir tvarumas
Duomenų analizės metodai: teorija grįstas poveikio vertinimas (kokybinis) ir
kontrafaktinis poveikio vertinimas (kiekybinis)

Duomenų rinkimo metodai
Antrinių informacijos šaltinių analizė
Projektų dalyvių apklausos
Interviu su projektų vykdytojais
Fokusuotos grupinės diskusijos su administruojančių institucijų atstovais

Platesnė vertinimo objekto samprata
ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei vertinimas
49 priemonės, apimančios ekonominę, socialinę ir aplinkos gyvenimo kokybės dimensijas
Kriterijai: poveikis ir tvarumas
Duomenų analizės metodai: teorija grįstas poveikio vertinimas (kokybinis), analizuojant ES
struktūrinės paramos intervencijų poveikį gyvenimo kokybės indekso šalyje kaitai

Interviu
Interviu metodas buvo taikomas, siekiant surinkti informaciją iš projektų vykdytojų apie konkrečių
intervencijų atitikimą tikslinių grupių poreikiams, projektų rezultatus, efektyvumą ir poveikį, pasiektų
rezultatų tvarumo prielaidas, pagrindines projektų įgyvendinimo metu kilusias problemas. Detalus
interviu respondentų sąrašas pateikiamas 8 priede.

Apklausos
Siekiant surinkti informaciją apie ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų intervencijų
tinkamumą ir poveikį projektų dalyviams, 2014 m. vasario mėn. buvo atliktos elektroninės keturių
Lietuvos darbo biržos projektų, įgyvendintų pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, dalyvių
apklausos: „VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-04001 Laikino užimtumo rėmimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-08-002 Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „VP11.2-SADM-02-V-03-001 Parama neįgaliesiems“. Šiuose projektuose buvo taikytos skirtingos aktyvios
darbo rinkos politikos priemonės (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija,
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas) bei teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems.
Atsižvelgiant į projektų dalyvių ir apklausų respondentų skaičių, paminėtina, kad apklausų metu gauti
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duomenys buvo naudojami bendroms subjektyvioms nuomonės tendencijoms tikslinėje grupėje
iliustruoti. Apklausų rezultatai pagal skirtingus projektus pateikiami ataskaitos 7 priede, o pagrindinės
apklausų respondentų charakteristikos apibendrinamos lentelėje.
4 lentelė. Apklausų dalyvių charakteristikos
Projektas

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis mokymas
Įdarbinimas subsidijuojant
Darbo rotacija
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
„Būk aktyvus darbo rinkoje“
Įdarbinimas subsidijuojant
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
„Laikino užimtumo rėmimas“
Viešieji darbai
„Parama neįgaliesiems“
Profesinės reabilitacijos paslaugos

Dalyvių
skaičius

Klausimyno
peržiūrų
skaičius

Atsakiusiųjų
skaičius

Dalis nuo žmonių,
peržiūrėjusių
klausimyną

10.157
14.232
901
1.323

290
310
35
57

122
113
11
18

42 %
36 %
31 %
32 %

6.102

166

70

42 %

15.983

135

39

29 %

1.700

197

98

50 %

Fokusuotos grupinės diskusijos
Atliekant vertinimą, buvo organizuotos dvi fokusuotos grupinės diskusijos su vertinamas priemones
administruojančių institucijų (Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo
ir mokslo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos) atstovais. Pirmoji diskusija buvo skirta bendrai
skurdo ir socialinės atskirties intervencijų logikai aptarti, o antrosios diskusijos metu buvo
nagrinėjama švietimo sektoriaus priemonių intervencijos logika, jų įgyvendinimo prielaidos, atitikimas
tikslinių grupių poreikiams, pasiekti rezultatai ir pagrindinės problemos.

Teorija grįstas poveikio vertinimas
Teorija grįstas poveikio vertinimas vadovaujasi pokyčio teorija ir siekia rekonstruoti priežastinius
mechanizmus. Teorijos yra apibrėžiamos kaip politikos formuotojų ar konkrečias priemones
administruojančių institucijų atstovų prielaidos (angl. assumptions) apie tai, kaip konkrečių
intervencijų lėšos turėtų prisidėti prie siekiamų įgyvendinti pokyčių.17 Problemų, remiamų veiksmų,
sukuriamų produktų ir rezultatų (konkrečių pokyčių) bei jiems įtaką darančių išorinių veiksnių
grandinė apibūdinama kaip intervencijos logika. Intervencijos logika turėtų būti aprašyta
programavimo dokumentuose, tačiau 2007–2013 m. skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų
intervencijų logika nebuvo aiškiai apibrėžta.
Teorija grįstas poveikio vertinimas apėmė du etapus: konceptualųjį (teorijos identifikavimas) ir
empirinį (teorijos patikrinimas). Pirmiausiai buvo parengtas bendras intervencijų „žemėlapis“,
susiejantis prie skurdo ir socialinės atskirties prisidedančias ir 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje
įgyvendintas priemones. Šis modelis apėmė penkias intervencijų kategorijas (įdarbinimo ir užimtumo
skatinimo intervencijos, aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos, sveikatos paslaugų teikimo
intervencijos, švietimo paslaugų teikimo intervencijos ir socialinių paslaugų teikimo intervencijos).
Paskui buvo parengti intervencijų logikos modeliai kiekvienai iš penkių intervencijų kategorijų,
kuriuose susietos problemos ir jų priežastys, joms spręsti skirti veiksmai, gauti produktai ir rezultatai,
prielaidos, reikalingos intervencijų sėkmei, bei išorės veiksniai, darantys įtaką intervencijų
įgyvendinimui. Rengiant loginius modelius, buvo vadovaujamasi Ted Kenneth Bradshaw pasiūlyta
17
European
Commission.
Theory-Based
Evaluation.
Detalesnė
informacija
<http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/pdf/impact/theory_impact_guidance.pdf>.

adresu:
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skurdo ir socialinės atskirties priežastis nagrinėjančių bei veiksmus šioms problemoms spręsti
siūlančiomis teorijomis.18 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje įgyvendintos skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui skirtos intervencijos buvo susietos su konkrečiomis teorijomis. Glausta vertinime
taikomų skurdo ir socialinės atskirties teorijų bei sąsajų su įgyvendintomis intervencijomis apžvalga
pateikiama lentelėje, o detalesni teoriniai skurdo ir socialinės atskirties aiškinimai pristatomi 9 priede.
5 lentelė. Teorijų sąsajos su 2007–2013 m. Lietuvoje vykdytomis skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo intervencijomis
Teorija

Apibūdinimas (prielaidos)

Siūlomi veiksmai problemai
spręsti

Individualių
trūkumų
teorija

Skurdo ir socialinės atskirties
situaciją
lemia
individualūs
veiksniai,
pavyzdžiui,
nepakankama
motyvacija,
mažesni gebėjimai, negalia.

Skurdo
kultūros
teorija

Skurdą ir socialinę atskirtį lemia
skirtinga
nei
visuomenėje
įsitvirtinusi vertybių sistema ir
elgesio modelis, o skurdo kultūrą
dažniausiai sutvirtina netinkamos
socialinės sąlygos ar visuomenė
gajūs įsitikinimai bei stereotipai.

Struktūrinių
nesėkmių
teorija

Skurdą ir socialinę atskirtį lemia
struktūriniai apribojimai, kadangi
ekonominė ir socialinė sistema
suteikia
žmonėms
ribotas
alternatyvas ir išteklius, būtinus
gerovės kūrimui ir pajamų
užtikrinimui.

Geografinių
skirtumų
teorija

Tam
tikruose
regionuose
gyvenančių žmonių skurdą ir
socialinę atskirtį lemia tai, kad
šiose
teritorijose
trūksta
objektyvių
išteklių,
būtinų
gerovės ir pajamų kūrimui.

- Pagalbos susirandant darbą
veiksmai
Mokesčių
lengvatos,
jei
uždirbamas mažesnis atlyginimas
už minimalų
- Ribotas socialinių išmokų
mokėjimo laikas
- Specialios integracijos programos,
perkeliant socialiai pažeidžiamas
grupes iš rizikos teritorijų į
priemiesčius
Alternatyvios
edukacinės
programos jaunimui
- Smulkaus verslo skatinimas, kad
jis būtų vykdomas individualiai, o
ne bendruomeniniu pagrindu
Socialinės
politikos
sričių
pritaikymas skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui, didinant
medicininių
paslaugų
prieinamumą,
įsidarbinimo
galimybes, švietimo ir socialinių
paslaugų prieinamumą
- Alternatyvių institucijų plėtra
(alternatyvios
švietimo
ir
apgyvendinimo programos, moterų
verslai)
Vietinio
pramonės
konkurencingumo
tobulinimas,
ekonominių
zonų
kūrimas,
teritorinių klasterių skatinimas
- Programų, skirtų įperkamam
būstui,
iniciavimas,
būsto
prieinamumo didinimas
- Investicijos į infrastruktūrą,
didinant teritorijos patrauklumą

2007–2013 m.
vykdytos VP
intervencijos
Įdarbinimo
ir
užimtumo
skatinimo
intervencijos
- Švietimo paslaugų
teikimo
intervencijos
Įdarbinimo
ir
užimtumo
skatinimo
intervencijos
Aprūpinimo
baziniais ištekliais
intervencijos

- Sveikatos paslaugų
teikimo
intervencijos
- Švietimo paslaugų
teikimo
intervencijos
- Socialinių paslaugų
teikimo
intervencijos

Aprūpinimo
baziniais ištekliais
intervencijos

Paminėtina, kad rekonstruojant atskirų intervencijų kategorijų logiką ir braižant loginius modelius,
buvo vadovaujamasi ne tik 200–2013 m. laikotarpio intervencijų logikos samprata19, bet atsižvelgiama
ir į 2014–2020 m. laikotarpiui įvestas naujoves20, t. y. į loginius modelius įtraukta informacija apie

18 Ted K. Bradshaw, „Theories of Poverty and Anti-Poverty Programmes in Community Development“, Rural Poverty Research
Center, 2006.
19 European Commission. The New Programming Period, 2007–2013: Methodologocal Working Papers. Working Document
No. 2. Indicators for Monitoring and Evaluation: a Practical Guide. June 2006.
20 European Commission. The Programming Period 2014–2020. Guidance Document on Monitoring and Evaluation –
European Regional Development Fund and Cohesion Fund. Concepts and Recommendations. October 2013.
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prielaidas, kurios reikalingos, siekiant, kad intervencijos būtų sėkmingos, bei išorės veiksnius, kurie
gali daryti įtaką intervencijų įgyvendinimui.
6 lentelė. 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių intervencijų logikos sampratos skirtumai
2007–2013 m.

2014–2020 m.

Antra, vadovaujantis loginiais modeliais ir atliekant poveikio vertinimą, buvo tikrinami priežastiniai
ryšiai tarp produktų ir rezultatų, t. y., buvo siekiama nustatyti, ar įgyvendintos intervencijos tikrai
prisidėjo prie siekiamų pokyčių (skurdo ir socialinės atskirties mažinimo bei gyvenimo kokybės
gerinimo). Taip pat buvo išskirti išoriniai faktoriai (kontekstas), kurie turėjo įtakos intervencijų
rezultatams ir planuotam poveikiui. Teorija grįstas poveikio vertiniams buvo atliekamas makro lygiu,
analizuojant ES struktūrinės paramos intervencijų poveikį vertinimo tikslais sudarytam gyvenimo
kokybės indeksui.

Poveikio vertinimas makro lygiu: gyvenimo kokybės indeksas
Vertinant 2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų priemonių poveikį
gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui nacionaliniu (makro) lygiu, buvo
naudojamas gyvenimo kokybės indeksas (toliau – GKI). Indekso kaip metodologinės vertinimo
priemonės panaudojimą lėmė platesnė vertinimo objekto samprata, pagal kurią į vertinimo objektą
buvo įtrauktos ne vien tiesiogiai prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidėjusios priemonės,
bet ir ES struktūrinės paramos intervencijos, kurios buvo skirtos infrastruktūros plėtrai,
gyvenamosios aplinkos gerinimui, aplinkosaugos standartų užtikrinimui. GKI buvo sudarytas,
atsižvelgiant į pasirinktą gyvenimo kokybės sampratą, kuri pristatyta šios ataskaitos 1 skyriuje, atliktą
tarptautinių organizacijų skaičiuojamų gyvenimo kokybės indeksų apžvalgą (detaliau žr. 1 priedą),
taip pat mokslinės literatūros, skirtos gyvenimo kokybės matavimui, apžvalgą.
GKI yra metodologinis instrumentas, leidžiantis nustatyti situacijos kaitą valstybėje. Vertinime
naudojamas GKI apjungia ir vizualizuoja rodiklius, kurių klasteriams galima nustatyti ES struktūrinės
paramos poveikį. Į GKI įtraukti rodikliai yra susieti su priemonių veiklomis. Sukonstruotame indekse
naudojami rodikliai pasižymi dvejomis savybėmis: matuoja gyvenimo kokybę ir taip pat leidžia
nustatyti ES intervencijų mastą. Pasaulyje naudojami indeksai, skirti gyvenimo kokybei matuoti, šiam
vertinimui nebuvo tinkami, nes juos sudarantys rodikliai buvo pernelyg bendro pobūdžio. Pavyzdžiui,
plačiausiai pasaulyje naudojamas Jungtinių Tautų Žmogaus socialinės raidos indeksas yra sudarytas iš
4 rodiklių (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, vidutinė gyventojų mokymosi trukmė, laukiama
vidutinė gyventojų mokymosi trukmė, bendrosios nacionalinės pajamos tenkančios vienam
gyventojui), kurie yra bendro pobūdžio ir nėra tiesiogiai susieti su ES struktūrinės paramos lėšomis
vykdomomis intervencijomis. Dėl šių priežasčių poveikiui vertinti taip pat netinka Economist
Intelligence Unit skaičiuojamas gyvenimo kokybės indeksas, Jungtinių Tautų Daugiamatis skurdo
indeksas. Bendrieji rodikliai, naudojami tarptautiniuose indeksuose, leidžia nustatyti skirtumus tarp
valstybių, jie yra orientuoti į visas šalis, todėl nepakankamai atspindi Lietuvos specifiką. Pavyzdžiui,
tarptautiniuose indeksuose sveikatos sričiai matuoti dažniausiai naudojami rodikliai yra susieti su
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kūdikių mirtingumu, sergamumu infekcinėmis ligomis, o Lietuvoje aktualu yra sergamumas
onkologiniais susirgimais, sveiko gyvenimo metų ilgėjimas. Siekiant tiksliau įvertinti situacijos
Lietuvoje dinamiką ir ES struktūrinės paramos įtaką jai, buvo sukonstruotas indeksas.
Vadovaujantis vertinime naudojamu gyvenimo kokybės modeliu, gyvenimo kokybė siejama su
galimybėmis užsitikrinti pakankamą materialinės gerovės lygį, kurį apibrėžia su darbu ir užimtumu
siejamos pajamos ir apsirūpinimas būstu. Gerėjančią gyvenimo kokybę signalizuoja pasitenkinimas
savo sveikatos būkle, išaugęs švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumas, intensyvėjantis
dalyvavimas kultūriniame gyvenime, o taip pat palanki gyvenamoji aplinka – mažėjantis aplinkos
užterštumas ir išaugęs viešasis saugumo lygis.
GKI struktūriškai yra sudarytas iš dimensijų, kurios skaidomos į sritis, o šios į komponentus, kurie
matuojami subjektyviais ir objektyviais rodikliais. Vertinime naudojamą GKI sudaro 3 dimensijos:
ekonominė, socialinė ir aplinkos. Ekonominė dimensija sudaryta iš materialinės srities, kuri skaidoma
į 3 komponentus: pajamas, užimtumą ir nedarbą ir apsirūpinimą būstu. Pajamoms matuoti naudojami
objektyvūs rodikliai: vidutinės disponuojamos namų ūkio piniginės ir natūrinės pajamos,
materialiniame nepritekliuje gyvenančių žmonių skaičius ir socialinių pašalpų gavėjų skaičius.
Užimtumas ir nedarbas matuojamas standartiniais užimtumo rodikliais: nedarbo lygiu, darbo biržoje
registruotų bedarbių skaičiumi, įsidarbinusiųjų neįgaliųjų skaičiumi. Apsirūpinimas būstu matuojamas
rodikliais, atspindinčiais socialiai pažeidžiamų asmenų būsto trūkumo mastą ir namų ūkio išlaidų dalį,
kuri skiriama būsto išlaikymui.
Socialinė dimensija sudaryta iš 4 sričių: sveikatos, švietimo paslaugų, socialinių paslaugų, kultūros ir
socialinio aktyvumo. Sveikatos srities rodikliai, atsižvelgiant į tarptautinę GKI sudarymo praktiką,
parinkti vadovaujantis prielaida, kad gerėjant gyvenimo kokybei ilgėja gyvenimo trukmė, todėl vienas
iš rodiklių, matuojančių sveikatos sritį, yra vidutinė būsimo gyvenimo trukmė, antrasis – sveiko
gyvenimo metai. Antroji socialinės dimensijos sritis – švietimo paslaugos, kurią matuojantys rodikliai
parinkti, vadovaujantis tokia pačia logika, kaip ir sveikatos srities atveju: gerėjant švietimo paslaugų
prieinamumui auga dalyvaujančių skaičius, didėja šalies gyventojų išsilavinimo lygis. Trečioji sritis –
socialinės paslaugos, kurias matuoja rodikliai, susiję su nestacionarių ir stacionarių socialinių paslaugų
įstaigų skaičiumi, socialines paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičiumi. Kultūros ir socialinio
aktyvumo sričiai skirti rodikliai matuoja piliečių įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, dalyvavimą
bendruomeniniuose judėjimuose, narystę profesinėse sąjungose ir politinėse partijose.
Aplinkos dimensiją sudaro aplinkos ir saugumo bei infrastruktūros sritys. Aplinkos ir saugumo sritis
sudaryta iš gamtos apsaugos ir saugumo komponentų. Gamtos apsaugos komponentas yra įtrauktas,
laikantis prielaidos, jog gyvenimo kokybė yra aukštesnė mažiau užterštoje aplinkoje. Gamtos apsaugos
komponentas matuojamas oro ir vandens užterštumo rodikliais. Antrasis šios srities komponentas –
saugumas, kuris GKI suvokiamas kaip mažas nusikalstamumo lygis, – yra matuojamas baudžiamųjų
nusižengimų skaičiumi ir nukentėjusiųjų nuo nusikalstamos veikos asmenų skaičiumi. Infrastruktūros
sritį matuoja infrastruktūrinių tinklų plėtros rodikliai – valstybinės reikšmės automobilių su
patobulinta danga ilgis, geležinkelio linijų ilgis, sutvarkyti želdinių plotai, plačiajuosčio ryšio skvarba ir
kelių eismo įvykių skaičius.
Į GKI įtraukti tie rodikliai, kurie buvo kaupiami ne vėliau nei nuo 2007 m. pamečiui, o duomenų
kaupimo spragos nebuvo ilgesnės nei vieneri metai. Skaičiuojant GKI, buvo naudojamos Lietuvos
darbo biržos, Higienos instituto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Martyno Mažvydo
bibliotekos Bibliotekininkystės centro, LR kultūros ministerijos, Verslininkų ir darbdavių asociacijos,
Lietuvos liaudies kultūros centro, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos,
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėse kaupiamos statistinių
rodiklių reikšmės. Daugiausia duomenų panaudota iš Europos Komisijos statistikos tarnybos
EUROSTAT ir Lietuvos statistikos departamento. Šios statistikos tarnybos kaupia ir sistemina
statistinius duomenis iš įvairių šaltinių bei apibendrintus pateikia visuomenei, todėl yra vienas
prieinamiausių ir patikimiausių informacijos šaltinių.

29

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

GKI sudarančių sričių svoriai, skaičiuojant galutinį GKI, nėra tolygūs. Remiantis literatūros apžvalga ir
tarptautine GKI skaičiavimo praktika, didžiausias dėmesys yra skiriamas materialinei gerovei – ši sritis
sudaro 30 proc. viso GKI. Socialinėje dimensijoje esančiai sveikatos sričiai skirta 20 proc. galutinio
indekso dalies, švietimo paslaugoms – 15 proc., socialinėms paslaugoms – 10 proc., kultūros ir
socialinio aktyvumo – 5 proc. Aplinkos dimensiją sudarančioms infrastruktūros, aplinkos ir saugumo
sritims skirta po 10 proc. svorio galutiniame indekse. Siekiant nustatyti gyvenimo kokybės kaitos
tendencijas, GKI apskaičiuotas pamečiui nuo 2007 m. iki 2012 m. imtinai. GKI skaičiavimo
metodologija pateikiama šios ataskaitos 2 priede.
7 lentelė. Gyvenimo kokybės indekso struktūra ir matavimo rodikliai
Sritis / komponentas

Rodikliai/matavimo vienetai
Ekonominė dimensija
Vidutinės disponuojamos namų ūkio
piniginės ir natūrinės pajamos per mėn. /
Lt
Materialiniame nepritekliuje gyvenantys
žmonės (ekonominiai sunkumai ir
ilgalaikio naudojimo prekių trukumas) /
proc.
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius /
asmenys

Pajamos

Materialinė
gerovė
(30 proc. GKI)

Užimtumas
nedarbas

ir

Apsirūpinimas
būstu

Sveikata
(20 proc. GKI)

Švietimo paslaugos
(15 proc. GKI)

Socialinės paslaugos
(10 proc. GKI)

Nedarbo lygis / proc.
Darbo biržoje registruoti bedarbiai /
tūkst.
Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per
metus / skaičius
Socialiai
pažeidžiami
asmenys
susiduriantys su būsto problemomis /
asmenys
Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie
apgyvendinti savivaldybių socialiniuose
būstuose / asmenys
Labai didelė išlaidų būstui išlaikyti našta
namų ūkiams / proc.
Socialinė dimensija
Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė / m.
Sveiko gyvenimo metai (vyrai ir moterys)
/ metai
Subjektyvus sveikatos vertinimas (labai
gerai)/ proc.
Žmonių, mirusiųjų nuo piktybinių navikų,
kraujotakos sistemos ligų ir išorinių
priežasčių skaičius / tūkst.
Vaikai dalyvaujantys ikimokykliniame ir
priešmokykliniame
ugdyme,
metų
pabaigoje / proc.
Neformaliojo švietimo įstaigas lankę
vaikai / tūkst.
Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–64
metų amžiaus gyventojų) / proc.
Anksti ugdymo ir mokymo įstaigas
palikusių 18-24 metų jaunimo dalis /
proc.
Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų
(krizių centrų, laikino gyvenimo įstaigų
vaikams ir motinoms, savarankiško
gyvenimo
namų
seneliams
ir

Duomenų šaltinis

Statistikos departamentas

EUROSTAT
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos duomenys
Statistikos departamentas
Lietuvos darbo birža
Lietuvos darbo birža
Statistikos departamentas

Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
Higienos institutas
EUROSTAT
EUROSTAT
Higienos institutas
Švietimo
informacinių
technologijų centras
Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
EUROSTAT

Statistikos departamentas
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Rodikliai/matavimo vienetai
neįgaliesiems, nakvynės namai) skaičius /
vnt.
Stacionarių socialinių paslaugų (globos)
įstaigų
vaikams,
suaugusiems
ir
neįgaliesiems skaičius / vnt.
Asmenų, socialines paslaugas gavusių
dienos centruose, skaičius / tūkst. asmenų
Socialinių paslaugų namuose gavėjų
skaičius / asmenys
Bibliotekų skaitytojų, muziejų lankytojų ir
teatrų žiūrovų skaičius / tūkst.

Kultūra ir socialinis aktyvumas
(5 proc. GKI)

Narių skaičius politinėse partijose ir
profesinėse sąjungose metų pabaigoje /
tūkst. asmenų
Meno mėgėjų kolektyvų skaičius /vnt.

Gamtos
apsauga
Aplinka
saugumas
(10 proc. GKI)

ir

Aplinkos dimensija
Ūkio, buities ir gamybos užterštų (be
valymo) nuotekų išleidimas į paviršinius
vandenis / tūkst. m³
Oro užterštumas sveikatai žalingomis
dalelėmis / tūkst. tonos
Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų
nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst.
gyventojų / skaičius

Saugumas
Asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų,
baudžiamųjų nusižengimų skaičius /
skaičius

Infrastruktūra
(10 proc. GKI)

Valstybinės reikšmės automobilių kelių su
patobulinta danga ilgis metų pabaigoje /
km
Sutvarkytų želdynų (parkų ir skverų)
plotas / ha
Geležinkelio ilgis metų pabaigoje / km
Kelių eismo įvykių skaičius / skaičius
Plačiajuosčio ryšio skvarba, tenkanti 100
gyventojų, įskaitant ISDN ekvivalentines
linijas / vnt.

Duomenų šaltinis

Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
Kultūros
ministerijos
ir
Martyno Mažvydo bibliotekos
Bibliotekininkystės
centro
duomenys
Statistikos departamento ir
Verslininkų ir darbdavių
asociacijos duomenys
Liaudies kultūros centro
duomenys

Statistikos departamentas
EUROSTAT
Informatikos
departamento
reikalų
duomenys
Informatikos
departamento
reikalų
duomenys

ir
ryšių
prie Vidaus
ministerijos
ir
ryšių
prie Vidaus
ministerijos

Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
Statistikos departamentas
Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Statistikos departamentas

Šaltinis: sudaryta ESTEP.

Poveikio vertinimas mikro lygiu: kontrafaktinis poveikio vertinimas
Siekiant išmatuoti grynąjį labiausiai prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidedančių
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų poveikį, vertinimo metu buvo atliktas kontrafaktinis
poveikio vertinimas. Kontrafaktinis poveikio vertinimas remiasi tikslinės ir kontrolinės grupių
lyginimu pagal nustatytus poveikio rodiklius. Tikslinę grupę sudaro intervencijos dalyviai, o į
kontrolinę grupę patenka intervencijos poveikio nepatyrę asmenys. Tam, kad tikslinės ir kontrolinės
grupių lyginimas parodytų realų intervencijos poveikį, būtina, kad šios dvi grupės būtų kiek įmanoma
panašesnės viena į kitą. Vienas iš būdų atsižvelgti į skirtumus tarp tikslinės ir kontrolinės grupių ir
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juos kontroliuoti yra panašiausių atvejų analizė (angl. propensity score matching). Šis metodas buvo
pasitelktas šio vertinimo metu. Grynasis intervencijos poveikis buvo nustatytas dvigubo skirtumo
metodu (angl. difference-in-differences), kuris yra paremtas poveikio rodiklių lyginimu tikslinėje ir
kontrolinėje grupėse prieš ir po intervencijos:
GRYNASIS INTERVENCIJOS POVEIKIS = SKIRTUMAS TARP DVIEJŲ GRUPIŲ ĮGYVENDINUS POLITIKĄ –
SKIRTUMAS TARP DVIEJŲ GRUPIŲ PRIEŠ ĮGYVENDINANT POLITIKĄ
Grynasis intervencijos poveikis parodo apimtį, kuria tikslinės grupės rezultatai yra geresni (blogesni)
nei būtų tuo atveju, jei intervencija nebūtų įgyvendinta.
Vertinimo metu buvo atliktas kontrafaktinis aktyvios darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių
poveikio vertinimas. Siekiant įvertinti ADRP priemonių poveikį buvo atrinkti du baigti finansuoti
projektai pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, apėmę penkias ADRP
priemones: darbo įgūdžių įgijimo rėmimą, darbo rotaciją, įdarbinimą subsidijuojant, profesinį mokymą
ir viešuosius darbus.
8 lentelė. Informacija apie projektus, kurių metu įgyvendintų ADRP priemonių poveikis buvo
vertinimas
Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
Išmokėtos lėšos
Dalyvių skaičius pagal ADRP
priemones

Laikino užimtumo rėmimas

Įsidarbinimo galimybių didinimas

2009 01 01 – 2009 12 31

2008 12 01 – 2011 05 31

14.429.324 Lt
Viešieji darbai – 15.983.

113.651.731 Lt
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – 1.323;
Darbo rotacija – 901;
Įdarbinimas subsidijuojant – 14.232;
Profesinis mokymas – 10.157.

Šaltinis: sudaryta ESTEP, remiantis www.esparama.lt duomenimis ir projektų įgyvendinimo ataskaitomis.

Atliekant kontrafaktinę analizę buvo naudojamasi Lietuvos darbo biržos ir Sodros pateiktais
nuasmenintais duomenimis apie 2008 m. gruodžio 1 d. (prieš pirmojo projekto pradžią) darbo biržoje
registruotus bedarbius. Duomenys leido išskirti kiekvienos iš penkių ADRP priemonių, įgyvendintų
pagal projektus „Laikino užimtumo rėmimas“ ir „Įsidarbinimo galimybių didinimas“, dalyvius. Verta
pažymėti, kad iš viso buvo išskirtos penkios tikslinės grupės (kiekvienai priemonei po tikslinę grupę).
Kiekvieną tikslinę grupę sudarė asmenys, dalyvavę tik toje konkrečioje priemonėje, kurios poveikis
vertinamas. Dėl nevienodų ADRP priemonių įgyvendinimo mastų penkių tikslinių grupių dydžiai yra
skirtingi. Turimi duomenys leidžia teigti, kad tarp projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ metu
įgyvendintos priemonės „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“ dalyvių buvo 215 asmenų, kurie nedalyvavo
jokioje kitoje ADRP priemonėje. Atliekant kontrafaktinę analizę šie asmenys sudarė darbo įgūdžių
įgijimo rėmimo tikslinę grupę. Darbo rotacijos tikslinę grupę sudarė 256 asmenys, įdarbinimo
subsidijuojant – 2.930, profesinio mokymo – 1.953, viešųjų darbų – 3.067.
Taip pat buvo išskirti nė vienos ADRP priemonės poveikio nepatyrę bedarbiai (kontrolinė grupė).
Vertinimo metu buvo lyginami tikslinės ir kontrolinės grupių įsidarbinimo, darbo dienų skaičiaus ir
pajamų rodikliai prieš ir po intervencijos. Įsidarbinimo rodiklis buvo suprantamas kaip asmenų,
konkrečiais metais dirbusių bent vieną darbo dieną, dalis. Grynasis intervencijos poveikis buvo
nustatytas lyginant minėtus rodiklius tarp dviejų grupių dvigubo skirtumo metodu.
Siekiant kontroliuoti skirtumus tarp tikslinės ir kontrolinės grupių buvo atlikta panašiausių atvejų
analizė. Išskirtos septynios stebimos savybės, kurios gali turėti įtaką bedarbio įsidarbinimo
galimybėms: lytis, išsilavinimas, amžius, darbo stažas, savivaldybė, nedarbo laikotarpis ir negalios
lygis. Kiekvienam bedarbiui buvo priskirti panašumo įverčiai. Panašumo įvertis parodo tikimybę, kad
konkretus asmuo dalyvaus intervencijoje, atsižvelgiant į jo turimas stebimas savybes. Tie bedarbiai,
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kurių panašumo įverčiai yra panašūs, yra panašūs ir pagal septynias stebimas savybes. Tai vadinama
subalansuotumo savybe (angl. balancing property).21
Yra keturi skirtingi būdai, kaip panaudoti panašumo įverčius ir užtikrinti tikslinės bei kontrolinės
grupių panašumą: artimiausio atvejo parinkimas, „Spindulio“ parinkimas, stratifikacinis parinkimas ir
Kernel parinkimas22. Šiame kontrafaktinio poveikio vertinime buvo naudojamas Kernel metodas.
Kernel funkcija kiekvienam iš kontrolinės grupės narių priskiria svorį – koeficientą, kurio dydis
priklauso nuo to, kiek asmeniui priskirtas panašumo įvertis yra artimas tikslinės grupės narių
panašumo įverčiams. Tokiu būdu skaičiuojant kontrolinės grupės įsidarbinimo, darbo dienų skaičiaus
ir pajamų rodiklius didesnis svoris suteikiamas tiems asmenims, kurie pagal stebimas savybes yra
panašūs į tikslinę grupę. Kernel metodas leidžia atsižvelgti į visų bedarbių įsidarbinimo, darbo dienų
skaičiaus ir pajamų rodiklius, todėl jį rekomenduojama taikyti tuomet, kai kontrolinė grupė yra labai
didelė23. Kadangi šiuo konkrečiu atveju kontrolinę grupę sudarė beveik 77.469 asmenys, Kernel
metodas buvo tinkama alternatyva.
Užtikrinus stebimų savybių kontrolę buvo skaičiuojami įsidarbinimo, darbo dienų skaičiaus ir pajamų
rodiklių skirtumai tarp tikslinės ir kontrolinės grupių 2007–2012 metais. Skaičiuojant keturių
priemonių – darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant ir profesinio
mokymo – poveikį svarbiausi buvo 2008 m. (metai prieš intervenciją) ir 2012 m. (pirmi metai po
intervencijos). Šiuo atveju grynojo intervencijos poveikio formulė buvo tokia:
GRYNASIS INTERVENCIJOS POVEIKIS = SKIRTUMAS TARP DVIEJŲ GRUPIŲ 2012 M. – SKIRTUMAS
TARP DVIEJŲ GRUPIŲ 2008 M.
Kadangi viešųjų darbų priemonė pagal projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ buvo įgyvendinama
2009 m., vertinant viešųjų darbų poveikį grynojo intervencijos poveikio formulė buvo tokia:
GRYNASIS INTERVENCIJOS POVEIKIS = SKIRTUMAS TARP DVIEJŲ GRUPIŲ 2010 M. – SKIRTUMAS
TARP DVIEJŲ GRUPIŲ 2008 M.
Remiamasi prielaida, kad prieš intervenciją užfiksuotas skirtumas tarp tikslinės ir kontrolinės grupių
būtų išlikęs toks pats ir po intervencijos, jei intervencija nebūtų įgyvendinta. Dėl šios priežasties
grynasis intervencijos poveikis parodo, kokiu mastu tikslinės grupės įsidarbinimo, darbo dienų
skaičiaus ir pajamų rodikliai yra geresni (blogesni) nei būtų tuo atveju, jei intervencija nebūtų
įgyvendinta.

21 Pabrėžtina, kad skaičiuojant panašumo įverčius subalansuotumo sąlyga yra patenkinama ne visuomet. Vienas kitam artimi
tikslinės ir kontrolinės grupių atstovų panašumo įverčiai suponuoja, kad šie asmenys yra panašūs vienas į kitą pagal septynių
savybių rinkinį. Vis dėlto tai negarantuoja, kad tikslinės ir kontrolinės grupių nariai yra panašūs pagal visas atskiras to
rinkinio savybes. Kai kuriais atvejais siekiant patenkinti subalansuotumo sąlygą vertintojams teko atsisakyti kai kurių
stebimų savybių kontrolės. Tai reiškia, kad vertinant skirtingų ADRP priemonių poveikį tikslinės ir kontrolinės grupių
panašumas buvo užtikrintas nevienodu lygiu. Kita vertus, visais atvejais buvo užtikrinama, kad tikslinė ir kontrolinė grupė
yra panašios viena į kitą pagal didžiausią įtaką įsidarbinimo, darbo dienų skaičiaus ir pajamų rodikliams darančias savybes –
išsilavinimą, amžių ir darbo stažą. Tai, kad šie kintamieji stipriausiai atsiliepia įsidarbinimo, darbo dienų skaičiaus ir pajamų
rodikliams, parodė regresinė analizė. Toliau parodoma, kurių stebimų savybių įtaka bedarbių įsidarbinimo, darbo dienų
skaičiaus ir pajamų rodikliams buvo kontroliuojama vertinant kiekvieną iš ADRP priemonių: darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
ir darbo rotacija – visos septynios savybės, įdarbinimas subsidijuojant ir profesinis mokymas– išsilavinimas, amžius, darbo
stažas, negalios lygis ir nedarbo periodas, viešieji darbai – išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir nedarbo periodas.
22 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir PPMI Group. Kontrafaktinio vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių
duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas. 4 priedas, p. 35.
23
European Commission, Evalsed Sourcebook: Method and Techniques. Detalesnė informacija adresu:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf>.
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1.5 GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMUI SKIRTI FINANSINIAI IŠTEKLIAI
Nuo 2007 m. iki 2014 m. sausio 1 d.24 pagal į vertinimo objektą patekusias 49 priemones gyvenimo
kokybės gerinimui šalyje buvo skirta 12,394 mlrd. Lt,25 iš kurių skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui – 2,882 mlrd. Lt. Analizuojamu laikotarpiu gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų paramos
lėšų suma sudarė 9,233 mlrd. Lt, iš kurių skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų suma
– 2,248 mlrd. Lt. Didžioji dalis gyvenimo kokybės gerinimui skirtų lėšų iki 2014 m. sausio 1 d. jau buvo
įsisavinta, kadangi išmokėtos paramos suma siekė 74 proc. viso skirto finansavimo. Nagrinėjant vien
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų lėšų įsisavinimo spartą, paminėtina, kad iki 2014 m.
sausio 1 d. buvo išmokėta 78 proc. visų skirtų lėšų.
3 paveikslas. Gyvenimo kokybės gerinimui (iš jų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui)
skirtos ir išmokėtos lėšos

Vertinant gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų lėšų pasiskirstymą pagal atskiras gyvenimo kokybės
indekso sritis, paminėtina, kad didžioji dalis lėšų buvo išmokėta susisiekimo infrastruktūros gerinimui
(41,4 proc. viso finansinio paketo), o didelį finansinį svorį turėjo priemonės, pagal kurias buvo
įgyvendinami transeuropinės reikšmės geležinkelių ir kelių modernizavimui bei plėtrai, techninių
parametrų gerinimui skirti projektai.
4 paveikslas. Atskiroms gyvenimo kokybės gerinimo sritims tekusios investicijos 2007–
2013 m.

24
25

Visi finansiniai duomenys šiame skyriuje pateikiami, vadovaujantis iš SFMIS gauta informacija.
Įskaičiuotas ES finansavimas, bendrasis finansavimas, savivaldybių lėšos ir privačios lėšos.
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Pakankamai didelė finansinių išteklių dalis išmokėta aplinkosauginės situacijos gerinimo priemonėms
(23,8 proc.), tarp kurių daugiausiai paramos investuota į vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemų
plėtrą. Materialinės gerovės didinimo sričiai, kuriai priskirtinos įdarbinimo ir užimtumo skatinimo bei
aprūpinimo būstu intervencijos, buvo išmokėta 12,6 proc. viso finansinio paketo lėšų. Pakankamai
didelė investicijų dalis buvo išmokėta kitos viešosios infrastruktūros plėtrai (10,4 proc.), finansuojant
plačiajuosčių elektroninių ryšio tinklų diegimą, probleminių teritorijų ir regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtrą. Paminėtina, kad skurdą ir socialinę atskirtį mažinančioms priemonėms, kurios
apima įdarbinimo ir užimtumo, aprūpinimo būstu, sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo
intervencijas, buvo išmokėta 24,4 proc. visų finansinio paketo, skirto gyvenimo kokybei gerinti, lėšų.
Analizuojant vien skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtas lėšas (2,248 mlrd. Lt) pagal
atskirtas intervencijų kategorijas, matyti, kad didžioji investicijų dalis – 45,9 proc. – buvo išmokėta
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijoms. Šioje intervencijų kategorijoje didžiausio
finansavimo susilaukė priemonė „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (28,5 proc. visų
išmokėtų lėšų), pagal kurią Lietuvos darbo birža įgyvendino aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėms skirtus projektus, bei priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ (6,4 proc. visų išmokėtų lėšų), pagal kurią buvo vykdomi pažeidžiamoms
visuomenės grupėms skirti projektai. Paminėtina, kad pagal šią priemonę iki 2014 m. sausio 1 d. buvo
įgyvendinama net 69 proc. visų įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų kategorijai priskirtų
projektų. Tokį projektų pagal šią priemonę skaičių lemia jos įgyvendinimo specifika, kadangi priemonė
vykdoma konkurso būdu, projektus įgyvendina nevyriausybinės organizacijos, o projektų apimtis nėra
didelė. Be to, kiekvienai socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiai grupei vykdomi specifiniai
projektai, atsižvelgiant į tikslinės grupės problemas.
5 paveikslas. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtos lėšos pagal atskiras
intervencijų kategorijas

Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijoms (aprūpinimui būstu) išmokėta 5,7 proc. viso finansinio
paketo lėšų, iš kurių 1 proc. buvo skirta priemonei „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.
Pagal šią intervencijų kategoriją buvo įgyvendinami 192 projektai, iš kurių didžioji dalis – 80 proc. –
skirti daugiabučių namų renovacijai, o 20 proc. – socialinio būsto plėtrai ir atnaujinimui probleminėse
teritorijose. Sveikatos paslaugų teikimo intervencijoms buvo išmokėta 26,2 proc. finansinio paketo lėšų.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad sveikatos paslaugų teikimo priemonės buvo planuotos kaip turinčios
prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo, tačiau vertinimo metu jos priskirtos prie skrudo ir
socialinės atskirties mažinimo intervencijų, atsižvelgiant į sveikatos svarbą darbingumui ir žmonių
galimybėms dalyvauti darbo rinkoje bei visuomeniniame gyvenime. 11,3 proc. finansinio paketo lėšų
buvo išmokėta priemonei, pagal kurią vykdyta ambulatorinių, palaikomojo gydymo bei slaugos
paslaugų plėtra.
Švietimo paslaugų teikimo intervencijoms buvo skirta 10,9 proc. visų į skurdo ir socialinės atskirties
mažinimą investuotų lėšų. Didžiausia finansinių išteklių dalis šioje intervencijų kategorijoje išmokėta
universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimui (2,5 proc. viso finansinio paketo), siekiant
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gerinti tiek švietimo, tiek kitų paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams. Vertinant pagal
įgyvendinamų projektų skaičių, taip pat matyti, kad didesnė dalis švietimo sektoriaus projektų (62 iš
148 projektų, t. y. 42 proc.) buvo skirti universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimui.
Socialinių paslaugų teikimo intervencijoms buvo skirta 11,14 proc. visų skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui išmokėtų lėšų, o daugiausiai investuota į stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtrą. Pavyzdžiui, priemonei „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“ skirta 5,6 proc. viso finansinio paketo, o priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“ – 5,3 proc. Finansinių lėšų pasiskirstymą atspindi ir įgyvendinamų projektų
skaičius, kadangi 52 proc. visų pagal šiai intervencijų kategorijai priskirtas priemones įgyvendinamų
projektų buvo skirti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrai (117 projektų iš 224), 32 proc.
projektų – stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrai (70 projektų), 10 proc. projektų – integralios
pagalbos plėtrai, derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Apibendrinant ir vertinant pagal visoms 33 priemonėms, prisidedančioms prie skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo, išmokėtų lėšų mastą, matyti, jog įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos
(ypač aktyvios darbo rinkos politikos priemonės) 2007–2013 m. laikotarpiu buvo pagrindiniai
veiksmai, kuriais siekta spręsti skurdo ir socialinės atskirties problemą ir reaguoti į ekonominės krizės
pasekmes. Detalesnė informacija apie visas į vertinimo objektą patekusias priemones, joms skirtas ir
išmokėtas lėšas pateikiama 3 priede.
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2 SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ POKYČIŲ LIETUVOJE IR ES ŠALYSE
ANALIZĖ
Šalies ekonominės ir socialinės situacijos pokyčius atspindi pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai
rodikliai, pavyzdžiui, užimtumas, nedarbo lygis, namų ūkių pajamos, vidutinis darbo užmokestis,
skurdo rizikos lygis, gyvenimo sąlygų rodikliai (išlaidos būstui, būsto kambarių skaičius, materialiniai
nepritekliai ir kt.), švietimo ir sveikatos apsaugos vertinimas26. Ekonominį ir socialinį kontekstą
iliustruojantys rodikliai buvo įtraukti į Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją įgyvendinančias veiksmų programas kaip strateginiai konteksto rodikliai.
Nagrinėjant socialinių ir ekonominių rodiklių pokyčius, 2007–2013 m. laikotarpį būtina dalinti į kelis
etapus. Pirmasis etapas apima 2007 m., kai makroekonominiai rodikliai buvo pasiekę rekordinį lygį,
buvo fiksuojamas itin spartus ūkio augimas. Antrasis etapas truko 2008–2010 m., kai pasaulio
ekonomika stipriai lėtėjo, rodikliai prastėjo. Trečiasis etapas apima 2010–2013 m., kai po pasiekto
dugno Lietuvos ir užsienio šalių ūkis stabilizavosi bei ėmė kilti aukštyn. Šiame skyriuje aptariamus
ekonominius ir socialinius rodiklius galima sugrupuoti į kelias grupes, kurios apima atskirus į veiksmų
programas įtrauktus strateginius konteksto rodiklius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonominės situacijos rodikliai;
Užimtumo rodikliai;
Nedarbo rodikliai;
Gyvenimo sąlygų rodikliai;
Švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų rodikliai;
Skurdo rizikos rodikliai.

Ekonominės situacijos rodikliai
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies išsivystymo lygį.
2007 m. Lietuvos BVP to meto kainomis sudarė 99229,294 mln. Lt, vienam asmeniui tenkanti BVP
dalis siekė 30708,841 Lt. 2007 m. Lietuvos BVP augimo tempas siekė 9,8 proc. ir tris kartus pranoko
ES vidurkį. Pagal šį rodiklį Lietuva nusileido tik Slovakijai (10,5 proc.). 2008 m. ES ūkio augimas lėtėjo,
o 2009 m. visų, išskyrus Lenkiją, Bendrijos narių BVP smuko. Didžiausią nuosmukį Europoje patyrė
Latvija, Lietuva ir Estija atitinkamai -17,7 proc., -14,8 ir -14,1 proc. Staigų Baltijos šalių BVP nuosmukį
lėmė „sprogęs“ nekilnojamojo turto burbulas, stipriai sumažinti atlyginimai, smukęs vartojimas27.Taip
pat reikia pastebėti, kad Lietuva ir kaimyninės šalys yra mažos atviros ir dinamiškos ekonomikos,
jautrios net ir menkiems svyravimams. 2011 ir 2012 m. Baltijos šalių ekonomikos atsitiesė ir pagal
augimą atsidūrė ES lyderių trejetuke.

26 Visų šiame skyriuje naudojamų statistinių rodiklių reikšmės pateiktos iš Statistikos departamento ir EUROSTAT duomenų
bazių. Dėl šios priežasties po pateiktais paveikslais duomenų šaltinis atskirai nėra nurodomas.
27 Reikia pridurti, kad Baltijos šalių BVP „išsipūtimą“ iš dalies lėmė vadinamosios kainų ir darbo užmokesčio augimo spiralės
susidarymas. Kai kurių ES valstybių darbo rinkų atsivėrimas sustiprino emigraciją iš Lietuvos ir kaimyninių šalių bei
paaštrino kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą: darbo jėgos ėmė trūkti, ji sparčiai brango. Siekiant išlaikyti
kvalifikuotą darbo jėgą, buvo didinami darbo užmokesčiai, paskui juos didėjo infliacija, kilo kainos. Tokiu būdu pamažu
didėjo BVP apimtys iki 2007 m.
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6 paveikslas. BVP augimo tempas ES šalyse 2009 m.

7 paveikslas. BVP augimo tempas ES šalyse 2011 m.

Vidutinės disponuojamos pajamos yra mikro lygmens rodiklis, parodantis gyventojų ekonominę
padėtį. Vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos 2008 m. sudarė vidutiniškai 2847,8 litus per mėn.,
o disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui – 1133,2 litus per mėn. Palyginti su 2007 m.
disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui padidėjo 15 proc. (vienam asmeniui – 19 proc.). 2008–
2010 m. vidutinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkiui smuko 655 Lt arba 23 proc. ir sudarė
2193,2 Lt, vienam namų ūkio nariui tenkančios pajamos sumažėjo 227 Lt arba 20 proc. ir sudarė
905 Lt.
2008 m. didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio disponuojamos pajamos buvo 32 proc. didesnės nei
kaime. Per dvejus metus skirtumas šiek tiek sumažėjo, tačiau išliko ženklus – 2010 m. didžiųjų miestų
namų ūkių pajamos buvo 25,5 proc. didesnės nei kaime ir siekė atitinkamai 2545,7 ir 1896,5 litų.
2008 m. didžiausios disponuojamos pajamos vienam namų ūkiui buvo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
apskrityse – atitinkamai 3229,5 Lt, 3225,4 Lt, 3123,8 Lt. Mažiausios pajamos buvo fiksuojamos
Marijampolės (2042,6 Lt), Utenos (2247,2 Lt) ir Šiaulių (2239,1 Lt) apskričių namų ūkiuose. 2010 m.
lyderių pozicijas išlaikė trys didžiausios apskritys. Mažiausiomis pajamomis disponavo Telšių ir
Alytaus apskričių namų ūkiai. Reikia pastebėti, kad stipriausią pajamų smukimą krizės metu išgyveno
Telšių apskrities namų ūkiai. 2007–2008 m. pasižymėję didžiausiu augimu, 2008–2010 m. šios
apskrities vidutinės namų ūkių pajamos sumažėjo 40 proc. ir Telšių apskritis apskričių sąraše pagal šį
rodiklį nukrito į paskutinę vietą.
Didžiausios disponuojamos pajamos 2008–2010 m. buvo namų ūkiuose, kuriuos sudaro trys ar
daugiau suaugusių asmenų su vaikais bei namų ūkiuose su trimis ar daugiau suaugusių asmenų be
vaikų. Mažiausiomis pajamomis disponavo namų ūkiai, kuriuos sudarė vienas asmuo. Nagrinėjant
disponuojamų pajamų dinamiką, labiausiai išsiskiria namų ūkiai, kuriuos sudaro du asmenys su trimis
ir daugiau vaikų. 2006–2008 m. šių namų ūkių pajamos augo daugiausiai – net 72 proc., tačiau per
krizę daugiausiai ir susitraukė -27 proc. Visų tipų namų ūkių disponuojamų pajamų mažėjimą galima
paaiškinti Vyriausybės įvestomis taupymo priemonėmis kovojant su krize, taip pat dėl ekonominio
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sunkmečio susitraukusia privataus sektoriaus veikla, mažėjančiu darbo vietų skaičiumi ir atlyginimais.
Nuo 2009 m. sausio buvo sumažintos senatvės pensijos, motinystės išmokos, vaiko pinigai, bedarbių
pašalpos, o dirbantiems pensininkams senatvės pensijos sumažintos stipriau nei nedirbantiems.
8 paveikslas. Vidutinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkiui 2007–2011 m.

Užimtumo rodikliai
Vienas pagrindinių rodiklių, apibūdinančių socialinę ir ekonominę šalies situaciją, yra užimtumo lygis.
Užimtumas apima keletą veiksmų programose numatytų strateginių konteksto rodiklių.28 2007 m.
užimtumo lygis Lietuvoje siekė 72,9 proc. Nors pagal šį rodiklį Lietuva atsiliko nuo kaimynių Estijos
(76,8 proc.) ir Latvijos (75,2 proc.), tačiau lenkė ES vidurkį ir šis rodiklis buvo aukščiausias per visą
nepriklausomos Lietuvos istoriją. Nuo 2007 m. iki 2010 m. užimtumo lygis smuko 8,5 proc. ir 2010 m.
pasiekė dugną – 64,4 proc. 2010 m. Lietuvos rodiklis buvo vienas žemiausių ES – Lietuva lenkė tik
keletą Pietų Europos šalių.
9 paveikslas. Užimtumo lygio ES šalyse 2012 m. rodikliai

Pagrindinė užimtumo mažėjimo priežastis minėtu laikotarpiu buvo 2008 m. prasidėjusi finansų krizė,
ją lydėjęs ūkio nuosmukis, įmonių bankrotai. Daugiausiai darbo vietų Lietuvoje neteko statybos,

28

Bendras gyventojų užimtumo lygis, moterų užimtumo lygis, jaunimo užimtumo lygis, pagyvenusių asmenų užimtumo lygis
ir t. t.
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apdirbamosios gamybos ir prekybos sektoriuose dirbantys žmonės. Viešasis sektorius taip pat
sumažėjo – užimtumas ženkliau sumažėjo švietimo, sveikatos ir viešojo valdymo srityse.29
2010–2012 m. užimtumas Lietuvoje augo keturiais procentais ir 2012 m. siekė 68,5 proc., dviem
dešimtosiomis procentinio punkto lenkdamas ES vidurkį. Moterų užimtumo lygis 2007 m. Lietuvoje
taip pat buvo pasiekęs viršūnę ir sudarė 69,5 proc. Nors 2007–2010 m. moterų užimtumo lygis smuko
4,4 proc. (nuo 69,5 proc. iki 65,1 proc.), jis visu nagrinėjamu laikotarpiu išliko didesnis už ES vidurkį ir
2010–2012 m. pakilo iki 67,9 proc. Vyrų užimtumo lygis 2007–2010 m. smuko 12,9 proc. (nuo 76,5 iki
63,6 proc.) ir 2012 m. siekė 69,4 proc. Pagal šį rodiklį Lietuva atsiliko tiek nuo ES vidurkio (74,6 proc.),
tiek nuo kaimyninių Estijos ir Latvijos (atitinkamai 75,2 ir 70,2 proc.).
10 paveikslas. Moterų ir vyrų užimtumo Lietuvoje palyginimas 2007–2012m.

Įdomu pastebėti, kad Lietuva 2009–2010 m. buvo vienintelė šalis ES, kurioje moterų užimtumas buvo
didesnis nei vyrų. 2010 m. moterų užimtumas buvo 65,1 proc. arba 1,5 procentinio punkto didesnis
nei vyrų, kuris buvo 63,6 proc. Statistikos departamento duomenys rodo, kad pagrindinė tokios
situacijos priežastis buvo statybos sektoriaus susitraukimas. Šios ūkio šakos specifika lemia tai, kad tai
yra fizinės jėgos reikalaujantis darbas, daugiau darbo vietų siūlantis vyrams. Per dvejus metus, 2008–
2010 m., vien statybos sektorius neteko 69,5 tūkst. vyrų, t. y. 7 tūkst. darbo vietų daugiau nei per tą
patį laikotarpį buvo atleista moterų visose ūkio šakose viešajame ir privačiame sektoriuose kartu30.
Jaunimo (15–24 m.) užimtumo lygis krizės metu smuko 7,6 proc. – nuo 26,7 iki 19,1 proc. Žemiausią
ribą pasiekęs 2011 m. jaunimo užimtumo lygis per metus pakilo 2,5 proc. ir 2012 m. siekė 21,6 proc.
2012 m. šalyje gyveno 411,4 tūkst. 15–24 m. asmenų, iš jų dirbo 88,7 tūkst. arba kas penktas šios
amžiaus grupės atstovas, 31,8 tūkst. (7,7 proc.) buvo bedarbiai, o 280 tūkst. (70,7 proc.) – ekonomiškai
neaktyvūs, t. y. nedirbo ir darbo neieškojo. Dirbančių asmenų skaičius, palyginti su 2011 m., padidėjo
7,3 tūkst. Visą darbo dieną dirbo 84,5 proc. 15–24 metų amžiaus užimtų gyventojų. Kas trečias
(31,5 proc.) šio amžiaus užimtasis mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje.
Tarp ekonomiškai neaktyvių jaunuolių 93,2 proc. mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo
mokykloje.31
11 paveikslas. Jaunimo ekonominis aktyvumas, proc.

29 2008–2012 m. Valstybinis sektoriuje sumažėjo 49 tūkst. darbo vietų. 2008–2010 m. privatus sektorius neteko 153 tūkst.
darbo vietų.
30 2008–2010 m. darbo neteko 141,1 tūkst. vyrų ir 62,6 tūkst. moterų.
31 Statistikos departamentas, „Užimtumas ir nedarbas“, 2013 m. vasario 15 d. Detalesnė informacija adresu:
<http://web.stat.gov.lt/lt/news/view?id=11457&PHPSESSID=2d9f08e1ce87b3d92ef95900625c4e68>.
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2007 m. pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygis Lietuvoje siekė 53,4 proc. Tai buvo
rekordiškai aukštas užimtumo rodiklis šioje amžiaus grupėje. Nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje buvo numatyta iki 2010 m. pasiekti 50 proc. ribą. 2008–2010 m.
pagyvenusių asmenų užimtumo lygis sumažėjo ir 2010 m. siekė 48,6 proc. Tiek 2011 m., tiek 2012 m.
rodiklis kilo ir perlipo 50 proc. ribą, tačiau į buvusį lygį dar nesugrįžo. 2007 m. pasitraukimo iš darbo
rinkos amžius Lietuvoje buvo 62,9 m. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
buvo nurodyta, kad iki 2010 m. šis rodiklis turėtų būti 64,5 m. Šio tikslo planuota apimtimi pasiekti
nepavyko – 2010 m. vidutinis pasitraukimo iš darbo rinkos amžius buvo 62 m.
12 paveikslas. Pagyvenusių (55–64m.) asmenų užimtumo lygis Lietuvoje 2001–2012m.

SADM duomenimis, 2010 m. Lietuvoje buvo apie 267,2 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 64,8 proc. arba
173,3 tūkst. sudarė darbingo amžiaus asmenys. Iš jų dirbo apie 44 tūkst. arba 25,4 proc. Šie duomenys
rodo, kad dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. Daugiausia dirbančių neįgaliųjų yra
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Tai atitinka tiek bendras neįgaliųjų, tiek visų šalies dirbančių
gyventojų pasiskirstymo tendencijas Lietuvos apskrityse. Didesnį dirbančių neįgaliųjų skaičių
didmiesčiuose lemia bendra ekonominė padėtis, taip pat ir faktas, jog didžiuosiuose miestuose veiklą
vykdo didesnis socialinių įmonių skaičius, darbdaviai daug palankiau žiūri į neįgaliųjų įdarbinimo
galimybes ir aktyviau naudojasi valstybės parama32.
Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. aukščiausias užimtumo lygis buvo Vilniaus
(67,7 proc.) apskrityje. Panašų užimtumo lygį išlaikė Panevėžio, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskritys
(65,4–64 proc.). Žemiausias užimtumo lygis buvo Tauragės (53,2 proc.) ir Telšių (58,7 proc.)
apskrityse. Pagal užimtumo lygį 2012 m. Lietuvoje pirmavo Klaipėdos (66,4 proc.), Vilniaus
(65,9 proc.), Tauragės (64,3 proc.) apskritys. Mažiausias užimtumas buvo Marijampolės (56,2 proc.),
Utenos ir Telšių (55 proc.) apskrityse. Ypač Lietuvos apskričių kontekste išsiskiria Tauragės apskritis –
priešingai nei kitose apskrityse, Tauragėje užimtumas krizės metais augo (per ketverius metus
užimtumo lygis pakilo 11 proc.). Taip pat reikia pastebėti, kad tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir
kaimiškų gyvenviečių yra žymūs ūkio struktūros skirtumai. Didžiuosiuose miestuose vystosi naujos
pramonės šakos ir modernios paslaugų įmonės, o periferinėse savivaldybėse pramoniniai pajėgumai
yra pasenę, didelė dalis žmonių dirba žemės ūkyje33.

32 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslą, Galimybių studija "Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra", Klaipėda, 2012.
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.

33 2007–2013
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13 paveikslas. Užimtumo lygis pagal apskritis, 2008–2012 m., proc.

Nedarbo rodikliai
2007 m. Lietuvoje buvo 69 tūkst. bedarbių. Šalies nedarbo lygis 2007 m. siekė 3,8 proc. ir buvo
3,4 proc. punkto mažesnis už ES vidurkį (EUROSTAT duomenimis). Lietuvos rodiklis buvo antras ES po
Nyderlandų (3,6 proc.) bei mažiausias Lietuvos istorijoje. 2008–2010 m. nedarbo lygis Lietuvoje
sparčiai kilo ir 2010 m. pasiekė aukščiausią ribą – 18 proc. arba 291,1 tūkst. žmonių neturėjo darbo.
Šis rezultatas beveik du kartus viršijo ES rodiklį bei buvo trečias didžiausias ES – Lietuvą lenkė
Ispanija (20,1 proc.) ir Latvija (19,8 proc.). Nuo 2011 m. nedarbo lygis mažėjo ir 2012 m. nukrito iki
13,3 proc. Vadovaujantis naujausiais duomenimis, nedarbo lygis 2013 m. lapkričio mėn. siekė
11,3 proc. ir buvo 0,4 proc. didesnis nei vidutinis nedarbo lygis ES.
14 paveikslas. Nedarbo lygis ES šalyse 2007 m.

15 paveikslas. Nedarbo lygis ES šalyse 2010 m.
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2013 m. III ketvirtį Lietuvoje darbo ieškojo 159,6 tūkst. bedarbių, iš jų 86,3 tūkst. vyrų ir 73,4 tūkst.
moterų. Tarp bedarbių daugiausiai – 43 proc. – darbo ieškojo daugiau nei vienerius metus, 20 proc. –
nuo pusmečio iki metų, 37 proc. – nuo 1 iki 6 mėn. Analizuojant bedarbių pasiskirstymą pagal
gyvenamąją vietovę, matyti, kad daugiau jų gyveno mieste, o ne kaime (atitinkamai 91,6 tūkst. ir 68
tūkst.) 63 proc. bedarbių iki darbo paieškų dirbo, 18 proc. turėjo su šeima susijusių įsipareigojimų
(buvo namų šeimininkais), 13 proc. mokėsi dieniniame skyriuje aukštojoje mokykloje, 6 proc. iki
darbo paieškų turėjo kitą užsiėmimą. Pagal profesijų tipus tarp bedarbių daugiausiai nekvalifikuotų
darbininkų (39,6 tūkst.), paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų (22,6 tūkst.) ir kvalifikuotų
darbininkų, amatininkų (21,9 tūkst.); mažiausiai – vadovų (1,2 tūkst.), kvalifikuotų žemės, miškų ir
žuvininkystės ūkio darbuotojų (1,9 tūkst.). Galima teigti, kad žemesnės kvalifikacijos darbuotojams
susirasti darbo vietą yra sunkiau. Vertinant pagal ekonominės veiklos rūšį, didžioji dalis iš 2013 m. III
ketvirtį ieškojusių darbo asmenų iki darbo paieškų dirbo didmeninės ir mažmeninės prekybos,
transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, informacijos ir ryšių sektoriuose.
2007 m. moterų nedarbo lygis Lietuvoje siekė 3,9 proc. (34,3 tūkst. moterų buvo bedarbės). Tai buvo
antras po Estijos (3,8 proc.) žemiausias rodiklis Bendrijoje ir du kartus mažesnis už vidutinį moterų
nedarbo lygį ES. 2007–2010 m. moterų nedarbo lygis augo 10,5 proc. punkto ir 2010 m. pasiekė
viršūnę – 14,4 proc. Nuo 2010 m. rodiklis leidosi žemyn ir 2012 m. siekė 11,4 proc. Nors vyrų nedarbo
lygis 2007 m. buvo panašus kaip ir moterų – 3,7 proc., šis rodiklis krizės metais augo stipriau. 2007–
2010 m. vyrų nedarbo lygis išaugo beveik šešis kartus ir 2010 m. pasiekė 21,6 proc. Pagal šį rodiklį
Lietuva viršijo ES vidurkį (9,7 proc.) dvigubai ir atsidūrė 25 vietoje.
Jaunimo (iki 25 m.) nedarbo lygis 2007 m. siekė 6,8 proc. Tai buvo mažiausias rodiklis tais metais ES
ir mažiausias jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje nuo to laiko, kai pradėta matuoti jaunimo nedarbo lygį.
Krizės metais jaunimo nedarbo lygis mūsų šalyje augo daugiausiai tarp visų ES šalių narių ir 2010 m.
rodiklis pasiekė 35,3 proc. Per dvejus metus nedarbo lygis šiek tiek sumažėjo, tačiau į buvusį lygį
rodiklis negrįš dar ilgai – 2012 m. darbo neturėjo kas ketvirtas jaunas žmogus. Iš jų ketvirtadalis
(25,7 proc.) bedarbių ieškojo darbo vienerius metus ar ilgiau. Kas septintas (15,1 proc.) 15–24 metų
amžiaus bedarbis mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje. Vaikinų bedarbių
buvo 20,4 tūkst., merginų – 11,4 tūkst. Šios amžiaus grupės vaikinų nedarbo lygis sudarė 29,9 proc.,
merginų – 21,9 proc. Kaime 15–24 metų gyventojų nedarbo lygis buvo aukštesnis nei mieste ir sudarė
32,8 procento (mieste – 22,9 proc.).
16 paveikslas. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje 1998–2012 m.

Ilgalaikis nedarbas (asmenys, nedirbantys vienerius metus ar ilgiau) yra viena pagrindinių nedarbo
Lietuvoje problemų. Ilgalaikio nedarbo lygis Lietuvoje mažėjo 2004–2008 m. nuo 6,1 iki 2,2 proc.,
2008–2011 m. rodiklis kilo 6,7 procentinio punkto. Minėtu laikotarpiu padidėjo ir ilgalaikių bedarbių
santykinė dalis tarp visų bedarbių – nuo 21 iki 52 proc. Taip pat 2008–2011 m. pastebėta tendencija,
kad ilgalaikių bedarbių dalis didėjo kaimo vietovėse (nuo 1,5 iki 11,8 proc.). Per metus nuo 2009 iki
2010 m. ilgalaikių bedarbių padaugėjo daugiau kaip du kartus (nuo 52 iki 120 tūkst. žmonių). Vyrų
ilgalaikio nedarbo lygis yra kiek aukštesnis nei moterų. Pastebėta, kad 2009–2012 m. jaunų ilgalaikių
bedarbių santykinė dalis ilgalaikių bedarbių tarpe mažėjo nuo 15 iki 8 proc., tačiau pagyvenusių
asmenų dalis tarp ilgalaikių bedarbių padidėjo.
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17 paveikslas. Ilgalaikio nedarbo lygis Lietuvoje, 1998–2012 m.

2007 m. Lietuvoje buvo 67,3 tūkst. registruotų bedarbių. 2008–2010 m. šis skaičius išaugo daugiau
kaip keturis kartus – 2010 m. darbo biržoje užregistruota 312,1 tūkst. bedarbių. 2010–2012 m.
registruotų bedarbių skaičius sumažėjo beveik 100 tūkst. ir 2012 m. siekė 216,9 tūkst. Mažiausias
nedarbo lygis iki krizės buvo Trakų raj. (0,9 proc.), Elektrėnų (0,9 proc.) ir Neringos (1,5 proc.)
savivaldybėse, didžiausias — Akmenės raj. ir Jurbarko raj. savivaldybėse (po 6,2 proc.). 2012 m. darbo
biržos duomenimis, mažiausias nedarbo lygis išliko Neringos savivaldybėje (5,2 proc.), Trakų raj.
(8,8 proc.) ir Klaipėdos raj. (9 proc.) savivaldybėse. Didžiausia santykinė dalis bedarbių buvo Ignalinos
raj. (18 proc.), Zarasų raj. (18,6 proc.) ir Alytaus raj. (18,7 proc.) savivaldybėse. Pajūrio teritorijų
nedarbo lygio sumažėjimas siejamas su uosto veikla. Taip pat, ekspertų teigimu, 2011 m. čia išduota
daugiau verslo liudijimų nei kitose savivaldybėse34. Rytų Lietuvos savivaldybėse nedarbo situacija
sudėtingesnė dėl čia vyraujančios vyresnio amžiaus darbo jėgos. Ignalinos rajonas yra seniausias pagal
gyventojų amžių, darbingo amžiaus žmonių yra mažiau, todėl nedarbas yra didelis. Be to, apie 70 proc.
rajono žmonių gyvena kaimuose ir yra mažiau mobilūs35.
2007 m. Lietuvoje gyveno beveik 198 tūkst. pagyvenusių asmenų (55–64 m.). Iš jų 7,5 tūkst. buvo
bedarbiais. Krizės metais pagyvenusių bedarbių padaugėjo 3,9 karto – bedarbių skaičius 2010 m.
pasiekė 29 tūkst. asmenų ir tai sudarė 14,5 proc. visų pagyvenusių asmenų.

Gyvenimo sąlygų rodikliai
Statistikos departamento duomenimis, norint įvertinti galimybę patenkinti gyventojų gyvybiškai
svarbius poreikius, nepakanka lyginti pajamų rodiklius. Šalia šių rodiklių svarbu analizuoti informaciją
apie išlaidas būstui išlaikyti, būsto kokybę, ekonominius sunkumus, kai kurių daiktų neturėjimą.
2007 m. Lietuvoje nuosavuose būstuose gyveno 89,4 proc. gyventojų. Nepaisant finansų krizės, šis
rodiklis kilo ir 2012 m. pasiekė 91,9 proc. (ES šalių vidurkis 2012 m. buvo 70,6 proc.). Iš gyvenančiųjų
nuosavame būste paskolos įmokas mokėjo 6,6 proc. gyventojų, ES vidurkis – 27 proc. Nuomotame
būste 2012 m. Lietuvoje gyveno 8,1 proc. žmonių, 28 ES šalyse narėse vidutiniškai – 29,4 proc. Pagal
būsto savininkų pasiskirstymą Lietuva yra antra ES (po Rumunijos), kur nuosavus būstus turi
96,6 proc. šalies gyventojų. Pastebėtina, kad pagal šį rodiklį aukštais rezultatais pasižymi naujosios ES
narės, o sąrašo pabaigoje stovi senbuvės. Pagal gyvenančiųjų nuomotame būste skaičių situacija yra
atvirkštinė: naujosiose ES narėse nuomotame būste gyvena vienas iš dešimties žmonių, o senbuvėse –
vidutiniškai kas trečias šalies gyventojas. Populiariausia būstą nuomotis Vokietijoje, Austrijoje ir
Prancūzijoje. Ekspertų teigimu, šiuos skirtumus lemia skirtinga istorija ir kultūra. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, daug nekilnojamojo turto buvo privatizuota. Tuo metu Vakarų Europos valstybėse
34
Vida
Tavorienė,
„Lietuvos
provincija
neišsivaduoja
iš
skurdo“.
Detalesnė
informacija
adresu:
<http://www.ekonomika.lt/m/naujiena/lietuvos-provincija-neissivaduoja-is-skurdo-37356.html>.
35 „Mažiausias nedarbas - pajūryje, didžiausias - Zarasuose, Anykščiuose ir Ignalinoje“. Detalesnė informacija adresu:
<http://verslas.delfi.lt/verslas/maziausias-nedarbas-pajuryje-didziausias-zarasuose-anyksciuose-irignalinoje.d?id=54956801#ixzz2bpXBjaAW>.
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įprasta sudaryti ilgalaikes nuomos sutartis, kurtis nuomojame būste ilgam. Nuosavo būsto daugiausiai
Lietuvoje turi vyresnio amžiaus žmonės, už skolintus pinigus pirktame name ar bute gyvena jaunesni
žmonės. Nuomą renkasi dažniausiai 18–35 metų amžiaus gyventojai, neturintys šeimos. Daugiausia
nuomininkų įsikūrę didžiuosiuose miestuose.
18 paveikslas. Gyventojų pasiskirstymas pagal nuosavą būstą ES šalyse, 2012 m.

2007 m. būsto išlaikymas buvo didelė našta 27,2 proc. gyventojų, šiokia tokia našta – 52,7 proc.
gyventojų, o 20,1 proc. šalies piliečių nebuvo našta. Kasmet krizės metais būsto išlaidos apsunkino
visuomenę vis labiau. 2012 m. daugiau 90 proc. gyventojų teigė patiriantys naštą išlaikydami būstą.
Daugiausiai sunkumų išlaikant būstą turėjo namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusio auginančio
vieną ar daugiau vaikų (48,1 proc. patiria labai didelę naštą, 47,5 proc. patiria šiokią tokią naštą).
19 paveikslas. Išlaidų būstui išlaikyti našta namų ūkiams, 2007–2012 m.

Būsto kokybė yra kitas gyvenimo sąlygas apibrėžiantis rodiklis. Tarp svarbiausių būsto kokybės
rodiklių ES šalyse yra viduje esantis tualetas. 2007 m. Lietuvoje būstuose be tualeto su nutekamuoju
vandeniu gyveno kas penktas (20,1 proc.) asmuo. Iki 2012 m. ši asmenų dalis sumažėjo iki 15,8 proc.
2007 m. būstuose be vonios ir dušo gyveno 18,2 proc. asmenų, o 2012 m. šis skaičius sumažėjo iki
14,8 proc. ES vidutiniškai 3 proc. gyventojų neturėjo tualeto su nutekamuoju vandeniu ir dušo su
vonia. Lietuvos rodiklis ES kontekste buvo trečias prasčiausias po Rumunijos (35,4 proc.) ir Latvijos
(18,5 proc.). Specialistų teigimu, tokią statistiką lemia kaimų gyventojai, kurie būstų nepertvarko dėl
lėšų trūkumo ir dėl įpratimo taip gyventi.
Prastesnėmis sąlygomis Lietuvoje gyvena vieniši arba vyresni žmonės. Pavyzdžiui, 2011 m. be tualeto
su nutekamu vandeniu gyveno 27,5 proc. vienišų žmonių ir 24 proc. tų, kurie gyveno dviese, bet vienas
iš jų buvo vyresnis nei 65 metų. Be dušo ar vonios gyveno 26,5 vienišų ir 22,6 proc. vyresnių žmonių.
Būsto kokybė Lietuvoje ypač skiriasi gyvenamosios vietos požiūriu. 2012 m. mieste be tualeto su
nutekamuoju vandeniu gyveno 4,9 proc., o kaime – 37,8 proc. gyventojų, be vonios ar dušo –
atitinkamai 5,3 proc. ir 33,9 proc. Kaimo gyventojai taip pat dažniau gyvena būstuose, pasižyminčiuose
varvančiu stogu, supuvusiais langais ar drėgstančiomis sienomis. Miesto gyventojai dažniau skundėsi
triukšmu, oro ir aplinkos užterštumu bei nusikalstamumu gyvenamajame rajone.
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20 paveikslas. Asmenų gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su būsto problemomis,
dalis, 2012 m.

2007 m. namų ūkiuose, kurie negalėtų laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto
ar kitų paskolų, gyveno 9,4 proc. asmenų. 2008–2012 m. šis rodiklis pakilo iki 13,2 proc. Asmenų,
gyvenančių namų ūkiuose, kurie negali sau leisti pakankamai šildyti būsto, dalis Lietuvoje 2007–2012
m. padidėjo nuo 22,4 iki 34,2 proc. Nagrinėjant namų ūkius pagal gyvenamąją vietovę, matyti, kad kur
kas dažniau pakankamai šildyti būsto negali namų ūkiai, įsikūrę didžiuosiuose miestuose (43,6 proc.),
šiek tiek rečiau – kituose miestuose (31,5 proc.) ir kaime (29,2 proc.). Tokią rodiklio padėtį lemia
didžiausios šildymo sąskaitos, tenkančios didiesiems miestams dėl šilumos gamybai naudojamų
gamtinių dujų bei fakto, kad didžioji dalis miestų gyventojų gyvena senos statybos neatnaujintuose
daugiabučiuose namuose.36 2007 m. nenumatytų išlaidų apmokėti negalėjo 42,4 proc. asmenų, 2012
m. tokių asmenų buvo 60,4 proc. Dažniausiai sunkumus sumokėti 830 litų nenumatytų išlaidų iš savo
lėšų patiria namų ūkiai, kuriuose gyvena nepilnos šeimos (75,8 proc.) ir vieniši asmenys (74,5 proc.).
Geriausiai su netikėtomis išlaidomis susitvarko namų ūkiai, kuriuos sudaro du suaugę asmenys be
vaikų jaunesni nei 65 m. (50,9 proc.).
21 paveikslas. Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardintais
ekonominiais sunkumais, dalis, 2007–2012 m.

36

Didžiausios sąskaitos už šildymą – senų daugiabučių gyventojams. Detalesnė informacija adresu: <http://www.lrytas.lt/13318091501331584051-did%C5%BEiausios-s%C4%85skaitos-u%C5%BE-%C5%A1ildym%C4%85-sen%C5%B3daugiabu%C4%8Di%C5%B3-gyventojams.htm>.
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Vertinant krizės poveikį namų ūkiams, pastebėtina, kad krizės metu labiausiai padaugėjo asmenų,
susiduriančių su sunkumais apmokėti nenumatytas išlaidas (išaugo 18 proc.), neturinčių galimybių
bent savaitę atostogų praleisti ne namuose (išaugo 20 proc.). Mažiausiai pasikeitė asmenų dalis, kuri
negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių ir kitų finansinių įsipareigojimų – nuo
2007 iki 2012 m. šis rodiklis pakilo 3,8 proc. Kalbant apie ilgo naudojimo daiktus, beveik visi namų
ūkiai 2012 m. turėjo spalvotą televizorių (99,5 proc.), telefoną (98,3 proc.). Skalbimo mašiną turėjo
96,9 proc., automobilį – 85,7 proc. namų ūkių. Šių daiktų įsigijimo ar turėjimo finansų krizė nepaveikė
– visi rodikliai, palyginti su 2007 m., yra 1-3 proc. išaugę.
Apibendrinant šios rodiklių grupės analizę reikia pastebėti, kad nors 2007–2012 m. išaugo dalis
asmenų, patiriančių ekonominius sunkumus, tačiau būsto kokybė pagerėjo ir mažesnė dalis asmenų
skundėsi būsto problemomis. Būsto kokybė pamažu tampa savaime suprantama dalyku. Pastebima,
kad neretai patogumų neturėjimas kaimo vietovėse lemia tai, kad iš savo namų turi išsikraustyti
vyresnio amžiaus žmonės37.

Švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų rodikliai
Nagrinėjant situaciją švietimo sektoriuje, pastebėtina, kad 2012–2013 mokslo metais Lietuvoje
mokėsi ar studijavo 579 tūkst. mokinių ir studentų, arba vienas iš penkių Lietuvos gyventojų. 65 proc.
visų besimokančiųjų šalies gyventojų mokėsi bendrojo ugdymo, 27 proc. – aukštosiose, 8 proc. –
profesinio renginio įstaigose. 2012–2013 m. m. veikė 1242 bendrojo lavinimo mokyklos, 75 profesinės
mokyklos, 24 kolegijos, 23 universitetai. Besimokančiųjų skaičius per šešerius metus sumažėjo 159
tūkst. arba 22 proc.
2012 m. Lietuvoje 89 proc. 20–24 m. amžiaus jaunuolių turėjo ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
(2011 m. – 88 proc.). 2012–2013 m. aukštojo mokslo siekė 44 procentai 20–24 metų amžiaus
jaunuolių (2011 m. – 42 proc.). Statistikos departamento duomenimis, 6,5 proc. 18–24 m. jaunuolių
neturi vidurinio išsilavinimo ir jo nesiekia.
2007–2012 m. padaugėjo studentų su negalia kolegijose ir aukštosiose mokyklos. Profesinėse
mokyklose skaičius nežymiai sumažėjo.
9 lentelė. Mokinių ir studentų su negalia skaičius mokymosi įstaigose 2007–2013 m.
Mokiniai ir studentai su negalia
mokymosi įstaigose
Profesinio mokymo įstaiga
Kolegija
Universitetas

2007–
2008
1062
278
312

2008–
2009
1030
296
485

2009–
2010
1016
409
515

2010–
2011
1116
374
517

2011–
2012
994
352
467

2012–
2013
1052
520
459

Sveikatos apsaugos srityje įprastų sergamumo, invalidumo, mirtingumo rodiklių svarbu vertinti ir
pačių žmonių požiūrį į savo sveikatą. Viešoje erdvėje sutariama, kad subjektyvus savo sveikatos
vertinimas yra vienas iš gyvenimo kokybės rodiklių.
Statistikos departamento 2012 m. Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo metu gyventojai buvo
prašomi įvertinti savo sveikatą. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje labai gerai ir gerai savo
sveikatą vertina 45 proc. gyventojų (ES vidurkis 68 proc.), vidutiniškai – 35 proc. (ES – 35,4 proc.), o
blogai arba labai blogai – 20 proc. (ES – 9,7 proc.). Lyginant su kitų ES šalių duomenimis, 2012 m.
lietuviai savo sveikatą vertino prasčiausiai – mažiausia dalis gyventojų savo sveikatą vertino kaip labai
gerą arba gerą, ir didžiausia gyventojų dalis teigė turintys blogą arba labai blogą sveikatą. 2012 m.
37

Pavyzdžiui, senas žmogus gyvenantis vienas, nors ir pajėgia gyventi savarankiškai, negali kasdien žiemą nusikasti kiemo, iš
šulinio prisisemti vandens, eiti į tualetą ir pan. Tai kenkia jo sveikatai ir jis išvažiuoja į miestą pas artimuosius arba į senelių
namus.
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geriausiai savo sveikatą vertino Airijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės gyventojai, blogiausiai – Lietuva,
Latvija ir Portugalija.
Vyresnio amžiaus gyventojai savo sveikatą Lietuvoje ir visoje Europoje vertina prasčiau nei jaunesni.
Dauguma 16–24 m. (92 proc.) ir 25–34 m. (82 proc.) amžiaus asmenų savo sveikatą vertina gerai ir
labai gerai, o tarp vyresnių nei 65 m. tokių asmenų – tik 3 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad vyrai savo
sveikatą vertina pozityviau nei moterys. Kas antras vyras (51,7 proc.) ir dvi iš penkių (41,1 proc.)
moterų mano, kad jų sveikata yra gera arba labai gera.
2012 m. 29 proc. Lietuvos gyventojų teigė sergantys lėtinėmis ligomis ar turintys ilgalaikių sveikatos
sutrikimų. Tyrimo rezultatai rodo, kad sergančių su amžiumi daugėja – du iš trijų vyresnių nei 65 m.
amžiaus asmenų turėjo ilgalaikių sveikatos sutrikimų, iš 16-24 m. amžiaus asmenų – 5 proc. Lėtinės
ligos ar kiti ilgalaikiai sveikatos sutrikimai ne visada apriboja įprastinę veiklą. 25 proc. 16 metų ir
vyresnių asmenų nurodė, kad dėl ligos ar ilgalaikių sveikatos sutrikimų jų įprasta veikla buvo apribota
ne mažiau nei 6 mėnesius. Galima teigti, kad trečdaliui šalies gyventojų sveikatos sutrikimai gali riboti
jų įtrauktį tiek į darbinę, tiek į visuomeninę veiklą.
Siekiant užtikrinti sveikatos sutrikimų prevenciją ar tinkamą gydymą, svarbūs tampa sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo ir vartojimo rodikliai. Vadovaujantis 2012 m. duomenimis, 3 proc.
16 metų ar vyresnių Lietuvos gyventojų teigė, kad per pastaruosius 12 mėnesių jiems reikėjo
medicininės konsultacijos ar gydymo, bet jie to atsisakė (didžiuosiuose miestuose – 4 proc., kituose
miestuose – 2 proc., kaime – 3 proc.). Dauguma gyventojų gydytojo konsultacija nepasinaudojo dėl ilgo
medicinos paslaugų laukimo (48 proc.) bei dėl per brangių paslaugų (16 proc.). 36 proc. konsultacija
nepasinaudojusių asmenų tikėjosi, kad negalavimas praeis savaime. Įdomu pastebėti, kad
dominuojanti nepasinaudojimo medicininėmis paslaugomis priežastis skiriasi pagal gyvenamąją vietą.
Daugiau kaip pusė didžiųjų miestų gyventojų, kurie gydytojų paslaugomis nepasinaudojo, kaip
priežastį nurodė ilgą paslaugos laukimą, o kas trečias kaimo gyventojas tikėjosi, kad negalavimas
praeis savaime.
Laba svarbus rodiklis, iliustruojantis sveikatos situaciją šalyje, yra sveiko gyvenimo metai. Galima
teigti, kad nuo 2005 m. iki 2012 m. sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje ilgėjo ir faktiškai atitiko ES
vidurkį.
22 paveikslas. Sveiko gyvenimo metai Lietuvoje ir ES

Vertinant socialinių paslaugų teikimą šalyje, paminėtina, kad socialinėmis paslaugomis siekiama
suteikti suteikiama pagalbą asmeniui ar šeimai, „dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies
ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“38. Šioje analizės dalyje aptariami

38 LR

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Socialinių paslaugų teikimas“. Detalesnė informacija adresu:
<http://www.socmin.lt/index.php?-411277737>.
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trys socialinių paslaugų aspektai: socialinės paslaugos ir specialiosios pagalbos paslaugos namuose;
globos įstaigos; laikino gyvenimo įstaigos.
2012 m. Lietuvoje valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas gavo 599,5 tūkst. asmenų.
Lyginant su 2007 m., šis skaičius išaugo 8,6 tūkst. arba 1,43 proc. Viešoje erdvėje dažnai kalbama, kad
pensininkų skaičius nuolat didėja, tačiau reikia pastebėti, kad 2000–2007 m. senatvės pensijas
gaunančiųjų skaičius mažėjo nuo 644,5 tūkst. iki 590,9 tūkst. Invalidumo pensijas 2007 m. gavo
113,6 tūkst. asmenų, 2012 m. šis skaičius siekė tik 77,6 tūkst. Kita vertus, 2007–2012 m. išaugo
asmenų, gaunančių valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensijas (nuo 99,6 tūkst.
2007 m. iki 143,2 tūkst. 2012 m.).
2007 m. Lietuvoje socialines paslaugas namuose ir socialinę globą namuose gavo 8167 asmenys.
2007–2012 m. šis skaičius išaugo 48,65 proc. ir 2012 m. pasiekė 15902. Ypač ženkliai padaugėjo
socialines paslaugas namuose gaunančių asmenų 2008 m. Paslaugos namuose buvo suteiktos
13,3 tūkst. žmonių, arba 5,1 tūkst. asmenų (62 proc.) daugiau nei 2007 m.
23 paveikslas. Socialines paslaugas namuose gaunančiųjų skaičius, 2000–2012 m.

2012 m. daugiausiai socialinių paslaugų ir socialinės globos namuose gavėjų buvo tarp Vilniaus
(3183 asmenys), Kauno (2246), Panevėžio (741), Šiaulių (617), Klaipėdos (564) miestų savivaldybių
gyventojų, mažiausiai – tarp Neringos (12), Palangos (15), Alytaus raj. (28), Birštono (39), Pagėgių
(42) savivaldybių gyventojų. Iš 15902 socialines paslaugas namuose gavusių asmenų 12945 asmenys
buvo senyvo amžiaus asmenys, 2823 – darbingo amžiaus žmonės su negalia ir 134 – vaikai su negalia.
Trys ketvirtadaliai (74 proc.) paslaugų gavėjų buvo moterys.
24 paveikslas. Socialinių paslaugų namuose gavėjų dalis 2012 m., proc.

2012 m. Lietuvoje veikė 102 globos įstaigos seniems žmonėms, kuriose buvo 4885 vietos, iš kurių
4514 užimtos. Taip pat šalyje veikė 38 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia, kuriose buvo
190 vietų, iš kurių 6118 buvo užimtos.
2012 m. Lietuvoje veikė 22 nakvynės namai, kuriuose gyveno 2447 asmenys – ketvirtadaliu arba
628 asmenimis daugiau nei 2007 m. Savivaldybės nakvynės namai apgyvendina 2117, o Visuomeninių
organizacijų ir parapijų nakvynės namai – 330 žmonių. Trys iš keturių nakvynės namuose apsistojusių
asmenų buvo vyrai. Dažniausia apsistojimo nakvynės namuose priežastis 2011 m. buvo būsto
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neturėjimas (83 proc. apsistojusių), grįžimas iš įkalinimo įstaigų (8 proc.)39, smurtas šeimoje (3 proc.).
2012 m. Lietuvoje savo veiklą vykdė 34 krizių centrai ir laikino apgyvendinimo įstaigos motinoms ir
vaikams. Krizių centrai 2011 m. suteikė socialines ir apgyvendinimo paslaugas 3199 asmenims,
psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrai – 562.
Dienos centruose 2012 m. paslaugas gavo 53,6 tūkst. asmenų – 19 tūkst. senyvo amžiaus asmenų,
13,4 tūkst. darbingo amžiaus asmenų su negalia, 2,7 tūkst. vaikų su negalia, 6,9 tūkst. vaikų iš
socialinės rizikos šeimų, 11,6 tūkst. socialinės rizikos asmenų. Dienos centruose paslaugas gavo
31,2 tūkst. moterų ir 22,4 tūkst. vyrų.

Skurdo rizikos rodikliai
Skurdo rizikos riba yra sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamas pajamas gaunantys
asmenys ir namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų. ES šalyse šis dydis apskaičiuojamas kaip
60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamų pajamų medianos. Skurdo rizikos lygis rodo, kokia
populiacijos dalis gauna mažesnes pajamas nei skurdo rizikos riba. Ekonominius klausimus
nagrinėjančiuose straipsniuose pateikiami paaiškinimai, kaip interpretuoti informaciją apie skurdo
rizikos lygį.40 Skurdo rizikos rodikliai apskaičiuojami remiantis prieš tai buvusių metų pajamomis
(pvz., 2012-ųjų skurdo rizikos rodikliams skaičiuoti naudojami duomenys apie pajamas, gautas
2011 metais) ir kasmet tikslinami pagal gyventojų surašymo duomenis. Skaičiuojant skurdo rizikos
ribą vertinamos nominalios gyventojų pajamos, į kainų pokyčius neatsižvelgiant.
Skurdo rizikos riba 2007 m. buvo 566 litai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 1188 litai
šeimai, kurią sudaro du suaugę asmenys su dviem vaikais iki 14 metų. Iki 2009 m. skurdo rizikos riba
didėjo ir tais metais siekė 831 litą vienam asmeniui ir 1746 litus šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir
du vaikai. 2009–2011 m. skurdo rizikos riba sumažėjo iki 691 ir 1452 Lt, o 2011–2012 m. pakilo iki
749 ir 1572 Lt. Skurdo rizikos ribos rodiklio kaita priklausė nuo ekonominio ciklo: 2005–2009 m.
rodiklis augo, 2010–2011 m. smuko, 2012 m. grįžo į 2008 m. lygį. Skurdo rizikos ribos didėjimas rodo
vidurinio (medianinio) piliečio pajamų, nuo kurių ir skaičiuojama skurdo rizikos riba, augimą, o
smukimas reiškia, kad viduriniojo piliečio pajamos sumažėjo.
25 paveikslas. Skurdo rizikos riba Lietuvoje 2007–2012 m.

39

Specialistų teigimu, tikėtina, kad dėl 2012 m. pritaikyto probacijos įstatymo, grįžusių iš įkalinimo įstaigų skaičius nakvynės
namuose išaugs.
40 Išrikiavus visus Lietuvos gyventojus pagal jų gaunamas pajamas nuo vaikų daugiavaikėje bedarbio šeimoje, kurioje vienam
žmogui tenka vos trys šimtai litų per mėnesį, iki kraštinio individo, gaunančio dviejų šimtų tūkstančių litų per mėnesį
pajamas, ir siekiant nustatyti, kokias pajamas gauna tiksliai per vidurį esantis pilietis, išeitų, kad kas penktas Lietuvos
gyventojas 2012 m., kai skurdo rizikos lygis siekė 18,6 proc., gavo tris penktadalius (60 proc.) to vidurinio (medianinio)
piliečio pajamų. Pavyzdžiui, trijų žmonių bendruomenėje disponuojamos pajamos pasiskirsčiusios taip: vienas asmuo gauna
1 000 litų per mėnesį, antras – 3 000, trečias – 5 000. Skurdo rizikos riba toje bendruomenėje bus 1 800 litų (60 proc.
disponuojamų pajamų medianos, kuri šiuo atveju yra 3 000). Taigi, žemiau skurdo rizikos ribos tenai gyvena tie, kas gauna
mažiau nei 1 800 litų. / Jonas Čičinskas, „Skurdo skaičiai“, IQ.lt, 2012-10-01, Detalesnė informacija adresu: <http://iq.lt/iqzurnalas/skurdo-skaiciai-2/>.
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Skurdo rizikos lygis rodo mažesnes pajamas už skurdo rizikos ribą gaunančių žmonių pasiskirstymą,
t. y. kiek plačiai išsisklaido vidutines ir kuklesnes pajamas turinčios šeimos. Tačiau rodiklis nieko
nepasako nei apie didesnes už medianą pajamas gaunančių asmenų turtėjimą ar nuskurdimą, nei apie
pajamų pasiskirstymą ir jo kitimą visoje visuomenėje.41 Atsidurti žemiau skurdo rizikos ribos reiškia
skursti, tačiau santykinai, lyginant su kitais visuomenės nariais. Skurdo rizikos lygis Lietuvoje
fiksuojamas nuo 2005 m. ir aštuonerius metus svyruoja ties 20 proc. riba. 2012 m. skurdo rizikos lygis
Lietuvoje siekė 18,6 proc., o 2011 m. – 19,2 proc. Statistikos departamento duomenimis, žemiau
skurdo rizikos ribos 2012 m. gyveno apie 560 tūkst. šalies gyventojų.
26 paveikslas. Skurdo rizikos lygis 2005–2012 m.

Šis rodiklis, priešingai nei skurdo rizikos riba, nei ūkio pakilimo, nei smukimo laikotarpiu ženkliau
nekito, kadangi skurdo rizikos lygis yra santykinis dydis. Iki 2008 m. skurdo rizikos lygis išliko
stabilus, nes pajamų skirtumai šalyje nekito: atlyginimai kilo, bet tuo pat metu buvo didinamos ir
pensijos, socialinės išmokos. 2008–2009 m. visų gyventojų pajamos mažėjo, socialinės išmokos ir
pensijos taip pat buvo sumažintos. Paminėtina, kad įvairių visuomenės grupių pajamos gali keistis
skirtingais tempais, o tai atitinkamai darys įtaką skurdo rizikos lygiui šalyje (t. y. daugiau arba mažiau
žmonių atsidurs skurdo rizikoje). Skurdo rizikos lygio dinamika priklauso ne tik nuo fakto, ar asmuo
gauna pajamas, bet ir nuo įvairių grupių pajamų tarpusavio kitimo tempų. Jei dideles pajamas
gaunančių grupių pajamos augs greičiau nei mažai uždirbančiųjų, tai skurdo rizikos riba (60 proc.
medianos) kils aukštyn ir daugės gyvenančių už skurdo rizikos ribos. Paminėtina, kad, jei didėja
skurdo rizikos riba ir mažėja skurdo rizikos lygis, galima daryti išvadą, kad mažėja pajamų
diferenciacija, t. y. didėja gyventojų disponuojamosios pajamos. Atsižvelgiant į minėtus rodiklius,
galima teigti, kad pastaraisiais metais pajamų diferenciacija Lietuvoje šiek tiek sumažėjo.
ES šalių kontekste pagal šį rodiklį Lietuva tiek ūkio augimo laikotarpiu, tiek nuosmukio laikotarpiu
buvo sąrašo antroje pusėje. 2007 m. Lietuva pagal skurdo rizikos lygį buvo 20-a, turėdama 2,5 proc.
didesnį skurdo rizikos rodiklį nei ES vidurkis (16,5 proc.). 2008–2011 m. Lietuva buvo tarp penkių
didžiausią skurdo rizikos lygį turinčių šalių (kartu su Bulgarija, Rumunija, Graikija, Ispanija ir Latvija).
2012 m. Lietuva užėmė 17-ą vietą ES. EUROSTAT duomenimis, 2012 m. aukščiausias skurdo rizikos
lygis buvo Graikijoje – 23,1 proc., Rumunijoje – 22,6 proc., Ispanijoje – 22,2 proc. Žemiausi rodikliai
užfiksuoti Čekijoje (9,6 proc.) ir Nyderlanduose (10,1 proc.). Kaimyninėse šalyse (Estijoje ir Latvijoje)
skurdo rizikos lygis buvo atitinkamai 17,5 ir 19,4 proc.
27 paveikslas. Skurdo rizikos lygis ES šalyse 2012 m.

Jonas Čičinskas, „Skurdo skaičiai“, IQ.lt, 2012-10-01, Detalesnė informacija adresu: <http://iq.lt/iq-zurnalas/skurdoskaiciai-2/>.
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Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietovę
2007 m. disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 12,7 proc. gyventojų
(didžiuosiuose miestuose – 7,9 proc., o kituose miestuose – 19,7 proc.), o kaime – 32,2 proc. gyventojų.
2007–2011 m. skurdo rizikos lygis didžiuosiuose miestuose augo 4,7 procentiniais punktais, o kaime
sumažėjo 1,5 proc. 2012 m. skurdo rizikos lygis mieste buvo 13,7 procento (penkiuose didžiuosiuose
miestuose – 11,3, o kituose miestuose – 17,3 proc.), o kaime – 28,5 procento. Palyginti su 2011 m.,
skurdo rizikos lygis mieste sumažėjo 0,5 procentinio punkto (penkiuose didžiuosiuose miestuose
sumažėjo 0,9 proc., kituose miestuose – nepasikeitė), o kaime sumažėjo 0,7 procentinio punkto.
28 paveikslas. Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietovę 2007–2012 m.

Skurdo rizikos lygis pagal amžių
Skurdo rizikoje 2007–2009 m. dažniausiai atsidūrė 65 m. ir vyresni asmenys – šiuo laikotarpiu šios
amžiaus grupės skurdo rizikos lygis svyravo tarp 30 ir 25 proc. Padidėjus senatvės pensijoms ir
sumažėjus skurdo rizikos ribai, vidutinė senatvės pensija 2009 m. gerokai viršijo skurdo rizikos ribą.
Dėl to pensinio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis 2009–2010 m. sumažėjo iki 10,2 proc. 2010 m.,
sumažinus pensijas, 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis padidėjo ir 2011 m.
sudarė 12,1 proc. (2010 m. – 10,2 proc.), tačiau išliko mažesnis už šalies vidurkį. 2012 m. šios amžiaus
grupės skurdo rizikos lygis sudarė 18,7 procento ir, palyginti su 2011 m., padidėjo 9 proc. Analizuojant
grafinę informaciją, gali pasirodyti, kad pensininkų atžvilgiu kažkas iš esmės pasikeitė, tačiau minėtą
rodiklio padidėjimą paaiškina tai, kad vidutinė išmokėta senatvės pensija 2011 m. buvo 1 litu mažesnė
už skurdo rizikos ribą vienam gyvenančiam asmeniui ir sudarė 748 litus. Turint omenyje, kad 2012 m.
rodiklis apskaičiuotas pagal 2011 m. pajamas, taip susiklostė, kad vieni gyvenantys senatvės
pensininkai, gaunantys vidutinę ar mažesnę už vidutinę senatvės pensiją, atsidūrė žemiau skurdo
rizikos ribos.42

42

Statistikos departamentas, „Skurdo rizikos rodikliai“ https://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1362569
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29 paveikslas. Skurdo rizikos lygis pagal amžių 2007–2012 m.

Vaikai iki 18 m. 2007–2009 m. buvo antra grupė pagal didžiausią skurdo rizikos lygį (rodiklis svyravo
22,1–23,7 proc. ribose), o 2010–2012 m. vaikai tapo dažniausiai skurdo rizikoje atsiduriančia grupe.
Vaikų skurdo riziką šiek tiek padidinti galėjo sumažintos socialinės išmokos (motinystės išmokos,
vaiko pinigai), bet iš esmės amžiaus grupių „persirikiavimas“ įvyko dėl pensijų padidinimo senatvės
pensininkams 2008 m.43 2007–2009 m. jaunimo grupė buvo pakankamai saugi, tačiau prasidėjus
finansų krizei jaunimo nedarbas išaugo ir gyvenančių skurdo rizikoje dalis išaugo. 25–49 m. amžiaus
grupė pasižymi stabiliausiu skurdo rizikos lygiu. Šios grupės asmenys yra ekonomikos varomoji jėga,
jie uždirba daugiau nei jaunimas ar vyresnio amžiaus žmonės, o tai atsispindi ir skurdo rizikos rodiklių
pokyčiuose – rodiklis krizės metu išaugo tik 5 procentiniais punktais.
Apibendrinant galima teigti, kad pagal 2012 m. duomenis skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai
iki 18 metų ir jaunimas. Vaikų skurdo rizikos lygis 2012 m. buvo 20,8 procento ir, palyginti su 2011 m.,
sumažėjo 4,4 procentinio punkto. 18–24 metų jaunimo skurdo rizikos lygis 1,6 procentinio punkto
viršijo šalies vidurkį ir siekė 20,2 procento (2011 m. – 24,4 proc.). Pensinio amžiaus asmenų ir 50–
64 m. gyventojų skurdo rizikos lygis atitinkamai siekė 18,7 ir 18,6 proc. Mažiausias skurdo rizikos
lygis buvo tarp 25–49 m. asmenų – 16,9 proc., o, lyginant su 2011 m., rodiklis sumažėjo 2,8 proc.
Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio sudėtį
Pagal namų ūkio sudėtį dažniausiai skurde atsiduria asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos
sudaro vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (skurdo rizikos lygis 2007–2012 m. svyravo 41,5–
39,2 proc.), taip pat dviejų suaugusiųjų asmenų su trim ir daugiau vaikų namų ūkiai (38,2–29,2 proc.)
bei vieni gyvenantys asmenys (49,5–31,6 proc.). Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susidedančiuose
iš dviejų suaugusių asmenų su trimis ar daugiau vaikų, rizika atsidurti skurde 2007–2012 m. ženkliai
kito: 2007–2008 m. skurdo rizika išaugo nuo 38,2 iki 46 proc., 2008–2010 m. mažėjo 23 procentiniais
punktais ir siekė 23,4 proc., o 2010–2011 m. padidėjo 9,7 procentinio punkto. Pastarajam pokyčiui
įtakos turėjo 2010 m. pakeista išmokos vaikui skyrimo tvarka, sumažinta motinystės (tėvystės)
pašalpa.44

43
44

http://www.lrytas.lt/-12162168311215590802-vidutin%C4%97-pensija-didinama-75-litais.htm#.UsU4Q9IW1OI
Lietuvos statistikos departamentas, „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“, Vilnius, 2011, 29.
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30 paveikslas. Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio sudėtį 2005–2012 m.

Skurdo rizikos lygis pagal užimtumo statusą
Skurdo rizikos lygio pagal užimtumą rodiklis gana stabilus – keturios užimtumo grupės tarpusavyje
nekinta. 2007–2012 m. vidutiniškai kas antras bedarbis, maždaug kas trečias darbo rinkoje neaktyvus
ir kas dešimtas dirbantis asmuo gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Iš dirbančių asmenų žemiau
skurdo rizikos ribos 2012 m. gyveno 7,6 proc., iš bedarbių – 54,4 proc., iš senatvės pensininkų –
20,8 proc. asmenų. Palyginti su 2011 m., dirbančių asmenų skurdo rizikos lygis sumažėjo 2,6 proc.,
bedarbių asmenų – padidėjo 0,5 proc., o senatvės pensininkų45 – padidėjo 7,7 proc. Skurdo rizikos lygis
pagal užimtumo statusą stipriau keitėsi senatvės pensininkų grupėje: 2007–2009 m. rodiklis svyravo
29,8–27,6 proc. ribose, 2010–2011 m. rodiklis sumažėjo dvigubai iki 13 proc., o 2012 m. pakilo iki
20,8 proc.
31 paveikslas. Skurdo rizikos lygis pagal užimtumo statusą 2007–2011 m.

Skurdo rizikos lygis iki ir po socialinių išmokų
Skurdo rizikos lygio iki socialinių išmokų ir po socialinių išmokų skirtumas rodo, kokią įtaką skurdo
rizikos mažėjimui turi valstybės perskirstymo politika. Iš disponuojamųjų pajamų atėmus socialines
išmokas (išskyrus senatvės ir našlių pensijas), skurdo rizikos lygis padidėtų iki 28,4 procento.46
Senatvės pensijos amžius nuo 2012 m. pradedamas tolinti. Kasmet pensinis amžius moterims bus ilginamas 4 mėnesiais,
vyrams – 2 mėnesiais, kol 2026 metais pasieks 65 metų ribą.
46 Statistikos departamentas, „Skurdo rizikos rodikliai“ <https://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1362569>
45
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2012 m. socialinės išmokos didžiausią įtaką skurdo rizikos lygiui turėjo namų ūkiuose su dviem ir
daugiau vaikų – atėmus socialines išmokas šios grupės skurdo rizikos lygis padidėtų nuo 18,5 proc. iki
33,9 proc. Nepilnose šeimose (vieno suaugusio asmens su išlaikomais vaikais) skurdo rizikos lygis
atėmus socialines išmokas padidėtų nuo 39,2 proc. iki 46,4 proc. Palyginti su 2011 m., socialinių
išmokų įtaka skurdo rizikos lygiui sumažėjo 1,8 proc. Socialinės išmokos didžiausią įtaką turėjo namų
ūkių su vaikais skurdo rizikos lygiui: atėmus socialines išmokas vaikų iki 18 metų skurdo rizikos lygis
2012 m. padidėtų nuo 20,8 iki 35,3 proc.47
32 paveikslas. Skurdo rizikos lygis iki ir po socialinių išmokų pagal namų ūkio sudėtį 2012 m.

33 paveikslas. Skurdo rizikos lygis iki ir po socialinių išmokų pagal amžiaus grupes 2012 m.

Skurdo rizikos gylis
Dar vienas aktualus rodiklis – skurdo rizikos gylis – matuoja procentais išreiškiamą skirtumą tarp
skurdo rizikos ribos ir asmenų, gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos, ekvivalentinių
disponuojamųjų pajamų medianos. Kitaip tariant, šis rodiklis rodo, koks yra žmonių, esančių ties
skurdo riba, gaunamų pajamų vidurkis, ar jis didėja, ar mažėja. 2012 m. skurdo rizikos gylis buvo
22,6 proc. Tai reiškia, kad žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų disponuojamosios pajamos
buvo vidutiniškai 22,6 procento mažesnės už skurdo rizikos ribą. Palyginti su 2011 m., skurdo rizikos
gylis sumažėjo 6,4 proc.48
Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste 2012 m. gavo 13,7 proc.
(didžiuosiuose miestuose – 11,3 proc., kituose miestuose – 17,3 proc.), o kaime - 28,5 proc. gyventojų.
2012 m., palyginti su 2011 m., skurdo rizikos lygis mieste sumažėjo 0,5 procentinio punkto, kaime –
0,7 procentinio punkto.

47
48

Statistikos departamentas, „Skurdo rizikos rodikliai“ <https://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1362569>
Statistikos departamentas, „Skurdo rizikos rodikliai“ <https://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1362569>
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34 paveikslas. Skurdo rizikos gylis 2005–2012 m.

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad skurdo rizikos rodikliai iliustruoja santykinį skurdą. Jie parodo, ar
yra ir kokia dalis žmonių, kurių pajamos gerokai mažesnės nei vidutinio visuomenės nario pajamos.
Vadovaujantis 2012 m. skurdo rizikos rodikliais, matyti, kad dauguma skurstančiųjų gyvena kaimo
vietovėse, yra bedarbiai, priklauso vaikų (0-17 m.) ir jaunimo (18-24 m.) amžiaus grupėms, gyvena
namų ūkiuose, kuriuos sudaro vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais, du suaugusieji su trim ar
daugiau vaikų arba vienas suaugęs asmuo.

56

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

3 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI LIETUVOJE
SKIRTŲ INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS
2007–2013 m. laikotarpiu skurdo ir socialinės atskirties mažinimui Lietuvoje skirtų intervencijų
logika programiniuose dokumentuose nebuvo nuosekliai apibrėžta, kadangi nebuvo išskirtas atskiras
šiam tikslui numatytas prioritetas, pasirinkti vieningi rodikliai, kuriais būtų galima pamatuoti
pasiektus rezultatus. Intervencijos logika suprantama kaip sąsajos tarp finansinių išteklių, sukuriamų
produktų bei rezultatų ir jų indėlis, siekiant pokyčių ilguoju laikotarpiu (šiuo atveju esminis ilgojo
laikotarpio pokytis – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių skaičiaus sumažėjimas). Atliekant
vertinimą ir siekiant rekonstruoti intervencijų logiką, buvo atsižvelgiama į teorinėje literatūroje,
nagrinėjančioje skurdo ir socialinės atskirties klausimus, pateikiamas įžvalgas, kitose ES valstybėse
narėse įgyvendintas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, nagrinėjami 2007–2013 m.
laikotarpio Lietuvos veiksmų programų aprašymai ir juose nurodyti ES struktūrinės paramos lėšomis
remtini veiksmai, kuriais siekiama prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo. Detali
skurdo, socialinės atskirties ir gyvenimo kokybės klausimų reglamentavimo Lietuvos ir ES lygio
programiniuose dokumentuose apžvalga pateikiama ataskaitos 10 priede, o skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo intervencijų pavyzdžiai kitose ES valstybėse narėse nagrinėjami 11 priede.
Akademinėje literatūroje minimos integruotos skurdo ir socialinės atskirties problemų sprendimo
priemonės, o kaip svarbiausia politikos kryptis išskiriama įsidarbinimo ir užimtumo skatinimo
strategija. Daugelyje ES dokumentų taip pat pabrėžiama integracijos į darbo rinką svarba49. 2010 m.
Europos Komisijos paskelbtame Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plane50 kaip viena iš
esminių iniciatyvų minimas įdarbinimo ir galimybių įsidarbinti sukūrimas (darbo vietų kūrimas,
reikalingos kvalifikacijos ar įgūdžių suteikimas, samdos skatinimas). Siekdamos kovoti su skurdu ir
socialine atskirtimi, valstybės narės pirmiausiai irgi įgyvendina įdarbinimo priemones, pavyzdžiui,
siekia užtikrinti pagrindinio išsilavinimo ar profesinio mokymo kokybę, vykdo grąžinimo į darbo rinką
veiklas, mažina jaunimo ir ilgalaikį nedarbą, skatina vietos plėtrą ir socialinę ekonomiką51.
Atsižvelgiant į tai, kad skurdo ir socialinės atskirties problemos yra kompleksinės, vien tiesioginių –
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo – iniciatyvų nepakanka. Europos Komisija pabrėžia, kad reikalingi
veiksmai ir kitose politikos srityse, pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas,
viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių) prieinamumo užtikrinimas, būsto klausimų
sprendimas, socialinių tikslų ir principų versle skatinimas, socialinės įtraukties priemonės ir kova su
diskriminacija. Vadinasi, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijos turi apimti visą
priemonių kompleksą, skirtą didžiausią skurdo riziką patiriančioms grupėms (vaikams, jaunimui,
bedarbiams, vyresnio amžiaus žmonėms, benamiams ir būsto neturintiems asmenims, finansiškai
atskirtiems asmenims, tautinėms mažumoms, neįgaliesiems).
Vadovaujantis teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis, buvo parengtas intervencijų „žemėlapis“,
susiejantis prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidedančias 2007–2013 m. laikotarpio
veiksmų programų priemones. Šis modelis apima penkias intervencijų kategorijas: įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo intervencijos, aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos, sveikatos paslaugų
teikimo intervencijos, švietimo paslaugų teikimo intervencijos, socialinių paslaugų teikimo
intervencijos. Konkrečios veiksmų programų priemonės buvo priskirtos intervencijų kategorijoms,
atsižvelgiant į jų tikslus, remiamas veiklas ir stebėsenos rodiklius. Paminėtina, kad kai kurioms
intervencijų kategorijoms priklausančios priemonės yra skirtingų tipų ir turi atskiras intervencijų
logikas, tačiau jų visų bendras tikslas yra toks pats.

Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999.
50 Europos Komisijos komunikatas. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės
sanglaudos bendroji programa. KOM(2010) 758 galutinis.
51 European Anti-Poverty Network. New Strategies to Combat Poverty and Social Exclusion. The Situation in Nine European
Countries. October 1999.
49
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Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje 2007–2013 m. veiksmų programų Lietuvoje rengėjai
daugiausia dėmesio skyrė įdarbinimo ir užimtumo intervencijoms. Veiksmų programos buvo
rengiamos ekonominio pakilimo laikotarpiu, kai buvo fiksuojamas darbo jėgos trūkumas, bei buvo
laikomasi prielaidos, kad tokios tendencijos ir išliks. Schemos centrinė dalis iliustruoja įdarbinimo ir
užimtumo didinimo intervencijas (pagrindines veiklas) bei yra pažymėta raudonai. 2007–2013 m.
laikotarpiu suplanuotos intervencijos atitiko individualių trūkumų teorijos, nagrinėjančios skurdo ir
socialinės atskirties priežastis, teiginius, kurie nurodo, kad pagrindinis kovos su skurdu ir socialine
atskirtimi tikslas yra įdarbinimas. Įdarbinimo ir užimtumo intervencijų kategorijai priskirtos aktyvios
darbo rinkos priemonės, taip pat socialinių ir psichologinių įgūdžių, reikalingų socialinės rizikos
grupėms priskiriamiems žmonėms, norintiems integruotis į darbo rinką, gerinimo intervencijos,
sąlygų įsidarbinimui užtikrinimo priemonės (galimybių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus
sudarymas, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir kt.), verslumo skatinimo
intervencijos. Be to, į šią intervencijų kategoriją pateko priemonės, susijusios su vyraujančių nuostatų
apie skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančias visuomenės grupes keitimu, informacinėmis
veiklomis apie jų galimybes integruotis į darbo rinką ir pan.
Paminėtina, kad įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos 2007–2013 m. laikotarpiu buvo
papildytos paslaugų teikimo priemonėmis (švietimo, socialinių ir sveikatos paslaugų teikimas),
aprūpinimo būstu intervencijomis, kadangi skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės dažniausiai
susiduria su daugialypiais sunkumais, pavyzdžiui, skurdą ir socialinę atskirtį patiriančiam žmogui gali
būti teikiamos konsultacijos, paslaugos, susijusios su priklausomybių atsikratymu, be to, gali būti
vykdomos veiklos, skirtos darbdavių nuostatoms ir elgesiui pakeisti. Sveikatos ir socialinių paslaugų
teikimo intervencijų kategorijoms priskirtos priemonės yra susijusios su infrastruktūros kūrimu
(pavyzdžiui, nestacionarių ir stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, profesinės
reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros plėtra, krizių intervencijos centrų įkūrimas,
psichikos dienos stacionarų įkūrimas ir kt.), įsteigiant socialinių ir sveikatos paslaugų teikimo įstaigas
ten, kur jų nebuvo. Šios intervencijos vertintinos kaip svarbios skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui dėl paslaugų prieinamumo didinimo.
Švietimo paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos priemonės yra susijusios tiek su švietimo
paslaugų infrastruktūros kūrimu, didinant švietimo paslaugų prieinamumą, tiek su didesnę skurdo ir
socialinės atskirties riziką patiriančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, siekiant užtikrinti, kad dėl
įgyto išsilavinimo jie galės pretenduoti į geresnes ir didesnį darbo užmokestį garantuojančias darbo
vietas. Toliau pateikiamoje schemoje pateikiamas 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje įgyvendintų
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų „žemėlapis“, o atskiros intervencijų
kategorijos aptariamos detaliau, nubraižant jų loginius modelius.
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Aprūpinimo
baziniais ištekliais
paslaugos

Sveikatos paslaugos

Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas;
daugiabučių
namų
atnaujinimas

Įsidarbinimo
įgūdžių
formavimas /
gerinimas

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas; asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių nulemtų būklių atvejais, modernizavimas;
ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas; diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės
pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas; psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas; krizių intervencijos
centrų įkūrimas; ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra

Profesinis
mokymas

Darbo įgūdžių
įgijimo
rėmimas

Remiamas
įdarbinimas (darbo
rotacija, įdarbinimas
subsidijuojant)

Sąlygų įsidarbinimui
sudarymas (šeimos ir
darbo derinimas,
neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos sistema)

Parama pirmajam darbui; verslumo skatinimas; ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką; neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas;
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką; asmenų, sergant priklausomybės ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija; šeimos
ir darbo įsipareigojimų derinimas; jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas; diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje

Švietimo paslaugos

Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas; neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra; visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas; kokybiškos
mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios
pagalbos besimokantiems teikimas; švietimo paslaugų sistemos
prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims; studijų
prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams;
alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje

Socialinės
paslaugos

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra;
paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems
teikiančių įstaigų plėtra; Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra; Lietuvos darbo biržos teritorinių
darbo biržų infrastruktūros modernizavimas; darbo ir
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra
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Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos
Šiai intervencijų kategorijai, kuri apima pagrindinius skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
numatytus veiksmus, priskirtos 9 priemonės, kurios turi skritingą intervencijos logiką (net ir pagal
konkrečią priemonę įgyvendinami veiksmai yra skirtingų tipų, pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos
lėšomis vykdomos aktyvios darbo rinkos priemonės), tačiau visomis jomis siekiama to paties tikslo –
gerinti įsidarbinimo galimybes ir didinti užimtumą, o per tai – didinti dirbančių žmonių gaunamas
pajamas ir sumažinti skurdą bei socialinę atskirtį.
Šias priemones galima klasifikuoti į atskiras grupes:
1. Savarankiškam užimtumui skatinti skirtos priemonės („VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo
skatinimas“);
2. Tiesiogiai įdarbinimui ir užimtumui skatinti skirtos priemonės, susijusios daugiausiai su
aktyvios darbo rinkos politikos veiksmais („VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką“, „VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui“);
3. Įsidarbinimui ir užimtumui reikalingoms sąlygoms sudaryti skirtos priemonės („VP1-1.1SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų
profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“);
4. Integracijai į darbo rinką reikiamų įgūdžių formavimui skirtos priemonės („VP1-1.3-SADM-02K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir „VP11.3-SADM-03-V Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis,
psichologinė ir socialinė reabilitacija“ ir „VP1-1.1-SADM-05-V Jaunimo užimtumo ir
motyvacijos skatinimas“).
5. Diskriminacijos mažinimui ir informavimui skirtos priemonės („VP1-1.3-SADM-01-K
Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“).
Vykdant savarankiškam užimtumui skatinti skirtą priemonę, siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir
mažoms įmonėms, taip pat fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms plėtoti
savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis. Įgyvendinant tiesiogiai įdarbinimui ir
užimtumui skatinti skirtas priemones, bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys skatinami sugrįžti
ar įsitraukti į darbo rinką, didinama bedarbių motyvacija, gerinamos jų galimybės įsidarbinti. Taip pat
itin didelis dėmesys skiriamas jaunimo tikslinei grupei, kadangi atskira priemonė yra numatyta remti
būtent pirmąjį darbą, vienerius metus kompensuojant dalį įdarbintų jaunuolių darbo užmokesčio.
Įgyvendinant įsidarbinimui ir užimtumui reikalingoms sąlygoms sudaryti skirtas priemones, siekiama
sudaryti sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi. Paminėtina, kad pagal šią priemonę
įgyvendinamos šviečiamojo ir informacinio pobūdžio veiklos bei finansuojami projektai, skirti
praktiniam veiklos modelių, leidžiančių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įgyvendinimui. Be to,
siekiama sukurti efektyvią neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą ir sudaryti sąlygas neįgaliesiems
aktyviai įsitraukti į darbo rinką.
Įgyvendinant integracijai į darbo rinką reikiamų įgūdžių formavimui skirtas priemones, siekiama
padėti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (neįgaliesiems, nuo psichotropinių
medžiagų priklausomiems, nuteistiesiems ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims ir kt.)
integruotis į darbo rinką, padedant įgyti tam reikiamus įgūdžius ir vengiant jų socialinės atskirties. Be
to, siekiama motyvuoti socialiai pažeidžiamus jaunus žmones integruotis į darbo rinką ar / ir
formaliojo švietimo sistemą, suteikiant asmenines, profesines, socialines kompetencijas. Vykdant
diskriminacijos mažinimu ir informavimui skirtas priemones, siekiama mažinti diskriminaciją darbo
rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šviesti ir informuoti
visuomenę.
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Skurdo ir socialinės atskirties teorijos. Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų kategorijai
priskirtos priemonės atitinka individualių trūkumų teorijos, struktūrinių nesėkmių teorijos bei skurdo
kultūros teorijos, nagrinėjančių skurdo ir socialinės atskirties priežastis bei šių problemų sprendimo
būdus, teiginius. Individualių trūkumų teorija postuluoja, kad žmogaus skurdo ir socialinės atskirties
situaciją lemia individualūs veiksniai, pavyzdžiui, negalia, mažesni gebėjimai ir motyvacija. Esminis
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi tikslas yra žmonių įdarbinimas, kuris tiesiogiai susijęs su
galimybėmis didinti materialinę gerovę. Vadovaujantis šios teorijos prielaidomis, 2007–2013 m.
įgyvendinamos tiesiogiai užimtumui ir verslumui skatinti skirtos intervencijos.
Struktūrinių nesėkmių teorija nurodo, kad ekonominė ir socialinė sistema suteikia žmonėms ribotas
alternatyvas ir išteklius, būtinus gerovės kūrimui. Pavyzdžiui, nepakankamas sistemų, leidžiančių
efektyviai integruotis į darbo rinką, išplėtojimas gali tapti struktūriniu apribojimu, užkertančiu kelią
dirbti. Jei nėra sukurta sistema, leidžianti efektyviai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus bei palikti
prižiūrimus artimuosius globos ir slaugos įstaigose ar gauti šias paslaugas namuose, šeimų nariai
(dažniausiai moterys) negali dalyvauti darbo rinkoje, o tai lemia mažesnes namų ūkio gaunamas
pajamas ir didina skurdo riziką. Neesant efektyvios neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos, taip
pat egzistuoja struktūrinės kliūtys neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.
Skurdo kultūros teorija teigia, kad skurdą lemia iš kartos į kartą perduodama skritinga nei
visuomenėje įsitvirtinusi vertybių sistema ir elgesio modelis. Be to, skurdo kultūrą dažnai sutvirtina
egzistuojantys stereotipai ir įsitikinimai apie socialinės rizikos, specialiųjų poreikių, socialinę atskirtį
patiriančius asmenis. Dėl neigiamų visuomenės nuostatų, nepakankamo informuotumo ir
diskriminacijos skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriantiems žmonėms sunkiau susirasti darbą ir
užsitikrinti pakankamas pajamas pragyvenimui. Dėl šios priežasties itin svarbu vykdyti informavimo ir
švietimo veiklas, mokymus, diskriminacijos mažinimo priemones. Atsižvelgiant į skurdo ir socialinės
atskirties rizikos bei socialinių problemų paveldimumą, didelę svarbą įgyja prevencinės priemonės ir
modeliai įvairioms socialinės rizikos asmenų grupėms.
Veiklos. Įgyvendinant verslumo skatinimui skirtą priemonę, gerinamos finansavimo sąlygos labai
mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, socialinėms įmonėms, teikiant mikrokreditus.
Įgyvendinant tiesiogiai įdarbinimui ir užimtumui skirtas priemones, remiami aktyvios darbo rinkos
politikos veiksmai, t. y. bedarbių ir asmenų, kurie įspėti apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas,
remiamo įdarbinimo priemonės (parama darbo įgūdžiams įgyti, įdarbinimas subsidijuojant, viešieji
darbai), darbo rotacija, bedarbių teritorinis mobilumas. Be to, teikiama parama socialinėms įmonėms,
mokant jų darbuotojus, kompensuojant dalį neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirbančių asmenų darbo
užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.
Vykdant užimtumui ir įsidarbinimui reikalingoms sąlygoms sudaryti skirtų priemonių veiklas, kuriami ir
įgyvendinami šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo modeliai, vykdomas darbdavių ir profesinių
sąjungų atstovų švietimas ir informavimas apie lanksčių darbo organizavimo formų taikymo
galimybes, mokymai lyčių lygybės klausimais. Siekiant skatinti šeimai palankios darbovietės kūrimąsi,
organizuojamas tėvų, visuomenės ir šeimų informavimas apie šeimos įsipareigojimų pasidalijimą. Taip
pat finansuojamas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos kūrimas (darbingumo ir
profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas, profesinių gebėjimų vertinimo ir profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų ir standartų rengimas) ir šių paslaugų teikimas, ypač
skatinant iniciatyvas, numatančias ne tik neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas, bet ir siūlančių
realias įdarbinimo galimybes šias programas baigusiems asmenims.
Vykdant integracijai į darbo rinką ir reikiamų įgūdžių formavimui skirtas priemones, finansuojamas
veiklos modelių, skirtų socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo
rinką, kūrimas ir įgyvendinimas, skatinamas savanoriškas darbas su šiomis visuomenės grupėmis,
rengiamos socialinio darbo metodikos, teikiamos įvairios socialinės ir profesinės reabilitacijos
paslaugos, kurios turi padidinti asmenų motyvaciją, padėti formuoti reikiamus socialinius įgūdžius,
skatinti aktyvumą visuomenės gyvenime ir dalyvavimą aktyviose darbo rinkos priemonėse. Taip pat
remiamas niekur nedirbančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas, teikiama
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intensyvi individuali pagalba socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms. Vykdant diskriminacijos
mažinimui ir informavimui skirtas priemones, kuriami ir įgyvendinami prevenciniai projektai
(švietėjiški, informaciniai, mokomieji) nusikalstamumo, priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų,
smurto šeimoje, prekybos žmonėmis, lyčių lygybės skatinimo ir kitose srityse, daug dėmesio skiriama
diskriminacinių stereotipų keitimui.
Siekiami pokyčiai. Vykdant mokymus apie verslo pradžią ir plėtrą, siekiama padidinti asmenų,
praktikoje diegiančių verslumo žinias, skaičių, o, įgyvendinant finansinės inžinerijos priemones,
tikimasi padėti plėtoti verslą fiziniams ir juridiniams asmenims. Įgyvendinant aktyvios darbo rinkos
politikos priemones, siekiama į jas įtraukti kuo daugiau bedarbių ir ilgalaikių bedarbių, žmonių,
kuriems gresia nedarbas, kadangi būtent šios tikslinės grupės patiria didžiausią skurdo ir socialinės
atskirties riziką. Nedirbantiems asmenimis ir žmonėms, kuriems gresia atleidimas iš darbo, siūlomas
profesinis mokymas, skatinamas rinkoje paklausios kvalifikacijos įgijimas. Remiamo įdarbinimo veikla
siekiama pritraukti į darbo rinką darbo neturinčius asmenis, suteikti jiems darbo patirties ir praktinių
įgūdžių. Siekiama, kad aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavę asmenys projektų metu ar
pasibaigus jų įgyvendinimu susirastų darbą ir užsitikrintų pragyvenimui reikiamas pajamas. Remiant
socialinių įmonių darbuotojus, siekiama palengvinti socialinių įmonių veiklą bei užtikrinti skurdo ir
socialinės atskirties riziką patiriančių tikslinių įsidarbinimo ar darbo vietos išlaikymo galimybes.
Vykdant projektus, skirtus šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui, organizuojant mokymus,
siekiama didinti juose dalyvavusių ir informuotų žmonių skaičių bei asmenų, išlaikiusių savo darbo
vietas po projektų įgyvendinimo ar įsidarbinusių po projekto įgyvendinimo, skaičių. Kadangi daug
pagal šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonę įgyvendinamų projektų skirti informavimui ir
švietimui, galima teigti, kad jų poveikis įsidarbinimui ar asmens išlikimui darbo vietoje yra daugiau
netiesioginis, be to, gali pasireikšti ilguoju laikotarpiu. Kuriant neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistemą ir skatinant jų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programose, siekiama didinti įsidarbinusių
neįgaliųjų skaičių.
Įgyvendinant socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (neįgaliesiems,
nuteistiesiems, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų ir asmenims, priklausantiems nuo
psichotropinių medžiagų) skirtus projektus, siekiama ne tik suformuoti reikiamus socialinius ir
psichologinius įgūdžius, bet ir padėti jiems integruotis į darbo rinką (įsidarbinti ar toliau mokytis po
projektų įgyvendinimo). Organizuojant jaunų žmonių savanorišką veiklą, taip pat siekiama formuoti
reikiamus įgūdžius, patobulinti jų kompetencijas ir paskatinti įsitraukti į aktyvios darbo rinkos
politikos priemones. Vykdant projektus, skirtus diskriminacijos mažinimui, ir organizuojant renginius,
leidžiant leidinius, siekiama didinti apie socialinės rizikos grupėms priklausančių asmenų problemas
informuotų žmonių skaičių.
Ilguoju laikotarpiu, įgyvendinus priemones, siekiama prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo, kadangi šios priemonės yra tiesiogiai skirtos įsidarbinimo galimybių didinimui, reikiamų
įgūdžių ar palankių darbui sąlygų kūrimui, o darbo turėjimas ir pakankamas pajamų lygis yra esminis
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo elementas. Be to, šių priemonių projektai yra tiesiogiai skirti
tikslinėms grupėms, patiriančioms didžiausią skurdo ir socialinės atskirties riziką (neįgaliesiems,
jaunimui, bedarbiams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos šeimoms, grįžusiems iš įkalinimo
įstaigų asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų asmenims ir kt.). Keičiantis tiek
visuomenės, tiek darbdavių nuostatoms apie socialinės rizikos grupėms priklausančius asmenis jiems
taps lengviau susirasti darbą, integruotis į visuomeninį gyvenimą, be to, dėl prevencinių priemonių
įgyvendinimo bus užkirstas kelias tam tikrų socialinių problemų, lemiančių žmonių socialinę atskirtį,
atsiradimui.
Prielaidos intervencijoms ir išorės faktoriai, darę įtaką jų įgyvendinimui. Planuojant intervencijas,
svarbu atsižvelgti į prielaidas, kurios būtinos, kad remiamos priemonės pasiektų norimus rezultatus.
Nagrinėjant įdarbinimo ir užimtumo intervencijų kategorijai priskirtas priemones, galima išskirti šias
svarbiausias jų sėkmės prielaidas:
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1. Dalyvių motyvacija dalyvauti projektuose – asmenys, kurie ilgai nedirbę, yra mažiau motyvuoti
integruotis į darbo rinką, nenori keisti nusistovėjusių įpročių (pavyzdžiui, tautinių mažumų
atstovai, iš įkalinimo įstaigų išėję žmonės), be to, tam tikrais atvejais jie siekia ne įsidarbinti, o
bendrauti su kitais projektų dalyviais, gauti trumpalaikę naudą (projektų metu mokamą
finansinę išmoką), todėl yra labai svarbūs tinkami tikslinės grupės atrankos kriterijai.
2. Darbdavių suinteresuotumas įdarbinti tikslinių grupių asmenis – darbdaviai turi būti
suinteresuoti prisiimti riziką ir priimti į darbą grupių, kurios patiria didesnę skurdo ir
socialinės atskirties riziką, atstovus (neįgaliuosius, iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis,
ilgalaikius bedarbius, vyresnio amžiaus moteris), dalyvauti mokymuose ir informaciniuose
renginiuose apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygybės skatinimą,
diskriminacijos darbo rinkoje mažinimą.
3. Instituciniai gebėjimai – institucijų, tarpininkaujančių darbdaviams ir skurdą bei socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims, gebėjimai (pavyzdžiui, socialinių darbuotojų gebėjimai
bendrauti pažeidžiamomis tikslinėmis grupėmis, valdyti konfliktus, dirbti su potencialiais
darbdaviais, įgyvendinti individualaus darbo su sunkiai integruojamais specifinių tikslinių
grupių asmenimis strategijas).
4. Mažesnė administracinė našta verslui – mažesni biurokratiniai barjerai, siekiant įdarbinti
neįgalius asmenis, jaunus ir pirmą kartą darbo ieškančius asmenis.
5. Įgytų darbo įgūdžių paklausa darbo rinkoje – turi būti užtikrintos sąsajos tarp pagal projektus
įgytų kvalifikacijų ir darbo rinkos poreikių.
Nepaisant to, kad prielaidos sėkmingam intervencijų įgyvendinimui gali būti užtikrintos, įtaką
priemonių įgyvendinimui taip pat gali daryti nenumatyti išoriniai veiksniai, kurie gali sumažinti
planuotą intervencijų poveikį. 2007–2013 m. laikotarpiu galima išskirti šiuos išorės veiksnius,
dariusius įtaką įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų įgyvendinimui:
1. Ekonomikos nuosmukis – 2008 m. pabaigoje prasidėjusi ekonominė krizė mažino kai kurių
įsidarbinimui ir užimtumo skatinimui skirtų projektų efektyvumą. Esant aukštam nedarbo
lygiui ir sumažėjus darbo vietų pasiūlai, projektų dalyviams buvo žymiai sunkiau įsidarbinti
(pavyzdžiui, žemesnės kvalifikacijos žmonėms, šeimos ir darbo įsipareigojimus derinti
norintiems žmonėms, kurie yra labai pažeidžiami ir paprastai nukenčia krizių metu). Vis dėlto
galima paminėti ir teigiamą ekonominės krizės poveikį patiems pagal priemones
įgyvendinamiems projektams, kadangi dėl ekonominio sunkmečio žmonėms netekus darbo
buvo lengviau surinkti projektų tikslines grupes.
2. Stigmatizacija – vyravo neigiamas visuomenės požiūris į kai kurias visuomenės grupes,
pavyzdžiui, nuteistuosius, priklausomus asmenis, tautines mažumas, ilgalaikius bedarbius,
benamius, o dėl įsigalėjusių stereotipų darbo neturintiems asmenimis buvo sunkiau
integruotis į darbo rinką.
3. Teisės bazės pokyčiai – pasikeitus teisės aktų nuostatoms, potencialiems darbdaviams mažėjo
kai kurių veiklų patrauklumas (pavyzdžiui, 2009 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos užimtumo
rėmimo įstatymo pakeitimams ir sumažėjus darbo užmokesčiui mokamų subsidijų dydžiui52,
darbdaviams mažėjo motyvacija įdarbinti asmenis subsidijuojant).
4. Emigracija – kai kurių projektų dalyvių skaičius sumažėjo dėl to, kad tikslinės grupės atstovai
išvyko iš šalies.

52 Lietuvos darbo birža. „Įsidarbinimo galimybių didinimas“. Galutinė

projekto ataskaita, 2011 m.
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Siekiami pokyčiai ilguoju laikotarpiu (poveikis)
Sumažėjęs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių šalies gyventojų skaičius (dėl pagerėjusių galimybių rasti geriau apmokamą darbą ir užsitikrinti didesnes pajamas)

Rezultatai

Rezultatai
Mokymus
sėkmingai
baigusių žmonių
skaičius;
Sukurtų
darbo
vietų skaičius.

•

•

•

Produktai
•

•

Rezultatai

Bedarbių,
dalyvavusių ADRP
(taip pat įgijusių
profesinę
kvalifikaciją)
ir
įsidarbinusių,
skaičius.

•

•

•

Išaugęs asmenų,
dalyvavusių
aktyvios
darbo
rinkos
priemonėse,
skaičius;
Mokyti ir paremti
socialinių įmonių
darbuotojai.

•

•

•
•

•

Verslumo
skatinimas;
Finansavimo
prieinamumo
gerinimas (finansų
inžinerijos
priemonės – mikro
kreditų teikimas).

•

Aktyvios
darbo
rinkos priemonių
įgyvendinimas
(įskaitant
ir
pirmojo
darbo
pagal
įgytą
profesiją
rėmimą);
Parama
socialinėms
įmonėms.

•

Išaugęs neįgaliųjų,
kurie
įsidarbino
baigę
profesinės
reabilitacijos
programas,
skaičius.

Rezultatai
•

•

Išaugęs socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų, kurie įsidarbino ar toliau
mokosi po dalyvavimo programose, skaičius;
Išaugęs jaunų žmonių, savanorystės metu
patobulinusių
kompetencijas
ir
/ar
dalyvaujančių ADRP, skaičius.

Produktai

Išaugęs
mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius;
Išaugęs renginių skaičius.

•

Išaugęs neįgaliųjų,
dalyvavusių
profesinės
reabilitacijos
programose,
skaičius.

Produktai
•

•

Išaugęs socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų, dalyvavusių remiamose
veiklose, skaičius;
Išaugęs
jaunų
žmonių,
dalyvavusių
savanoriškoje veikloje, ir juos priėmusių
organizacijų skaičius.

Veiklos
•

Veiklos
Veiklos

Išaugęs asmenų, išlikusių
darbo
vietoje
ar
įsidarbinusių po projektų
įgyvendinimo,
skaičius
(jaunimas,
socialiai
pažeidžiami asmenys).

Produktai

Produktai

Išaugęs mokymus
(apie
verslo
pradžią ir plėtrą)
išklausiusių
asmenų skaičius;
Asmenys
/
įmonės,
pasinaudoję
finansų inžinerijos
priemone.

Rezultatai

•

•

Darbo
ir
šeimos
įsipareigojimų derinimo
veiklos
modelių
kūrimas, įgyvendinimas,
lanksčių
darbo
organizavimo
formų,
šeimai
palankios
darbovietės skatinimas;
Savanorių ir darbuotojų
mokymas, kvalifikacijos
kėlimas;
Prevencijos priemonių
(švietėjiškų,
informacinių) kūrimas ir
įgyvendinimas, siekiant
išvengti diskriminacijos
darbo rinkoje.

Veiklos
•

•

•

Asmens darbingumo
ir
profesinės
reabilitacijos paslaugų
poreikio
nustatymo
sistemos tobulinimas;
Profesinės
reabilitacijos paslaugų
teikimo metodikų ir
standartų kūrimas ir
diegimas;
Profesinės
reabilitacijos paslaugų
teikimas, jas teikiančių
specialistų
kvalifikacijos kėlimas.

Veiklos
•

•

•

•

•

Veiklos modelių socialinės rizikos asmenų
įsitraukimui į darbo rinką kūrimas ir
įgyvendinimas;
Savanoriško darbo, susijusio su socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
įtraukimu į darbo rinką, skatinimas;
Socialinio darbo su socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis
metodikų parengimas ir vykdymas;
Niekur nedirbančio jaunimo savanoriškos
veiklos
organizavimas
ir
vykdymas,
individualios pagalbos teikimas;
Asmenų, priklausomų nuo psichotropinių
medžiagų,
psichologinė
ir
socialinė
reabilitacija, integracija į darbo rinką.

Prielaidos ir išorės
faktoriai

Prielaidos:
- Žmonių motyvacija
dalyvauti
integracijos į darbo
rinką projektuose;
Instituciniai
gebėjimai;
- Darbdavių noras
prisiimti riziką ir
įdarbinti tikslinių
grupių
asmenis,
dalyvauti
informaciniuose
mokymuose
ir
renginiuose;
Mažesnė
administracinė
našta verslui;
Įgytų
darbo
įgūdžių
paklausa
rinkoje.
Išorės faktoriai:
Ekonomikos
nuosmukis;
- Emigracija;
- Stigmatizacija ir
neigiamas
visuomenės
požiūris;
- Teisinės bazės
pokyčiai.

Problema

Priežastys

2012 m. skurde gyveno 18,6 proc. šalies
gyventojų.
2012 m. socialinę atskirtį ir skurdą patyrė
32,5 proc. šalies gyventojų.

Individualių trūkumų teorija – skurdo ir socialinės atskirties situaciją lemia individualūs veiksniai (negalia, mažesni gebėjimai,
nepakankama motyvacija). Struktūrinių nesėkmių teorija – ekonominė ir socialinė sistema suteikia žmonėms ribotas alternatyvas ir
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įsitvirtinus skirtingam nei visuomenėje elgesio modeliui. Skurdo kultūrą sutvirtina įsigalėję stereotipai, kurie apsunkina darbo paieškas.
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Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos
Šiai intervencijų kategorijai priskirtos 2 priemonės: „VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo
kokybės gerinimas“ bei „VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausiai didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“. Įgyvendinant pirmąją priemonę, siekiama padidinti ir pagerinti
savivaldybių socialinio būsto fondą, nuomojamą nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems
teisę į socialinį būstą. Vykdant antrąją priemonę, atnaujinami daugiabučiai namai, siekiant didinti jų
energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Paminėtina, kad abi priemonės įgyvendinamos
probleminėse teritorijose, kuriose gyvenantys žmonės susiduria su didesne skurdo ir socialinės
atskirties rizika, be to, jų gyvenimo aplinka ir kokybė skiriasi nuo kitų šalies regionų gyvenamųjų
standartų53. Šiose teritorijose esančios mažos būstų kainos ir išliekančios socialinės bei ekonominės
problemos lemia ribotą būstų paklausą ir regionų patrauklumą gyventi. Aprūpinimo baziniais
ištekliais kategorijai priskirtos priemonės atitinka geografinių skirtumų ir skurdo kultūros teorijų,
nagrinėjančių skurdo ir socialinės atskirties priežastis, teiginius.
Skurdo ir socialinės atskirties teorijos. Geografinių skirtumų teorija postuluoja, kad tam tikruose
regionuose trūksta išteklių, būtinų gerovės ir pajamų kūrimui, todėl šiose teritorijose žmonės gyvena
skurdžiau. Siekiant mažinti tokių regionų atsilikimą ir didinti gyventojų gerovę, kaip viena iš
priemonių numatytas programų, leidžiančių įsigyti būstą, įgyvendinimas. Socialinio būsto kokybės ir
prieinamumo didinimas yra tiesiogiai susijęs su probleminiuose regionuose gyvenančių ir mažesnes
pajamas gaunančių žmonių materialinės gerovės didinimu. Skurdo kultūros teorija teigia, kad skurdą
sukelia iš kartos į kartą perduodami įsitikinimai ir vertybės, o socialinės sąlygos sudaro galimybes
įsitvirtinti tokiam (skirtingam nei visuomenėje) vertybių ir elgesio modeliui. Siekiant užkirsti kelią
skurdo kultūros plėtrai, būtina užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas didžiausią skurdo ir socialinės
atskirties riziką patiriančioms visuomenės grupėms. Apsirūpinimas būstu yra vienas iš esminių
asmens poreikius patenkinančių gyvenimo sąlygų elementų.
Veiklos. Įgyvendinant priemones, vykdomas esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių
būstų, esančių daugiabučiame name, atnaujinimas, taip pat modernizuojami probleminėse teritorijose
esantys daugiabučiai namai.
Siekiami pokyčiai. Vykdant probleminių teritorijų kompleksinius plėtros projektus, naujai įrengiant /
modernizuojant socialinius būstus bei atnaujinant daugiabučius namus, siekiama didinti asmenų,
gavusių ES struktūrinės paramos lėšomis įrengtą ar atnaujintą socialinį būstą probleminėse
teritorijose, skaičių, be to, asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius, skaičių.
Įgyvendinus priemones, ilguoju laikotarpiu siekiama prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo probleminėse teritorijose, kadangi atnaujinus daugiabučius namus dėl pagerėjusių būsto
sąlygų ir sumažėjusių mokesčių už šilumą gerinama namų ūkių socialinė ir ekonominė padėtis, mažėja
išlaidos būsto išlaikymui. Plėtojant socialinio būsto fondą, būstu aprūpinama didžioji dalis tokį poreikį
turinčių namų ūkių, esančių probleminėse teritorijose. Be to, intervencijos daro ir netiesioginį poveikį
probleminių teritorijų plėtrai, kadangi sudaro galimybes kurti papildomas darbo vietas daliai tų
teritorijų gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių modernizavimo ir pastatų pritaikymo socialinėms
reikmėms darbus, minėti darbai gali prisidėti prie šiose teritorijose esančių įmonių veiklos plėtros.
Prielaidos intervencijoms ir išorės faktoriai, darę įtaką jų įgyvendinimui. Nagrinėjant aprūpinimo
baziniais ištekliais intervencijų kategorijai priskirtas priemones, paminėtina, kad jos vykdomos,
kadangi patys gyventojai dėl sunkių ekonominių sąlygų nepajėgia apsirūpinti būstu ar renovuoti
turimo būsto, be to, neturi motyvacijos tai daryti, kadangi renovacija probleminėse teritorijose

53 Probleminės teritorijose išskiriamos pagal kriterijus: aukštas skurdo ir nedarbo lygis; aukštas ilgalaikio nedarbo lygis.
Savivaldybės, kurios programavimo laikotarpio pradžioje susidūrė du didžiausiomis skurdo ir socialinės atskirties
problemomis ir buvo priskirtos probleminėms teritorijoms: Akmenės rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Ignalinos,
Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų
savivaldybės.
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nedidina turimo būsto vertės. Apibendrinant galima išskirti kelias svarbiausias aprūpinimo baziniais
ištekliais projektų sėkmės prielaidas:
1. Aktyvus statybų bendrovių dalyvavimas socialinių būstų įrengimo / modernizavimo ir
daugiabučių modernizavimo procese;
2. Pakankamas savivaldybių nekilnojamojo turto fondas, kurį būtų galima skirti socialinio būsto
plėtrai.
2007–2013 m. laikotarpiu aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų įgyvendinimui darė įtaką šie
išorės veiksniai:
1. Viešųjų pirkimų procedūros – sudėtingi viešųjų pirkimų, kuriuos turėjo organizuoti projektų
vykdytojai, reikalavimai lėmė projektų įgyvendinimo vėlavimą.
2. Statybos kainų pokyčiai – dėl išaugusių statybos elementų sąnaudų kainų pabrango projektų
veiklos, be to, išaugo statybos darbų apimtis. Papildomus kaštus lėmė ir būtinybė išpirkti
rekonstruojamuose daugiabučiuose privatiems savininkams priklausančias patalpas.
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Siekiami pokyčiai ilguoju laikotarpiu (poveikis)
Sumažėjęs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių šalies gyventojų skaičius (dėl pagerėjusių socialinių gyvenimo sąlygų ir išlaidų būsto išlaikymui sumažėjimo)

Prielaidos ir išorės faktoriai
Rezultatai (angl. results)
•
•

Prielaidos:

Išaugęs asmenų, gavusių ES struktūrinių fondų lėšomis įrengtą ir / ar modernizuotą socialinį būstą probleminėse
teritorijose, skaičius;
Išaugęs asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų
probleminėse teritorijose, skaičius.

-

Aktyvus statybos bendrovių dalyvavimas;
Pakankamas savivaldybių nekilnojamojo
turto fondas.

Išorės faktoriai:
-

Produktai (angl. outputs)
•
•
•

Viešųjų pirkimų procedūros;
Statybų kainų pokyčiai.

Išaugęs probleminėse teritorijose įgyvendintų kompleksinių plėtros projektų skaičius;
Išaugęs naujai įrengtų ir / ar modernizuotų socialinių būstų skaičius;
Išaugęs atnaujintų daugiabučių namų skaičius.

Veiklos

•
•

Esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių būstų, esančių daugiabučiame name (namuose), atnaujinimas
(modernizavimas);
Daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų keitimais, šalto ir karšto vandens sistemų keitimas ir
modernizavimas, elektros tiekimo sistemų keitimas, langų ir durų keitimas, liftų kapitalinis remontas, balkonų stiklinimas,
stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, išorinių sienų šiltinimas ir pan.).

Problema

Priežastys

2012 m. skurde gyveno 18,6 proc. šalies gyventojų.
2012 m. socialinę atskirtį ir skurdą patyrė 32,5 proc. šalies
gyventojų.

Skurdo kultūros teorija – skurdą sukelia iš kartos į kartą perduodami įsitikinimai ir vertybės, o socialinės
sąlygos sudaro galimybes įsitvirtinti tokiam (skirtingam nei visuomenėje) vertybių ir elgesio normų modeliui.
Geografinių skirtumų teorija – žmonės, institucijos ar kultūros tam tikruose rajonuose stokoja objektyvių
išteklių, būtinų gerovės ir pajamų kūrimui.
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Sveikatos paslaugų teikimo intervencijos
Šiai intervencijų kategorijai priskirtos 7 priemonės, kurias galima išskirti į:
1. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo priemonės („VP3-2.1-SAM-05V Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“, „VP32.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ ir „VP3-2.1-SAM09-R Krizių
intervencijos centrų įkūrimas“).
2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo priemonės („VP3-2.1SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“, „VP3-2.1SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir
kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“, „VP3-2.1SAM-04-V Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ ir „VP3-2.1SAM-10-V Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių
paslaugų optimizavimas“).
Įgyvendinant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai skirtas priemones, siekiama plėtoti
kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, didinti psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą ir plėtoti šių paslaugų tinklą, steigiant naujus psichikos dienos
stacionarus, užtikrinti ankstyvąją pagalbą, esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus
psichinę sveikatą, bei yra steigiami nauji krizių intervencijos centrai. Visos šios intervencijos yra
infrastruktūrinės ir nukreiptos į problemų prevenciją, siekiant užkirsti kelią sveikatos sutrikimams,
kurie gali daryti įtaką asmens mokymosi rezultatams ar galimybėms integruotis į darbo rinką (tai ypač
aktualu, kalbant apie psichologines problemas).
Įgyvendinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai skirtas priemones, siekiama mažinti
gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, sergamumą ir mirtingumą nuo
onkologinių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę, mažinti mirtingumą nuo
traumų ir kitų išorinių priežasčių, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicinos
pagalbą nukentėjusiesiems nuo traumų, infrastruktūrą, taip pat siekiama plėtoti viešosiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei
paliatyviąją pagalbą, optimizuoti stacionarines paslaugas. Sveikatos paslaugų teikimo intervencijų
kategorijai priskirtos priemonės atitinka struktūrinių nesėkmių teorijos, nagrinėjančios skurdo ir
socialinės atskirties priežastis, teiginius.
Skurdo ir socialinės atskirties teorijos. Struktūrinių nesėkmių teorija postuluoja, kad ekonominės ir
socialinės struktūros suteikia žmonėms ribotas alternatyvas ir išteklius, būtinus pajamų ir gerovės
kūrimui. Nepakankamas viešųjų paslaugų prieinamumas gali būti apibūdinamas kaip struktūrinis
apribojimas, pavyzdžiui, dėl nepakankamai išplėtotos sveikatos paslaugų teikimo infrastruktūros
žmonės gali negauti jiems reikiamos pagalbos, o tai gali lemti sveikatos problemų įsisenėjimą, tokių
žmonių socialinę atskirtį bei skurdą dėl pablogėjusių galimybių dalyvauti darbo rinkoje. Siekiant
užkirsti kelią šioms problemoms, struktūrinių nesėkminių teorija pabrėžia būtinybę kurti
alternatyvias institucijas, galinčias padėti pasiekti gerovę. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtrą
taip pat galima įvardinti kaip panašių veiksmų įgyvendinimą.
Veiklos. Įgyvendinant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai skirtas priemones, investuojama į
modernių psichosocialinių paslaugų komplekso vaikams ir paaugliams su psichikos ir elgesio
sutrikimais sukūrimą ir steigiami kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centrai, jie
aprūpinami reikalinga įranga. Siekiant padidinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir išvengti
asmenų, kurių psichikos būsena leistų jiems gydytis dienos centre, patekimo į stacionarą,
investuojama į lanksčių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą ir steigiami psichikos
dienos centrai prie jau sukurtos psichikos sveikatos centrų infrastruktūros savivaldybių lygiu. Siekiant
užtikrinti skubios pagalbos teikimą esant krizinėms situacijoms, plėtojama / kuriama krizių
intervencijos centrų infrastruktūra (investuojama į patalpas, transporto priemonių įsigijimą).
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Įgyvendinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai skirtas priemones, šeimos gydytojai,
sveikatos priežiūros įstaigų kabinetai aprūpinami diagnostine medicinos įranga, skirta efektyvesnei
širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai, diegiami nauji širdies ir kraujagyslių ligų gydymo metodai,
taip pat modernizuojama sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių institucinę (nestacionarinę ir
stacionarinę) skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių nulemtų būklių atvejais,
infrastruktūra. Siekiant mažinti onkologinių susirgimų skaičių, investuojama į onkologinių susirgimų
diagnostikos ir gydymo įrangą, gydymo įstaigų, teikiančių onkologijos paslaugas, patalpų remontą.
Skatinant ambulatorinių, palaikomojo gydymo paslaugų viešosiose asmens sveikatos priežiūros
įstaigose plėtrą, lėšos skiriamos šių įstaigų aprūpinimui medicinine diagnostine įranga
ambulatorinėms, ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, steigiamos palaikomojo gydymo ir
slaugos lovos, modernizuojamos patalpos ir kt.
Siekiami pokyčiai. Teikiant paramą sveikatos priežiūros įstaigoms ir įgyvendinant projektus, siekiama
didinti asmenų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičių,
sudaryti sąlygas laiku gauti kokybiškas paslaugas ir užkirsti kelią sveikatos sutrikimų ar ligų
atsiradimui, progresavimui, užtikrinti žmogaus pasveikimą, jo darbingumo išsaugojimą ir integraciją į
visuomenę. Įgyvendinus priemones, ilguoju laikotarpiu siekiama prisidėti prie gyvenimo kokybės
gerinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, kadangi vykdant ligų prevenciją ir teikiant pagalbą
bei sveikatos paslaugas asmenims yra gerinamos jų galimybės mokytis bei integruotis į darbo rinką,
dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Prielaidos intervencijoms ir išorės faktoriai, darę įtaką jų įgyvendinimui. Nagrinėjant sveikatos
paslaugų teikimui skirtas intervencijas, pastebėtina, kad 2007–2013 m. atsirado būtinybė vykdyti
kiekybiškai ir kokybiškai naujus sprendimus, skirtus sveikatos problemų sprendimui. Galima išskirti
kelias sveikatos paslaugų teikimo intervencijų sėkmės prielaidas:
1. Aktyvus statybos bendrovių dalyvavimas sveikatos paslaugų teikimo įstaigų tinklo plėtros
procese, teikiant kokybiškas statybos paslaugas, užtikrinant, kad darbai nevėluotų.
2. Pakankama sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija – ją turėtų užtikrinti efektyviai
veikianti sveikatos priežiūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Svarbu, kad,
naudodamiesi įrengta kompleksine psichikos sveikatos paslaugų teikimo infrastruktūra,
atitinkamos srities specialistai galėtų teikti kokybiškas paslaugas į juos besikreipiantiems
žmonėms.
3. Tikslinių grupių motyvacija naudotis sukurta infrastruktūra – asmenys, susiduriantys su
sunkumais, turi būt motyvuoti kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas.
2007–2013 m. laikotarpiu sveikatos paslaugų teikimo intervencijų įgyvendinimui darė įtaką šie išorės
veiksniai:
1. Viešųjų pirkimų procedūros – užsitęsę viešieji pirkimai lėmė kai kurių projektų veiklų
įgyvendinimo vėlavimą.
2. Teisės aktų nustatyti apribojimai, kiti administraciniai reikalavimai – teisės aktuose yra
numatytos išlaidų finansavimo apimtys, kurių turėjo būti laikomasi (pavyzdžiui, LR sveikatos
apsaugos ministro įsakyme numatyta maksimali rekonstrukcijos išlaidoms skiriama suma54),
be to, įtvirtintos dokumentacijos derinimo su atsakingomis institucijomis procedūros, kurios
turėjo būti įgyvendinamos. Ne visais atvejais projektų vykdytojai buvo susipažinę su teisinais
reikalavimais, todėl projektų įgyvendinimas užtruko.

54

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos. „Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos
sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikos“.
Galutinė ataskaita, 2013 m.
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Siekiami pokyčiai ilguoju laikotarpiu (poveikis)
Sumažėjęs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių šalies gyventojų skaičius (dėl pagerėjusių galimybių gauti reikiamas sveikatos paslaugas)

Prielaidos ir išorės faktoriai
Rezultatai (angl. results)
Prielaidos:
•
•

Išaugęs pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius;
Pagerėjusios galimybės laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išvengti sveikatos sutrikimo
atsiradimo ar progresavimo, išsaugoti žmogaus darbingumą.

Produktai (angl. outputs)
•
•

-

Aktyvus statybos bendrovių dalyvavimas;
Pakankama sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija;
Tikslinių grupių atstovų motyvacija naudotis sukurta
infrastruktūra.

Išorės faktoriai:

Paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus padidėjimas;
Išaugęs įgyvendintų projektų skaičius.

-

Viešųjų pirkimų procedūros;
Teisės aktų ir administraciniai reikalavimai.

Veiklos
•
•
•
•
•
•
•
•

Regioninių diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įsteigimas (patalpų remontas ir įrengimas, reikiamos įrangos ir transporto, skirto mobiliosioms
paslaugoms teikti, įsigijimas);
Patalpų psichikos dienos centrams (individualiems ir grupiniams užsiėmimams, psichoterapijai, meno, muzikos ir šviesos, judesio terapijai, pacientų ir personalo poilsiui, procedūrinių
kabinetų ir higienos kambarių) remontas ir įrengimas;
Patalpų, skirtų krizių intervencijos centrams (kambarių, skirtų pacientams stebėti, psichoterapijos užsiėmimas skirtų kambarių) rekonstravimas ir įrengimas, kitų patalpų, susijusių su
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu esant krizinėms situacijoms, remontas (rekonstravimas) ir įrengimas; automobilių mobilioms paslaugoms teikti įsigijimas;
Šeimos gydytojų, sveikatos priežiūros įstaigų kabinetų, įstaigų, teikiančių stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas širdies ir kraujagyslių ligų srityje aprūpinimas diagnostine ir gydymo
įranga širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai ir gydymui, naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimas, sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas;
Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių institucinę skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sukeltų būklių atvejais, infrastruktūros modernizavimas;
Specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, universitetų ir apskričių ligoninių aprūpinimas onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo įranga,
investicijos į gydymo įstaigų, teikiančių onkologines paslaugas, patalpų remontą, naujų patalpų kaulų čiulpų transplantacijos centruose įrengimą;
Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas diagnostine medicinos įranga, skirta ambulatorinėms paslaugoms teikti, medicinine įranga, skirta ambulatorinės reabilitacijos
paslaugoms teikti, medicinine ir slaugos įranga, medicinine įranga, skirta dienos chirurgijos paslaugoms teikti;
Palaikomojo gydymo ir slaugos lovų įsteigimas viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose; priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių atnaujinimas.

Problema

Priežastys

2012 m. skurde gyveno 18,6 proc. šalies gyventojų.
2012 m. socialinę atskirtį ir skurdą patyrė 32,5 proc. šalies
gyventojų.

Struktūrinių nesėkmių teorija – ekonominė ir socialinė struktūra suteikia žmonėms ribotas alternatyvas ir
išteklius, būtinus pajamų ir gerovės kūrimui (pavyzdžiui, dėl nepakankamai išplėtotos sveikatos paslaugų
teikimo infrastruktūros žmonės negali gauti jiems reikiamos pagalbos, jų sveikatos būklė nėra pakankama, jie
netenka darbingumo, todėl jiems sunkiau integruotis į darbo rinką).

70

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

Švietimo paslaugų teikimo intervencijos
Šiai intervencijų kategorijai priskirta 10 priemonių, kurias pagal jų intervencijos logiką galima
klasifikuoti į keletą grupių: tiesiogiai tikslinių grupių kompetencijų ugdymui skirtos priemonės,
švietimo paslaugų prieinamumui didinti skirtos priemonės ir infrastruktūros modernizavimui skirtos
priemonės. Paminėtina, kad šias grupes galima išskirti tik sąlygiškai, kadangi įgyvendinant konkrečius
projektus pagal tą pačią priemonę kartais vykdomos skirtingų tipų veiklos (pavyzdžiui, didinamas ir
paslaugų prieinamumas, ir gerinamos kompetencijos). Į vertinimo objektą buvo atrinktos tos
priemonės, kurias pagal stebėsenos rodiklius galima įvardinti kaip susijusias su socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir / ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų poreikių patenkinimu:
1. Tiesiogiai tikslinių grupių kompetencijų ugdymui skirtos priemonės („VP1-2.2-ŠMM-06-V
Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo
sistemoje“ ir „VP1-2.2-ŠMM-10-V Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“);
2. Švietimo paslaugų prieinamumui didinti skirtos priemonės („VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus
ugdymas švietimo sistemoje“, „VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo
diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo
vietovėse“, „VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumą“, „VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos
prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“ ir „VP1-2.3-ŠMM07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“);
3. Infrastruktūros modernizavimui skirtos priemonės („VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, „VP3-2.2-ŠMM-09-V Specialiųjų mokyklų
pertvarka, metodinių centrų steigimas“ ir „VP3-2.2-ŠMM-10-V Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių
pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“).
Vykdant tiesiogiai tikslinių grupių kompetencijų ugdymui skirtas priemones, siekiama tobulinti mokinių
pagrindines kompetencijas bei sudaryti sąlygas besimokantiems suaugusiems ugdyti bendruosius
gebėjimus, siekiama plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas ir stiprinti mokinių bei suaugusiųjų
gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių. Vykdant švietimo paslaugų prieinamumui
didinti skirtas priemones ir diegiant visuotinį priešmokyklinį ugdymą, siekiama gerinti ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir nuotolinio mokymosi tinklų teikiamų paslaugų kokybę, padedama kaimo
gyventojams įgyti reikiamą kvalifikaciją ir įgūdžius, kadangi kaimo vietovėse skurdo ir socialinės
atskirties problemos yra aktualesnės. Skatinant alternatyvaus ugdymo plėtrą, siekiama sudaryti
sąlygas, kad kuo daugiau mokinių įgytų pagrindinį išsilavinimą ir tęstų mokslus, įgydami vidurinį
išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją. Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų
veiksmingumą mokiniams ir studentams, turintiems specialiuosius mokymosi poreikius, plėtojamos
geros kokybės mokymosi, psichologinės, specialiosios ir socialinės pagalbos paslaugos, didinamas
švietimo sistemos prieinamumas.
Įgyvendinant infrastruktūros modernizavimui skirtas priemones, siekiama spręsti nepakankamos
švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą bei
kuriama ir plėtojama švietimo ir socialinių paslaugų infrastruktūra (pavyzdžiui, steigiami universalūs
daugiafunkciai centrai). Siekiant gerinti specialiojo ugdymo paslaugų prieinamumą ir kokybę,
steigiami metodiniai centrai. Taip pat siekiama didinti pagalbos mokiniams veiksmingumą ir gerinti
švietimo specialistų ir kitų specialistų darbo aplinką.
Skurdo ir socialinės atskirties teorijos. Švietimo paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos
priemonės atitinka individualių trūkumų ir struktūrinių nesėkmių teorijų, nagrinėjančių skurdo ir
socialinės atskirties priežastis, teiginius. Individualių trūkumų teorija nurodo, kad skurdo ir socialinės
apskrities situaciją lemia individualūs veiksniai, pavyzdžiui, nepakankamas išsilavinimas ar
kvalifikacija, kuri apskritai trukdo įsidarbinti ar neleidžia susirasti geriau apmokamos darbo vietos.
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Siekiant spręsti šią problemą, reikia investuoti į asmenų kvalifikacijos kėlimą, kompetencijos ir
gebėjimų ugdymą. Struktūrinių nesėkmių teorija postuluoja, kad žmonių galimybės kurti asmeninę
gerovę yra ribojamas struktūrinių veiksnių, pavyzdžiui, nepakankamai išplėtoto švietimo paslaugų
tinklo ar netinkamos infrastruktūros. Vadovaujantis šia teorija, svarbu investuoti į švietimo paslaugų
prieinamumo, kokybės ir veiksmingumo didinimą, o tokios intervencijos Lietuvoje ir buvo vykdomos
2007–2013 m. laikotarpiu.
Veiklos. Įgyvendinant tiesiogiai tikslinių grupių kompetencijų ugdymui skirtas priemones,
finansuojamas mokinių pagrindinių kompetencijų įgijimas, besimokančių suaugusiųjų bendrųjų
gebėjimų ugdymas, mokinių ir suaugusiųjų gebėjimų prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių
stiprinimas, mokinių socializacijos ir užimtumo formų plėtra, geros kokybės neformaliojo ugdymo
paslaugoms teikti reikiamų gebėjimų ugdymas. Vykdant švietimo paslaugų prieinamumui didinti
skirtas priemones, investuojama į alternatyvaus ugdymo diegimą švietimo sistemoje, finansuojama
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (ypač kaimo vietovėse, siekiant suteikti geresnes
mokymosi starto galimybes ten gyvenantiems vaikams), mokymosi psichologinės, pedagoginės ir
specialiosios pagalbos teikimas, siekiant padėti mokiniams ir mažinti iš švietimo sistemos iškritusių
vaikų skaičių, investuojama į mokymosi ir studijų prieinamumo didinimą bei su mokymusi susijusių
paslaugų teikimą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir studentams, siekiant užtikrinti, kad jie
geriau integruotųsi į mokymosi bendruomenę ir baigtų mokyklas ar aukštojo mokslo įstaigas, įgytų
išsilavinimą ar kvalifikaciją, kuri leistų ateityje geresnėmis sąlygomis dalyvauti darbo rinkoje.
Įgyvendinant infrastruktūros modernizavimui skirtas priemones, steigiami universalūs daugiafunkciai
centrai kaimo vietovėse, kurie teikia ne tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bet ir neformaliojo
ugdymo paslaugas, sudaro geresnes išsilavinimo galimybes kaimo vietovių vaikams, skatina ankstesnę
vaikų tėvų integraciją į darbo rinką, prisideda prie aukštesnės kaimo vietovių gyventojų
kompetencijos. Taip pat finansuojamas specialiojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas
ir pritaikymas metodinių centrų funkcijoms atlikti, bendrojo lavinimo mokyklų, pedagoginių,
psichologinių tarnybų ir švietimo įstaigų darbo aplinkos modernizavimas.
Siekiami pokyčiai. Įgyvendinant kompetencijų ugdymui ir švietimo paslaugų prieinamumui didinti
skirtas priemones, siekiama didinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal
formaliojo ar neformaliojo švietimo programas, bei socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės
atskirties asmenų, kurie mokėsi pagal šias programas, skaičių, skatinamas išsilavinimo, naujų
gebėjimų įgijimas, kvalifikacijos kėlimas, kuris sudaro geresnes galimybes integruotis į darbo rinką ir
ieškoti geriau apmokamų darbo vietų. Modernizuojant švietimo įstaigų ir specialiųjų švietimo įstaigų
infrastruktūrą, steigiant universalius daugiafunkcius centrus, didinamas tiesioginės naudos gavėjų iš
investicijų į švietimo infrastruktūrą skaičius. Ilguoju laikotarpiu, įgyvendinus priemones, siekiama
prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, kadangi, pagerėjus švietimo paslaugų
prieinamumui, daugiau tikslinių grupių atstovų galės pasinaudoti teikiamomis paslaugomis ir įgyti
aukštesnį išsilavinimą ar kvalifikaciją. Esant didesniems gebėjimams, žmonės galės aktyviau
integruotis į darbo rinką ir tapti ekonomiškai savarankiškesniais.
Prielaidos intervencijoms ir išorės faktoriai, darę įtaką jų įgyvendinimui. Nagrinėjant švietimo
paslaugų kategorijai priskirtas priemones, galima išskirti šias svarbiausias jų sėkmės prielaidas,
kurios klasifikuojamos pagal skirtingas priemonių grupes (tiesiogiai tikslinių grupių kvalifikacijos
tobulinimui skirtų priemonių sėkmės prielaidos ir švietimo paslaugų prieinamumo didinimui skirtų
priemonių sėkmės prielaidos):
1. Tikslinių grupių motyvacija mokytis – siekiant gerinti didesnę skurdo ir socialinės atskirties
riziką patiriančių žmonių kvalifikaciją, svarbu, kad šių grupių atstovai (specialiųjų poreikių
turintys moksleiviai ir studentai, kaimo vietovių gyventojai) būtų motyvuoti dalyvauti
organizuojamuose mokymuose.
2. Mokymų temų aktualumas – organizuojant mokymus, svarbu, kad mokymų temos būtų
aktualios tikslinėms grupėms, pritaikomos praktikoje, atitinkančios darbo rinkoje
egzistuojančių žinių poreikį.
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3. Pakankama švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija dirbti su specifinėmis tikslinėmis grupėmis
– siekiant, kad priemonių rezultatai būtų kokybiški, itin aktualu, kad mokymus vestų bei su
tikslinėmis grupėmis dirbtų atitinkamą kvalifikaciją turintys švietimo specialistai (pavyzdžiu,
tai itin aktualu, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais moksleiviais ir studentais).
4. Aktyvus statybos bendrovių dalyvavimas, plečiant švietimo paslaugų infrastruktūrą, siekiant, kad
būtų suteiktos kokybiškos paslaugos, o statybos darbai nevėluotų.
2007–2013 m. laikotarpiu švietimo paslaugų teikimo intervencijų įgyvendinimui darė įtaką šie išorės
veiksniai:
1. Viešųjų pirkimų procedūros – įgyvendinant projektus ir siekiant pasirinkti paslaugų teikėjus,
reikėjo organizuoti viešuosius pirkimus, kurie užtrukdavo (pavyzdžiui, nebuvo gaunama nei
vieno pasiūlymo ir pirkimą reikėdavo skelbti iš naujo55, dėl ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijaus taikymo užtrukdavo pasiūlymų vertinimas, jei jų buvo gauta daugiau).
2. Teisės aktų reikalavimai – pagal teisės aktų reikalavimus negalios lygio peržiūra vykdoma kas
trejus metus, nors sunkios negalios atveju tai nėra tikslinga. Dėl šios priežasties apsunkinamas
kai kurių neįgaliesiems skirtų projektų įgyvendinimas.

55 Lietuvos skautija. „Dievui. Tėvynei. Artimui“. Projekto įgyvendinimo galutinė

ataskaita, 2013 m.
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Siekiami pokyčiai ilguoju laikotarpiu (poveikis)
Sumažėjęs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių šalies gyventojų skaičius (dėl pagerėjusių galimybių kelti kvalifikaciją ir įgyti reikiamą išsilavinimą)

Rezultatai (angl. results)

Rezultatai (angl. results)
•
•

•

Išaugęs mokytojų ar švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos
baigimo pažymėjimus ar įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, skaičius;
Išaugęs socialinės rizikos, socialinę atskirtį patiriančių ar specialiųjų poreikių asmenų, gavusių
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją ar neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus,
skaičius.
Išaugęs tiesioginės naudos gavėjų (iš investicijų į švietimo infrastruktūrą) skaičius.

•

•

-

Produktai (angl. outputs)

Išaugęs mokytojų ar švietimo pagalbos specialistų, kurie mokėsi pagal neformaliojo ar formaliojo
švietimo programas, skaičius;
Išaugęs socialinės rizikos, socialinę atskirtį patiriančių ar specialiųjų poreikių asmenų, kurie mokėsi
pagal formaliojo ar neformaliojo švietimo programas, skaičius.

Prielaidos:

-

Produktai (angl. outputs)
•

Išaugęs tiesioginės naudos gavėjų
(iš
investicijų
į
švietimo
infrastruktūrą) skaičius.

Prielaidos ir išorės faktoriai

•

-

Išaugęs švietimo infrastruktūros
plėtros srityje įgyvendintų projektų
ir įkurtų / modernizuotų objektų
skaičius.

Tikslinių
grupių
motyvacija mokytis;
Mokymų
temų
aktualumas;
Pakankama
švietimo
pagalbos
specialistų
kvalifikacija;
Aktyvus
statybos
bendrovių dalyvavimas,
plečiant
švietimo
paslaugų infrastruktūrą.

Išorės faktoriai:
Veiklos
•

•

Pagrindinio ugdymo mokinių
pagrindinių
kompetencijų
ugdymas,
besimokančių
suaugusiųjų
bendrųjų
gebėjimų ugdymas;
Mokinių
ir
suaugusiųjų
gebėjimų prisitaikyti prie
kintančių
darbo
rinkos
poreikių
stiprinimas,
neformaliojo
švietimo
programų
įgyvendinimas,
neformaliojo
švietimo
paslaugoms teikti reikalingų
gebėjimų ugdymas.

Veiklos
•
•
•
•
•

•
•

Alternatyvaus ugdymo diegimas švietimo sistemoje;
Nuotolinio mokymo kuratorių, dirbsiančių universaliuose
daugiafunkciniuose centruose, kompetencijos tobulinimas;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra;
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas ir pritaikymas;
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formų plėtra, pagalbos
mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, iškritusių iš mokyklos
mokinių grąžinimas;
Kvalifikuotų mokyklų psichologų rengimas aukštosiose
mokyklose;
Specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugų teikimas
specialiųjų poreikių asmenims ir neformaliojo specialiųjų
poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas; su studijomis
susijusių paslaugų, skirtų specialiesiems poreikiams tenkinti,
teikimas specialiųjų poreikių turintiems studentams.

Veiklos
•

•

•

Universalių daugiafunkcių centrų
steigimas ir plėtra, modernizuojant
švietimo ir socialines paslaugas
teikiančių infrastruktūrą;
Specialiojo
ugdymo
mokyklų
infrastruktūros modernizavimas –
pritaikymas
metodinių
centrų
funkcijoms atlikti;
Bendrojo
lavinimo
mokyklose
dirbančių
specialiųjų
pedagogų,
socialinių pedagogų, psichologų,
logopedų darbo vietų įrengimas ir
modernizavimas,
pedagoginių
psichologinių tarnybų darbo aplinkos
modernizavimas.

-

Viešųjų
pirkimų
procedūros;
Teisės aktų reikalavimai.

Problema

Priežastys

2012 m. skurde gyveno 18,6 proc. šalies
gyventojų.
2012 m. socialinę atskirtį ir skurdą patyrė
32,5 proc. šalies gyventojų.

Individualių trūkumų teorija – skurdo ir socialinės atskirties situaciją lemia individualūs veiksniai (pavyzdžiui, nepakankamas
išsilavinimas ar kvalifikacija, kuri leistų susirasti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį ir geriau mokamą darbą).
Struktūrinių nesėkmių teorija – ekonominė ir socialinė sistema suteikia žmonėms ribotas alternatyvas ir išteklius, būtinus
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Socialinių paslaugų teikimo intervencijos
Šiai intervencijų kategorijai priskirtos 5 priemonės, kurias įgyvendinant siekiama prisidėti prie
socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo: „VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų
įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, „VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų
derinimas: integralios pagalbos plėtra“, „VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“, „VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems
teikiančių įstaigų plėtra“ ir „VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“. Paminėtina, kad priemonės priklauso skirtingiems intervencijų tipams, kadangi to paties tikslo
siekiama, vadovaujantis skirtinga intervencijų logika (socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų
kompetencijos ugdymui skirtos priemonės intervencijos logika numato „minkštuosius“ – žmogiškųjų
išteklių – pokyčius, o socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrai modernizuoti skirtomis
intervencijomis siekiama „kietųjų“ – infrastruktūrinių – pokyčių).
Įgyvendinant socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymui skirtą priemonę, siekiama tobulinti jų
žinias ir gebėjimus, kelti kvalifikaciją bei tokiu būdu prisidėti prie socialinių paslaugų kokybės
gerinimo. Vykdant šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui skirtą priemonę, siekiama sukurti ir
plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia,
senyvo amžiaus asmenims, teikti konsultacijas šeimos nariams, prižiūrintiems artimuosius, ir jiems
padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Vykdant infrastruktūrines priemones, siekiama gerinti nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūrą (mažinti skirtumus savivaldybėse, decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą,
gerinti materialinę bazę, prisidėti prie asmenų, kuriems skirtos tokios paslaugos, ar jų šeimų narių
sugrįžimo į darbo rinką), atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, gerinti jų galimybes integruotis į
darbo rinką, užtikrinti pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams aukštą stacionariose
socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kokybę, modernizuojant esamas įstaigas ar kuriant
naujas. Socialinių paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos priemonės atitinka struktūrinių
nesėkmių teorijos, nagrinėjančios skurdo ir socialinės atskirties priežastis, teiginius.
Skurdo ir socialinės atskirties teorijos. Vadovaujantis struktūrinių nesėkmių teorijos argumentais,
pasenusi ar nepakankamai išplėtota socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra, nepakankama
socialinių paslaugų kokybė yra struktūrinis apribojimas, mažinantis galimybes skurdo ir socialinės
atskirties rizikoje gyvenantiems asmenims bei jų šeimų nariams užsitikrinti išteklius, būtinus pajamų
ir gerovės kūrimui. Siekiant užkirsti kelią šioms problemoms, būtina suformuoti konkrečių regionų ir
tikslinių grupių poreikius atitinkančių paslaugų paketą, investuoti ne tik į paslaugų prieinamumo, bet
ir į įvairovės didinimą. Be to, labai svarbu mažinti socialinių paslaugų teikimo netolygumus
savivaldybėse, kad tam tikruose regionuose gyvenantys asmenys mažiau susidurtų su nepakankamo
paslaugų prieinamumo ir jų kokybės problemomis.
Veiklos. Įgyvendinant priemones, investuojama tiek į socialines paslaugas teikiančių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą (mokymus, suteikiančius ir tobulinančius kvalifikaciją, profesines žinias ir
įgūdžius, praktinius gebėjimus), tiek į socialinių paslaugų plėtrą bei jų teikimo infrastruktūrą.
Skatinant socialinių paslaugų plėtrą, remiamas bandomųjų projektų įgyvendinimas darbo ir šeimos
įsipareigojimų derinimo srityje (mobilių komandų kūrimas, į jas įtraukiant ne tik socialinio darbo, bet
ir slaugos specialistus; mobilių komandų darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas; integralios
pagalbos – socialinės globos ir slaugos – teikimas ir konsultavimo paslaugos šeimos nariams,
prižiūrintiems savo neįgalius ar senyvo amžiaus giminaičius).
Nagrinėjant infrastruktūrines intervencijas, matyti, kad remiamas valstybės užimtumo politiką
įgyvendinančių įstaigų (Lietuvos darbo biržos) infrastruktūros modernizavimas, nestacionarių
socialinių paslaugų įstaigų tinklo plėtra (dienos socialinės globos centrų atnaujinimas ir steigimas,
krizių centrų steigimas, mišrių socialinių paslaugų įstaigų steigimas, savarankiško ar laikino gyvenimo
namų bei bendruomeninių namų steigimas), stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas ir
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modernizavimas, neįgaliesiems paslaugas teikiančių įstaigų tinklo plėtra (neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos centrų plėtra ir renovacija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
infrastruktūros plėtra, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinių plėtra, Gestų kalbos vertimo
centrų steigimas ir modernizavimas).
Siekiami pokyčiai. Vykdant mokymus socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams, siekiama
užtikrinti, kad, jiems pritaikius įgytas žinias darbo vietoje, būtų teikiamos labiau tikslinių grupių
poreikius atitinkančios ir kokybiškesnės socialinės paslaugos. Vykdant bandomuosius integralios
pagalbos projektus, organizuojant mobilias komandas ir rengiant darbuotojų mokymus, siekiama
užtikrinti kuo efektyvesnį integralios pagalbos paslaugų teikimą, didinti paslaugų gavėjų skaičių ir
sudaryti galimybes šeimų nariams dirbti bei užsikrinti ekonominę nepriklausomybę. Vykdant
socialines paslaugas (stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas, neįgaliesiems skirtas
paslaugas) teikiančių įstaigų modernizavimo ar įsteigimo darbus, siekiama didinti asmenų (neįgaliųjų,
senyvo amžiaus žmonių, bedarbių, išlaikomus asmenis prižiūrinčių šeimų narių ir kt.), gavusių
tiesioginės naudos iš investicijų į infrastruktūros plėtrą, skaičių. Šie žmonės gana dažnai patenka į
skurdo ir socialinės atskirties riziką, todėl ilguoju laikotarpiu, įgyvendinus priemones, tikimasi
prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.
Užtikrinant pakankamą pažeidžiamų grupių apsaugą (tiek stacionariose, tiek nestacionariose, tiek
neįgaliesiems paslaugas teikiančiose įstaigose), šiuo metu neaktyvūs asmenys skatinami sugrįžti į
darbo rinką. Tam tikros nestacionarios socialinės paslaugos padeda sugrįžti į darbo rinką ir gauti
didesnes pajamas asmenims iš specifinių socialinės rizikos grupių (priklausomybių turintys asmenys,
iš įkalinimo įstaigų sugrįžę asmenys, smurtą patyrusios moterys). Išplėtotas stacionarių ir
nestacionarių paslaugų įstaigų tinklas taip pat suteikia galimybę įsidarbinti ir padidinti namų ūkio
pajamas tiems asmenims, kurie šeimose prižiūri savimi pasirūpinti negalinčius šeimos narius. Teikiant
profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, skatinamas jų sugrįžimas į darbo rinką (taip pat ir
galimybės didinti gaunamas pajamas), kadangi atkuriami turimi darbo įgūdžiai arba mokoma naujų,
didinamas profesinis mobilumas, vykdomos perkvalifikavimo veiklos, siekiant išmokyti paklausių
rinkoje specialybių.
Prielaidos intervencijoms ir išorės faktoriai, darę įtaką jų įgyvendinimui. Nagrinėjant socialinių
paslaugų teikimo intervencijas, paminėtina, kad 2007–2013 m. laikotarpiu buvo nuspręsta daugiausiai
investuoti į valstybės užimtumo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės didinimą,
įvairovę ir pritaikymą konkrečių tikslinių grupių poreikiams. Galima išskirti šias svarbiausias
suplanuotų priemonių įgyvendinimo sėkmės prielaidas:
1. Materialinė bazė – žemės sklypas ar pastatas, kurį būtų galima pritaikyti socialinių paslaugų
teikimui.
2. Tinkamas tikslinės grupės ir jos poreikių įvertinimas – svarbu, kad socialinių paslaugų tinklas
būtų plėtojamas ir kuriamas ten, kur yra poreikis.
3. Pakankama socialinių paslaugų teikimo įstaigų darbuotojų kvalifikacija – tiek dirbant su
neįgaliaisiais, tiek teikiant integralios pagalbos paslaugas yra reikalinga aukšta darbuotojų
kvalifikacija (itin trūksta kvalifikuotų slaugytojų ir jų padėjėjų).
2007–2013 m. laikotarpiu socialinių paslaugų teikimo intervencijų įgyvendinimui darė įtaką šie išorės
veiksniai:
1. Statybos darbų kainų augimas – dėl išaugusių statybos darbų kaštų pabrango projektų
įgyvendinimas, todėl reikėjo ieškoti papildomų finansinių resursų, o projektų įgyvendinimas
vėlavo.
2. Teisinių sąlygų pokyčiai ir strateginio planavimo problemos – neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistemos kūrimui neigiamą įtaką darė teisės aktų pakeitimai (2013 m. pakeistas Profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos aprašas, Profesinės reabilitacijos
paslaugų planavimo ir finansavimo taisyklės), dėl kurių sumažėjo neįgaliųjų galimybės
dalyvauti profesinėje reabilitacijoje (buvo sumažintas finansavimas, taip pat pakeistas
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neįgalumo laipsnis, kuriam esant galima dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, prioritetas
suteiktas prie neįgaliojo namų arčiausiai esančiai profesinės reabilitacijos įstaigai). Taip pat
buvo parengtas LDB direktoriaus įsakymas, kuriame identifikuotos prioritetinės tikslinės
grupės, kurioms turėtų būti teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos.
3. Darbo rinkos apribojimai – darbo rinkoje nėra pakankamai reikiamos kvalifikacijos slaugytojų
ir kitų specialistų, kurie galėtų teikti kokybiškas socialines paslaugas, o tai lemia tiek bendras
žmonių, turinčių slaugytojų pažymėjimus trūkumas darbo rinkoje, tiek mažesnis darbo
užmokestis, lyginant su kitomis įstaigomis.
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Siekiami pokyčiai ilguoju laikotarpiu (poveikis)
Sumažėjęs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių šalies gyventojų skaičius (dėl pagerėjusių galimybių gauti kokybiškas socialines paslaugas)

Rezultatai

Rezultatai (angl. results)
•

Asmenys, (neįgalieji, ieškantys darbo, darbdaviai ir kt.), gavę
tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų teikimo
įstaigų infrastruktūros plėtrą (stacionarių socialinių paslaugų
teikimo įstaigų, nestacionarių socialinių paslaugų teikimo įstaigų,
neįgaliesiems skirtų paslaugų teikimo įstaigų).

•

•

Sėkmingai
mokymus
baigusių
asmenų
ir
įdarbintų slaugos specialistų
skaičius;
Išaugęs integralios pagalbos
gavėjų skaičius.

Rezultatai (angl. results)
•

Išaugęs sėkmingai mokymus
baigusių ir įgytas žinias darbo
vietoje pritaikiusių socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojų
skaičius.

Prielaidos ir išorės faktoriai
Prielaidos:
-

Produktai (angl. outputs)

Produktai (angl. outputs)
•

Produktai

Išaugęs pastatytų, rekonstruotų, suremontuotų objektų ar objektų,
kuriuose atnaujinta įranga, skaičius (stacionarių ar nestacionarių
socialinių paslaugų teikimo įstaigose, neįgaliesiems paslaugas
teikiančios įstaigose).

•
•

Išaugęs
mokymuose
dalyvavusių
asmenų
skaičius (darbuotojai).

Išaugęs
mokymuose,
susijusiuose
su
profesinės
kvalifikacijos
tobulinimu,
dalyvavusių socialinių paslaugų
įstaigų darbuotojų skaičius.

Išorės faktoriai:
-

Veiklos

Veiklos
•

•
•

•

•
•

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba
modernizavimas (techninės dokumentacijos rengimas, statybos,
rekonstravimo darbų vykdymas, įrangos įsigijimas);
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba
modernizavimas.
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra
(profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų
steigimas ar plėtra);
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių skyrių infrastruktūros
plėtra;
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra;
Gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra.

•

Bandomųjų
projektų
šeimos
ir
darbo
įsipareigojimų
derinimo
srityje
įgyvendinimas
(mobilių komandų kūrimas,
darbuotojų
mokymai,
integralios
pagalbos
paslaugų
teikimas
ir
konsultacijos
šeimos
nariams,
prižiūrintiems
neįgalius asmenis).

Veiklos
•

•

•

Socialinių
paslaugų
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas ir praktinių gebėjimų
stiprinimas;
Tyrimų ir studijų atlikimas
(socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
poreikių nustatymas, mokymų
kokybės įvertinimas);
Informacinės
sistemos,
kaupiančios duomenis apie
dirbančių
socialinį
darbą
kvalifikaciją,
atestaciją,
sukūrimas.

Materialinė bazė;
Tinkamas
tikslinės
grupės ir jos poreikių
įvertinimas;
Pakankama socialinių
paslaugų
teikimo
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacija.

-

Statybos darbų kainų
augimas;
Teisinių
sąlygų
pokyčiai;
Darbo
rinkos
apribojimai.

Problema

Priežastys

2012 m. skurde gyveno 18,6 proc. šalies gyventojų.
2012 m. socialinę atskirtį ir skurdą patyrė
32,5 proc. šalies gyventojų.

Struktūrinių nesėkmių teorija – ekonominė ir socialinė sistema suteikia žmonėms ribotas alternatyvas ir išteklius, būtinus
pajamų ir gerovės kūrimui (pavyzdžiui, dėl pasenusios ar nepakankamai išplėtotos infrastruktūros socialinės paslaugos
teikiamos nepakankamai veiksmingai).
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4 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI SKIRTŲ
INTERVENCIJŲ TINKAMUMO VERTINIMAS
Šiame skyriuje atliekama ES struktūrinės paramos intervencijų, skirtų skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui, tinkamumo analizė. Vertinimas vykdomas, vadovaujantis objektyviais ir subjektyviais
kriterijais. Objektyvus tinkamumo vertinimas apima teorinės literatūros ir skurdo bei socialinės
atskirties mažinimui skirtų intervencijų kitose valstybėse narėse analizę, siekiant nustatyti, ar 2007–
2013 m. Lietuvoje įgyvendintos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijos gali būti
vertinamos kaip tinkamos šioms problemoms spręsti. Subjektyvus tinkamumo vertinimas pagrįstas
interviu su projektų vykdytojais bei projektų dalyvių apklausų duomenimis apie tai, ar, jų manymu,
įgyvendintos intervencijos atitiko poreikius ir prisidėjo prie skurdo ir socialinės atskirties problemų
sprendimo, ar remti veiksmai neprarado savo aktualumo per visą programavimo laikotarpį.
Vertinant bendros skurdo ir socialinės atskirties mažinimui 2007–2013 m. laikotarpiu skirtų
intervencijų logikos tinkamumą, pastebėtina, kad vykdytos intervencijos apėmė visus svarbius
dėmenis, kurie tiek teorinėje literatūroje, tiek kitose ES šalyse narėse išskiriami kaip skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo veiksniai. Vis dėlto intervencijų planavimas vyko atskirų institucijų
lygiu, o skurdo ir socialinės atskirties intervencijų logika programavimo dokumentuose nebuvo
eksplicitiškai išreikšta. Planuojant buvo remiamasi ne įrodymais apie realų intervencijų poreikį, bet
normatyviniais reikalavimais. Pavyzdžiui, planuojant bedarbiams skirtas priemones, buvo
vadovaujamasi teisės aktuose išskirtomis tikslinėmis grupėmis, kurioms turėtų būti taikomos ADRP
priemonės. Šioms veikloms 2007–2013 m. laikotarpiu skirta didžioji skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui numatytų lėšų dalis. Planuojant socialinio būsto plėtrą ir vadovaujantis teisės aktais, lėšos
buvo koncentruotos probleminėse savivaldybėse, nors kitose šalies teritorijose socialinio būsto
poreikis buvo didesnis už šalies vidurkį. Skirstant finansavimą socialinių paslaugų plėtrai, nebuvo
išnagrinėtas ir nustatytas tokių paslaugų poreikis regionuose, o lėšos buvo skirtos pagal tikslinių
grupių konkrečioje teritorijoje skaičių. Dėl šios priežasties didesnį finansavimą gavo didesnės
apskritys ir savivaldybės.
Vykdytos skurdo ir socialinės atskirties priemonės buvo iš dalies suderintos tarpusavyje, bet tik tokiu
atveju, jei priklausė tos pačios institucijos kompetencijai (pavyzdžiui, SADM administruojamos
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo bei socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo
priemonės). Trūko tarpinstitucinio koordinavimo tarp SADM ir ŠMM įgyvendinamų veiksmų, nes buvo
įgyvendinamos priemonės, skirtos tai pačiai tikslinei grupei, iš dalies dubliavosi veiklos, kai kuriuose
projektuose nebuvo aiškiai atskirtos švietimo ir socialinės paslaugos. VRM ir SAM kompetencijai
priklausiusios intervencijos papildė SADM ir ŠMM priemones bei pagal orientaciją į tikslines grupes
atitiko skurdo ir socialinės rizikos intervencijoms keliamus tikslus. VRM priemonės, skirtos būsto
fondo atnaujinimui ir plėtrai probleminėse teritorijose, buvo orientuotos į socialinės rizikos asmenis.
SAM priemonės buvo tiesiogiai skirtos gyvenimo kokybės gerinimui, o skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo tikslai joms buvo išvestiniai.
2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje dominavo individualių trūkumų teorijos prielaidos, nes didžiausia
finansinių lėšų dalis buvo skirta įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijoms, be to, į jas įsitraukė
didžiausias tikslinių grupių narių skaičius. Paminėtina, kad individualių trūkumų teorijos
dominavimas vertintinas palankiai, nes būtent individualios iniciatyvos skatinimas, reikiamų
kvalifikacijų ir motyvacijos suteikimas yra labai svarbus veiksnys, siekiant mažinti skurde ir
socialinėje atskirtyje gyvenančių žmonių skaičių. Kitose ES valstybėse narėse didžioji ES struktūrinės
paramos, numatytos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, dalis taip pat buvo skirta panašioms
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo priemonėms. Taip pat pakankamai daug dėmesio buvo skirta pagal
struktūrinių nesėkmių teoriją vykdomiems veiksmams, t. y. švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui. Pagal geografinių skirtumų ir skurdo kultūros teorijas
įgyvendinti veiksmai buvo mažesnio masto (būsto plėtra probleminėse teritorijose, diskriminacijos
mažinimo intervencijos), be to, nebuvo užtikrintos kai kurių veiklų tęstinumo prielaidos.
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Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos
Planuojant įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijas bei rengiant 2007–2013 m. veiksmų
programas, nebuvo orientuojamasi būtent į skurdo mažinimo tikslą. Intervencijos tiesiog buvo
siejamos su konkrečiomis socialinės rizikos grupėmis, darant prielaidą, kad tam tikros tikslinės grupės
(pavyzdžiui, romai, neįgalieji, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis ir kt.)
patiria didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką, todėl jos aktyviau įsitrauks į vykdomas veiklas.56
Planuojant konkrečiai bedarbiams skirtus veiksmus, kurie buvo įgyvendinami pagal priemonę
„Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, buvo daugiausiai vadovaujamasi teisiniais
reikalavimais. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme57 yra numatytos bedarbių grupės,
kurios susiduria su didžiausiomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Šioms grupėms ir buvo
skirtos aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonės, o siauresni prioritetai, susiję su
papildomomis tikslinėmis grupėmis, nebuvo numatyti. Šią situaciją iliustruoja ir lėšų pasiskirstymas,
kadangi beveik 70 proc. įdarbinimo ir užimtumo skatinimui skirto finansinio paketo lėšų sudarė ADRP
priemonėms skirtas finansavimas, o likusius 30 proc. – kitoms priemonėms numatytos lėšos.
Svarbu akcentuoti, jog dėl vadovavimosi procedūrine logika ir preferencijos teikimo teisės aktuose
išskirtoms tikslinėms grupėms ne visuomet užtikrinamas socialinės integracijos veiklų ir specifinėms
tikslinėms grupėms skirtų paslaugų teikimas bei jų tęstinumas. Socialiniai įgūdžiai stiprinami tik NVO
vykdomų projektų metu, tačiau jiems pasibaigus ir finansavimui nutrūkus paslaugos nebeteikiamos,
nors itin pažeidžiamoms socialinėms grupėms reikalingas nuolatinis konsultavimas. Be pakankamų
socialinių gūdžių žmogus nėra pajėgus integruotis į darbo rinką, todėl, nesant pirminės grandies,
tiesiogiai įdarbinimui skirtos intervencijos tokiam žmogui didelio poveikio neturi.
1. Intervencijų tinkamumas teritoriniu požiūriu. Vertinant įdarbinimo ir užimtumo skatinimo
intervencijas pagal teritorinį aspektą, galima paminėti, kad intervencijos buvo koncentruotos
tinkamai. Tiesa, atskiras dėmesys kaimo vietovėms ir probleminiams regionams, kuriuose užfiksuota
didesnė skurdo rizika, buvo teikiamas tik kai kuriuose projektuose.58 Didžiausią finansinį svorį59 šioje
grupėje turinti priemonė – „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ – buvo įgyvendinama
per teritorines darbo biržas visuose šalies regionuose, todėl visų savivaldybių gyventojai turėjo
galimybę dalyvauti pagal šią priemonę finansuojamuose ADRP priemonėse. Panaši situacija buvo ir su
priemone „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas“, pagal kurią įgyvendinamuose
profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo projektuose galėjo dalyvauti visose teritorinėse darbo
biržose registruoti bedarbiai. Pagal priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ papildomas
dėmesys buvo skiriamas būtent probleminėms savivaldybėms, kuriose trūko ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų, todėl buvo siekiama prisidėti prie tokių paslaugų teikimo
ikimokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams būtent šiose teritorijose.60
Pastebėtina, kad pagal kai kurias priemones įgyvendinamų veiksmų teritorinis prieinamumas
tikslinėms grupėms buvo mažesnis. Pavyzdžiui, antroji pagal finansinį svorį priemonė „Socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“61 (finansinis svoris –
186,121 mln. Lt, t. y. 15 proc.) buvo įgyvendinama daugelyje šalies savivaldybių, kai kuriuose
projektuose buvo orientuojamasi būtent į probleminius regionus (periferiją), kuriuose įsidarbinimo
galimybės mažesnės ir skurdo rizika didesnė. Vis dėlto 50 proc. pagal priemonę vykdytų projektų
(67 projektai iš 133) buvo įgyvendinami penkiuose didžiuosiuose miestuose, t. y. didesnė dalis
2013 m. gruodžio 2 d. Finansų ministerijoje vykusios diskusijos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų
intervencijų logikai aptarti rezultatai.
57 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 86-3638) (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).
58 2012 m. skurdo rizikos lygis kaimo vietovėse siekė 29 proc., o miestuose – 14 proc.
59 Priemonei 2007–2013 m. laikotarpiu skirtas finansavimas siekia 821,446 mln. Lt ir sudaro 68 proc. viso šiai intervencijų
kategorijai skirto finansavimo (1.206.670.791 Lt).
60 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
61 Priemonei 2007–2013 m. skirtas finansavimas siekia 186,121 mln. Lt ir sudaro 15 proc. viso įdarbinimo ir užimtumo
skatinimo intervencijų kategorijai skirto finansavimo.
56
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investicijų pagal šią priemonę buvo koncentruotos miestuose. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad
daugelis NVO, kurios įgyvendina projektus pagal šią priemonę, yra susitelkusios miestuose, o kaimo
vietovėse šių organizacijų koncentracija mažesnė. Kitų priemonių įgyvendinimo teritorinė aprėptis
buvo siauresnė (pavyzdžiui, priemonės „Parama pirmajam darbui“, „Verslumo skatinimas“ ir kt.),
tačiau, atsižvelgiant į joms skirtas mažesnes lėšas, jų teritorinė aprėptis vertintina palankiai.
2. Intervencijų paskirstymas pagal tikslines grupes ir atitikimas tikslinių grupių poreikiams.
Nagrinėjant įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų atitikimą tikslinių grupių poreikiams,
pastebėtina, kad pagal visas 9 priemones buvo teikiamas prioritetas toms grupėms, kurios patiria
didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką. Vertinant pagal amžiaus kriterijų, didžiausią skurdo ir
socialinės atskirties riziką patiria vaikai ir jaunimas, taip pat vyresnio amžiaus žmonės (55-64 m.) ir
pensininkai.62 2007–2013 m., vykdant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas priemones,
atskiri projektai buvo skirti vaikams (pavyzdžiui, iš vaikų globos namų), jaunimui, o vyresnio amžiaus
žmonės projektuose buvo išskirti kaip atskira tikslinė grupė. Paminėtina, kad pensinio amžiaus
žmonių padėties gerinimas ES struktūrinės paramos lėšomis nebuvo finansuojamas, kadangi pensijų
mokėjimas priklauso valstybės kompetencijai. Be to, kai kurių analitikų nuomone, pensininkai nėra
skurdžiausiai gyvenanti visuomenės grupė, nes jie turi pastovias ir be trikdžių juos pasiekiančias
pajamas, be to, bemaž visi pensinio amžiaus žmonės valdo didesnį ar mažesnį nekilnojamąjį turtą, kurį,
esant kuklesnėms pajamoms, išlaikyti padeda ir valstybė (pavyzdžiui, sudaromos galimybės gauti
kompensacijas už šildymą, karštą ir šaltą vandenį).63
Kadangi vienas iš esminių veiksnių, lemiančių skurdą ir socialinę atskirtį, yra darbo neturėjimas ir
nepakankamos gaunamos pajamos, 2014 m. vasario mėnesį atliktų Lietuvos darbo biržos projektų
dalyvių apklausų64 metu buvo aiškinamasi, kokios priežastys apsunkina galimybes susirasti darbą.
Apklausos rezultatų apibendrinimas pateikiamas lentelėje, kurioje atskirai išskiriami kiekviename
projekte ir pagal jį įgyvendintose ADRP priemonėse dalyvavusių respondentų atsakymai. Atsižvelgiant
į tai, galima įvertinti, ar 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytos priemonės atitiko
subjektyvius lūkesčius.
10 lentelė. Įsidarbinimą apsunkinantys veiksniai
Veiksniai, mažinantys
galimybes susirasti
darbą

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

„Parama
neįgaliesiems“

1. Darbo patirties ir
praktinių
darbo
įgūdžių neturėjimas
2. Už darbą siūlomas
minimalus
darbo
užmokestis, kuris nėra
patrauklus
3. Per dideli lūkesčiai
dėl
norimų
gauti
pareigų
ir
darbo
užmokesčio
4. Neįgytas ar įgytas
per
žemas
išsilavinimas
ar
nepakankama
kvalifikacija
62 Vadovaujantis 2012 m. duomenimis, skurdo rizikos lygis tarp vaikų iki 18 m. siekė 20,8 proc., tarp jaunimo – 20,2 proc.,
tarp 55-64 m. amžiaus gyventojų – 18,6 proc., o tarp pensininkų – 18,7 proc.
63 2013 m. pavasarį vidutinė senatvės pensija siekė apie 820 Lt, o ta o ta pati išmoka, turinti būtinąjį socialinio draudimo
stažą, buvo apie 845 Lt. Žr.: Aušra Maldeikienė, Melo ekonomika. Alma litera: 2013 m., Vilnius.
64 2014 m. vasario mėnesį įvykdytos keturių Lietuvos darbo biržos pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytų projektų dalyvių apklausos:
„VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-04-001 Laikino užimtumo rėmimas“,
„VP1-1.2-SADM-01-V-08-002 Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V-03-001 Parama neįgaliesiems“.
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Veiksniai, mažinantys
galimybes susirasti
darbą

5. Nepopuliarios darbo
rinkoje specialybės
6. Galimybių derinti
darbo
ir
šeimos
įsipareigojimus
nebuvimas
7.
Sveikatos
problemos
8. Mažesnis darbdavių
suinteresuotumas
įdarbinti
ilgiau
nedirbusius žmones
9. Apribojimai dėl
amžiaus
10.
Neigiamas
visuomenės
/
darbdavių požiūris į
jaunus
ir
darbo
patirties neturinčius
žmones

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

„Parama
neįgaliesiems“

-

-

Paaiškinimas:
Raudona spalva – didžioji dalis (80 proc. ir daugiau) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie
veiksniai labiausiai mažina galimybes susirasti darbą.
Žalia spalva – daugiau nei pusė (50-80 proc.) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie veiksniai
labiausiai mažina galimybes susirasti darbą.
Geltona spalva – mažiau nei pusė (mažiau nei 50 proc.) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie
veiksniai labiausiai mažina galimybes susirasti darbą.

Vadovaujantis lentelės duomenimis, matyti, kad didžioji dalis projektų dalyvių kaip esmines priežastis,
trukdančias įsidarbinti, nurodė darbo patirties ir praktinių įgūdžių neturėjimą, už darbą siūlomą
minimalų darbo užmokestį, kuris nėra patrauklus, mažesnį darbdavių suinteresuotumą įdarbinti ilgiau
nedirbusius žmones. Svarbu pabrėžti, kad faktiškai visų projektų dalyviai apribojimus dėl amžiaus
įvardijo kaip svarbų veiksnį, trukdantį susirasti darbą. Absoliuti dauguma apklaustųjų priklausė
amžiaus grupei nuo 25 m. iki 44 m., vadinasi, jų atsakymus mažiau veikė amžiaus veiksnys, t. y. jie
nepriklausė vyresnių nei 50 m. asmenų grupei. Galima teigti, kad darbo rinkoje įsigali vis didesnė
amžiaus grupių segmentacija, o vyresnio amžiaus žmonėms darbo paieškos tampa itin sudėtingos.
Vyresni nei 50 m. žmonės tarp nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių integracijos į darbo rinką
projektus, yra vadinami „mirusia“ visuomenės grupe65, kadangi darbdaviai itin nenoriai įdarbina šiai
grupei priklausančius žmones. Vyresnio amžiaus žmonės (ypač – moterys) traktuojamos kaip
baigiančios aktyvų socialinį gyvenimą, o tai didina socialinę atskirtį, mažina žmonių pasitikėjimą
savimi. Panašios tendencijos pastebėtos ir Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų ADRP priemonių
atveju, nes, pavyzdžiui, pagal darbo rotacijos priemonę darbdaviai nenori priimti į darbą vyresnio
amžiaus žmonių.66 Jaunimo tikslinės grupės atstovams pati aktualiausia problema, ieškant darbo, yra
darbo patirties ir praktinių įgūdžių neturėjimas, be to, taip pat trukdo neigiamas darbdavių požiūris į
jaunus ir darbo patirties neturinčius žmones. Neįgaliesiems darbo paieškas itin apsunkina sveikatos
problemos.
2007–2013 m. įgyvendinant įdarbinimo ir užimtumo skatinimui skirtas intervencijas, buvo siekiama
spręsti šias problemas. Pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija“ įgyvendinami projektai
buvo skirti faktiškai visoms amžiaus grupėms. Pagal priemonę vykdyti 5 projektai, skirti socialinėms
65 2013 m. gruodžio 16 d. interviu su Lietuvos moterų draugijos atstovu ir 2014 m. sausio 21 d. interviu su Moterų
informacijos centro atstovu.
66 2014 m. kovo 6 d. Finansų ministerijoje vykusi diskusija kontrafaktinio aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikio
vertinimo rezultatas aptarti.
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įmonėms, įdarbinančioms neįgaliuosius, paremti. Paramos lėšomis sudarytos galimybės į darbo rinką
įsitraukti neįgaliems žmonėms, kurie be paramos būtų sunkiai galėję tai padaryti. Paminėtina, kad itin
daug dėmesio susilaukė jaunimo tikslinė grupė, nes jauniems žmonėms buvo skirti ne tik didesnę
bedarbių įvairovę apimantys, bet ir atskiri projektai.67 Šiuos veiksmus papildė priemonė „Parama
pirmajam darbui“, kuri taip pat buvo orientuota į probleminę jaunimo tikslinę grupę. Įgyvendinant
priemonę, buvo subsidijuojama dalis jaunuolių darbo užmokesčio ir jiems sudarytos galimybės įgyti
darbo patirties ir įgūdžių. Paminėtina, kad intervencija buvo įgyvendinama laiku, nes jaunimo nedarbo
lygis 2010 m. buvo pats didžiausias ir siekė 35,3 proc., o 2012 m. sumažėjo, tačiau vis tiek sudarė
26,4 proc.
Pagal priemonę „Verslumo skatinimas“ specifinis dėmesys taip pat buvo skiriamas keturioms
tikslinėms grupėms: jaunimui (iki 29 m.), pagyvenusiems asmenims (grupė 50+), bedarbiams ir
neįgaliesiems. Ekonominio nuosmukio laikotarpiu šių tikslinių grupių situacija buvo pakankamai
prasta, pavyzdžiui, per krizę 55-64 m. asmenų užimtumas sumažėjo ir 2012 m. dar nebuvo grįžęs į iki
krizės buvusį lygį bei siekė 51,8 proc. Dirbančių neįgaliųjų dalis sudarė 25 proc. nuo viso šalyje
užregistruoto darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičiaus. Paminėtina, kad ši priemonė buvo vienintelė tarp
finansų inžinerijos būdu įgyvendinamų priemonių, kuri buvo tikslingai orientuota į prioritetinę grupę,
kuriai priklauso įvairių socialinės rizikos grupių asmenys.68 Pagal priemonę „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas“ vaikų priežiūros paslaugos buvo teikiamos vienišiems ir mažai
uždirbantiems tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, siekiant užtikrinti, kad jie
neiškristų iš darbo rinkos.
Vertinant tikslinių grupių, kurioms buvo skirtos įdarbinimo ir užimtumo skatimo intervencijos,
poreikius, galima apibendrinti, kad pagal priemones vykdyti projektai iš esmės šiuos poreikius atitiko.
Tiesa, keičiantis ekonominei situacijai kito ir kai kurių tikslinių grupių interesai, todėl tam tikros
įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos iš dalies prarado savo aktualumą (pavyzdžiui, dėl
ekonominės krizės žmonėms praradus darbą, nebuvo tokios aktualios pagal priemonę „Šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimas“ teikiamos ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos).
Krizės metu buvo sudėtingiau buvo gauti paskolas verslui pradėti dėl nepakankamo užstato turėjimo,
todėl Verslumo skatinimo fondo paskoloms teikiamos valstybės garantijos palengvino tikslinių grupių
prieigą prie finansavimo šaltinių. Keičiantis socialinei ir ekonominei situacijai, darbo jėgos trūkumo
situaciją pakeitė darbo jėgos pertekliaus rinkoje aktualijos, todėl iškilo būtinybė orientuotis ne tik į
ilgalaikius profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių įgijimo tikslus, bet ir į trumpalaikes veiklas, skirtas
bedarbių laikinam užimtumui. Nuo 2009 m. ES struktūrinės paramos lėšomis kaip aktyvios darbo
rinkos politikos priemonė pradėti finansuoti viešieji darbai. 2007–2013 m. vykdyti keturi projektai,
skirti laikinam užimtumui, kuriems iki 2014 m. sausio 1 d. išmokėtų lėšų suma siekė daugiau nei
123 mln. Lt ir sudarė apie 17 proc. visų pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo
rinką“ išmokėtos paramos lėšų. Paminėtina, kad 2014 m. sausio 31 d. buvo baigtas vykdyti paskutinis
viešųjų darbų projektas, o naujuoju programavimo laikotarpiu ES struktūrinių fondų lėšos viešiesiems
darbams nebus skiriamos.69
Nepaisant to, kad ilguoju laikotarpiu viešųjų darbų poveikis, lyginant su kitomis aktyvios darbo
politikos priemonėmis, yra mažiausias70, tačiau krizės laikotarpiu ši laikino užimtumo priemonė (kaip
ir kitos laikino užimtumo priemonės, pavyzdžiui, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija) atitiko
tikslinių grupių poreikius. Atsižvelgiant į Šiaurės šalių patirtį, galima teigti, kad švietimo ir mokymo
priemonės geriausiai veikia, kai yra palankios ekonominės sąlygos, nes paprastai iš karto po mokymų
67 Pavyzdžiui, 2010 m. liepos mėn. – 2012 m. sausio mėn. buvo įgyvendinamas projektas „Būk aktyvus darbo rinkoje“;
2012 m. rugpjūčio mėn. – 2013 m. lapkričio mėn. buvo vykdomas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“ ir kt.
68 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
69 2014 m. kovo 6 d. Finansų ministerijoje vykusi diskusija kontrafaktinio aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikio
vertinimo rezultatas aptarti.
70 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas bei Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Socialinės integracijos paslaugos
socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant
efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą. 2011 m.
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ne visi žmonės susiranda darbą, todėl yra prailginamas jų nedarbo periodas. Ekonominės krizės metu
naudingesnės laikino užimtumo priemonės, iš karto garantuojančios darbo vietą ir pajamas.71
Vadovaujantis bedarbių apklausų duomenimis, matyti, kad didžiausias lūkestis, prieš dalyvaujant
projektuose, buvo susijęs su nuolatinio darbo susiradimu, taip pat buvo aktualūs darbo patirties,
profesinių žinių ir gebėjimų įgijimo aspektai. Vertinant pagal atskiras tikslines grupes, išskirtini
neįgaliųjų tikslinės grupės rezultatai. Neįgaliesiems buvo svarbus ne tik darbo ar pajamų užtikrinimo
faktas, bet apskritai galimybės sugrįžti į darbo ir profesinės veiklos aplinką, užmegzti naudingas
pažintis ir susirasti draugų, įsitikinti, kad ir turint negalią galima dirbti.
11 lentelė. Projektų dalyvių lūkesčiai prieš dalyvaujant projekte
Poreikiai

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

„Parama
neįgaliesiems“

1. Susirasti nuolatinį
darbą
2. Susirasti bent
laikiną
pajamų
šaltinį
3.
Įgyti
darbo
patirties
4. Įsidarbinti pagal
turimą specialybę
5. Įgyti profesinių
gebėjimų ir žinių
6. Patobulinti /
atnaujinti turimas
žinias ir įgūdžius
7. Sugrįžti į darbo /
profesinės veiklos
aplinką
8. Susirasti draugų /
užmegzti naudingų
pažinčių
Paaiškinimas:
Raudona spalva – didžioji dalis (80 proc. ir daugiau) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie
poreikiai buvo svarbiausi.
Žalia spalva – daugiau nei pusė (50-80 proc.) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie poreikiai buvo
svarbiausi.
Geltona spalva – mažiau nei pusė (mažiau nei 50 proc.) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad šie
poreikiai buvo svarbiausi.

Socializacijos ir socialinių įgūdžių įgijimo poreikiai buvo svarbiausi ne tik neįgaliesiems, bet ir kitoms
specifinėms socialinės rizikos grupėms (nuteistiesiems, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, neįgaliesiems,
romams, priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, vaikų globos namų ir internatinių mokyklų
auklėtiniams, ilgai nedirbusioms moterims, vienišiems tėvams ir pan.), o šiems poreikiams patenkinti
buvo skirti pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į
darbo rinką“ įgyvendinti projektai. Paminėtina, kad priemonės lygiu buvo akcentuojamas integracijos į
darbo rinką aspektas, tačiau projektų lygiu buvo atsižvelgiama būtent į socialinių įgūdžių atkūrimo
poreikius. Pavyzdžiui, įgyvendinant projektus ir vykdant mokymus, buvo sudaromos galimybės
projekto dalyviams likti nakvynei, pasikalbėti, įgauti daugiau pasitikėjimo, pasidalinti problemomis,
buvo vykdomos individualios konsultacijos su socialiniais darbuotojais ir psichologais, teikiama
pagalba apsirūpinant būstu ir kt. Darbo įgūdžiams suformuoti skirtos veiklos (pavyzdžiui, praktika
71 2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vykusio Pažangos forumo
renginio „Šiaurės šalių patirtis, taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones“ rezultatai.
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įmonėse, pameistrystė, tarpininkavimas įsidarbinant, kompetencijų ir verslumo mokymai, ilgalaikė
pagalba įsidarbinus) buvo pradedamos vykdyti tik po to, kai būdavo pasiekiamas bent minimalus
socialinių įgūdžių atkūrimo tikslas.72
Šias išvadas patvirtina ir esamų ar buvusių vaikų globos namų auklėtinių apklausos rezultatai, iš kurių
aiškėja, kad svarbiausi šios tikslinės grupės poreikiai buvo susiję su gyvenimui visuomenėje reikiamų
socialinių įgūdžių suformavimu, o integracija į darbo rinką buvo nurodoma kaip antrinis tikslas.73 Anot
apklaustųjų, svarbiausios buvo tokios veiklios kaip individualios konsultacijos su socialiniu darbuotoju
ar psichologu, užsiėmimai kasdienėmis temomis. Tik paskui buvo minimos tokios su integracija į
darbo rinką susijusios veiklos kaip pameistrystė (mokymas įmonėse), užsiėmimai, padedantys
formuoti darbo įgūdžius, kompiuterių kursai.
3. Intervencijų tęstinis tinkamumas. Programavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į vykusius pokyčius ir
ekonominės krizės poveikį, buvo užtikrintas įdarbinimo ir užimtumo skatinimui skirtų intervencijų
tęstinis tinkamumas bei keičiama intervencijų logika. Esminės tęstinio tinkamumo užtikrinimo
prielaidos buvo priemonėms skirto finansavimo pokyčiai bei naujų priemonių įtraukimas, siekiant
atsižvelgti į pasikeitusius tikslinių grupių poreikius. Per krizę itin žymi finansinių išteklių dalis buvo
numatyta priemonei „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai skirtas finansavimas
nuo priemonės patvirtinimo iki 2014 m. sausio 1 d. padidėjo beveik 3 kartus (nuo 299,46 mln. Lt iki
821,44 mln. Lt). Krizės laikotarpiu pagal šią priemonę teikiamos paramos ir vykdomų veiklų poreikis
ypač išaugo74, be to, trūko nacionalinių lėšų užimtumo programoms įgyvendinti, o tai lėmė sprendimą
šioms veikloms skirti papildomas ES lėšas. Mažiau efektyvioms priemonėms (pavyzdžiui,
„Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ ir kt.) skirtas
finansavimas buvo sumažintas. Atsižvelgiant į kintančią socialinę bei ekonominę situaciją, taip pat
buvo keičiamos kai kurių priemonių veiklos. Pavyzdžiui, priemonė „Verslumo skatinimas“ iš pradžių
buvo suplanuota kaip informacinė, ugdanti verslumo įgūdžius ir skatinanti darbo jėgos
konkurencingumą, tačiau 2009 m., atsižvelgiant į krizės padarinius ir sumažėjusias verslo kreditavimo
galimybes, priemonė buvo išdėstyta nauja redakcija, nusprendus pagal ją teikti paskolas. Tokie
veiksmai vertintini palankiai, nes, sumažėjus darbo vietų pasiūlai, svarbu buvo skatinti savarankišką
žmonių užimtumą. Dėl ekonominės krizės itin išaugus jaunimo nedarbui, buvo inicijuotos ir 2013 m.
pradėtos įgyvendinti dvi naujos priemonės („Parama pirmajam darbui“, „Jaunimo užimtumo ir
motyvacijos skatinimas“), kuriomis siekiama motyvuoti jaunus žmones, paskatinti juos integruotis į
darbo rinką ir didinti jaunimo užimtumą.

Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos
Pagal 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintas 2 priemones, skirtas aprūpinimui baziniais ištekliais,
buvo remiami veiksmai, kuriais siekta pagerinti būsto sąlygas socialinės rizikos grupėms priskirtiems
asmenimis. Būsto sąlygų pagerinimas yra aktualus keliais aspektais: 1) socialinio būsto prieinamumo
didinimas; 2) socialinio būsto kokybės gerinimas; 3) viso būstų fondo gerinimas (energetinis
efektyvumas ir gyvenamoji aplinka).75 Planuojant intervencijas 2007–2013 m., buvo atsižvelgta į
skurdo ir socialinės atskirties veiksnius, siekiama sumažinti finansinę naštą valstybei dėl socialinio
būsto išlaikymo išlaidų kompensavimo, mažinti išlaidas daugiabučių namų gyventojams ir didinti
būsto energijos efektyvumą.
1. Intervencijų tinkamumas teritoriniu požiūriu. Vertinant aprūpinimo baziniais ištekliais
intervencijų tinkamumą teritoriniu požiūriu, pastebėtina, kad tiek socialinių būstų plėtra, tiek
Interviu su projektų vykdytojais, įgyvendinusiais projektus „VP1-1.3-SADM-02-K-01-092 Socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Telšių rajone“, „VP1-1.3-SADM-02-K-01-086 Gyvenk kitaip“, „VP1-1.3SADM-02-K-01-027 Vaikų globos namų auklėtinių integracija į darbo rinką, sudarant sąlygas aktyviai dalyvauti pozityvioje
veikloje“, „VP1-1.3-SADM-02-K-01-045 Atsigręžk į romus: inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“.
73 VšĮ „Actio Catholica Patria“ įgyvendinto projekto „Vaikų globos namų auklėtinių integracija į darbo rinką, sudarant sąlygas
aktyviai dalyvauti pozityvioje veikloje“ dalyvių apklausos, vykdytos 2014 m. sausio mėn., rezultatai.
74 Natūralus nedarbas šalyje dažniausiai siekia 4 proc. Krizės laikotarpiu nedarbo lygis išaugo iki beveik 18 proc. (2010 m.).
75 UAB „BGI Consulting“. ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas. 2013 m.
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daugiabučių namų modernizavimas ES struktūrinės paramos lėšomis buvo vykdomas probleminėse
teritorijose.76 Remiantis Statistikos departamento duomenimis pastebėtina, kad 2007 m. 23
savivaldybėse socialinio būsto poreikis buvo didesnis nei šalies vidurkis. Pažymėtina, kad iš 23
savivaldybių tik 6 savivaldybės buvo įtrauktos į LR Vyriausybės patvirtintą probleminių teritorijų
sąrašą. Per vertinamąjį laikotarpį 8 pripažintose probleminėse teritorijose socialinio būsto poreikis
buvo mažesnis nei šalies vidurkis. Galima teigti, kad teritoriniu požiūriu lėšų koncentravimas nebuvo
tinkamas, nes apribojant intervencijų įgyvendinimą tik probleminėse teritorijose, nuošalyje liko
daugiau ¾ visų savivaldybių, kurios susiduria su didelėmis socialinio būsto problemomis.
12 lentelė. Savivaldybės, kuriose socialinio būsto poreikis tenkantis 1.000 gyventojų bent
vienerius metus 2007–2013 m. laikotarpiu buvo didesnis ar lygus šalies vidurkiui
Savivaldybė
Šalies vidurkis

2013
34,8

2012
33,6

2011
32,1

2010
29,4

2009
26,6

2008
24,5

2007
21,1

Druskininkų sav.
Varėnos r. sav.
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kauno m. sav.
Kėdainių r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Joniškio r. sav.
Šaulių m. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Visagino r. sav.
Zarasų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Vilniaus m. sav.
Bendras
savivaldybių
skaičius:
Iš jų probleminės teritorijos:

61,3
56,2
45,3
62
37,5
35,1
46,2
143,4
30,6
34,8
46,8
23,3
55
38,9
38,9
39,5
38,5
59,4
34,7
41
38,8
36,7
40,1
50,1
37
36,6
31,2
44
38,5
25

56,7
51,8
45,7
65,7
37
32,1
45,1
133,7
27,6
34,5
45,1
23,9
49,7
41,2
37,5
40,7
36,9
56,6
34,3
39,2
38,4
34,1
39,4
46,3
35,5
33,3
31,6
42,2
37
24

53,9
81,7
39,6
63,3
35,9
29,6
42,4
131,
26,3
32,2
44,4
22,5
45
41,4
34,3
38
40,1
57,9
33
39,6
36,9
32,5
39,6
39,5
32,1
34,4
33,8
43,2
25,2
26

48,5
46,6
38,5
58,8
33,1
25,3
29,7
131,5
25,4
29,7
36,8
24,5
39,7
42,3
30,1
41,4
36,1
51,3
35,7
34,8
33,3
30
36,5
36,9
32,8
29,9
31,2
39,7
32,9
26

45,4
46,3
32,1
56,1
31,4
20,2
33,1
120,3
24
24,4
33,4
22,2
36
26
27,2
36
32,7
37,9
37,4
32,8
31,5
27,7
31
33,1
33,6
26,5
31,3
36,5
31
23

39
41,2
28,4
55,4
29,4
16,3
27
148,7
24
20,7
32,3
25,3
32,1
29,9
19,7
33,2
26,9
40,3
34,4
28,9
29,1
22,7
30,1
31,3
30,6
23,4
26,9
28,7
31,1
23

34,5
37,3
27,6
47,4
26,1
13,7
21,8
156,1
23,2
12,9
26,1
19,7
27,2
24,7
21,4
26,4
21,1
34,1
37,9
22,8
26
19
27,4
25,2
30,6
16,4
22,3
22
27,9
23

5

6

6

6

5

6

6

Šaltinis: sudaryta ESTEP.
Pastaba: geltona spalva – tais metais savivaldybėje socialinio būsto laukiančiųjų asmenų skaičius tenkantis 1.000
gyventojų buvo mažesnis nei šalies vidurkis; žalia spalva – probleminėmis teritorijomis pripažintos
savivaldybės. Rodiklis apskaičiuotas, sudedant Statistikos departamento duomenų bazėje skelbiamus rodiklius
„Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, metų pabaigoje“ ir „Šeimos narių, buvusių
sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius metų pabaigoje“ ir padalijant iš savivaldybės gyventojų. Šalies
vidurkis apskaičiuotas analogiškai.
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2. Intervencijų atitikimas tikslinių grupių poreikiams. Socialinio būsto prieinamumo ir kokybės
didinimo bei daugiabučių modernizavimo priemonės atitiko tikslinių grupių poreikius. Viena iš
pagrindinių socialinio būsto problemų Lietuvoje yra jo trūkumas, nes visose šalies savivaldybėse
socialinio būsto poreikis yra didesnis už pasiūlą. 2011 m. pabaigoje socialiniam būstui nuomoti
skirtuose sąrašuose buvusių asmenų skaičius siekė 30,4 tūkst. šalies gyventojų, 2012 m. šis skaičius
išaugo iki 31,5 tūkst., o 2013 m. pabaigoje – iki 32,5 tūkst. žmonių.77 Vadovaujantis Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos duomenimis, norint visus laukiančius aprūpinti socialiniu būstu iki 2020 m.
reikėtų tam skirti apie 3,33 mlrd. Lt.78 Paminėtina, kad į socialinį būstą gali pretenduoti tie asmenys ir
šeimos, kurių deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus prieš prašymo įrašyti į
atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš
savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius
nustato LR Vyriausybė, jeigu jie neturi nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto
naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų.79
Socialiniams būstams įrengti ir jų kokybei plėsti skirta priemonė yra suderinta su kita probleminėse
teritorijose vykdoma priemone „Daugiabučių atnaujinimas pirmiausiai didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“, kadangi socialiniai būstai atnaujinami pagal šią priemonę modernizuotuose
daugiabučiuose. Lietuvoje poreikis daugiabučių modernizavimui yra labai didelis, nes šalyje yra
daugiau nei 34 tūkst. daugiabučių namų (96 proc. visų daugiabučių), gavusių statybos leidimus ar
pastatytų iki 1993 m.80 Galima teigti, kad poreikis tokioms investicijoms buvo labai ir išlieka labai
didelis, todėl daugiabučių modernizavimui planuojama skirti ES struktūrinių fondų lėšas ir 2014–
2020 m. laikotarpiu.
3. Intervencijų tęstinis tinkamumas. Programavimo laikotarpiu vykę socialinės ir ekonominės
situacijos pokyčiai neturėjo didelės įtakos priemonių įgyvendinimui, todėl jos iš esmės nebuvo
keičiamos. Suplanuota intervencijos logika išliko tinkama visą 2007–2013 m. laikotarpį, buvo
pakeistos tik priemonėms numatytų lėšų sumos, atitinkamai sumažinant priemonei „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas“ skirtą finansavimą ir padidinant daugiabučių modernizavimo
priemonei skirtas lėšas.81 Socialiniams būstams skirtų lėšų suma buvo sumažinta, kai buvo
identifikuotas savivaldybių turimas socialinio būsto fondas. Savivaldybės atnaujino ar įrengė
socialinius būstus visuose savo turėtuose pastatuose. Daugiabučiams namams modernizuoti skirtos
lėšos buvo padidintos, atsižvelgiant į didelį tokių veiklų finansavimo poreikį. Paminėtina, kad iki
2014 m. sausio 1 d. modernizavus 73 daugiabučius buvo patenkinta tik 0,3 proc. tokių investicijų
poreikio šalyje.

Sveikatos paslaugų teikimo intervencijos
Planuojant sveikatos paslaugų teikimo intervencijas, buvo daugiau atsižvelgiama ne į skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo tikslus, bet į platesnį gyvenimo kokybės gerinimo siekį.82 Ilginant sveiko
gyvenimo trukmę ir mažinant prarastų darbo dienų skaičių, netiesiogiai prisidedama prie skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo, nes į darbo rinką integravęsi žmonės turi daugiau galimybių
užsitikrinti pragyvenimui reikiamas pajamas. Sveikatos paslaugų teikimo intervencijos Europos

Lietuvos statistikos departamentas.
Paulius Grinkevičius, „Iškeldinti pasiturinčius socialinių būstų gyventojus bus siekiama leidžiant privatizuoti valstybinius
butus“. Detalesnė informacija adresu: <http://www.15min.lt/naujiena/verslas/bustas/iskeldinti-pasiturincius-socialiniubustu-gyventojus-bus-siekiama-leidziant-privatizuoti-valstybini-busta-665-342150>.
79 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymas (Žin., 2002, Nr. 116-5188) (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).
80 Detalesnė informacija: <http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/apie-programa/statistika>.
81 Priemonei „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ numatytas finansavimas buvo sumažintas nuo 40,867 mln. Lt
iki 31,309 mln. Lt, o priemonei ‚Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausiai didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
numatytas finansavimas buvo padidintas nuo 163,471 mln. Lt iki 169,862 mln. Lt.
82 Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti.
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Komisijos dokumentuose taip pat įvardijamos kaip tinkama ir būtina skrudo ir socialinės atskirties
mažinimo priemonė.83
1. Intervencijų tinkamumas teritoriniu požiūriu. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir
kokybės didinimo intervencijos buvo tinkamai koncentruotos teritoriniu požiūriu, nes buvo siekiama
užkrinti tolygią paslaugų tinklo plėtrą, mažinti skirtumus tarp savivaldybių. Pagal priemonę „Krizių
intervencijos centrų įkūrimas“ buvo steigiami krizių intervencijos centrai penkiuose didžiuosiuose
šalies miestuose, siekiant užtikrinti, kad šios paslaugos būtų prieinamos skirtingų regionų
gyventojams. Iki 2014 m. sausio 1 d. duris atvėrė vienas toks centras Klaipėdoje, o 2014 m. sausio mėn.
buvo atidarytas krizių intervencijos centras Kaune. Įsteigus krizių intervencijos centrus, bus sukurta
trūkstama grandis, nes iki šiol krizių intervenciją dažniausiai atlikdavo greitosios medicinos tarnybos
(nors jų funkcijos buvo dažniausiai transportinės). Šios paslaugos taip pat buvo teikiamos Vilniuje
„Vasaros ligoninėje“ veikiančiame krizių intervencijų skyriuje prie stacionaro. Paslaugos pradėtos
teikti 2005 m. „Vasaros MATRA“ projekto lėšomis,84 tačiau paslaugų poreikis buvo žymiai didesnis, be
to, reikėjo plėsti jų teritorinį prieinamumą, nes Vilniuje veikęs krizių intervencijos centras buvo
vienintelis Lietuvoje. Penkiuose šalies didžiuosiuose miestuose buvo steigiami ir diferencijuotos
kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai centrai pagal priemonę „Diferencijuotų kompleksinės
psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“.
Teritorinio principo taip pat buvo laikomasi, steigiant psichikos dienos stacionarus. ES struktūrinės
paramos lėšomis buvo didinamas šių paslaugų prieinamumas ne tik miestuose, bet ir mažesniuos
regionuose, pavyzdžiui, Utenoje, Joniškyje, Mažeikiuose, Marijampolėje, Kretingoje, Pasvalyje, Šilutėje,
Tauragėje ir kt. Iš viso buvo numatyta įsteigti 20 dienos centrų, tačiau, pagal priemonę susidarius lėšų
likučiui, iki 2014 m. sausio 1 d. projektus įgyvendino 27 įstaigos. Paminėtina, kad regionų plėtros
tarybos suplanavo papildomus projektus miestuose, steigiant daugiau vietų turinčius dienos
stacionarus, kurie galėtų aptarnauti kelias savivaldybes ir kurių išlaikymo kaštai būtų mažesni.
Skaičiuojant vietų skaičių dienos stacionaruose, buvo atsižvelgiama į tai, kiek gyventojų konkrečioje
teritorijoje prisirašę prie pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigos.85
Vertinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybės gerinimui skirtų
intervencijų teritorinį pasiskirstymą, paminėtina, kad didžiausia pagal jai skirtą finansavimą priemonė
„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas“ buvo vykdoma daugelyje šalies savivaldybių, o iki 2014 m. sausio 1 d. finansavimą
gavo 82 gydymo įstaigos. Priemonė, skirta sergamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimui, buvo
vykdoma 34 gydymo įstaigose Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Toks lėšų koncentravimas vertintinas
teigiamai, nes 2004–2006 m. laikotarpiu panašios veiklos buvo vykdomos Rytų ir Pietryčių Lietuvoje.
2007–2013 m. laikotarpiu buvo užtikrintas pradėtų priemonių tęstinumas (tik kituose šalies
regionuose, kurie nebuvo sulaukę investicijų ankstesniu programavimo laikotarpiu). Pagal bendrai
sveikatos priežiūros paslaugoms išmokėtų lėšų mastą pirmavo Kauno apskritis, nes nuo 2007 m. iki
2014 m. sausio 1 d. jai buvo išmokėta 49 proc. visų pagal septynias prie skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo prisidedančias priemones išmokėtų lėšų. Klaipėdos apskričiai teko 33 proc., o Šiaulių
apskričiai – beveik 29 proc. lėšų.
2. Intervencijų atitikimas tikslinių grupių poreikiams. 2007–2013 m. vykdytos intervencijos
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo srityje atitiko tikslinių grupių
poreikius, kadangi socialiai pažeidžiamoms grupėms buvo sudaromos galimybės gauti psichikos
sveikatos priežiūros paslaugas, kurios anksčiau nebuvo teikiamos ar teikiamos labai maža apimtimi
(pagalba krizių atvejais, galimybė gauti paslaugas psichikos dienos stacionaruose ar diferencijuotos
pagalbos centruose), taip pat gerėjo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė (onkologinių

83 Europos Komisijos komunikatas. Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės
sanglaudos bendroji programa. KOM(2010) 758 galutinis.
84 UAB „Eurointegracijos projektai“. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija. 2007 m.
85 Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu, priemonės pareiškėjas turėjo pateikti dokumentą, liudijantį, kad prie
asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra prisirišę ne mažiau nei 45 tūkst. gyventojų.
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susirgimų diagnostika ir gydymas, širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymas, traumų ir kitų
išorinių sveikatos sutrikimų gydymas, ambulatorinių paslaugų teikimas).
3. Intervencijų tęstinis tinkamumas. Programavimo laikotarpiu vykę socialinės ir ekonominės
situacijos pokyčiai didelio poveikio intervencijų įgyvendinimui neturėjo, o priemonių intervencijos
logika 2007–2013 m. laikotarpiu nebuvo keičiama.

Švietimo paslaugų teikimo intervencijos
Didžioji dalis tikslų švietimo sektoriuje yra įtvirtinti strateginiuose dokumentuose, pavyzdžiui, 2003–
2012 m. Valstybinėje švietimo strategijoje, todėl, vadovaujantis šia strategija, buvo pasirinktos ir ES
lėšomis finansuotinos priemonės. Paminėtina, kad jau yra parengta ir patvirtinta Valstybinė švietimo
2013–2022 m. strategija, kuria didinama švietimui skiriama finansavimo dalis. Strategijoje įrašyta, kad
reikia siekti, jog švietimui būtų skiriama ne mažiau nei 6 proc. BVP (šiuo metu yra skiriama 4,67 proc.
BVP). 2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant 10 priemonių, skirtų
švietimo paslaugų teikimo intervencijoms, buvo vykdomi individualių trūkumų teorijoje ir
struktūrinių nesėkmių teorijoje, nagrinėjančiose skurdo ir socialinės atskirties priežastis,
rekomenduojami veiksmai.
1. Intervencijų tinkamumas teritoriniu požiūriu. Vertinant intervencijų tinkamumą teritoriniu
požiūriu, pastebėtina, kad švietimo paslaugų teikimo priemonės buvo įgyvendinamos visos Lietuvos
teritorijoje. Atsižvelgiant į skurdo problemų aktualumą kaimo vietovėse, atskiras dėmesys šioms
teritorijoms buvo skiriamas, vykdant priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas.“ Iki 2014 m. sausio 1 d. buvo įsteigta 15 daugiafunkcių centrų kaimo gyvenamosiose
vietovėse, kuriose yra ne daugiau kaip 1000 gyventojų.86 Paraleliai su daugiafunkcių centrų steigimu
buvo įgyvendina priemonė „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas, ypač kaimo vietovėse“, kurios metu buvo remiamas
nuotolinio mokymo kuratorių, dirbsiančių universaliuose daugiafunkciuose centruose, kompetencijos
tobulinimas.
Taip pat pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, organizuojant vaikų neformaliojo
švietimo paslaugų teikimą ir vaikų vasaros poilsio stovyklas, į viešųjų pirkimų reikalavimus buvo
įtraukiama sąlyga pritraukti vaikus iš kaimo ir geografiškai nutolusių vietovių.87 Pagal priemonę
„Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“
įgyvendintą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“ I-ajame etape mokymai buvo vykdomi 25 savivaldybėse, iš kurių 5 buvo
priskiriamos probleminėmis teritorijomis. Į projektą įtrauktos probleminės teritorijos sudarė 35 proc.
visų Lietuvoje pripažintų probleminių teritorijų. Pagal priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka,
metodinių centrų steigimas“ Švietimo ir mokslo ministerija numatė įsteigti 10 specialiojo ugdymo
metodinių centrų kiekvienoje apskrityje. Pažymėtina, kad šiuo metu buvusios specialiosios mokyklos
Panevėžyje, Švėkšnoje, Gelgaudiškyje ir Plungėje yra pertvarkomos į metodinius centrus.88
2. Intervencijų atitikimas tikslinių grupių poreikiams. Didžioji dalis 2007–2013 m. finansinio
programavimo periodo priemonių buvo skirtos socialinės atskirties mažinimui švietimo sektoriuje ir
švietimo paslaugų prieinamumo didinimui. Skirstant ES struktūrinės paramos lėšomis remtas veiklas
pagal tikslinių grupių amžių, pastebėtina, kad didžioji dalis jų buvo skirtos mokyklinio amžiaus
vaikams. Atsižvelgiant į nustatytą ikimokyklinio ugdymo teigiamą poveikį vaikų tolimesnei raidai,
2010 m. kovo 2 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V‑283 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“.
87 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatore, koordinavusia projektą
pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, rezultatai.
88
Projekto
„Specialiųjų
mokyklų
pertvarka,
metodinių
centrų
steigimas“
aprašymas.
<http://www.esparama.lt/paraiska?id=34792&pgsz=10>.
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buvo plečiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūra, siekiant užtikrinti
nenutrūkstamą mokymosi ir ugdymo procesą nuo gimimo. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
plėtros 2011–2013 metų programos situacijos analizėje teigiama, kad 2009 m. ikimokykliniame
ugdyme dalyvavo 54,7 proc. vaikų, iš jų apie 72,6 proc. – mieste, o 22,8 proc. – kaime.89 2009 m.
pabaigoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūko vietų daugiau nei 30 proc. savivaldybių (ypač
didžiuosiuose miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse).90
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra kaimo vietovėse, kuriose šio ugdymo aprėptis yra
mažiausia,91 2007–2013 m. laikotarpiu buvo įgyvendinama per steigiamus universalius
daugiafunkcius centrus. Šiuose centruose numatyta privalomai vykdyti ikimokyklininį ir (arba)
priešmokyklinį ugdymą92. Pastebėtina, kad pagal teisės aktus socialinės rizikos vaikams yra
privalomas ikimokyklinis švietimas, kuris kaimo vietovėse yra teikiamas universaliuose
daugiafunkciuose centruose.93
Visose priemonėse buvo skiriamas papildomas dėmesys socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir
socialinės atskirties asmenims. 2010 m. Lietuvoje mokėsi 51.881 specialiųjų poreikių turintis mokinys,
o tai yra 11,7 proc. visų šalies mokinių94. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, ugdomų bendrosiose
klasėse 2011–2012 mokslo metais, buvo 43.780 o tai yra 11,3 proc. visų šalies mokinių95. Remiantis
statistiniais duomenis galima teigti, kad specialiųjų ugdymo poreikių vaikų skaičius kinta nežymiai,
todėl orientacija į šių mokinių poreikių patenkinimą yra labai svarbi. Siekiant padidinti švietimo
paslaugų prieinamumą, buvo modernizuojama švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų,
socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinka, kuriamos metodinės priemonės ir specialūs
vadovėliai96. Taip pat siekiant pagerinti specialiųjų poreikių mokinių mokymosi kokybę buvo
įgyvendinama specialiųjų mokyklų pertvarka į metodinius centrus, kurie leistų užtikrinti vienodą
mokymosi turinio kokybę visoje Lietuvoje. Atskirai paminėtinos dvi priemonės97, kuriomis buvo
siekiama tiesiogiai padidinti švietimo paslaugų prieinamumą tiek mokiniams, tiek studentams.
Įgyvendinant šias dvi priemones, buvo organizuojamas specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugų
teikimas specialiųjų poreikių asmenims ir neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų
teikimas. Didinant aukštojo mokslo prieinamumą specialiųjų poreikių asmenims, taip pat esantiems
socialinėje rizikoje ar patiriantiems socialinę atskirtį, buvo mokamos tikslinės išmokos. Pažymėtina,
kad paslaugų prieinamumas buvo didinamas ne vien turinio prasme, bet ir fizinėmis priemonės, t. y.
organizuojant pavežimo paslaugas iki mokymosi įstaigos, įrengiant reikiamą įrangą ir pritaikant
patalpas.
2007–2013 m. laikotarpiu buvo orientuojamasi į anksti mokymosi įstaigas palikusių asmenų
poreikius. Šiuos į socialinės rizikos asmenų grupę patenkančius žmones, kurių Lietuvoje nuo 2009 m.
iki 2012 m. sumažėjo nuo 8,7 proc. iki 6,5 proc., buvo steigiamasi sugrąžinti į švietimo sistemą, o taip

89 2011 m. kovo 1 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-350 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
plėtros 2011–2013 metų programos patvirtinimo“.
90 Vaidas Bacys et al., „Lietuvos švietimas. Tik faktai.“ Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo
centras, 2010, 35-36.
91 Ten pat, 37.
92 2010 m. kovo 2 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V‑283 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“.
93 2012 m. balandžio 26 d. LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės pasaugos ir darbo ministrės įsakymas Nr. V735/A1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
94 Europos Komisijos pranešimas spaudai „Anot ataskaitos, švietimo sistema nepritaikyta specialiųjų poreikių vaikams ir
neįgaliems suaugusiesiems.“ Briuselis: 2012.
95 Vaidas Bacys et. al., „Lietuvos švietimas. Tik faktai.“ Vilnius: LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo aprūpinimo
centras, 2010, 17, 28.
96 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
97 „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“ (VP1-2.3-ŠMM-05K) ir „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (VP1-2.3-ŠMM-07-V).
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pat buvo ieškota naujų būdų, galinčių padėti žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje, buvo kuriami
modeliai ir alternatyvos, kad vaikai būtų motyvuoti lankyti mokyklas98.
Vadovaujantis 2009 m. EUROSTAT duomenimis, Lietuvoje buvo 4,5 proc. besimokančių suaugusiųjų, o
ES vidurkis siekė 9,3 proc. 2011 m. Lietuvoje buvo 195.646 asmenų (55-74 m. amžiaus), kurie norėtų
mokytis, bet dėl menkai išplėtotos neformalaus švietimo paslaugų sferos jų mokymosi poreikiai
nebuvo tenkinami99. Šiuos poreikius atitiko priemonė „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų
ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“, kurios metu organizuoti neformaliojo
švietimo mokymai suaugusiems. Pastebėtina, kad didžiojoje dalyje švietimo intervencijai priskirtų
priemonių buvo organizuojami įvairūs mokymai, kuriuose pagal neformaliojo arba formaliojo švietimo
programas mokėsi suaugusieji.
Apibendrinant galima teigti, kad intervencijos atitiko tikslinių grupių poreikius, nes jos buvo
orientuotos į švietimo paslaugų prieinamumo didinimą socialinės rizikos asmenims (ypač kaimo
vietovėse gyvenantiems socialinės rizikos grupių vaikams), specialiųjų poreikių turintiems asmenims,
vaikams, kuriems kyla didesnė rizika iškristi iš švietimo sistemos, buvo atsižvelgiama į teritorinį
didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančių žmonių pasiskirstymą. Be to, buvo
įgyvendinami nauji švietimo paslaugų teikimo modeliai, kurie didino tokių paslaugų patrauklumą.
3. Intervencijų tęstinis tinkamumas. 2007–2013 m. laikotarpiu vykę socialinės ir ekonominės
situacijos pokyčiai darė nežymią įtaką ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytų švietimo sektoriaus
priemonių intervencijos logikai, o priemonių įgyvendinimas iš esmės nebuvo keičiamas. Vis dėlto,
prasidėjus ekonominei krizei ir pritrūkus nacionalinių finansinių išteklių, buvo nuspręsta inicijuoti ir
ES paramos lėšomis finansuoti priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.100 Paminėtina, kad
ekonominis sunkmetis dėl padidėjusios konkurencijos ir siekio išsilaikyti rinkoje leido projektų
vykdytojams sutaupyti lėšų ir jas panaudoti padidinant projektų aprėptis (pavyzdžiui, mokymų
dalyvių skaičių).101

Socialinių paslaugų teikimo intervencijos
Socialinių paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos priemonės planuotos pakilimo
laikotarpiu, kai trūko darbo jėgos ir buvo didelė darbuotojų paklausa. Pirmiausiai buvo siekiama
plėtoti nestacionarių paslaugų teikimą, kad žmonės, kurie prižiūri neįgalius artimuosius, senyvo
amžiaus giminaičius ar vaikus, galėtų grįžti į darbo rinką. Palankiai vertintina tai, kad 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos lėšos buvo koncentruojamos į nestacionarių paslaugų plėtrą ir nedidelį
stacionarą. 2014–2020 m. laikotarpiu, Lietuvoje patvirtinus Deinstitucionalizacijos programą, reikės
tęsti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą.102 Mažiau palankiai vertintina tai, kad
nebuvo matuotas stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimo poreikis, t. y. nebuvo
įvertinta esama infrastruktūra (ypač nestacionarių paslaugų atveju, kadangi ne visuomet yra žinomos
visos įstaigos ar organizacijos, kurios tokias paslaugas teikia) ir, planuojant intervencijas, nebuvo
vadovaujamasi įrodymais.103 Planuojant neįgaliesiems skirtų paslaugų teikimą ir profesinės
reabilitacijos paslaugų sistemos plėtrą, buvo siekiama didinti į darbo rinką grįžtančių neįgaliųjų
skaičių.

Anksti paliekantys mokyklą: situacija Lietuvoje. Švietimo problemos analizė 2013, Nr.8.
Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, „Taikomasis suaugusiųjų švietimo tyrimas“ Vilnius: 2011, 21-27.
100 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatore, koordinavusia projektą
pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, rezultatai.
101 Interviu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologe, įgyvendinusia projektą
pagal priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“, rezultatai.
102 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
103 2013 m. gruodžio 2 d. Finansų ministerijoje vykusios diskusijos skurdo ir socialinės atskirties intervencijų logikai aptarti
metu gauti duomenys.
98
99
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1. Intervencijų tinkamumas teritoriniu požiūriu. Vertinant intervencijų tinkamumą teritoriniu
požiūriu, pastebėtina, kad 2007–2013 m. laikotarpiu tiek nestacionarių, tiek stacionarių socialinių
paslaugų plėtros projektai įgyvendinami faktiškai visose šalies savivaldybėse, atsižvelgiant į tai, jog iki
2007 m. egzistavo pakankamai dideli socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumai savivaldybėse. Vis
dėlto atidžiau išnagrinėjus pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
vykdomų projektų teritorinį pasiskirstymą, galima teigti, kad jis nebuvo tinkamas. Didesnė dalis
projektų yra įgyvendinami didžiųjų miestų savivaldybėse ir kitose didesnėse savivaldybėse, aktyviau
teikusiose paraiškas, o smulkesnėse savivaldybėse, nepaisant jose nustatyto didesnio nestacionarių
socialinių paslaugų poreikio, projektų skaičius buvo mažesnis.104 Nepaisant to, kad priemonei keliamas
tikslas mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, priemonę įgyvendinant
regioninio planavimo būdu lėšos buvo paskirstytos regionams pagal jose esančių tikslinių grupių
skaičių, o ne atsižvelgiant į paslaugų poreikį. Didesnės apskritys gavo didesnį finansavimą dėl jose
esančio didesnio tikslinių grupių skaičiaus (atitinkamai finansavimas buvo paskirstytas ir
savivaldybėms). Priemonė regioninio planavimo būdu buvo įgyvendinama pirmą kartą, todėl jos
efektyvumas buvo mažesnis, projektams regionuose skirta nepakankamai lėšų, dominavo labiau
politizuoti sprendimai.
Įgyvendinant priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų
plėtra“ buvo siekiama prisidėti prie profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo skritinguose
regionuose didinimo. Nevienodai išplėtotas įstaigų, kurios teikė profesinę reabilitaciją, tinklas lėmė,
kad ne visi neįgalieji galėdavo gauti profesinės reabilitacijos paslaugas. Įstaigos buvo per toli nuo
neįgaliųjų gyvenamosios vietos, jiems buvo per sudėtinga keliauti, palikti namus, be to, tai buvo
finansiškai brangu. Iki 2014 m. sausio 1 d. ES struktūrinės paramos lėšomis įsteigtos profesinės
reabilitacijos įstaigos tose apskrityse, kuriose jų iki tol nebuvo (Panevėžio, Utenos apskrityse).
Paminėtina, kad priemonė padidino paslaugų teritorinį prieinamumą, todėl 2014–2020 m. laikotarpiu
turėtų būti orientuojamasi į profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, siekiama didesnio profesinės
reabilitacijos programas baigusių neįgaliųjų įsidarbinimo procento.
2. Intervencijų atitikimas tikslinių grupių poreikiams. 2007–2013 m. vykdytos intervencijos
socialinių paslaugų srityje buvo skirtos faktiškai visoms didžiausią skurdo ir socialinės atskirties riziką
patiriančioms grupėms (neįgalieji, senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos šeimos ir jose augantys
vaikai, be tėvų globos likę vaikai, smurtą patyrusios moterys su vaikais, nuolatinės gyvenamosios
vietos neturintys asmenys ir kt.). Paminėtina, kad pagal priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“ vienas projektas buvo skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir
jų artimiesiems. 2007–2013 m. laikotarpiu buvo koncentruojamasi socialinių paslaugų teikimą
namuose, siekiama nestacionarias socialines paslaugas diferencijuoti pagal paslaugų gavėjo
savarankiškumą, t. y. buvo didinama paslaugų įvairovė ir siekiama mažinti stacionarų socialinių
paslaugų apimtį, jei žmogus gali gyventi savarankiškai su minimalia pagalba (gaudamas paslaugas
namuose, dienos centre ir pan.). Pavyzdžiui, integralios pagalbos paslaugų pagal priemonę „Darbo ir
šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ atitiko tikslinių grupių poreikius, nes
paslaugos teikiamos kiekvienam individualizuotai, atsižvelgiant į poreikius, užtikrinama kompleksinė
pagalba, padedama išlaikyti ryšį su namais ir aplinka, žmogus nepatiria socialinės izoliacijos dėl
būtinybės apsigyventi stacionarių paslaugų teikimo įstaigoje.105 Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra prisidėjo prie tarpinės grandies (tarp bendrųjų socialinių paslaugų ir
stacionarios globos) socialinių paslaugų kūrimo.
Paminėtina, kad pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ buvo
siekiama skatinti aktyvesnį NVO įsitraukimą, teikiant socialines paslaugas. Projektų finansavimo
sąlygų aprašuose buvo sudarytos palankesnės finansinės sąlygos NVO projektams, tačiau pareiškėjų
vis tiek buvo mažai (vertinant finansine išraiška – dvigubai mažiau nei planuota).106 2007–2013 m.
104 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
105 2014 m. sausio 21 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras atstovu rezultatai.
106 2013 m. gruodžio 2 d. Finansų ministerijoje vykusios diskusijos skurdo ir socialinės atskirties intervencijų logikai aptarti
rezultatai.
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laikotarpiu priemonė ne itin prisidėjo prie to, kad didesnė socialinių paslaugų dalis būtų teikiama
būtent nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Šią situaciją lėmė priemonės įgyvendinimas regioninio
planavimo būdu ir regionų plėtros tarybų dalyvavimas, priimant sprendimus dėl finansuotinų
projektų.
3. Intervencijų tęstinis tinkamumas. Programavimo laikotarpiu vykę socialinės ir ekonominės
situacijos pokyčiai didelės įtakos socialinių paslaugų teikimo intervencijoms neturėjo. Esminis 2007–
2013 m. vykdytų intervencijų logikos pakeitimas buvo naujos priemonės „Stacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra“ įtraukimas, atsižvelgiant į tai, kad dėl ekonominės krizės sumažėjo
nacionalinis finansavimas šiai sričiai, nors stacionarias paslaugas teikiančių įstaigų būklė ypač prasta
ir poreikis šioms veiklos didelis. Paminėtina, kad taip pat buvo vykdomas stacionarių socialinių
paslaugų teikimo įstaigų licencijavimas, panaudojant ES lėšas.
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5 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI SKIRTŲ
INTERVENCIJŲ REZULTATYVUMO VERTINIMAS
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama į vertinimo objektą įtrauktų priemonių rezultatyvumo analizė,
išnagrinėjant, kokiu mastu pasiekti planuoti produkto ir rezultato rodikliai. Analizuojamas veiksmų
programų lygio rodiklių, o taip pat – papildomų rodiklių, kurie tiesiogiai susiję su skurdo, socialinės
atskirties mažinimu ir gyvenimo kokybės didinimu, pasiekimo laipsnis. Pateikiama veiksnių, kurie
darė įtaką priemonių tikslų pasiekimui, analizė. Detali informacija apie visų priemonių stebėsenos
rodiklių pasiekimą pristatoma ataskaitos 12 priede.

Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijos
Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų kategorijai yra priskirtos devynios Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos priemonės, kurioms skirta lėšų suma (1,206 mlrd. Lt) sudarė 42 proc. visų
2007–2013 m. skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų lėšų (2,882 mlrd. Lt).

Iki 2014 m. sausio 1 d. faktiškai visų priemonių produkto rodikliai buvo pasiekti ir viršyti, o labiausiai
buvo viršyti rodikliai pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, „Socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“.
Pasiektos produkto rodiklių reikšmės buvo didesnės nei planuota, nes pagal šias priemones
finansuojamos paslaugos buvo paklausios ekonominės krizės metu, o tikslinės grupės asmenys į
veiklas buvo įtraukiami gausiau107. Pavyzdžiui, išaugus bedarbių skaičiui, padidėjo į ADRP priemones
siunčiamų asmenų skaičius ir atitinkamai šioms veikloms skirtas finansavimas. Taip pat buvo aktualūs
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui skirti projektai, kurie sudarė galimybes tėvams neiškristi iš
darbo rinkos. Ekonominės krizės laikotarpiu išaugo vaikų priežiūros paslaugų poreikis108. Reaguodami
į situaciją, projektų įgyvendintojai sudarydavo papildomas grupes, priimdavo visus norinčius, kurie
atitikdavo tikslinės grupės aprašymą109. Dėl ekonominės krizės sumažėjo neįgaliųjų galimybės
susirasti darbo vietą, todėl jie aktyviai dalyvavo profesinės reabilitacijos programose.
Mažesne apimti buvo pasiekti tų priemonių, kurios pradėtos vykdyti vėliau, stebėsenos rodikliai ir
iškelti tikslai, pavyzdžiui, „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“, „Diskriminacijos mažinimas
ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“, „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“, „Parama pirmajam darbui“.
Pastebėtina, kad pastaroji priemonė tarp darbdavių buvo labai populiari, todėl, nepaisant to, kad ji
įgyvendinama tik vienerius metus, jos produkto stebėsenos rodikliai buvo pasiekti beveik 50 proc.

107 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Kaunas:
2013, 3.
108 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Trakų Vokės bendruomenėje“. Trakų
Vokė: 2012, 2. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinamumo
pagrindas“. Vilnius: 2013, 2-3.
109 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Šeima ir darbas siekime darnumo kartu“. Vilnius: 2013, 3
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Įdarbinimo ir užimtumo skatinimo priemonėms numatytų rezultato rodiklių pasiekimas buvo
prastesnis. Didžioji dalis rezultato rodiklių buvo susijusi su projektų dalyvių įsidarbinimu per 6 mėn.
nuo dalyvavimo veiklose pabaigos. Pastebėtina, kad apie 30-45 proc. visų projektų veiklose
dalyvavusių tikslinių grupių atstovų įsidarbino, todėl iškelti tikslai buvo pasiekti mažesne apimti nei
planuota programuojant intervencijas. Šią situaciją lėmė išorės veiksniai, iš kurių svarbiausias –
kintanti ekonominė situacija. Prasidėjus ekonominei krizei pasikeitusi situacija darbo rinkoje lėmė, jog
žemos kvalifikacijos darbuotojams dažnai buvo sunku surasti laisvą darbo vietą110. Dėl tikslinių grupių
specifikos įsidarbinimo rezultatai skirtingose grupėse buvo nevienodi. Pavyzdžiui, dėl egzistuojančių
išankstinių nuostatų buvo labai sunku surasti darbdavį, kuris priimtų į darbą iš įkalinimo įstaigos
grįžusį asmenį111, romų tautinės mažumos atstovą112. Be to, įsidarbinimo rezultatai priklausė ir nuo
projektų veiklų pobūdžio. Pavyzdžiui, krizės laikotarpiu prasčiau veikė profesinės kvalifikacijos ir
neformaliojo švietimo priemonės, nes dėl ribotos darbo vietų pasiūlos iš karto po mokymų žmonėms
buvo sunkiau susirasti darbą ir buvo dar labiau prailginamas jų nedarbo periodas113. Taip pat įtakos
įsidarbinimui turėjo asmeninės projektų dalyvių savybės, visų pirma maža motyvacija dirbti114.
Esminiai veiksniai, darę įtaką įdarbinimo ir užimtumo skatinimo priemonių įgyvendinimui, buvo
netinkamas rodiklių tikslinių reikšmių planavimas; išoriniai veiksniai, t. y. ekonominė krizė, kuri lėmė
daugelio priemonių produkto rodiklių pasiekimą dėl išaugusių įdarbinimo veiklų populiarumo, bet
mažino rezultato rodiklių pasiekimą dėl sumažėjusios darbo vietų pasiūlos, mažesnių galimybių
susirasti darbą ar išsilaikyti darbo vietoje; vėlyva priemonių įgyvendinimo pradžia ir atitinkamai
mažesnis stebėsenos rodiklių pasiekimas; maža kai kurių projektų dalyvių motyvacija dalyvauti
projektų veiklose arba jas užbaigus ieškoti darbo115.

Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos
Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų kategorijai priskirtos dvi Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonės, kurioms skirta lėšų suma (0,193 mlrd. Lt) sudarė 7 proc. visų 2007–2013 m.
laikotarpiu skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų lėšų (2,882 mlrd. Lt).

Pagal aprūpinimo baziniais ištekliais priemones iki 2014 m. sausio 1 d. buvo įgyvendinta mažiau nei
50 proc. projektų, o didžioji dalis likusių projektų, kuriems skirta ES struktūrinių fondų parama,
numatyti įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos. Dėl šios priežasties aprūpinimo baziniais ištekliais
stebėsenos rodiklių pasiekimo mastas taip pat buvo mažesnis, t. y. pasiekta mažiau nei 50 proc.
planuotų tikslinių reikšmių (geriau sekėsi vykdyti „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“
stebėsenos rodiklius, prasčiau – priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausiai didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“).
Interviu rezultatai, 2013 m. lapkričio 26 d.
Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Psichologinės, socialinės pagalbos teikimas nuteistiesiems“. Kaunas: 2011, 3.
112 Interviu rezultatai, 2014 m. sausio 15 d.
113 Pažangos forumas, „Šiaurės šalių patirtis, taikant darbo rinkos priemones“. Diskusija Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institute“, 2013 m. gruodžio 11 d.
114 Galutinė „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m.
parengimo vertinimo“ ataskaita. Vilnius: Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2013, 66.
115 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Lygių galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionalinė vertybė“.
Vilnius: 2012, 3. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Neįgaliųjų gebėjimas integruotis į darbo rinką ir visuomenę
įvertinimo modelio sukūrimas ir taikymo galimybių analizė“. Trakai: 2011, 4.
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Projektų įgyvendinimas vėluoja dėl dviejų pagrindinių priežasčių, iš kurių pirmoji yra rangos darbų
pabaigos vėlavimas, o antroji – po viešųjų pirkimo procedūrų pabaigos pabrangusios projektų
veiklos116. Projektų įgyvendinimą taip pat lėtino papildomi statybos darbai, kurie projektavimo ir
planavimo metu nebuvo numatyti ir jų poreikis atsirado įgyvendinimo metu117. Įgyvendinant
projektus susidurta su poreikiu išpirkti rekonstruojamuose daugiabučiuose privatiems savininkams
priklausančias patalpas118. Siekiant paspartinti naujų projektų įgyvendinimą, taip pat ir rodiklių
pasiekimą, Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 punkte buvo nustatytas paraiškų pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminas (iki 2012 m. rugsėjo 30 d.). Paminėtina, kad priemonių
įgyvendinimo metu rodiklių tikslinės reikšmės nebuvo keistos119.

Sveikatos paslaugų teikimo intervencijos
Sveikatos paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos septynios Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priemonės, kurioms skirtų lėšų suma (0,735 mlrd. Lt) sudaro 26 proc. visų 2007–
2013 m. laikotarpiu skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų lėšų (2,882 mlrd. Lt).

Pagal didžiąją dalį į vertinimo objektą patekusių priemonių produkto rodiklių pasiekimas buvo
pakankamai aukštas. Kiek lėčiau buvo įgyvendinami priemonės „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“
tikslai, nes vėlavo pagal šią priemonę vykdomi projektai (iki 2014 m. sausio 1 d. buvo užbaigtas tik
1 projektas iš 5). Produkto rodiklių pasiekimui pagal visas priemones įtaką darė tokie veiksniai kaip
statybos darbų atlikimo vėlavimas dėl statybos rangovo kaltės120, taip pat planavimo metu nenumatyti
ir neįtraukti į rangos sutartis darbai, kurių poreikis buvo nustatytas tik pradėjus darbus121. Ilgesnį nei
planuota projektų įgyvendinimą taip pat lėmė papildomų medicinos priemonių, baldų ir kitos įrangos
įsigijimas, kuris nebuvo numatytas planuojant projektus122. Projektų vykdymą lėtino užsitęsę viešieji
pirkimai, kurių metu nebuvo pasiūlyta reikalinga įranga (baldai, automobiliai) arba įvykusių pirkimų
kaina buvo didesnė nei numatyta projekte123, taip pat lėšų perskirstymas pagal projekto finansavimo

116 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Daugiabučio namo, esančio adresu Latvių g. 1, Joniškyje, rekonstrukcija“.
Joniškis: 2013, 3. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Daugiabučio namo, esančio adresu: Vilniaus g. 27, Joniškyje,
rekonstravimas“. Joniškis: 2013, 3. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Daugiabučio namo atnaujinimas Eišiškių
mieste“. Šalčininkai: 2013, 3. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Ligoninės triaukščio pastato dalies rekonstravimas,
pritaikant savivaldybės socialiniam būstui“. Skuodas:2011, 3.
117 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Socialių būstų, esančių daugiabučiuose namuose, modernizavimo išlaidų
kompensavimo, I etapas“. Jonava: 2013, 3. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Ignalinos miesto daugiabučio namo
Ateities g. 29 atnaujinimas“. Ignalina: 2013, 2.
118 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Bendrabučio, esančio Technikos g. 10 A, Ignalinoje, pastato rekonstravimas,
pritaikant socialiniam būstui“. Ignalina: 2013, 3.
119 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
120 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro
įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje“. Šiauliai: 2012, 3-4.
121 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės
poliklinikos Psichikos sveikatos centro“. Vilnius: 2012, 3.
122 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
gerinimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose“. Kaunas: 2013, 4.
123 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Krizių intervencijos centrų įkūrimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninės
Psichiatrijos filiale“. Klaipėda: 2012, 3-4.
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eilutes, kai buvo siekiama įsigyti papildomos įrangos iš sutaupytų lėšų per ankstesnius projekte
vykusius viešuosius pirkimus124.
Priemonių rezultato rodikliai, matuojantys pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų
kokybė ir prieinamumas, skaičių buvo pasiekti mažesne apimtimi. Paminėtina, kad tik pagal priemonę
„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas“ rezultato rodiklis buvo viršytas, kadangi pagal šią priemonę vykdyta daugiausiai
projektų, be to, dalis jų užbaigti anksčiau nei 2013 m. Mažesnį rezultato rodiklių pasiekimą nulėmė
programavimo periodo pradžioje, planavimo metu, nustatyti nepagrįstai aukšti siektinų rodiklių
įverčiai. Nustatant siektinus tikslus, buvo remiamasi platesne sergančiųjų populiacija, t. y. buvo
netiksliai apibrėžta tikslinė grupė, kuriai planuota taikyti intervenciją. Be to, dauguma projektų
vykdytojų rengdami paraiškas skaičiavo besikartojančius pacientus, t. y. tą patį pacientą skaičiavo kelis
kartus. Vis dėlto pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką turi būti skaičiuojami unikalūs pacientai125.
Vadovaujantis skaičiavimo metodika, kaip naudos gavėjai skaičiuojami tik antrais kalendoriniais
metais po projektų užbaigimo geresnėmis paslaugomis pasinaudoję pacientai, todėl nebuvo įtraukti
pacientai, pasinaudoję 2013 m. užbaigtų projektų metu sukurta infrastruktūra.

Švietimo paslaugų teikimo intervencijos
Švietimo paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos septynios Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos ir trys Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės, kurioms skirtų lėšų
suma (0,309 mlrd. Lt) sudarė 11 proc. visų 2007–2013 m. skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
skirtų lėšų (2,882 mlrd. Lt).

Daugelio priemonių, kurios tiesiogiai susijusios su tikslinių grupių (suaugusiųjų ir mokinių, socialinės
rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų) kvalifikacijos kėlimu, produkto ir
rezultato rodikliai iki 2014 m. sausio 1 d. buvo pasiekti ir viršyti. Šie rodikliai matavo pagal formaliojo
ir neformaliojo švietimo programas besimokiusių mokinių ir suaugusiųjų, taip pat socialinės rizikos
grupėms priskirtų asmenų, skaičių ir šias programas baigusių žmonių skaičių. Didesnes nei planuota
rodiklių reikšmes ir priemonių apimtį pavyko užtikrinti dėl viešuosiuose pirkimuose sutaupytų lėšų,
kurios po perskirstymo buvo panaudotos papildomoms veiklų apimtims finansuoti126. Dėl ekonominės
situacijos pokyčių paslaugų tiekėjai sumažino paslaugų įkainius, todėl viešuosiuose pirkimuose buvo
įsigytos pigesnės švietimo paslaugos. Taip pat geresnius nei planuota rezultatus lėmė tai, jog
priemonių projektų siekiamų tikslinių rodiklių reikšmių suma buvo didesnė nei numatyta veiksmų
programos prieduose, todėl paslaugų tiekėjai priimdavo daugiau asmenų į mokymus nei buvo
planuota127.
Paminėtina, kad viešųjų pirkimų procedūrų vėlavimas apsunkino projektų pagal kai kurias priemones
(pavyzdžiui, „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“) įgyvendinimą, nes dėl šios priežasties sutrumpėjo
Interviu rezultatai, 2014 m. sausio 27 d.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m. Vilnius: 2013, 120.
126 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“. Vilnius: 2013, 4. Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita „Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentrų (5-8 kl.) mokinių pagrindinių kompetencijų ugdymas“. Vilnius: 2012, 6.
127 Interviu rezultatai, 2014 m. sausio 21 d.
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paslaugų teikimo terminas. Taip pat įtakos rodiklių pasiekimui turėjo tikslinės grupės kaita.
Pavyzdžiui, pagal priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenimis (mokiniams ir kt.)“ vykdytuose projektuose nuo pradžių dalyvavę dalyviai negalėjo
dalyvauti iki pat galo, todėl sumažėdavo dalyvių skaičius128. Antra projektų įgyvendinimą apsunkinusi
problema buvo apyvartinių lėšų trūkumas, kurį lėmė mokėjimo sutarties pasirašymo vėlavimai129.
Taip pat įtakos turėjo sutarties dėl paramos skyrimo pasirašymo laikas: sutartį pasirašius mokslo
metų pabaigoje arba vasaros metu nebuvo galima vykdyti projekto veiklų, dėl to tekdavo sudaryti
naujus veiklų įgyvendinimo grafikus, sutrumpėdavo projekto veikloms skirtas įgyvendinimo laikas,
nes tiek formalus, tiek neformalus ugdymo procesas buvo organizuojamas tik per mokslo metus130.
Mažesne apimtimi produkto ir rezultato rodikliai buvo pasiekti pagal priemones, skirtas švietimo
paslaugų infrastruktūros plėtrai, pavyzdžiui, „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas“ ar „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“. Rodiklių pasiekimui įtaką
darė neįgyvendinti ar vėluojami įgyvendinti projektai, kadangi daugelyje iš jų dėl užsitęsusių viešųjų
pirkimų procedūrų vėlavo numatytos veiklos, be to, dėl pasikeitusios rangos darbų ir įrangos kainos
buvo atsiradęs papildomo finansavimo poreikis131.

Socialinių paslaugų teikimo intervencijos
Socialinių paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos dvi Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos priemonės ir trys Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės, kurioms skirtų
lėšų suma (0,436 mlrd. Lt) sudarė 15 proc. visų 2007–2013 m. skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui skirtų lėšų (2,882 mlrd. Lt).

Priemonių „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ bei „Darbo ir šeimos
įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ stebėsenos rodiklių pasiekimo mastas buvo
pakankamai nedidelis. Pagal socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtą priemonę
įgyvendinamo projekto vėlavimą lėmė užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Atsižvelgiant į
situaciją, projekto priežiūrai Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo sudaryta priežiūros
darbo grupė, kuri renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį projekto pasiekimams, problemoms ir pan.
įvertinti132. Iki 2014 m. sausio 1 d. nebuvo užbaigtas nei vienas iš 22 integralios pagalbos teikimo
projektų. 2013 m. gegužės mėn. pasirašius paramos sutartis, iš karto negalėjo būti pradėtos
įgyvendinti suplanuotos veiklos, nes dauguma projektus įgyvendinančių institucijų neturėjo higienos
pasų, taip pat reikalingų leidimų teikti sveikatos priežiūros (slaugos ir globos) paslaugas. Projektų
įgyvendinimą lėtino viešųjų pirkimų dokumentų derinimas su VšĮ Europos socialinio fondo
agentūra133. Rodiklių pasiekimui įtakos taip pat turėjo sunkumai priimant į darbą projekto veikloms
Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Papildoma pagalba specialiųjų poreikių mokiniams“. Alytus: 2013, 2.
Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Papildoma pagalba specialiųjų poreikių vaikams Joniškio rajone“.
Joniškis:2012, 2.
130 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Lakštingalų gatvės vaikai“. Vilnius: 2013, 2.
131 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
132 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
133 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
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vykdyti reikalingus specialistus – ypač trūko kvalifikuotų slaugytojų, taip pat slaugytojų padėjėjų.
Problema buvo sprendžiama, rengiant reikiamus specialistus ir bendradarbiaujant Darbo biržai,
mokymo centrams bei projekto vykdytojams134.
Mažesnį stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrai skirtos priemonės stebėsenos rodiklių
pasiekimą lėmė vėlesnė jos įgyvendinimo pradžia. Priemonė patvirtinta tik 2010 m. birželio mėn.135,
nes krizės metu sumažėjo valstybės investicijos į infrastruktūrą ir buvo nuspręsta tam skirti ES
struktūrinės paramos lėšas. Priemonės projektų įgyvendinimui didžiausią įtaką turėjo dvi pagrindinės
priežastys, iš kurių pirmoji yra išaugę statybų rangos darbų kaštai dėl papildomų darbų poreikio136, o
antroji – projektų vykdytojų žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų trūkumas, vykdant viešuosius
pirkimus, suvaldant rangos procesus ir terminus.
Produkto rodikliai pagal nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai ir neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
įstaigų plėtrai skirtas priemones buvo pasiekti didesne apimtimi, tačiau rezultato rodiklių reikšmės
buvo pakankamai mažos. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtros priemonės įgyvendinimui įtaką
darė tai, kad priemonė pirmą kartą buvo įgyvendinama regioninio planavimo būdu, kai kuriems
regioniniams projektams buvo skirta nepakankamai lėšų. Tam tikrais atvejais buvo priimti politizuoti
sprendimai ir nebuvo atsižvelgta į realų paslaugų poreikį. Pavyzdžiui, prioritetas buvo skirtas miestų
urbanistinei plėtrai, t. y. esamų statinių sutvarkymui / pritaikymui, o ne naujų pastatų statymui, nors
naujų pastatų statymas tam tikrais atvejais būtų efektyvesnis137. Projekto veikloms įtakos turėjo kainų
pokyčiai – rinkoje išaugus statybos darbų kaštams atsirado papildomo finansavimo poreikis138, taip
pat būtinybė įsigyti papildomą įrangą139.
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros priemonės rezultato rodiklį, matuojantį
tiesioginę naudą iš investicijų gavusių neįgaliųjų skaičių, veikė teisinės bazės pokyčiai. 2013 m. buvo
labai sugriežtintos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui taikomos sąlygos140, kuriose numatyta,
kad profesinės reabilitacijos paslaugas gali gauti tik sunkesnę negalią turintys žmonės (0-45 proc.). Po
priimtų pakeitimų neįgaliųjų asmenų, kurie galėtų pasinaudoti profesinės reabilitacijos paslaugomis,
sumažėjo beveik perpus. Be to, buvo nustatytos prioritetinės tikslinės grupės, galinčios naudotis
profesinės reabilitacijos paslaugomis, o tai dar labiau apribojo profesinėje reabilitacijoje galinčių
dalyvauti neįgaliųjų skaičių.

Interviu rezultatai, 2014 m. sausio 21 d.
Galutinė „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m.
parengimo vertinimo“ ataskaita. Vilnius: Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2013, 127.
136 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Kaltinėnų parapijos senelių globos namų rekonstrukcija“. Kaltinėnai: 2012, 2.
Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Polekėlės globos namų modernizavimas“. Polekėlė: 2013, 4.
137 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
138 Interviu rezultatai, 2014 m. sausio 14 d.
139 Projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita, „Socialinių paslaugų centro įstiegimas Alytuje“. Alytus: 211, 3.
140 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. A1-108 „Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos
paslaugų poreikio nustatyto kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“.
134
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6 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI SKIRTŲ
FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PAKANKAMUMO VERTINIMAS
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų finansinių išteklių
pakankamumo analizė. Pirmiausiai nubraižomi savivaldybių, kuriose aktualiausios skurdo ir socialinės
atskirties problemos, žemėlapiai. Paskui aptariamas teritorinis finansinės paramos pasiskirstymas
pagal 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintas prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo
prisidedančias priemones. Galiausiai, vadovaujantis savivaldybių socialinio pažeidžiamumo
žemėlapiais ir duomenimis apie teritorinį investicijų pasiskirstymą, nagrinėjamas skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui skirtų finansinių išteklių pakankamumas konkrečiose teritorijose.

6.1 SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO PAŽEIDŽIAMUMO ŽEMĖLAPIAI
Atsižvelgiant į tai, kad skurdo rizikos rodikliai pagal savivaldybes dėl mažos tyrimo imties nėra
skaičiuojami, savivaldybių socialinis pažeidžiamumas buvo vertinamas pagal du rodiklius:
1. Registruotų bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais savivaldybėse;
2. Socialinių pašalpų gavėjų santykis su savivaldybės gyventojų skaičiumi.
Šie du rodikliai buvo pasirinkti, kadangi darbo biržoje registruotų bedarbių skaičius gali būti laikomas
nedarbo padėties savivaldybėje rodikliu, o skurdas plinta būtent didėjant nedarbui141. Kuo
savivaldybėje daugiau registruotų bedarbių, tuo padėtis šioje savivaldybėje sunkesnė, o socialinių
pašalpų gavėjų skaičius tokioje savivaldybė taip pat paprastai būna didesnis. Įvertinus bedarbių
skaičiaus ir socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus savivaldybėse dinamiką 2008–2012 m. laikotarpiu,
buvo nubraižyti savivaldybių socialinio pažeidžiamumo žemėlapiai. Atsižvelgiant į tai, kad
analizuojamas laikotarpis pasižymėjo itin stipria išorinių veiksnių įtaka, t. y. dėl 2008 m. pabaigoje
prasidėjusios ekonominės krizės situacija tiek šalyje, tiek atskirose savivaldybėse smarkiai pasikeitė,
savivaldybių socialinio pažeidžiamumo žemėlapiai nubraižyti tiek 2008 m., tiek 2012 m. Statistiniai
duomenys, kuriais vadovaujantis buvo nubraižyti savivaldybių socialinio pažeidžiamumo žemėlapiai,
pateikiami ataskaitos 5 priede.

141 Lietuvos socialinių tyrimų centras. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant
savarankišką savivaldybių funkciją, perspektyvos. 2013 m.
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35 paveikslas. Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų savivaldybėse 2008 m.

36 paveikslas. Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų savivaldybėse 2012 m.
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Pirmasis rodiklis, pagal kurį buvo vertinama savivaldybių socialinio pažeidžiamumo situacija ir jose
gyvenančių žmonių rizika atsidurti skurde, yra bedarbių dalis nuo visų konkrečioje teritorijoje
gyvenančių darbingo amžiaus gyventojų. Vadovaujantis žemėlapiuose pateiktais duomenimis, matyti,
kad 2008 m. daugelyje savivaldybių bedarbiai sudarė 3-6 proc. nuo visų darbingo amžiaus konkrečios
savivaldybės gyventojų. Prastesnė situacija buvo Akmenės r., Ignalinos r., Lazdijų r. ir Druskininkų
savivaldybėse, kur bedarbių skaičius buvo didesnis ir siekė 7-10 proc. nuo visų savivaldybės
gyventojų. Paminėtina, kad šios keturios savivaldybės pateko į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą probleminių teritorijų, susiduriančių su didesnėmis socialinėmis problemomis, sąrašą142.
Pakankamai gera situacija buvo užfiksuota 11 savivaldybių (Kretingos r., Klaipėdos m., Pagėgių,
Kėdainių r., Kauno r., Kauno m., Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kaišiadorių r., Elektrėnų ir Trakų r.),
kuriose bedarbių dalis nuo visų savivaldybės gyventojų sudarė mažiau nei 3 proc.
2012 m. situacija savivaldybėse buvo pasikeitusi, kadangi visose teritorijose (išskyrus Neringos,
kurioje bedarbių procentas nuo visų darbingų savivaldybės gyventojų siekė 5,2 proc.) bedarbiai
sudarė daugiau nei 7 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. 2012 m. vis dar buvo jaučiamos
ekonominės krizės pasekmės, kadangi nedarbo lygis šalyje siekė 13,3 proc. Paminėtina, kad 2010 m.
šalyje užfiksuotas nedarbo lygis buvo didžiausias ir sudarė net 18 proc. Nagrinėjant atskirų
savivaldybių padėtį, matyti, kad 2012 m. geresnė situacija buvo užfiksuota tose teritorijose, kuriose ir
prieš ekonominę krizę bedarbių skaičius buvo mažesnis, pavyzdžiui, Vidurio Lietuvos savivaldybėse
(Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r., Birštono, Marijampolės), pajūryje (Kretingos r., Palangos m.,
Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šilalės r.), taip pat tokiose savivaldybėse kaip Vilniaus m., Trakų r.,
Elektrėnų ir Šiaulių m.
Lyginant 2012 m. rodiklius su 2008 m. statistika, matyti, kad labiausiai pasikeitė padėtis Kazlų Rūdos
savivaldybėje, kadangi prieš krizę bedarbių dalis šioje savivaldybėje sudarė 3 proc. visų darbingo
amžiaus gyventojų, o 2012 m. siekė jau daugiau nei 14 proc. Paminėtina, kad visose probleminėms
teritorijoms priskirtose savivaldybėse po ekonominės krizės bedarbių skaičius išaugo ir sudarė arba
11-14 proc., arba daugiau nei 14 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Vis dėlto reikia akcentuoti,
kad probleminės teritorijos nebuvo išskirtinės, jas lyginant su kitomis savivaldybėmis, kadangi
2012 m. net 24 savivaldybėse užfiksuotas bedarbių skaičius buvo didesnis nei 14 proc., o
20 savivaldybių šis rodiklis siekė 11-14 proc. Galima teigti, kad tiek probleminėms teritorijoms
priskirtos savivaldybės, tiek kitos šalies savivaldybės patyrė itin didelį ekonominės krizės poveikį, o
jose gyvenantys žmonės susidūrė su didesne skurdo ir socialinės atskirties rizika.

2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, 15555) (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

142

102

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

37 paveikslas. Socialinės pašalpos gavėjų dalis nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus
2008 m.

38 paveikslas. Socialinės pašalpos gavėjų dalis nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus
2012 m.
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Antrasis rodiklis, pagal kurį buvo vertinamas savivaldybių socialinis pažeidžiamumas, yra socialines
pašalpas gaunančių asmenų dalis nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus. Socialinių pašalpų
gavėjų skaičiaus kitimui įtaką daro esminiai veiksniai, susiję su ekonominio ciklo fazėmis. Nuo šių fazių
priklauso nedarbo lygis ir darbo užmokesčio dydis bei valstybės remiamų pajamų dydis, kuris lemia
teisę į pašalpą. Nagrinėjant žemėlapiuose pateiktus duomenis, matyti, kad 2008 m. faktiškai visose
savivaldybėse socialines pašalpas gaunančių asmenų dalis sudarė mažiau nei 3 proc. bendro
savivaldybės gyventojų skaičiaus. Kiek prastesnė situacija buvo užfiksuota trijose probleminėse
savivaldybėse (Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r.) ir Šilalės r. savivaldybėje, kur socialines pašalpas
gaunančių žmonių dalis sudarė 3-6 proc. nuo viso savivaldybės gyventojų skaičiaus.
2012 m. socialinė situacija buvo pablogėjusi, kadangi didžiojoje dalyje savivaldybių socialines pašalpas
gaunančių asmenų skaičius išaugo ir sudarė 7-10 proc. nuo visų savivaldybės gyventojų. Vienintelėje
Neringos savivaldybėje socialines pašalpas gaunančių asmenų skaičiaus rodiklis išliko nepakitęs ir
siekė mažiau nei 3 proc. Prasčiausia situacija buvo Kelmės r., Lazdijų r. ir Kalvarijos savivaldybėse,
kuriose socialinių pašalpų gavėjų skaičius sudarė daugiau nei 14 proc., skaičiuojant nuo visų
savivaldybės gyventojų. Paminėtina, kad 15 savivaldybių 2012 m. užfiksuotas socialinių pašalpų
gavėjų skaičius sudarė 11-14 proc. nuo bendro savivaldybių gyventojų skaičiaus, o 8 savivaldybės,
patekusios į šią grupę, yra įrašytos į probleminių teritorijų sąrašą (Skuodo r., Mažeikių r., Joniškio r.,
Pasvalio r., Ignalinos r., Jurbarko r., Jonavos r. ir Šalčininkų r.). Galima teigti, kad probleminėms
teritorijoms ekonominiai sunkumai darė didelę įtaką, nes didžiojoje dalyje probleminių savivaldybių
socialines pašalpas gaunančių asmenų skaičius 2012 m. buvo žymiai didesnis nei 2008 m. Geresnė
situacija buvo užfiksuota Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šiaulių m., Kauno m., Kauno r., Marijampolės,
Elektrėnų, Vilniaus m. ir Utenos r. savivaldybėse, kuriose socialines pašalpas gaunančių asmenų
skaičius 2012 m. sudarė 3-6 proc., skaičiuojant nuo visų savivaldybės gyventojų skaičiaus.
Paminėtina, kad, analizuojant socialinių pašalpų gavėjų statistikos kaitą savivaldybėse, matyti, jog šis
rodiklis ne visuomet koreliuoja su bedarbių skaičiaus statistika, t. y. ne visuomet mažėjant bedarbių
skaičiui mažėja ir socialines pašalpas gaunančių asmenų skaičius. Pavyzdžiui, 2012 m. bedarbių
skaičius savivaldybėse, lyginant su 2011 m., sumažėjo, tačiau socialines pašalpas gaunančių žmonių
skaičius išaugo. Lietuvos socialinių tyrimų centro atlikto tyrimo „Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, perspektyvos“
ataskaitoje nurodomos priežastys, galinčios lemti tokią situaciją143.
Kaip viena iš priežasčių įvardijamas nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas, kuris numatė, kad darbingiems, bet nedirbantiems
asmenims kreipiantis socialinės pašalpos yra panaikinamas reikalavimas būti registruotiems darbo
biržoje bent 6 mėn. Šis pakeitimas būtent 2012 m. darė įtaką socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus
augimui savivaldybėse. Kaip antroji priežastis išskiriama nuo 2014 m. įsigaliojusi nauja socialinių
pašalpų teikimo tvarka, pagal kurią piniginę socialinę paramą teikia savivaldybės, vykdydamos
savarankišką savivaldybių funkciją. Reformos laukimas darė įtaką pašalpų gavėjų skaičiaus didėjimui,
kadangi savivaldybės stengėsi užsitikrinti didesnį finansinį krepšelį ir pasiruošti socialinių pašalpų
mokėjimui. Paminėtina, kad nauja sistema jau buvo išbandyta penkiose pilotinėse savivaldybėse
(Akmenės r., Panevėžio r., Radviliškio r., Raseinių r., Šilalės r.), kuriose socialinė parama teikta,
vykdant savarankišką savivaldybių funkciją144. Pilotinio projekto rezultatai rodo, kad jame
dalyvavusiose savivaldybėse socialinių pašalpų gavėjų skaičius 2012 m., lyginant su ankstesniais
metais, sumažėjo, kadangi jose buvo vertinamas teikiamos piniginės socialinės paramos
veiksmingumas, buvo tikrinamos socialinių pašalpų gavėjų buities ir gyvenimo sąlygos,
bendradarbiaujama su kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis, siekiant nustatyti, ar pašalpą
gaunantys asmuo neturi papildomo pajamų šaltinio.

Lietuvos socialinių tyrimų centras. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant
savarankišką savivaldybių funkciją, perspektyvos. 2013 m.
144 Likusiose 55 savivaldybėse piniginė socialinė parama teikiama vykdant valstybės deleguotą funkciją.
143
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Atsižvelgiant į bedarbių bei socialinių pašalpų gavėjų charakteristikas, savivaldybės suskirstytos į tris
kategorijas, atspindinčias skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų poreikį.
Paminėtina, kad, nagrinėjant intervencijų poreikį, reikėtų padaryti tam tikrą išlygą dėl trijų didžiųjų
miestų (Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m.) savivaldybių. Bedarbių skaičius didžiųjų miestų
savivaldybėse, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, yra mažesnis, todėl šios savivaldybės yra
priskirtos savivaldybių, kuriose užfiksuotas mažesnis poreikis investicijoms, grupei. Viena vertus,
didžiuosiuose miestuose didesnė darbo vietų pasiūla, daugiau galimybių derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus, didesnis reikiamų paslaugų prieinamumas, tačiau, kita vertus, didžiuosiuose
miestuose didesnė žmonių koncentracija, reikalingos didesnės lėšos pragyvenimui, todėl ES
struktūrinės paramos investicijos yra pakankamai svarbios.
13 lentelė. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų poreikis savivaldybėse
Labai didelis investicijų
poreikis
Akmenės r.
Alytaus r.
Anykščių r.
Ignalinos r.
Jurbarko r.
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Kelmės r.
Lazdijų r.
Mažeikių r.
Pasvalio r.
Skuodo r.
Šalčininkų r.
Šilutės r.
Tauragės r.
Zarasų r.

Didelis investicijų poreikis
Alytaus m.
Biržų r.
Druskininkų
Jonavos r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r.
Kupiškio r.
Molėtų r.
Pagėgių
Pakruojo r.
Panevėžio m.
Panevėžio r.
Plungės r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Rietavo
Rokiškio r.
Šakių r.
Šiaulių r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Telšių r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Visagino m.

Mažesnis investicijų poreikis
Birštono
Elektrėnų
Kauno m.
Kauno r.
Kėdainių r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Marijampolės
Neringos
Palangos m.
Prienų r.
Šiaulių m.
Šilalės r.
Trakų r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausias intervencijų poreikis yra tose apskrityse, kurias galima
priskirti dominuojančioms kaimo (Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Alytaus, Tauragės, Utenos ir
Marijampolės), o mažesnis – dominuojančiai miesto (Vilniaus) ir tarpiniams regionams (Kauno ir
Klaipėdos) priskirtoms apskritims.

6.2 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI SKIRTŲ FINANSINIŲ
IŠTEKLIŲ TERITORINIS PASISKIRSTYMAS
Nagrinėjant teritorinį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui nuo 2007 m. iki 2014 m. sausio 1 d.
išmokėtų lėšų pasiskirstymą, galima teigti, kad absoliučia finansine išraiška daugiausiai lėšų buvo
investuota Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskrityse – atitinkamai 28,7 proc., 20,38 proc. ir 10,05 proc. viso
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skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėto finansinio paketo.145 Mažiau lėšų, lyginant su
kitomis apskritimis, buvo išmokėta Tauragės ir Marijampolės apskritims (atitinkamai 4,62 proc. ir
4,31 proc.). Siekiant išskirti atskiras savivaldybės, kurioms išmokėta daugiausiai lėšų nuo bendros
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėto finansavimo sumos, pirmiausiai reikia paminėti
Vilniaus m. savivaldybę, kuriai išmokėta 22,04 proc. viso finansinio paketo. Vilniaus m. savivaldybėje
buvo įgyvendinama ir daugiausiai projektų – 171 projektas iš 922. Kauno m. savivaldybei išmokėtų
lėšų suma sudarė 12,47 proc. viso finansinio paketo, Mažeikių r. savivaldybei – 2,91 proc., Klaipėdos m.
savivaldybei – 2,89 proc., Jonavos r. savivaldybei – 2,21 proc., Akmenės r. savivaldybei – 1,76 proc.
Detalesnė informacija apie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonėms iki 2014 m. sausio
1 d. išmokėtas lėšas pateikiama paveiksle.
39 paveikslas. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal
apskritis iki 2014 m. sausio 1 d.

Reikia pabrėžti, kad lėšų pasiskirstymas pagal administracinius vienetus ne visapusiškai atspindi lėšų
poreikį konkrečiose teritorijose. Siekiant objektyviai palyginti finansinės paramos lėšomis skirtingose
apskrityse ir savivaldybėse įgyvendintas intervencijas, aktualu įvesti gyventojų skaičiaus kriterijų ir
nustatyti, kokia lėšų suma buvo išmokėta vienam gyventojui konkrečioje teritorijoje.
40 paveikslas. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtos lėšos vienam gyventojui
apskrityse, Lt

Lyginant pagal šį kriterijų, intensyviausiai buvo finansuojama Utenos apskritis, kurioje vienam
gyventojui teko apie 1014 Lt skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų. Investicijų kitose
145

Iki 2014 m. sausio 1 d. skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonėms buvo išmokėta 1.704.283.680 Lt.
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apskrityse intensyvumas buvo šiek tiek mažesnis. Pavyzdžiui, Tauragės apskrityje vienam gyventojui
teko 977 Lt investicijų, Telšių – 847 Lt, Alytaus – 813 Lt, Vilniaus – 802 Lt. Mažiausiai skurdo ir
socialinės atskirties mažinimui skirtų investicijų teko Klaipėdos ir Marijampolės apskritims
(atitinkamai 506 Lt ir 620 Lt). Apibendrinant reikia paminėti, kad vienam šalies gyventojui teko 754 Lt
investicijų, skirtų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.
Analizuojant atskirų savivaldybių finansavimo intensyvumą, paminėtina, kad daugiausiai lėšų vienam
gyventojui teko Birštono ir Pagėgių savivaldybėse (atitinkamai 2.396 Lt ir 2.114 Lt vienam gyventojui).
Paminėtina, kad Pagėgių savivaldybėje įgyvendinami 3 dideli įsidarbinimo ir užimtumo skatinimo
projektai pagal priemones „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ bei „Socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Įdarbinimo ir užimtumo intervencijoms
išmokėta didžioji savivaldybėje investuotų lėšų dalis (89 proc.). Birštono savivaldybėje daugiausiai
investicijų taip pat skirta įdarbinimo ir užimtumo skatinimui. Pakankamai intensyviai buvo
finansuojamos ir probleminės teritorijos, pavyzdžiui, Lazdijų r. savivaldybėje vienam gyventojui teko
1.253 Lt investicijų, Skuodo r. savivaldybėje – 1.211 Lt, Ignalinos r. savivaldybėje – 1.996 Lt, Akmenės
r. savivaldybėje – 1.780 Lt, Mažeikių r. savivaldybėje – 1.148 Lt, Joniškio r. savivaldybėje – 1.183 Lt,
Jonavos r. savivaldybėje – 1.099 Lt, Jurbarko r. savivaldybėje – 1.062 Lt. Didžiausią dalį investicijų
probleminėse savivaldybėse sudarė socialinio būsto plėtrai ir daugiabučių atnaujinimui skirti
projektai, kurie buvo įgyvendinami būtent probleminėse teritorijose. Mažiausiai investicijų vienam
gyventojui teko Vilniaus r. ir Klaipėdos r. savivaldybėse (atitinkamai 248 Lt ir 254 Lt). Vadovaujantis
vienam gyventojui tekusia lėšų dalimi, galima suskirstyti savivaldybes į tris kategorijas.
14 lentelė. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų, tekusių vienam gyventojui,
apimtis savivaldybėse
Mažas finansavimas
(investicijos vienam gyventojui
siekia mažiau nei 500 Lt)
Kauno r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Marijampolės
Neringos
Panevėžio m.
Panevėžio r.
Vilniaus r.

Vidutiniškas finansavimas
(investicijos vienam gyventojui
siekia nuo 500 iki 1000 Lt)
500-700 Lt
701-1000 Lt
Alytaus r.
Alytaus m.
Anykščių r.
Biržų r.
Druskininkų
Kaišiadorių r.
Elektrėnų
Kėdainių r.
Kauno m.
Plungės r.
Kelmės r.
Prienų r.
Kupiškio r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Molėtų r.
Pakruojo r.
Šakių r.
Rokiškio r.
Šalčininkų r.
Šiaulių m.
Šilalės r.
Šiaulių r.
Širvintų r.
Šilutės r.
Švenčionių r.
Tauragės r.
Telšių r.
Varėnos r.
Trakų r.
Vilniaus m.
Ukmergės r.
Visagino m.
Utenos r.
Vilkaviškio r.

Didelis finansavimas
(investicijos vienam gyventojui
siekia daugiau nei 1000 Lt)
Akmenės r.
Birštono
Ignalinos r.
Jonavos r.
Joniškio r.
Jurbarko r.
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Lazdijų r.
Mažeikių r.
Pagėgių
Palangos m.
Pasvalio r.
Rietavo
Skuodo r.
Zarasų r.

6.3 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI SKIRTŲ FINANSINIŲ
IŠTEKLIŲ PAKANKAMUMAS
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų pakankamumo analizė atliekama,
vadovaujantis savivaldybių socialinio pažeidžiamumo žemėlapiais, iliustruojančiais socialinių
problemų mastą ir didesnę ar mažesnę konkrečioje teritorijoje gyvenančių žmonių skurdo bei
socialinės atskirties riziką. Tose teritorijose, kuriose socialinių problemų (pirmiausiai nedarbo)
mastas didesnis ir kurios priskirtos labiau socialiai pažeidžiamų savivaldybių grupei, skurdo ir
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socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų poreikis yra didesnis. Tose teritorijose, kuriose
socialinės problemos nėra tokios didelės, intervencijų poreikis yra mažesnis. Pagal skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui skirtų investicijų poreikį visos 60 šalies savivaldybių buvo suskirstytos į tris
grupes (labai didelis investicijų poreikis, didelis investicijų poreikis, mažesnis investicijų poreikis).
Atsižvelgiant į konkrečioje savivaldybėje vienam gyventojui tekusią investicijų apimtį, savivaldybės
taip pat suskirstytos į tris kategorijas (mažas finansavimas, vidutiniškas finansavimas, didelis
finansavimas). Detalesnė informacija apie visoms savivaldybėms ir apskritims skirtas ir išmokėtas
lėšas tiek bendrai, tiek pagal atskiras intervencijų kategorijas pateikiama ataskaitos 4 priede.
Atsižvelgiant į informaciją apie investicijų poreikį ir jų apimtį, visos savivaldybės suskirstytos į
„keturis pasaulius“146. Vadovaujantis parengta matrica, vertinamas skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui išmokėtų lėšų pakankamumas atskirose savivaldybėse. Savivaldybės priskyrimas
konkrečiam pasauliui nurodo, ar 2007–2013 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į skurdo ir socialinės
atskirties problematiką konkrečioje teritorijoje, šiai savivaldybei buvo skirta pakankamai ES
struktūrinės paramos lėšų.
15 lentelė. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų pakankamumo vertinimo
matrica

Didesnis
socialinio
laipsnis
Mažesnis
socialinio
laipsnis

savivaldybių
pažeidžiamumo
savivaldybių
pažeidžiamumo

Didesnė finansavimo apimtis
(investicijos vienam gyventojui)
Naujų atradimų pasaulis

Mažesnė finansavimo apimtis
(investicijos vienam gyventojui)
Neišsipildžiusių lūkesčių pasaulis

Papildomų galimybių pasaulis

Savarankiškų veiksmų pasaulis

1. „Papildomų galimybių pasaulis“ apima tas savivaldybes, kurios susidūrė su mažesnėmis
socialinėmis problemomis (jose buvo užfiksuotas mažesnis bedarbių skaičius nuo visų
darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų ir mažesnis socialinių pašalpų gavėjų skaičius nuo
visų savivaldybės gyventojų), t. y. šios savivaldybės pateko į mažiau socialiai pažeidžiamų
teritorijų grupę, tačiau 2007–2013 m. laikotarpiu šioms savivaldybėms buvo išmokėtas
santykinai didesnis finansavimas, skaičiuojant pagal vienam gyventojui tekusias investicijas ir
lyginant jas su šalies vidurkiu. Tokiose savivaldybėse galėjo būti vykdoma daugiau
„papildomų“ projektų, dar labiau prisidedančių prie situacijos konkrečioje teritorijoje
gerinimo. Šiam pasauliui priskirtoms savivaldybėms tekusios investicijos vertinamos kaip
labiau pakankamos.
2. „Naujų atradimų pasaulis“ apima tas savivaldybes, kuriose buvo užfiksuotos didesnės
socialinės problemos (didelis bedarbių skaičius nuo visų darbingo amžiaus savivaldybės
gyventojų ir didelis socialinių pašalpų gavėjų skaičius nuo visų savivaldybės gyventojų), t. y.
savivaldybės buvo priskirtos labiau socialiai pažeidžiamoms teritorijoms, tačiau 2007–2013 m.
laikotarpiu šioms savivaldybėms buvo išmokėtas santykinai didesnis finansavimas,
skaičiuojant pagal vienam gyventojui tekusias investicijas ir lyginant jas su šalies vidurkiu.
Tokiose savivaldybėse buvo įgyvendinama daugiau ir / ar įvairesnių skurdo ir socialinės
atskirties mažinimui skirtų veiksmų – savotiškų „naujų atradimų“, kurie nebūtų buvę įmanomi
ar būtų buvę sunkiau įmanomi be ES struktūrinės paramos lėšų. Šiam pasauliui priskirtoms
savivaldybėms tekusios investicijos vertinamos kaip pakankamos.

146

Naudojamasi ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo tyrimuose taikoma analogija, kai valstybės narės pagal ES teisės
perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje rezultatus klasifikuojamos į „keturis pasaulius“: teisės viršenybės pasaulis,
nacionalinės politikos pasaulis, perkėlimo neigimo pasaulis, mirusių raidžių pasaulis. Detaliau žr.: Gerda Falkner ir Oliver
Treib, „Three Worlds of Compliance or Four? The EU15 Compared to New Member States“. Vienna: Institute for Advanced
Studies, 2007.
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3. „Savarankiškų veiksmų pasaulis“ apima tas savivaldybes, kurios susidūrė su mažesnėmis
socialinėmis problemomis (jose buvo užfiksuotas mažesnis bedarbių skaičius nuo visų
darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų ir mažesnis socialinių pašalpų gavėjų skaičius nuo
visų savivaldybės gyventojų), t. y. šios savivaldybės pateko į mažiau socialiai pažeidžiamų
teritorijų grupę, o šioms teritorijoms 2007–2013 m. laikotarpiu išmokėtos finansinės lėšos
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, skaičiuojant pagal vienam gyventojui tekusias
investicijas, taip pat buvo mažesnis (lyginant su šalies vidurkiu). Vadinasi, šiose savivaldybėse
ES struktūrinės paramos lėšomis buvo įgyvendinama mažiau ir / ar mažesnės apimties
projektų, o, siekiant mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, turėjo būti imamasi „savarankiškų
veiksmų“ savivaldybių mastu (ir esant tokių veiksmų įgyvendinimo finansinėms galimybėms).
Šiam pasauliui priskirtoms savivaldybėms tekusios investicijos vertinamos kaip labiau
nepakankamos.
4. „Neišsipildžiusių lūkesčių pasaulis“ apima tas savivaldybes, kuriose buvo užfiksuotos didelės
socialinės problemos (didelis bedarbių skaičius nuo visų darbingo amžiaus savivaldybės
gyventojų ir didelis socialinių pašalpų gavėjų skaičius nuo visų savivaldybės gyventojų), t. y.
savivaldybės buvo priskirtos labiau socialiai pažeidžiamoms teritorijoms, tačiau 2007–2013 m.
laikotarpiu šioms savivaldybėms išmokėtos lėšos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui,
skaičiuojant pagal vienam gyventojui tekusias investicijas, taip pat buvo labai mažos, lyginant
su šalies vidurkiu. Nepaisant to, kad šiose savivaldybėse buvo labai didelis poreikis įgyvendinti
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtus projektus, paramos lėšos, skirtos šiems
tikslams, buvo menkesnės. Šiam pasauliui priskirtoms savivaldybėms tekusios investicijos
vertinamos kaip nepakankamos.
41 paveikslas. „Keturi pasauliai“: skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų
pakankamumo šalies savivaldybėse žemėlapis
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„Papildomų galimybių pasauliui“ buvo priskirtos 6 savivaldybės: Vilniaus m., Elektrėnų, Birštono,
Kauno m., Palangos m. ir Šilalės r. Miestų savivaldybėms tekusi didesnė finansavimo dalis vertintina
palankiai, nes juose yra didesnis gyventojų skaičius, todėl ir finansinių išteklių poreikis čia didesnis. Be
to, mieste veikia didžioji dalis nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų, turinčių galimybę
įgyvendinti skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtus projektus bei įsisavinti ES struktūrinės
paramos lėšas. Didžioji dalis lėšų, išmokėtų Vilniaus m. savivaldybei, buvo skirta įdarbinimo ir
užimtumo intervencijoms bei švietimo paslaugų teikimo intervencijoms. Kauno m. investicijos
koncentruotos į sveikatos paslaugų teikimo infrastruktūros tobulinimą. Didžiausia Šilalės r.
savivaldybei tekusio finansavimo dalis buvo investuota į įdarbinimo ir užimtumo skatinimą bei
socialinių paslaugų teikimo tobulinimą. Elektrėnų, Birštono ir Palangos m. savivaldybėse daugiausiai
lėšų investuota į įdarbinimo ir užimtumo skatinimą.
„Naujų atradimų pasauliui“ priskirtos 27 savivaldybės, iš kurių 13 savivaldybių priklauso
probleminėms teritorijoms (Skuodo r. savivaldybė, Mažeikių r. savivaldybė, Akmenės r. savivaldybė,
Joniškio r. savivaldybė, Pasvalio r. savivaldybė, Rokiškio r. savivaldybė, Ignalinos r. savivaldybė,
Švenčionių r. savivaldybė, Jonavos r. savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų r. savivaldybė,
Jurbarko r. savivaldybė ir Kelmės r. savivaldybė). Vienintelė Šalčininkų r. savivaldybė, kuri taip pat
patenka į probleminių teritorijų sąrašą, nepateko į šiam pasauliui priskirtų savivaldybių grupę. Lėšų
koncentravimas probleminėms teritorijoms vertintinas palankiai, nes šios savivaldybės susiduria su
didelėmis socialinėmis problemomis, dėl jų teritorinės padėties (dauguma savivaldybių priklauso
pasienio regionams) yra aktualesnės nedarbo ir gyventojų užimtumo, nepakankamų pajamų bei būsto
problemos. Didžiojoje dalyje probleminių savivaldybių skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
išmokėtos lėšos buvo skirtos aprūpinimo baziniais ištekliais projektams įgyvendinti, t. y. socialiniams
būstams įrengti ir modernizuoti bei daugiabučiams modernizuoti. Svarbu paminėti, kad šiose
teritorijose projektai buvo skirti „pasyviam“ pajamų lygio palaikymui ar didinimui, t. y. mažinant būsto
išlaikymo kaštus, didinamos namų ūkio disponuojamos pajamos. „Aktyviam“ pajamų lygio didinimui,
kurį lemia geresnė žmogaus padėtis darbo rinkoje, didėjantis darbo užmokestis ir pan., skirtų projektų
buvo mažiau.
„Savarankiškų veiksmų pasauliui“ priskirtos 10 savivaldybių, kurias apibrėžia mažesnis socialinių
problemų mastas ir mažesnis investicijų poreikis. Į šią kategoriją pateko dviejų didžiųjų miestų
savivaldybės (Klaipėdos m. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė), taip pat kai kurios pajūrio
savivaldybės (Kretingos r., Klaipėdos r., Neringos savivaldybės), Vidurio Lietuvos savivaldybės
(Kauno r., Kėdainių r., Prienų r., Marijampolės savivaldybės) ir Rytų Lietuvos savivaldybės (Vilniaus r.,
Trakų r. savivaldybės). Atsižvelgiant į tai, kad situacija šiose savivaldybėse, lyginant su kitomis
teritorijomis, buvo geresnė, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo problemoms spręsti skirtas
finansavimas joms nebuvo toks reikalingas, kaip „neišsipildžiusių lūkesčių pasauliui“ priskirtoms
savivaldybėms.
„Neišsipildžiusių lūkesčių pasauliui“ priskirta 17 savivaldybių, kuriose vienam gyventojui tekusios
lėšos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui buvo mažesnės, nors savivaldybių socialinio
pažeidžiamumo laipsnis buvo didelis. Paminėtina, kad, vertinant pagal finansinių išteklių mastą ir
lyginant su kitomis savivaldybėmis, šiuose regionuose ES struktūrinė parama mažiau prisidėjo prie
socialinių problemų sprendimo. Ateinančiu programavimo laikotarpiu, planuojant investicijų teritorinį
pasiskirstymą, reikėtų atkreipti dėmesį į intervencijų mastą šiuose regionuose. Nepakankamų
intervencijų sulaukė Šilutės r., Plungės r., Telšių r., Šiaulių r., Radviliškio r., Raseinių r., Panevėžio m. ir
Panevėžio r., Biržų r., Ukmergės r., Utenos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Vilkaviškio r., Alytaus m. ir
Šalčininkų r. savivaldybės.
Apibendrinant investicijų į skurdo ir socialinės atskirties mažinimą savivaldybėse analizės rezultatus,
paminėtina, kad apie 72 proc. šalies savivaldybių („papildomų galimybių pasaulis“, „naujų atradimų
pasaulis“, „savarankiškų veiksmų pasaulis“) sulaukė intervencijų, atitikusių socialinių problemų mastą
šiose teritorijose. Likusios savivaldybės (28 proc.) sulaukė ne tokio intensyvaus finansavimo, kokio
reikėtų, atsižvelgiant į investicijų poreikį šiuose regionuose („neišsipildžiusių lūkesčių pasaulis“).
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7 SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI BEI
GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMUI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ
POVEIKIO IR TVARUMO VERTINIMAS
Šiame skyriuje skurdo ir socialinės atskirties mažinimui bei gyvenimo kokybės gerinimui skirtų
intervencijų poveikis analizuojamas, naudojant vertinimui sudarytą gyvenimo kokybės indeksą,
apimantį ekonominę, socialinę ir aplinkos dimensijas bei jas išreiškiančius sudėtinius kintamuosius,
t. y. rodiklius. Indeksas sudarytas, vadovaujantis panašių indeksų, naudojamų ES šalyse ir tarptautiniu
mastu, sudarymo ir skaičiavimo metodika. Indeksas apima ir sujungia pagrindinius rodiklius, kuriems
įtaką darė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijos, be to, padeda vizualiai iliustruoti
gyvenimo kokybės situacijos pokyčius šalyje. Atsižvelgiant į prieinamus duomenis, gyvenimo kokybės
indeksas apskaičiuotas pamečiui nuo 2007 m. iki 2012 m. Atliekant vertinimą, nagrinėjamas į
vertinimo objektą įtrauktų priemonių poveikis GKI sudarančių rodiklių klasteriams.

7.1 GYVENIMO KOKYBĖS INDEKSO KAITA 2007–2012 M.
Aukščiausia apskaičiuoto gyvenimo kokybės indekso reikšmė 2007–2012 m. laikotarpiu siekė
81,7 balo iš 100. Lyginant vertinamo periodo pradžią, t. y. 2007 m., su vertinamojo periodo pabaiga,
t. y. 2012 m., pastebimas GKI sumažėjimas. Žemiausia GKI reikšmė buvo užfiksuota 2010 m. ir siekė
72,7 balo iš 100. Nuo 2011 m. GKI vėl pradėjo didėti, tačiau dar nepasiekė to paties lygio, kuris buvo
užfiksuotas 2008 m.
42 paveikslas. Gyvenimo kokybės indekso dinamika 2007–2012 m.

Šaltinis: sudaryta ESTEP

Viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių tokią GKI dinamiką, yra pasaulinės finansų ir ekonominės
krizės sukeltos neigiamos pasekmės. GKI mažėjimas sutampa su ekonominės krizės pradžia, o
mažiausia GKI reikšmė užfiksuota krizės piko metu. Ekonomikai ėmus atsigauti, buvo pastebimas ir
GKI augimas. Prasidėjus ekonominei krizei, išaugo nedarbas, materialiniame nepritekliuje gyvenančių
žmonių skaičius, žymiai padidėjo asmenų, laukiančių socialinio būsto eilėje, skaičius. Švietimo ir
socialinių paslaugų srityje sumažėjo mokymosi visą gyvenimą trukmė, sparčiai išaugo socialinių
paslaugų gavėjų namuose skaičius. Kultūros srityje tendencingai viso periodo metu (išskyrus 2012 m.)
mažėjo bibliotekos skaitytojų, muziejų ir teatrų lankytojų skaičius. Aplinkos ir saugumo srities GKI
dinamiką teigiamai veikė nuotekų išleidimo į paviršinius vandenis sumažėjimas, o neigiamai –
didėjantis nusikalstamumas ir išaugęs nukentėjusiųjų skaičius.
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Siekiant įvertinti gyvenimo kokybės tendencijas Lietuvoje ir atsižvelgiant į lyginamąjį kontekstą,
galima teigti, kad pagal atskirus išskirtus rodiklius tarp ES valstybių narių Lietuva užima žemesnes
vietas. Pavyzdžiui, pagal pasitenkinimo gyvenimu ir laimės rodiklį 2012 m. Lietuva užėmė 19 vietą
tarp 27 ES šalių narių, o pagal pasitenkinimo materialinėmis sąlygomis rodiklį – 21 vietą. Paminėtina,
kad socialinės atskirties indeksas Lietuvoje beveik atitiko ES vidurkį, o lietuviai jautėsi mažiau socialiai
atskirti nei, pavyzdžiu, Bulgarijos, Kipro, Čekijos, Graikijos gyventojai. Socialinės atskirties indeksas
Lietuvoje buvo toks pats kaip Latvijoje, Estijoje, Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje.147 2013 m. atlikto
gyvenimo kokybės miestuose tyrimo148 rezultatai iliustruoja pozityvesnes tendencijas, kadangi 93
proc. Vilniuje gyvenančių žmonių yra patenkinti gyvenimo sąlygomis šiame mieste. Tiesa, reikia
pastebėti, kad gyvenimo kokybės vertinimas mieste ir kaime skiriasi, todėl panašių tyrimų rezultatai
nepakankamai visapusiškai atskleidžia gyvenimo kokybės sampratą šalyje.

7.2 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS MATERIALINEI GEROVEI
Materialinė gerovė yra viena iš svarbiausių gyvenimo kokybės sąlygų, be to, ji atspindi ir skurdo
problemų aktualumą šalyje, todėl šio vertinimo tikslais apskaičiuotame gyvenimo kokybės indekse
materialinės gerovės sričiai skirtas didžiausias svoris (30 proc.). Materialinės gerovės sritį
iliustruojantys komponentai yra pajamos, nedarbo ir užimtumo situacija šalyje ir apsirūpinimas būstu.
Matuojant šiuos komponentus, naudojami rodikliai, kurių dinamika 2007–2012 m. iliustruoja
materialinės gerovės situaciją šalyje konkrečiais metais. Pajamoms matuoti naudojami tokie rodikliai,
kaip vidutinės disponuojamos namų ūkio piniginės pajamos, materialiniame nepritekliuje gyvenančių
žmonių skaičius, socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Nedarbo ir užimtumo situaciją iliustruoja
standartiniai užimtumo rodikliai: nedarbo lygis, darbo biržoje registruotų bedarbių skaičius, taip pat
įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius. Apsirūpinimas būstu matuojamas rodikliais, iliustruojančiais būsto
trūkumo mastą ir jo išlaikymui skiriamų lėšų dalį.
43 paveikslas. Materialinę gerovę matuojančios GKI srities dinamika 2007–2012 m.

Vadovaujantis paveiksle pateiktais duomenimis, matyti, kad materialinės gerovės situacija šalyje
2007–2012 m. itin stipriai keitėsi. Materialinės gerovės sritį matuojančių rodiklių reikšmės 2008 m.,
ekonominio pakilimo laikotarpiu, buvo aukščiausios, o GKI reikšmė siekė net 90,8 balo iš 100.
Prasidėjus ekonominei krizei, daugelis materialinę gerovę atspindinčių rodiklių pradėjo prastėti (augo
nedarbo lygis, mažėjo įsidarbinusiųjų skaičius ir vidutinės disponuojamosios namų ūkio pajamos, augo
socialinių pašalpų gavėjų skaičius ir kt.), todėl GKI reikšmės materialinės gerovės srityje taip pat
mažėjo. 2010 m. materialinė situacija buvo prasčiausia, kadangi GKI reikšmė siekė 39,7 balo iš 100.
Atsigaunant ekonomikai, GKI reikšmės materialinės gerovės srityje taip pat pradėjo didėti, tačiau iki
krizės buvusio lygio dar nepasiekė. Galima teigti, kad materialinės gerovės situacijai esminę įtaką darė
147
148

Third European Quality of Life Survey. Quality of Life in Europe: Impacts of the Crisis. 2012.
European Commission. Quality of Life in Cities: Perception Survey in 79 European Cities. October 2013.
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būtent ekonominė krizė, o ne ES struktūrinių fondų intervencijos, tačiau tikėtina, kad be ES
struktūrinės paramos GKI krizės laikotarpiu būtų buvęs dar didesnis.
Planuojant ir įgyvendinant prie materialinės gerovės didinimo turinčias prisidėti priemones, buvo
vadovaujamasi pokyčių teorijomis apie laukiamą priemonių poveikį. 2007–2013 m. įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo intervencijų bei aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų pokyčių teorijas
galima apibūdinti taip:
1. Skatinant užimtumą ir gerinant galimybes susirasti darbą, sudaromos sąlygos didinti namų
ūkio pajamas ir taip mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis.
2. Sudarant galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, sudaromos sąlygos žmonėms
grįžti į darbo rinką, gauti darbo užmokestį, padidinti namų ūkio pajamas, o dėl to mažėja
skurdo ir socialinės atskirties rizika.
3. Diskriminacijos mažinimo ir informavimo veiklos prisideda prie požiūrio į tikslines grupes
keitimo, šių tikslinių grupių atstovams tampa lengviau integruotis į darbo rinką, užsitikrinti
pajamas, o tai prisideda prie jų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.
4. Sudarant galimybes gauti socialinį būstą, mažinamos namų ūkio išlaidos būsto išlaikymui,
didinamos disponuojamos pajamos ir mažinamas skurdas.
2007–2013 m. įdarbinimo ir užimtumo skatinimo bei aprūpinimo baziniais ištekliais pokyčių teorijos buvo
įgyvendinamos šiomis kryptimis:
A) Labiausiai orientuotasi į ADRP priemonių įgyvendinimą, kuriam skirta daugiausiai lėšų.
B) ADRP priemones papildė specifinėms socialinės rizikos grupėms skirti projektai, savarankiško užimtumo
skatinimo veiksmai, informacinės veiklos.
C) Atskiras dėmesys skirtas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui neįgaliesiems.
D) Individualios iniciatyvos skatinimo veiksmai buvo papildomi aprūpinimo socialiniu būstu projektais, kurie
vykdyti tik probleminėse šalies teritorijose ir kuriais buvo siekiama didinti namų ūkių disponuojamas pajamas
per būsto išlaikymo kaštų mažinimą.

1. Poveikis pajamoms. Vienas iš GKI materialinės gerovės srities komponentų yra pajamos. Į indeksą
buvo įtraukti trys rodikliai, apibrėžiantys gyventojų pajamų situaciją šalyje. Šie rodikliai ir jų kaita
2007–2012 m. laikotarpiu pateikiama lentelėje.
16 lentelė. Į GKI įtraukti pajamų rodikliai
Rodikliai
Vidutinės disponuojamos namų ūkio
piniginės ir natūrinės pajamos per mėn. / Lt
Materialiniame nepritekliuje gyvenantys
žmonės (ekonominiai sunkumai ir ilgalaikio
naudojimo prekių trūkumas) / proc.
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius /
asmenys

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.480

2.848

2.411

2.109

2.370

2.370

16,6

12,3

15,1

19,5

19

19,8

36.621

37.292

73.512

181.285

221.062

221.922

Paminėtina, kad kai kuriems pajamų rodikliams ES struktūrinės paramos intervencijos turėjo ilgalaikį
poveikį. Kitiems rodikliams, pavyzdžiui, „Socialinės pašalpos gavėjų skaičius“, įtaką darė ne tik ES
struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamos priemonės, bet ir nacionaliniu mastu vykstantys
pokyčiai, tokie kaip piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo, kaip
savarankiškos funkcijos, perdavimas savivaldybėms,149 sumažinęs socialinės pašalpos gavėjų skaičių
2013 m.150 Dėl šios priežasties sudėtinga išskirti konkretaus ES struktūrinės paramos intervencijų
149 2012 m. socialinės pašalpos skyrimas kaip savarankiška funkcija buvo perduota 5 pilotinėms savivaldybėms, kuriose tais
metais socialinių pašalpų gavėjų skaičius, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo beveik 14 proc. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2011, Nr. 1557353) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) pakeitimams, socialinės pašalpos
skyrimo funkcija, kaip savarankiška, perduota visoms savivaldybėms.
150 2013 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius Lietuvoje buvo 190.009 asmenys.
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poveikio šiems rodikliams mastą, tačiau jų įtraukimas į GKI yra svarbus, siekiant, kad indeksas
atspindėtų bendras pajamų kaitos tendencijas šalyje.
ES struktūrinės paramos intervencijų poveikis lengviau pamatuojamas, analizuojant tokius su
pajamomis susijusius rodiklius kaip „Vidutinės disponuojamosios namų ūkio piniginės ir natūrinės
pajamos per mėn.“ ar „Materialiniame nepritekliuje gyvenantys žmonės (ekonominiai sunkumai ir
ilgalaikio naudojimo prekių trūkumas)“. Nagrinėjant poveikį šiems rodikliams, vadovaujamasi mikro
lygio duomenimis, t. y. apklausų ir interviu metu surinkta informacija, kontrafaktinės analizės
rezultatais. Svarbu akcentuoti, kad gyventojų pajamoms didelę įtaką daro bendra ekonominė situacija
šalyje, darbo našumo tendencijos, todėl, nepaisant to, kad dėl ES struktūrinės paramos lėšomis
vykdytų intervencijų žmogus susirado darbą, jo gaunamas darbo užmokestis vis tiek gali būti
nepakankamas (ypač, jei asmuo gyvena ne vienas ir turi išlaikomų šeimos narių) ir nemažinantis
skurdo rizikos.151 Be to, šiuo atveju aktuali ir neapskaitomų pajamų problema, nes oficialiuose
rodikliuose nefigūruoja iš šešėlinės ekonomikos namų ūkių gaunamos pajamos, todėl skurdo rizikos
lygis šalyje ne visuomet atspindi realią namų ūkių gaunamų pajamų situaciją.
Analizuojant ES struktūrinės paramos poveikį pajamoms mikro lygiu, vadovaujamasi Lietuvos darbo
biržos projektų dalyvių apklausų152 duomenimis. Galima teigti, kad didesnė dalis visose ADRP
priemonėse dalyvavusių žmonių nurodė, jog yra nepatenkinti savo finansine situacija. Tiek prieš
projektų įgyvendinimą, tiek pasibaigus projektams didžiosios dalies respondentų pajamos priklausė
dviems intervalams: 1) iki 600 Lt; 2) nuo 600 iki 1.200 Lt. Tiesa, po projektų užbaigimo pakankamai
didelė dalis respondentų iš mažiausias pajamas (iki 600 Lt) gaunančių asmenų grupės pateko į
didesnes pajamas (600-1.200 Lt) uždirbančių asmenų grupę. Paminėtina, kad žymesnis poveikis
pajamoms, vertinant projektų lygiu ir vadovaujantis apklausų rezultatais, buvo pastebėtas jaunimo ir
neįgaliųjų tikslinėse grupėse. Kitų tikslinių grupių bedarbių pajamos taip pat išaugo, tačiau mažesne
apimtimi, kaip jaunimo ir neįgaliųjų.
17 lentelė. ADRP priemonės dalyvavusių žmonių pajamų lygio pokyčiai
Pajamų
intervalas

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

„Parama
neįgaliesiems“

IKI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
Iki 600 Lt
600-1200 Lt
1200-1800 Lt
PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
Iki 600 Lt
600-1200 Lt
1200-1800 Lt
Paaiškinimai:
Geltona spalva – iki 20 proc. respondentų priklauso grupei, gavusiai tokio dydžio pajamas.
Žalia spalva – 20-30 proc. respondentų priklauso grupei, gavusiai tokio dydžio pajamas.
Raudona spalva – daugiau nei 30 proc. respondentų priklauso grupei, gavusiai tokio dydžio pajamas.

Didžiausias pokytis užfiksuotas tarp projekte „Būk aktyvus darbo rinkoje“153 dalyvavusių asmenų,
kadangi po projekto įgyvendinimo jo dalyvių pajamos padidėjo pakankamai ženkliai (išaugo asmenų,
gaunančių 1.200-1.800 Lt siekiančias pajamas, skaičius). Be to, daugiausiai iš šiame projekte
151 2012 m. apie 63 proc. visą darbo laiką dirbusių darbuotojų gavo mažiau nei vidutinį bruto darbo užmokestį (2.202 Lt), o
trečdalis valstybės sektoriaus ir beveik pusė privataus sektoriaus darbuotojų dirbdami visą darbo dieną per metus uždirbo
mažiau nei 1.500 Lt. Žr.: Aušra Maldeikienė, Melo ekonomika. Alma littera: 2013 m. Vilnius.
152 2014 m. vasario mėnesį įvykdytos keturių Lietuvos darbo biržos pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytų projektų dalyvių apklausos:
„VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-04-001 Laikino užimtumo rėmimas“,
„VP1-1.2-SADM-01-V-08-002 Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V-03-001 Parama neįgaliesiems“.
153 Projektas įgyvendintas pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.

114

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

dalyvavusių žmonių, lyginant su kitų projektų rezultatais, nurodė, kad po projekto įgyvendinimo
pagerėjo jų finansinė situacija ir padidėjo gaunamos pajamos (44 proc. respondentų). Šis projektas
buvo skirtas jaunimui, prisidėjo prie jaunimo nedarbo mažinimo ir prie skurdo riziką patiriančių jaunų
žmonių skaičiaus mažėjimo. Lietuvos darbo biržos darbuotojai interviu metu šį projektą taip pat
išskyrė kaip gerosios praktikos pavyzdį.154 Paminėtina, kad, įgyvendinant projektą, buvo vykdomos dvi
ADRP priemonės: įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Abiejų šių priemonių
taikymas jauniems žmonėms itin pasiteisina, nes jos padeda įgyti praktinius įgūdžius ir sukaupti darbo
patirties. Paminėtina, kad darbdaviai paprastai reikalauja bent metų darbo patirties, motyvuodami, jog
be jos įdarbinti jaunus žmones rizikinga ir nuostolinga.155 Teigiamą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
priemonės poveikį pajamoms patvirtina ir kontrafaktinės analizės rezultatai,156 kurie rodo, kad
pasibaigus projektui darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyvių pajamos per metus buvo
4.655 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę intervencijoje.
Pakankamai didelis pajamų pokytis po projekto įgyvendinimo užfiksuotas ir neįgaliųjų tikslinėje
grupėje, kadangi prieš projektą „Parama neįgaliesiems“ didžioji dalis apklaustųjų gavo minimalias
pajamas (iki 600 Lt), o po projekto įgyvendinimo išaugo asmenų, gaunančių 600-1.200 Lt ir 1.2001.800 Lt pajamas, skaičius. Be to, pakankamai didelė dalis neįgaliųjų (43 proc. respondentų) nurodė,
kad dalyvavimas projekte pagerino jų finansinę situaciją. Vadovaujantis apklausos duomenimis,
neįgaliesiems buvo svarbiausios tokios projekto poveikio dimensijos, kurios didino norą įgyti
profesinę kvalifikaciją, padėjo plėsti draugų ir naudingų pažinčių tinklą, didino pasitikėjimą savo
jėgomis, t. y. buvo susijusios su neįgaliųjų socialine integracija. Paminėtina, kad neįgaliųjų tikslinei
grupei buvo naudinga ne tik profesinė reabilitacija, bet ir darbo užmokesčio kompensavimas
socialinėse įmonėse, nes tai neįgaliesiems padėjo išsilaikyti darbo rinkoje ir gauti pajamas
pragyvenimui, mažino skurdo ir socialinės atskirties riziką. Šį teiginį pagrindžia ir konfrafakfinės
analizės rezultatai, kurie rodo, kad įdarbinimas subsidijuojant turėjo teigiamą poveikį neįgaliųjų
pajamoms. Pasibaigus projekto įgyvendinimui, įdarbinime subsidijuojant dalyvavusių neįgaliųjų
metinės pajamos buvo 2.175 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Tiesa,
priemonės poveikio tvarumas užfiksuotas ir dėl to, kad sunkų ir vidutinį neįgalumo laipsnį turintiems
bedarbiams subsidijos darbo užmokesčiui gali būti mokamos neterminuotai.
2. Poveikis užimtumui. Vienas iš GKI materialinės gerovės srities komponentų yra nedarbas ir
užimtumas, kuriam matuoti į indeksą buvo įtraukti trys rodikliai: „Nedarbo lygis“, „Darbo biržoje
registruoti bedarbiai“ ir „Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per metus“. Šių rodiklių dinamika 2007–
2012 m. pateikiama lentelėje.
18 lentelė. Į GKI įtraukti užimtumo ir nedarbo rodikliai
Rodikliai
Nedarbo lygis/ proc.
Darbo biržoje registruoti bedarbiai / tūkst.
Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per metus/
skaičius

2007
4,3
67,3
5.798

2008
5,8
73,4
5.668

2009
13,7
203,1
4.015

2010
17,8
270,4
4.883

2011
15,4
228,0
6.227

2012
13,4
196,8
6.227

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos 9 užimtumo ir įdarbinimo skatinimo
intervencijų kategorijai priklausančios priemonės prisidėjo prie užimtumo situacijos šalyje gerinimo ir
darė tiesioginę įtaką GKI rodiklių kaitai. Kitoms intervencijų kategorijoms priskirtų priemonių
intervencijos logika buvo kitokia, t. y. jomis buvo netiesiogiai prisidedama prie užimtumo situacijos
gerinimo (gerinant socialinių paslaugų teikimą ir sudarant galimybes neįgaliesiems, namuose senus ar
neįgalius žmones, vaikus prižiūrintiems artimiesiems integruotis į darbo rinką), tačiau pagal kai kurias

2014 m. vasario 14 d. interviu su Lietuvos darbo biržos atstovu.
2014 m. sausio 23 d. interviu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovu.
156 Kontrafaktinei analizei buvo pasirinktas priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektas
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“.
154
155
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iš jų buvo sukurta naujų darbo vietų, todėl mikro lygiu priemonės157 prisidėjo prie nedarbo mažinimo
ir užimtumo didinimo.
Intervencijų aktualumas itin išaugo ekonominės krizės kontekste, kai labai suprastėjo pagrindiniai
rodikliai užimtumo srityje. Pavyzdžiui, nedarbo lygis Lietuvoje 2010 m. pasiekė aukščiausią ribą
(beveik 18 proc.), kai darbo neturėjo apie 270 tūkst. šalies gyventojų. Ilgalaikis nedarbas 2010 m. siekė
7,4 proc., o 2011 m. išaugo net iki 7,9 proc. (ilgalaikių bedarbių skaičius siekė atitinkamai 112,2 tūkst.
asmenų ir 118,8 tūkst. asmenų). Ekonominės krizės laikotarpiu itin aktuali tapo jaunimo nedarbo
problema, kadangi jaunimo nedarbas, 2007 m. siekęs 6,8 proc., 2010 m. išaugo iki 35,3 proc. Neįgaliųjų
įsidarbinimo rodikliai dėl ekonominio sunkmečio taip pat suprastėjo. 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos lėšomis įgyvendintos priemonės darė teigiamą įtaką į GKI įtrauktiems užimtumo rodikliams.
Šios intervencijos taip pat darė poveikį strateginių konteksto rodiklių „Bendras (15-64 m.) šalies
gyventojų užimtumo lygis“, „Pagyvenusių asmenų (55-64 m.) užimtumo lygis“, „Moterų užimtumo
lygis“, „Dirbančių neįgaliųjų dalis“ dinamikai.
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, viena iš didžiausią skurdo ir socialinės atskirties riziką
patiriančių grupių yra bedarbiai. 2012 m. bedarbių skurdo rizikos lygis siekė 54,4 proc. 2007–
2013 m. nedarbo mažinimui buvo skirtos visos užimtumo ir įdarbinimo intervencijų kategorijai
priskirtos priemonės. Didžiausios apimties tiek finansiniu, tiek įtrauktų tikslinių grupių požiūriu buvo
Lietuvos darbo biržos įgyvendinta priemonė „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.
Priemonė pradėta vykdyti nuo 2008 m., o pagal ją išmokėtų lėšų suma iki 2014 m. sausio 1 d. sudarė
70 proc. viso įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų kategorijai išmokėto finansavimo. Pagal
šią priemonę organizuotose profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo bei remiamojo įdarbinimo
programose iki 2014 m. sausio 1 d. dalyvavo iš viso 211.694 bedarbiai. Tiesa, tai nėra unikalūs
asmenys, kadangi tas pats žmogus galėjo dalyvauti ir keliose Lietuvos darbo biržos siūlomose
programose. Vertinant šalies mastu, priemonės apimtis nebuvo didelė, nes Lietuvos darbo biržos
siūlomose programose per metus dalyvaudavo apie trečdalis per metus registruotų bedarbių.158
19 lentelė. ADRP priemonių apimtis 2009–2013 m. laikotarpiu
Rodikliai
ADRP dalyvavę bedarbiai / tūkst.
Darbo biržoje registruoti bedarbiai / tūkst.
ADRP priemonės dalyvių dalis nuo visų registruotų
bedarbių / proc.
Dėl ADRP priemonių taikymo sumažėjęs nedarbas

2009
47,4
203,1
23

2010
59,3
270,4
22

2011
59,7
228,0
26

2012
64,7
196,8
33

2013
58,9
172,5
34

Apie 0,7-1,5 proc. punkto

Vis dėlto be priemonės įgyvendinimo valstybė nebūtų galėjusi nacionalinėmis lėšomis užtikrinti
įstatymuose numatytos ADRP priemonių aprėpties, o GKI rodiklis „Nedarbo lygis“ kasmet būtų buvęs
apie 0,7-1,5 proc. punktu didesnis. Apibendrinant Lietuvos darbo biržos pateikiamus duomenis,
galima daryti prielaidą, kad dėl ADRP priemonių įgyvendinimo registruoto nedarbo lygis kasmet
sumažėdavo apie 1 proc. punktu. Vadinasi, ES struktūrinės paramos intervencijos panašia apimtimi
veikė ir rodiklį „Bendras gyventojų (15-64 m.) užimtumo lygis“, o poveikis rodiklio „Ilgalaikis
nedarbas“ kaitai buvo mažesnis, tačiau neigiamos tendencijos taip pat sušvelnintos, nes vykdant ADRP
priemones buvo teikiamas prioritetas ilgalaikiams bedarbiams. Vadovaujantis makroekonometrinio
modeliavimo rezultatais apie bendrą visos 2004–2011 m. laikotarpiu Lietuvai išmokėtos ES
struktūrinės paramos poveikį nedarbui, galima teigti, kad dėl paramos lėšų iki 2013 m. nedarbo lygis
Lietuvoje buvo 10,1 proc. punkto mažesnis nei tuo atveju, jei ES struktūrinė parama nebūtų buvusi

157 VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų
profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra; VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų
derinimas: integralios pagalbos plėtra.
158 Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo rinka 2009/12; Lietuvos darbo rinka 2010/12; Lietuvos darbo rinka 2011/12;
Lietuvos
darbo
rinka
2012/12;
Lietuvos
darbo
rinka
2013/12.
Detalesnė
informacija
adresu:
<http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/Situacijos.aspx>.
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teikiama. Apibendrinant, nedarbo lygis 2004–2015 m. laikotarpiu buvo vidutiniškai mažesnis 4,6 proc.
punkto lyginant su scenarijumi „be paramos“.159
Apie pusė bedarbių (48 proc.), dalyvavusių pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ vykdytose profesinio ar remiamojo įdarbinimo programose, per 6 mėn. nuo dalyvavimo
įsidarbino, vadinasi, trumpalaikis priemonės poveikis buvo pakankamai žymus. Vadovaujantis
apklausų duomenimis160 ir vertinant mikro lygiu, matyti, kad praėjus daugiau nei metams po projektų
įgyvendinimo darbo rinkoje išlikusių asmenų dalis siekia apie 50-60 proc. visų asmenų, kurie
įsidarbino po dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, profesinio mokymo, darbo rotacijos veiklose.
Kiek prastesni rezultatai yra laikino užimtumo atveju, nes tik trečdalis iš apklausoje dalyvavusių
viešųjų darbų priemonės dalyvių po projekto įgyvendinimo liko darbo rinkoje.
Siekiant išskirti, kokią įtaką ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos ADRP priemonės darė GKI
rodiklio „Darbo biržoje įregistruoti bedarbiai“ kasmetinei kaitai, galima daryti prielaidą, kad dėl
įvykdytų priemonių kasmet įsidarbindavusių ir darbo rinkoje ilgiau nei 1 m. išsilaikiusių šių priemonių
dalyvių skaičius vidutiniškai sudarė apie 6 proc. kasmet darbo biržoje registruotų bedarbių
skaičiaus.161 Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad ilgiau darbo rinkoje išsilaikė tie
asmenys, kurie dalyvavo ADRP priemonėse, skirtose darbo įgūdžių įgijimo rėmimui, profesiniam
mokymui ir darbo rotacijai. Pasibaigus projektų įgyvendinimui, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
priemonėje dalyvavę asmenys dirbo maždaug 118 darbo dienų daugiau nei būtų dirbę, jei nebūtų
dalyvavę priemonėje, profesiniame mokyme dalyvavę žmonės – maždaug 40 darbo dienų daugiau, o
darbo rotacijoje – apie 17 darbo dienų daugiau.
Patys Lietuvos darbo biržos vykdytose priemonėse dalyvavę bedarbiai apklausos metu ADRP
priemonių poveikį įvertino įvairiai.
20 lentelė. ADRP priemonių poveikis projektų dalyviams
Poveikis

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

1. Dalyvavimas projekte padėjo tapti
savarankiškesniam
2. Dalyvavimas projekte pagerino
nuotaiką ir padidino pasitikėjimą savo
jėgomis
3. Dalyvavimas projekte padėjo įgyti
profesinius gebėjimus, reikalingus darbui
konkrečioje organizacijoje
4. Atsirado nors įgyti profesiją /
patobulinti
kvalifikaciją
/
persikvalifikuoti
5. Dalyvavimas projekte padėjo susirasti
darbą, t. y. buvo esminis veiksnys, lėmęs

ES struktūrinių fondų poveikio šalies ekonomikai vertinimas, ekonomikos augimo prognozės iki 2020 metų. Galutinė
ataskaita, 2012 m.
160 2014 m. vasario mėnesį įvykdytos keturių Lietuvos darbo biržos pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytų projektų dalyvių apklausos:
„VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-04-001 Laikino užimtumo rėmimas“,
„VP1-1.2-SADM-01-V-08-002 Būk aktyvus darbo rinkoje“.
161 Rezultatai gauti, vadovaujantis tokia skaičiavimo metodika: pirmiausiai imamas per metus ADRP priemonės dalyvavusių
bedarbių skaičius ir, vadovaujantis stebėsenos duomenimis, daroma prielaida, kad apie 48 proc. bedarbių per 6 mėn. po
projektų pabaigos įsidarbino. Atlikus skaičiavimus, išeina, kad per 6 mėn. nuo projektų įgyvendinimo kasmet įsidarbina apie
20,3 tūkst. žmonių. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis apklausų duomenimis, po projektų įgyvendinimo praėjus daugiau
nei 1 m. darbo rinkoje išsilaiko apie 50-60 proc. įsidarbinusių žmonių, darbo rinkoje išsilaikiusių asmenų skaičius kasmet
siekia apie 12,1 tūkst. žmonių. Skaičiuojant įsidarbinusių ir išsilaikiusių žmonių dalį nuo kasmet darbo biržoje registruotų
bedarbių skaičius, išeina, kad ši dalis 2008–2013 m. laikotarpiu sudarė apie 6 proc. nuo kasmet darbo biržoje registruotų
bedarbių (2009 m. – 6 proc., 2010 m. – 4,4 proc., 2011 m. – 5 proc., 2012 m. – 6 proc., 2013 m. – 7 proc.).
159
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Poveikis

„Įsidarbinimo galimybių didinimas“
Profesinis
Įdarbinimas
Darbo
Darbo
mokymas
subsidijuorotacija
įgūdžių
jant
įgijimo
rėmimas

„Laikino
užimtumo
rėmimas“

„Būk
aktyvus
darbo
rinkoje“

įsidarbinimą
6. Po dalyvavimo projekte padidėjo
gaunamos pajamos ir pagerėjo finansinė
situacija
7. Dalyvavimas projekte padėjo susirasti
draugų ir užmegzti naudingų pažinčių

Paaiškinimas:
Raudona spalva – daugiau nei pusė (50 proc. ir daugiau) apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad ši
poveikio dimensija buvo svarbi.
Žalia spalva – 30-50 proc. apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad ši poveikio dimensija buvo svarbi.
Geltona spalva – mažiau nei 30 proc. apklaustų ADRP priemonės dalyvių įvardijo, kad ši poveikio dimensija buvo
svarbi.

Profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programų dalyviai minėjo, kad didžiausia projekto nauda
buvo susijusi su darbui konkrečioje organizacijoje reikalingų įgūdžių įgijimu. Vis dėlto tik kiek daugiau
nei trečdalis apklaustųjų nurodė, kad įgyta kvalifikacija buvo paklausi darbo rinkoje. Darbo rotacijoje
dalyvavusiems žmonėms buvo itin svarbi ne tik su įsidarbinimu, bet ir su socialine integracija susijusi
projekto nauda. Didžioji dalis apklaustųjų, dalyvavusių viešiesiems darbams skirtoje priemonėje, kaip
svarbiausią poveikio elementą išskyrė laikino pajamų šaltinio užsitikrinimą. Viešieji darbai buvo
trumpai vykdoma laikina priemonė, kuria orientuotasi į trumpąjį laikotarpį ir nesiekta pakeisti
nedarbo situacijos. Viešieji darbai buvo vykdomi prieš periodus, kada daugeliui darbo neturinčių šalies
gyventojų buvo sunkiausia finansiškai (pavyzdžiui, prieš mokslo metų pradžią).162
Jaunimo tikslinei grupei buvo aktualios tokios poveikio dimensijos kaip padidėjęs savarankiškumas,
išaugęs pasitikėjimas, o kaip svarbiausią poveikio elementą didžioji dalis apklaustų jaunuolių taip pat
išskyrė profesinių gebėjimų įgijimą. Paminėtina, kad projekte „Būk aktyvus darbo rinkoje“ dalyvavęs
jaunimas buvo vienintelė tikslinė grupė iš apklaustųjų, kurioje daugiau nei pusė respondentų nurodė,
jog dalyvavimas projekte buvo esminis veiksnys, lėmęs įsidarbinimą. Kitų projektų dalyviai šį poveikio
elementą minėjo žymiai rečiau. Vadovaujantis apklausų duomenimis, galima teigti, kad po projekto
įgyvendinimo praėjus 1 m. ir ilgiau darbo rinkoje išsilaikė apie 65 proc. projekto dalyvių. Galima daryti
išvadą, kad jaunimui yra itin svarbi pagalba įsiliejant į darbo rinką ir susirandant pirmąjį darbą, todėl
2007–2013 m. šiam tikslui buvo skirtos ne tik ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamos ADRP
priemonės, bet ir pagal priemonę „Verslumo skatinimas“ teikiamos paskolos žmonėms, norintiems
pradėti ar plėtoti savo verslą, pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ remiama
savanoriška veikla, prisidedanti prie darbui reikiamų įgūdžių įgijimo. Visuotinės dotacijos būdu buvo
įgyvendinama priemonė „Parama pirmajam darbui“, pagal kurią darbdaviams kompensuojama
23,3 proc. pirmą kartą įdarbintų jaunų žmonių darbo užmokesčio.
Įgyvendinant priemonę „Verslumo skatinimas“ jaunimas buvo išskirta kaip viena iš prioritetinių
tikslinių grupių. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal priemonę buvo sukurta daugiau nei 1,3 tūkst. naujų
darbo vietų, o 1 paskola vidutiniškai sukūrė 2 naujas darbo vietas. Priemonė efektyviausiai tenkino
būtent jaunimo (iki 29 m.) poreikius, nes šios visuomenės grupės nariai aktyviausiai naudojosi
teikiamomis paskolomis.163 Priemonė buvo svarbi užimtumo rodiklių gerinimui, tačiau jos poveikio
mastas ir įtaka GKI indekso kaitai buvo pakankamai maža.
Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“ buvo įdarbinta daugiau nei 9 tūkst.
jaunuolių. Paminėtina, kad toks pasiekimas užfiksuotas per metus, kadangi priemonė pradėta vykdyti
tik 2013 m., reaguojant į susiklosčiusią sudėtingą jaunų žmonių užimtumo situaciją. Priemonė pakeitė
iki 2012 m. liepos biudžeto lėšomis finansuotą ir itin populiarią SODROS įmokų lengvatą, kuri buvo
2014 m, vasario 14 d. interviu su Lietuvos darbo biržos atstovu.
UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
162
163
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taikoma pirmą kartą įdarbinant darbo patirties neturinčius asmenis. Paremtų jaunuolių skaičius
sudarė apie 2 proc. nuo 2013 m. užfiksuoto bendro 20-29 m. jaunų žmonių skaičiaus Lietuvoje164, taigi
priemonės apimtis šalies mastu buvo pakankamai maža. Tačiau priemonė prisidėjo prie jaunimo
nedarbo mažėjimo, darbdavių nuostatų keitimo, taip pat padėjo lengviau konkuruoti darbo rinkoje,
nes į gyvenimo aprašymą galima įsirašyti faktą, jog darbdaviui priklauso dalinis darbo užmokesčio
kompensavimas.165 Priemonės poveikį užimtumo didinimui gali riboti išstūmimo efektas, nes jaunimo
užimtumo didėjimas dėl lengvatos gali lemti kitų amžiaus grupių asmenų išstūmimą iš darbo rinkos.166
Svarbu paminėti, kad poreikis darbo užmokesčio kompensavimui išlieka didelis, nes į darbo rinką vis
ateina jauni ir darbo patirties neturintys žmonės. Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimui skirta
priemonė „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ iki 2014 m. sausio 1 d. neturėjo įtakos GKI
kaitai, kadangi pirmieji savanoriai veiklą organizacijose pagal šią priemonę pradėjo tik 2014 m. kovo
mėn.
Neįgaliesiems tiek socialinės atskirties, tiek skurdo problemos yra itin aktualios, kadangi dėl
sveikatos problemų jiems sudėtingiau integruotis į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. 2012 m.
suaugusių neįgaliųjų skaičius Lietuvoje siekė daugiau nei 244 tūkst. asmenų,167 iš kurių darbingo
amžiaus neįgalieji sudarė 176 tūkst. asmenų. Paminėtina, kad dirbančių neįgaliųjų skaičius šalyje
sudarė apie 44 tūkst. asmenų,168 t. y. 25 proc. visų darbingo amžiaus neįgaliųjų ir apie 3 proc. visų
dirbančių Lietuvos gyventojų. 2007–2013 m. laikotarpiu pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką“ buvo vykdyti 5 projektai, pagal kuriuos skirta parama socialinėms įmonėms,
kompensuojant dalį jose dirbančių neįgaliųjų darbo užmokesčio. Paminėtina, kad buvo paremta
daugiau nei 2,9 tūkst. socialinių įmonių darbuotojų. Vadovaujantis kontrafaktinės analizės rezultatais,
galima teigti, kad įdarbinimo subsidijuojant socialinėse įmonėse poveikis neįgaliųjų įsidarbinimui
buvo pakankamai žymus, nes bent vieną darbo dieną per metus dirbusių neįgaliųjų buvo
20 procentinių punktų daugiau nei būtų buvę be šios ADRP priemonės įgyvendinimo. Be to, šioje
priemonėje dalyvavę neįgalieji per metus dirbo maždaug 82 darbo dienomis daugiau nei būtų dirbę, jei
nebūtų dalyvavę priemonėje.
Pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
neįgalieji buvo išskirti kaip viena iš prioritetinių grupių, o projektų metu vykdytos veiklos apėmė itin
platų spektrą, t. y. nuo neformalių mokymų, skirtų buitiniams ir komunikaciniams įgūdžiams įgyti,
profesinio lavinimo, socialinių darbuotojų ir psichologų konsultavimo, iki tarpininkavimo įsidarbinant,
pozityvių nuostatų apie neįgalius asmenis tarp darbdavių formavimo ir kt. Pagal priemonę remiamose
veiklose dalyvavo daugiau nei 3,4 tūkst. neįgaliųjų, o jų įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po projektų
užbaigimo siekė 46 proc. Vertinant abiejų priemonių poveikį šalies mastu, pastebėtina, kad iki 2014 m.
sausio 1 d. po projektų įsidarbinusių neįgaliųjų dalis sudarė apie 10 proc. visų šalyje dirbančių
neįgaliųjų ir apie 2,5 proc. viso šalies darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičiaus.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis pagal priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ vykdyti du projektai, skirti profesinės reabilitacijos paslaugoms
teikti. Profesinės reabilitacijos programose dalyvavo daugiau nei 2,3 tūkst. neįgaliųjų, kuriems
nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Atsižvelgiant į statistinius duomenis, matyti, kad nuo
2009 m. sausio 1 d. pradėtose vykdyti programose dalyvavo didžioji dalis asmenų, kuriems kasmet
buvo nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.169
2013 m. Lietuvoje gyveno 409.537 asmenys, priskiriami 20-29 m. amžiaus grupei.
2014 m. sausio 23 d. interviu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovu.
166 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
167 2012 m. neįgaliųjų skaičius Lietuvoje siekė 260.155, o iš jų 244.611 buvo suaugę asmenys. „Rodikliai, apibūdinantys
neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos srityje“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys:
<http://www.ndt.lt/files/File/statistika/rodikliai_socapsauga_duomenys_PDF.pdf>.
168 2007–2013 m. Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa. Neįgaliųjų užimtumo politikos Europoje
tyrimas. 2013 m.
169 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, kuri pateikia Išvadą dėl
profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Tuomet asmuo kreipiasi į teritorinę darbo biržą, kuri su žmogumi sudaro sutartį
dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų, išduoda siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią
įstaigą.
164
165
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21 lentelė. Asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis
Rodikliai
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatytas,
darbingumo lygį vertinant pirmą kartą
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatytas,
darbingumo lygį vertinant pakartotinai
Iš viso:

2009

2010

2011

2012

2013

431

499

635

714

575

44

18

22

23

22

475

517

657

737

597

Per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos programų baigimo įsidarbino 27 proc. projektų dalyvių. Galima
teigti, kad neįgaliųjų įsidarbinimo procentas po įvykdytų intervencijų profesinės reabilitacijos srityje
buvo pakankamai žemas, o priemonės poveikis šalies mastu buvo mažas (įsidarbinę neįgalieji sudarė
vos 1,3 proc. visų dirbančių šalies neįgaliųjų). Panašios išvados buvo pateiktos ir Valstybės kontrolės
audito ataskaitoje,170 nurodančioje, kad po profesinės reabilitacijos programų įsidarbina ir darbo
rinkoje išsilaiko apie 30 proc. neįgaliųjų. Neįgalieji, kurie po profesinės reabilitacijos įgyja verslo
liudijimus ir pradeda individualią veiklą, darbo rinkoje ilgesnį laiką iš viso neišsilaiko. Neįgaliųjų
dalyvavimą darbo rinkoje apsunkina tai, kad jie dažnai neturi suvokimo apie darbo reglamentavimą,
po ilgo buvimo namuose jiems sudėtinga įsitraukti į aktyvesnę veiklą, kai kurie neįgalieji, net ir
užbaigę profesinės reabilitacijos programas, patys neturi motyvacijos ieškoti darbo ir dirbti.171
Šiuos teiginius patvirtina projekto, skirto profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti, dalyvių
apklausa.172 Didžioji dalis apklaustųjų kaip didžiausią dalyvavimo projekte naudą nurodė atsiradusį
norą patobulinti kvalifikaciją, naujų draugų susiradimą ir pažinčių užmezgimą, pasitikėjimo savo
jėgomis padidinimą, t. y. su įsidarbinimu susijusios projekto poveikio sritys neįgaliesiems buvo mažiau
svarbios. Iš karto po profesinės reabilitacijos programos užbaigimo įsidarbino apie 20 proc.
apklaustųjų, o vėliau darbą susirado maždaug 24 proc. respondentų. Vadinasi, bendras įsidarbinimo
procentas po projekto siekė maždaug 30-40 proc. ir atitiko Valstybės kontrolės audito ataskaitoje
pateikiamą statistiką. Apklausos rezultatai rodo, kad praėjus daugiau nei 1 m. po projekto pabaigos
darbo rinkoje išlikusių neįgaliųjų dalis siekė apie 40 proc.
Atsižvelgiant tiek į neįgaliųjų, dalyvavusių įdarbinimo ir užimtumo skatinimo veiklose, skaičių, tiek į
po projektų pabaigimo įsidarbinusių neįgaliųjų skaičių, galima teigti, kad šalies mastu priemonių
poveikis neįgaliųjų užimtumo situacijai buvo pakankamai mažos apimties. Priemonės prisidėjo prie
GKI rodiklio „Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per metus“ ir strateginio konteksto rodiklio „Dirbančių
neįgaliųjų dalis“ dinamikos, ypač sušvelnindamos neigiamas ekonominės krizės pasekmes.
Paminėtina, kad dirbančių neįgaliųjų dalis 2012 m. sudarė 18,5 proc. ir buvo mažesnė nei 2003 m.
užfiksuota reikšmė, o per metus įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 2012 m. padidėjo daugiau nei
2,2 tūkst. asmenų, lyginant su 2010 m., kai buvo užfiksuota prasčiausia neįgaliųjų įsidarbinimo
situacija. Tikėtina, kad be ES struktūrinės paramos šių rodiklio pasiekimai būtų dar mažesni.

170 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita „Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio
nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija – vis dar siektinas tikslas“. 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-P-10-1-18.
171 2013 m. gruodžio 16 d. interviu su Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos atstovu.
172 2014 m. vasario mėn. vykdytos projekto „VP1-1.2-SADM-02-V-03-001 Parama neįgaliesiems“ dalyvių apklausos rezultatai.
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Sėkmingų intervencijų neįgaliųjų skurdo mažinimo ir socialinės integracijos skatinimo srityje pavyzdžiai
VšĮ Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras 2009 m. kovo 9 d. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. vykdė projektą „Darbo link“,
kuris skirtas kurčiųjų integracijai į darbo rinką. Penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose buvo įsteigtos įdarbinimo
tarnybos, kuriose dirbo kurčiųjų įdarbinimo tarpininkai ir per kurias kurčiųjų įdarbinimo tarpininkaujant modelis buvo
taikomas visoje Lietuvoje. Buvo sukurta centralizuota duomenų bazė, kurioje registruojami darbo ieškantys asmenys ir
darbdaviai. Įdarbinimo tarpininkai, į kuriuos kreipdavosi kurtieji, tarpininkaudavo tarp darbdavio ir darbo ieškančio
žmogaus.
Projekte dalyvavo 665 dalyviai, iš kurių 445 žmonės buvo įdarbinti. Paminėtina, kad pagal projektą įdarbintų kurčiųjų
skaičius sudaro 7,3 proc. visų 2012 m. Lietuvos kurčiųjų draugijai (LKD) priklausiusių asmenų skaičiaus (2012 m. LKD
priklausė 6.059 žmonės). Nedarbo lygis kurčiųjų bendruomenėje sumažėjo 3 kartus.
Sukurta kurčiųjų įdarbinimo sistema veikia, o kurčiųjų įdarbinimas tęsiasi ir po projekto pabaigos. Penkiuose
didžiuosiuose miestuose dirba įdarbinimo tarpininkai, kurie po projekto pabaigos išlaikomi Lietuvos kurčiųjų draugijos
lėšomis.

Didelę skurdo ir socialinės atskirties riziką patiria vadinamosioms socialinės rizikos grupėms
priklausantys žmonės, t. y. nuteistieji ar grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys; priklausomi nuo
psichotropinių medžiagų asmenys; romai; vyresnio amžiaus moterys, grįžtančios į darbo rinką; vaikai
iš globos namų; pastovios gyvenamosios vietos neturintys asmenys ir kt. 2007–2013 m. vykdytomis ES
struktūrinės paramos intervencijomis pirmiausiai buvo siekiama prisidėti prie šių visuomenės grupių
socialinės atskirties mažinimo, o paskui – ir prie galimybių integruotis į darbo rinką sudarymo.
Daugiausiai šioms tikslinėms grupėms skirtų projektų buvo vykdyta pagal priemonę „Socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai iki 2014 m. sausio 1 d.
išmokėtų lėšų suma sudarė 13 proc. viso įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijoms skirto
finansinio paketo. Atsižvelgiant į tai, kad sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų
ligomis asmenys patiria itin didelę skurdo ir socialinės atskirties riziką, dažnai jie neturi nuolatinės
gyvenamosios vietos ir pajamų net baziniams poreikiams patenkinti, 2013 m. buvo pradėta
įgyvendinti specialiai šiai tikslinei grupei skirta priemonė „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“.173
Iki 2014 m. sausio 1 d. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotuose projektuose dalyvavo daugiau
nei 23 tūkst. socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, iš kurių didesniąją dalį (31 proc.
arba 7,1 tūkst. asmenų) sudarė nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų. Tarp priemonės
dalyvių 7 proc. sudarė asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, o
9,5 proc. – socialinės rizikos šeimų nariai. Paminėtina, kad bendras socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų, dalyvavusių priemonėje, įsidarbinimo procentas per 6 mėn. po projektų
įgyvendinimo nebuvo didelis ir siekė 23 proc. Vertinant pagal atskiras tikslines grupes, paminėtina,
kad nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo įstaigų, įsidarbinimo procentas siekė 19 proc., o
nuo priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis sergančių asmenų – 28 proc. Ypač
specifinėms grupėms priklausantys žmonės (nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys,
tautinių mažumų atstovai) pirmiausiai buvo „traukiami“ iš skurdo, suteikiant gyvenamąsias sąlygas,
remiant maistu ir drabužiais, o tik paskui buvo galvojama apie įsidarbinimo rezultatus. Pasak projektų
vykdytojų, „reikia atlikti milijoną žingsnių, kad grąžintum žmogų į socialinę aplinką, ir dar tiek pat, kad
padėtum įsidarbinti“.174
Siekiant kuo didesnio projektų poveikio ir spartesnės tikslinių grupių atstovų integracijos į visuomenę
ir darbo rinką, buvo kuriami ir išbandomi individualaus darbo su sunkiai integruojamais asmenimis
modeliai, kitos įvairios priemonės. Didesnis veiklų poveikis buvo pastebimas tiems žmonėms, kurie
trumpesnį laiką gyveno vadinamojoje „skurdo kultūroje“, t. y. neturėdami būsto, ilgai neturėdami
darbo ir negaudami pajamų. Yra pastebėta, kad kuo ilgiau žmonės nedirba, tuo sunkiau jiems pasidaro
pereiti į aktyvų mokymąsi, susirasti veiklos. Žmonės prisitaiko prie buvimo bedarbiais ir mažėja jų
tinkamumas darbo rinkai.175 Lentelėje apibendrinamos projektų metu vykdytos veiklos, kurios buvo
2013 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
liepos 23 d. nutarimo nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.
174 2014 m. sausio 21 d. interviu su buvusio Jungtinių Tautų vystymo programos biuro atstovu.
175
Erika
Fuks,
„Sparčiausiai
nuvertėjančios
profesijos“.
Detalesnė
informacija
adresu:
<http://www.delfi.lt/verslas/verslas/sparciausiai-nuvertejancios-profesijos.d?id=64019132>.
173
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naudingiausios konkrečiai tikslinei grupei. Apibendrinat galima teigti, kad visoms tikslinėms grupėms
didžiausią poveikį turėjo psichologinės ir socialinės konsultacijos, padedančios stiprinti socialinius
įgūdžius, bei mokymai darbo vietoje / pameistrystė, kurie padėjo įgyti praktinę darbo patirtį.
22 lentelė. Didžiausią poveikį socialinės rizikos grupėms turėjusios veiklos
Tikslinė grupė
Vyresnio
amžiaus
(daugiau nei 50 m.),
ilgai
nedirbusios
moterys ir vienišos
motinos
Vaikai iš socialinės
rizikos šeimų; buvę
vaikų globos namų
auklėtiniai

Nuteistieji
ir
iš
įkalinimo įstaigų grįžę
asmenys
Nuolatinės
gyvenamosios
vietos
neturintys asmenys
Tautinės mažumos

Didžiausią poveikį turėjusios / naudingiausios veiklos
- Psichologinės konsultacijos, kadangi ilgiau nedirbusios moterys dažnai nepasitiki
savimi, jaudinasi dėl visuomenėje įsigalėjusių stereotipų, jaučiasi atskirtos namuose
- Mokymai, skirti įdarbinimo įgūdžiams stiprinti (prisistatymas darbdaviui,
gyvenimo aprašymo parengimas)176
- Individualios socialinio darbuotojo ar psichologo konsultacijos, kadangi šiai
tikslinei grupei svarbus „gyvenimo scenarijaus“ kūrimas, pagalba randant savo
veiklos sritį
- Praktika / pameistrystė darbo vietoje, nes yra galimybė išbandyti įvairias
profesijas, susipažinti su darbo specifika
- Savarankiško gyvenimo namai, kuriuose jaunuoliai mokosi kasdienių įgūdžių ir
pradeda gyventi savarankiškai177
- Individualus konsultavimas ir atvejo vadyba, teikiant reikiamas paslaugas
kompleksiškai (pirminių gyvybinių poreikių patenkinimas, kvalifikacijos kėlimo
kursai, pagalba įsidarbinant)178
- Socialinių ir sveikatos paslaugų teikimas, derinant tarpusavyje ir
individualizuojant paslaugas
- Pameistrystės praktika, sudarant galimybes mokytis konkrečioje darbo vietoje
- Asistavimas išliekant darbo vietoje
- Įdarbinimo tarpininkaujant paslauga, glaudus bendradarbiavimas su darbdaviais
- Remiamojo įdarbinimo modelis, kuris dėl dalinio darbo užmokesčio
kompensavimo skatina darbdavius įdarbinti sunkiau integruojamus asmenis
- Mokymai darbo vietoje, kurie padėjo įgyti praktinius darbo įgūdžius

Pagrindinis išorės veiksnys, mažinęs programavimo metu planuotą intervencijų poveikį, buvo
ekonominė krizė, kuri itin veikė socialinės rizikos grupių (neįgaliųjų, nuteistųjų, benamių, tautinių
mažumų, nuo psichotropinių medžiagų priklausomų asmenų) įsidarbinimo rodiklius. Daug įmonių
užsidarė, mažino darbuotojų skaičių, itin atsargiai priėmė į darbą praktinių įgūdžių ir darbo patirties
neturinčius žmones. Ekonominė krizė paveikė net ir Trišalių sutarčių, sudaromų vykdant profesinio
mokymo projektus, įgyvendinimą, nes įmonės stabdė savo plėtrą ir nepriėmė naujų žmonių, nors pagal
sutartinius įsipareigojimus turėjo tai padaryti. Itin aktuali nepakankamų darbo vietų problema buvo
periferijoje. Normalaus ekonominio ciklo sąlygomis suplanuotas intervencijų poveikis įsidarbinimo
rodikliams būtų buvęs didesnis.
3. Poveikis apsirūpinimui būstu. Vienas iš GKI materialinės gerovės srities komponentų yra
apsirūpinimas būstu, kurį matuoja tokie rodikliai kaip „Labai didelė išlaidų būstui išlaikyti našta namų
ūkiams“, „Socialiai pažeidžiami asmenys, susiduriantys su būsto problemomis“, „Socialiai pažeidžiami
asmenys, kurie apgyvendinti savivaldybių socialiniuose būstuose“.
23 lentelė. Į GKI įtraukti apsirūpinimo būstu rodikliai
Rodikliai
Labai didelė išlaidų būstui
išlaikyti našta namų ūkiams /
proc.

2007
27

2008
29

2009
37

2010
40

2011
41

2012
42

2013
-

2013 m. gruodžio 16 d. interviu su Lietuvos moterų draugijos atstovu ir 2014 m. sausio 21 d. interviu su Moterų
informacijos centro atstovu rezultatai.
177 2013 m. lapkričio 26 ir 27 d. interviu su SOS Vaikų kaimo Lietuvoje draugijos ir VšĮ „Actio Catholika Patria“ atstovais
rezultatai.
178 2014 m. sausio 22 d. interviu su Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstovu.
176

122

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas
Rodikliai
Socialiai pažeidžiami asmenys
susiduriantys
su
būsto
problemomis / asmenys179
Socialiai pažeidžiami asmenys,
kurie apgyvendinti savivaldybių
socialiniuose
būstuose
/
asmenys180

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

68.454

78.585

84.809

92.269

98.046

100.914

103.341

3.394

3.188

4.605

3.081

3.571

4.222

3.923

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, buvo siekiama padidinti
galimybes skurdžiai gyvenantiems asmenims gauti socialinį būstą, plėtojant socialinių būstų bazę –
įrengiant naujus socialinius būstus ir renovacijos metu didinant esamų būstų energetinį efektyvumą.
Dėl vykdomų intervencijų augant galimybėms gauti socialinį būstą ir mažėjant išlaidų naštai būstui
išlaikyti, augo sunkiau gyvenančių namų ūkių disponuojamos pajamos, mažėjo skurdas ir socialinė
atskirtis bei gerėjo gyvenimo kokybė.
Apsirūpinimo būstu situacija Lietuvoje pradėjo blogėti 2008 m., prasidėjus ekonominei krizei, nes dėl
pablogėjusių ekonominių sąlygų išaugo asmenų (šeimų), įtrauktų į sąrašus socialiniams būstams
nuomotis, skaičius. Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. socialinio būsto
eilėje laukė 20.305 asmenys, o 2013 m. šis skaičius išaugo 60 proc. ir siekė 32.542 asmenis. Realųjį
neapgyvendintų asmenų kiekį (socialinio būsto poreikį) atskleidžia šeimos narių, buvusių sąrašuose
socialiniam būstui nuomoti, skaičius metų pabaigoje, kuris skaičiuojant nuo 2007 m. išaugo
22.650 asmenimis ir 2013 m. siekė 70.799 asmenis. Bendras programavimo periodo pradžioje
socialiai pažeidžiamų asmenų skaičius, kuris susidūrė su apgyvendinimo problema, buvo 68.454
asmenys. Nuo 2007 m. šis skaičius sparčiai augo ir 2013 m. siekė 103.341 asmenį.
44 paveikslas. Asmenų (šeimų) ir šeimos narių skaičius, 2007–2013 m. buvusių sąrašuose
socialiniam būstui gauti

Remiantis pateikta statistika, galima teigti, kad viena iš pagrindinių socialinio būsto problemų
Lietuvoje yra jo nepakankamumas, t. y. išaugęs socialinio būsto poreikis visoje Lietuvos teritorijoje
nėra patenkintas. Pastebėtina, kad pastarąjį dešimtmetį visose savivaldybėse socialinio būsto poreikis
yra didesnis nei reali jo pasiūla. Lietuvoje 2013 m. 3,5 proc. visų šalies gyventojų susidūrė su

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant Statistikos duomenų bazėje skelbiamus rodiklius: „Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose
socialiniam būstui nuomoti, metų pabaigoje“ ir „Šeimos narių, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius metų
pabaigoje“.
180 Rodiklis apskaičiuojamas sudedant LR Statistikos duomenų bazėje skelbiamus rodiklius: „Asmenims (šeimoms)
išnuomotas savivaldybių socialinis būstas“ ir „Šeimos narių, kuriems išnuomotas savivaldybių socialinis būstas, skaičius“.
179
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apgyvendino problemomis ir turėjo teisę į socialinį būstą, o tai yra 35 asmenys iš 1.000 gyventojų.181
Pagal socialinio būsto poreikį tenkantį 1.000 gyventojų galima išskirti problematiškiausias
savivaldybes. 2007–2013 m. laikotarpiu pirmoje pozicijoje buvo Neringos sav. (2007 m. 156 iš 1.000),
antrojoje – Jonavos r. sav., kurioje 2007 m. 47 asmenims iš 1.000 dėl nepritekliaus reikėjo socialinio
būsto, Mažeikių r. sav. – 38 asmenims iš 1.000, Varėnos r. sav. – 37 asmenims iš 1.000, o Druskininkų
sav. – 35 asmenims iš 1.000. Skirtumas tarp aprūpinimo socialiniu būstu ir realaus socialinio būsto
poreikio kasmet didėja ir, įvertinus valstybės finansines galimybes, patenkinti esamą gyventojų
poreikį socialiniam būstui gauti prireiktų apie 30 metų.182
Antroji problema yra didelės išlaidos būsto išlaikymui. 2007 m. 27 proc. namų ūkių Lietuvoje teigė,
kad išlaidų našta būstui išlaikyti yra labai didelė. Taip teigiančių šalies gyventojų dalis 2010 m. išaugo
net iki 40 proc., o 2012 m. siekė 42 proc. 2007 m. 9 proc. Lietuvos gyventojų dėl pinigų stokos negalėjo
laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų. Prasidėjus
ekonominei krizei, padėtis pablogėjo ir 2012 m. tokių asmenų buvo jau 13 proc.183 Manytina, kad
didžiąją būsto išlaikymo naštos dalį sudaro išlaidos būsto šildymui.184 Namų šildymo kainą lemia du
pagrindiniai veiksniai: a) šildymui naudojamo kuro kaina, b) šildymo sistema ir namo termoizoliacinės
savybės.185
Esančių problemų sprendimui 2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
įgyvendinamos dvi priemonės, kurios vertinimo metu priskirtos aprūpinimo baziniais ištekliais
intervencijų kategorijai. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu
Nr. 112186, projektai buvo įgyvendinami tik probleminėmis teritorijomis pripažintose savivaldybėse.
Per vertinamąjį laikotarpį ES struktūrinių fondų lėšomis buvo įrengti 125 nauji socialiniai būstai, dar
72 socialiniai būstai atnaujinti (modernizuoti), o taip pat didinant energetinį efektyvumą atnaujinti
73 daugiabučiai namai. Iki 2014 m. sausio 1 d. 2.305 asmenims buvo pagerintos būsto sąlygos
renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondo lėšų probleminėse teritorijoje. Dar
413 asmenų gavo ES struktūrinėmis lėšomis įrengtus ar atnaujintus socialinius būstus.
Vertinant intervencijų poveikį socialiai pažeidžiamų asmenų apgyvendinimui 14-oje probleminių
teritorijų, paminėtina, kad 2007–2013 m. savivaldybių socialiniuose būstuose iš viso buvo
apgyvendinti 6.912 asmenų,187 iš kurių ES struktūrinės paramos lėšomis įrengtuose ar atnaujintuose
būstuose apgyvendinti socialiai pažeidžiami asmenys (413) sudarė 6 proc. Įgyvendintos intervencijos
padidino socialinių būstų bazę ir jų prieinamumą probleminėse savivaldybėse.188
Nustatyti namų modernizavimo priemonės poveikį energijos efektyvumo didinimui, o taip pat išlaidų
būsto išlaikymui sumažėjimui nepakanka duomenų, nes nėra renkama statistika apie socialinio būsto
fondo padėtį Lietuvoje. Pažymėtina, kad tiek priemonės kuratoriai, tiek projektų įgyvendintojai teigė,
jog po namų atnaujinimo didinant jų vartojimo efektyvumą sumažėjo šildymo išlaidos, o taip pat
pagerėjo gyvenimo kokybė.189

181 2013 m. 3,5 proc. susidūrė su apgyvendino problemomis ir turėjo teisę į socialinį būstą, atitinkamai: 2012 m. – 3,4 proc.,
2011 m. – 3,2 proc., 2010 m. – 2,9 proc., 2009 m. – 2,7 proc., 2008 m. – 2,5 proc., 2007 m. – 2,1 proc. Statistikos departamento
duomenys, skaičiavimai – ESTEP.
182 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti prieinamumas ir perspektyva. 2013.
183 Statistikos departamento duomenys.
184 Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, 2013.
185 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, „Šilumos tiekimo bendrovių 2012 metų ūkinės veiklos apžvalga“. Vilnius, 2012, 7.
186 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl probleminių teritorijų“. Nr. 112, Vilnius: 2007.
187 2013 m. 1059 probleminėse teritorijose gyvenantiems asmenys buvo apgyvendinti savivaldybių socialiniuose būstuose,
atitinkamai: 2012 m. – 1064 asmenys, 2011 m. – 975 asmenys, 2010 m. – 876 asmenys, 2009 m. – 1135 asmenys, 2008 m. –
923 asmenys, 2007m. – 880 asmenų. LR Statistikos departamento duomenys, skaičiavimai – ESTEP. Rodiklių: asmenims
(šeimoms) išnuomotas savivaldybių socialinis būstas ir šeimos narių, kuriems išnuomotas savivaldybių socialinis būstas
suma.
188 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
189 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
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Vertinant intervencijų poveikį socialiai pažeidžiamų asmenų apgyvendinimui lokaliu (savivaldybių)
lygmeniu, pažymėtina, kad iki 2014 m. sausio 1 d. buvo užbaigta 17 projektų, skirtų socialinio būsto
prieinamumo ir kokybės gerinimui. 7 iš užbaigtų projektų buvo įgyvendinti Ignalinos r. sav.
(modernizuojant 8 socialinius būstus), o 1 projektas įvykdytas Jonavos r. sav. (modernizuojant
64 socialinius būstus). Finansinio programavimo periodo metu Druskininkuose įrengti 6 socialiniai
būstai. Pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ 15 iš 38 iki 2014 m. sausio 1 d. įgyvendinamų projektų buvo įgyvendinti Jonavoje, 14 –
Ignalinoje, 6 – Joniškyje, 3 – Mažeikiuose. Didelį tiesioginį poveikį aprūpinimo baziniais ištekliais
intervencijos turėjo Jonavos r. sav., kurioje 2007–2013 m. laikotarpiu buvo pasirašyta 418 socialinio
būsto nuomos sutarčių, Joniškio r. sav. (225 sutartys), Mažeikių r. sav. (216 sutarčių), Jurbarko r. sav.
(116 sutarčių) ir Ignalinos r. sav. (115 sutarčių).190 Pažymėtina, kad savivaldybėse, aktyviai
vykdžiusiose projektus pagal aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų kategorijai priskirtas
priemones, išnuomotų socialinių būstų skaičius augo sparčiau, lyginant su savivaldybėmis, kuriose
pagal šias priemones nebuvo įgyvendinami projektai.191 Galima teigti, kad intervencijos svariai
prisidėjo prie Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav. socialiai pažeidžiamų asmenų apgyvendinimo situacijos
pagerinimo.
Netolygų intervencijos mastą skirtingose savivaldybėse lėmė savivaldybių disponuojamas
nekilnojamas turtas – aktyviausiai dalyvavo ir didžiausią teigiamą poveikį apgyvendinimui turėjo tos
šalies savivaldybės, kurios savo žinioje turėjo nenaudojamų pastatų, kuriuos buvo galima pritaikyti
(modernizuoti) socialiniams būstams.192
Nagrinėjant finansinių išteklių mastą, matyti, kad didžioji finansinio paketo dalis išmokėta Telšių
apskrityje (50 proc.), nes šiai apskričiai priklausančiose Akmenės r. ir Mažeikių r. savivaldybėse
vykdyti vieni iš didžiausios apimties projektų šalyje (socialinio būsto plėtros ir modernizavimo bei
daugiabučių modernizavimo). Taip pat pakankamai didelė investicijų suma užfiksuota Šiaulių
apskrityje, kur aprūpinimo baziniais ištekliais priemonėms išmokėta 33 proc. viso finansinio paketo.
Didžiausia aprūpinimui baziniais ištekliais skirta lėšų suma (daugiau nei 30 mln. Lt) buvo investuota
Jonavos r. savivaldybėje.
Apibendrinant galima teigti, kad aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų poveikis
GKI sudarantiems makro lygio rodikliams buvo pakankamai mažas, nes intervencijos buvo
įgyvendinamos tik 14 iš 60 savivaldybių. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos priemonės
prisidėjo prie socialinio būsto fondo plėtros – 6 proc. padidino apgyvendintų asmenų kiekį
probleminėse teritorijose, o taip pat prisidėjo prie mažėjančių būsto išlaikymo išlaidų. Didžiausias
aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų poveikis buvo Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav.193 ir Joniškio
r. sav. Pastebėtina, kad dėl ne visai tinkamo intervencijų planavimo teritoriniu požiūriu jos neturėjo
didelio poveikio kai kurioms šalies savivaldybėms (nepriskirtoms probleminėms teritorijoms), kuriose
socialinio būsto poreikis tenkantis 1.000 gyventojų buvo didesnis nei šalies vidurkis.
Rezultatų tvarumas. Įdarbinimo ir užimtumo intervencijų, skirtų bedarbių integracijai į darbo rinką,
tęstinumo objektyvios sąlygos (teisinės ir institucinės) yra užtikrintos, nes sukurta ir egzistuoja
Lietuvos darbo biržos institucinė sistema, taip pat neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema, o šias
paslaugas privaloma teikti pagal teisės aktus (Užimtumo rėmimo įstatymą, Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymą). Be to, apklausų rezultatai rodo, kad formavosi ADRP priemonėse dalyvavusių
žmonių subjektyvios nuostatos toliau tobulintis ir ieškoti darbo. Daugiau nei pusė visų apklaustųjų,
dalyvavusių pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų
Statistikos departamento duomenys.
2014 m. sausio 21 d. interviu su Ignalinos r. savivaldybės atstovu.
192 Diskusija skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų intervencijų logikai aptarti. Vilnius: Finansų ministerija, 2013 m.
gruodžio 2 d.
193 Probleminių teritorijų kompleksinės plėtros projektų, skirtų būsto sąlygų gerinimui, rezultatai prisidėjo prie probleminės
teritorijos miesto gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimo ir skirtumų tarp Jonavos ir kitų miestų mažinimo.
Sutvarkyta miesto infrastruktūra skatins socialiai jautrių grupių, tokių kaip jaunimas, pensininkai, integraciją į miesto
gyvenimą, mažins socialinę atskirtį. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m. Vilnius:
2013, 74-75.
190
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profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytuose projektuose,194 nurodė, kad
dalyvavimas projekte paskatino toliau mokytis ir tobulinti įgytus įgūdžius bei aktyviai ieškotis darbo.
Subjektyvios nuostatos susiformavo ir pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“ vykdytame projekte
dalyvavusiems jaunuoliams, kurie įgijo praktinių darbo įgūdžių ir galės juos pritaikyti darbo rinkoje.
Kita vertus, rezultatų tęstinumą gali riboti įdarbinimo subsidijuojant specifika ir teisinių saugiklių
nebuvimas, kuris leidžia darbdaviams pasibaigus subsidijos laikotarpiui atleisti žmogų ir įdarbinti kitą
asmenį, už kurį vėl bus mokama subsidija. Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimui skirtos
priemonės rezultatų tęstinumą užtikrins teisinės nuostatos, kadangi priemonė yra įtraukta į Jaunimo
garantijų iniciatyvos planą ir bus finansuojama 2014–2020 m. Be to, savanoriškos veiklos tęstinumą
užtikrins ir akredituotos organizacijos, kurios įsipareigojo plėtoti savanorišką veiklą, tęsti savanorių
priėmimą ir mokymą.195
Objektyvios finansinės prielaidos nėra užtikrintos NVO vykdytų projektų, skirtų socialiai pažeidžiamos
tikslinėms grupėms, atveju. Norint garantuoti pasiektų rezultatų tęstinumą ir sukurtų socialinės
integracijos modelių tolesnį taikymą, būtinas finansavimas iš savivaldybių. Atsižvelgiant į ribotus
savivaldybių finansinius išteklius, galima daryti prielaidą, kad nemaža dalis sukurtų paslaugų nebebus
teikiamos pasibaigus projektams. Pavyzdžiui, Lietuvoje nėra sistemingai plėtojami individualaus
darbo su sunkiai integruojamais asmenimis modeliai, įdarbinimą tarpininkaujant išbando NVO
projektinėje veikloje, tačiau pasibaigus projektams iniciatyvos užgęsta, apmokyti žmonės keičia
veiklos sritis.196 Siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą, reikėtų apsvarstyti labiausiai
pasiteisinusių veiklos modelių institucionalizavimo galimybes.
Aprūpinimo socialiniu būstu priemonės tęstinumo finansinės ir teisinės prielaidos užtikrintos, kadangi
savivaldybės yra atsakingos už turimo socialinio būsto fondo priežiūrą ir išlaikymą, o teisės aktuose
užtikrinta socialiai pažeidžiamų grupių atstovų teisė į socialinį būstą.
Apibendrinimas. Didžiausią įtaką GKI indekso kaitai materialinės gerovės srityje ir gyvenimo kokybės
gerinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui ES struktūrinės paramos intervencijos darė per
pajamų, užimtumo ir apsirūpinimo būstu sritis, tiesiogiai prisidėdamos prie šias sritis matuojančių
rodiklių kaitos. 2007–2013 m. pasitvirtino programos rengėjų „teorijos“, t. y. išankstinės prielaidos,
apie skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, skatinant užimtumą, aprūpinant būstu. 2007–2013 m.
Lietuvoje dominavo pagal individualių trūkumų teoriją vykdomi veiksmai, skirti įdarbinimo ir
užimtumo skatinimui. Šie veiksmai pasiteisino, nes buvo įtrauktas pakankamai didelis tikslinių grupių
skaičius, be to, buvo prisidėta prie užimtumo rodiklių šalyje gerinimo, užtikrintos daugelio
intervencijų rezultatų tęstinumo sąlygos, susiformavo atitinkamos tikslinių grupių nuostatos. Tiesa,
šių veiksmų poveikį ribojo ekonominė krizė. Kitose šalyse skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
taip pat daugiausiai skirta individualią iniciatyvą skatinančių veiksmų. Geografinių skirtumų teorija,
pagal kurią buvo vykdomi socialinio būsto ir daugiabučių modernizavimo projektai probleminėse
teritorijose, pasiteisino tik iš dalies, o jos poveikis buvo mažas. Vykdytų veiksmų teritorinė apimtis
nebuvo didelė, be to, buvo orientuojamasi tik į problemines teritorijas, nors jose tokių paslaugų
poreikis nebuvo didžiausias.
Ne visai pasiteisino prielaidos apie ES struktūrinės paramos indėlį, mažinant skurdo rizikos lygį, t. y.
pajamų nelygybę. Lietuvoje pajamų pasiskirstymas nesikeičia ar keičiasi mažai, todėl ir skurdo rizikos
lygis išlieka pastovus (svyruoja apie 20 proc.). ES struktūrinės paramos investicijos gali daryti tik
ribotą poveikį pajamų nelygybės mažinimui (svarbiausią vaidmenį šioje srityje vaidina valstybės
mokestinės politikos priemonės). Pavyzdžiui, nuo nacionaliniu mastu priimamų sprendimų priklauso
pensijų, minimalaus darbo užmokesčio, socialinių išmokų dydžiai šalyje, mokesčių lengvatų taikymas,
todėl egzistuoja labai mažos galimybės ES struktūrinės paramos lėšomis mažinti tokių socialinių
grupių kaip pensinio amžiaus žmonės, minimalų darbo užmokestį gaunantys ir išlaikomų šeimos narių
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „Laikino užimtumo rėmimas“, „Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „Parama neįgaliesiems“.
2014 m. vasario 13 d. interviu su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovu
rezultatai.
196 Jungtinių Tautų vystymo programa. Socialinės inovacijos per naujas partnerystes: JTVP patirtis Lietuvoje 2006–2012 m.
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turintys žmonės skurdo rizikos lygį. Be to, skurdo rizikos lygio dinamika priklauso ne tik nuo fakto, ar
asmuo gauna pajamas, bet ir nuo įvairių visuomenės grupių pajamų tarpusavio kitimo tempų. Jei
dideles pajamas gaunančių grupių pajamos augs greičiau nei mažai uždirbančiųjų, tai skurdo rizikos
riba (60 proc. medianos) kils aukštyn ir daugės gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos. Atsižvelgiant į
tai, kad skurdo mažinimui dažniau yra svarbesnės reguliacinės, o ne investicinės priemonės,
programavimo dokumentuose turėtų būti keliamas tikslas prisidėti prie skurdo mažinimo, tačiau jo
pasiekimas neturėtų būti matuojamas, naudojant rodiklį „Skurdo rizikos lygis“.197
2007–2013 m. įgyvendintos ES struktūrinės paramos intervencijos, skirtos įdarbinimui ir užimtumui,
darė teigiamą poveikį GKI rodikliui „Vidutinės disponuojamos namų ūkio piniginės ir natūrinės
pajamos per mėn.“. Mikro lygiu užfiksuota, kad dėl ES paramos intervencijų labiausiai padidėjo
jaunimo ir neįgaliųjų tikslinių grupių vidutinės disponuojamos pajamos. Jaunimui tiek projekte
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“, tiek projekte „Būk aktyvus darbo rinkoje“ kaip viena iš
pagrindinių ADRP priemonių buvo taikomas darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Kontrafaktinio poveikio
vertinimo rezultatai rodo, kad pasibaigus projektui darbo įgūdžių įgijimo rėmime dalyvavusių žmonių
metinės pajamos buvo 4.655 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Vadinasi,
vidutinės šioje priemonėje dalyvavusio asmens (taip pat ir jo namų ūkio) disponuojamosios pajamos
per mėnesį padidėjo maždaug 388 Lt. Neįgaliųjų pajamų didinimui buvo svarbus įdarbinimas
subsidijuojant, nes pasibaigus projektui šioje priemonėje dalyvavusių neįgaliųjų metinės pajamos
buvo didesnės 2.175 Lt. Vadinasi, vidutinės namų ūkio disponuojamosios pajamos per mėnesį
padidėjo maždaug 181 Lt. ES struktūrinės paramos lėšos taip pat prisidėjo prie kitų tikslinių grupių
pajamų didinimo. Pavyzdžiui, bedarbių, dalyvavusių ADRP priemonėje, skirtoje profesiniam mokymui,
metinės pajamos po projekto įgyvendinimo buvo 1.582 Lt didesnės, o darbo rotacijos priemonės
dalyvių – 985 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Detalesnė informacija apie
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų intervencijų poveikį pajamoms ir
užimtumo situacijai pateikiame lentelėje.198
24 lentelė. Įdarbinimo ir užimtumo intervencijų poveikio atskiroms tikslinėms grupėms
apibendrinimas
Tikslinė
grupė /
taikytos
priemonės
Bedarbiai
Darbo įgūdžių
įgijimo
rėmimas

Įsidarbinusių
dalis per
6 mėn. po
projekto

Išsilaikiusių darbo
rinkoje dalis po
projekto praėjus
1 m. ir daugiau

Papildomai dirbtų darbo
dienų skaičius po
projekto praėjus 1 m. ir
daugiau

Pajamos po projekto
įgyvendinimo praėjus 1 m.
ir daugiau

48%

50-60%

Dirbo 118 darbo dienų
daugiau nei būtų dirbę be
intervencijos.

Dėl
dalyvavimo
intervencijoje per metus
gautos
pajamos
buvo
didesnės 4.655 Lt.
Dėl
dalyvavimo
intervencijoje per metus
gautos
pajamos
buvo
didesnės 1.582 Lt.
Dėl
dalyvavimo
intervencijoje per metus
gautos
pajamos
buvo
didesnės 985 Lt.
-

Dirbo 39 darbo dienomis
daugiau nei būtų dirbę be
intervencijos.

Profesinis
mokymas

Dirbo 17 darbo dienų
daugiau nei būtų dirbę be
intervencijos.

Darbo rotacija

Įdarbinimas
subsidijuojant
33%
Viešieji darbai

Dirbo 3 darbo dienomis
daugiau nei būtų dirbę be
intervencijos.
-

Dėl
dalyvavimo
intervencijoje per metus
gautos
pajamos
buvo
didesnės 344 Lt.

197 2007–2013 m. skurdo rizikos lygis kaip strateginis konteksto rodiklis buvo numatytas Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programoje.
198 Lentelė parengta, vadovaujantis stebėsenos duomenimis, apklausų rezultatais, antrinių informacijos šaltinių duomenimis
ir kontrafaktinės analizės rezultatais.
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Tikslinė
grupė /
taikytos
priemonės

Įsidarbinusių
dalis per
6 mėn. po
projekto
51%

Išsilaikiusių darbo
rinkoje dalis po
projekto praėjus
1 m. ir daugiau
65%

Neįgalieji

46%

30%

Profesinė
reabilitacija

27%

Socialinės
rizikos grupių
asmenys

23%

Jaunimas

Papildomai dirbtų darbo
dienų skaičius po
projekto praėjus 1 m. ir
daugiau
Darbo
įgūdžių
įgijimo
rėmime dalyvavę jaunuoliai
iki 25 m. dirbo 65 darbo
dienomis daugiau nei būtų
dirbę
be
dalyvavimo
projekte, o profesiniame
mokyme
dalyvavę
jaunuoliai – 19 darbo dienų
daugiau.
Įdarbinime subsidijuojant
dalyvavę neįgalieji dirbo
maždaug 82 darbo dienomis
daugiau nei būtų dirbę be
dalyvavimo projekte, o
profesiniame
mokyme
dalyvavę
neįgalieji
–
46 darbo dienomis daugiau.

Pajamos po projekto
įgyvendinimo praėjus 1 m.
ir daugiau

30%

-

-

-

-

-

Darbo
įgūdžių
įgijimo
rėmime
dalyvavusio
jaunimo iki 25 m. pajamos
buvo 827 Lt didesnės, o
profesiniame
mokyme
dalyvavusių jaunuolių –
974 Lt didesnės nei būtų be
intervencijos.
Dėl dalyvavimo įdarbinime
subsidijuojant per metus
gautos
pajamos
buvo
didesnės 2.175 Lt, o
profesiniame
mokyme
dalyvavusių
neįgaliųjų
metinės
pajamos
buvo
didesnės 824 Lt nei būtų be
intervencijos.

ES struktūrinės paramos intervencijos 2007–2013 m. laikotarpiu prisidėjo prie užimtumo rodiklių
neigiamų tendencijų sušvelninimo. Pavyzdžiui, GKI rodiklis „Nedarbo lygis“ be ADRP priemonių
įgyvendinimo kasmet būtų buvęs apie 0,7-1,5 proc. punkto didesnis, nes dėl šių priemonių
įgyvendinimo registruoto nedarbo lygis kasmet sumažėdavo apie 1 proc. punktą. ES struktūrinės
paramos intervencijos panašia apimtimi veikė ir rodiklius „Bendras gyventojų (15-64 m.) užimtumo
lygis“ bei „Ilgalaikis nedarbas“. Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį GKI rodikliui „Darbo biržoje
įregistruoti bedarbiai“, galima daryti prielaidą, kad dėl vykdytų ADRP priemonių kasmet
įsidarbindavusių ir ilgiau nei 1 m. darbo rinkoje išsilaikiusių šių priemonių dalyvių skaičius
vidutiniškai sudarė apie 6 proc. kasmet darbo biržoje registruotų bedarbių skaičiaus. Vadovaujantis
statistiniais duomenimis, galima teigti, kad iš visų 2007–2013 m. vykdytose intervencijose dalyvavusių
bedarbių per 6 mėn. įsidarbindavo apie pusė dalyvių, o darbo rinkoje išsilaikydavo apie 50-60 proc.
įsidarbinusių žmonių. Jaunimo tikslinės grupės atveju šie rodikliai buvo geresni, nes praėjus daugiau
nei 1 m. po intervencijų darbo rinkoje išsilaikė maždaug 65 proc. projektuose dalyvavusių jaunuolių.
Specifinių socialinės rizikos grupių atstovų galimybės susirasti darbą (ypač ekonominės krizės
laikotarpiu) būtų buvusios minimalios, nes dėl susitraukusios darbo rinkos darbo vietą rasti buvo
sudėtinga net ir kvalifikuotiems darbuotojams, jau nekalbant apie darbo įgūdžių neturinčius,
nepakankamos kvalifikacijos ar socialinės integracijos problemų turinčius žmones. ES struktūrinės
paramos lėšos prisidėjo prie GKI rodiklio „Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per metus“ ir strateginio
konteksto rodiklio „Dirbančių neįgaliųjų dalis“ kaitos. Po pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų
integracija“ ir „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
įgyvendintų projektų įsidarbino maždaug pusė projektų dalyvių, o darbo rinkoje išsilaikė apie 30 proc.
Vertinant šalies mastu, galima teigti, kad įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius sudarė 10 proc. bendro
Lietuvoje dirbančių neįgaliųjų skaičiaus (daugiau nei 44 tūkst.) ir 2,5 proc.viso šalies darbingo amžiaus
neįgaliųjų skaičiaus. Paminėtina, kad profesinės reabilitacijos poveikis šalies mastu buvo mažesnis,
kadangi po profesinės reabilitacijos įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius sudarė vos 1,3 proc. visų
dirbančių šalies neįgaliųjų. Paminėtina, kad didžioji dalis neįgaliųjų kaip esminę dalyvavimo
profesinėje reabilitacijoje naudą išskyrė naujų draugų susiradimą ir pažinčių užmezgimą, pasitikėjimo
savo jėgomis padidinimą, o su įdarbinimu susijusios intervencijų poveikio sritys neįgaliesiems turėjo
mažesnę reikšmę.
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ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų intervencijų poveikis socialinio būsto rinkai šalies mastu
buvo pakankamai mažas, nes priemonės buvo įgyvendinamos 14 iš 60 savivaldybių, be to, dėl ne visai
tinkamo intervencijų planavimo teritoriniu požiūriu priemonės nebuvo įgyvendinamos tose
savivaldybėse (nepriskirtose probleminėms teritorijoms), kuriose socialinio būsto poreikis tenkantis
1.000 gyventojų buvo didesnis nei šalies vidurkis. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos
priemonės prisidėjo prie socialinio būsto fondo plėtros – 6 proc. padidino apgyvendintų asmenų kiekį
probleminėse teritorijose, o taip pat prisidėjo prie mažėjančių būsto išlaikymo išlaidų. Didžiausias
aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų poveikis buvo Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav. ir Joniškio r.
sav.

7.2.1 Kiekybinis (kontrafaktinis) ES lėšomis įgyvendintų aktyvių darbo
rinkos politikos priemonių poveikio vertinimas
Atsižvelgiant į tai, kad viena iš svarbiausių skurdo mažinimo priemonių yra darbo turėjimas, atliekant
vertinimą buvo siekiama išnagrinėti, kokį grynąjį poveikį darbo neturinčių žmonių situacijos gerėjimui
turi įdarbinimui skatinti skirtos priemonės. Buvo pasirinkta įvertinti Lietuvos darbo biržos 2007–
2013 m. laikotarpiu įgyvendintų penkių ADRP priemonių (darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo
rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant, profesinio mokymo ir viešųjų darbų) grynąjį poveikį, taikant
kontrafaktinės analizės metodą. Siekiant šio tikslo, buvo pasirinkti du pagal priemonę „Ieškančių
darbo asmenų integracija į darbo rinką“ baigti įgyvendinti projektai („Laikino užimtumo rėmimas“ ir
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“), kurių metu buvo vykdytos minėtos ADRP priemonės. Pirmasis
projektas užbaigtas 2011 m. viduryje, o antrasis projektas – 2009 m. pabaigoje. Atliekant
kontrafaktinę analizę, buvo įvertintas kiekvienos iš ADRP priemonių poveikis dalyvių įsidarbinimui,199
darbo dienų skaičiui ir pajamoms ilguoju laikotarpiu, t. y. po priemonių įgyvendinimo praėjus
vieneriems ar dvejiems metams. Plačiau apie kontrafaktinio vertinimo metodologiją žr. šios ataskaitos
1.4 skyrių.
Suvestiniai kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai pateikti lentelėje, kurioje ADRP priemonės
išrikiuotos pagal poveikio stiprumą. Vadovaujantis pateiktais duomenimis, matyti, kad didžiausią
teigiamą poveikį turėjo darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, o mažiausią – viešieji darbai.
25 lentelė. ADRP priemonių rikiuotė pagal poveikio stiprumą (skliausteliuose – poveikio
statistinis reikšmingumas)
Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonė
1. Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas
2. Profesinis mokymas
3. Darbo rotacija
4. Įdarbinimas subsidijuojant
5. Viešieji darbai

Grynasis intervencijos poveikis 2012 m.
Įsidarbinimas

Darbo dienų skaičius

Pajamos

0.359 (0.000***)

118.334 (0.000***)

4655.528 (0.000***)

0.162 (0.000***)
0.054 (0.000***)
0.053 (0.000***)
-0.154 (0.000***)

39.695 (0.000***)
17.035 (0.000***)
3.293 (0.041**)
-26.523 (0.000***)

1582.782 (0.000***)
985.169 (0.000***)
-150.539 (0.145)
344.768 (0.000***)

Toliau pateikiamas išsamesnis penkių ADRP priemonių poveikio įvertinimas.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
Priemonė „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“ yra visų pirma skirta pirmą kartą pradedantiems darbo
veiklą pagal įgytą kvalifikaciją asmenims ir ilgalaikiams bedarbiams. Dauguma priemonės dalyvių yra
jauni, darbo karjerą pradedantys specialistai, o tarp ilgalaikių bedarbių šios priemonės paklausa yra
199

Įsidarbinimo rodiklis buvo suprantamas kaip asmenų, konkrečiais metais dirbusių bent vieną darbo dieną, dalis.
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mažesnė. Pagal šią priemonę darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama
subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui. Darbdavys taip pat įsipareigoja suteikti šiems
asmenims trūkstamus darbo įgūdžius. Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui
organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, gali būti iš dalies kompensuojamos darbo
įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos.200 Priemonėje dalyvaujantys darbdaviai
turi prisiimti santykinai didelius administracinius kaštus, susijusius su paraiškos, kurioje turi būti
numatytas darbo biržos siųsto asmens apmokymas, pateikimu ir už darbo įgūdžių suteikimą
darbovietėje atsakingų asmenų paskyrimu. Gauti subsidiją darbo užmokesčiui pagal priemonę
„Įdarbinimas subsidijuojant“ darbdaviams yra lengviau.
Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad tie darbdaviai, kurie nusprendė dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo priemonėje ir prisiimti su tuo susijusius kaštus, siekia ne tik trumpalaikio, bet ir ilgalaikio
teigiamo poveikio. Dėl šios priežasties jie yra labiau linkę įdarbinti darbo biržos siųstą asmenį
ilgesniam laikotarpiui nei darbdaviai, dalyvaujantys priemonėje „Įdarbinimas subsidijuojant“.201
Pastebėtina, kad darbo įgūdžių įgijimo rėmimo atveju lygiaverčiai naudos gavėjai yra tiek darbuotojas
(alga, darbo įgūdžiai), tiek darbdavys (darbo užmokesčio subsidija, reikiamas specialistas). Įdarbinimo
subsidijuojant atveju didesnę naudą gauna darbdavys, nes jis gauna darbo užmokesčio subsidiją, kuriai
pasibaigus gali atleisti darbuotoją ar jį pakeisti.202
Kontrafaktinė analizė parodė, kad darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikis priemonės dalyvių
įsidarbinimui, darbo dienų skaičiui ir pajamoms buvo didžiausias, lyginant su kitomis keturiomis
ADRP priemonėmis. Pirmaisiais priemonės įgyvendinimo metais (2009 m.) bent vieną darbo dieną
dirbusių asmenų procentas tikslinėje grupėje padidėjo iki 94,4%, nors 2008 m. jis tesiekė 56,3%.
Kontrolinėje grupėje įsidarbinimo rodiklis 2009 m. buvo 30,2 procentinio punkto mažesnis nei
2008 m. ir siekė 37,3 procentus. 2009 m. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikis įsidarbinimui buvo
didžiausias – net 68,4%. Nors nuo 2010 m. priemonės poveikis tikslinės grupės įsidarbinimui tik
mažėjo, 2012 m. jis tebebuvo didelis. Pasibaigus priemonės įgyvendinimui (2012 m.) tikslinėje grupėje
buvo 35,9 procentiniais punktais daugiau asmenų, dirbusių bent vieną darbo dieną, nei būtų buvę be
priemonės įgyvendinimo.
45 paveikslas. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikis įsidarbinimui
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Projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ įgyvendinimo laikotarpiu (2009–2011 m.) priemonės
„Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“ poveikis dalyvių darbo dienų skaičiui ir pajamoms nuolat augo.
Pasibaigus intervencijai (2012 m.) abiem atvejais poveikio dydis lyginant su 2011 m. beveik nesikeitė.
2012 m. šioje priemonėje dalyvavę žmonės dirbo maždaug 118 darbo dienų daugiau, o jų metinės
pajamos buvo apie 4.656 Lt didesnės, nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę intervencijoje.

200 Priemonės aprašymas:
<http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/darbo_igudziu_remimas.aspx.>.
201 2014 m. kovo 21 d. interviu su Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriumi Boguslavu Gruževskiu.
202 2014 m. kovo 6 d. Finansų ministerijoje vykusios diskusijos kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatams aptarti
duomenys.
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46 paveikslas. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikis darbo dienų skaičiui
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47 paveikslas. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikis pajamoms
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Profesinis mokymas
Jei bedarbiui trūksta kvalifikacijos ar kompetencijų, teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti
profesiniame mokyme. Mokymosi laikotarpiu bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo
darbingo amžiaus darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, mokama mokymo stipendija203.
Priemonės dalyvis turi galimybę sudaryti trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį, kuri jam
garantuoja darbo vietą pasibaigus profesiniam mokymui. Sutartį pasirašęs darbuotojas įsipareigoja
atidirbti 6 mėnesius darbdavio įmonėje, o darbdavys – 12 mėnesių išlaikyti ir neatleisti darbuotojo.
Sulaužęs savo sutartinius įsipareigojimus darbuotojas arba darbdavys turi grąžinti visas su mokymusi
susijusias išlaidas. Darbo biržos teigimu, toks reikalavimas darbuotojų atžvilgiu yra per griežtas.
Pradėjęs eiti į profesinius mokymus bedarbis gali pamatyti, kad šie mokymai jam netinka. Taip pat
tikėtina, kad profesinį mokymą baigusio bedarbio netenkins darbdavio mokamo darbo užmokesčio
dydis. 2014 m. vasario mėnesį bendras bedarbių įsiskolinimas už nutrauktus sutartinius
įsipareigojimus siekė 2 milijonus litų204.
Nepaisant šių problemų, kontrafaktinė analizė parodė, kad priemonė „Profesinis mokymas“ teigiamo
poveikio dydžiu nusileidžia tik darbo įgūdžių įgijimo rėmimui. 2009 m. šalį apėmus ekonominei krizei
ir esant ribotoms įsidarbinimo galimybėms užimtumo rodikliai ženkliai sumažėjo tiek tikslinėje, tiek
kontrolinėje grupėje. Ypač ryškus rodiklio sumažėjimas užfiksuotas tikslinėje grupėje: tik 23% į
tikslinę grupę patekusių asmenų 2009 m. dirbo bent vieną darbo dieną, nors 2008 m. tokių asmenų
dar buvo 65%. Toks stiprus įsidarbinimo rodiklio kritimas tikslinėje grupėje sietinas ne tik su
ekonomine krize, bet ir su tuo, kad 2009 m. priemonės įgyvendinimas buvo tik pradinėje stadijoje.

Žr. priemonės aprašymą:
<http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/profmokymas_neformalus_svietimas.aspx>.
204 2014 m. vasario 14 d. interviu su Lietuvos darbo biržos atstovu.
203
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2010 m. asmenų, dirbusių bent vieną darbo dieną, procentas tikslinėje grupėje išaugo iki 57%,
viršydamas užimtumo rodiklį kontrolinėje grupėje (43%). Tai buvo pirmieji metai, kai profesinis
mokymas turėjo teigiamą grynąjį poveikį priemonės dalyvių įsidarbinimui. Nors 2011 m. poveikis šiek
tiek sumažėjo, pažymėtina, kad pasibaigus priemonės įgyvendinimui jis vėl padidėjo. 2012 m. bent
vieną darbo dieną dirbusių asmenų tikslinėje grupėje buvo 16,2 procentiniais punktais daugiau, nei
būtų buvę be intervencijos. Tai leidžia teigti, kad profesinio mokymo poveikis priemonės dalyvių
įsidarbinimui nėra laikinas ir vien su projekto įgyvendinimo laikotarpiu susijęs reiškinys. Priešingai,
kontrafaktinė analizė rodo, kad profesinis mokymas pasižymi ilgalaikiu, palaipsniui augančiu efektu.
48 paveikslas. Profesinio mokymo poveikis įsidarbinimui
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Įsidarbinimo rodiklių kaita neblogai atspindi ir 2008–2012 m. darbo dienų skaičiaus bei metinių
pajamų svyravimus. Lyginant su 2008 m., vidutinis darbo dienų skaičius ir vidutinės metinės pajamos
tikslinėje grupėje 2009 m. sumažėjo labiau nei kontrolinėje. 2010 m. profesinis mokymas vis dar
neturėjo teigiamos įtakos minėtiems dviems rodikliams, t. y. tikslinės grupės nariai 2010 m. dirbo ir
uždirbo mažiau, nei tuo atveju, jei nebūtų dalyvavę intervencijoje. Teigiamas grynasis poveikis
atsirado 2011 m., o 2012 m. jis dar labiau išaugo. Kontrafaktinė analizė parodė, kad profesiniame
mokyme dalyvavęs asmuo 2012 m. „laimėjo“ apie 40 papildomų darbo dienų ir maždaug 1.583 Lt
papildomų metinių pajamų. Darbo dienų skaičiaus ir metinių pajamų svyravimai 2008–2012 m.
patvirtina ankstesnę išvadą apie palaipsniui didėjantį profesinio mokymo teigiamą grynąjį poveikį.
49 paveikslas. Profesinio mokymo poveikis darbo dienų skaičiui
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Darbo rotacija
Pagal darbo rotacijos priemonę darbdaviui, kuris vietoje tikslinių atostogų išėjusio darbuotojo
įdarbina darbo biržos siųstą asmenį, mokama subsidija darbo užmokesčiui205. Tarp šios priemonės
dalyvių yra daug jaunų asmenų ir moterų, nes darbdavys ieško tokių bedarbių, kurie savo savybėmis
būtų panašūs į motinystės atostogų išėjusias moteris. Atitinkamai, tarp priemonės dalyvių yra labai
nedaug vyresnio amžiaus žmonių. Nors šia ADRP priemone visų pirma siekiama padėti bedarbiams
laikinai įsidarbinti, darbo rotacija gali turėti ir ilgalaikį poveikį priemonės dalyvio karjerai. Dalyvavimo
priemonėje metu iš darbo biržos atsiųstas asmuo gali įgyti naudingų kompetencijų ir svarbios darbo
patirties – veiksnių, didinančių jo įsidarbinimo perspektyvas ateityje. Be to, pasibaigus darbo rotacijos
pagrindu sudarytai sutarčiai tarp darbdavio ir darbuotojo, priemonės dalyviui gali būti pasiūlyta likti
dirbti toje pačioje įmonėje. Kontrafaktinė analizė patvirtino, kad darbo rotacija turi teigiamą grynąjį
poveikį ir pasibaigus priemonės įgyvendinimui. Kita vertus, poveikio dydis yra mažesnis nei darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo ar profesinio mokymo.
Didžiausią poveikį priemonės dalyvių įsidarbinimui darbo rotacija turėjo pirmaisiais projekto
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“ įgyvendinimo metais. 2009 m. dirbusių bent vieną darbo dieną
tikslinėje grupėje buvo 35,6 proc. punktais daugiau, nei būtų buvę be intervencijos. Nuo 2010 m.
grynasis darbo rotacijos poveikis dalyvių įsidarbinimui nuolat mažėjo. Nepaisant nustatytos grynojo
poveikio silpnėjimo tendencijos, pasibaigus projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ veikloms
darbo rotacija tebeturėjo teigiamą poveikį priemonės dalyvių įsidarbinimui. 2012 m. bent vieną darbo
dieną dirbo 5,4 proc. punkto daugiau asmenų, nei būtų dirbę be intervencijos.
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Darbo rotacijos poveikis darbo dienų skaičiui ir pajamoms taip pat buvo didžiausias 2009 m. Tais
metais priemonės dalyvis vidutiniškai dirbo apie 84 dienom daugiau ir uždirbo apie 2.974 Lt daugiau,
205 Žr. priemonės aprašymą: <https://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/darbo_rotacija.aspx>.
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nei tuo atveju, jei būtų nedalyvavęs priemonėje. Kaip jau buvo nustatyta analizuojant priemonės
poveikį dalyvių įsidarbinimui, nuo 2010 m. pastebimas darbo rotacijos poveikio silpnėjimas.
Analizuojant priemonės poveikį pasibaigus priemonės įgyvendinimui nustatyta, kad dalyvavimas
darbo rotacijoje 2012 m. atnešė intervencijos dalyviams apie 17 papildomų darbo dienų ir maždaug
985 Lt papildomų metinių pajamų.
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Įdarbinimas subsidijuojant
Pagal ADRP priemonę „Įdarbinimas subsidijuojant“ darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija
darbo biržos siųsto asmens darbo užmokesčiui206. Tai yra plačiai taikoma priemonė, kuria gali
naudotis tiek turintieji, tiek ir neturintieji kvalifikacijos bedarbiai. Nors darbo užmokesčio
subsidijavimas yra numatytas ir priemonėje „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“, šių dviejų priemonių
rezultatai yra labai skirtingi. Kontrafaktinis ADRP priemonių poveikio vertinimas parodė, kad darbo
įgūdžių įgijimo rėmimas turėjo stiprų teigiamą poveikį priemonės dalyviams, o įdarbinimo
subsidijuojant poveikis buvo labai silpnas. Vienas iš galimų šio paradokso paaiškinimų yra tai, kad
įdarbinime subsidijuojant, priešingai nuo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, gali dalyvauti kvalifikacijos
neturintys asmenys. Kontrafaktinio vertinimo metodais įsitikinus, kad įdarbinimo subsidijuojant
poveikis turintiesiems kvalifikaciją neprilygo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo poveikiui, šis paaiškinimas
buvo atmestas.207 Kitas darbo biržos siūlomas skirtingo šių dviejų priemonių poveikio aiškinimas yra
susijęs su priemonės „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“ specifika. Dalyvaudamas šioje priemonėje
darbdavys įsipareigoja paskirti už darbo biržos siųsto asmens apmokymą atsakingus asmenis.

206 Priemonės aprašymas:
<http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/idarbinimas_subsidijuojant.aspx>.
207 Kita vertus, neatmestina, kad priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“ dalyviai skiriasi nuo „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo“
dalyvių kitomis – nestebimomis – savybėmis. Pavyzdžiui, net ir turintys kvalifikaciją įdarbinimo subsidijuojant dalyviai gali
turėti problemų šeimoje arba priklausomybių, kurios apsunkina tokių asmenų galimybes likti darbovietėje pasibaigus
subsidijavimo laikotarpiui. 2014 m. kovo 21 d. interviu su Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriumi Boguslavu
Gruževskiu rezultatai.
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Suteikęs darbuotojui reikalingų įgūdžių darbdavys yra suinteresuotas išlaikyti apmokytą asmenį
darbovietėje.
Darbo biržos teigimu, esminis įdarbinimo subsidijuojant trūkumas yra tai, kad pasibaigus subsidijos
mokėjimo laikotarpiui darbdaviai yra linkę atleisti darbo biržos siųstus asmenis ir ieškoti naujų būdų
gauti subsidiją darbo užmokesčiui. Pagal šią priemonę teikiamos paramos sąlygose nėra nustatyti
saugikliai, kurie galėtų apsaugoti nuo darbdavių piktnaudžiavimo mokamomis subsidijomis. Vienas iš
galimų saugiklių – įpareigoti darbdavį neatleisti darbo biržos siųsto asmens nustatytą laikotarpį po
subsidijos mokėjimo pabaigos. Pažymėtina, kad Europos Komisija taip pat pabrėžia būtinybę saugotis
darbdavių piktnaudžiavimo darbo užmokesčio subsidijomis.
Dažnas darbo biržos siųstų asmenų atleidimas pasibaigus subsidijos mokėjimui gali būti susijęs ir su
kontrolės, kuri turėtų būti vykdoma subsidijavimo laikotarpiu, stoka. Nesant efektyvių kontrolės
mechanizmų, nėra galimybių apsisaugoti nuo darbuotojų arba darbdavių piktnaudžiavimo
mokamomis subsidijomis. Neatmestina, kad dalis priemonėje dalyvaujančių darbdavių įdarbina darbo
biržos siųstus asmenis tik pusei etato, nors yra įsipareigoję juos priimti visai darbo dienai. Paminėtina,
kad darbuotojai gali būti priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“ dalyviai ir tuo pat metu dirbti dar ir
kitoje darbovietėje. Tokie piktnaudžiavimo atvejai mažina tiek darbdavių, tiek darbuotojų paskatas
tęsti darbinius santykius pasibaigus subsidijavimo laikotarpiui.208
Įtarimus apie trumpalaikį įdarbinimo subsidijuojant poveikį patvirtina ir kontrafaktinė analizė. Nors
įdarbinimas subsidijuojant turėtų padėti bedarbiams įsitvirtinti darbo rinkoje, atlikta analizė rodo, kad
priemonės poveikis buvo ženklus tik jos įgyvendinimo laikotarpiu. Šiuo požiūriu įdarbinimo
subsidijuojant rezultatai yra labai panašūs į darbo rotacijos – į laikiną užimtumą orientuotos
priemonės – rezultatus.
Kaip ir darbo rotacija, įdarbinimas subsidijuojant didžiausią poveikį dalyvių įsidarbinimui turėjo
pirmaisiais projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ metais. 2009 m. tarp įdarbinimo
subsidijuojant dalyvių dirbusių bent vieną darbo dieną buvo 41,1 proc. punktais daugiau, nei būtų
buvę be intervencijos. Nuo 2010 m. priemonės poveikis dalyvių įsidarbinimui nuolat mažėjo.
Pasibaigus projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ įgyvendinimui įdarbinimo subsidijuojant
poveikis dalyvių įsidarbinimui buvo maždaug toks pats, koks buvo užfiksuotas vertinant darbo
rotacijos priemonę. 2012 m. bent vieną darbo dieną dirbo 5,3 proc. punkto daugiau asmenų, nei būtų
dirbę be intervencijos. Kontrafaktinės analizės rezultatus patvirtina ir 2014 m. vasario mėn. atliktos
pagal projektą „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ vykdytoje priemonėje „Įdarbinimas subsidijuojant“
dalyvavusių asmenų apklausos rezultatai. Tik trečdalis respondentų nurodė, kad pasibaigus projektui
ir toliau liko dirbti toje pačioje įmonėje / organizacijoje. Didžioji dalis priemonės dalyvių po projekto
neteko darbo ir įsidarbino kitoje įmonėje / organizacijoje ar iš naujo registravosi darbo biržoje.209

2014 m. kovo 21 d. interviu su Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriumi Boguslavu Gruževskiu.
2014 m. vasario mėnesį įvykdytos Lietuvos darbo biržos pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo
rinką“ vykdyto projekto „VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“ dalyvių apklausa.

208
209
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Įdarbinimo subsidijuojant poveikis darbo dienų skaičiui ir metinėms pajamoms 2008–2012 keitėsi
labai panašia trajektorija į tą, kuri užfiksuota stebint įsidarbinimo rodiklių kaitą. Didžiausias poveikis
nustatytas 2009 m. Lyginant su kontrafaktiniu scenarijumi, tais metais įdarbinimo subsidijuojant
dalyvis vidutiniškai dirbo 42 dienom daugiau ir gavo 990 Lt daugiau pajamų. Pasibaigus projekto
įgyvendinimui įdarbinimo subsidijuojant poveikis dalyvių pajamoms išnyko. Tuo metu priemonės
poveikis darbo dienų skaičiui išliko, nors ir labai susilpnėjęs. Dalyvavimas įdarbinime subsidijuojant
2012 m. atnešė intervencijos dalyviams apie 3 papildomas darbo dienas.
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Verta atkreipti dėmesį, kad įdarbinimas subsidijuojant turi didelį teigiamą poveikį neįgaliesiems. Šis
poveikis išlieka ženklus ir pasibaigus intervencijai (žr. 6 priedą). Darbo užmokesčio subsidijos
neįgaliems asmenims yra labai svarbus įrankis, leidžiantis įsitvirtinti darbo rinkoje. Priemonės
poveikio tvarumą iš dalies paaiškina tai, kad sunkų ir vidutinį neįgalumo laipsnį turintiems asmenims
subsidijos darbo užmokesčiui gali būti mokamos neterminuotai. Šią išvadą patvirtina darbo biržos
pateikti duomenys, nurodantys, jog darbo užmokesčio subsidijavimas neįgaliesiems yra taikomas nuo
2004 m. ir itin prisideda prie neįgaliųjų užimtumo išlaikymo.210
210 2014 m. vasario 14 d. interviu su Lietuvos darbo biržos atstovu rezultatai; 2014 m. kovo 6 d. Finansų ministerijoje
vykusios diskusijos kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatams aptarti duomenys.
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Viešieji darbai
Darbdaviams, įdarbinusiems pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti darbo biržos siųstus
asmenis, mokamos subsidijos darbo užmokesčiui. Viešieji darbai suteikia galimybes darbo ieškantiems
asmenims palaikyti darbo įgūdžius ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų211. Vis dėlto tik nedidelė
dalis viešuosiuose darbuose dalyvavusių asmenų pasibaigus priemonės įgyvendinimui įsidarbina.
Kontrafaktinė analizė patvirtino, kad viešųjų darbų nauda priemonės dalyviams yra trumpalaikė.
Pasibaigus projektui „Laikino užimtumo rėmimas“ dalyvavimo viešuosiuose darbuose teigiamas
poveikis dalyvių metinėms pajamoms labai sumažėjo, o įsidarbinimui ir darbo dienų skaičiui – išnyko
ir tapo neigiamu. Neigiamą viešųjų darbų poveikį po intervencijos galima aiškinti tuo, kad priemonėje
dalyvavę asmenys pasibaigus viešiesiems darbams turėjo mažiau galimybių dalyvauti kitose aktyvios
darbo rinkos politikos priemonėse ir patirti teigiamą jų poveikį nei tie, kurie viešuosiuose darbuose
nedalyvavo. Taip yra todėl, kad darbo birža labiausiai remia tų asmenų, kurie dar nėra gavę ESF
paramos, dalyvavimą ADRP priemonėse212. Pažymėtina, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
viešųjų darbų projektai ES lėšomis vykdomi nebus.
Projektas „Laikino užimtumo rėmimas“ buvo įgyvendinamas nuo 2009 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d.
Natūralu, kad bent vieną darbo dieną tais metais dirbo beveik visi priemonėje dalyvavę asmenys
(99,8%). Jei ne dalyvavimas priemonėje, bent vieną darbo dieną 2009 m. būtų dirbę tik 39% į tikslinę
grupę patekusių asmenų. 2010 m. įsidarbinimo rodiklis tikslinėje grupėje nukrito trimis ketvirtadaliais
(iki 24,5%) ir buvo 16 proc. punktų mažesnis, nei būtų buvęs tuo atveju, jei intervencija nebūtų
įgyvendinta. 2011 ir 2012 m. viešieji darbai vis dar darė neigiamą įtaką priemonės dalyvių
įsidarbinimui.
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Panašia trajektorija keitėsi ir priemonės poveikis dalyvių darbo dienų skaičiui. Priemonėje dalyvavę
asmenys 2009 m. dirbo 21 darbo diena daugiau, nei būtų dirbę be intervencijos. Viešųjų darbų
priemonėje dalyvavę asmenys 2010 m. dirbo maždaug 27 dienomis mažiau, nei būtų dirbę be
intervencijos. 2011 ir 2012 m. priemonės poveikis dalyvių darbo dienų skaičiui išliko neigiamas.
Kalbant apie priemonės poveikį dalyvių metinėms pajamoms, pažymėtina, kad jis taip pat buvo
didžiausias 2009 m. Tais metais priemonės dalyvis vidutiniškai gavo 1.585 litais daugiau pajamų, nei
būtų gavęs be intervencijos. 2010 ir 2011 m. viešųjų darbų poveikis pajamoms labai susilpnėjo, bet
išliko teigiamas. Dalyvavimas viešuose darbuose 2010 m. atnešė intervencijos dalyviams apie 345 litus
papildomų pajamų. 2012 m. projekto „Laikino užimtumo rėmimas“ poveikis metinėms dalyvių
pajamoms išnyko.

211

Priemonės aprašymas: <https://www.ldb.lt/INFORMACIJA/PASLAUGOSDARBDAVIAMS/Puslapiai/viesieji_darbai.aspx>.

212 2014 m. kovo 21 d. interviu su Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriumi Boguslavu Gruževskiu.
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Priemonių „paketai“
Kontrafaktinės analizės metu buvo įvertintas intervencijų poveikis ir tiems asmenims, kurie dalyvavo
dviejose ADRP priemonėse. Analizės rezultatai pateikiami žemiau:
26 lentelė. Intervencijų poveikis asmenims, dalyvavusiems dviejose ADRP priemonėse213
Grynasis intervencijos poveikis 2012 m.
Aktyvios
darbo
rinkos
politikos priemonė
1. Įdarbinimas
subsidijuojant+profesinis
mokymas
2. Viešieji darbai+profesinis
mokymas
3. Viešieji darbai+įdarbinimas
subsidijuojant

Įsidarbinimas

Darbo dienų skaičius

Pajamos

0.262 (0.000***)

95.360 (0.000***)

3348.903 (0.000***)

0.141 (0.000***)

47.859 (0.000***)

1518.334 (0.000***)

0.102 (0.000***)

31.057 (0.000***)

1415.997 (0.000***)

Priemonių „paketų“ poveikio vertinimas parodė, kad didžiausią teigiamą poveikį patyrė tie asmenys,
kurie dalyvavo ir profesiniame mokyme, ir įdarbinime subsidijuojant. Tarp šių asmenų 2012 m. buvo
26 proc. punktais daugiau dirbusių bent vieną darbo dieną, nei būtų buvę tuo atveju, jei šie žmonės
būtų nedalyvavę jokioje priemonėje. Be to, dalyvaudami įdarbinime subsidijuojant ir profesiniame
mokyme šie asmenys 2012 m. „laimėjo“ maždaug 95 papildomas darbo dienas ir apie 3.349 litus
papildomų pajamų. Pažymėtina, kad šio priemonių „paketo“ poveikis dalyvių darbo dienų skaičiui ir
metinėms pajamoms yra daugiau nei dvigubai didesnis nei buvo užfiksuotas tiems asmenims, kurie
dalyvavo tik profesiniame mokyme. Tai yra gana netikėta, nes intervencijos teigiamas poveikis tik
įdarbinime subsidijuojant dalyvavusiems asmenims yra gana nedidelis. Šie rezultatai rodo, kad
įdarbinimas subsidijuojant turi poveikį pasibaigus intervencijai tuomet, kai jis yra derinamas su
213 Kadangi asmenų, kurie dalyvavo ne tik darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba darbo rotacijos priemonėje, bet ir kitoje ADRP
priemonėje, buvo labai nedaug, minėtas dvi priemones apimančių „paketų“ į analizę neįtraukėme.
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profesiniu mokymu. Potencialiems priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“ dalyviams pirmiausia
turėtų būti suteikiama galimybė įgyti ir tobulinti kvalifikaciją arba atnaujinti darbinei veiklai
reikalingas kompetencijas. Tinkamai apmokytas asmuo būtų ir pajėgesnis, ir labiau motyvuotas
išsilaikyti naujoje darbovietėje, o darbdavys būtų labiau suinteresuotas tokį darbuotoją išlaikyti.
Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad ir viešuose darbuose, ir įdarbinime subsidijuojant dalyvavę
asmenys patyrė žymiai didesnį teigiamą intervencijos poveikį nei tie, kurie dalyvavo tik priemonėje
„Įdarbinimas subsidijuojant“. Tarp asmenų, kurie dalyvavo ir viešuose darbuose, ir įdarbinime
subsidijuojant, 2012 m. buvo 10 proc. punktais daugiau dirbusių bent vieną darbo dieną, nei būtų buvę
tuo atveju, jei šie žmonės būtų nedalyvavę jokioje priemonėje. Abiejų priemonių dalyviai 2012 m.
dirbo maždaug 31 papildomą darbo dieną ir gavo apie 1.416 litus papildomų pajamų. Kita vertus,
intervencijų poveikis ir viešuose darbuose, ir profesiniame mokyme dalyvavusiems asmenims dydžiu
beveik nesiskyrė nuo to poveikio, kurį patyrė tik profesiniame mokyme dalyvavę asmenys.

Priemonių efektyvumo vertinimas
Siekiant įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą buvo pritaikytas toks
skaičiavimo algoritmas:
1) Sudedami kiekvienos iš priemonių 2009, 2010, 2011 ir 2012 m. grynojo poveikio dydžiai.
Tokiu būdu sužinoma, kiek iš viso papildomų darbo dienų ir papildomų pajamų priemonės
dalyviai vidutiniškai „laimėjo“ 2009–2012 m. laikotarpiu. Taip pat apskaičiuojama, kiek buvo
asmenų, kurie dirbo bent vieną darbo dieną per 2009, 2010, 2011 arba 2012 metus dėl
priemonės įgyvendinimo;
2) Gauti apibendrinti 2009–2012 m. papildomų darbo dienų skaičiaus ir pajamų rodikliai
padauginami iš naudos gavėjų skaičiaus, t. y. tikslinės grupės dydžio. Verta priminti, kad
tikslinės grupės dydžiai vertinant kiekvienos iš priemonių poveikį buvo nevienodi. Darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo tikslinę grupę sudarė 215 asmenų, darbo rotacijos – 256 asmenys,
įdarbinimo subsidijuojant – 2.930, profesinio mokymo – 1.953, viešųjų darbų – 3.067. Plačiau
apie tikslinių grupių sudarymo principus žr. 1.4 skyriuje;
3) Iš ESFA buvo gauti duomenys apie tai, kiek pagal projektą „Įsidarbinimo galimybių didinimas“
buvo skirta lėšų kiekvienos ADRP priemonės įgyvendinimui;
4) Priemonės efektyvumas apskaičiuojamas pagal šią formulę: Priemonei skirtų lėšų
suma/(susumuotas 2009–2012 m. priemonės poveikis x tikslinės grupės dydis).
Žemiau pateikiami priemonių efektyvumo vertinimo rezultatai:
27 lentelė. Priemonių efektyvumo vertinimo rezultatai

Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas
Darbo rotacija
Įdarbinimas
subsidijuojant
Viešieji darbai
Profesinis mokymas

Vieno papildomo
asmens įdarbinimo
bent vienai darbo
dienai 2009–2012 m.
kaina
8.276 Lt

1 papildomos darbo
dienos vienam
asmeniui 2009–
2012 m. kaina

1 papildomo lito
vienam asmeniui
2009–2012 m. kaina

33,8 Lt

0,9 Lt

9.046 Lt
20.825 Lt

35,6 Lt
145,8 Lt

1 Lt
7,6 Lt

21.317 Lt
103.271 Lt

1.631 Lt

2,2 Lt
31,3 Lt

Iš lentelės matyti, kad mažiausiais kaštais buvo pasiekti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir darbo
rotacijos rezultatai. Verta pabrėžti, kad prasti priemonės „Profesinis mokymas“ efektyvumo rodikliai
yra sietini su priemonės specifika. Nors pirmaisiais priemonės įgyvendinimo metais teigiamas
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profesinių mokymų poveikis dar nėra juntamas, poveikio rodikliai palaipsniui gerėja. Kadangi tam, kad
išryškėtų šios priemonės poveikis, reikia daugiau laiko, galima teigti, kad tinkamam profesinio
mokymo efektyvumo įvertinimui reikalingas ilgesnis laikotarpis.
Lietuvoje įgyvendintas aktyvios darbo rinko politikos priemones lyginamajame kontekste įvertinti
sudėtinga, nes kol kas faktiškai nėra atliktų kontrafaktinių šių priemonių poveikio vertinimų kitose
šalyse. 2013 m. valstybėse narėse skaičiuotos ES struktūrinės paramos lėšomis sukurtos naujos darbo
vietos. Buvo nustatyta, kad iki 2011 m. pabaigos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
finansuotuose projektuose ES mastu buvo sukurta apie 395 tūkst. naujų darbo vietų. Paminėtina, kad
dėl skirtingais pjūviais valstybėse narėse kaupiamos informacijos apie sukurtas darbo vietas surinkti
duomenys neleidžia apskaičiuoti, kokia yra vidutinė vienos darbo vietos sukūrimo kaina ES mastu.214
Apibendrinant galima teigti, kad gauti kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai parodė,215 jog
2007–2013 m. vykdytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės sudarė sąlygas laikinam
užimtumui, padidino žmonių įsidarbinimo po dalyvavimo priemonėse tikimybę, taip pat turėjo
teigiamą įtaką pajamų padidėjimui. Taikant šį vertinimo metodą, sudėtinga nustatyti netiesioginę
investicijų finansinę naudą. Netiesioginius efektus (pavyzdžiui, sumokėtus mokesčius, padidėjusį
vartojimą ir pan.) padeda identifikuoti ekonometrinio modeliavimo metodas. Galima teigti, kad
netiesioginė investicijų nauda daugeliu atvejų būna didesnė už tiesioginę. Pavyzdžiui, 2012 m. atlikto
ekonometrinio modeliavimo metu, vertinant visos ES struktūrinių fondų paramos poveikį šalies
ekonomikai, buvo nustatyta, kad dėl 2004–2011 m. išmokėtų ES struktūrinės paramos lėšų realus BVP,
sukurtas 2004–2015 m., yra 6,5 proc. didesnis nei būtų scenarijaus „be paramos“ atveju. 2004–
2011 m. ES struktūrinės paramos investicijos gerokai padidino ir namų ūkių vartojimą – apie
14,3 mlrd. Lt (to meto kainomis).216

7.3 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS SVEIKATOS SEKTORIUI
Sveikata yra labai svarbus gyvenimo kokybės elementas, be to, sveikatos problemų turintis žmogus
dažnai jaučia socialinę atskirtį ir dėl suprastėjusių galimybių dalyvauti darbo rinkoje patiria skurdo
riziką. GKI sveikatos sričiai buvo skirtas pakankamai didelis svoris (20 proc.). Vadovaujantis paveikslo
duomenimis, matyti, kad sveikatos sektoriuje 2007–2012 m. buvo užfiksuotos pozityvios tendencijos.
Mažiausia GKI reikšmė buvo 2008 m., kai rodiklis siekė 80,4 balo iš 100, o 2012 m. sveikatos sektoriuje
užfiksuota GKI reikšmė – 99,5 balai iš 100.
60 paveikslas. Sveikatos sektoriaus padėtį šalyje atspindinčios GKI srities dinamika 2007–
2012 m.

214 Expert Evaluation Network Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2007–2013. Job Creation as
an Indicator of Outcomes in ERDF Programmes. Synthesis Report, August 2013.
215 Boguslavas Gruževskis, „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka ir vaidmuo“. Pasisakymas 2014 m. birželio 5 d.
vykusioje konferencijoje „ES struktūrinė parama: poveikis gyvenimo kokybei, skurdo mažinimui ir socialinei sanglaudai“.
216 ES struktūrinių fondų poveikio šalies ekonomikai vertinimas, ekonomikos augimo prognozės iki 2020 metų. Galutinė
ataskaita, 2012 m. gegužė.
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Sveikatos sritį iliustruojantys gerovės valstybės rodikliai, įtraukti į GKI, yra: „Vidutinė būsimo
gyvenimo trukmė“, „Subjektyvus sveikatos vertinimas“, „Sveiko gyvenimo metai“, „Mirusiųjų nuo
piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų ir išorinių priežasčių skaičius“.
28 lentelė. Į GKI įtraukti sveikatos sektoriaus rodikliai
Rodikliai
Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė / metai
Subjektyvus sveikatos vertinimas (labai
gerai) / proc.
Sveiko gyvenimo metai (vyrai ir moterys) /
metai
Mirusiųjų nuo piktybinių navikų, kraujotakos
sistemos ligų ir išorinių priežasčių skaičius /
tūkst.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

70,92
6,2

71,94
3,9

73,1
5,1

73,45
5,3

73,62
6,9

73,98
7,5

55,9

57,35

59,2

60,1

59,5

59,1

37.835

36.674

35.590

35.782

34.912

34.827

Pirmųjų trijų rodiklių dinamikai įtaką darė visas intervencijų sveikatos sektoriuje kompleksas, taip pat
ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, žmonių rūpinimasis sveikata, sportas, tinkamai subalansuota mityba.
Paminėtina, kad rodiklis „Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė“ kaip strateginis konteksto rodiklis
įtrauktas ir į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Nuo 2007 m. iki 2012 m. vidutinė būsimo
gyvenimo trukmė pailgėjo nuo 70,9 m. iki 73,9 m. Atitinkamai padidėjo ir rodiklio „Sveiko gyvenimo
metai“ reikšmės, kurios 2007 m. siekė 55,9 m., o 2012 m. – jau 59,1 m. Labiau išmatuojamą poveikį į
vertinimo objektą patekusios priemonės darė GKI rodikliui „Mirusiųjų nuo piktybinių navikų,
kraujotakos sistemos ligų ir išorinių priežasčių skaičius“. Paminėtina, kad pastarasis rodiklis yra
suvestinis ir apimantis tris į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įtrauktus strateginius konteksto
rodiklius217.
Planuojant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo
intervencijas, buvo vadovaujamasi pokyčių teorijomis apie laukiamą priemonių poveikį. 2007–2013 m.
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo pokyčių teorijas galima apibūdinti taip:
1. Didinant sveikatos paslaugų prieinamumą ir plečiant teikiamų paslaugų apimtį, sudaromos
sąlygos gerinti žmonių sveikatą ir skatinti juos integruotis į visuomeninį gyvenimą bei darbo
rinką, tokiu būdu prisidedant prie jų gyvenimo kokybės gerinimo.
2007–2013 m. sveikatos paslaugų teikimo pokyčių teorija buvo įgyvendinama šiomis kryptimis:
A) Finansuojama psichinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklo plėtra, steigiant naujas įstaigas
(krizių intervencijos centrus, psichikos dienos stacionarus ir kt.).
B) Investuojama į asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą, siekiant sudaryti sąlygas
anksčiau diagnozuoti ir sėkmingiau gydyti onkologinius susirgimus, širdies ir kraujagyslių ligas ir kt.

1. Poveikis psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui. 2007–
2013 m. laikotarpiu, siekiant gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę
šalies gyventojams, buvo investuojama į šių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Sergamumas psichikos
ligomis Lietuvoje per pastaruosius metus išaugo apie 10 proc.218, pavyzdžiui, 2007 m. 100 tūkst.
gyventojų teko 2,9 tūkst. žmonių, sergančių psichikos sutrikimais, o 2012 m. – 3,4 tūkst.219 Tyčiniai
susižalojimai (savižudybės) kasmet sudarė maždaug trečdalį visų išorinių mirties priežasčių. Siekiant
Strateginiai konteksto rodikliai: „Jaunesnių nei 65 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų“,
„Jaunesnių nei 65 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų“, „Hospitalinis mirštamumas dėl traumų,
apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių“.
218 Detalesnė informacija adresu: <http://vpsc.lt/images/stories/doc/Savizudybiu_skaiciai_2011.pdf>.
219 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Detalesnė informacija adresu:
<http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Asergani-psichikos-ligomis-skrespublikoje&catid=12%3Apsichikos-sveikatos-statistika&Itemid=23&lang=lt>.
217

141

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

prisidėti prie šalies gyventojų psichinės būklės gerinimo, mažinti jų socialinę atskirtį ir didinti
gyvenimo kokybę, buvo įgyvendinamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės.
Paminėtina, kad jomis siekiama užkirsti kelią rimtiems psichikos sutrikimams, kurie lemia žmonių
socialinę atskirtį, o galiausiai riboja ir jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje.
Pagal priemonę „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ buvo finansuojamas penkių krizių intervencijos
centrų steigimas didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje).
Šiuose centruose teikiama skubi pagalba krizių ištiktiems žmonėms. Užbaigus projektų įgyvendinimą,
penkiuose šalies miestuose bus įrengtos 57 lovos stacionarioms paslaugoms teikti, be to, bus įkurta
apie 50 vietų dienos stacionare, siekiant teikti pagalbą iš ligoninės išleistam asmeniui. Iki 2014 m.
sausio 1 d. priemonės poveikis šalies gyventojų psichinės sveikatos gerinimui buvo mažas, kadangi
užbaigtas tik vienas projektas (Klaipėdoje), kuriame įrengta 10 lovų stacionaro paslaugoms ir 5 vietos
dienos stacionare. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas pagerėjo 100 žmonių.
Paminėtina, kad 2014 m. sausio mėn. krizės intervencijų centras buvo atidarytas ir Kaune (jame
įrengta 14 stacionarių lovų ir 10 vietų dienos stacionare).
Skubios pagalbos krizės atveju prieinamumo didinimo intervencijas papildė pagal priemonę
„Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ įgyvendinti projektai, pagal kuriuose šalyje buvo
steigiami psichikos dienos stacionarai – tarpinė grandis tarp stacionaraus ir ambulatorinio gydymo.
Dienos stacionarai buvo steigiami prie jau sukurtos psichikos sveikatos centrų infrastruktūros. Iki
2014 m. sausio 1 d. buvo įsteigta 16 tokių centrų. Dėl priemonės įgyvendinimo sveikatos paslaugų
prieinamumas ir kokybė pagerėjo 1.122 šalies gyventojams. Atsižvelgiant į bendrą psichikos
sutrikimais šalyje sergančių asmenų skaičių ir psichikos dienos centruose apsilankiusių žmonių
skaičių, galima sąlygiškai teigti, kad centrų teikiamomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų skaičius
buvo labai nedidelis.
29 lentelė. Sergančių psichikos sutrikimais šalies gyventojų skaičius
Rodikliai
Sergančių psichikos sutrikimais skaičius
100 tūkst. gyventojų

2007
2.937,4

2008
3.035,4

2009

2010

2011

2012

3.122,8

3.279,8

3.425,0

3.481,1

Siekiant teikti specializuotas paslaugas vaikams, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų bei užkirsti
kelią jų socialinei atskirčiai, pagal priemonę „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos
vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“ iki 2014 m. sausio 1 d. buvo įsteigti keturi regioniniai centrai, o juose
paslaugas gavusių asmenų skaičius siekė 705. Paminėtina, kad trys projektai buvo užbaigti tik 2013 m.,
todėl priemonės poveikio mastas nebuvo didelis. Priemonės įgyvendinimui įtaką darė ir Sveikatos
sistemos pertvarka. Dėl pertvarkos 2009 m. ir 2010 m. projektus įgyvendinančiose įstaigose
modernizuojamų paslaugų apimtys mažėjo po 15 proc.220
Apibendrinant galima teigti, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės
gerinimo intervencijos iki 2014 m. sausio 1 d. turėjo mažą poveikį socialinės atskirties problemų
sprendimui ir gyvenimo kokybės gerinimui, nes daugelis projektų buvo užbaigti tik 2013 m., todėl
pacientų, pasinaudojusių pagerėjusiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, dalis dar taip pat nebuvo
didelė. Be to, priemonių apimties vertinimui įtakos turėjo ir Sveikatos apsaugos ministerijos
kompetencijai priklausančių priemonių rodiklių skaičiavimo metodika221.

220 UAB „Ernst & Young”. Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai
vertinimo paslaugos. 2011 m.
221 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“ 1 uždavinio priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašų prieduose patvirtina rodiklių
skaičiavimo metodika, kuri numato, kad rezultato rodiklio „Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė
ir prieinamumas, skaičius“ reikšmė turi būti skaičiuojama, įtraukiant pacientų, antrais kalendoriniais metais po projektų
užbaigimo pasinaudojusių konkrečiomis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis, suminį rodiklį. Baigus įgyvendinti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, rodiklio reikšmė bus perskaičiuota, eliminuojant pasikartojančius pacientus.
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2. Poveikis kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui. ES
struktūrinėmis lėšomis įgyvendinamos priemonės, skirtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo ir kokybės gerinimui, prisidėjo prie GKI rodiklio „Mirusiųjų nuo piktybinių navikų,
kraujotakos sistemos ligų ir išorinių priežasčių skaičius“ kaitos. Nuo 2007 m. iki 2012 m. rodiklio
reikšmės kasmet gerėjo: 2007 m. nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir išorinių
priežasčių mirusių žmonių skaičius siekė 38,7 tūkst. asmenų, o 2012 m. – 34,8 tūkst. Didžiausia pagal
finansinę apimtį 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinta priemonė sveikatos sektoriuje buvo skirta
ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtrai. Šiai
priemonei skirtų lėšų suma sudarė daugiau nei 11 proc. visų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
2007–2013 m. laikotarpiu numatytų lėšų. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal šią priemonę buvo užbaigti
projektai 82 sveikatos priežiūros įstaigose, t. y. beveik 7 proc. visų šalyje esančių sveikatos priežiūros
įstaigų222, o pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė,
skaičius siekė 819,4 tūkst. asmenų. Atsižvelgiant į priemonės mastą, galima teigti, kad jos poveikis
sveikatos sektoriui buvo pakankamai žymus.
2007–2012 m. laikotarpiu sergančių piktybiniais navikais gyventojų skaičius Lietuvoje didėjo (nuo
74,9 tūkst. iki 95,6 tūkst. atvejų), tačiau mirtingumas nuo onkologinių susirgimų kasmet po truputį
mažėjo (nuo 8,2 tūkst. iki 7,9 tūkst. atvejų).
61 paveikslas. Onkologinių susirgimų skaičius ir mirtingumas nuo jų 2007–2012 m.

Ankstyvai onkologinių susirgimų diagnostikai ir visaverčiam gydymui buvo skirta ES struktūrinėmis
lėšomis įgyvendinta priemonė, pagal kurią sveikatos priežiūros įstaigos buvo aprūpinamos
onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo įranga, įrengiamos ar atnaujinamos visiškai izoliuotos
palatos kaulų čiulpų transplantacijos centruose, jos aprūpinamos reikiama medicinos ir laboratorine
įranga. Galima daryti prielaidą, kad prie situacijos gerėjimo prisidėjo ES struktūrinės paramos lėšos,
nes dėl turimos modernesnės medicininės įrangos onkologiniai susirgimai gali būti diagnozuoti
anksčiau ir gydomi veiksmingiau, o tai prisideda prie mirtingumo nuo šios ligos mažėjimo. Iki 2014 m.
sausio 1 d. dėl priemonės įgyvendinimo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas
pagerėjo 20,5 tūkst. pacientų, kurie sudarė apie 21 proc. visų šalyje užfiksuotų onkologinėmis ligomis
sergančių asmenų skaičiaus.
Viena iš pagrindinių mirtingumo priežasčių Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra širdies ir
kraujagyslių ligos, be to, vienas iš trijų šalies gyventojų serga hipertenzija. Dėl sveikatos problemų
prastėja žmonių gyvenimo kokybė, jiems sunkiau dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeniniame
gyvenime. Vertinant mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklio dinamiką, pastebėtina, kad
2007–2012 m. laikotarpiu jis nežymiai sumažėjo (nuo 24,3 tūkst. iki 23,1 tūkst. atvejų). Rodiklio kaitai
įtaką darė įvairūs veiksniai: tiek ES struktūrinės paramos investicijos į infrastruktūrą, tiek bendro
222

2012 m. sveikatos priežiūros įstaigų tinklas šalyje apėmė 1.234 įstaigas. Detalesnė informacija adresu:
<http://sic.hi.lt/php/spr1.php?dat_file=spr1.txt>.
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žmonių sąmoningumo didėjimas ir rūpinimasis savo sveikata, sveikos gyvensenos populiarėjimas.
2007–2013 m. įgyvendinant priemonę „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimas“, buvo tęsiamos 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu pradėtos veiklos ir siekiama
prisidėti prie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. 2004–2006 m. buvo
vykdomas panašus projektas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje. 2007–2013 m. laikotarpiu 34 gydymo įstaigos
Vidurio ir Vakarų Lietuvoje buvo aprūpinamos diagnostine ir gydymo įranga, skirta širdies ir
kraujagyslių ligų profilaktikai bei gydymui. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos. Paminėtina, kad pagerėjęs paslaugų prieinamumas ir
ankstyvoji ligų diagnostika lėmė, jog šioje sveikatos priežiūros įstaigoje 2009–2012 m. skubių
hospitalizacijų dėl kardiologinių susirgimų skaičius sumažėjo apie 18 proc., o kardiologinių pacientų
hospitalizacijos trukmė sumažėjo 10 proc.223
2007–2012 m. mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių Lietuvoje mažėjo (nuo 5,2 tūkst. iki
3,6 tūkst. atvejų), o prie to prisidėjo ir ES struktūrinės paramos intervencijos. 2007–2013 m. buvo
modernizuojami ar įrengiami skubiosios pagalbos skyriai, operacinės, reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyriai, susiję su skubios medicinos pagalbos teikimu. Buvo paremta 10 sveikatos priežiūros
įstaigų, o naudą dėl investicijų gavusių pacientų skaičius siekė 26,4 tūkst.
Paminėtina, kad intervencijos į infrastruktūrinius objektus ir sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo bei kokybės plėtra ne visuomet atspindi subjektyvų žmonių sveikatos būklės vertinimą,
t. y. nepaisant didėjančių galimybių gauti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas, subjektyvus
sveikatos vertinimas gali nesikeisti. Į GKI buvo įtrauktas rodiklis „Subjektyvus sveikatos vertinimas
(labai gerai)“. 2007–2012 m. laikotarpiu šis rodiklis šalyje išaugo nuo 6,2 proc. iki 7,5 proc., t. y. vis
daugėjo gyventojų, kurie savo sveikatos būklę vertino kaip labai gerą. Vertinimo tikslais atliktose
apklausose224 respondentams taip pat buvo užduotas klausimas apie pasitenkinimą savo sveikata.
Penktadalis visų apklaustųjų nurodė, kad yra labai patenkinti savo sveikata, o labai patenkinti ir
patenkinti savo sveikata buvo daugiau nei pusė visų apklaustųjų. Mažiausiai patenkinti savo sveikata
buvo neįgaliųjų tikslinės grupės atstovai. Galima teigti, kad mikro lygiu surinkti duomenys yra panašūs
kaip makro lygiu užfiksuotas subjektyvus sveikatos vertinimas šalyje. Apibendrinant galima teigti, jog
patenkintų savo sveikata žmonių dalis Lietuvoje sudaro apie pusę šalies gyventojų225. Vadinasi,
gerėjant objektyviems rodikliams sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo
srityje (taip pat ir ES struktūrinės paramos lėšomis), gerėja ir subjektyvus gyventojų požiūris į savo
sveikatą.
Rezultatų tvarumas. Esminė sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo
intervencijų tvarumo prielaida yra tolimesnis finansavimas sukurtai infrastruktūrai palaikyti ir
specialistų darbo užmokesčiui mokėti. Atsižvelgiant į tai, kad projektus įgyvendino gydymo įstaigos,
galima teigti, jog ši prielaida bus užtikrinta.

7.4 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS ŠVIETIMO SEKTORIUI
Viena iš sudedamųjų socialinės dimensijos dalių yra švietimo paslaugos. Į vertinimą buvo įtrauktos
10 Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo sričiai priskirtų priemonių, kurios prisidėjo prie skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo, gyvenimo kokybės gerinimo. Šiame skyriuje pateikiamas priemonių
intervencijos mastas ir poveikis GKI rodikliams.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m.
2014 m. vasario mėnesį įvykdytos keturių Lietuvos darbo biržos pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ ir „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytų projektų dalyvių apklausos:
„VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 Įsidarbinimo galimybių didinimas“, „VP1-1.2-SADM-01-V-04-001 Laikino užimtumo rėmimas“,
„VP1-1.2-SADM-01-V-08-002 Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „VP1-1.2-SADM-02-V-03-001 Parama neįgaliesiems“.
225 Vadovaujantis Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatais, matyti, kad 2012 m. Lietuvoje gerai arba labai
gerai savo sveikatą vertino 45 proc. šalies gyventojų.
223
224
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30 lentelė. Į GKI įtraukti švietimo sektoriaus rodikliai
Rodikliai
Vaikai dalyvaujantys ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme, metų pabaigoje
/ proc.
Neformaliojo švietimo įstaigas lankę vaikai /
tūkst.
Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–64 metų
amžiaus gyventojų) / proc.
Anksti ugdymo ir mokymo įstaigas palikusio
18-24 metų jaunimo dalis / proc.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

59,8

61

59,7

60,2

61,5

64,4

123.109

91.762

88.348

96.846

101.133

102.440

5,3

4,9

4,5

3,9

5,7

5,2

7,4

7,4

8,7

8,1

7,2

6,5

Pagal priemones įgyvendintos intervencijos tiesiogiai veikė keturis GKI rodiklius, skirtus matuoti
švietimo paslaugų padėčiai šalyje. Rodiklio „Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme“ kaitą tiesiogiai veikė universalių daugiafunkcių centrų steigimas kaimo
vietovėse, taip pat priemonė, skirta visuotiniam priešmokyklinio ugdymo diegimui visoje Lietuvos
teritorijoje. Neformaliojo švietimo įstaigas lankančių vaikų skaičiaus dinamiką veikė priemonė
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, kuri ženkliai prisidėjo prie išaugusio neformaliajame
švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus. Ekonominės krizės metu Lietuvoje labai sumažėjo mokymosi
visą gyvenimą lygis, todėl ES struktūrinės paramos lėšomis buvo siekiama prisidėti prie situacijos
gerinimo. 2007–2013 m. laikotarpiu pastebimas anksti ugdymo ir mokymo įstaigas palikusių 18–
24 metų jaunuolių dalies mažėjimas, kuriam teigiamos įtakos turėjo Alternatyvaus ugdymo programų
sukūrimas, specialus darbas su mokyklos nelankančiais mokiniais.
62 paveikslas. Švietimo paslaugų GKI srities dinamika 2007–2012 m.

Vadovaujantis paveiksle pateiktais duomenimis, 2007 m. Lietuvoje buvo užfiksuota aukščiausia
GKI reikšmė švietimo sektoriuje, kuri siekė 92,5 iš 100. Nuo 2008 m. iki 2010 m. GKI reikšmės mažėjo.
Šį kritimą lėmė sumažėjęs mokymosi visą gyvenimą lygis, vaikų, lankančių neformaliojo švietimo
įstaigas, skaičius, taip pat išaugusi anksti ugdymo ir mokymo įstaigas palikusių jaunuolių dalis. Galima
teigti, kad ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos švietimo paslaugų intervencijos darė teigiamą
poveikį ekonominės krizės labiausiai paliestoms švietimo sritims – sustabdė prasidėjusį teikiamų
paslaugų mažėjimą, plėtė jų apimtį ir įvairovę. Nuo 2010 m. prasidėjęs augimas buvo nulemtas
neformalaus švietimo plėtros, o taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros
plėtros. Pagal didžiąją dalį priemonių buvo teikiamos neformalaus švietimo paslaugos suaugusiems, o
taip pat specialiai orientuojamasi į socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties
asmenis. Pažymėtina, kad šios veiklos padėjo pagerinti mokymosi visą gyvenimą rodiklį.
Planuojant ir įgyvendinant švietimo paslaugų teikimo intervencijas buvo vadovaujamasi pokyčių
teorijomis apie laukiamą priemonių poveikį, kurias būtų galima apibūdinti taip:
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1. Vaikų įtraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tinkamu laiku padeda sumažinti
anksti iš ugdymo ir mokymo įstaigų pasitraukusių mokinių skaičių, taip sudarant prielaidas
padidinti socialinę įtrauktį, suteikti aukštesnį išsilavinimą ir kvalifikacijas, kurios leistų
lengviau konkuruoti darbo rinkoje dėl geriau apmokamo darbo.
2. Visapusiškai gerinant švietimo paslaugų prieinamumą ir išsilavinimo kokybę, sudaromos
prielaidos, kad dėl aukštesnio išsilavinimo ir kvalifikacijos asmenys gaus geresnes darbo
vietas, kurios garantuos didesnes pajamas, o dėl to mažės rizika jiems patirti skurdą ir
socialinę atskirtį.
Toliau šiame poskyryje pateikiama analizė, kaip programų rengėjų pokyčių teorijos buvo įgyvendintos
ir kiek prisidėjo prie skurdo, socialinės atskirties mažinimo, gyvenimo kokybės didinimo.
1. Poveikis ikimokykliniam ugdymui. Mieste ir kaime 2007 m. 59,8 proc. 1–6 metų ir vyresnio
amžiaus vaikų dalyvavo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 2012 m. šis rodiklis išaugo
4,6 proc. ir siekė 64,4 proc. Pastebėtina, kad vaikų dalis, dalyvaujanti ikimokyklinine ir
priešmokykliniame ugdyme, sparčiai pradėjo didėti 2010 m. Kaime gyvenančių vaikų, dalyvavusių
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, 2007 m. buvo 22 proc., o 2012 m. dalyvaujančių dalis
išaugo 6,8 proc. ir siekė 28,8 proc. Vertinamo metu kaime gyvenančių vaikų dalis, kurie dalyvavo
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, nuolatos didėjo, išskyrus 2009 m.226
Pirmoji 2007–2013 m. švietimo paslaugų teikimo pokyčių teorija buvo įgyvendinama dviem kryptimis:
A) Programavimo laikotarpio pradžioje buvo orientuojamasi į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų
plėtrą, siekiant sukurti kuo daugiau vietų.
B) Nuo 2010 m. buvo orientuojamasi į kompleksinės pagalbos teikimą vaikams, kurie nėra patekę į ikimokyklinį
ugdymą. Šio etapo metu buvo siekiama, kad vaikai būtų atrasti ir atvesti į mokymosi įstaigas. Taip pat suteikta
reikiama kompleksinė pagalba tiek vaikui, tiek jo šeimos nariams.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra buvo įgyvendinama dviem priemonėmis: „Visuotinio
priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas
ypač kaimo vietovėse“ ir „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. Pagal
pastarąją priemonę buvo steigiami universalūs daugiafunkciai centrai (toliau – UDC), kurių per
programavimo periodą numatyta įsteigti 76. Iki 2014 m. sausio 1 d. įsteigtuose 15 centrų,
vadovaujantis universalių daugiafunkcių centrų aprašu227, buvo teikiamas ikimokyklinis ir (arba)
priešmokyklinis ugdymas kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams. Pastebėtina, kad šalies mastu
duomenys apie UDC ugdomų mokinių skaičių nėra renkami, todėl kiekybiškai įvertinti UDC poveikio
mastą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtrai nėra galimybės. UDC vadovai interviu metu
teigė, kad įsteigti centrai leido išspręsti vaikų priežiūros klausimą kaimo vietovėse, nes gerai atitiko
poreikius, užtikrino kokybišką ugdymo procesą ir sudarė sąlygas vaikų tėvams suderinti darbo ir
šeimos įsipareigojimus228. Centruose teikiamos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams yra
prevencinė priemonė, kuri padeda užkirsti kelią tolimesnei socialinei dezintegracijai. Konkurso būdu
22 savivaldybėse buvo įdarbinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistai, kurie rūpinasi į
socialinę riziką patenkančių vaikų suradimu ir jų dalyvavimu ikimokykliniame ugdyme229.
Pagal priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“, kuri įgyvendino „Ikimokyklinio ir

226 Statistikos departamento duomenimis, 1–6 metų ir vyresnių kaime gyvenančių vaikų dalis, dalyvavusi ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme: 2007 – 22 proc., 2008 – 25,2 proc., 2009 – 23,9 proc., 2010 m –. 26 proc., 2011 – 26,5 proc., 2012
– 28,8 proc.
227 2010 m. kovo 2 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V‑283 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“.
228 2014 m. vasario 5 d. d. interviu su VšĮ Radviliškio Rajono Kutiškių Universalaus daugiafunkcio centro vadove. 2014 m.
vasario 4 d. VšĮ Radviliškio Rajono Savivaldybės Palonų Universalus daugiafunkcio centro vadove.
229 2014 m. sausio 15 d. diskusijos su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovais rezultatai.
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priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programą“230, buvo organizuojami mokymai
nuotolinio mokymo kuratorių, dirbsiančių UDC, kompetencijų tobulinimui. Pagal priemonę iki 2014 m.
sausio 1 d. 104 švietimo pagalbos specialistai ir 5.804 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogai mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas. 2012 m. visose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigose dirbo 15.794 pedagoginiai darbuotojai231. ES struktūrinių fondų
lėšomis buvo apmokyta 37 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, skaičiuojant nuo
2012 m. dirbusių pedagoginių darbuotojų skaičiaus. Skaičiuojant nuo 2012 m. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigose dirbusių švietimo pagalbos specialistų232 skaičiaus (1.840), ES
lėšomis finansuojamuose mokymuose buvo apmokyta 5,7 proc. švietimo pagalbos specialistų.
Pastebėtina, kad organizuojant mokymus specialiai buvo orientuojamas į pedagoginius darbuotojus iš
kaimo vietovių233.
Siekiant padidinti skaičių vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, nuo
2011 m. sausio 1 d. visuose: ir valstybiniuose, ir savivaldybių, ir nevalstybiniuose vaikų darželiuose
buvo įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Ikimokyklinio ugdymo krepšelis yra skiriamas ne
mažiau kaip 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) ugdymui finansuoti. Tikslinė dotacija – ikimokyklinio
ugdymo krepšelis, kuris siekė 2.555 Lt (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams 35 proc.
didesnis) metams, buvo mokamas iš valstybės biudžeto. Pagal priemonę „Visuotinio priešmokyklinio
ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo
vietovėse“ ES struktūrinių fondų lėšomis buvo skiriamas papildomas finansavimas toms
savivaldybėms, kuriose nuo 2011 m. rugsėjo 2 d. padidėjo ugdytinių skaičius234. Iš ES lėšų
ikimokyklinio ugdymo krepšelis buvo skiriamas ikimokyklinio amžiaus mokiniams, kurie po 2011 m.
rugsėjo 2 d. pradėjo mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas235. Pažymėtina, kad mokinio
krepšelis buvo skiriamas papildomai į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įsitraukusiems vaikams,
kurie anksčiau nebuvo registruoti kaip besimokantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigose. Tikslinė dotacija buvo mokama 2012 m. I – III ketvirčius236. 2012 m. I ketvirtį naujai pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pradėti mokyti 2.965 mokiniai237, II–jį ketvirtį šis
skaičius išaugo iki 3.584 mokinių238, III–jį ketvirtį – iki 6.436 mokinių (neunikalūs mokiniai)239.
Bendrame kontekste vertinant ES struktūrinių fondų lėšomis mokėtų ikimokyklinio ugdymo krepšelių
kiekį, pastebėtina, kad šiai intervencijai kaip tikslinei dotacijai iš valstybės biudžeto 2011 m. buvo
skirta 194,1 mln. Lt240, o 2012 m. – 198,81 mln. Lt241. 2012 metais ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo padidėjimui finansuoti iš ES SF projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
buvo skirta 7,08 mln. Lt. 2012 m. I – III ketvirčiais pagal Mokinio krepšelio metodiką finansuota
4,3 tūkst. ikimokyklinio ugdymo krepšelių242. 2012 m. valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose pagal
230 2011 m. kovo 1 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-350 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
plėtros 2011–2013 metų programos patvirtinimo“.
231 LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, „Lietuvos švietimas skaičiais 2013: Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas“. Vilnius: 2013, 13.
232 Pastaba: švietimo pagalbos specialistų skaičių sudarė: socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai, logopedai,
surdopedagogai, tiflopedagogai.
233 ES struktūrinė parama, projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ aprašymas. Detalesnė
informacija adresu: <www.esparama.lt>.
234 2010 m. gruodžio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro raštas Nr. SR-11-02-49 „Dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio“.
235 2012 m. gegužės 30 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro aiškinamasis raštas Nr. (23.2)9ESIPUP-4-111 „Dėl mokinio krepšelio lėšų, skiriamų iš ES struktūrinių fondų projekto, panaudojamo“.
236 2014 m. balandžio 3 d. telefoninis interviu su Švietimo aprūpinimo centro atstove.
237 2012 m. balandžio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-53
„Dėl apskaičiuoto ikimokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus padidėjimo ir jų ugdymui skirtos lėšos už 2012 m. I ketvirtį“.
238 2012 m. liepos 18 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-88 „Dėl
apskaičiuoto ikimokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus padidėjimo ir jų ugdymui skirtos lėšos už 2012 m. II ketvirtį“.
239 2012 m. lapkričio 20 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-135
„Dėl apskaičiuoto ikimokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus padidėjimo ir jų ugdymui skirtos lėšos už 2012 m. III ketvirtį“.
240 2010 m. gruodžio 31 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas spaudai „Parengti ikimokyklinio ugdymo krepšelio
metodikos paaiškinimai“. Detalesnė informacija adresu: <http://www.smm.lt>.
241 2013 m. Lietuvos savivaldybių asociacijos komentaras „Dėl Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto priimto
sprendimo pritarti lėšų didinimui ikimokykliniam ugdymui“. Detalesnė informacija adresu: http://www.lsa.lt.
242 Lietuva: 2013 m. nacionalinė reformų darbotvarkė. Vilnius: 2013, 23.
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas mokėsi 91.270 mokinių, o tai yra 5.080 mokinių
daugiau nei 2011 m.243 ES struktūrinės paramos lėšomis buvo finansuota 85,3 proc. 2012 m.
padidėjusio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių skaičiaus. Vadovaujantis statistikos
departamento duomenimis, 2012 m., lyginant su 2011 m., vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme, metų pabaigoje padidėjo nuo 61,5 proc. iki 64,4 proc., o tai yra 2,9
procentinio punkto, iš kurio 2,47 procentinio punkto ugdymas buvo finansuojamas ES struktūrinės
paramos lėšomis.
Kokybiškai vertinat priemonių poveikį, pastebėtina, kad ikimokyklinio ugdymo krepšelis suteikia
galimybę bedarbių ar sunkiai besiverčiančioms šeimoms nemokamai leisti vaikus ne mažiau kaip
keturioms valandoms per dieną ugdytis ikimokyklinėse įstaigose. Ikimokyklinio amžiaus vaikų
kokybiškas ugdymas institucijoje leidžia vaikams lengviau pereiti prie formaliojo ugdymo vėlesniame
amžiuje, mažina ankstyvojo pasitraukimo iš ugdymo sistemos galimybes244.
Antroji 2007–2013 m. švietimo paslaugų teikimo pokyčių teorija buvo įgyvendinama trimis kryptimis:
A) Neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams ir suaugusiems. Šioje kryptyje buvo
teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos vaikams, ypatingą dėmesį skiriant socialinės rizikos, specialiųjų
poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Prieinamumas buvo didinamas pasiūlant
paslaugų įvairovę, kompensuojant ugdymo išlaidas.
B) Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir studentams. Šioje
kryptyje buvo įdarbinami ir mokomi specialistai, kurie dirba tik su specialiųjų poreikių vaikais, pritaikomos
specialiųjų poreikių vaikų darbo vietos, mokamos tikslinės dotacijos, renovuojamos ir modernizuojamos su
specialiųjų poreikių vaikais dirbančių specialistų darbo vietos.
C) Anksti iš mokymosi ir ugdymo įstaigų iškritusių (ar esančių iškritimo rizikoje) mokinių grąžinimas į švietimo
sistemą. Įgyvendinat šią kryptį buvo sukurtos alternatyvaus ugdymo programos, skirtos jaunimo mokyklų
mokiniams, vyko mokytojų neformaliojo švietimo mokymai, didintas švietimo pagalbos specialistų paslaugų
prieinamumas.

2. Poveikis neformaliam vaikų švietimui. 2013 m. pabaigoje, vadovaujantis AIKOS duomenimis,
veikė 306 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklos245. 2011 m. neformaliojo švietimo įstaigose mokėsi 101.133 mokiniai, per 2012 m. šis
skaičius išaugo iki 102.440 mokinių. 2012 m. 35,7 tūkst. vaikų dalyvavo vaikų vasaros poilsio
stovyklose. Lyginat su 2007 m., šis skaičius sumažėjo 102,6 tūkst. vaikų. Pastebėtina, kad oficiali
statistika neatspindi tikrojo neformaliojo vaikų švietimo masto, nes ne visos organizacijos, vykdančios
bent kokią neformaliojo švietimo veiklą, registruojasi valstybiniuose registruose246.
Neformaliam vaikų švietimui 2007–2013 m. finansinio programavimo periodo metu buvo skirta
priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, taip pat vaikai pagal neformaliojo švietimo
programas mokėsi įgyvendinat priemonių „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumą“ ir „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų
poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“ veiklas. Neformaliojo švietimo užsiėmimai organizuojami ir
pagal priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ iki 2014 m. sausio 1 d.
įsteigtuose 15 centrų.
Vadovaujantis priemonių stebėsenos rodikliais, iki 2014 m. sausio 1 d. 76.164 mokiniai mokėsi pagal
neformaliojo ugdymo programas247. Dėl statistikos rinkimo apie vaikų neformalųjį ugdymą sistemos
trūkumų nėra galimybių kiekybiškai įvertinti ES struktūrinių fondų paramos masto. Vis dėlto 2010 m.
10,6 proc. šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lankė neformaliojo švietimo mokyklas. Lyginat
LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, „Lietuvos švietimas skaičiais 2013: Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas“. Vilnius: 2013, 7-10.
244 2014 m. sausio 15 d. diskusijos su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovais rezultatai.
245 Atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos duomenys (AIKOS).
246 Švietimo problemos analizė Nr. 20(84). Vilnius: ŠMM, 4.
247 Pastaba: vaikai, kurie mokėsi pagal neformaliojo ugdymo programas UDC nėra įskaičiuoti, nes nėra šiai tikslinei grupei
skirto stebėsenos rodiklio.
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2011 m. su 2012 m., bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo
mokyklas, dalis padidėjo 0,7 procentinio punkto ir siekė 14,2 proc. Pastebėtina, kad nuo 2010 m. augo
besimokančių mokinių skaičius, taip pat bendrojo neformaliojo ugdymo mokyklose besimokančių
mokinių dalis, kuri lankė ir neformaliojo švietimo įstaigas, o taip pat vaikų, dalyvaujančių vasaros
poilsio stovyklose, skaičius, todėl manytina, kad prie šių rodiklių padidėjimo prisidėjo ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuoti projektai.
Įgyvendinant priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, vienas iš pagrindinių tikslų buvo
įtraukti į neformalųjį švietimą vaikus, gyvenančius kaimuose, geografiškai atokesniuose regionuose.
Švietimo mainų paramos fondo įgyvendintame projekte „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo
sistemos sukūrimas savivaldybėse“, kuris apėmė visą Lietuvos teritoriją, o jam skirtų lėšų suma buvo
didžiausia, lyginant su kitais projektais, dalyje veiklų buvo keliami reikalavimai, kad 50 proc. vaikų,
dalyvaujančių projekte, būtų iš kaimo vietovių248. Pagal šią priemonę ES struktūrinių fondų lėšomis
buvo apmokama 30 proc. vaikų vasaros stovyklų kainos, o socialiai remtinose šeimose augantiems
vaikams – 100 proc. kainos. Apie 10 proc. visų vaikų, dalyvavusių šiose programose, pasinaudojo
100 proc. išlaidų kompensavimu249. Priemonė prisidėjo prie vaikų socialinės atskirties sumažėjimo
ypač kaimo vietovėse, nes buvo sudarytos palankios sąlygos ne vien papildomai ugdytis, bet ir daugiau
bendrauti, lavinti socialinius įgūdžius. Teikiamos veiklos buvo ypatingai aktualios vasaros metu, kai
tėvai dirbo ir nebuvo kur saugiai palikti vaikų. Pagal priemonę remiamos veiklos padėjo padidinti
neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, nes nemokamai neformaliajame ugdyme galėjo
dalyvauti ir tie vaikai, kuriems anksčiau dėl finansinių sunkumų neformaliojo ugdymo veiklos nebuvo
prieinamos. Be to, jos prisidėjo ir prie minėtų paslaugų įvairovės didinimo, ypač kaimo vietovėse. Dėl
įgyvendinamų veiklų padidėjo vaikų motyvacija lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus net ir
pasibaigus projektų veikloms. Be to, sukurtos ilgalaikės nuostatos dėl neformaliojo švietimo naudos ir
privalumų.
3. Poveikis suaugusiųjų asmenų neformaliam švietimui. Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–
64 metų amžiaus gyventojų) 2007 m. buvo 5,3 proc., o nuo 2008 m. fiksuojamas rodiklio mažėjimas,
kuris 2010 m. pasiekė 3,9 proc., t. y. žemiausią reikšmę per vertinamąjį periodą. 2012 m. mokymosi
visą gyvenimą lygis (25–64 metų amžiaus gyventojų) buvo 5,2 proc. ir beveik pasiekė ikikrizinį lygį.
Pagal didžiąją dalį švietimo intervencijai priskirtų priemonių suaugusieji dalyvavo formaliame ir
neformaliame švietime. Vadovaujantis priemonių stebėsenos rodikliais, pagal įvairiais neformaliojo
švietimo programas iki 2014 m. sausio 1 d. mokėsi 37.823 suaugusieji, iš kurių 32.872 dirbo švietimo
sistemoje (mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir pan.). Pastebėtina, kad neformaliojo švietimo
paslaugos, kurios buvo teikiamos švietimo sistemos darbuotojams, visų pirma buvo skirtos ugdymo
kokybei gerinti, o poveikio mokymosi visą gyvenimą lygiui specialiai nebuvo siekiama.
2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinta priemonė „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas
formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ buvo tiesiogiai skirta suaugusiųjų asmenų mokymuisi ir
įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą strategiją 2008–2013 metais. 25 savivaldybėse pagal 15 modulių
buvo organizuojami mokymai suaugusiems, kurių metu jie mokėsi pagrindinių kompetencijų (anglų
kalba, finansinis švietimas, kompiuterinis raštingumas ir pan.). Vadovaujantis stebėsenos rodikliais,
pagal neformalias švietimo programas mokėsi 4.951 suaugęs asmuo. Organizuoti mokymai prie
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidėjo netiesiogiai, nes bendrosios kompetencijos buvo
daugiau orientuotos į savęs tobulinimą ir tik dalis mokymų galėjo tiesiogiai prisidėti prie geresnės
padėties darbo rinkoje. Bendrųjų kompetencijų ugdymas labiau padėjo spręsti žmonių kasdienes
problemas, o tai netiesiogiai galėjo pagerinti gyvenimo kokybę, nes mokymai leido geriau tvarkytis
buityje, spręsti šeimose kylančias problemas250.

4. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymo poreikių moksleiviams. Didžioji
dalis 2007–2013 m. finansinio programavimo priemonių, priskirtų švietimo intervencijos grupei, buvo
2014 m. vasario 17 d. interviu rezultatai su Švietimo mainų paramos fondo atstove.
2014 m. sausio 15 d. diskusijos su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovais rezultatai.
250 2014 m. sausio 21 d. interviu su Ugdymo plėtotės centro atstove rezultatai.
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skirtos socialinės atskirties mažinimui švietimo sistemoje ir švietimo paslaugų prieinamumo
didinimui mokiniams su specialiais poreikiais. Geresniam šių mokinių poreikių patenkinimui buvo
skirtos tokios priemonės: „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės
pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą“, „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.)“, „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, „Specialiųjų mokyklų
pertvarka, metodinių centrų steigimas“, „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas“.
ES struktūrinės paramos lėšomis iki 2014 m. sausio 1 d. mokėsi 7.600 socialinės rizikos, specialiųjų
poreikių ir (arba) socialinės atskirties asmenys, iš kurių 3.803 mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas, o 3.797 – pagal formaliojo švietimo programas. Skaičiuojant nuo bendrojo ugdymo
mokyklose 2012–2013 mokslo metais besimokiusiųjų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
skaičiaus (35.451251), 21,44 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių buvo įtraukti į remiamas
priemonių veiklas ir jiems pagerintas švietimo paslaugų prieinamumas.
Siekiant geriau patenkinti specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių poreikius, buvo gerinima
teikiamų paslaugų kokybė, mokant švietimo pagalbos specialistus. Iki 2014 m. sausio 1 d. 34 švietimo
pagalbos specialistai mokėsi pagal formaliojo švietimo programas ir dar 21.331 mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas. Galima teigti, kad absoliuti dauguma šalies mokyklose dirbančių
švietimo pagalbos specialistų dalyvavo neformaliuose mokymuose ir kėlė savo kvalifikaciją. Nustatyti
tikslų intervencijos mastą nėra įmanoma dėl skirtingai renkamos statistinės informacijos: oficialios
statistikos šaltiniuose skelbiamą švietimo pagalbos specialistų skaičių sudaro socialiniai pedagogai,
psichologai, specialieji pedagogai, logopedai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuotuose projektuose buvo įskaičiuoti ne vien anksčiau išvardinti
specialistai, bet ir pedagogai bei administracijos darbuotojai, kurie dirbo arba pagal projektą mokėsi
dirbti konsultantais, lektoriais, ekspertais, teikiančiais metodinę pagalbą darbo su socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis srityje, ir kurių kvalifikacija
buvo tobulinama šioje srityje252. Pastebėtina, kad mokymuose dalyvavo švietimo pagalbos specialistai
iš visos šalies, todėl tai sudarė sąlygas švietimo paslaugų kokybės pagerėjimui visoje valstybėje.
Analizuojant infrastruktūrines priemones, pastebėtina, kad pagal priemonę „Specialiųjų mokyklų
pertvarka, metodinių centrų steigimas“ iki 2014 m. sausio 1 d. nebuvo įsteigtas nei vienas metodinis
centras, todėl priemonė jokio poveikio dar neturėjo. Pagal antrąją priemonę – „Pedagoginių
psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių
pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ – iki 2014 m. sausio 1 d. 95 bendrojo
lavinimo mokyklose buvo modernizuotos švietimo pagalbos specialistų darbo vietos, o tai yra
7,9 proc., skaičiuojant nuo 2012–2013 mokslo metais veikusių bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus.
Įgyvendinant priemonės remiamas veiklas, buvo modernizuotos visos Lietuvoje veikiančios
Pedagoginės psichologinės tarnybos, o taip pat – Specialios pedagogikos ir psichologijos centras253. Iki
2014 m. sausio 1 d. buvo modernizuotos 48 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos, o tai yra
77,4 proc. visų akredituotų (62) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų254. Buvo atnaujinta ir
suremontuota 14 objektų, kuriuose įsikūrusios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos, o taip
pat nupirkta šiuolaikinės įrangos ir baldų 48 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms.
LR statistikos departamento duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose 2012–2013 mokslo metais mokėsi 35.451
specialiųjų poreikių turintis mokinys, atitinkamai: 2011–2012 mokslo metais – 41.934 mokiniai, 2010–2011 mokslo metais –
42.616 mokinių, 2009–2010 mokslo metais – 46.780 mokinių, 2008–2009 mokslo metais – 48.741 mokinys, 2007–2008
mokslo metais – 51.159 mokiniai.
252 2013 m. spalio 22 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-989 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ 2 priedas.
253 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Pedagoginių psichologinių tarnybų sąrašas. Detalesnė informacija
adresu: <http://www.sppc.lt>.
254 LR švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro Akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų
sąrašas.
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Vertinant kokybiškai, infrastruktūrinės priemonės leido sukurti tinkamą darbui aplinką specialistams,
kurie dirba su socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiais
asmenimis. Sukurta tinkamo darbo aplinka leidžia pagerinti darbo kokybę bei apimtis, teigiamai
prisideda prie teikiamos pagalbos veiksmingumo mokiniams. Atlikti modernizavimo darbai pagerino
patalpų mikroklimatą, kuris, manytina, turi teigiamos įtakos ne tik pastatų komfortabilumui, žmonių
sveikatai, bet ir darbo našumui, o taip pat saugesnės aplinkos vaikams sukūrimui255.
5. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymo poreikių studentams.
Daugiausia neįgaliųjų studentų (1.026) aukštosiose mokyklose mokėsi 2009–2010 mokslo metais. Nuo
2010–2011 mokslo metų pastebimas neįgaliųjų skaičiaus aukštosiose mokyklose mažėjimas256. 2011–
2012 mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose visų studijų pakopose mokėsi 835 neįgalūs
studentai, palyginus su 2009–2010 mokslo metais tokių studentų skaičius sumažėjo 191 studentu.
Aukštojo mokslo paslaugų prieinamumo neįgaliesiems padidinimui buvo skirta priemonė „Studijų
prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurios metu buvo mokamos
tikslinės dotacijos, o taip pat pritaikoma informacinė ir fizinė aplinka specialiųjų poreikių turintiems
studentams.
Valstybinio studijų fondo duomenimis, iki 2014 m. sausio 1 d. bent vieną semestrą mėnesinė tikslinė
520 Lt dotacija buvo skirta 1.199 unikaliems studentams, kuriems nustatytas didesnis nei 45 proc.
nedarbingumas, studijavusiems aukštosiose mokyklose pagal visas studijų programas. 2012 m.
tikslinės išmokas gavo 1.294 studentai, o 2013 m. – 1.419 studentų (neunikalių)257. Atsižvelgiant į
studijuojančiųjų ir tikslines dotacijas gavusių studentų skaičių, galima teigti, kad didžioji dalis
neįgaliųjų studentų pasinaudojo galimybe gauti tikslines išmokas. Pastebėtina, jog tikslinės išmokos
buvo skiriamos ne vien 2012 m. rudens semestre pradėjusiems studijuoti neįgaliesiems studentams,
bet ir prieš pradedant įgyvendinti projektą jau anksčiau studijavusiems specialiųjų poreikių
studentams, todėl nustatyti priemonės grynąjį poveikį naujų neįgaliųjų studentų pritraukimui į
aukštąsias mokyklas yra sudėtinga. Iki 2014 m. sausio 1 d. ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
įsigytos specialiųjų poreikių turintiems studentams reikalingos mokymosi priemonės ir perduotos
aukštosioms mokykloms. Pavyzdžiui, programinė įranga, skirta regėjimo negalią turintiems asmenims,
natų vertimo į Brailio raštą programos, silpnaregiams skirtos klaviatūros ir pan.258.
Kokybiškai vertinant priemonės poveikį, galima teigti, kad ES struktūrinės paramos lėšomis mokėtos
tikslinės dotacijos (520 Lt per mėnesį) papildė nacionalines intervencijas – neįgaliesiems mokamos
socialinės stipendijos iš valstybės biudžeto (180 Lt per mėnesį). Gautas tikslines dotacijas neįgalieji
studentai panaudojo būtiniems ir su studijomis susijusiems poreikiams patenkinti, pavyzdžiui, pirko
insulino pompas, vertėjo ar konspektavimo paslaugas, dengė atvykimo į aukštąją mokyklą kaštus259.
6. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas anksti švietimo sistemą palikusiems mokiniams bei
mokymosi bei ugdymo įstaigų nelankantiems mokiniams. 2007–2013 m. finansinio programavimo
periodo metu papildomas dėmesys buvo skiriamas anksti formaliojo švietimo sistemą palikusiems
asmenims ir mokymosi bei ugdymo įstaigų nelankantiems mokiniams. Vadovaujantis EUROSTAT
duomenimis, anksti ugdymo ir mokymo įstaigas palikusio 18–24 metų jaunimo dalis Lietuvoje 2007 m.
buvo 7,4 proc., o 2012 m. – 6,5 proc. Nuo 2009 m. šis rodiklis Lietuvoje mažėja ir yra žemesnis nei ES
2013 m. gruodžio 2 d. LR finansų ministerijoje vykusios diskusijos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų
intervencijų logikai aptarti rezultatai.
256 Lietuvos aukštosiose mokyklose visų studijų pakopose 2005/2006 mokėsi 530 studentai, 2006/2007 – 640 studentų,
2007/2008 – 980 studentų, 2009/2010 – 1.026 studentai, 2010/2011 – 996 studentai, 2011/2012 – 835 studentai,
2012/2013 – 834 studentai. Vytautas Valentinavičius, „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2011-2012.“
Vilnius: Lietuvos studentų sąjunga, 2012, 3-6. Lietuvos studentų sąjunga, „Neįgalieji aukštajame moksle 2012-2013“
ataskaita. Vilnius: 2013, 1-3.
257 Valstybinio studijų fondo, įgyvendinančio projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams“ atstovės pateikti duomenys.
258 Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimo specialiųjų poreikių turintiems studentams“
specializuotos, neįgaliesiems pritaikytos, įrangos, baldų ir kt. turto perduoto projekto partneriams – Lietuvos aukštosioms
mokykloms – sąrašas.
259 2014 m. sausio 7 d. interviu su Valstybinio studijų fondo atstovėmis.
255
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vidurkis. Vadovaujantis Europos profesinio mokymo plėtros centro duomenimis, 2000–2010 m. darbo
vietų skaičius ES asmenims, turintiems ne aukštesnį kaip pagrindinis išsilavinimą, sumažėjo 20,4 proc.
Prognozuojama, kad 2010–2020 m. jis sumažės dar 18,9 proc.260 Siekiant užtikrinti pakankamą
išsilavinimą ir sumažinti anksti mokymo įstaigas palikusio 18–24 metų jaunimo dalį, buvo
įgyvendinamos dvi priemonės: „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ ir „Kokybiškos mokymosi
psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas,
didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“.
Pirmoji priemonė – „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ – buvo orientuota į mokymosi
sunkumų turinčius mokinius, kuriems bendrojo ugdymo mokykloje reikėjo alternatyvaus ugdymo. Ši
priemonė buvo nukreipta į jaunimo mokyklose besimokančius mokinius. 2007 m. Lietuvoje veikė 21
jaunimo mokykla, kurioje mokėsi 1.794 mokiniai. 2012 m. tokių mokyklų sumažėjo iki 15 ir 2012–
2013 mokslo metais jose mokėsi 1.184 mokiniai261. Atsižvelgiant į jaunimo mokyklose besimokančių
mokinių poreikius, buvo parengti 3 alternatyvaus ugdymo modeliai, kurie šiuo metu yra išbandomi
(pilotuojami) 3 jaunimo mokyklose ir 6 vidurinėse mokyklose. Pagal visus tris modelius iki 2014 m.
sausio 1 d. mokėsi 236 mokiniai262. Kiekybiškai nustatyti priemonės poveikį anksti formaliojo švietimo
sistemą palikusių asmenų daliai ir mokymosi bei ugdymo įstaigų nelankančių mokinių skaičių yra
sudėtinga dėl nepakankamų duomenų. Mokytojai, dirbantys su mokiniais pagal alternatyvaus ugdymo
modelius, teigė, kad alternatyvaus ugdymo modelių poveikis mokinių mokymosi rezultatams yra
stiprus. Lyginant su projekto veiklose nedalyvavusiais mokiniais, padidėjo dalyvavusių mokinių
lankomumas, jie buvo labiau motyvuoti mokytis. Dėl taikomų alternatyvaus ugdymo modelių mokiniai
lengviau socializuojasi mokyklose, susiranda draugų. Teigiamas poveikis taip pat pastebimas mokinių
apsisprendime toliau mokytis, rinktis profesiją263.
Pagal antrąją priemonę – „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės
pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą“ – buvo įgyvendintas projektas „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“,
kurio metu buvo suorganizuota 12 užimtumo grupių nereguliariai mokyklą lankantiems ir mokyklos
nelankantiems mokiniams bei 4 po pamokų veikiančios ugdymo grupės specialiųjų poreikių
mokiniams. Per 2009–2010 m. grupėse pagalba suteikta 389 vaikams, pasibaigus projektui veiklas
tęsia partneriai, tačiau statistiniai duomenys apie 2011–2013 m. suteiktą pagalbą mokiniams nebuvo
renkami264. Kiekybiškai intervencijos mastas buvo labai nedidelis, nes projekto veiklose dalyvavo 0,09
proc. mokinių, skaičiuojant nuo 2009–2010 m. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusiųjų
mokinių (435.809) skaičiaus.
Kokybiškai vertinant pagal šią priemonę įgyvendintų projektų, skirtų anksti formaliojo švietimo
sistemą palikusiems asmenims ir mokymosi bei ugdymo įstaigų nelankantiems mokiniams, poveikį,
galima teigti, kad įgyvendintos veiklos padėjo spręsti nereguliariai mokyklą lankančių ir mokyklos
nelankančių mokinių problemas. Vaikai, kurie lankė grupes, pasikeisdavo – pagerėdavo jų elgesys,
mokymosi pasiekimai ir mokyklos lankymas, taip pat santykiai su klasės draugais, mokytojais, tėvais.
Pastebimai pagerėjo dalyvavusių mokinių lietuvių ir anglų kalbos bei matematikos pasiekimų
rezultatai, lyginant su jų rezultatais prieš projektą. Didžiajai daliai mokinių, kuriems dėl prastų
mokymosi rezultatų grėsė mokomojo kurso kartojimas, įgyvendintos veiklos padėjo pereiti į aukštesnę
klasę, nenutolti nuo mokyklos265.
Rezultatų tvarumas. Viena pagrindinių ES struktūrinės paramos lėšomis sukurtų rezultatų tvarumo ir
tęstinumo sąlygų yra reikiamo finansavimo darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti bei sukurtai
infrastruktūrai palaikyti užtikrinimas. Pažymėtina, kad pakankamo finansavimo skyrimas yra ypač
Švietimo problemos analizė Nr. 8 (94). Vilnius: ŠMM, 4.
LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, „Lietuvos švietimas skaičiais 2013: Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas“. Vilnius: 2013, 18-22.
262 Švietimo aprūpinimo centro duomenys.
263 2014 m. sausio 27 d. interviu su Švietimo aprūpinimo centro atstove rezultatai.
264 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ pasiekti
rezultatai. Detalesnė informacija adresu: <http://www.sppc.lt>.
265 2014 m. sausio 28 d. interviu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstove rezultatai.
260
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aktualus UDC tolimesnės veiklos užtikrinimui. Alternatyvaus ugdymo priemonės, o taip pat projektų,
skirtų iš mokyklos iškritusiems ar mokyklos nelankantiems mokiniams, tvarumui pagrindinė sąlyga
yra įgyvendinimo metu pasirinktų partnerių patikimumas ir sugebėjimai toliau tęsti veiklas, kurios
buvo finansuojamos ES struktūrinės paramos lėšomis. Priemonių, kurių veiklos buvo susijusios su
naujų programų, metodų ir modelių diegimu, svarbiausios tvarumo prielaidos yra mokyklų ir
savivaldybių skyrių administracijos pakankamas įsitraukimas bei savivaldybės sprendimai dėl
reikiamo finansavimo skyrimo. Pasiekto teigiamo poveikio tęstinumą neformaliojo švietimo plėtros
atžvilgiu padeda išlaikyti susiformavusios teigiamos ilgalaikės nuostatos dėl neformaliojo švietimo
naudos. Intervencijų, kurių metu buvo didinamas švietimo paslaugų prieinamumas socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir (arba) socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, tvarumą padeda išlaikyti
projektų vykdytojams perduotas materialusis turtas, mokymosi priemonės ir kiti reikmenys, kuriais
naudojasi intervencijų metu apmokyti specialistai. Ilgalaikis tęstinumas remiasi intervencijų metu
pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams suteiktomis naujomis žiniomis ir kompetencijomis.
Apibendrinimas. Apibendrinant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų intervencijų poveikį
švietimo sektoriui, galima teigti, kad didžiausią poveikį turėjo neformaliojo švietimo ir ikimokyklinio
ugdymo plėtrai skirtos priemonės. ES lėšomis buvo apmokyta 37 proc. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų, o taip pat – 5,7 proc. švietimo pagalbos specialistų, kurie dirbo
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Lyginant su 2011 m., 2012 m. vaikų,
dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme metų pabaigoje padaugėjo nuo 61,5
proc. iki 64,4 proc., t. y. 2,9 procentinio punkto, iš kurio 2,47 procentinio punkto buvo finansuojami ES
struktūrinės paramos lėšomis. Ikimokyklinio ugdymo plėtra turėjo teigiamą poveikį darbo ir šeimos
įsipareigojimų derinimui, taip pat sudarė geresnes sąlygas vaiko integracijai ir socializacijai.
Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo tiek vaikams, tiek suaugusiems lygiui teigiamos įtakos turėjo
kaimo vietovėse steigiami UDC, kuriuose taip pat buvo teikiamos ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo paslaugos.
Dėl ekonominės krizės sumažėjusį vaikų neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą padėjo
padidinti priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, kurios veiklose dalyvavo daugiau kaip
72 tūkst. vaikų. Pagal priemonę buvo pasiūlyta tokių veiklų, kurių anksčiau nebuvo, o taip pat jos buvo
teikiamos nemokamai. Šalies mastu priemonė prisidėjo prie vaikų socialinės atskirties sumažėjimo,
ypač kaimo vietovėse. Dėl įgyvendinamų veiklų susiformavo nuostatos, padidėjo vaikų motyvacija
toliau lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, net ir pasibaigus projektų veikloms. Sukurtos
ilgalaikės nuostatos dėl neformaliojo švietimo naudos ir privalumų.
Mokymuisi visą gyvenimui įtaką darė didžioji dalis priemonių, nes pagal įvairias neformaliojo ugdymo
programas per 2007–2013 m. periodą mokėsi 37,8 tūkst. suaugusių asmenų. Suaugusiesiems skirtas
bendrųjų kompetencijų ugdymas padėjo spręsti žmonių kasdienes problemas, o tai netiesiogiai galėjo
pagerinti gyvenimo kokybę, nes mokymai leido geriau tvarkytis buityje, spręsti šeimose kylančias
problemas.
2007–2013 m. finansinio programavimo periodo metu daug dėmesio buvo skirta socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir (arba) socialinėje atskirtyje esančių asmenų švietimo paslaugų prieinamumo
didinimui. Iki 2014 m. sausio 1 d. 21,44 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių buvo įtraukti į
remiamas priemonių veiklas ir jiems pagerintas švietimo paslaugų prieinamumas. Absoliuti dauguma
šalies mokyklose dirbančių švietimo pagalbos specialistų dalyvavo neformaliuose mokymuose ir kėlė
savo kvalifikaciją, todėl teikiamų paslaugų kokybė pagerėjo visos valstybės mastu.
Prie teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimo taip pat prisidėjo infrastruktūrinės priemonės. Iki 2014 m.
sausio 1 d. 7,9 proc. šalyje veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų buvo modernizuotos švietimo
pagalbos specialistų darbo vietos, taip pat – visos Lietuvoje veikiančios Pedagoginės psichologinės
tarnybos bei 77,4 proc. visų akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų. Vertinant
kokybiškai, infrastruktūrinės priemonės leido sukurti tinkamą darbui aplinką specialistams, kurie

153

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

dirba su socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis,
pagerinti darbo kokybę ir efektyvumą, sukurti saugią aplinką vaikams.

7.5 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUI
Socialinių paslaugų (stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų, neįgaliesiems skirtų profesinės
reabilitacijos paslaugų) prieinamumo ir kokybės didinimas yra svarbus, siekiant išplėtoti ir efektyviai
teikti socialiai pažeidžiamoms grupėms (neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, socialinės rizikos
šeimoms, be tėvų globos likusiems vaikams ir kt.) reikalingas paslaugas, sudaryti sąlygas šių tikslinių
grupių atstovams integruotis į visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką, be to, sudaryti galimybes
namuose šeimos narius prižiūrintiems asmenims grįžti į darbo rinką ir užsitikrinti pragyvenimui
reikiamas pajamas, mažinti jų psichologinę izoliaciją, skurdo ir socialinės atskirties riziką. Socialinių
paslaugų sričiai GKI skirtas svoris siekė 10 proc. Vadovaujantis paveikslo duomenimis, matyti, kad GKI
reikšmės socialinių paslaugų srityje 2007–2012 m. laikotarpiu nuosekliai didėjo, nes 2007 m. GKI
reikšmė siekė 79,9, o 2012 m. – 94,7 balo iš 100. Bendros šalies ekonominės ir socialinės situacijos
pokyčiai turėjo mažai įtakos GKI sudarančių rodiklių kaitai.
63 paveikslas. Socialinių paslaugų padėtį šalyje atspindinčios GKI srities dinamika 2007–
2012 m.

Į GKI buvo įtraukti keturi rodikliai, matuojantys socialines paslaugas dienos centruose gavusių asmenų
skaičių, nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (krizių centrų, laikino gyvenimo įstaigų vaikams ir
motinoms, savarankiško gyvenimo namų seneliams ir neįgaliesiems) skaičių, stacionarių socialinių
paslaugų įstaigų vaikams, suaugusiems ir neįgaliesiems skaičių bei socialinių paslaugų gavėjų namuose
skaičių.
31 lentelė. Į GKI įtraukti socialinių paslaugų sektoriaus rodikliai
Rodikliai
Asmenų, socialines paslaugas gavusių dienos
centruose, skaičius / tūkst. asmenų
Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų
(krizių centrai, laikino gyvenimo įstaigos
vaikams
ir
motinoms,
savarankiško
gyvenimo namai seneliams ir neįgaliesiems,
nakvynės namai) skaičius / vnt.
Stacionarios socialinių paslaugų (globos)
įstaigos
vaikams,
suaugusiems
ir
neįgaliesiems / vnt.
Socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičius
/ asmenys

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55,2

61

68

63,6

64,7

53,6

3.409

3.381

3.787

4.034

4.186

4.971

244

244

241

246

243

246

56.687

71.337

67.457

68.472

75.676

80.177
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GKI sudarančių rodiklių kaitai įtaką darė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos
priemonės, kurioms skirtos finansinės lėšos sudarė 15 proc. visų skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui skirtų lėšų. Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui skirti veiksmai
netiesiogiai prisidėjo ir prie strateginių konteksto rodiklių „Bendras gyventojų (15-64 m.) užimtumo
lygis“, „Dirbančių neįgaliųjų dalis“ kaitos, nes dėl palankesnių sąlygų įsidarbinti didėjo tiek
pažeidžiamų socialinių grupių, tiek šeimos narius namuose prižiūrėjusių šalies gyventojų galimybės
integruotis į darbo rinką. Tikėtina, kad reikšmingesnį poveikį socialinių paslaugų teikimo gerinimui
skirtos intervencijos darė strateginiam konteksto rodikliui „Moterų užimtumo lygis“, nes dėl namuose
prižiūrimų artimųjų moterys daug dažniau nei vyrai nedalyvauja darbo rinkoje, todėl didėja jų
socialinės atskirties ir skurdo rizika. Paminėtina, kad 2007–2012 m. laikotarpiu šis rodiklis suprastėjo,
nes 2007 m. moterų užimtumas siekė 69,5 proc., o 2012 m. – 67,9 proc. Prasidėjus ekonominei krizei,
tikslinės grupės atstovams buvo sunkiau įsidarbinti ar išlikti darbo rinkoje.
Planuojant ir įgyvendinant socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui skirtas
intervencijas, buvo vadovaujamasi pokyčių teorijomis apie laukiamą priemonių poveikį. 2007–2013 m.
socialinių paslaugų teikimo pokyčių teorijas galima apibendrinti taip:
1. Gerinant galimybes gauti socialines paslaugas (stacionarias ir nestacionarias, neįgaliesiems
skirtas profesinės reabilitacijos paslaugas, integralios pagalbos paslaugas), sudaromos sąlygos
specifinėms tikslinėms grupėms integruotis į visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką, be to,
sudaromos galimybės šeimos narius namuose prižiūrintiems asmenims grįžti į darbo rinką,
gauti darbo užmokestį, o tokiu būdu mažinama skurdo ir socialinės atskirties rizika.
2007–2013 m. socialinių paslaugų teikimo pokyčių teorija buvo įgyvendinama šiomis kryptimis:
A) Daugiausiai buvo investuojama į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, teikiant prioritetą
paslaugų teikimui namuose ar dienos centruose, laikinos socialinės globos centruose, siekiant mažinti
stacionarių paslaugų poreikį.
B) Šias intervencijas papildė priemonė, skirta nedidelio stacionaro (iki 40 vietų) įstaigų steigimui ir
modernizavimui.
C) Buvo investuojama į neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros plėtrą.
D) Infrastruktūrines intervencijas papildė investicijos į socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos gerinimą.

1. Poveikis nestacionarių ir stacionarių socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui.
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir paslaugų teikimui 2007–2013 m.
laikotarpiu buvo skirtos dvi priemonės: „Nestacionarių socialių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir
„Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, kuriomis siekta mažinti
socialinių paslaugų skirtumus savivaldybėse, dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų
organizavimą ir teikimą. Integralios pagalbos projektai 20 pilotinių savivaldybių buvo pradėti vykdyti
tik 2013 m. gegužės mėn., o iki 2014 m. sausio 1 d. įgyvendintų bandomųjų projektų metu integralią
pagalbą gavusių asmenų skaičius siekė 300. Paminėtina, priemonės įgyvendinimas GKI kaitai poveikio
neturėjo, nes paskutiniai į GKI įtraukti duomenys yra 2012 m. Tačiau 2013 m. priemonė darė poveikį
GKI rodikliui „Socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičius“, nes per metus pagal priemonę vykdytų
bandomųjų projektų metu paslaugas gavę žmonės sudarė apie 0,3 proc. visų per metus paslaugas
namuose gavusių asmenų skaičiaus. Poveikį šalies mastu bus galima vertinti pasibaigus visų pilotinių
projektų įgyvendinimui ir išbandžius įvairius integralios pagalbos teikimo modelius, nustačius, kurie iš
jų buvo veiksmingiausi ir gali būti pritaikomi visose šalies savivaldybėse.
Integralių paslaugų teikimas buvo labai naudingas mikro lygiu, t. y. projektuose dalyvavusiems
asmenimis. Senyvo amžiaus asmenys ar neįgalieji įgijo galimybę gauti kvalifikuotas kompleksinės
pagalbos paslaugas, buvo mažinama artimųjų, prižiūrėjusių šeimos narius, socialinė izoliacija („būdavo
uždaryti namuose su slaugomu žmogumi“), gerinama jų psichologinė būklė („psichologiškai laisvi“),
sudaromos galimybės išlikti darbo rinkoje, nesudaromos sąlygos ilgalaikiam nedarbui ir namų ūkio
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pajamų sumažėjimui.266 Paminėtina, kad artimųjų, prižiūrinčių sergančius šeimos narius, socialinė
atskirtis dažnai būna didesnė, nes jie, nors ir būdami darbingi, negali dirbti, taip pat negali dalyvauti
jokioje kitoje visuomeninėje veikloje.267 Svarbu paminėti, kad be ES paramos lėšų paslaugų teikimas
namuose nebūtų buvęs įmanomas.
Priemonės įgyvendinimą apsunkino personalo, reikalingo paslaugų teikimui, komplektavimas, nes
trūko atitinkamos kvalifikacijos slaugytojų (bendras slaugytojų pažymėjimus turinčių asmenų
trūkumas darbo rinkoje, mažesnis darbo atlygis už darbą, lyginant su kitomis paslaugoms). Be to,
norint teikti integralios pagalbos paslaugas, reikėjo gauti licenziją teikti asmens sveikatos priežiūros
paslaugas ir įstaigoje atlikti reikalaujamus pakeitimus. Paminėtina, kad toks reikalavimas projektų
vykdytojų vertinimu yra perteklinis, nes paslaugos yra teikiamos ne įstaigoje, o žmonių namuose.268
Kai kurių „kietųjų“ projektų (pavyzdžiui, grupinio gyvenimo namų, šeimos paramos centrų, krizių
centrų įkūrimo projektų) įgyvendinimui neigiamą įtaką darė viešųjų pirkimų organizavimas ir
būtinybė prižiūrėti techninių darbų vykdymą, kadangi projektų vykdytojai neturėjo kompetencijos
prižiūrėti tiek viešuosius pirkimus, susijusius su projektavimo ir rangos darbais, tiek ir šių darbų
įgyvendinimą.269 „Kietųjų“ projektų techninės dalies įgyvendinimą turėtų prižiūrėti atitinkamas
savivaldybės padalinys ar darbo grupė.
Didesnį poveikį nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir jų kokybės gerinimui šalies mastu
turėjo priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, kuri buvo skirta socialinių
paslaugų organizavimui ir teikimui decentralizuoti, materialinei bazei modernizuoti, steigiant laikino
gyvenimo namus, socialinės priežiūros centrus, savarankiško gyvenimo namus ir kt. Iki 2014 m. sausio
1 d. baigta vykdyti apie 60 proc. pagal priemonę įgyvendinamų projektų ir įsteigtos ar modernizuotos
74 nestacionarias socialines paslaugas teikiančios įstaigos, o jose įsteigtų ar modernizuotų
savarankiško gyvenimo namų, laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams, krizių centrų,
nakvynės namų skaičius sudarė apie 2 proc. bendro tokių įstaigų skaičiaus šalyje.270 Atsižvelgiant į tai,
galima teigti, kad priemonės poveikis šalies mastu buvo mažas, tačiau ji prisidėjo prie GKI rodiklio
„Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų skaičius“ didėjimo. Iki 2014 m. sausio 1 d. daugiau nei
14,1 tūkst. asmenų gavo tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūrą, be to, buvo sukurta daugiau nei 2 tūkst. vietų paslaugų gavėjams. Visi projektai buvo
skirti socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kurios jaučia socialinę atskirtį (pavyzdžiui,
neįgalieji, smurtą patiriančios moterys, pagyvenę asmenys, vaikai iš socialinės rizikos šeimų, socialinės
rizikos šeimų nariai, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys žmonės ir kt.), susiduria su didesne
skurdo rizika. Iki 2014 m. sausio 1 d užbaigti projektai apėmė 80 proc. visų šalies savivaldybių ir
prisidėjo prie nestacionarių socialinių paslaugų plėtros jose. Tiesa, daugiau projektų vis dėlto buvo
įgyvendinama didžiųjų miestų savivaldybėse (Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m.).
Priemonės įgyvendinimas taip pat darė įtaką GKI rodiklio „Asmenų, socialines paslaugas gavusių
dienos centruose, skaičius“ kaitai, nes pagal priemonę dažniausiai buvo steigiami ar modernizuojami
būtent dienos centrai (tiek vaikams, tiek suaugusiems ar neįgaliesiems) bei dienos ar laikinos
socialinės globos centrai, todėl padidėjo asmenų, paslaugas gavusių dienos centruose, skaičius. Vis
dėlto dėl bendros statistikos apie dienos centrų skaičių šalyje nebuvimo sudėtinga nustatyti, koks
buvo priemonės poveikio rodiklio kaitai mastas. Interviu metu projektų vykdytojai kaip teigiamus
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros prieinamumo didinimo poveikio elementus išskyrė
savarankiškumo ugdymą (ypač savarankiško gyvenimo namuose), socialinės atskirties mažinimą ir
socializacijos įgūdžių ugdymą (ypač dienos centruose), socialinių partnerių pritraukimą ir pagalbą
2014 m. sausio 21 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro atstovu rezultatai.
2014 m. vasario 13 d. interviu su Vilkaviškio socialinės pagalbos centro atstovu rezultatai.
268 2014 m. vasario 13 d. interviu su Vilkaviškio socialinės pagalbos centro atstovu rezultatai.
269 2014 m. vasario 13 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto krizių centras atstovu rezultatai; 2014 m. vasario 13 d. Finansų
ministerijoje vykusios diskusijos tarpiniams vertinimo rezultatams pristatyti metu Europos socialinio fondo agentūros
atstovų išsakytas pastebėjimas.
270 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis pagal priemonę buvo įsteigta ar modernizuota 50 dienos centrų ir dienos
ar trumpalaikės socialinės globos centrų. 18 savarankiško gyvenimo namų, 11 laikino apgyvendinimo namų motinoms ir
vaikams bei kitoms tikslinėms grupėms, 3 nakvynės namai, 20 šeimos paramos centrų ir šeimos pagalbos tarnybų, 7 grupinio
gyvenimo namai vaikams, 12 krizių centrų motinoms ir vaikams.
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sprendžiant materialines problemas, sąlygų darbo paieškoms sudarymą (tai ypač aktualu tuo atveju,
jei tikslinės grupės atstovai neturi nuolatinės gyvenamosios vietos), artimųjų, prižiūrinčių savo šeimos
narius, psichologinės būklės gerinimą ir jų integraciją į darbo rinką.271 Paminėtina, kad kartais
stacionariose socialinių paslaugų teikimo įstaigose savarankiškumo įgūdžiai silpnėja, todėl dar labiau
didėja socialiai pažeidžiamų grupių socialinė atskirtis, o nestacionariose socialinių paslaugų teikimo
įstaigose palaikomi savarankiškumo, socialiniai ir buitiniai įgūdžiai, gerėja žmonių gyvenimo kokybė.
Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. daugiausiai dėmesio bus skirta socialinių paslaugų teikimo
deinstitucionalizavimui, stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimui 2007–2013 m. buvo skirta
priemonė „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Ši priemonė pradėta įgyvendinti
pakankamai vėlai (2011 m.), todėl iki 2014 m. sausio 1 d. pagal ją buvo užbaigti 8 projektai, skirti
stacionarių socialinių paslaugų teikimo įstaigų (ne didesnių nei 40 asmenų) steigimui ir
modernizavimui. Priemonė darė poveikį GKI rodiklio „Stacionarios socialinių paslaugų (globos)
įstaigos vaikams ir suaugusiesiems“ kaitai, tačiau poveikio mastas nebuvo didelis, nes iki 2014 m.
sausio 1 d. modernizuota ar įsteigta apie 4 proc. visų šalyje užregistruotų vaikų ir suaugusių
stacionarių įstaigų. Tiesioginės naudos iš investicijų į stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą
gavo 152 asmenys. Paminėtina, kad planuojama įgyvendinti iš viso 70 projektų, todėl ilgalaikėje
perspektyvoje turėtų pagerėti stacionarų socialinių paslaugų kokybė pažeidžiamoms visuomenės
grupėms, sumažėti jų ir šeimų narių socialinė atskirtis, būti sudarytos geresnės galimybės integruotis į
darbo rinką. Didžiąją dalį projektų pagal priemonę įgyvendina NVO, todėl kyla rizika, kad dėl mažesnės
projektų vykdytojų patirties projektų įgyvendinimas gali vėluoti.
2. Poveikis neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui.
Profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų steigimas ir plėtra 2007–2013 m.
laikotarpiu buvo finansuota pagal priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems
teikiančių įstaigų plėtra“. Projektai pradėti įgyvendinti 2009 m., o iki 2014 m. sausio 1 d. buvo įsteigti
8 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrai. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. šalyje veikė 13 neįgaliųjų
profesinės reabilitacijos įstaigų, iš kurių 62 proc. buvo įsteigta ar modernizuota ES struktūrinės
paramos lėšomis, galima teigti, kad priemonės poveikis neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
infrastruktūros plėtrai ir paslaugų prieinamumo gerinimui buvo didelis. Vis dėlto neįgaliųjų, gavusių
tiesioginės naudos iš investicijų į infrastruktūrą, skaičius siekė vos 129 žmones, todėl priemonės
poveikis neįgaliųjų įsidarbinimo rodiklių gerėjimui šalies mastu buvo nedidelis. Paminėtina, kad
didžiausią įtaką tam darė teisinės bazės pakeitimai, o, laukiant jų, buvo nutrūkęs profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimas.
2013 m. kovo 8 d. buvo pakeistas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos
aprašas, o antras pakeitimas atliktas spalio 22 d. Patys pakeitimai sumažino neįgaliųjų galimybes
dalyvauti profesinėje reabilitacijoje (sumažintas finansavimas, taip pat pakeistas neįgalumo laipsnis,
kuriam esant galima dalyvauti profesinėje reabilitacijoje). Laukiant pakeitimų buvo nutrūkęs paslaugų
teikimas – darbo birža nesiuntė neįgaliųjų į profesinę reabilitaciją.272 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojo
naujas „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatyto kriterijų aprašas“ ir „Profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės“. Aprašo naujoje redakcijoje numatyta, jog
reabilitacijos programoje gali dalyvauti asmuo, jeigu jo darbingumo lygis yra 0-45 proc.273 Iki
pakeitimų (priemonės planavimo metu) profesinės reabilitacijos programoje galėjo dalyvauti
asmenys, kurių neįgalumo lygis buvo iki 55 proc. Vidutiniškai 53 proc. asmenų, dalyvaujančių
profesinės reabilitacijos programose, turi 50-55 proc. darbingumo lygį, todėl po priimtų pakeitimų
neįgaliųjų asmenų, kurie galėtų pasinaudoti profesinės reabilitacijos paslaugomis, sumažėjo beveik
perpus. Taip pat po pakeitimų prioritetas pradėtas teikti arčiausiai asmens gyvenamosios vietos
esančiai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai. Paminėtina, kad Lietuvoje šiuo metu
2014 m. sausio 20 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras atstovu rezultatai.
2014 m. sausio 23 d. interviu su VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras atstovu rezultatai.
273 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. Įsakymas Nr. A1-108 Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos
paslaugų poreikio nustatyto kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo. Vilnius: 2013.
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veikia 13 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, todėl dalis neįgaliųjų nukreipiami į
centrus, kurie nebuvo sukurti, panaudojus paramos lėšas.
Asmenų, galinčių pasinaudoti neįgaliųjų profesine reabilitacija, skaičius sumažėjo po Lietuvos darbo
biržos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo „Dėl profesinės reabilitacijos programos
įgyvendinimo“, kuriame buvo nustatytos prioritetinės tikslinės grupės, kurioms turi būti teikiamos
profesinės reabilitacijos paslaugos. Kaip prioritetinė tikslinė grupė išskirti asmenys iki 29 metų bei
asmenys, vyresni kaip 50 metų. Neįgaliųjų procesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai informavo, kad
apie 40 proc. profesinės reabilitacijos paslaugas gaunančių asmenų yra nuo 30 iki 50 metų amžiaus,
todėl šie pakeitimai dar labiau sumažina galimų klientų apimtis.274
Rezultatų tvarumas. Viena iš esminių ES struktūrinės paramos lėšomis įkurtuose ar išplėstuose
objektuose teikiamų socialinių paslaugų tęstinumo sąlygų yra tolimesnis jų finansavimas iš
savivaldybių biudžeto, tačiau dėl ribotų išteklių savivaldybės ne visuomet gali būti pajėgios jį užtikrinti
(lėšos reikalingos tiek darbo užmokesčiui, tiek pastatų išlaikymui finansuoti). Kai kurių projektų
atveju susitarimas su savivaldybėmis yra pasiektas,275 kitais atvejais dar vyksta diskusijos. Stacionarių
socialinių paslaugų teikimą užtikrins 2013–2015 m. Lietuvoje vykstantis socialinės globos įstaigų
licencijavimas, nes licencijas gavusios įstaigos galės vykdyti veiklą po 2015 m. Prie nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo ar įkūrimo rezultatų tęstinumo užtikrinimo
prisidės socialinių paslaugų deinstitucionalizacijos procesas ir prioriteto teikimas nestacionarių
paslaugų tinklo plėtrai.276 Paminėtina, kad pasiektų rezultatų tęstinumui yra svarbios ne tik
objektyvios sąlygos, bet ir subjektyvūs veiksniai, t. y. projektų dalyvių nuostatos naudotis pasiektais
rezultatais. Interviu metu daugelis projektų vykdytojų minėjo, kad projektai padėjo suformuoti
tikslinės grupės nuostatas, pavyzdžiui, gyventi savarankiškai, valdyti finansus, siekti išlaikyti darbo
vietą ir kt.277
Apibendrinimas. ES struktūrinės paramos intervencijų poveikis GKI rodiklių kaitai socialinių
paslaugų srityje ir gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui šalies mastu
buvo pakankamai mažas. Pagal integralios pagalbos plėtrai įgyvendinti skirtą priemonę vykdytų
projektu metu 2013 m. paslaugas namuose gavę žmonės sudarė apie 0,3 proc. viso paslaugas namuose
gavusių žmonių skaičiaus. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai skirta priemonė
buvo panašios apimties, kadangi iki 2014 m. sausio 1 d. pagal ją modernizuotos ar įsteigtos 74 tokias
paslaugas teikiančios įstaigos, t. y. apie 2 proc. bendro šalyje esančių nestacionarių įstaigų skaičiaus.
Stacionarių paslaugų infrastruktūros prieinamumo didinimui ir kokybės gerinimui skirtos priemonės
mastas buvo taip pat nedidelis, nes ES paramos lėšomis buvo įsteigta ar modernizuota 4 proc.
stacionarių socialinių paslaugų įstaigų. Paslaugomis pasinaudojusių žmonių skaičius siekė vos
152 asmenis. ES struktūrinės paramos lėšos didesne apimtimi prisidėjo prie neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų plėtros, nes paramos lėšomis buvo įsteigtos 8 iš 13 šalyje
veikiančių profesinės reabilitacijos įstaigų. Vis dėlto neįgaliųjų, pasinaudojusių sukurtais rezultatais,
skaičius siekė 129 asmenis, nes dėl teisinės bazės pokyčių buvo laikinai sustabdytas profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimas ir nebuvo naudojamasi sukurta infrastruktūra.
Mikro lygiu ES struktūrinės paramos intervencijos socialinių paslaugų srityje buvo labai naudingos,
nes buvo mažinama socialiai pažeidžiamų asmenų, taip pat juos prižiūrėjusių artimųjų, psichologinė ir
socialinė izoliacija, ugdomi tikslinių grupių socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai, sudaromos
galimybės integruotis ar išlikti darbo rinkoje, užkertamas kelias ilgalaikio nedarbo didėjimui ir namų
ūkių pajamų sumažėjimui.

274 2013 m. gruodžio 2 d. Finansų ministerijoje vykusios diskusijos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijų
logikai aptarti rezultatai.
275 2014 m. sausio 21 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras atstovu rezultatai.
276 UAB „PPMI Group“ ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m.
277 2014 m. sausio 20 d. interviu su BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras atstovu rezultatai.
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7.6 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS APLINKAI IR SAUGUMUI
Aplinkos ir saugumo sričiai GKI suteiktas 10 proc. svoris. Išskiriami du šios srities komponentai –
gamtos apsauga ir saugumas, matuojamas nusikalstamumo rodikliais. Pokyčiai gamtos apsaugoje buvo
įvertinti atsižvelgiant į metinius duomenis apie ūkio, buities ir gamybos užterštų (be valymo) nuotekų
išleidimą į paviršinius vandenis (tūkst. m³) ir oro užterštumą sveikatai žalingomis dalelėmis (tūkst.
tonų). Siekiant įvertinti visuomenės saugumo pokyčius, buvo pasirinkti šie rodikliai: „Užregistruotų
nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų“ ir „Asmenų,
nukentėjusių nuo nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų, skaičius“. Toliau pateikiamame grafike
pavaizduota, kaip 2007–2012 m. keitėsi gyvenimo kokybė aplinkos ir saugumo srityje.
64 paveikslas. Aplinką ir saugumą matuojančios GKI srities dinamika 2007–2012 m.

Iš pateikto grafiko matyti, kad GKI reikšmė aplinkos ir saugumo srityje labai stipriai išaugo 2009 m., o
aukščiausią tašką pasiekė 2010 m. (84,8 balo). Toks indekso išaugimas yra stebimas dėl pasiektos
pažangos nuotekų valymo srityje. 2011 m., padidėjus oro taršai ir išaugus nusikalstamumo rodikliams,
GKI reikšmė sumažėjo iki 73,8 balo. Nors 2012 m. gyvenimo kokybė aplinkos ir saugumo srityje dar
šiek tiek nukrito (iki 65,8 balo), ji buvo žymiai aukštesnė nei programavimo laikotarpio pradžioje.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės turėjo nevienodo stiprumo poveikį gamtos
apsaugai ir visuomenės saugumui. Didžiausią poveikį turėjo priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kuri labai svariai prisidėjo prie kartu su nuotekomis į
paviršinius vandenis išleidžiamų teršalų kiekio sumažinimo. Priemonės „Vandens telkinių būklės
gerinimas“ ir „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ turėjo vidutinio stiprumo poveikį. Trijų
priemonių – „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, „Probleminių teritorijų plėtra“ ir
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ – poveikis gyventojų
saugumui buvo nedidelis. Verta pažymėti, kad į saugumo didinimą orientuotos veiklos sudarė tik labai
mažą dalį visų pagal šias priemones vykdytų veiklų, todėl minėtų priemonių nauda neapsiribojo
visuomenės saugumo didinimu. Priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ poveikis buvo
pastebimesnis vietos, o ne šalies lygmenyje. Priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto
plėtra“ poveikis buvo mažas dėl priemonės tikslo – oro taršos mažinimo – specifikos. Siekiant
sumažinti oro užterštumą reikalingos ilgalaikės ir įvairaus pobūdžio priemonės, todėl pagal minėtą
priemonę įsigyti ekologiški autobusai ir nutiesti dviračių bei pėsčiųjų keliai negalėjo stipriai paveikti
oro taršos. Toliau pateikiamas išsamesnis ES struktūrinės paramos priemonių poveikio gamtos
apsaugai ir saugumui įvertinimas.
1. Poveikis gamtos apsaugai. Vienas iš GKI aplinkos ir saugumo srities komponentų yra gamtos
apsauga. Į indeksą buvo įtraukti du situaciją gamtos apsaugoje apibrėžiantys rodikliai: „Ūkio, buities ir
gamybos užterštų (be valymo) nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis“ ir „Oro užterštumas
sveikatai žalingomis dalelėmis“.
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32 lentelė. Į GKI įtraukti gamtos apsaugos rodikliai
Rodikliai
Ūkio, buities ir gamybos užterštų (be
valymo) nuotekų išleidimas į paviršinius
vandenis / tūkst. m³
Oro užterštumas sveikatai žalingomis
dalelėmis / tonos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

628,6

546

89

74,8

62,7

62,7

12,03

12,41

10,90

12,46

14,19

14,19

Nors ES struktūrinė parama stipriai prisidėjo prie teigiamų pokyčių nuotekų valymo bei atliekų
tvarkymo srityse, jos poveikis bendrai šalies vandens ir oro kokybei buvo vidutinis arba mažas. Tam,
kad būtų pasiekti esminiai nacionalinio lygmens pokyčiai aplinkosaugos sferoje, reikalingos ne tik
didelės ir tęstinės investicijos, bet ir įvairių nacionalinėje kompetencijoje esančių reguliacinių ir
mokestinių priemonių taikymas. Pavyzdžiui, siekiant ženkliai sumažinti oro taršą svarbu tinkamai
apsvarstyti visą eilę galimų taršos mažinimo priemonių: pramoninių teršėjų papildomą
apmokestinimą, automobilių mokesčio įvedimą, aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą, dviračių
infrastruktūros vystymą ir kt. ES struktūrinių fondų lėšomis remiamas intervencijas gamtos apsaugos
srityje reikėtų vertinti kaip nacionalines priemones papildančias iniciatyvas, galinčias padėti siekti
išsikeltų aplinkosauginių tikslų.
Bendrą Lietuvos paviršinių vandens telkinių užterštumo lygį leidžia įvertinti Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos strateginio konteksto rodiklis „Vandensaugos tikslus atitinkantys vandens
telkiniai (proc.)“. 2006 m. vandensaugos tikslus atitinkantys vandens telkiniai sudarė 40 proc. visų
Lietuvos vandens telkinių, 2012 m. – 54 proc. 42,1 proc. šio pokyčio turėtų būti siejama su paviršinių
vandens telkinių ekologinės ir (arba) cheminės būklės gerinimui skirta priemone „Vandens telkinių
būklės gerinimas“. Iki 2014 m. sausio 1 d. būklės gerinimo priemonės pagal šią priemonę buvo
pritaikytos 73 vandens telkiniams. Tai sudaro 5,9 proc. visų Lietuvos vandens telkinių278. Svarbu
pažymėti, kad iki 2012 m. pabaigos pasiektas rodiklio „Vandensaugos tikslus atitinkantys vandens
telkiniai (proc.)“ pokytis buvo mažesnis nei tikėtasi. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje buvo
numatyta, kad iki 2015 m. pabaigos visi Lietuvos paviršiniai vandens telkiniai atitiks vandensaugos
reikalavimus.
Priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ taip pat prisidėjo prie
vandensaugos tikslus atitinkančių vandens telkinių procento išaugimo. Priemonės lėšomis finansuotos
veiklos – nuotekų valymo įrenginių renovavimas ir statyba bei dumblo tvarkymo infrastruktūros
kūrimas – leido ryškiai sumažinti nevalytų nuotekų išmetimą į paviršinius vandenis. Atitinkamai,
reikalavimus atitinkančių į aplinką išleidžiamų nuotekų dalis bendrame nuotekų sraute 2007–2012 m.
padidėjo nuo 72,3 proc. iki 97,8 proc. Tai yra dar vienas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
strateginis konteksto rodiklis. Iš viso nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo infrastruktūros vystymui iki
2014 m. balandžio mėn. skirta 629,9 mln. Lt. Iki 2014 m. pradžios priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ lėšomis pastatyti ir renovuoti 73 nuotekų valymo
įrenginiai ir 19,86 dumblo apdorojimo įrenginių. Paminėtina, kad 2012 m. atliktame priemonės
einamajame vertinime nuotekų valymas įvardintas kaip sėkmingiausiai įgyvendinama priemonės
veikla279.
Kai kuriomis ES lėšomis finansuojamomis veiklomis siekiama mažinti požeminio vandens taršą. Prie
tokių veiklų galima priskirti praeityje užterštų teritorijų išvalymą nuo aplinkai pavojingų medžiagų,
nenaudojamų gręžinių likvidavimą bei senų sąvartynų uždarymą. Pirmosios dvi veiklos yra vykdomos
pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, o trečioji – pagal priemonę „Atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas“. Gamyklų, katilinių, kuro sandėlių ir kitų objektų užterštų teritorijų
išvalymas leidžia užtikrinti, kad požeminiai vandenys nebus užteršti naftos produktais, sunkiaisiais
Vadovaujantis Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB reikalavimais, Lietuvoje yra išskirti 1.239 paviršiniai
vandens telkiniai.
279 Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas. Parengė jungtinės
veiklos pagrindu veikiančių įmonių grupė UAB „Eko Rivi“, UAB „Civitta“ ir advokatas Paulius Docka pagal LR aplinkos
ministerijos užsakymą. Vilnius, 2012, p. 33.
278
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metalais ar kitomis aplinkai žalingomis medžiagomis. Nenaudojamų gręžinių likvidavimas svarbus
todėl, kad šie gręžiniai yra potencialūs požeminio vandens taršos šaltiniai. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ išvalyta 18,16 ha teritorijos ir likviduoti 62
gręžiniai. Seni sąvartynai yra žalingi požeminiam vandeniui dėl to, kad didele sunkiųjų metalų ir
organinių junginių koncentracija pasižymintis sąvartynų filtratas gali skverbtis į gruntą ir pasiekti
gruntinius vandenis. Naujuose sąvartynuose sąvartynų filtratas yra surenkamas ir tvarkomas. Iki 2014
m. sausio 1 d. pagal priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ uždaryti ir sutvarkyti 242
sąvartynai. Tai sudaro apie 30 proc. visų nepavojingųjų atliekų sąvartynų. Lietuvos geologijos tarnybos
duomenys rodo, kad požeminio vandens kokybė 2005–2012 m. keitėsi nežymiai280. Nors išvardintos
veiklos turėjo teigiamą poveikį gruntinio vandens būklei atskirose teritorijose (pavyzdžiui, prie
uždarytų sąvartynų), jos darė tik labai mažą įtaką požeminio vandens kokybei šalies mastu.
Eurostat pateikiami duomenys rodo, kad 2011 m. Lietuvos oro užterštumas sveikatai žalingomis
dalelėmis buvo didesnis nei 2007 m. Kita vertus, būtų neteisinga sakyti, kad ES struktūrinės paramos
panaudojimas Lietuvoje buvo atsietas nuo oro taršos mažinimo tikslų. Senų sąvartynų uždarymas
teigiamai veikia ne tik požeminio vandens, bet ir oro kokybę, nes šiuose sąvartynuose susidaro orą
teršiančios dujos. Senų sąvartynų dujos, sąvartynui veikiant patekdavusios į atmosferą, uždarytuose
sąvartynuose yra sėkmingai surenkamos ir panaudojamos. Taip pat pažymėtina, kad visa eilė ES
struktūrinės paramos priemonių numato dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimą. Ši infrastruktūra yra svarbi
siekiant sudaryti žmonėms sąlygas įveikti nedidelius atstumus be automobilio. Tai, kaip ir pagal
priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ įsigyjami ekologiški autobusai, turėtų
prisidėti prie anglies dioksido emisijų mažinimo. Pagal priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo
transporto plėtra“ iki 2014 m. sausio 1 d. atnaujintos 68 viešojo transporto priemonės. Nepaisant šių
veiklų, ES struktūrinės paramos poveikis oro taršai Lietuvoje buvo nežymus.
2. Poveikis saugumui. Siekiant įvertinti visuomenės saugumo pokyčius 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos įgyvendinimo laikotarpiu, į GKI buvo įtraukti du rodikliai: „Užregistruotų nusikaltimų,
baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų“ ir „Asmenų, nukentėjusių nuo
nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų, skaičius“.
33 lentelė. Į GKI įtraukti visuomenės saugumo rodikliai
Rodikliai
Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų
nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst.
gyventojų / skaičius
Asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų,
baudžiamųjų nusižengimų, skaičius /
skaičius

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.282

2.441

2.631

2.508

2.626

2.761

44.604

46.280

46.814

43.043

43.350

46.296

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojai 2012 m. buvo mažiau saugūs nei 2007 m.
2012 m. 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų teko 2.761 užregistruota nusikalstama veika, t. y.
479 nusikalstamomis veikomis daugiau nei 2007 m. 2012 m., lyginant su 2007 m., išaugo ir
nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų skaičius. Pagrindine nusikalstamumo išaugimo
priežastimi laikytina 2008 m. šalį ištikusi ekonominė krizė, lydima padidėjusio nedarbo lygio ir
sumažėjusių gyventojų pajamų. Nors ES struktūrinė parama neturėtų būti priskiriama prie svarbiausių
visuomenės saugumo lygį lemiančių veiksnių, tikėtina, kad ji turėjo nedidelį teigiamą poveikį, o be ES
lėšomis remiamų intervencijų nusikalstamumas Lietuvoje būtų išaugęs dar labiau.
Pagrindinė ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojama veikla, prisidėjusi prie nusikalstamumo
prevencijos, buvo gatvių ir kitų viešųjų objektų apšvietimo gerinimas. Ši veikla buvo vykdoma pagal
tris priemones: „Regioninių ekonomikos centrų plėtra“, „Probleminių teritorijų plėtra“ ir „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Iš viso pagal šias priemones iki
280 Detalesnė

informacija adresu:
https://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=1265&lang=lt.
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2014 m. sausio 1 d. įgyvendinti 75 viešųjų erdvių apšvietimą pagerinę projektai. Dauguma jų (42) buvo
vykdomi priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
lėšomis. Šių projektų veiklos buvo vykdomos kaimo vietovėse, kur prasta viešųjų erdvių apšvietimo
būklė dažnai yra rimta problema, neigiamai atsiliepianti gyventojų saugumui.
Sėkmingo ES lėšomis finansuoto projekto, nukreipto į gyventojų saugumo didinimą, pavyzdys
Nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“
buvo vykdomas projektas „Visagino miesto gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant jų
investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. Vienas iš projekto uždavinių buvo padidinti gyvenimo sąlygų
saugumo lygį Visagino mieste. Tuo tikslu rizikos zonose buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bei modernizuota
apšvietimo sistema. Siekiant užtikrinti projekto rezultatų tvarumą pasibaigus projekto veikloms, Visagino savivaldybės
administracija samdo įmonę, kuri atlieka vaizdo stebėjimą 24 val. per parą. Yra pagrindo teigti, kad projektas padarė
Visagino miestą saugesnį. 2012 m. Visagine nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, lyginant su
2007 m., sumažėjo 19,5 proc. (nuo 2.187 iki 1.761). Turint omenyje pablogėjusią nusikalstamumo statistiką šalies lygiu,
Visagino pasiekta pažanga vertintina kaip ženkli.

Tikėtina, kad visuomenės saugumui teigiamai atsiliepė ir kai kurios LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atsakomybei priskirtos priemonės. Iš jų verta išskirti dvi glaudžiausiai su visuomenės
saugumo problematika susijusias priemones: „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“ bei „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“. Pagal pirmąją priemonę yra įgyvendinami
veiklos modeliai, priemonės ir paslaugos, skatinančios socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką. Priemonės lėšomis pažeidžiamoms ir labiausiai į
nusikalstamumą linkusioms socialinėms grupėms suteikiami integracijai į visuomenę svarbūs
bendrieji įgūdžiai (kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbos ir kt.) bei psichologinė pagalba. Iki 2014
m. sausio 1 d. pagal šią priemonę remiamose veiklose iš viso dalyvavo daugiau nei 23,1 tūkst.
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų. Tarp jų buvo 7.123 nuteistieji ir asmenys,
paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 1.711 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ligomis, ir 2.217 socialinės rizikos šeimų narių, kuriems taikytos priemonės, skatinančios
juos integruotis į visuomenę. Priemonė „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ pradėta įgyvendinti tik 2013 m., todėl kol kas
ji negalėjo padaryti reikšmingos įtakos visuomenės saugumui. Priemone siekiama padėti asmenims,
sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant
išvengti jų socialinės atskirties. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal šią priemonę remiamoje veikloje dalyvavo
207 sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis asmenys.

7.7 ES INTERVENCIJŲ POVEIKIS NACIONALINEI INFRASTRUKTŪRAI
Nacionalinei infrastruktūrai GKI suteiktas toks pats svoris kaip aplinkai ir saugumui – 10 proc. Šiame
skyriuje vertinamas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikis trijų rūšių – susisiekimo,
plačiajuosčio ryšio ir rekreacinei – infrastruktūrai. Susisiekimo infrastruktūros pokyčiams įvertinti
buvo naudojami 2007–2012 m. duomenys apie valstybinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta
danga ilgį (km), geležinkelio ilgį ir kelių eismo įvykių skaičių. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
rodiklis buvo „Plačiajuosčio ryšio skvarba, tenkanti 100 gyventojų, įskaitant ISDN ekvivalentines
linijas“, o rekreacinės infrastruktūros – „Sutvarkytų želdynų (parkų ir skverų) plotas (ha)“. Toliau
pateikiamame grafike pavaizduota, kaip 2007–2012 m. keitėsi gyvenimo kokybė infrastruktūros
srityje.
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65 paveikslas. Pokyčius infrastruktūroje matuojančios GKI srities dinamika 2007–2012 m.

Iš pateikto grafiko matyti, kad 2007–2010 m. gyvenimo kokybė nacionalinės infrastruktūros srityje
nuosekliai augo. Šis augimas nustatytas dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta
danga ilgio didėjimo, eismo įvykių skaičiaus mažėjimo ir plačiajuosčio ryšio skvarbos didėjimo. Tai,
kad infrastruktūros srities GKI didžiausią reikšmę įgijo 2010 m. (93,5 balo), rodo, jog ES struktūrinė
parama sudarė sąlygas šalies infrastruktūros vystymuisi, nepaisant šalį apėmusios ekonominės krizės.
2011 ir 2012 m. indekso reikšmė šiek tiek sumažėjo – daugiausia dėl tais metais mažėjusio sutvarkytų
želdynų skaičiaus.
Didžiausią poveikį turėjo priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ bei „Valstybinės
reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“. Pirmoji priemonė
reikšmingai prisidėjo prie šviesolaidinės infrastruktūros vystymo, o antroji – prie valstybinės reikšmės
kelių kokybės gerinimo. Keturios priemonės – „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“, „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas,
techninių parametrų gerinimas“, „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir
plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ bei „Saugų eismą
gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ – turėjo vidutinį arba
mažą poveikį. Be atskiro vertinimo sunku pasakyti, kaip svariai prie eismo įvykių skaičiaus kaitos
prisidėjo pagal priemonę „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį
aplinkai“ diegtos saugaus eismo inžinerinės priemonės. Atitinkamai, sudėtinga įvertinti, kaip LR
vidaus reikalų ministerijos atsakomybei priskirtos priemonės paveikė gyventojų migracijos procesus
regioniniuose ekonomikos augimo centruose, probleminėse teritorijose ir kaimo vietovėse.
Pažymėtina, kad konkretaus miesto migracijos saldo priklauso nuo daugelio veiksnių, iš kurių vienas
svarbiausių – ekonominė šalies būklė.
2007–2013 m. ES struktūrinė parama darė įtaką šalies infrastruktūros – susisiekimo, plačiajuosčio
ryšio, rekreacinės ir kt. – plėtrai. GKI pokyčius šalies infrastruktūroje atspindi šiais rodikliais.
34 lentelė. Į GKI infrastruktūros rodikliai
Rodikliai
Valstybinės reikšmės automobilių kelių su
patobulinta danga ilgis metų pabaigoje / km
Kelių eismo įvykių skaičius / skaičius
Geležinkelio ilgis metų pabaigoje / km
Plačiajuosčio ryšio skvarba, tenkanti 100
gyventojų, įskaitant ISDN ekvivalentines
linijas / vnt.
Sutvarkytų želdynų (parkų ir skverų) plotas
/ ha

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13.228

13.667

13.664

13.814

13.876

13.975

6.448
1.766,3
17,1

4.796
1.765,4
21,1

3.805
1.767,6
23,8

3.560
1.767,6
27,1

3.266
1.1767,6
30,9

3.392
1.767,6
35,4

5.810,6

5.810,6

6.332,6

6.332,6

3.266,8

1.760
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ES struktūrinė parama turėjo nevienodo stiprumo poveikį skirtingų rūšių infrastruktūros vystymui.
Didžiausias poveikis užfiksuotas valstybinės reikšmės automobilių kelių būklės gerinimo ir
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros vystymo srityse. ES struktūrinė parama prisidėjo prie eismo
saugumo didėjimo, nors pamatuoti šį poveikį skaičiais yra sudėtinga. Trijų LR vidaus reikalų
ministerijos atsakomybei priskirtų priemonių lėšomis buvo gražinama gyvenamoji aplinka: tvarkomos
gatvės, alėjos, miesto aikštės, želdynai, rekonstruojami kultūrinės paskirties pastatai ir kt. Tikėtina,
kad tai teigiamai veikė demografinę situaciją ir verslo aplinką kaimo vietovėse, probleminėse
teritorijose ir regioniniuose ekonomikos augimo centruose. ES struktūrinės paramos poveikį
geležinkelių infrastruktūros vystymui vertinti dar anksti, nes dauguma šios srities projektų dar
nebaigti.
Prie kelių infrastruktūros gerinimo ir eismo saugumo didinimo prisidėjo penkios ES lėšomis
finansuojamos priemonės: „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo
didinimas, techninių parametrų gerinimas“, „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas“, „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas,
miestų aplinkkelių tiesimas“, „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ bei
„Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Iki 2014 m.
sausio 1 d. kelių infrastruktūros vystymo ir saugumo didinimo projektams iš viso išmokėta 2.963 mlrd.
Lt. ES lėšomis finansuojamais projektais iki 2014 m. sausio 1 d. nutiesti arba rekonstruoti keliai, kurių
bendras ilgis yra 1.473,44 km. Tai sudaro 2 proc. bendro Lietuvos kelių su danga ilgio 2012 m.
Maždaug pusę ES lėšomis nutiestų arba rekonstruotų kelių sudarė išasfaltuoti žvyrkeliai. Iki 2014 m.
pradžios pagal ES struktūrinės paramos priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybinės reikšmės kelių tinkle buvo išasfaltuota
737 km žvyrkelių. Bendras kelių su patobulinta danga (asfalto arba cementbetonio) ilgis valstybinės
reikšmės kelių tinkle 2012 m. pabaigoje buvo 1.010 km didesnis nei 2006 m. Iki 2013 m. pradžios ES
lėšomis išasfaltuoti žvyrkeliai sudaro 73 proc. šio prieaugio. Be žvyrkelių asfaltavimo pagal šią
priemonę buvo vykdomi esamos kelio dangos stiprinimo, keitimo ir platinimo darbai. Iki 2012 m.
pabaigos rekonstruota 177,99 km kelių ruožų. Taigi priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir
geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ teko svarbus vaidmuo Lietuvos
valstybinės reikšmės kelių kokybės gerinimo procese.
Ženklų poveikį TEN-T tinklui priklausančių valstybinės reikšmės kelių kokybei turėjo priemonė
„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių
parametrų gerinimas“. Iki 2014 m. sausio 1 d. šios priemonės lėšomis buvo rekonstruota 284,6 km ir
nutiesta 8,3 km TEN-T tinklo automobilių kelių. Bendras įgyvendinant priemonę rekonstruotų ir
nutiestų kelių ilgis sudaro apie 18 proc. viso valstybinės reikšmės kelių, priklausančių TEN-T tinklui,
ilgio. Mažesnį poveikį turėjo priemonė „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra“. Iki 2014 m. pradžios pagal šią priemonę nutiestų ir rekonstruotų vietinės reikšmės kelių ilgis
buvo lygus 263,95 km. Tai sudaro 0,5 proc. viso vietinės reikšmės kelių su danga ilgio. Priemonė tik
nežymiai prisidėjo prie vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga (asfalto arba cementbetonio) ilgio
didėjimo.
Palyginti nedidelį poveikį ES struktūrinė parama turėjo šalies kelių tinklo plėtrai. Lyginant su 2006 m.
pabaiga, 2012 m. pabaigoje šalies kelių su danga ilgis buvo 1.362 km didesnis. Tuo tarpu ES lėšomis iki
2014 m. pradžios buvo nutiesta 31,6 km naujų kelių. Dauguma jų (21,42 km) – pagal priemonę „Saugų
eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Tai rodo, kad ES
struktūrinės paramos indėlis į naujų kelių tiesimą buvo kuklus.
Bendra šalies kelių eismo saugumo situacija 2007–2013 m. gerėjo. Kelių eismo įvykių skaičius
sumažėjo nuo 6.448 eismo įvykių 2007 m. iki 3.418 2013 m. Nors prie eismo saugumo didinimo
prisidėjo visos LR susisiekimo ministerijos atsakomybei priskirtos priemonės, verta atskirai paminėti
tas, kurių metu buvo vystoma saugaus eismo inžinerinė infrastruktūra. Tokių priemonių buvo trys:
„Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“, „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ bei „Saugų eismą gerinančios inžinerinės
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infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Saugaus eismo inžinerinės infrastruktūros
vystymas apima daug inžinerinių priemonių: šviesoforinės eismo reguliavimo įrangos rekonstravimą,
gatvės apšvietimo gerinimą, kelio atitvarų įrengimą, sankryžų rekonstrukciją, pėsčiųjų perėjų
įrengimą, pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimą ir kt. Laikoma, kad efektyviausios iš jų – sankryžų
rekonstravimas į žiedines bei pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas281. Nekelia abejonių tai, kad saugaus
eismo inžinerinių priemonių diegimas prisidėjo prie saugumo situacijos gerinimo Lietuvos keliuose.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimo laikotarpiu pastebimas nuoseklus bendro
,,juodųjų dėmių“ skaičiaus mažėjimas. Kita vertus, skaičiais įvertinti eismo saugumo inžinerinių
priemonių poveikio mastą nėra galimybių. Pažymėtina, kad ES lėšomis buvo investuojama ne tik į
kelių, bet ir į geležinkelių eismo saugumą. Šiuo metu pagal priemonę „Kelių tinklo tobulinimas gerinant
saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ modernizuojama ekstremalių ir krizinių situacijų
padarinių likvidavimo (toliau – EKSPL) sistema geležinkelyje.
Vertinti geležinkelių infrastruktūros vystymui skirtos ES struktūrinės paramos poveikį yra per anksti,
nes didžioji dalis šios srities projektų dar nebaigti. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal priemonę
„Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros
sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ buvo įgyvendinti 4 projektai. Priemonės lėšomis
nutiesta ir rekonstruota 37,82 km TEN-T tinklo geležinkelių kelių (2,1 proc. eksploatacinių kelių ilgio),
viešiesiems logistikos centrams steigti parengta 10 ha ploto teritorija. Dar trys geležinkelio
infrastruktūros vystymo projektai buvo įgyvendinti pagal priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir
geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“. Pažymėtina, kad bendras Lietuvos
geležinkelio ilgis 2007–2013 m. beveik nedidėjo, o 2013 m. geležinkelių transportu vežtų krovinių
kiekis buvo mažesnis nei 2007 m.
Nuo 2007 iki 2012 m. daugiau nei dvigubai išaugo plačiajuosčio ryšio skvarba (plačiajuosčio ryšio
linijų skaičius, tenkantis šimtui gyventojų). Šį pasiekimą reikėtų sieti su ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuojamos priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ rezultatais. Pagal šią
priemonę įgyvendinant skaitmeninės atskirties mažinimui skirtą projektą RAIN-2, iki 2013 m.
pradžios nutiesta 4.916 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Tai sudaro daugiau kaip penktadalį
(20,7 proc.) visos Lietuvoje paklotos magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros282. Projekto indėlis į
šviesolaidinės infrastruktūros vystymą Lietuvoje yra labai ženklus. Pažymėtina, kad naująja
šviesolaidine infrastruktūra naudojasi ne tik kaimo vietovių namų ūkiai, bet ir viešojo administravimo
institucijos, mokyklos ir verslo įmonės. Mažų miestelių ir kaimo bibliotekos suteikia galimybę naudotis
internetu tiems asmenims, kuriems labiausiai gresia skaitmeninė atskirtis – vyresniems ir socialinės
rizikos grupėms priskiriamiems gyventojams.
Trys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos priemonės buvo nukreiptos į žmonių gyvenamosios
aplinkos gerinimą: „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir „Probleminių teritorijų plėtra“. Iki 2014 m.
pradžios pagal šias priemonės išmokėta 696,5 mln. Lt. Pinigai buvo panaudoti gatvių, alėjų, miesto
aikščių, želdynų tvarkymui, kultūrinės paskirties pastatų rekonstrukcijai, dviračių ir pėsčiųjų takų
tiesimui ir kitoms veikloms, vykdomoms regioniniuose ekonomikos augimo centruose, probleminėse
teritorijose ir kaimo vietovėse. Vienas iš pagrindinių šio tipo intervencijų tikslų – stabdyti emigracijos
srautus. Žemiau pateikiame 2006–2013 m. migracijos saldo regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir probleminėse teritorijose.

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m., p. 139.
2013 m. duomenimis Lietuvoje iš viso yra paklota apie 23.700 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. Žr.
Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas“, pirmoji tarpinė
ataskaita. LR Susisiekimo ministerijos užsakymu parengė UAB „InComSystems“, 2013 m.
281
282
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35 lentelė. Migracijos saldo regioniniuose ekonomikos augimo centruose 2006–2013 m.
2006
-4.281

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-4.412

-3.797

-5.673

-11.901

-6.111

-4.671

2013
-3.873

36 lentelė. Migracijos saldo probleminėse teritorijose 2006–2013 m.
2006

2007
-5.564

-5.042

2008
-4.045

2009
-6.067

2010
-10.617

2011
-6.313

2012
-5.026

2013
-4.627

2006 m. regioninių ekonomikos augimo centrų migracijos saldo buvo -4.281, 2013 m. – -3.873.
Probleminėse teritorijose situacija taip pat šiek tiek pagerėjo: 2006 m. migracijos saldo 14-oje
probleminių savivaldybių buvo -5.564, o 2013 m. – -4.627. Vis dėlto iš pateiktos lentelės matyti, kad
svarbiausias migracijos pokyčių veiksnys 2006–2013 m. buvo ekonominė šalies padėtis. Tiek
regioniniuose ekonomikos augimo centruose, tiek probleminėse teritorijose žemiausi migracijos saldo
buvo fiksuojami 2009–2011 m., t. y. ekonominės krizės metais. Kokią įtaką gyventojų migracijos eigai
darė priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir „Probleminių teritorijų plėtra“, be
atskiro vertinimo pasakyti sudėtinga. Lygiai taip pat sunku pamatuoti, kokį poveikį vidinei migracijai
tarp kaimo ir miesto turėjo priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“. Turimi duomenys rodo, kad 2012 ir 2013 metai pasižymėjo ryškiausiu kaimo
gyventojų mažėjimu per pastaruosius aštuonerius metus. Praėjusiais metais atvykusiųjų iš kaimo į
miestą buvo 2.127 asmenimis daugiau nei tų, kurie persikėlė iš miesto į kaimą.
37 lentelė. Kaimo-miesto migracijos saldo 2006–2013 m.283
2006
428

2007
-41

2008
-2.020

2009
717

2010
302

2011
514

2012

2013

2.920

2.127

Vadovaujantis kitų GKI pavyzdžiais į GKI buvo įtrauktas rodiklis „Sutvarkytų želdynų (parkų ir skverų)
plotas (ha)“ Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad sutvarkytų želdynų plotas 2011 m. ir 2012 m.
ženkliai sumažėjo. Tai reikėtų sieti su šalį apėmusia ekonomine krize ir pablogėjusia savivaldybių
finansine padėtimi. Savivaldybėms vis mažiau dėmesio skiriant želdynų tvarkymui, ES parama tapo
svarbiu žaliųjų erdvių gyvybingumo palaikymo veiksniu. Iki 2014 m. sausio 1 d. ES lėšomis sutvarkyti
arba įrengti 23 želdynai, dauguma jų (16) – kaimo vietovėse. Taigi reikia pastebėti, kad nors atskirose
vietovėse už ES pinigus buvo įrengti (sutvarkyti) želdynai, vertinant visos šalies mastu ES parama
nebuvo tas instrumentas, kuris būtų leidęs sustabdyti želdynų skaičiaus mažėjimą.

283 Migracijos saldo apskaičiuotas pagal tokią formulę: iš kaimo į miestą atvykusių žmonių skaičius – iš miesto į kaimą
atvykusių žmonių skaičius.
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IŠVADOS
Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės vertinimo išvados pagal atskirus vertinimo klausimus.
Konteksto analizė
1. Kaip keitėsi socialinė – ekonominė situacija ir makroekonominiai / konteksto rodikliai socialinės
atskirties ir skurdo mažinimo srityje Lietuvoje, ES ir kitose ES valstybėse?
Nagrinėjant socialinius ir ekonominius pokyčius, 2007–2013 m. laikotarpį galima suskirstyti į tris
etapus. Pirmasis etapas apėmė 2007 m., kai makroekonominiai rodikliai buvo pasiekę rekordinį lygį ir
buvo fiksuojamas itin spartus ūkio augimas. Antrasis etapas truko 2008–2010 m., kai dėl ekonominės
krizės buvo fiksuojamas ekonominės situacijos, užimtumo, nedarbo, gyvenimo sąlygų rodiklių
prastėjimas. Trečiasis etapas apėmė 2011–2013 m., kai po pasiekto dugno Lietuvos ir kitų šalių ūkis
stabilizavosi ir rodikliai pradėjo gerėti. Ekonominė krizė darė itin neigiamą poveikį užimtumo ir
nedarbo rodikliams šalyje. Pavyzdžiui, 2010 m. Lietuvos gyventojų užimtumo rodiklis buvo vienas
žemiausių ES ir Lietuva lenkė tik keletą Pietų Europos šalių. Nedarbo lygis 2010 m. siekė net 18 proc.
ir buvo mažesnis tik už Latvijoje ir Ispanijoje tais metais užfiksuotą nedarbą. Ekonominės krizės
laikotarpiu itin išaugo jaunimo ir ilgalaikio nedarbo lygis.
Skurdo rizikos lygis Lietuvoje 2007–2013 m. mažai keitėsi ir siekė apie 20 proc. ES šalių kontekste
Lietuva pagal šį rodiklį tiek ūkio pakilimo laikotarpiu, tiek nuosmukio metu buvo sąrašo antroje
pusėje. 2007 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekė 20 proc. ir buvo didesnis nei ES vidurkis. 2008–
2011 m. Lietuva pateko tarp penkių ES valstybių narių, kuriose užfiksuotas didžiausias skurdo rizikos
lygis. 2012 m. skurdo rizikos lygis šalyje siekė 18,6 proc. Šis rodiklis yra santykinis dydis, todėl nei
ūkio pakilimo, nei nuosmukio laikotarpiu jis ženkliau nekito. Iki 2008 m. skurdo rizikos lygis išliko
stabilus, nes pajamų skirtumai šalyje nekito: atlyginimai kilo, bet buvo didinamos ir pensijos,
socialinės išmokos. 2008–2009 m. visų gyventojų pajamos mažėjo, pensijos ir socialinės išmokos taip
pat buvo sumažintos. Paminėtina, kad skurdo „profilis“ dėl pajamų lygio kitimo irgi šiek tiek keitėsi,
bet didžiausią skurdo riziką patiriančios visuomenės grupės iš esmės likdavo tos pačios. Daugiausiai
žmonių žemiau skurdo rizikos ribos gyvena kaimo vietovėse, yra bedarbiai, priklauso vaikų ar jaunimo
amžiaus grupėms, gyvena namų ūkiuose, kuriuos sudaro vienas asmuo su išlaikomais vaikais, du
suaugusieji su trim ir daugiau išlaikomų vaikų ar vienas suaugęs asmuo.
2. Kokie yra reglamentų ir kitų strateginių dokumentų reikalavimai 2007–2013 m. laikotarpiu dėl
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo prioriteto? Kaip keičiasi
teisės aktų ir strateginių dokumentų nuostatos 2014–2020 m. (lyginamoji analizė)?
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje buvo išskirta 3 prioritetinė kryptis
„Gyvenimo kokybė ir sanglauda“, kurioje numatyta siekti gyvenimo kokybės gerinimo, investuojant į
vietos potencialo panaudojimą, viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą bei geresnę
aplinkos kokybę. ES paramos programavimo dokumentuose nebuvo numatytas atskiras prioritetas
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, todėl šiems tikslams skirtos intervencijos nebuvo
koncentruotos, o priemonės buvo išskaidytos ir įgyvendinamos per atskirus prioritetus. Skurdo ir
socialinės atskirties mažinimas 2007–2013 m. laikotarpiu daugiausia buvo siejamas su nedarbo
mažinimu ir darbo jėgos gebėjimų stiprinimu.
2014–2020 m. laikotarpiu, lyginant su ankstesne finansine perspektyva, pastebėtina, kad skurdo ir
socialinės atskirties problemas siekiama spręsti koncentruotai, t. y. tiek ES strateginiuose
dokumentuose, tiek ES finansinės paramos reglamentuose skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
suplanuoti atskiri prioritetai ir iniciatyvos, numatytos konkrečios priemonės ir remiami veiksmai.
Bendrajame ES struktūrinės paramos reglamente buvo išskirtas atskiras 9 teminis tikslas – socialinės
įtraukties skatinimas ir kova su skurdu (socialinių įmonių rėmimas, aktyvios įtraukties užtikrinimas,
marginalių bendruomenių (pavyzdžiui, romų) integracija, socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių
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skatinimas). Naujuoju programavimo laikotarpiu apskritai siekiama sutelkti ES struktūrinės paramos
lėšas į ribotą skaičių prioritetinių sričių ir užtikrinti, kad ES sanglaudos politikos investavimo kryptys
kuo labiau prisidėtų prie strategijos „Europa 2020” įgyvendinimo. Padidėjusį dėmesį skurdo ir
socialinės atskirties klausimams lėmė ekonominė krizė.
Tinkamumo analizė
3. Aprašyti veiksmų programų priemonių, prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės
atskirties ir skurdo rizikos mažinimo, intervencijų logiką ir išnagrinėti intervencijų tęstinį tinkamumą
veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu.
2007–2013 m. programiniuose dokumentuose skurdo ir socialinės atskirties intervencijų logika
nebuvo eksplicitiškai išreikšta, o priemonių planavimas vyko atskirų institucijų lygiu. Vertinimo metu,
vadovaujantis teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis, buvo parengtas intervencijų „žemėlapis“,
susiejantis 2007–2013 m. veiksmų programų priemones, prisidedančias prie skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo. Priemonės suskirstytos į penkias intervencijų kategorijas: įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo intervencijos, aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos, sveikatos paslaugų
teikimo intervencijos, švietimo paslaugų teikimo intervencijos ir socialinių paslaugų teikimo
intervencijos. Kiekvienai iš šių penkių intervencijų kategorijų buvo nubraižyti loginiai modeliai,
susiejantys konkretaus sektoriaus problemas, įgyvendinamas veiklas, siekiamus produktus bei
rezultatus.
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijų „žemėlapiui“ buvo priskirtos 33 priemonės.
Veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu buvo užtikrintas visoms penkioms intervencijų
kategorijoms priklausančių priemonių intervencijų tęstinis tinkamumas. Įdarbinimo ir užimtumo
intervencijų kategorijoje, atsižvelgiant į ekonominės krizės poveikį, buvo keičiama intervencijų logika,
o esminės jos tęstinio tinkamumo užtikrinimo sąlygos buvo priemonėms skirto finansavimo pokyčiai
ir naujų priemonių įtraukimas. Atsižvelgiant į papildomų lėšų ADRP priemonėms poreikį, buvo
daugiau nei 4 kartus padidintas priemonei „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ skirtas
finansavimas, atitinkamai sumažinant mažiau populiarioms priemonėms numatytas lėšas. Iškilus
jaunimo nedarbo problemai, į veiksmų programas buvo įtrauktos specialiai jaunimui skirtos
priemonės, iš kurių itin svarbi buvo „Parama pirmajam darbui“, pakeitusi iki tol taikytą SODROS
lengvatą. Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų kategorijos priemonių intervencijos logikai
ekonominiai ir socialiniai pokyčiai didelės įtakos nedarė. Buvo pakeistos tik priemonėms skirtų lėšų
sumos, atitinkamai sumažinant socialinio būsto plėtrai skirtas lėšas (kai buvo identifikuotas visas
probleminių savivaldybių turimas materialinio turto fondas) ir padidinant daugiabučių renovavimui
numatytą finansavimą.
Sveikatos paslaugų teikimo intervencijų ir švietimo paslaugų teikimo intervencijų logika iš esmės
nebuvo keičiama. Paminėtina, kad prasidėjus ekonominei krizei ir pritrūkus nacionalinio finansavimo
lėšų buvo nuspręsta ES struktūrinės paramos lėšomis švietimo sektoriuje įgyvendinti priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Esminis socialinių paslaugų teikimo intervencijų logikos
pokytis 2007–2013 m. laikotarpiu taip pat buvo susijęs su naujos priemonės „Stacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra“ įtraukimu. Dėl krizės sumažėjus nacionaliniam finansavimui
nebebuvo galimybės modernizuoti stacionarių socialinių paslaugų teikimo įstaigų, nors šių įstaigų
būklė ypač prasta ir poreikis tokioms veikloms yra didelis.
4. Ar pakankamai Lietuvoje išnaudojamos ES struktūrinės paramos teikiamos galimybės, sprendžiant
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo problemas? Kokia yra kitų
ES valstybių narių praktika?
5. Ar pasirinktos tinkamos priemonės ir būdai gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo
rizikos mažinimo strateginiam prioritetui įgyvendinti?
2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje įgyvendintos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, gyvenimo
kokybės gerinimo priemonės iš esmės atitiko kitose ES valstybėse narėse vykdytus veiksmus. Visose
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šalyse prioritetas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje buvo teikiamas įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo intervencijoms, t. y. individualių trūkumų teorijos rekomenduojamiems
veiksmams. Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas struktūrinių nesėkmių teorijos
rekomenduojamiems veiksmams (viešųjų paslaugų plėtrai), kurie tiek ES dokumentuose, tiek
teorinėje literatūroje apibrėžiami kaip prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidedantys
elementai.
ES struktūrinės paramos naudą ribojo planavimo ir įgyvendinimo problemos. Planuojant buvo
remiamasi ne įrodymais apie realų intervencijų poreikį, bet normatyviniais reikalavimais. Pavyzdžiui,
planuojant bedarbiams skirtas priemones, buvo vadovaujamasi teisės aktuose išskirtomis tikslinėmis
grupėmis, kurioms turėtų būti taikomos ADRP priemonės. Reaguojant į ekonominės krizės pasekmes,
2007–2013 m. laikotarpiu didžioji skurdo ir socialinės atskirties mažinimui numatytų lėšų dalis buvo
išmokėta remiamam įdarbinimui ir profesinio mokymo veikloms. Mažiau dėmesio buvo skirta socialiai
pažeidžiamų grupių socialinei integracijai, nors ji yra pirmasis žingsnis, kurį įveikus jau turėtų būti
taikomos įdarbinimo priemonės. Specifinėms socialinės rizikos grupėms (nuteistiesiems,
priklausomiems asmenims, tautinėms mažumoms, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems
žmonėms, socialinės rizikos šeimų vaikams ir kt.) skirti socialinių įgūdžių formavimo ir socialinės
integracijos modeliai įgyvendinami per projektus. Pasibaigus finansavimui, baigiasi ir paslaugų
teikimas, sukurti modeliai nėra institucionalizuojami, neužtikrinamas paslaugų tęstinumas, nors itin
pažeidžiamoms socialinėms grupėms reikalingas nuolatinis konsultavimas. ADRP priemonėmis jau
siekiama integruoti žmones į darbo rinką, tačiau, jei nėra pirmosios grandies, t. y. socialinių įgūdžių ir
socialinės integracijos, įdarbinimo intervencijų poveikis būna taip pat mažesnis.
Planuojant socialinio būsto plėtrą, nebuvo tinkamai įvertintas realus intervencijų poreikis visose
savivaldybėse ir, vadovaujantis normatyvine logika, lėšos buvo koncentruotos probleminėse
teritorijose. 2007 m. 23 šalies savivaldybėse socialinio būsto poreikis buvo didesnis nei šalies vidurkis
ir tik 6 iš šių savivaldybių buvo įtrauktos į probleminių teritorijų sąrašą (likusiose 8 probleminėse
savivaldybėse socialinio būsto poreikis buvo mažesnis už šalies vidurkį). Dėl netinkamo teritorinio
planavimo ES struktūrinės paramos nauda buvo mažinama toms savivaldybėms, kuriose socialinio
būsto problemos buvo aktualesnės.
Planuojant finansines lėšas socialinių paslaugų plėtrai, nebuvo išnagrinėtas ir nustatytas stacionarių ir
nestacionarių socialinių paslaugų poreikis regionuose, o lėšos buvo paskirstytos pagal tikslinių grupių
konkrečioje teritorijoje skaičių. Pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“ didesnį
finansavimą gavo didesnės apskritys ir savivaldybės, aktyviau teikusios paraiškas, nors mažesnėse
savivaldybėse tokių paslaugų poreikis buvo didesnis. Dėl šios priežasties priemonė ne visai prisidėjo
prie jai keliamo tikslo – mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse –
pasiekimo. Be to, įgyvendinant šią priemonę, buvo siekiama paskatinti nevyriausybinį sektorių
aktyviau dalyvauti teikiant nestacionarias socialines paslaugas, numatytos net ir finansinės paskatos,
tačiau daugiau paramos lėšų vis tiek gavo biudžetinės įstaigos.
Finansinių išteklių pasiskirstymo analizė
6. Koks intervencijų (pagal visas veiksmų programas), prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo,
socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo, mastas ir struktūra: lėšų suma iš viso, pagal priemones,
pagal jas pateiktą projektų skaičių, pagal pareiškėjo tipą, pagal projekto dydį; pasiskirstymas
(absoliučiais dydžiais ir proporcijas) pagal investicijų pobūdį (socialinę aplinką, ekonominę aplinką ir
fizinę aplinką (teritorijas))?
2007–2013 m. laikotarpiu pagal į vertinimo objektą patekusias 49 priemones gyvenimo kokybės
gerinimui buvo skirta 12,394 mlrd. Lt, iš kurių skurdo ir socialinės atskirties mažinimui – 2,882 mlrd.
Lt. Iki 2014 m. sausio 1 d. gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų lėšų suma sudarė 9,233 mlrd. Lt, iš
kurių skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtų lėšų suma – 2,248 mlrd. Lt.

169

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo
mažinimui Lietuvoje vertinimas

Vertinant gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų lėšų pasiskirstymą pagal investicijų pobūdį
(investicijos į materialinę gerovę, sveikatą, švietimo paslaugas, socialines paslaugas, aplinkosaugą ir
infrastruktūrą), galima teigti, kad didžioji dalis lėšų, t. y. 52 proc. viso finansinio paketo
(9,233 mlrd. Lt), buvo išmokėta infrastruktūros plėtrai. Didelį finansinį svorį turėjo priemonės, skirtos
transeuropinės reikšmės geležinkelių ir kelių modernizavimui bei plėtrai, techninių parametrų
gerinimui, plačiajuosčių elektroninių ryšio tinklų diegimui, probleminių teritorijų ir regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtrai. Investicijos aplinkosaugos srityje sudarė 23,8 proc. visų gyvenimo
kokybės gerinimui išmokėtų lėšų. Didžioji paramos dalis šioje srityje skirta vandens tiekimo ir
nuotekų valymo sistemų plėtrai.
Materialinės gerovės didinimui, kuris apima įdarbinimo ir užimtumo skatinimo bei aprūpinimo
baziniais ištekliais intervencijas, išmokėta 12,6 proc. visų gyvenimo kokybės gerinimui išmokėtų lėšų.
Didžiausio finansavimo susilaukė priemonė „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, pagal
kurią buvo įgyvendinamos ADRP priemonės. Sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui
buvo išmokėta 6,4 proc. visų lėšų, o didžiausias finansavimas teko priemonei, pagal kurią vykdyta
ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra. Atitinkamai po 2,7 proc. visų gyvenimo
kokybės gerinimui išmokėtų lėšų buvo investuota švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose.
Didžiausia finansinių išteklių dalis švietimo sektoriuje teko universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse steigimui, o socialinių paslaugų sektoriuje – nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai.
Paminėtina, kad skurdo ir socialinės atskirties mažinimo intervencijoms (materialinės gerovės
didinimui, sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui) iki 2014 m.
sausio 1 d. buvo išmokėta iš viso 24,4 proc. visų lėšų, investuotų į gyvenimo kokybės gerinimą šalyje.
Vertinimo metu buvo atskirai išanalizuotas skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų finansinių
išteklių pakankamumas teritoriniu požiūriu. Absoliučia išraiška daugiausiai lėšų buvo investuota
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskrityse (atitinkamai 28,7 proc., 20,3 proc. ir 10 proc. viso skurdo ir
socialinės atskirties mažinimui išmokėto finansinio paketo, kuris sudarė 2,248 mlrd. Lt). Apskritai
vienam šalies gyventojui teko 754 Lt investicijų, skirtų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.
Vadovaujantis duomenimis apie bedarbių ir socialinių pašalpų gavėjų skaičių savivaldybėse, buvo
nubraižyti savivaldybių socialinio pažeidžiamumo žemėlapiai, iliustruojantys didesnį ar mažesnį
investicijų poreikį. Atsižvelgiant į vienam savivaldybės gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu tekusias
investicijas, buvo įvertinta konkrečioms teritorijoms tekusi lėšų skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui apimtis.
Pagal investicijų poreikį ir lėšų apimtį visos savivaldybės suskirstytos į „keturis pasaulius“. Jei
savivaldybės socialinio pažeidžiamumo laipsnis mažesnis ir jai teko didesnė finansavimo apimtis, ji
buvo priskirta „papildomų galimybių pasauliui“ (investicijos labiau pakankamos). Jei savivaldybės
socialinio pažeidžiamumo laipsnis didesnis ir jai teko didesnė finansavimo apimtis, ji buvo priskirta
„naujų atradimų pasauliui“ (investicijos pakankamos). Jei savivaldybės socialinio pažeidžiamumo
laipsnis mažesnis ir jai teko mažesnis finansavimas, ji buvo priskirta „savarankiškų veiksmų pasauliui“
(investicijos labiau nepakankamos). Jei savivaldybės socialinio pažeidžiamumo laipsnis didesnis ir jai
teko mažesnė finansavimo apimtis, ji buvo priskirta „neišsipildžiusių lūkesčių pasauliui“ (investicijos
nepakankamos).

Didesnis savivaldybių socialinio
pažeidžiamumo laipsnis
Mažesnis savivaldybių socialinio
pažeidžiamumo laipsnis

Didesnė finansavimo apimtis
(investicijos vienam gyventojui)
„Naujų atradimų pasaulis“
27 savivaldybės
„Papildomų galimybių pasaulis“
6 savivaldybės

Mažesnė finansavimo apimtis
(investicijos vienam gyventojui)
„Neišsipildžiusių lūkesčių pasaulis“
17 savivaldybių
„Savarankiškų veiksmų pasaulis“
10 savivaldybių

Apie 72 proc. šalies savivaldybių („papildomų galimybių pasaulis“, „naujų atradimų pasaulis“ ir
„savarankiškų veiksmų pasaulis“) sulaukė intervencijų, atitikusių socialinių problemų mastą šiose
teritorijose. Likusios savivaldybės (28 proc.) sulaukė ne tokio intensyvaus finansavimo, kokio reikėtų,
atsižvelgiant į investicijų poreikį šiuose regionuose („neišsipildžiusių lūkesčių pasaulis“).
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7. Ar pakankamai lėšų skirta šioms intervencijoms ir ar užtikrintas jų suderinamumas?
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui 2007–2013 m. laikotarpiu skirtų lėšų suma (2,882 mlrd. Lt)
buvo pakankama, be to, ji buvo didesnė nei planuojama skirti šiam tikslui ateinančiu programavimo
laikotarpiu. Paminėtina, kad didesnių finansinių išteklių skyrimas skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui praėjusiu laikotarpiu vertintinas palankiai, kadangi ES struktūrinės paramos lėšomis buvo
prisidėta prie neigiamo ekonominės krizės poveikio sušvelninimo. 2014–2020 m. laikotarpio veiksmų
programoje konkrečiai socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu prioritetui suplanuota skirti
630,39 mln. Lt, o kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje prioritetui – 851,55 mln. Lt.
Vadinasi, bendra ateinančiu programavimo laikotarpiu šiam tikslui planuojamų skirti lėšų dalis siekia
apie 1,5 mlrd. Lt.284 Poveikio dydis nebūtinai yra lygiavertis investuotai lėšų sumai. Poveikį daro visas
priemonių paketas, kuriame esančios priemonės turi derėti tarpusavyje ir siekti tų pačių tikslų.
2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtos priemonės
buvo iš dalies suderintos, bet tik tokiu atveju, jei priklausė tos pačios institucijos kompetencijai.
Pavyzdžiui, SADM administruojamos socialinių paslaugų teikimo intervencijos derėjo su įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo intervencijomis (plečiama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas
teikiančių įstaigų infrastruktūra ir teikiamos šios paslaugos, modernizuojama nestacionarių socialinių
paslaugų įstaigų infrastruktūra ir paraleliai teikiamos paslaugos). Suderinamumo ir tarpinstitucinio
koordinavimo pritrūko tarp SADM ir ŠMM įgyvendinamų veiksmų, nes kai kurios priemonės
(pavyzdžiui, „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo
diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“)
įgyvendino panašias veiklas (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo), kurios buvo skirtos tai pačiai
tikslinei grupei. Be to, ne visais atvejais buvo aiškus atskyrimas tarp švietimo ir socialinių paslaugų
teikimo veiklų, todėl vienos ministerijos kompetencijai tekdavo abiejų tipų paslaugų teikimas ir
finansavimas.
VRM ir SAM kompetencijai priklausiusios priemonės nebuvo specialiai derinamos su kitų institucijų
priemonėmis, bet pagal orientaciją į tikslines grupes atitiko skurdo ir socialinės rizikos intervencijoms
keliamus tikslus. Pavyzdžiui, VRM priemonės, skirtos būsto fondo atnaujinimui ir plėtrai probleminėse
teritorijose, buvo orientuotos į socialinės rizikos asmenis. SAM priemonės buvo tiesiogiai skirtos
gyvenimo kokybės didinimui per sveikatos būklės gerinimą, didesnes galimybes aktyviai dalyvauti
visuomeniniame ir darbiniame gyvenime.
Rezultatyvumo analizė
8. Kaip sekėsi įgyvendinti veiksmų programų tikslus ir uždavinius gyvenimo kokybės gerinimo, skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo srityse? Kokių rezultatų pasiekta, įgyvendinant veiksmų programas?
2007–2013 m. laikotarpiu daugelio įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijų kategorijai bei
švietimo paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtų priemonių tikslai, susiję su ADRP
priemonėse, profesinėje reabilitacijoje dalyvavusių asmenų skaičiaus, socialinės rizikos grupėms
skirtų projektų dalyvių skaičiaus rodikliais, taip pat pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo
programas besimokiusių ir atitinkamą kvalifikaciją įgijusių švietimo sistemos darbuotojų bei
socialinės rizikos, socialinę atskirtį patiriančių ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų skaičiaus
rodikliais buvo pasiekti ir viršyti. Ekonominės krizės laikotarpiu išaugo šių veiklų populiarumas, todėl
buvo lengviau surinkti tikslines grupes. Tačiau ūkio nuosmukis apsunkino rezultato rodiklių,
matuojančių įsidarbinusių ir darbo rinkoje išsilaikiusių asmenų dalį, pasiekimą. Dėl sumažėjusios
darbo vietų pasiūlos žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, darbo patirties neturinčiam jaunimui ar
socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims buvo sunkiau susirasti darbo vietą.

284

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa. 2014 m. sausis.
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Kai kurių priemonių tikslai nebuvo pasiekti dėl pakankamai vėlyvos priemonių įgyvendinimo pradžios
ar projektų vėlavimo. Pavyzdžiui, aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijų kategorijai priskirtų
priemonių pasiekimai, susiję su socialinių būstų plėtra ir daugiabučių modernizavimu, buvo mažesni
nei planuota, nes projektai užsitęsė dėl vėluojančių rangos darbų ir po viešųjų pirkimų pabrangusių
projektų veiklų. Mažesne apimtimi iškelti tikslai buvo pasiekti pagal švietimo paslaugų teikimo
intervencijų kategorijai priklausančias priemones, skirtas universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse steigimui ir specialiųjų mokyklų pertvarkai, nes taip pat vėlavo projektų įgyvendinimas.
Paminėtina, kad ilguoju laikotarpiu, kai bus įsteigti visi universalūs daugiafunkciai centrai, jie turėtų
daryti didelę įtaką skurdo ir socialinės atskirties kaimo vietovėse mažinimui, gerinti tiek švietimo, tiek
socialinių paslaugų prieinamumą vaikams ir suaugusiems, prisidėti prie nuostatų mokytis ir neiškristi
iš švietimo sistemos formavimo. Socialinių paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtų
priemonių tikslų pasiekimo mastas buvo mažesnis nei planuota, nes integralios pagalbos plėtrai skirta
priemonė ir stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai skirta priemonė buvo pradėtos
vykdyti vėliau. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigų infrastruktūros plėtros
tikslai buvo pasiekti, įsteigus 8 įstaigas iš šiuo metu šalyje veikiančių 13. Tačiau priemonės indėlis
mažinant neįgaliųjų nedarbo lygį, kaip ir kitos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimui ir
įgyvendinimui skirtos priemonės, iki 2014 m. sausio 1 d. buvo pakankamai mažas.
Poveikio ir tvarumo analizė
9. Ar ir kiek veiksmų programų įgyvendinimas prisidėjo prie aktualių strateginio konteksto rodiklių ir
kitų susijusių oficialių šalies lygmens statistinių rodiklių, susijusių su gyvenimo kokybės gerinimu, skurdo
ir socialinės atskirties mažinimu, pokyčių?
10. Kokį poveikį gyvenimo kokybei turėjo intervencijos, skirtos strategijoje numatytų uždavinių (geriau
panaudoti vietos potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, siekti geresnės aplinkos
kokybės) įgyvendinimui? Kokiais rodikliais tai galima pamatuoti (makroekonominiai / konteksto,
poveikio ir rezultato rodikliai)? Kokie tų rodiklių pokyčiai?
Siekiant įvertinti veiksmų programų įgyvendinimo poveikį aktualiems strateginio konteksto ir kitiems
statistiniams rodikliams, susijusiems su skurdo, socialinės atskirties mažinimu ir gyvenimo kokybės
gerinimu, buvo sukonstruotas gyvenimo kokybės indeksas (GKI). Šis indeksas sujungia ir vizualiai
iliustruoja rodiklių, kurių kaitai poveikį darė ES struktūrinės paramos intervencijos, pokyčius 2007–
2012 m. laikotarpiu. Indekso rodikliai buvo sugrupuoti į šešias sritis (materialinė gerovė, sveikata,
švietimo paslaugos, socialinės paslaugos, aplinka ir saugumas, infrastruktūra), su kuriomis susietos
konkrečios ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos priemonės. Vertinant poveikį, buvo
nagrinėjama, ar ir kokiu mastu prie konkrečios GKI srities rodiklių kaitos prisidėjo ES struktūrinė
parama bei identifikuota, kokios intervencijos darė didžiausią poveikį skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui bei gyvenimo kokybės gerinimui.

GKI rodiklių dinamika 2007–2012 m. iliustruoja, kad indekso rodiklių kaitai itin didelę įtaką darė
egzogeniniai ekonominiai ir socialiniai veiksniai (ypač – ekonominė krizė). ES struktūrinės paramos
intervencijos turėjo poveikį projektuose dalyvavusių žmonių gyvenimo sąlygų pasikeitimui, tačiau
intervencijų įgyvendinimo nulemti pokyčiai šalies mastu buvo maži, lyginant su stipresnių egzogeninių
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veiksnių įtaka. Panaši situacija yra fiksuojama, vertinant faktiškai visų programų / priemonių
įgyvendinimo poveikį. Be to, sudėtinga kiekybiškai išskirti konkrečios intervencijos poveikio mastą,
t. y. „išgirsti triukšme skambančią melodiją“.285 Skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtų
intervencijų masto kiekybinį vertinimą taip pat riboja tai, kad Lietuvoje šalies lygiu renkamos
statistikos metodika nesutampa su stebėsenos rodiklių apskaičiavimo metodika. Vienas iš galimų
sprendimo būdų, siekiant kiekybiškai išmatuoti programos / priemonės poveikį, yra kontrafaktinis
poveikio vertinimas. Šis metodas taikytas vertinimo metu, siekiant nustatyti ADRP priemonių poveikį
jose dalyvavusių žmonių įsidarbinimui, dirbtų dienų skaičiui ir pajamoms, t. y. jų materialinės gerovės
padidėjimui.
Poveikis materialinei gerovei. Didžiausią poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui ES
struktūrinės paramos intervencijos darė per investicijas į materialinės gerovės sritį. Materialinei
gerovei didinti buvo skirtos įdarbinimo ir užimtumo (9 priemonės) bei aprūpinimo baziniais ištekliais
(2 priemonės) intervencijos, kurioms išmokėtų lėšų suma iki 2014 m. sausio 1 d. siekė 1,163 mlrd. Lt
ir sudarė 52 proc. viso skurdo ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtos finansinės paramos paketo
(2,248 mlrd. Lt). ES struktūrinės paramos lėšos darė įtaką GKI materialinės gerovės rodiklių,
matuojančių gyventojų pajamų, nedarbo ir užimtumo bei apsirūpinimo būstu situaciją, kaitai. Tiesa,
lyginant su egzogeninių ekonominių veiksnių įtaka, ES paramos poveikis šalies mastu buvo nedidelis.

2007–2013 m. įgyvendintos ES struktūrinės paramos intervencijos, skirtos įdarbinimui ir užimtumui,
darė teigiamą poveikį GKI rodikliui „Vidutinės disponuojamos namų ūkio piniginės ir natūrinės
pajamos per mėn.“ Mikro lygiu užfiksuota, kad dėl ES paramos intervencijų labiausiai padidėjo
jaunimo ir neįgaliųjų tikslinių grupių vidutinės disponuojamos pajamos. Jaunimui tiek projekte
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“, tiek projekte „Būk aktyvus darbo rinkoje“, vykdytuose pagal
priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, kaip viena iš pagrindinių ADRP
priemonių buvo taikomas darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai
rodo, kad pasibaigus projektui darbo įgūdžių įgijimo rėmime dalyvavusių žmonių metinės pajamos
buvo 4.655 Lt didesnės nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Vadinasi, vidutinės šioje
priemonėje dalyvavusio asmens (taip pat ir jo namų ūkio) disponuojamosios pajamos per mėnesį
padidėjo maždaug 388 Lt. Neįgaliųjų pajamų didinimui buvo svarbus įdarbinimas subsidijuojant, nes
pasibaigus projektui šioje priemonėje dalyvavusių neįgaliųjų metinės pajamos buvo didesnės 2.175 Lt.
Vadinasi, vidutinės namų ūkio disponuojamosios pajamos per mėnesį padidėjo maždaug 181 Lt.
Paminėtina, kad darbo įgūdžių įgijimo rėmimas pasibaigus intervencijai turėjo didžiausią teigiamą
poveikį jame dalyvavusių asmenų pajamoms (taip pat ir užimtumo rodikliams), lyginant su kitomis
ADRP priemonėmis (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija, viešieji darbai).
Nustatyta, kad į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą panašios priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“
poveikis po intervencijos buvo labai silpnas (išskyrus didesnį poveikį neįgaliesiems). Skirtingus šių
priemonių poveikio dydžius galėtų paaiškinti tai, kad dalyvaudamas priemonėje „Darbo įgūdžių
įgijimo rėmimas“ darbdavys įsipareigoja paskirti už darbo biržos siųsto asmens apmokymą atsakingus
asmenis. Suteikęs darbuotojui reikalingų įgūdžių darbdavys yra suinteresuotas išlaikyti apmokytą
Karel van den Bosch ir Bea Cantillon, „Policy Impact“. Kn. Michael Moran, Martin Rein ir Robert E. Goodin (sud), The
Oxford Handbook of Public Policy. Oxford University Press: 2008.
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asmenį darbovietėje. Taip pat svarbu tai, kad pagal priemonę „Įdarbinimas subsidijuojant“ teikiamos
paramos sąlygose nėra nustatyti saugikliai, kurie galėtų apsaugoti nuo darbdavių piktnaudžiavimo
mokamomis subsidijomis. Darbo biržos teigimu, pasibaigus subsidijos mokėjimo laikotarpiui
darbdaviai yra linkę atleisti darbo biržos siųstus asmenis ir ieškoti naujų būdų gauti subsidiją darbo
užmokesčiui.
Antra pagal nustatytą poveikio stiprumą buvo ADRP priemonė „Profesinis mokymas“, nes šioje
priemonėje dalyvavusių bedarbių metinės pajamos po projekto įgyvendinimo buvo 1.582 Lt didesnės
nei tuo atveju, jei jie nebūtų dalyvavę projekte. Darbo rotacija turi stiprų poveikį dalyvių įsidarbinimui,
darbo dienų skaičiui ir pajamoms projekto įgyvendinimo metu, bet po intervencijos priemonės
poveikis ryškiai susilpnėja. Panašia trajektorija kinta ir įdarbinimo subsidijuojant poveikis, nors
pastaroji priemonė pagal intervencijos logiką yra orientuota į ilgalaikius užimtumo didinimo tikslus.
Silpniausią poveikį po intervencijos turėjo viešieji darbai. Į šią priemonę reikėtų žiūrėti tik kaip į
laikino užimtumo garantą, kuris buvo tinkamas ir reikalingas ekonominės krizės laikotarpiu.
Priemonių „paketų“ poveikio vertinimas parodė, kad didžiausią teigiamą poveikį patyrė tie asmenys,
kurie dalyvavo ir profesiniame mokyme, ir įdarbinime subsidijuojant. Šie rezultatai rodo, kad
įdarbinimas subsidijuojant turi poveikį pasibaigus intervencijai tuomet, kai jis yra derinamas su
profesiniu mokymu. Potencialiems priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“ dalyviams pirmiausia
turėtų būti suteikiama galimybė įgyti ir tobulinti kvalifikaciją arba atnaujinti darbinei veiklai
reikalingas kompetencijas. Tinkamai apmokytas asmuo būtų ir pajėgesnis, ir labiau motyvuotas
išsilaikyti naujoje darbovietėje, o darbdavys būtų labiau suinteresuotas tokį darbuotoją išlaikyti.
ES struktūrinės paramos intervencijos 2007–2013 m. laikotarpiu prisidėjo prie užimtumo rodiklių
neigiamų tendencijų sušvelninimo, tačiau poveikio mastas nebuvo didelis. Pavyzdžiui, GKI rodiklis
„Nedarbo lygis“ be ADRP priemonių įgyvendinimo kasmet būtų buvęs apie 0,7-1,5 proc. punkto
didesnis, nes dėl šių priemonių įgyvendinimo registruoto nedarbo lygis kasmet sumažėdavo apie
1 proc. punktą. ES struktūrinės paramos intervencijos panašia apimtimi veikė ir rodiklius „Bendras
gyventojų (15-64 m.) užimtumo lygis“ ir „Ilgalaikis nedarbas“. Vertinant ES struktūrinės paramos
poveikį GKI rodikliui „Darbo biržoje įregistruoti bedarbiai“, galima daryti prielaidą, kad dėl vykdytų
ADRP priemonių kasmet įsidarbindavusių ir ilgiau nei 1 m. darbo rinkoje išsilaikiusių šių priemonių
dalyvių skaičius vidutiniškai sudarė apie 6 proc. kasmet darbo biržoje registruotų bedarbių skaičiaus.
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, galima teigti, kad iš visų 2007–2013 m. vykdytose
intervencijose dalyvavusių bedarbių per 6 mėn. įsidarbindavo apie pusė dalyvių, o darbo rinkoje
išsilaikydavo apie 50-60 proc. įsidarbinusių žmonių. Jaunimo tikslinės grupės atveju šie rodikliai buvo
geresni, nes praėjus daugiau nei 1 m. po intervencijų darbo rinkoje išsilaikė maždaug 65 proc.
projektuose dalyvavusių jaunuolių.
Specifinių socialinės rizikos grupių atstovų galimybės susirasti darbą (ypač ekonominės krizės
laikotarpiu) būtų buvusios minimalios, nes dėl susitraukusios darbo rinkos darbo vietą rasti buvo
sudėtinga net ir kvalifikuotiems darbuotojams, jau nekalbant apie darbo įgūdžių neturinčius,
nepakankamos kvalifikacijos ar socialinės integracijos problemų turinčius žmones. ES struktūrinės
paramos lėšos prisidėjo prie GKI rodiklio „Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius per metus“ ir strateginio
konteksto rodiklio „Dirbančių neįgaliųjų dalis“ kaitos. Po pagal priemones „Ieškančių darbo asmenų
integracija“ ir „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
įgyvendintų projektų įsidarbino maždaug pusė projektų dalyvių, o darbo rinkoje išsilaikė apie 30 proc.
Vertinant šalies mastu, galima teigti, kad įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius sudarė 10 proc. bendro
Lietuvoje dirbančių neįgaliųjų skaičiaus (daugiau nei 44 tūkst.) ir 2,5 proc.viso šalies darbingo amžiaus
neįgaliųjų skaičiaus. Profesinės reabilitacijos poveikis šalies mastu buvo mažesnis, kadangi po
profesinės reabilitacijos įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius sudarė vos 1,3 proc. visų dirbančių šalies
neįgaliųjų. Paminėtina, kad didžioji dalis neįgaliųjų kaip esminę dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje
naudą išskyrė naujų draugų susiradimą ir pažinčių užmezgimą, pasitikėjimo savo jėgomis padidinimą,
o su įdarbinimu susijusios intervencijų poveikio sritys neįgaliesiems turėjo mažesnę reikšmę.
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2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos intervencijos, skirtos aprūpinimui
baziniais ištekliais, darė poveikį tokių GKI rodiklių kaip „Labai didelė išlaidų būstui išlaikyti našta
namų ūkiams“, „Socialiai pažeidžiami asmenys, susiduriantys su būsto problemomis“ ir „Socialiai
pažeidžiami asmenys, kurie apgyvendinti savivaldybių socialiniuose būstuose“ kaitai. Intervencijų
poveikis socialinio būsto rinkai šalies mastu buvo pakankamai mažas, nes priemonės buvo
įgyvendinamos 14 iš 60 savivaldybių. Be to, dėl ne visai tinkamo intervencijų planavimo teritoriniu
požiūriu priemonės nebuvo įgyvendinamos tose savivaldybėse (nepriskirtose probleminėms
teritorijoms), kuriose socialinio būsto poreikis, tenkantis tūkstančiui gyventojų, buvo didesnis nei
šalies vidurkis. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintos priemonės prisidėjo prie socialinio
būsto fondo plėtros – 6 proc. padidino apgyvendintų asmenų kiekį probleminėse teritorijose, o taip pat
prisidėjo prie mažėjančių būsto išlaikymo išlaidų. Didžiausias aprūpinimo baziniais ištekliais
intervencijų poveikis buvo Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav. ir Joniškio r. sav.
2007–2013 m. pasitvirtino programos rengėjų „teorijos“, t. y. išankstinės prielaidos, apie skurdo ir
socialinės atskirties mažinimą, skatinant gyventojų užimtumą ir aprūpinant būstu. 2007–2013 m.
Lietuvoje dominavo pagal individualių trūkumų teoriją vykdomi veiksmai, skirti įdarbinimo ir
užimtumo skatinimui. Kitose šalyse skurdo ir socialinės atskirties mažinimui taip pat daugiausiai
skirta individualią iniciatyvą skatinančių veiksmų. Šie veiksmai pasiteisino, nes buvo įtrauktas
pakankamai didelis tikslinių grupių skaičius, be to, buvo prisidėta prie užimtumo rodiklių šalyje
gerinimo, užtikrintos daugelio intervencijų rezultatų tęstinumo sąlygos, susiformavo atitinkamos
tikslinių grupių nuostatos. Tiesa, individualių trūkumų teorijos poveikio mastą ribojo ekonominė
krizė. Tikslinių grupių įsidarbinimą taip pat apsunkino diskriminacija dėl amžiaus, nes darbo rinkoje
įsigali vis didesnė amžiaus grupių segmentacija, o vyresnio amžiaus žmonėms darbo paieškos tampa
itin sudėtingos. Jaunimo įsidarbinimui trukdo praktinės darbo patirties neturėjimas, todėl jaunimui
buvo ypač svarbi pagalba įsiliejant į darbo rinką ir susirandant pirmąjį darbą. Jaunimas buvo
vienintelė tikslinė grupė iš apklaustųjų, kurioje daugiau nei pusė respondentų nurodė, jog dalyvavimas
projektuose buvo esminis veiksnys, nulėmęs įsidarbinimą. Geografinių skirtumų teorija, pagal kurią
buvo vykdomi socialinio būsto ir daugiabučių modernizavimo projektai probleminėse teritorijose,
pasiteisino tik iš dalies, o jos poveikis buvo mažas. Vykdytų veiksmų teritorinė apimtis nebuvo didelė,
be to, buvo orientuojamasi tik į problemines teritorijas, nors jose tokių paslaugų poreikis nebuvo
didžiausias.
Ne visai pasiteisino prielaidos apie ES struktūrinės paramos indėlį, mažinant skurdo rizikos lygį, t. y.
pajamų nelygybę. Lietuvoje pajamų pasiskirstymas nesikeičia ar keičiasi mažai, todėl ir skurdo rizikos
lygis išlieka pastovus (svyruoja apie 20 proc.). ES struktūrinės paramos investicijos gali daryti tik
ribotą poveikį pajamų nelygybės mažinimui (svarbiausią vaidmenį šioje srityje vaidina valstybės
mokestinės politikos priemonės). Pavyzdžiui, nuo nacionaliniu mastu priimamų sprendimų priklauso
pensijų, minimalaus darbo užmokesčio, socialinių išmokų dydžiai šalyje, mokesčių lengvatų taikymas,
todėl egzistuoja labai mažos galimybės ES struktūrinės paramos lėšomis mažinti tokių socialinių
grupių kaip pensinio amžiaus žmonės, minimalų darbo užmokestį gaunantys ir išlaikomų šeimos narių
turintys žmonės skurdo rizikos lygį. Be to, skurdo rizikos lygio dinamika priklauso ne tik nuo fakto, ar
asmuo gauna pajamas, bet ir nuo įvairių visuomenės grupių pajamų tarpusavio kitimo tempų. Jei
dideles pajamas gaunančių grupių pajamos augs greičiau nei mažai uždirbančiųjų, tai skurdo rizikos
riba (60 proc. medianos) kils aukštyn ir daugės gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos. Atsižvelgiant į
tai, kad skurdo mažinimui dažniau yra svarbesnės reguliacinės, o ne investicinės priemonės,
programavimo dokumentuose turėtų būti keliamas tikslas prisidėti prie skurdo mažinimo, tačiau jo
pasiekimas neturėtų būti matuojamas, naudojant rodiklį „Skurdo rizikos lygis“.
Poveikis sveikatos sektoriui. Investicijos į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės
didinimą turėjo netiesioginį poveikį skurdo ir socialinės apskrities mažinimui ir labiau prisidėjo prie
gyvenimo kokybės gerinimo. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui buvo
skirtos sveikatos paslaugų teikimo intervencijos (7 priemonės), kurioms išmokėtų lėšų suma iki
2014 m. sausio 1 d. siekė 0,590 mlrd. Lt ir sudarė 26 proc. viso skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui išmokėtos finansinės paramos paketo (2,248 mlrd. Lt).
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Kiekybiškai išmatuoti konkrečių intervencijų sveikatos sektoriuje poveikio mastą GKI rodikliams
„Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė“, „Subjektyvus sveikatos vertinimas“, „Sveiko gyvenimo metai“,
„Mirusiųjų nuo piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų ir išorinių priežasčių skaičius“ sudėtinga,
kadangi rodiklių dinamikai įtaką darė tiek ES struktūrinės paramos intervencijos, tiek nacionalinės
investicijos, tiek kiti išoriniai veiksniai (pavyzdžiui, žmonių rūpinimasis savo sveikata ir reguliarus
lankymasis pas gydytojus, subalansuota mityba, sportas, sveikas gyvenimo būdas ir kt.). Vertinant
kokybiniu požiūriu, galima teigti, kad intervencijos sveikatos sektoriuje neabejotinai prisidėjo prie
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo, o taip pat prie šalies gyventojų
gyvenimo kokybės gerinimo ir palankesnio subjektyvaus požiūrio į savo sveikatą formavimo.

Analizuojant priemonių mastą, pastebėtina, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
ir kokybės gerinimo intervencijos, skirtos krizių intervencijos centrų steigimui, psichikos dienos
stacionarų steigimui, pagalbos vaikui ir šeimai centrų steigimui, iki 2014 m. sausio 1 d. turėjo mažą
poveikį socialinės atskirties problemų sprendimui ir gyvenimo kokybės gerinimui, nes daugelis
projektų buvo užbaigti tik 2013 m., o kiti projektai dar nebaigti vykdyti. Pacientų, pasinaudojusių
pagerėjusiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, dalis dar taip pat nebuvo didelė. Didesnį poveikį
šalies mastu turėjo didžiausia pagal finansinę apimtį 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinta priemonė
sveikatos sektoriuje, skirta ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios
pagalbos plėtrai. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal šią priemonę buvo užbaigti projektai 82 sveikatos
priežiūros įstaigose, t. y. beveik 7 proc. visų šalyje esančių sveikatos priežiūros įstaigų, o pacientų,
kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, skaičius siekė 819,4 tūkst.
asmenų. Atsižvelgiant į priemonės mastą, galima teigti, kad jos poveikis sveikatos sektoriui buvo
pakankamai žymus.
ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytos priemonės taip pat prisidėjo prie mirtingumo nuo
onkologinių susirgimų mažėjimo, nes per pastaruosius metus piktybiniais navikais sergančių šalies
gyventojų skaičius augo, bet mirties atvejų mažėjo. Galima daryti prielaidą, kad dėl modernesnės
technikos onkologiniai susirgimai gali būti diagnozuoti anksčiau ir gydomi veiksmingiau. Paminėtina,
kad sveikatos sektoriuje vykdytos priemonės taip pat prisidėjo prie mirtingumo nuo traumų ir kitų
išorinių priežasčių, širdies ir kraujagyslių ligų mažėjimo, užtikrino efektyvesnę ligų prevenciją.
2007–2013 m. laikotarpiu pasitvirtino programos rengėjų išankstinės prielaidos apie gyvenimo
kokybės gerinimą, investuojant į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimą.
Sveikatos sektoriuje dominavo pagal struktūrinių nesėkmių teoriją vykdomi veiksmai, nes visos (ne tik
į vertinimo objektą patekusios) SAM kompetencijai priklausiusios priemonės buvo skirtos
infrastruktūrai plėsti ar atnaujinti, naujai įrangai įsigyti, siekiant mažinti struktūrinius apribojimus, dėl
kurių šalies gyventojai negali gauti tinkamų paslaugų.
Poveikis švietimo sektoriui. Didžiausią poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui turėjo ES
struktūrinės paramos lėšomis vykdyti neformaliojo švietimo ir ikimokyklinio ugdymo plėtrai skirti
veiksmai, o jų apimtis šalies matu taip pat buvo pakankamai didelė. Tokia situacija susiklostė dėl to,
kad krizės sąlygomis buvo sumažintos nacionalinio finansavimo lėšos ikimokykliniam ugdymui ir
neformaliajam švietimui, todėl ES struktūrinės paramos intervencijos užpildė susidariusią „finansinę
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spragą“. Paminėtina, kad 2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšomis finansuota
10 priemonių švietimo sektoriuje, kurias įgyvendinant ypatingas dėmesys buvo skirtas socialinės
rizikos, socialinę atskirtį patiriantiems ar specialiųjų poreikių turintiems asmenimis. Šioms
priemonėms iki 2014 m. sausio 1 d. išmokėtos lėšos siekė 0,245 mlrd. Lt ir sudarė 11 proc. viso skurdo
ir socialinės atskirties mažinimui išmokėtos finansinės paramos paketo (2,248 mlrd. Lt).

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytos intervencijos, skirtos švietimo paslaugų
teikimui, darė teigiamą poveikį GKI rodiklio „Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme“ dinamikai. 2012 m., lyginant su 2011 m. situacija, vaikų, dalyvaujančių
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme metų pabaigoje, skaičius padidėjo nuo 61,5 proc. iki
64,4 proc., t. y. 2,9 procentinio punkto, iš kurio 2,4 procentinio punkto buvo finansuojami ES
struktūrinės paramos lėšomis. Be to, ES finansinės paramos lėšomis buvo apmokyta 37 proc.
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, o taip pat – 5,7 proc. švietimo pagalbos
specialistų, kurie dirbo šalies ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Ikimokyklinio
ugdymo plėtra turėjo teigiamą poveikį darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimui, taip pat sudarė
geresnes sąlygas vaiko integracijai ir socializacijai. Neformaliojo švietimo paslaugų tiek vaikams, tiek
suaugusiems plėtrai teigiamos įtakos turėjo kaimo vietovėse steigiami UDC, kuriuose taip pat buvo
teikiamos ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugos.
ES struktūrinės paramos intervencijos prisidėjo prie GKI rodiklio „Neformaliojo švietimo įstaigas lankę
vaikai“ kaitos. Dėl ekonominės krizės sumažėjusį vaikų neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą
padėjo užtikrinti priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, kurios veiklose dalyvavo daugiau
kaip 72 tūkst. vaikų. Pagal priemonę buvo pasiūlyta tokių veiklų, kurių anksčiau nebuvo, o taip pat jos
buvo teikiamos nemokamai. Šalies mastu priemonė prisidėjo prie vaikų socialinės atskirties
sumažėjimo, ypač kaimo vietovėse. Dėl įgyvendinamų veiklų padidėjo vaikų motyvacija toliau lankyti
neformalaus ugdymo užsiėmimus (net ir pasibaigus projektų veikloms), susiformavo ilgalaikės
nuostatos dėl neformaliojo švietimo naudos ir privalumų.
GKI rodikliui „Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–64 m. amžiaus gyventojų)“ įtaką darė didžioji dalis
priemonių, nes pagal įvairias neformaliojo ugdymo programas per 2007–2013 m. periodą mokėsi
daugiau nei 37,8 tūkst. suaugusių asmenų. Suaugusiesiems skirtas bendrųjų kompetencijų ugdymas
padėjo spręsti žmonių kasdienes problemas, o tai pagerino gyvenimo kokybę, nes mokymai leido
geriau tvarkytis buityje, spręsti šeimose kylančias problemas. Prie GKI rodiklio „Anksti ugdymo ir
mokymo įstaigas palikusio 18-24 m. jaunimo dalis“ kaitos prisidėjo alternatyviam ugdymui švietimo
sistemoje skirtos priemonės, dėl kurių įgyvendinimo pagerėjo mokinių lankomumas, motyvacija
mokytis.
2007–2013 m. finansinio programavimo periodo metu daug dėmesio buvo skirta socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir (arba) socialinėje atskirtyje esančių asmenų švietimo paslaugų prieinamumo
didinimui. Iki 2014 m. sausio 1 d. 21,4 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių buvo įtraukti į
remiamas priemonių veiklas ir jiems pagerintas švietimo paslaugų prieinamumas. Absoliuti dauguma
šalies mokyklose dirbančių švietimo pagalbos specialistų dalyvavo neformaliuose mokymuose ir kėlė
savo kvalifikaciją, todėl teikiamų paslaugų kokybė pagerėjo visos valstybės mastu.
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Prie teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimo taip pat prisidėjo infrastruktūrinės priemonės. Iki 2014 m.
sausio 1 d. 8 proc. šalyje veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų buvo modernizuotos švietimo
pagalbos specialistų darbo vietos, taip pat – visos Lietuvoje veikiančios Pedagoginės psichologinės
tarnybos bei 77 proc. visų akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų. Vertinant
kokybiškai, infrastruktūrinės priemonės leido sukurti tinkamą darbui aplinką specialistams, kurie
dirba su socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis,
pagerinti darbo kokybę ir efektyvumą, sukurti saugią aplinką vaikams.
2007–2013 m. pasitvirtino programos rengėjų prielaidos apie skurdo ir socialinės atskirties mažinimą,
didinant švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Švietimo sektoriuje buvo vykdomi tiek pagal
individualių trūkumų teoriją, tiek pagal struktūrinių nesėkmių teoriją rekomenduojami veiksmai
skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti. Šios teorijos pasiteisino, nes buvo įtrauktas pakankamai didelis
tikslinių grupių skaičius (atskirą dėmesį skiriant specialiųjų poreikių asmenims, mokymosi sunkumų
turintiems mokiniams), pagerinti švietimo sektoriaus rodikliai šalies mastu, užtikrintas veiklų
tęstinumas tiek dėl objektyvių sąlygų, tiek dėl susiformavusių tikslinės grupės nuostatų (pavyzdžiui,
vaikų noras dalyvauti neformaliajame ugdyme pasibaigus projektams).
Poveikis socialinių paslaugų sektoriui. ES struktūrinės paramos intervencijų poveikis GKI rodiklių
kaitai socialinių paslaugų srityje ir gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui šalyje buvo pakankamai mažo masto. Socialinių paslaugų prieinamumui ir kokybei didinti
buvo įgyvendinamos socialinių paslaugų teikimo intervencijos (5 priemonės), kurioms išmokėtų lėšų
suma iki 2014 m. sausio 1 d. siekė 0,249 mlrd. Lt ir sudarė 11 proc. viso skurdo ir socialinės atskirties
mažinimui išmokėtos finansinės paramos paketo (2,248 mlrd. Lt).

Integralios pagalbos plėtrai skirta priemonė darė įtaką GKI rodikliui „Socialinių paslaugų namuose
gavėjų skaičius“. Pagal šią priemonę 2013 m. gyventojams pradėtos teikti paslaugos namuose.
Paminėtina, kad tokių paslaugų teikimas buvo įmanomas tik ES lėšomis. Pagal nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtrai skirtą priemonę iki 2014 m. sausio 1 d. buvo modernizuotos ar
įsteigtos 74 tokias paslaugas teikiančios įstaigos. Priemonė prisidėjo prie GKI rodiklio „Nestacionarių
socialinių paslaugų įstaigų skaičius“ dinamikos, tačiau poveikis šalies mastu nebuvo didelis. Priemonė
taip pat darė įtaką GKI rodikliui „Asmenų, socialines paslaugas gavusių dienos centruose, skaičius“,
kaitai, nes pagal priemonę daugiausiai buvo steigiami ir modernizuojami būtent dienos centrai bei
dienos ar laikinos socialinės globos centrai. Mikro lygiu kaip teigiamus nestacionarių socialinių
paslaugų teikimo elementus galima išskirti tiek paslaugų gavėjų, tiek juos prižiūrėjusių artimųjų
socialinės izoliacijos mažinimą ir psichologinės būklės gerinimą, tikslinių grupių socialinių ir
savarankiškumo įgūdžių ugdymą, galimybių integruotis į darbo rinką ir išlikti joje sudarymą, ilgalaikio
nedarbo lygio mažinimą.
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros prieinamumo didinimui ir kokybės gerinimui skirtos
priemonės mastas ir poveikis GKI rodikliui „Stacionarios socialinių paslaugų (globos) įstaigos vaikams,
suaugusiems ir neįgaliesiems“ buvo taip pat nedidelis, nes ES paramos lėšomis buvo įsteigta ar
modernizuota 4 proc. stacionarių socialinių paslaugų įstaigų. Sukurtomis paslaugomis pasinaudojusių
žmonių skaičius siekė vos 152 asmenis. Paminėtina, kad ES struktūrinės paramos lėšos pakankamai
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didele apimtimi prisidėjo prie neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų plėtros,
nes paramos lėšomis buvo įsteigtos net 8 iš 13 šalyje veikiančių profesinės reabilitacijos įstaigų, t. y.
62 proc. Vis dėlto neįgaliųjų, iki 2014 m. sausio 1 d. pasinaudojusių sukurtais rezultatais, skaičius siekė
129 asmenis, nes dėl teisinės bazės pokyčių buvo laikinai sustabdytas profesinės reabilitacijos
paslaugų teikimas ir nebuvo naudojamasi sukurta infrastruktūra. Įsigaliojus pokyčiams, profesinės
reabilitacijos paslaugas galinčių gauti neįgaliųjų imtis labai sumažėjo. Dėl šios priežasties priemonė kol
kas menkai prisidėjo prie neįgaliųjų įsidarbinimo rodiklių gerėjimo.
2007–2013 m. pasitvirtino programos rengėjų prielaidos apie skurdo ir socialinės atskirties mažinimą,
didinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Socialinių paslaugų teikimo sektoriuje buvo
vykdomi struktūrinių nesėkmių teorijoje rekomenduojami veiksmai, tačiau jų poveikį mažino
netinkamas planavimas ir lėšų paskirstymas, kai didesnė dalis lėšų nestacionarių paslaugų plėtrai teko
ne mažesnėms savivaldybėms, kuriose buvo didesnis poreikis, o didesnėms savivaldybėms pagal jose
užfiksuotą didesnį tikslinių grupių skaičių, taip pat reikiamos kvalifikacijos personalo, galinčio teikti
paslaugas, nebuvimas. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos įstaigų plėtrai ir naudojimuisi šiomis
paslaugomis tiesioginę įtaką darė strateginio planavimo nebuvimas, kadangi programavimo
laikotarpio viduryje buvo keičiama profesinės reabilitacijos tvarka ir ribojamas profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimas.
Poveikis aplinkai ir saugumui. Poveikį gyvenimo kokybės gerinimui ES struktūrinės paramos
intervencijos darė per investicijas į aplinkosaugos ir saugumo situacijos gerinimą. Paminėtina, kad iki
2014 m. sausio 1 d. aplinkosaugos situacijos gerinimui buvo išmokėta 23,8 proc. visų gyvenimo
kokybės gerinimui išmokėtų lėšų, kurios sudarė 9,233 mlrd. Lt. Į GKI buvo įtraukti keturi rodikliai,
susiję su aplinkos gerinimu ir saugumo didinimu.

ES struktūrinės paramos intervencijomis įgyvendintos priemonės turėjo poveikį GKI rodikliui „Ūkio,
buities ir gamybos užterštų (be valymo) nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis“, taip pat
strateginiam konteksto rodikliui „Vandensaugos tikslus atitinkantys vandens telkiniai“. Priemonė
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ leido ženkliai sumažinti
nevalytų nuotekų išmetimą į paviršinius vandenis ir prisidėjo prie to, kad reikalavimus atitinkančių į
aplinką išleidžiamų nuotekų dalis bendrajame sraute išaugo nuo 72 proc. iki 98 proc. Priemonė
„Vandensaugos telkinių būklės gerinimas“ prisidėjo prie vandensaugos tikslus atitinkančių telkinių
skaičiaus didėjimo šalyje, kadangi pagal priemonę buvo sutvarkyta 5,9 proc. visų paviršinių vandens
telkinių šalyje. Požeminio vandens tarša buvo mažinama, įgyvendinant priemones, skirtas praeityje
užterštų teritorijų tvarkymui ir atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui. GKI rodikliui „Oro užterštumas
sveikatai žalingomis dalelėmis“ įtaką darė sąvartynų uždarymo veiklos, taip pat pėsčiųjų ir dviračių
takų infrastruktūrai plėtoti skirtos priemonės, ekologiško viešojo transporto plėtra.
Paminėtina, kad nors aplinkosaugos gerinimui skirtos priemonės stipriai prisidėjo prie teigiamų
pokyčių nuotekų valymo bei atliekų tvarkymo srityse, tačiau ES struktūrinės paramos poveikis
bendrai šalies vandens ir oro kokybei buvo vidutinis arba mažas. Siekiant esminių nacionalinio lygio
pokyčių aplinkosaugos srityje būtinos ne tik tęstinės investicijos, bet ir reguliacinių bei mokestinių
priemonių taikymas.
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Į GKI buvo įtraukti du saugumo situaciją šalyje iliustruojantys rodikliai, susiję su užregistruotų
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų skaičiumi bei asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų ir
baudžiamųjų nusižengimų, skaičiumi. Paminėtina, kad ES struktūrinės paramos intervencijos
paprastai nėra priskiriamos prie svarbiausių visuomenės saugumą lemiančių veiksnių, tačiau tikėtina,
kad jos turėjo nedidelį teigiamą poveikį, ypač per projektus, skirtus gatvių ir kitų objektų apšvietimo
gerinimui. Iki 2014 m. sausio 1 d. buvo įgyvendinti 75 viešųjų erdvių apšvietimo projektai, o daugelis
jų buvo vykdoma pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“. Gatvių apšvietimo projektai taip pat buvo vykdomi regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir probleminėse teritorijose. Prie nusikalstamumo prevencijos ir saugumo didinimo taip pat
prisidėjo kai kurios „minkštosios“ priemonės (pavyzdžiui, „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“), pagal kurias socialiai pažeidžiamoms grupėms buvo
vykdomi integracijos į visuomenę projektai, suteikiami socialiniai įgūdžiai, psichologinė pagalba.
Poveikis infrastruktūrai. Didelį poveikį gyvenimo kokybės gerinimui ES struktūrinės paramos
intervencijos darė per investicijas į infrastruktūrą (susisiekimo, plačiajuosčio ryšio ir rekreacinę). Iki
2014 m. sausio 1 d. investicijoms į infrastruktūrą buvo išmokėta 52 proc. viso gyvenimo kokybės
gerinimui išmokėtų lėšų paketo, kuris sudarė 9,233 mlrd. Lt. ES struktūrinė parama darė nevienodo
stiprumo poveikį skirtingų rūšių infrastruktūros plėtrai. Didžiausias poveikis užfiksuotas valstybinės
reikšmės automobilių kelių būklės gerinimo ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros srityse.

Susisiekimo infrastruktūros plėtrai skirtos ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos priemonės
darė įtaką GKI rodikliui „Valstybinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis metų
pabaigoje“. Iki 2014 m. sausio 1 d. ES paramos lėšomis nutiesti ar rekonstruoti keliai sudarė 2 proc.
bendro kelių su danga ilgio šalyje. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių gerinimo procese svarbus
vaidmuo teko priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas“, kurios lėšomis išasfaltuoti keliai sudarė net 73 proc. bendro kelių su
patobulinta danga prieaugio šalyje nuo 2006 m. iki 2012 m. Ženklų poveikį ES struktūrinė parama
darė TEN-T tinklui priklausančių valstybinės reikšmės kelių kokybei, nes bendras pagal priemonę
„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių
parametrų gerinimas“ rekonstruotų ir nutiestų kelių ilgis sudarė apie 18 proc. visų valstybinės
reikšmės kelių, priklausančių TEN-T tinklui, ilgio.
ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytos priemonės taip pat prisidėjo prie eismo saugumo didėjimo
ir GKI rodiklio „Kelių eismo įvykių skaičius“ kaitos, tačiau kiekybiškai šį poveikį įvertinti sudėtinga.
Įgyvendinant projektus, buvo plėtojama saugaus eismo inžinerinė infrastruktūra, tiesiami miestų
aplinkkeliai. Kaip efektyviausios kelių eismo saugumo didinimo priemonės buvo išskirtos sankryžų
rekonstravimas į žiedines bei pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas. Paminėtina, kad ES struktūrinės
paramos poveikis GKI rodikliui „Geležinkelio ilgis metų pabaigoje“ buvo mažas, nes iki 2014 m. sausio
1 d. dar buvo neužbaigta didžioji dalis projektų.
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Pakankamai dideliu mastu ES struktūrinės paramos lėšos prisidėjo prie GKI rodiklio „Plačiajuosčio
ryšio skvarba, tenkanti tūkstančiui gyventojų“ didėjimo. 2007–2012 m. plačiajuosčio ryšio skvarba
šalyje išaugo daugiau nei 2 kartus, o pagal priemonę „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ nutiestų
šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis sudarė 21 proc. visos Lietuvoje paklotos magistralinės
šviesolaidinės infrastruktūros.
ES struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 m. laikotarpiu buvo investuojama į rekreacinę
infrastruktūrą. Pagal tris priemones, skirtas probleminių teritorijų plėtrai, ekonomikos augimo centrų
plėtrai ir prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymui, buvo
investuojama į gyvenamosios aplinkos gražinimą: tvarkomos gatvės, alėjos, miesto aikštės, želdynai,
rekonstruojami kultūrinės paskirties pastatai, tiesiami dviračių ir pėsčiųjų takai ir kt. Tikėtina, kad
investicijos teigiamai veikė demografinę situaciją ir verslo aplinką kaimo vietovėse, probleminėse
teritorijose ir regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Vis dėlto nusatyti investicijų poveikį
migracijos procesams šiuose regionuose sudėtinga, kadangi konkrečios teritorijos migracijos saldo
priklauso nuo daugelio veiksnių, iš kurių svarbiausias – ekonominė šalies būklė.
11. Kurie veiksmų programų prioritetai ir priemonės labiausiai tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie
gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo rizikos mažinimo? Gerosios praktikos
pavyzdžiai.
12. Kokios priemonės nepakankamai prisidėjo prie gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties ir
skurdo rizikos mažinimo ir kokios priežastys?
Tiesiogiai prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prisidėjo ŽIPVP 1 prioritetas „Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis“ ir pagal jį įgyvendintos priemonės „Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką“, „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“, „Parama pirmajam darbui“, „Verslumo skatinimas“, „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Taip pat tiesioginę įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
darė pagal ŽIPVP 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendintos priemonės švietimo sektoriuje:
„Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“,
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, „Visuotinio
priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas
ypač kaimo vietovėse“, „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams“.
Investicijas į žmogiškąjį kapitalą papildė viešųjų paslaugų teikimui skirtos intervencijos, kurios taip
pat buvo svarbios skurdo ir socialinės atskirties mažinimui bei gyvenimo kokybės didinimui. Kaip
aktualias galima išskirti pagal SSVP 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: švietimo,
sveikatos ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendintas priemones, skirtas asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumui ir kokybei (pavyzdžiui, investicijos į širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir
gydymo įrangą, ankstyvą onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo įrangą, pagalbą išorinių
traumų atvejais, ambulatorines ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros
modernizavimą). Švietimo sektoriuje buvo svarbi priemonė „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse steigimas“, socialinių paslaugų sektoriuje – nestacionarių ir stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtrai, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros
plėtrai skirtos priemonės, o aprūpinimo baziniais ištekliais sektoriuje – priemonė „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas“.
Prie gyvenimo kokybės gerinimo prisidėjo pagal SSVP 1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinamos priemonės,
skirtos probleminių teritorijų, ekonomikos augimo centrų ir kaimo vietovių plėtrai, bei pagal SSVP
3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ vykdomos priemonės, skirtos vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemos renovavimui ir plėtrai, vandens telkinių būklės gerinimui ir atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimui. Itin stiprų poveikį šalies mastu turėjo pagal EEVP įgyvendintos priemonės
„Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ ir „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas“.
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Prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo mažiau prisidėjo priemonės „Jaunimo užimtumo ir
motyvacijos skatinimas“, „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“,
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skirtos priemonės, taip pat
priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ bei „Socialines
paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“. Priemonių poveikio mastą ribojo
vėlyva jų pradžia ar projektų vėlavimas, nes iki 2014 m. sausio 1 d. daug projektų dar nebuvo baigti
vykdyti.
13. Ar veiksmų programų įgyvendinimo rezultatai skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityse
atitinka tikslinių grupių poreikius ir yra tvarūs?
Veiksmų programų rezultatai skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityse atitiko tikslinių grupių
poreikius. Vykdant įdarbinimo ir užimtumo skatinimo intervencijas, prioritetas buvo teikiamas
didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančioms tikslinėms grupėms (pavyzdžiui,
bedarbiams, jaunimui, neįgaliesiems). Apklausų rezultatai rodo, kad didžiausias bedarbių lūkestis
prieš dalyvavimą projekte buvo susijęs su nuolatinio darbo susiradimu, taip pat buvo aktualūs darbo
patirties, profesinių žinių ir gebėjimų įgijimo aspektai, o užimtumo ir įdarbinimo skatinimo
intervencijos šiuos poreikius atitiko. Jaunimo tikslinės grupės atstovai nurodė, kad dalyvavimas
intervencijose buvo esminė priežastis, lėmusi įsidarbinimą. Svarbiausias socialinės rizikos grupėms
priklausančių asmenų poreikis buvo socialinių įgūdžių įgijimas, o šiems poreikiams tenkinti buvo
skirti pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“ įgyvendinti projektai. Projektų metu dalyviams buvo sudaromos galimybės nakvoti, pasikalbėti,
įgyti daugiau pasitikėjimo, teikiamos psichologinės konsultacijos ir kt.
Bedarbių integracijai į darbo rinką skirtų intervencijų tęstinumo objektyvios sąlygos (teisinės ir
institucinės) yra užtikrintos, nes egzistuoja institucinė Lietuvos darbo biržos sistema, taip pat
neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema, teisės aktuose išskirtos tikslinės grupės, kurioms turi būti
taikomi įdarbinimo ir užimtumo skatinimo veiksmai. Be to, susiformavo ir subjektyvios ADRP
priemonėse dalyvavusių žmonių nuostatos toliau tobulintis ir ieškoti darbo. Subjektyvios nuostatos
susiformavo ir priemonėje „Parama pirmajam darbui“ dalyvavusiems jaunuoliams. Kita vertus,
rezultatų tęstinumą gali riboti įdarbinimo subsidijuojant specifika ir teisinių saugiklių nebuvimas,
kuris leidžia darbdaviams atleisti žmogų pasibaigus subsidijos laikui ir įdarbinti kitą. Objektyvios
finansinės rezultatų tęstinumo prielaidos dažniausiai nėra užtikrintos NVO įgyvendintiems
projektams, skirtiems socialiai pažeidžiamoms grupėms. Siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų
tęstinumą ir sukurtų socialinės integracijos modelių tolimesnį taikymą, būtinas finansavimas iš
savivaldybių bei šių modelių institucionalizavimas. Dėl ribotų finansinių išteklių paslaugų teikimas
dažniausiai baigiasi, nutrūkus projektų įgyvendinimui, nors tokioms grupėms reikalingas nuolatinis
konsultavimas.
Aprūpinimo baziniais ištekliais intervencijos atitiko tikslinių grupių poreikius, nes socialinio būsto
poreikis šalyje viršija jo pasiūlą, o, norint visus laukiančius asmenis aprūpinti socialiniu būstu, iki
2020 m. reikėtų investuoti 3,33 mlrd. Lt. Poreikis daugiabučių modernizavimui taip pat yra didelis, nes
šalyje yra daugiau nei 96 proc. visų daugiabučių, kuriems reikalinga renovacija. Aprūpinimo socialiniu
būstu priemonės tęstinumo objektyvios teisinės ir finansinės prielaidos yra užtikrintos, nes
savivaldybės yra atsakingos už turimo socialinio būsto fondo priežiūrą ir išlaikymą, o teisės aktuose
numatyta, kokie asmenys gali pretenduoti į socialinį būstą.
Sveikatos paslaugų teikimo intervencijos taip pat atitiko tikslinių grupių poreikius, nes buvo
sudaromos galimybės gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kurios anksčiau nebuvo
teikiamos (pagalba krizių atvejais, galimybė gauti paslaugas psichikos dienos stacionaruose ar
diferencijuotos pagalbos šeimai ir vaikui centruose), taip pat gerėjo asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybė. Pasiektų rezultatų tęstinumo objektyvios finansinės sąlygos yra užtikrintos, kadangi
projektus įgyvendino gydymo įstaigos, kurios gauna nacionalinį finansavimą ir galės panaudoti
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Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas sukurtai infrastruktūrai palaikyti bei darbuotojų darbo
užmokesčiui mokėti.
Švietimo paslaugų teikimo intervencijos atitiko tikslinių grupių poreikius, nes vykdant priemones
buvo orientuojamasi į skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančias tikslines grupes (socialinės
rizikos asmenis, specialiųjų poreikių mokinius ir studentus), ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikus, kadangi nustatyta, jog ikimokyklinis ugdymas daro teigiamą poveikį vaikų tolimesnei raidai,
prisideda prie nenutrūkstamo mokymosi ir ugdymo proceso. Švietimo paslaugų intervencijos buvo
orientuotos į kaimo vietoves, atsižvelgiant į tai, jog ten didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika, be
to, švietimo paslaugų prieinamumas vaikams periferijoje mažesnis (buvo steigiami universalūs
daugiafunkciai centrai). Didesnę riziką iškristi iš švietimo sistemos patiriantiems asmenims buvo skirti
alternatyvaus ugdymo projektai, siekiant užtikrinti, kad jie įgis išsilavinimą ar kvalifikaciją ir galės
pretenduoti į geriau apmokamas darbo vietas.
Viena esminių švietimo sektoriaus intervencijų rezultatų tęstinumo užtikrinimo sąlygų yra tolimesnis
finansavimas darbo užmokesčiui mokėti ir sukurtai infrastruktūrai palaikyti. Ši sąlyga yra ypač aktuali
tolimesnės universalių daugiafunkcių centrų veiklos užtikrinimui. Alternatyvaus ugdymo plėtrai skirtų
priemonių rezultatų tvarumui svarbus projektų įgyvendinimo metu pasirinktų partnerių patikimumas
ir gebėjimai toliau tęsti pradėtas veiklas. Neformalaus švietimo paslaugų plėtros rezultatų tęstinumą
užtikrins ir susiformavusios mokinių nuostatos toliau dalyvauti neformaliame ugdyme.
Socialinių paslaugų teikimo intervencijų kategorijai priskirtos priemonės taip pat atitiko tikslinių
grupių poreikius, nes buvo skirtos faktiškai visoms didelę skurdo ir socialinės atskirties riziką
patiriančioms grupėms. Be to, 2007–2013 m. buvo koncentruojamasi į socialinių paslaugų teikimą
namuose ir plėtojamos nestacionarios paslaugos, diferencijuojant jas pagal paslaugų gavėjo
savarankiškumą ir paslaugas teikiant individualizuotai, sudarant žmonėms sąlygas nepasitraukti iš
pažįstamos namų aplinkos, bet kartu ir suteikiant galimybę artimiesiems sugrįžti į socialinį ir darbinį
gyvenimą. Esminė nestacionarių socialinių paslaugų teikimo tęstinumo sąlyga yra tolimesnis jų
finansavimas iš savivaldybių biudžeto, tačiau dėl ribotų finansinių išteklių savivaldybės ne visuomet
gali būti pajėgios jį užtikrinti. Be to, prie nestacionarių socialinių paslaugų tęstinumo prisidės ir 2014–
2020 m. vyksiantis deinstitucionalizacijos procesas. Paminėtina, kad įgyvendinant projektus
susiformavo ir žmonių nuostatos naudotis pasiektais rezultatais, pavyzdžiui, gyventi savarankiškai, su
minimalia priežiūra tvarkytis savo namuose, valdyti finansus ir pan.
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REKOMENDACIJOS
Problema

Rekomendacija

ĮDARBINIMO IR UŽIMTUMO SKATINIMO INTERVENCIJOS
LR profesinio mokymo įstatyme numatyti Apsvarstyti ir numatyti teisinius saugiklius
itin griežti reikalavimai ADRP priemonės „Įdarbinimo subsidijuojant“ atveju, pavyzdžiui,
„Profesinis mokymas“ dalyviams, tačiau įtraukti nuostatą, kad po subsidijos pasibaigimo
teisės aktuose (pavyzdžiui, LR užimtumo darbdavys įsipareigotų išlaikyti darbo vietą
rėmimo įstatyme) nenumatyti su ADRP darbuotojui bent 6 mėn.
priemonės „Įdarbinimas subsidijuojant“
įgyvendinimu
susiję
saugikliai,
neleidžiantys atleisti darbuotojo vos tik
pasibaigus subsidijos laikui.
Šalies darbo rinkoje įsigali vis didesnė Įgyvendinti atskirus būtent vyresnio amžiaus
amžiaus grupių segmentacija, o vyresnio (50+) žmonių įsidarbinimui skirtus projektus
amžiaus žmonėms tampa vis sudėtingiau (2007–2013 m. atskiri projektai buvo skirti
susirasti darbą.
jaunimo ir neįgaliųjų įsidarbinimui), siekiant
pagerinti šios amžiaus grupės gyventojų
galimybes dalyvauti darbo rinkoje.
Dėl
projektinio
veiklų
pobūdžio Institucionalizuoti ir toliau finansuoti labiausiai
neužtikrinamas socialinės integracijos ir pasiteisinusius darbo su sunkiai integruojamais
socialinių įgūdžių įgijimo paslaugų asmenimis modelius.
tęstinumas
ypač
pažeidžiamoms
socialinėms grupėms, jos teikiamos
fragmentiškai, nors tokioms grupėms
reikėtų
nuolatinio
konsultavimo.
Socialinės integracijos modeliai sukuriami
ir išbandomi NVO projektų metu, tačiau
pasibaigus finansavimui daugelis jų nėra
toliau įgyvendinami.
Projektų finansavimo sąlygų aprašuose Rengiant Projektų finansavimo sąlygų aprašus,
nustatyti pernelyg griežti apribojimai konsultuotis su panašius projektus 2007–2013 m.
tikslinei grupei. Pavyzdžiui, teikiant įgyvendinusiomis
organizacijomis,
siekiant
prioritetą tik ilgalaikiams bedarbiams, tinkamai identifikuoti ir apibrėžti tikslines grupes.
projektuose negali dalyvauti trumpiau
nedirbantys žmonės, kurių motyvacija
dalyvauti veiklose ir ieškotis darbo būtų
didesnė.
APRŪPINIMO BAZINIAIS IŠTEKLIAIS INTERVENCIJOS
2007–2013 m. finansinės lėšos socialinio Planuoti socialinio būsto plėtrą, atsižvelgiant į
būsto
plėtrai
koncentruotos
vien realius poreikius (kaip vienas iš variantų galėtų
probleminėse teritorijose, nors jose būti šioje ataskaitoje pateiktas poreikio
socialinio
būsto
poreikis
nebuvo skaičiavimas), o ne vadovaujantis socialinių
didžiausias. Tik 6 iš 14 probleminių pašalpų gavėjų skaičiumi savivaldybėse.
savivaldybių socialinio būsto poreikis
buvo didesnis nei vidurkis šalyje.
ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO INTERVENCIJOS
2007–2013 m. švietimo sektoriuje ne „Kietosios“ (infrastruktūros plėtros, atnaujinimo ir
visuomet buvo užtikrintas „kietųjų“ ir modernizavimo)
ir
„mikštosios“
(turinio,
„minkštųjų“ projektų suderinamumas.
personalo kvalifikacijos tobulinimo ir pan.)
intervencijos turėtų būti planuojamos kartu ir
suderintos tiek laiko atžvilgiu, tiek siekiamų
rezultatų ir tikėtino poveikio atžvilgiu. Be to,
intervencijos turėtų būti įgyvendinamos vienu
metu, jas turėtų įgyvendinti ta pati įstaiga,
rezultatams matuoti turėtų būti naudojami bendri

Atsakingos
institucijos
FM, SADM,
LDB

FM, SADM,
LDB

FM, SADM

FM, SADM

FM, VRM

FM, ŠMM
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Įgyvendinant projektus, kuriuose buvo
teikiamos tiek švietimo, tiek socialinės
paslaugos,
nebuvo
užtikrintas
tarpinstitucinis
koordinavimas
ir
suderinamumas. Atskirtos institucijų
kompetencijų sritys trukdė suteikti
kompleksišką,
visapusišką
pagalbą
mokiniui
(pavyzdžiui,
psichologas,
dirbantis SADM, negali dalyvauti ŠMM
organizuojamuose švietimo pagalbos
specialistų mokymuose).

2007–2013 m. laikotarpiu mokymų,
kvalifikacijos tobulinimo kursų, skirtų
pedagogams
ir
švietimo
pagalbos
specialistams, buvo pakankamai, tačiau
trūko
praktinių
žinių
pritaikymo
galimybių.

Nepakankamas švietimo ir socialinių
paslaugų prieinamumas kaimo vietovėse,
kurios pasižymi didesniu skurdo ir
nedarbo lygiu bei mažesne vaikų,
dalyvaujančių
ikimokykliniame
ir
priešmokykliniame ugdyme, dalimi.

Mokymosi visą gyvenimą rodiklis šalyje
per pastaruosius metus prastėjo.

Neformaliajame
švietime
egzistuoja
disproporcijos tarp skirtingų neformalaus
ugdymo
sričių
infrastruktūros,
pavyzdžiui, menai ir sportas yra labai

Rekomendacija
rodikliai (pavyzdžiui, labai pasiteisino planavimas,
kai „kietieji“ UDC steigimo projektai buvo
įgyvendinami paraleliai su „minkštuoju“ projektu,
kurio metu buvo rengiami UDC kuratoriai).
Siekiant socialiai teisingo švietimo, svarbu
suderinti SADM ir ŠMM intervencijas, kuriose
ŠMM būtų atsakinga už švietimą ir ugdymą, o
SADM – už socialines paslaugas. Švietimui ir
ugdymui skirtos lėšos turėtų būti skiriamos
švietimo turinio ir kokybės užtikrinimui, švietimo
paslaugų prieinamumo
skirtingų
poreikių
asmenims didinimui, o paslaugų prieinamumas
dėl
socialinių
skirtumų
turėtų
būti
kompensuojamas iš SADM lėšų. Rekomenduojama
įgyvendinant jungtines veiklas apimančius
projektus finansavimą skirti iš kelių finansavimo
šaltinių, t. y. pasirašyti vieną sutartį, tačiau
skirtingas veiklas finansuoti iš skirtingų fondų
(angl. multifunding).
2014–2020 m. siūlytina didinti mokomųjų vizitų,
komandiruočių ir stažuočių skaičių gerosios
praktikos įstaigose. Mokomieji vizitai leidžia
pamatyti teorinių mokymų ir kursų metu
pristatomų metodų pritaikomumą realiose
situacijose.
Tai
palengvina
informacijos
perteikimą, o taip pat plečiasi pažinčių ratas,
vyksta įsitinkinimas, kuris padeda pedagogams
keistis informacija ir pan.
Atsižvelgiant į vykstantį mokymosi įstaigų tinklo
ir bibliotekų tinklo optimizavimą, 2014–2020 m.
rekomenduojama plėsti UDC tinklą, užtikrinant
steigimo sąlygų laikymąsi. Svarbu prieš tai atlikti
poreikių analizę, nustatyti paslaugų gavėjų skaičių
ir
reikiamų
paslaugų
pobūdį.
Be
to,
rekomenduojama didinti UDC teikiamų socialių
paslaugų įvairovę – perkelti integralios pagalbos
namuose socialines paslaugas ir pan. Atsižvelgiant
į UDC svarbą kaimo vietovėse bei poreikį įvertinti,
kaip sukurta infrastruktūra yra naudojamasi,
kokią realią naudą turi UDC teikiamos paslaugos
(ne tik mikro lygiu, bet ir šalies mastu), siūlytina
2015 m. ar 2016 m., kai bus įsteigti ir savo veiklą
vykdys visi UDC, atlikti atskirą vertinimą UDC
teikiamų paslaugų poveikiui tikslinėms grupėms
nustatyti.
Atsižvelgiant į pablogėjusį mokymosi visą
gyvenimą lygį, svarbu užtikrinti pakankamą
neformalių švietimo paslaugų prieinamą 25–64 m.
amžiaus
asmenims.
Pavyzdžiui,
bendrųjų
kompetencijų ugdymas sulaukė gerų klausytojų
atsiliepimų, todėl svarbu plėsti teikiamų paslaugų
mąstą įtraukiant daugiau savivaldybių, kuriose
šios švietimo paslaugos nebuvo teiktos, sudarant
papildomas klausytojų grupes.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama
mažinti
neformalaus
ugdymo
sričių
infrastruktūros
skirtumus,
investuojant
į
techninio
pobūdžio
neformalaus
ugdymo

Atsakingos
institucijos

FM, SADM,
ŠMM

FM, ŠMM

FM, ŠMM

FM, ŠMM

FM, ŠMM
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išplėtotos neformalaus ugdymo sritys, o infrastruktūros plėtrą.
techninio pobūdžio būrelių bendrojo
lavinimo mokyklose yra vos 2 proc.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO INTERVENCIJOS
Savivaldybių mastu nėra renkami Prieš programuojant socialinių paslaugų teikimui
duomenys apie socialinių paslaugų skirtas intervencijas ir paskirstant lėšas, nustatyti
poreikį, be to, trūksta duomenų apie tam stacionarias ir nestacionarias paslaugas teikiančių
tikras specifines socialiai pažeidžiamų įstaigų
skaičių
konkrečioje
teritorijoje,
asmenų
grupes
(pavyzdžiui,
nėra identifikuoti realų poreikį. Siekiant šio tikslo,
renkama statistika apie benamius), todėl reikėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis ir
planuojant intervencijas nesivadovaujama paskatinti jas pradėti rinkti intervencijų
įrodymais apie realų paslaugų ir planavimui reikiamą statistiką.
konkrečių intervencijų poreikį.
Siekiant teikti integralios pagalbos Apsvarstyti integralios pagalbos paslaugas
paslaugas namuose, įstaigoms reikia gauti teikiančioms įstaigoms numatytų reikalavimų
licenziją
teikti
asmens
sveikatos pagrįstumą ir atsisakyti perteklinių reikalavimų,
priežiūros paslaugas. Paminėtina, kad jei tokie bus nustatyti.
toks reikalavimas yra perteklinis, nes
paslaugos yra teikiamos ne įstaigoje, o
žmonių namuose.
Nestacionarių socialinių paslaugų teikimo 2014–2020 m. laikotarpiu plėsti nestacionarias
tinklas nėra pakankamai išplėtotas.
socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, kad
vartotojas galėtų pasirinkti pats. Reikėtų siekti,
kad kiekvienoje seniūnijoje būtų įsteigti dienos
centrai. Paslaugas reikėtų diferencijuoti pagal
tikslinių
grupių
savarankiškumo
laipsnį,
pavyzdžiui,
rekomenduotina
apsvarstyti
galimybes kurti laikinuosius namus (butus), į
kuriuos patektų žmonės iš savarankiško gyvenimo
namų, iki kol apsigyventų visiškai savarankiškai.
Tokiuose butuose socialiniai darbuotojai lankytųsi
pakankamai retai.
Prie Socialinių paslaugų informacinės Įverinti galimybes ir prijungti prie SPIS socialines
sistemos (SPIS), kurioje kaupiama paslaugas
teikiančias
nevyriausybines
informacija apie konkrečiam žmogui organizacijas.
suteiktais paslaugas ir jų poreikį, nėra
prijungtos NVO, todėl biudžetinių įstaigų
ir nevyriausybinio sektoriaus teikiamos
paslaugos dubliuojasi, nėra žinoma
bendra konkretaus žmogaus gautų
paslaugų apimtis.
KITOS REKOMENDACIJOS
Į ŽIPVP įtrauktas strateginio konteksto ES struktūrinės paramos intervencijos rodiklio
rodiklis „Skurdo rizikos lygis“ iliustruoja kaitai daro mažą įtaką, kadangi gyventojų pajamų
pajamų nelygybę, o ne realią skurdo lygis labiau priklauso nuo valstybės mastu
situaciją šalyje.
priimamų
reguliacinių
sprendimų.
Rekomenduotina ES struktūrinės paramos
programiniuose dokumentuose įtvirtinti tikslą ES
struktūrinės paramos lėšomis prisidėti prie
skurdo mažinimo, tačiau šio tikslo pasiekimo
nematuoti, naudojant rodiklį „Skurdo rizikos
lygis“.
Įstaigos (paslaugų teikėjos) 2007– 2014–2020
m.
laikotarpiu,
įgyvendinant
2013 m. buvo atsakingos ne tik už „kietuosius“ projektus, infrastruktūros kūrimą ir
konkrečių paslaugų teikimą, bet ir už viešųjų pirkimų organizavimą turėtų prižiūrėti
viešųjų
pirkimų,
susijusių
su savivaldybės padalinys ar darbo grupė, nes
projektavimo,
rangos
darbais, įstaigoms (paslaugų teikėjoms) neužtenka
organizavimą
ir
vykdymą.
Dėl kompetencijos parengti techninę dokumentaciją ir

Atsakingos
institucijos

FM, SADM

FM, SADM

FM, SADM

FM, SADM

FM

FM, VPT
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Problema
nepakankamos
praktikos
kompetencijos viešieji pirkimai,
atitinkamai ir projektų veiklos vėlavo.

Rekomendacija
ir
o

Atsakingos
institucijos

prižiūrėti vykdomus darbus. Įstaigoms turėtų būti
paliktas tik paslaugų teikimas.
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