I PRIEDAS

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa

Vilnius, 2013 m. liepos 25 d.
1

TURINYS
1. DABARTINĖS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS LIETUVOJE IR
PLĖTROS PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ ............................................................................ 5
1.1. UŽIMTUMAS IR NEDARBAS LIETUVOS DARBO RINKOJE 2001–2005
METAIS ......................................................................................................................................5
1.2. SOCIALINĖ ATSKIRTIS IR SKURDAS .........................................................................21
1.3. LYČIŲ LYGYBĖ DARBO RINKOJE ..............................................................................31
1.4. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ...................................................................................36
1.5. MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA .............................................53
1.6. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR ADMINISTRACINIAI GEBĖJIMAI ..................60
1.7 STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ ..............................70

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS STRATEGIJA .................................................................. 76
2.1 VIZIJA IR TIKSLAI ...........................................................................................................76
2.2. 1 PRIORITETAS. „KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ ........87
2.3. 2 PRIORITETAS. „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ ..............................................102
2.4. 3 PRIORITETAS. „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ ..........................................114
2.5. 4 PRIORITETAS. „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“.........................................................123
2.6. 5 PRIORITETAS. „TECHNINĖ PARAMA ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS
VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“...................................................................134
2.7. HORIZONTALIEJI PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS ....................................137

3. FINANSAVIMO PLANAS......................................................................................... 142
4. UŽDAVINIŲ IŠRAIŠKA SKAIČIAIS ...................................................................... 143
5. VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMAS ................................................................... 153
5.1. PARTNERYSTĖ ..............................................................................................................153
5.2. IŠANKSTINIS (EX ANTE) VERTINIMAS ....................................................................153
5.3. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS .............................................153

6. ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS .............................................................................. 153
I PRIEDAS IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS ....................... 153
II PRIEDAS. FINANSINIAI SRAUTAI ........................................................................ 153
III PRIEDAS. EX ANTE REKOMENDACIJOS – ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS
VEIKSMŲ PROGRAMA ............................................................................................... 153
IV PRIEDAS. SUDERINAMUMAS SU EŽŪFKP IR EŽF .......................................... 153
V PRIEDAS. VALSTYBĖS PAGALBOS IŠLYGA...................................................... 153
VI PRIEDAS. „REGIONAI EKONOMINIAMS POKYČIAMS“ INICIATYVA ........ 153

2

PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS
1 pav. Užimtumo lygis Lietuvoje 2001–2004 m. ..........................................................................................7
2 pav. Nedarbo lygis Lietuvoje 2001–2005 m. .............................................................................................7
3 pav. Registruoti neįgalūs bedarbiai 2001–2005 m. ..................................................................................10
4 pav. Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 2001–2005 m................................................................................10
5 pav. Socialinių paslaugų rūšys ir jų gavėjai .............................................................................................32
6 pav. Moterų ir vyrų dalis tarp registruotų bedarbių..................................................................................32
7 pav. Vaikų ugdymas institucijose pagal amžių, proc., 2003 m. ...............................................................39
8 pav. 18–24 m. neturinčių vidurinio išsilavinimo ir nesimokančių asmenų dalis, proc.............................39
9 pav. Šalies darbuotojų pasiskirstymas pagal profesijas, kurioms reikia skirtingo lygio išsilavinimo ......40
10 pav. Išlaidos aukštajam mokslui (proc. BVP, 2001 m.) .........................................................................44
11 pav. 25–64 m. asmenų, kurie per 4 savaites iki tyrimo mokėsi, dalis, proc. ..........................................45
12 pav. 25–64 m. asmenų mokymasis per metus pagal švietimo formas....................................................45
13 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ...........................................................................................52
14 pav. Tyrėjai 2003 m., proc. visų užimtųjų.............................................................................................53
15 pav. Tyrėjų pasiskirstymas pagal sektorius, 2003 m. .............................................................................53
16 pav. Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiai 1998–2004 m., proc. ..............................................................54

3

LENTELIŲ SĄRAŠAS
1 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio užimtumo srityje..................................19
2 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio socialinės atskirties srityje...................30
3 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio lyčių lygybės srityje.............................35
4 lentelė. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos
nustatytos prioritetinės kryptys ir Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
nustatyti uždaviniai......................................................................................................................................37
5 lentelė. Lietuvos švietimo sistemos rodikliai ...........................................................................................37
6 lentelė. Lietuvos vieta tarp 29 vertintų Europos šalių pagal novatoriškumo indėlio, rezultato ir
suminio inovacijų indekso (SII) rodiklius; lentelėje pateikiami tik dalies vertintų šalių duomenys. ..........38
7 lentelė. Aukštąjį išsilavinimą turinčių 25–34 metų amžiaus gyventojų dalis, 2004 m. (palyginus su
atitinkamos amžiaus grupės gyventojų skaičiumi, procentais)....................................................................42
8 lentelė. 2005 m. universitetinių aukštųjų mokyklų, kolegijų, aukštesniųjų mokyklų (ar aukštesniųjų
studijų programų) ir profesinio mokymo įstaigų absolventų dalis, kuri registravosi šalies darbo biržose
iki 2005 m. rugsėjo 1 d. ...............................................................................................................................43
9 lentelė. Pagal profesinę kvalifikaciją įsidarbinusių profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir
universitetinių aukštųjų mokyklų absolventų dalis nuo visų įsidarbinusių absolventų, proc. .....................43
10 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio mokymosi visą gyvenimą srityje .......52
11 lentelė. Universitetų trečios studijų pakopos studentai pagal mokslo sritis ...........................................55
12 lentelė. MTTP išlaidos pagal finansavimo šaltinius 2004 m. (mln. litų)................................................56
13 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio MTTP srityje .....................................59
14 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio viešojo administravimo srityje ..........69
15 lentelė. SSGG analizė.............................................................................................................................70
16 lentelė. Paramos pasiskirstymas pagal metus (mln. Eurų) ...................................................................142
17 lentelė. Paramos pasiskirstymas pagal prioritetus (mln. Eurų).............................................................142

4

1. DABARTINĖS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS LIETUVOJE
IR PLĖTROS PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ
1.1. UŽIMTUMAS IR NEDARBAS LIETUVOS DARBO RINKOJE 2001–2005 METAIS
Pagrindiniai teiginiai
•

•

•

•

•
•

Lietuvos ekonomikos augimas ir įvairios Lietuvoje įgyvendintos iniciatyvos gerinant
verslo aplinką, skatinant darbo vietų steigimą bei didinant darbo jėgos ekonominį
aktyvumą sudarė palankias sąlygas augti užimtumui ir mažėti nedarbui. Tačiau ilgalaikis
nedarbas bei jaunimo (15–24 m.) nedarbas vis dar tebėra rimta problema.
Per pastaruosius keletą metų nedaug didėjo užimtumas paslaugų sektoriuje bei sumažėjo
užimtųjų skaičius žemės ūkyje, tačiau pagal šiuos rodiklius Lietuvos užimtumo struktūra
dar gerokai skiriasi nuo daugelio labiau ekonomiškai išsivysčiusių ES valstybių. Nors
darbo jėgos našumas sparčiai auga, tačiau jis tebėra vienas žemiausių ES.
Dėl nepalankių demografinių tendencijų (mažėjantis gimstamumas, gyventojų senėjimas,
didelė emigracija) Lietuvoje mažėja tiek bendras, tiek ir darbingo amžiaus gyventojų
skaičius. Nors užimtų gyventojų išsilavinimas yra santykinai aukštas, tačiau kvalifikuotų
darbuotojų trūkumas tampa viena pagrindinių Lietuvos ekonominę plėtrą stabdančių
problemų. Darbo jėgos kvalifikacija dažnai neatitinka rinkos poreikių, pastebimas
struktūrinio nedarbo reiškinys, žemas profesinis mobilumas. Tuo tarpu profesinio
orientavimo sistema šiuo metu dar tik vystoma, mokymo kokybė dažnai nėra pakankama,
darbdaviai skiria per mažai dėmesio darbuotojų mokymui, nedaug Lietuvos gyventojų
mokosi visą gyvenimą.
Vis daugiau dėmesio teikiama darbo vietų kokybei, tačiau naujos, ypač gerai įrengtos,
saugios ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančios darbo vietos vis dar kuriamos vangiai.
Naujų darbo vietų kūrimą apsunkina menkas darbuotojų verslumas, lanksčių darbo
organizavimo formų nepopuliarumas, neišplėtota socialinė partnerystė.
Tebėra gana dideli regioniniai gyventojų užimtumo, nedarbo, pajamų lygio, darbo rinkos
bei socialinių paslaugų prieinamumo skirtumai. Teritorinis (šalies viduje) darbo jėgos
mobilumas Lietuvoje yra tradiciškai nedidelis, nors situacija šioje srityje pamažu keičiasi.
Nors informacinės visuomenės klausimams skiriamos nemažos lėšos, tačiau jų atnešta
nauda išryškės tik vidutiniuoju laikotarpiu. Šiuo metu pagrindinių kompiuterio naudojimo
kompetencijų lygis yra gana menkas (palyginti su ES vidurkiu), taip pat aktuali ir
skaitmeninės atskirties problema.

Pradedant 2000 m. Lietuvos ekonomika sparčiai augo, gerėjo verslo aplinka, daugėjo
investicijų, augo gamyba ir paslaugų pardavimas, didėjo prekybos apimtis ir vidaus vartojimas.
Tai sudarė palankias sąlygas užimtumui augti ir nedarbui mažėti. Ekonominės ir darbo rinkos
situacijos gerėjimą paskatino ir integracijos į ES ekonominę bei politinę erdvę procesas, be to,
nuo 2004 m. gegužės 1 d. – narystė ES. Investicijos pagal 2004–2006 m. Lietuvos bendrąjį
programavimo dokumentą taip pat prisideda kuriant naujas darbo vietas, didinant gyventojų
užimtumo gebėjimus, kompetenciją ir kvalifikaciją, skatinant įmonių prisitaikymą prie rinkų
pokyčių.
Pasirengimo stoti į ES laikotarpiu svarbiausias Lietuvos Respublikos Vyriausybės
užimtumo politikos įgyvendinimo įrankis buvo Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–
2004 metų programa. Vykdant Europos Bendrijos sutarties reikalavimus, parengtas pirmasis
Lietuvos Respublikos 2004 metų užimtumo veiksmų planas, kuriame pateikti Lietuvos
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įsipareigojimai ir pagrindinės priemonės įgyvendinant nacionalinę užimtumo politiką. Šiuo metu
pagrindiniai Lietuvos užimtumo politikos tikslai siekiant skatinti užimtumą ir investicijas į
žmogiškąjį kapitalą yra apibrėžti Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje.
Joje akcentuojami tokie pagrindiniai tikslai:
• pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių (užtikrinant kokybišką ir
saugų užimtumą, modernizuojant darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemas);
• gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti;
• mažinti struktūrinį nedarbą daugiau investuojant į žmones.
Minėtieji siekiai parodo ir pagrindinius Lietuvos darbo rinkos iššūkius. Augant
ekonomikai ir darbo jėgos paklausai, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas tampa viena pagrindinių
Lietuvos ekonominę plėtrą stabdančių problemų. Situaciją apsunkina nepalankios demografinės
tendencijos (mažėjantis gimstamumas, išaugusi emigracija, gyventojų senėjimas). Ne visada
užtikrinama, kad tam tikros darbuotojų grupės (neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės, socialinės
rizikos asmenys, ilgalaikiai bedarbiai) būtų tinkamai skatinamos pasilikti darbe ar sugrįžti į darbą.
Vis dar nepakankamas įmonių ir jų darbuotojų gebėjimas prisitaikyti prie globalių prekybos,
konkurencijos ir technologinių pokyčių.
Darbo jėgos užimtumo tendencijos
Šiame ir kituose skyriuose, jeigu nenurodyta kitaip, naudojami oficialieji Eurostat arba
Statistikos departamento atliekamų užimtumo tyrimų duomenys. Kai kuriais atvejais tekste
paminimi ir abu šaltiniai, nes Eurostat ir Statistikos departamentas kartais taiko skirtingas
skaičiavimo metodikas. Tais atvejais, kai statistinius rodiklius reikia palyginti su kitomis ES
valstybėmis, naudojami Eurostat duomenys. Jeigu tekste nenurodyta kitaip, pateikiant duomenis
apie ES vidurkį, turimos omenyje visos 25 ES valstybės narės.
Pastaruosius kelerius metus užimtumo lygis Lietuvoje nuosekliai didėjo – nuo 57,5 proc.
2001 m. iki 62,6 proc. 2005 m. (Eurostat duomenys, žr. 1 pav.). Tačiau pagal šį rodiklį Lietuva
2004 m. vis dar atsiliko tiek nuo ES vidurkio (63,8 proc.), tiek ir nuo kaimyninių Latvijos ir
Estijos (atitinkamai 63,3 ir 64,4 proc.). Pagrindinės užimtumo didėjimo priežastys – ekonomikos
augimas ir didėjanti darbo jėgos paklausa tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje, darbo
jėgos emigracija. Pirmiausia darbą susirado aktyvioji darbo jėgos dalis, todėl akivaizdi nedarbo
lygio mažėjimo tendencija. Tuo tarpu bendras darbo jėgos (15–64 m.) ekonominis aktyvumas
2001–2005 m. sumažėjo 1,3 proc. punkto (atitinkamai nuo 69,7 iki 68,4 proc.). Statistikos
departamento tyrimų duomenimis, darbo jėgos aktyvumo lygis 2006 m. toliau mažėjo. Vadinasi,
darbo rinkoje neišnaudojamas didelės dalies darbo jėgos, kuri yra ekonomiškai neaktyvi,
potencialas.
Lisabonos strategijoje valstybėms narėms keliamas tikslas – iki 2010 m. pasiekti 70 proc.
bendrą užimtumo lygį. Įvertinus šalies ekonominį ir darbo jėgos potencialą, Nacionalinėje
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatyta iki 2010 m. Lietuvoje pasiekti kiek
mažesnį, tačiau palyginti aukštą 68,8 proc. užimtumo lygį.
Moterų užimtumo lygis Lietuvoje taip pat didėjo – nuo 56,2 proc. 2001 m. iki 59,4 proc.
2005 m. bei viršijo atitinkamą ES šalių vidurkį (56,3 proc.) (Eurostat duomenimis). Tačiau jis
buvo 0,1 proc. punkto žemesnis nei Latvijoje ir net 2,7 proc. punkto – nei Estijoje bei gerokai
žemesnis, palyginti su Skandinavijos šalimis (pvz., Danijoje ir Švedijoje moterų užimtumo lygis
2005 m. siekė atitinkamai 71,9 proc. ir 70,2 proc.). Vadovaudamasi Lisabonos strategijos tikslais,
Lietuva yra užsibrėžusi iki 2010 m. pasiekti 60 proc. moterų užimtumo lygį. Nepaisant palankių
užimtumo didėjimo tendencijų, moterys vis dar susiduria su gana rimtomis problemomis darbo
rinkoje: joms sunkiau siekti karjeros, atlyginimo lygis yra santykinai mažesnis, o skurdo ir
socialinės atskirties grėsmė – santykinai didesnė.
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Galima pagrįstai tikėtis, kad iki 2010 m. Lietuva pasieks Lisabonos strategijoje užsibrėžtą
50 proc. pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygį. Šis rodiklis mūsų šalyje nuo 2001–
2005 m. padidėjo net 10,3 proc. punktų ir 2005 m. siekė 49,2 proc. (Eurostat duomenimis).
Pagyvenusių asmenų užimtumas Lietuvoje buvo daug aukštesnis už ES valstybių vidurkį
(42,5 proc.), tačiau žemesnis, nei, pavyzdžiui, Estijoje (56,1 proc.) ar kai kuriose Skandinavijos
valstybėse (Danijoje šis rodiklis siekė 59,5 proc., Švedijoje – 69,5 proc.).
2005 m. išėjimo iš darbo rinkos amžius Lietuvoje buvo 63,5 metai. Nacionalinėje
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje iki 2010 m. numatoma šį amžių padidinti iki
64,5 m. (tiesa, Eurostat, vadovaudamasis savo metodika, nurodo, kad 2004 m. vidutinis išėjimo iš
darbo rinkos amžius Lietuvoje buvo 60,8 m.). Tačiau teigiamos užimtumo tendencijos neturėtų
nukreipti dėmesio nuo sudėtingos vyresnio amžiaus asmenų (per 50 m.) situacijos darbo rinkoje.
Jų išsilavinimas ar bendrieji įgūdžiai dažnai yra vertinami gana skeptiškai; iš darbo rinkos
pasitraukusiems asmenims sugrįžti į ją sunku. Vyresnio amžiaus žmonėms dažnai trūksta
pasitikėjimo ir motyvacijos tobulinti savo žinias ir įgūdžius, siekiant kuo ilgiau išlaikyti profesinę
kvalifikaciją.
Darbo jėgos pasiskirstymas pagal atskiras ekonominės veiklos rūšis pamažu keičiasi: iš
gamybos ir žemės ūkio veiklos ji persiorientuoja į našesnį paslaugų sektorių. 2005 m. paslaugų
sektoriuje dirbo 56 proc. dirbančių gyventojų (0,4 proc. punkto daugiau nei 2001 m.). Žemės ūkio
veikla kaimo vietovėse dažnai verčiasi smulkūs ,,natūriniai” ūkiai, kurie nemažai daliai kaimo
gyventojų vis dar yra vienintelis maitinimosi ir pragyvenimo šaltinis. Tačiau tai neužtikrina nei
pakankamo užimtumo, nei pakankamų pajamų žemdirbiams ir jų šeimų nariams. 2005 m. užimtų
asmenų skaičius žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje Lietuvoje siekė 13,9 proc. ir buvo
3,5 proc. punkto mažesnis nei 2001 m. Tačiau užimtumo struktūra Lietuvoje vis dar labai skiriasi
nuo ekonomiškai labiau išsivysčiusių ES valstybių. 2004 m. ES valstybėse žemės ūkyje,
medžioklėje ir miškininkystėje dirbo vidutiniškai 5,1 proc. užimtų darbuotojų, paslaugų sektoriuje
– 69,5 proc.; Lietuvoje atitinkamai – 15,8 proc. ir 56 proc.
1 pav. Užimtumo lygis Lietuvoje 2001–2005 m.
63
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Šaltinis: Eurostat

Šaltinis: Eurostat

Užimtumo lygis skirtingose Lietuvos apskrityse gan smarkiai skiriasi. Statistikos
departamento duomenimis, 2005 m. aukščiausias užimtumo lygis buvo Vilniaus, Tauragės,
Marijampolės ir Utenos apskrityse (63,5–65,2 proc.). Mažiausias užimtumo lygis buvo Alytaus,
Panevėžio ir Šiaulių apskrityse (58,7–60,5 proc.). Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad tarp
didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) ir daugelio kaimiškų ir periferinių savivaldybių yra
dideli ūkio struktūros bei apsirūpinimo šiuolaikiška infrastruktūra skirtumai. Didžiuosiuose
miestuose kuriasi naujos, santykinai modernios pramonės šakos bei paslaugų srities įmonės. Tuo
tarpu periferiniuose rajonuose pramoniniai pajėgumai yra daugiausia ,,paveldėti“ iš anksčiau ir
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pasenę, daug darbuotojų yra užimti žemės ūkyje. Pvz. Tauragės apskrityje, nors užimtumas yra
didelis, tačiau šios apskrities gyventojai dirba santykinai žemesnę pridėtinę vertę kuriančiose ūkio
šakose. Atitinkamai vidutinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį
Tauragės apskrityje 2004 m. buvo žemiausios Lietuvoje ir 26 proc. mažesnės nei Vilniaus
apskrityje; samdomojo darbo pajamos – maždaug per pusę mažesnės.
Apskrities lygmeniu agreguoti užimtumo rodikliai taip pat neatspindi to fakto, kad
kaimiškose seniūnijose darbo jėgos aktyvumas yra mažesnis nei rajonų centruose, didesnis
jaunimo nedarbas, žemesnis darbo jėgos kompetencijos lygis bei darbo našumas.
Situaciją apsunkina ir per menkas darbo jėgos mobilumas šalies viduje. Dėl šių ir kitų
priežasčių smarkiai skiriasi ir darbo jėgos pasiskirstymas šalyje – ekonominio augimo centruose
koncentruojasi kvalifikuočiausia šalies darbo jėga. Galima pagrįstai teigti, kad kaimiškuose ir
periferiniuose rajonuose yra žemesnė darbuotojų kvalifikacija, ji prasčiau atitinka šiuolaikinio
ūkio poreikius, mažesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje.
Nedarbo lygio tendencijos
Nedarbo lygis Lietuvoje 2005 m. siekė 8,3 proc. ir buvo 0,4 proc. punkto mažesnis už ES
vidurkį (Eurostat duomenimis). Šis rodiklis buvo gerokai žemesnis nei kai kuriose ES valstybėse
– pvz., Lenkijoje (17,7 proc.), Slovakijoje (16,3 proc.), tačiau didesnis nei, pvz., Airijoje
(4,3 proc.), Jungtinėje Karalystėje (4,7 proc.) ir Danijoje (4,8 proc.). Pradedant 2001 m. mažėjo
moterų bei vyrų nedarbo lygis bei nedarbo lygis įvairiose gyventojų amžiaus grupėse. 2005 m.
moterų nedarbo lygis buvo 8,3 proc., arba 0,1 proc. punkto aukštesnis nei vyrų (Eurostat
duomenimis). Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos darbo biržos duomenimis, žymi
nedarbo lygio mažėjimo tendencija išliko ir 2006 m. I ketv. Bendras nedarbo lygis sudarė
6,4 proc. Nedarbo mažėjimo tendencija pabrėžta ir šio dokumento išankstinio vertinimo
ataskaitoje. Pagrindinės mažėjančio nedarbo priežastys – ekonomikos augimas, didėjančios
galimybės darbo jėgai įsidarbinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Lietuvos darbo rinkos ir švietimo
institucijų įgyvendinamos priemonės.
Nedarbo mažėjimo tendencijas rodo ir Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių
statistika. 2006 m. sausio 1 d. šalyje buvo 87,2 tūkst. registruotų bedarbių. Per 2005 metus
registruotų bedarbių skaičius sumažėjo 31 proc. arba 39,2 tūkst. Registruoti bedarbiai tarp
darbingo amžiaus gyventojų sausio 1 d. sudarė 4,1 proc., o tai 1,9 proc. punkto mažiau negu prieš
metus. Vidutinis metinis bedarbių skaičius 2005 m. buvo 100,8 tūkst., t. y. 41,7 tūkst. mažiau
negu 2004 m. Per 3 mėn. iki 2006 m. registruoto nedarbo lygis sumažėjo dar 0,2 proc. punkto –
iki 3,9 proc. 2006 m. sausio 1 d. didžiausias bedarbių procentas, skaičiuojant nuo darbingo
amžiaus gyventojų, buvo Ignalinos (12 proc.), Akmenės (11,5 proc.) ir Druskininkų (10,0 proc.)
savivaldybėse. Nedarbas mažėjo visose šalies teritorijose, išskyrus Visagino miesto savivaldybę,
kurioje 2006 m. sausio 1 d. buvo registruotas 0,1 procentinio punkto didesnis nedarbas nei prieš
metus. Aukščiausio nedarbo teritorijose bedarbių procento mažėjimas buvo daug didesnis negu
vidutiniškai šalyje. Per 2005 m. didžiausi nedarbo pokyčiai buvo Pagėgių (sumažėjo 6,3 proc.
punkto), Mažeikių r. (sumažėjo 5,4 proc. punkto) ir Šalčininkų r. (sumažėjo 4,9 proc. punkto)
savivaldybėse. Tarp apskričių labiausiai nedarbas sumažėjo Telšių apskrityje – 3,6 proc. punkto.
Jaunimo (iki 25 m.) nedarbas taip pat sparčiai mažėja: 2001–2005 m. jis sumažėjo nuo
30,9 proc. iki 15,7 proc. (Eurostat duomenimis). Pagal duomenis, kuriuos pateikia atsakingos
Lietuvos institucijos, ryški jaunimo nedarbo mažėjimo tendencija išsilaikė ir 2006 m. Šiems
rodikliams daug dėmesio skiriama ir išankstinio vertinimo ataskaitoje. Jaunimo nedarbo
tendencija yra susijusi tiek su jaunų gyventojų migracija, tiek su išaugusia darbo jėgos paklausa
šalies ūkyje. Tačiau šios gyventojų grupės nedarbas tebėra gana rimta problema, nes jis yra beveik
dvigubai aukštesnis už šalies vidurkį. Pastebima neigiama tendencija – tarp bedarbių padaugėjo
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nekvalifikuoto ir net pagrindinio išsilavinimo neturinčio jaunimo. Jiems trūksta paskatų įeiti į
darbo rinką ar išsilaikyti joje. Savo ruožtu tai kelia papildomų problemų – priklausomybės nuo
alkoholio, narkotikų ir kitų toksinių medžiagų, nusikalstamumas ir pan.
Jungtinėse ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) ir
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje apibrėžtas siekis per 6 nedarbo
mėnesius jauniems žmonėms ir 12 nedarbo mėnesių suaugusiems žmonėms, suteikti naujų
galimybių kiekvienam bedarbiui integruotis į darbo rinką (mokytis, persikvalifikuoti, atlikti darbo
praktiką, įsidarbinti pagal remiamo įdarbinimo programas). Šį siekį planuojama įgyvendinti iki
2010 m. 2005 m. atitinkamas rodiklis jauniems bedarbiams siekė 85 proc., o visiems bedarbiams
– 83 proc.
Viena pagrindinių nedarbo Lietuvoje problemų yra ilgalaikis nedarbas (asmenys,
nedirbantys vienerius metus ir ilgiau). Tiesa, ilgalaikio nedarbo lygis pastaraisiais metais mažėjo
(Statistikos departamento duomenimis, nuo 10,2 proc. 2001 m. iki 4,5 proc. 2005 m.), nes mažėjo
ir bendras nedarbo lygis. Tačiau ilgalaikių bedarbių santykinė dalis tarp visų bedarbių tebėra
didelė: 2001–2003 m. ši dalis sumažėjo (nuo 57 proc. iki 48 proc.), tačiau 2004–2005 m. ji vėl
išaugo iki maždaug 55 proc. Tai yra neigiama tendencija, nes ilgalaikis nedarbas yra vienas
pagrindinių socialinės rizikos ir skurdo veiksnių ir tiesiogiai siejasi su socialine atskirtimi. Be to,
2002–2005 m. pastebėta tendencija, kad didėjo ilgalaikių bedarbių dalis kaimo vietovėse (nuo
21,5 proc. iki 25,1 proc.). Moterų ilgalaikio nedarbo lygis yra kiek aukštesnis nei vyrų. Pastebėta,
kad 2002–2005 m. beveik tris kartus sumažėjo jaunų (15–24 m.) ilgalaikių bedarbių skaičius, o jų
santykinė dalis tarp visų ilgalaikių bedarbių pasiekė 6,2 proc. (2002 m. ši dalis buvo 9,8 proc.)
Tuo tarpu pagyvenusių asmenų (50–74 m.) dalis tarp visų ilgalaikių bedarbių padidėjo.
Darbo biržos duomenimis, apie 70 proc. registruotų bedarbių yra nepasirengę konkuruoti
darbo rinkoje, nes neturi darbo rinkai reikalingo profesinio pasirengimo, darbo praktikos arba yra
praradę darbo įgūdžius dėl ilgos nedarbo pertraukos. Daug ilgą laiką darbo neturinčių asmenų yra
ekonomiškai neaktyvūs, t. y. nėra registruoti darbo biržoje, yra praradę viltį rasti darbą, nesiima
savarankiškos ekonominės veiklos ir pan. Šiai problemai spręsti Jungtinėse ekonomikos augimo ir
darbo vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) apibrėžtas įsipareigojimas iki 2010 m. pasiekti, kad
25 proc. ilgalaikių bedarbių turėtų dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse
(mokymo, perkvalifikavimo, darbo praktikos remiamo įdarbinimo ir pan. veiklos). 2005 m.
Lietuvoje šis rodiklis siekė 16 proc.
Nors bendras nedarbo lygis šalyje sparčiai mažėja, tačiau atskirose Lietuvos apskrityse, ir
ypač rajonuose, jis tebėra gana aukštas. 2005 m. pabaigoje Ignalinos, Akmenės r. ir Druskininkų
savivaldybėse bei Panevėžio ir Šiaulių apskrityse daugiau kaip 10 proc. darbingo amžiaus
gyventojų buvo bedarbiai. Kita vertus, pastaraisiais metais būtent probleminiuose rajonuose
nedarbo lygis mažėjo sparčiau nei šalies vidurkis. Nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje numatyta pasiekti, kad iki 2013 metų nė viename Lietuvos regione
nedarbo lygis už vidutinį šalies nedarbo lygį nebūtų didesnis nei 35 proc. Statistikos departamento
tyrimų duomenimis, 2004 m. šis rodiklis buvo viršytas tik Alytaus apskrityje.
Neįgalių asmenų padėtis darbo rinkoje
2006 m. Lietuvoje bendras neįgaliųjų, gaunančių invalidumo pensijas, skaičius buvo
276 tūkst. (palyginti su 2004 m. padidėjo 13 proc.). Apytiksliais duomenimis, 2004 m. šalyje
gyveno per 70 tūkst. judėjimo, 28 tūkst. psichikos, 15 tūkst. regos, 5 tūkst. klausos, 95 tūkst.
vidaus organų ir kitas negalias turinčių asmenų. Darbingo amžiaus neįgalieji sudaro 160 tūkst., iš
jų iš dalies darbingi – 130 tūkst.
2005 m. valstybinę socialinę netekto darbingumo pensiją gavo 30,8 tūkst. žmonių, iš kurių
2,1 tūkst. buvo pripažintas 75–100 proc. netektas darbingumas, 18,5 tūkst. – 60–70 proc. netektas
darbingumas ir 10,2 tūkst. – 45–55 proc. netektas darbingumas. 2003 m. duomenimis, neįgaliųjų
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užimtumo lygis siekė 20 proc., o tai maždaug dvigubai mažiau nei vidutiniškai ES-25 valstybėse.
Tačiau padaugėjo ir užsiregistravusių darbo biržoje neįgaliųjų skaičius (žr. 3 ir 4 pav.), o
santykinė registruotų neįgaliųjų bedarbių dalis, palyginti su bendru registruotų bedarbių
skaičiumi, 2001–2005 m. išaugo 3,6 proc. punktais. Iš dalies tai yra teigiama tendencija, nes ji
rodo išaugusį neįgaliųjų ekonominio aktyvumo lygį.
3 pav. Registruoti neįgalūs bedarbiai 2001–
2005 m.

4 pav. Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 2001–
2005 m.
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Pagrindiniai veiksniai, ribojantys neįgalių asmenų įdarbinimą, yra nepritaikyta viešoji ir
darbo aplinka, o tai mažina švietimo ir mokslo sistemos, kitų viešųjų paslaugų prieinamumą (pvz.,
2005 m. profesinio mokymo programose dalyvavo tik 318 neįgaliųjų; tiesa, tai buvo 121 daugiau
nei 2001 m.). Neįgaliesiems skirtų paslaugų struktūroje iki šiol dominavo institucinė globa ir labai
mažai buvo išvystytos kitos paslaugos. Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes mažina ir visuomenės
stereotipai apie neįgalius darbuotojus bei skeptiškas darbdavių požiūris.
2005 m. įsigaliojus naujajam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui, pradėta formuoti
nauja neįgalumo samprata, kuri pabrėžia galimybių dirbti sudarymo svarbą. Todėl ypatingas
dėmesys skiriamas profesinei reabilitacijai. Pradėta kurti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistema, apimanti tokias pagrindines paslaugas kaip profesinis orientavimas, konsultavimas,
profesinių gebėjimų įvertinimas bei atkūrimas arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas.
2006 metais Lietuvos darbo biržoje (kuri atsakinga už neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
organizavimą) įregistruoti 252 asmenys, kuriems reikia profesinės reabilitacijos. Iš jų 206
asmenys nusiųsti į profesinės reabilitacijos programą. Iš 2006 metais baigusiųjų profesinės
reabilitacijos programą trečdalis neįgaliųjų sėkmingai įsidarbino.
Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama kuriant šią sistemą yra per menkai
išplėtota paslaugų infrastruktūra, kvalifikuotų specialistų įvairiose profesinės reabilitacijos
grandyse stoka bei darbo metodikos, užtikrinančios kompleksinę, tęstinę ir efektyvią reabilitaciją,
trūkumas. Profesinės reabilitacijos paslaugų tinklo prieinamumas yra mažas, trūksta reabilitacijos
vietų. Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje kompleksiškai teikia tik Vilniaus
Valakupių profesinės reabilitacijos centras, kai kurias paslaugas – dar 4 institucijos. Pavienes
paslaugas taip pat teikia visuomeninės organizacijos, o neįgaliųjų profesinį mokymą (pagal
akredituotas programas) vykdo kai kurios Lietuvos profesinio rengimo įstaigos. Profesinės
reabilitacijos infrastruktūrai plėtoti naudojamasi ir Europos regioninės plėtros fondo parama pagal
BPD 1.5. priemonę; šiuo metu įgyvendinami 6 projektai.
Siekiant pagerinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes, teikiamos lengvatos socialinėms
įmonėms. 2005 m. neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteiktas 6 įmonėms, 2005 metų
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pabaigoje iš viso veikė 37 socialinės įmonės, šiose įmonėse dirbo 2155 asmenys, iš jų 1125
neįgalieji.
Užimtumo politiką įgyvendinančios įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Svarbus vaidmuo didinant užimtumą ir mažinant nedarbą tenka užimtumo politiką
įgyvendinančių įstaigų (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) vykdomoms aktyvioms
darbo rinkos politikos programoms.
Lietuvos darbo biržos 46 teritorinės darbo biržos ir jų sudėtyje veikiantys 45 poskyriai
teikia klientams (ieškantiems darbo asmenims ir darbdaviams) užimtumo rėmimo bendrąsias
paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant), įgyvendina aktyvias darbo
rinkos politikos priemones bei užimtumo rėmimo programas, vykdo darbo rinkos stebėseną.
Teritorinėse darbo biržose informavimo paslaugas teikia įsteigti 6 jaunimo, 4 darbo bei 50
informacijos ir konsultacijų centrų. Per 2005 metus juose vidutiniškai apsilankė per 821 tūkst.
klientų. Iš jų 113,9 tūkst. apsilankė Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje, 42,7 tūkst.
asmenų savarankiškai vykdė informacijos ir darbo paiešką, pasinaudodami specializuotais
kompiuteriais SIP bei PIC, per 53 tūkst. pasinaudojo kompiuterine testavimo programa. Per metus
buvo suteikta per 298, 8 tūkst. individualių konsultacijų ir patarimų.
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos septynios teritorinės tarnybos vykdo ieškančių
darbo asmenų profesinį orientavimą ir konsultavimą, bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą
iš darbo, profesinio mokymo bei neformaliojo švietimo kokybės vertinimą ir valdymą. Šios
tarnybos reguliavimo sferoje esantys 14 darbo rinkos mokymo centrų vykdo bedarbių ir kitų
suaugusių asmenų profesinį mokymą bei kvalifikacijos tobulinimą.
Dalyvaujančių aktyviose darbo rinkos programose registruotų bedarbių dalis pagausėjo
nuo 42,7 proc. 2001 m. iki 63,6 proc. 2004 m. 2005 metais net 75,7 proc. besikreipiančių bedarbių
darbo birža galėjo pasiūlyti laisvų darbo vietų. 2004 metais šis rodiklis buvo 64 proc.,
2003 metais – 54 proc. Iš viso per 2005 m. darbo biržai tarpininkaujant buvo įdarbinta
109,7 tūkst. ieškančių darbo asmenų, iš jų 87,9 tūkst. gavo nuolatinį darbą, 21,8 tūkst. dirbo pagal
terminuotas darbo sutartis. Didžiausia darbo vietų pasiūla – kvalifikuotiems darbininkams
(maždaug kas antras darbo pasiūlymas). Lietuvos darbo birža nurodo, kad 2005 m. vienas išleistas
litas bedarbiams įdarbinti į laisvas darbo vietas, nukreipti į aktyvias darbo rinkos politikos
programas, nedarbo soc. draudimo išmokoms ir priešpensinėms pašalpoms bei darbo biržai
vystyti į valstybės konsoliduotą biudžetą grąžino 1,3 lito. Toliau plėtojo savo veiklą Lietuvos
darbo biržos Europos užimtumo tarnybų tinklo biurai EURES, kurie 2005 m. suteikė 26,9 tūkst.
konsultacijų apie laisvą asmenų judėjimą. Be to, šalyje veikia įvairios privačios įdarbinimo
tarpininkavimo agentūros.
Darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos kasmet suteikia darbo rinkos ir jaunimo
užmokyklinio profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų apie 60 tūkst. žmonių, šių
paslaugų paklausa nuolat auga. Pagrindiniai klientai – darbo biržų nukreipti konsultuotis
bedarbiai, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, dirbantieji asmenys.
2005 m. atlikta darbdavių apklausa parodė, kad darbo rinkos profesinio mokymo atitiktį
rinkos poreikiams darbdaviai vertina pakankamai gerai, nors daugelyje sričių teorinis parengimas
yra vertinamas geriau už praktinį. Atsižvelgiant į bedarbių struktūrą (dauguma jų nepasirengę
darbo rinkai), tikslinga didinti mokymo programų trukmę, derinant ją su gamybine praktika. Be
to, per mažai didėja 45 metų ir vyresnio amžiaus darbuotojų, dalyvaujančių tęstiniame mokyme,
skaičius. Teikiant darbo rinkos mokymo paslaugas dar nepakankamai atsižvelgiama į praktinio
mokymo poreikį, trūksta glaudesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.
Galima pagrįstai tikėtis, kad kvalifikuotų darbuotojų paklausa ateityje augs, o tai turės
dvejopą įtaką suaugusiųjų profesinio mokymo paslaugų poreikiui. Augs perkvalifikavimo
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paslaugų paklausa, ypač turint omenyje tai, kad darbo jėga judės iš nenašių į našesnius sektorius.
Tikėtina, kad bedarbių mokymo paslaugų paklausa sumažės, nes augant šalies ekonomikai kartu
mažėja ir bedarbių skaičius. Tačiau planuojama, kad bedarbių mokymo trukmė taps ilgesnė –
siekiant padidinti mokymo ilgalaikiškumą, tęstinumą ir pritaikymą darbo rinkoje.
Darbo jėgos pasiūlos tendencijos
Nors pastarojo meto situacija užimtumo ir nedarbo srityje atrodo pakankamai palankiai,
tačiau gilesnė analizė atskleidžia ir nemažai susirūpinimą keliančių tendencijų. Lietuvos darbo
rinką veikia patys įvairiausi veiksniai – atviresnė tarptautinė prekyba, konkurencija ES rinkoje,
technologiniai pokyčiai, vis didėjanti žinių ir kvalifikacijos svarba siekiant didinti šalies
konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Tuo tarpu jau šiuo metu akivaizdžios tam tikros darbo
jėgos pasiūlos problemos. Statistikos departamento atliekamo darbo vietų tyrimo duomenimis,
pirmojo 2006 m. ketvirčio pabaigoje šalyje buvo beveik 15,3 tūkst. laisvų darbo vietų
samdomiems darbuotojams; tai 2,4 karto daugiau nei atitinkamu 2005 m. laikotarpiu. Mažėja
darbingo amžiaus darbuotojų skaičius, o darbo rinkoje neaktyvūs gyventojai ne visada turi svarių
paskatų pradėti dirbti (maži atlyginimai, prastos darbo sąlygos).
Demografinės tendencijos
Per pastaruosius 10 m. Lietuvoje gana sparčiai mažėja gyventojų skaičius – dėl
mažėjančio gimstamumo ir gyventojų emigracijos. Statistikos departamento duomenimis, 2006 m.
pradžioje Lietuvoje gyveno 3403,2 tūkst. gyventojų (218 tūkst. mažiau negu 1995 m. pradžioje).
Atitinkamai sumažėjo ir darbo jėgos – nuo 1,84 mln. 1995 m. iki 1,61 mln. 2005 m. III ketv.
Keičiasi ir Lietuvos gyventojų demografinė sudėtis. Per 4 metus iki 2005 m. darbo jėgos
struktūroje jaunimo iki 25 metų sumažėjo 42,2 tūkst. (3,3 proc.), o vyresnių kaip 50 metų asmenų
pagausėjo 60,6 tūkst. (11,6 proc.).
Šios tendencijos yra susijusios tiek su bendrai sudėtinga ekonomine nemažos visuomenės
dalies situacija, tiek su kultūriniais ir sociologiniais pokyčiais, pasikeitusiu požiūriiu į šeimą bei
vaikus. Be to, sunkumai derinant šeimos ir profesinį gyvenimą (lanksčių darbo organizavimo
formų trūkumas, vaikų priežiūros paslaugų stoka) turi neigiamos įtakos demografiniams
procesams. Statistika rodo ir tam tikrą skurdo bei socialinės atskirties feminizacijos tendenciją, o
tai taip pat prisideda prie blogėjančios demografinės situacijos.
Statistikos departamentas prognozuoja, kad 2030 m. Lietuvoje gyvens 3,12 milijono
žmonių, t. y. gyventojų sumažės dar 9 proc. Tai neišvengiamai paveiks ir darbo rinką – mažėjant
darbo jėgos pasiūlai ir dirbančių gyventojų skaičiui, bus vis sunkiau išlaikyti mokesčių mokėtojų
lėšomis finansuojamas sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas. Tuo tarpu visuomenei senstant
šių paslaugų poreikis vis didės.
Emigracijos iššūkiai
Statistikos departamento duomenimis, 1990–2006 m. I ketv. iš Lietuvos išvyko apie
404 tūkst., o vien 2005 m. – apie 15,6 tūkst. gyventojų (daugiausia į Jungtinę Karalystę, Airiją,
JAV). 2006 m. I ketvirtį Statistikos departamentas atliko tyrimą, kuris leido įvertinti 2001–2005
m. neoficialiai iš Lietuvos išvykusių gyventojų skaičių. Tyrimo rezultatai rodo, kad tik kas antras
ar trečias Lietuvos gyventojas emigruodamas deklaruoja savo išvykimą. 2001–2005 m.
neoficialiai iš šalies išvyko apie 70 tūkst. žmonių, kartu su deklaravusiais savo vykimą – apie 126
tūkst. šalies gyventojų. Numatoma, kad intensyvi emigracija (apie 15 tūkst. žmonių per metus)
turėtų tęstis bent iki 2010 m. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus ES nare išvykti dirbti į užsienį
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tapo dar paprasčiau, o pagal emigracijos mastus atsižvelgiant į gyventojų skaičių Lietuva pirmavo
visoje ES.
Emigraciją lemia pirmiausia ekonominiai veiksniai: Lietuvos ir užsienio valstybių
(pirmiausia – ES šalių ir JAV) dideli atlyginimų ir pragyvenimo lygio skirtumai. Darbo jėgos
mobilumas tarp valstybių turi tam tikrų privalumų (ir yra skatinamas ES lygiu). Tačiau Lietuvoje
šis procesas nėra tinkamai subalansuotas, nes iš šalies išvyksta gerokai daugiau darbuotojų nei
atvyksta iš kitų ES valstybių. Ši problema yra dar akivaizdesnė pažvelgus į vyraujančias
socialines-demografines emigrantų charakteristikas. Išvyksta daugiausia jauni, gerą išsilavinimą
įgiję, verslūs ir iniciatyvūs asmenys, taip pat jaunos šeimos. Be to, tarp emigrantų gausu ir aukštos
kvalifikacijos pagyvenusių asmenų (mokslininkų, gydytojų).
Tikimasi, kad Lietuvoje gerėjant ekonominei situacijai ir gyvenimo lygiui, emigracija
sulėtės, o vis daugiau išvykusiųjų sugrįš. Tokią tendenciją rodo ir kitų užsienio valstybių (pvz.,
Airijos) pavyzdys. Siekiant paskatinti sugrįžimą svarbu įgyvendinti sistemines reformas švietimo,
sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse, skatinti darbdavius plačiau vadovautis socialiai
atsakingo verslo principais. Nemažą dalį kvalifikuotų šių sričių darbuotojų paskatino išvykti
būtent tai, kad laukiami pokyčiai gerinant šių sričių valdymą, darbo sąlygas bei keliant atlyginimų
lygį trunka pernelyg ilgai. Be to, emigrantų sugrįžimą dažnai apriboja informacijos apie
galimybes ir pokyčius Lietuvos ekonomikoje ir darbo rinkoje trūkumas ir kitos su jų grįžimu
susijusios problemos.
Paskatos dirbti
Darbo jėgos pasiūla (ekonominis aktyvumas) yra susijusi su paskatomis dirbti, kurios
nemažai priklauso nuo atlyginimų lygio, darbo jėgos apmokestinimo ir darbuotojams teikiamų
socialinių garantijų.
Pastaraisiais metais Lietuvoje priimtos kompleksinės mokesčių ir socialinės politikos
priemonės, skirtos visų socialinių grupių, ypač menkai aprūpintų gyventojų, pragyvenimo lygiui
pagerinti. Kita vertus, palyginti su daugeliu ES valstybių, atlyginimų lygis vis dar yra gana žemas,
nors 2004–2005 m. atlyginimai augo gana sparčiai (apie 11–14 proc.), ir ši tendencija turėtų išlikti
vidutiniuoju laikotarpiu. Ypač akivaizdus atlyginimų lygio kilimas tose ūkio srityse, kurios
pastaruoju metu sparčiai augo (pvz., statyba, vidaus prekyba, transportas, viešbučių ir restoranų
veikla) ir iš kurių daug darbuotojų išvyko dirbti į užsienį. Atlyginimų kilimą taip pat skatina ir
didėjantis įmonių veiklos efektyvumas.
Realias darbuotojų pajamas turėtų padidinti numatomas gyventojų pajamų mokesčio
sumažinimas (iki 24 proc. 2008 m.). Vyriausybė taip pat nuolat didina minimalią mėnesinę algą,
tačiau darbo jėgos apmokestinimas tebėra gana didelis. Tai sukelia tam tikrų nepageidautinų
padarinių – mažina Lietuvos konkurencingumą užsienio valstybių atžvilgiu bei trukdo
nedeklaruojamą darbą paversti legaliu užimtumu, neskatina kurti naujų darbo vietų.
Darbo vietų kokybė
Atlyginimo dydis nėra vienintelis kriterijus, lemiantis gyventojų pasirinkimą darbo rinkoje
(dirbti ar nedirbti, dirbti Lietuvoje ar užsienyje). Pastaruoju metu vis daugiau investicijų skiriama
patogiai ir saugiai darbo aplinkai sukurti. Darbo vietų kokybė apima ir tokius aspektus, kaip
sąlygos nuolat tobulinti kvalifikaciją, galimybė tinkamai panaudoti turimas žinias ir įgūdžius,
dirbti aukštą pridėtinę vertę kuriantį darbą, turėti sveikas ir saugias darbo sąlygas, užsitikrinti
garas pajamas. Dėmesį darbo vietų kokybei skatina ir brangstanti darbo jėga. Darbuotojai vertina
tokius veiksnius, kaip darbovietės įvaizdis visuomenėje, gaminių ar paslaugų kokybė, santykiai su
bendradarbiais, tačiau kai kurie darbdaviai vis dar mažai dėmesio skiria darbo aplinkai gerinti
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(įskaitant ir jos pritaikymą neįgaliesiems). Dirbančiųjų apklausos duomenimis, tik 68 proc. iš jų
yra patenkinti turimomis darbo vietomis (senosiose ES valstybėse – 85 proc.). Didelė dalis
emigracijos – tai atsakas į nekokybiškas darbo vietas.
Nelaimingų atsitikimų darbo vietoje statistika taip pat nėra vienareikšmiškai teigiama.
Nelaimingų atsitikimų skaičius 100 tūkst. darbuotojų Lietuvoje 1998–2003 m. sumažėjo apie
15 proc. Tačiau per tą patį laikotarpį 38 proc. padaugėjo nelaimingų atsitikimų, kuriuose
darbuotojas žuvo. Daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta statybose ir autotransporto
versle. Taip pat kai kuriuose sektoriuose daugėjo profesinių ligų atvejų.
Darbo rinkos paklausos tendencijos
Vertinant darbo rinkos poreikius trumpuoju laikotarpiu, galima gana tiksliai nustatyti laisvas
darbo vietas bei reikiamų darbuotojų kvalifikacijų poreikį. Pastaraisiais metais Lietuvos bendros
ekonominės, demografinės ir migracijos tendencijos lėmė ne tik mažėjantį nedarbą, bet ir vis
didėjantį darbuotojų trūkumą. 2006 m. Lietuvos darbo biržoje buvo įregistruota 124,9 tūkst. laisvų
darbo vietų, iš kurių daugiau kaip pusė (62 proc.) skirta kvalifikuotiems darbininkams. Didžiausia
darbo vietų pasiūla užregistruota paslaugų sektoriuje – 53 proc., pramonėje – 29 proc., statyboje –
14,6 proc. visų laisvų darbo vietų. Tuo tarpu žemės ūkyje – tik 3,1 proc. Vis dėlto dėl didėjančio
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ne visos laisvos darbo vietos užimamos. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, pagal ekonominės veiklos rūšis daugiausia laisvų darbo vietų 2006 m.
buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, sandėliavimo ir ryšių, viešojo valdymo ir
gynybos srityse. 2007 m. didžiausias darbuotojų paklausos augimas numatoma paslaugų ir
statybos sektoriuose.
Didėjantis darbo jėgos trūkumas lemia aktyvesnį žmonių judėjimą tarp ūkio šakų. Be
tradiciškai tokiu atveju mažėjančio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, per 2006 m. daug
darbuotojų pasitraukė iš prasčiau apmokamų švietimo (18,3 tūkst.), komunalinio, socialinio ir
asmeninio aptarnavimo veiklos (8,5 tūkst.), sveikatos apsaugos (6,7 tūkst.) sektorių. Dauguma šių
sektorių darbuotojų papildė statybos ir vidaus prekybos sektorius..Jei žemės ūkio sektoriaus
darbuotojų skaičiaus mažėjimas vertintinas teigiamai, tai švietimo, sveikatos apsaugos sektoriuose
darbuotojų trūkumas tampa rimta problema. Taip pat vis dar išlieka regioniniai užimtumo
skirtumai, o tai rodo nepakankamą geografinį darbuotojų mobilumą šalies viduje.
Didžiąją dalį Lietuvoje sukuriamos pridėtinės vertės sukuria paslaugų sektorius. Siekiant
didinti darbo našumą šiame sektoriuje ypač svarbu investuoti į darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos
tobulinimą, tuo tarpu technologinių naujovių įtaka yra kiek mažesnė. Kalbant apie pramonės
sektorių, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005 m. tik 16,1 proc. parduotos
pramonės produkcijos sudarė aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorių sukurtas
produktas (elektros mašinų ir aparatūros gamyba, mašinų ir įrangos gamyba, medicinos, tiksliųjų
ir optinių prietaisų gamyba, įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba, chemikalų ir chemijos
pramonės gaminių gamyba, radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba ir kt.).
Didžiąją dalį Lietuvos ūkio struktūros sudaro tradiciniai ekonomikos sektoriai, kuriuose
naudojamos vidutiniškai žemos arba žemos technologijos (rafinuotų naftos produktų gamyba,
maisto produktų ir gėrimų gamyba, mediena ir medinių gaminiai, drabužių siuvimas, kailių
išdirbimas ir dažymas, guminiai ir plastikiniai gaminiai ir kt). Siekiant didinti darbo našumą ir
kuriamą pridėtinę vertę gamybos sektoriuje labai svarbu technologinės naujovės ir inovacijos, tuo
pačiu ir darbo jėgos kvalifikacija.
Nuo 1995 m. Lietuvos darbo birža kasmet atlieka ateinančių metų darbo rinkos prognozę
pagal metodiką, parengtą kartu su Švedijos nacionalinės darbo rinkos tarybos ekspertais. Įvertinus
prognozės rezultatus, atitinkamai parenkamos profesinio mokymo programos, planuojamas
bedarbių profesinis orientavimas bei mokymo programų įgyvendinimas. 2007 m. prognozei
apklausta 5,4 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 0,3 mln. darbuotojų. Apklausos rezultatų
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reprezentatyvumas pasiektas, proporcingai parenkant darbo rinkos dalyvius pagal nuosavybes
formas, ekonomines veiklas ir darbuotojų skaičių. Apklausoje dalyvavo 63 proc. paslaugų, 21
proc. pramonės, 9 proc. statybos sektoriaus įmonių. Pagal darbuotojų skaičių gausiausiai (94
proc.) apklausta smulkaus ir vidutinio (iki 249 darbuotojų) verslo atstovų.
Apklausa rodo, kad 2007 m. daugiausia darbo vietų steigti numatoma paslaugų sektoriuje
– prognozuojama, kad bus įsteigta 24 tūkst. darbo vietų (daugiausia didmeninės ir mažmeninės
prekybos, transporto įmonėse, viešbučių ir restoranų sektoriuje, informacinių technologijų
bendrovėse). Transporto sektorius augs kartu su visa ekonomika, tačiau, kaip ir kiti sektoriai,
susidurs su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Apdirbamojoje pramonėje planuojama įsteigti 16
tūkst. darbo vietų, daugiausia medienos ir baldų, aprangos ir tekstilės, maisto bei metalo gaminių
gamybos įmonėse. Statybų bendrovės planuoja naujai įsteigti 8 tūkst. darbo vietų. Būtent statybų
sektorius absorbavo didelę žemės ūkio veiklą palikusių gyventojų dalį, darbo užmokesčio kilimas
šiame sektoriuje buvo vienas sparčiausių. Darbdavių apklausa rodo, kad įmonių pasirinktos
priemonės išsaugoti turimus darbuotojus yra nukreiptos į darbo vietų kokybės gerinimą.
Svarbiausi veiksniai: darbo užmokestis, investavimas į kvalifikacijos kėlimą, darbo aplinkos
gerinimas. Sumažėjusi darbo jėgos pasiūla stiprins konkurenciją dėl darbuotojų, keis darbdavių
požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus, neįgaliuosius ir pan.
Įvairios kitos darbdavių apklausos ir tyrimai rodo panašias tendencijas: kvalifikuotų
darbuotojų trūksta visuose svarbiausiuose šalies ekonomikos sektoriuose. 2005 m. Viešosios
politikos ir vadybos instituto atlikto tyrimo duomenimis, didžiausios darbuotojų paklausos
augimo vidutiniuoju laikotarpiu galima tikėtis šiose srityse:
• statyba;
• medienos ir baldų pramonė;
• transportas ir sandėliavimas;
• guminių ir plastikinių dirbinių gamyba;
• metalo ir metalo dirbinių gamyba;
• nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla;
• transporto priemonių gamyba ir kitos.
Remiantis to paties instituto atlikta magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių analize,
didžiausias aukštos kvalifikacijos specialistų, t.y. magistrantūros studijų absolventų, poreikis
prognozuojamas žinioms imliuose ūkio sektoriuose (ypač žinioms imliuose paslaugų sektoriuose):
IT prekyba, finansinis tarpininkavimas, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, elektros ir optinių
prietaisų gamyba ir kt.
Ilguoju laikotarpiu numatyti darbo rinkos poreikius yra sudėtinga dėl kelių priežasčių.
Darbo rinkos poreikius lemia ne tik natūrali darbuotojų kaita, bet ir atskirų ūkio sektorių plėtros
tendencijos, technologinė kaita ir kiti veiksniai, todėl neįmanoma nuspėti visų nepriklausomų
kintamųjų reikšmių, nustatyti tikslios šių kintamųjų sąveikos ir atspėti galimų išorinių smūgių
poveikio paklausai. Tiksliai įvertinti poreikių kaitos dydį ar net kryptį neleidžia ir kol kas netolygi
šalies ūkio plėtra, todėl galima išskirti tik bendras tendencijas, neprognozuojant konkrečių
profesijų ar kvalifikacijų poreikio∗.
Numatant darbo rinkos poreikius atskiruose šalies regionuose, svarbu atsižvelgti į skirtingą
regionų ūkio struktūrą: vieni jų labiau nukreipti į žemės ūkio produkciją, kituose geriau išvystyta
gamyba ar paslaugos. Tai formuoja ir specifinius darbo rinkos poreikius, tačiau dėl bendros šalies
ūkio modernizacijos šie poreikiai nuolat kinta, todėl galimos tik labai apibendrintos prognozės dėl
to, kokios kvalifikacijos darbuotojų reikės atskiruose regionuose ilguoju laikotarpiu. Be to, tokios
∗

Šiuo metu Lietuvos darbo biržoje, pasinaudojant BPD 2.1 priemonės lėšomis, yra rengiama ir diegiama
vidutinės trukmės (3 metams) darbo rinkos paklausos ir kvalifikacijų poreikių prognozavimo
metodika, kuri įgalins planuoti ne tik tęstinio, bet ir pirminio profesinio mokymo poreikį.
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prognozės yra tikslingos tik iš dalies. Lietuva – maža šalis, todėl bendros šalies darbo rinkos
tendencijos bus būdingos ir daugeliui regionų.
Ateityje šalies darbo rinkai reikės kvalifikuotos, lanksčios, gebančios prisitaikyti prie
kintančios ekonomikos iššūkių darbo jėgos, pirmiausia aukštos ir vidutiniškai aukštos pridėtinės
vertės sektoriuose. Taigi svarbiais iššūkiais tampa viso gyvenimo mokymasis, didesnis darbuotojų
geografinis ir profesinis mobilumas. Šalies konkurencingumą vis labiau lems produkcijos kokybė,
inovatyvumas, darbo našumas, o šalies ūkyje toliau vyks restruktūrizacijos procesas,
persiorientuojant aukštesnės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų gamybos link. Šios tendencijos
savo ruožtu tiesiogiai priklauso nuo darbo jėgos kompetencijos ir kvalifikacijos.
Lietuvos darbo jėgos kvalifikacija nepakankamai atitinka rinkos paklausą. Toks
neatitikimas susidaro dėl keleto tarpusavyje susijusių priežasčių. Pirmiausia, jaunų žmonių
išsilavinimas dažnai nėra tinkamas rinkai – dėl sisteminių profesinio mokymo ir aukštojo mokslo
problemų. Švietimo ir mokymo sistemos absolventų integraciją į darbo rinką apsunkina ir tai, kad
profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema šiuo metu dar nėra gerai išvystyta.
Be to, darbdaviai per mažai dėmesio skiria darbuotojų mokymui. Galiausia vis dar nedaug
Lietuvos gyventojų mokosi visą gyvenimą – tam trūksta motyvacijos, laiko, lėšų.
Darbo jėgos kvalifikacijos problemą šiuo metu iš dalies parodo ir tai, kad darbo našumas
Lietuvoje yra vienas žemiausių ES (52,5 proc. ES vidurkio 2005 m.), o kai kuriose srityse darbo
našumo skirtumas skiriasi iki 10 kartų (pvz., tekstilės ir aprangos sektoriuje). Žemiausias darbo
našumas pastebimas apdirbamosios pramonės, statybos sektoriuose. Kita vertus, darbo našumo
augimas pastaruoju metu buvo gana didelis, 2004 m. – antras pagal spartą ES. Didesnis darbo
našumas ilguoju laikotarpiu taip pat galėtų padėti išspręsti darbo jėgos trūkumo problemą.
Profesinio mokymo sistema ir aukštasis mokslas
Formalioji profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistema susiduria su rimtomis
problemomis: nepakankama mokymo kokybė, pasenusi mokymo infrastruktūra, praktinio
mokymo trūkumas (ypač profesinio mokymo srityje). Kuriant ir teikiant mokymo programas vis
dar trūksta glaudesnio bendradarbiavimo tarp švietimo ir mokymo įstaigų bei darbdavių.
Dėl menko profesinio rengimo prestižo ir mokymo kokybės neproporcingai daug studentų
renkasi aukštąjį mokslą. Štai 2002 m. į profesines mokyklas stojo tik 18,1 proc., o 2003 m. – 17,7
proc. baigusiųjų pagrindinę mokyklą. Lietuva gerokai atsilieka nuo ES vidurkio pagal profesinio
mokymosi populiarumą. Be to, statistinių apklausų duomenimis, pagal specialybę 2004 m. ir 2005
m. įsidarbino tik atitinkamai 32 ir 37 proc. profesinio mokymo įstaigų absolventų. Tikėtina, kad
šie asmenys dirbo žemesnės pridėtinės vertės darbus, kuriems nereikia mokymosi metu įgytos
kompetencijos. Vadinasi, mokymuisi skirtos valstybės lėšos nebuvo panaudotos efektyviai. Be to,
darbdavių apklausos rodo, kad profesinio mokymo įstaigų absolventams ypač trūksta specialiųjų
profesinių įgūdžių. Todėl daugelį jaunų darbuotojų darbdaviams tenka iš naujo apmokyti darbo
vietose. Toks mokymas taip pat turi trūkumų – dėl laiko ir lėšų stokos darbuotojai yra mokomi
atlikti tik pavienius darbus, tačiau dažnai jiems nėra suteikiamos bendros teorinės technologijų
procesų ir jų valdymo žinios.
Profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo gebėjimų
ugdymo) sistema
Darbo rinkos dalyvių ir jaunimo užmokyklinio profesinio orientavimo paslaugas teikia
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir Lietuvos darbo birža. Profesinio informavimo ir
karjeros planavimo gebėjimų ugdymo paslaugas teikia bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios
mokyklos. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama teikiant profesinio orientavimo
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paslaugas – stinga teisinės aplinkos vientisumo veiklos planavimo ir koordinavimo, per mažai
pritraukiama socialinių partnerių. Aktualūs ir profesinio informavimo, profesinio konsultavimo,
karjeros planavimo gebėjimų ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų tinklo optimizavimo klausimai,
informacinių sistemų plėtra, paslaugų kokybės užtikrinimas ir specialistų parengimas. Šias
problemas numatoma spręsti 2004 m. patvirtintoje Profesinio orientavimo strategijoje. Šioje
strategijoje pabrėžiama, kad profesinio orientavimo sistema siekia pirmiausia teikti kokybiškas
profesinio orientavimo paslaugas, gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo gebėjimus,
skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą ir kt.
Darbuotojų mokymas įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei viešajame sektoriuje
Darbdaviai kol kas skiria mažai dėmesio ir lėšų darbuotojų mokymui. Šis požiūris pamažu
keičiasi, nemaža dalis darbdavių suvokia darbuotojų mokymo poreikį ir svarbą, tačiau įmonių,
kurios organizuoja darbuotojų tęstinio mokymo kursus, Lietuvoje yra beveik 3 kartus mažiau
negu ES valstybėse senbuvėse. Eurostat duomenimis, Lietuvoje savo darbuotojus moko 43 proc.
įmonių (ES-25 vidurkis – 61 proc., o tokiose valstybėse, kaip Danija, Suomija, – atitinkamai – 96
proc. ir 91 proc.). Mokymasis darbo vietose nėra išplėtotas, nepakankamos mokymosi paskatos,
neišvystyti išlaidų pasidalijimo mechanizmai, mažai naudojamasi profesinio mokymo sistemos
teikiamomis paslaugomis (dėl aukščiau aptartų kokybės problemų). Paklausą įmonių darbuotojų
mokymui rodo ir didelis įmonių susidomėjimas ES parama, kuri 2004–2006 m. skiriama
įgyvendinant BPD 2.2 priemonę („Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas“). Šiuo metu jau sukaupta nemažai patirties teikiant paramą įmonėms mokymų
srityje, akivaizdūs tiek naudoto paramos teikimo modelio (parama teikiama įmonėms, kurios
pačios renkasi mokymo paslaugų teikėjus) privalumai, tiek ir trūkumai. Pagal 2.2 priemonę
finansuotiems projektams pasiekus tam tikrą pažangos lygį, 2007 m. pabaigoje bus atliekamas
investicijų į įmonių žmogiškuosius išteklius efektyvumo vertinimas, taip pat planuojama įvertinti
šio finansavimo modelio tinkamumą ir imtis priemonių jam patobulinti.
Akivaizdus poreikis ir tęstiniam specializuotam viešojo sektoriaus darbuotojų (įskaitant
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų ir kitų sričių) mokymui. Viešojo sektoriaus darbuotojai
turi taikytis prie vis didėjančių reikalavimų jų kompetencijai, darbo našumui ir kokybei. Šiuos
reikalavimus kelia pirmiausia valstybės piliečiai, pabrėždami efektyvesnio politikos
įgyvendinimo, tikslesnio ekonominių socialinių pokyčių numatymo, sėkmingesnės problemų
prevencijos ir taupesnio valstybės lėšų naudojimo svarbą.
Tęstinis mokymas ir mokymasis visą gyvenimą
Eurostat duomenimis, 2005 m. tik apie 6,3 proc. 25–64 metų šalies gyventojų mokosi visą
gyvenimą (t. y. per 4 paskutines savaites dalyvavo švietimo ir profesinio mokymo veikloje). Nors
nuo 2000 m. šis rodiklis didėjo (tuo metu jis sudarė tik 2,8 proc.), tačiau 2005 m. Lietuva vis dar
gerokai atsiliko nuo ES vidurkio (10,8 proc.). Šis skirtumas buvo ypač akivaizdus, palyginti su
Skandinavijos valstybių mokymosi visą gyvenimą lygiu (Danijoje – 27,6 proc., Švedijoje –
34,7 proc., Suomijoje – 24,8 proc.). Privataus sektoriaus įmonių, įstaigų ir organizacijų vaidmuo
teikiant darbo rinkos, ypač – mokymo, paslaugas iki šiol buvo gana ribotas, nors ateityje šis
vaidmuo turėtų didėti. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatyta iki
2010 m. mokymosi visą gyvenimą lygį padidinti iki 10 proc.
Tyrimų duomenimis, 2003 m. Lietuvoje bet kokio lygio ar pakopos mokyme dalyvavo tik
28 proc. gyventojų (ES vidurkis – 42 proc.), o neformaliajame mokyme – tik 10 proc. darbuotojų
(ES vidurkis – 21 proc., Latvijos ir Estijos rodikliai atitinkamai 17 ir 19 proc.). Todėl poreikis ir
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potencialas didinti gyventojų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose, skaičių yra
didelis. Ypač problemiškas yra tam tikrų amžiaus ir socialinių grupių dalyvavimas mokymosi visą
gyvenimą veikloje. Pavyzdžiui, daugelio vyresnių darbuotojų kvalifikacija yra per siaura ir per
daug specializuota,, įgyta dar sovietiniais metais.
Daugelio gyventojų bendrosios žinios ir įgūdžiai nėra pakankami, pirmiausia
kompiuterinio raštingumo, verslumo, komunikabilumo, iniciatyvumo, kūrybingumo srityse.
Bendrosios žinios ir įgūdžiai yra labai svarbūs gerinant gyventojų prisitaikymą prie rinkos
pokyčių, didinant jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir siekti kokybiško užimtumo.
Kalbant apie kompiuterinį raštingumą, Statistikos departamento duomenimis, 2004 m.
Lietuvoje pagrindinių kompiuterio naudojimo gebėjimų lygis tarp 16–74 m. gyventojų siekė 25–
33 proc. (skaičiuoklių ir el. pašto naudojimas, kopijavimo/įklijavimo funkcijų naudojimas). Tai
maždaug atitiko Lenkijos ar Latvijos gyventojų kompetencijos lygį, tačiau labai atsiliko nuo, pvz.,
Skandinavijos šalių (54–66 proc.). Apie 26 proc. gyventojų dalyvavo kompiuterių kursuose – vėl
daug mažiau nei kompiuterinio raštingumo srityje gerokai pažengusiose Skandinavijos valstybėse
(apie 60 proc.). Akivaizdi ir skaitmeninės atskirties problema, kuri labiausiai gresia kaimo
gyventojams, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, šeimoms, auginančioms daugiau kaip 3
vaikus ir šeimoms, kuriose yra tik vienas iš tėvų. Tai lemia minėtų socialinių grupių mažesnės
pajamos, žemesnis išsimokslinimo lygis, vertybės, skeptiškas visuomenės požiūris į
besimokančius šiuolaikinių technologijų pagyvenusius asmenis, socialinių paslaugų tinklo
trūkumai, aplinkos pritaikymo stoka. Tiesa, šiuo metu yra įgyvendinami Phare ir ES struktūrinių
fondų finansuojami projektai, pagal kuriuos numatoma sukurti apie 900 viešųjų interneto prieigos
taškų kaimo vietovėse. Šie projektai bent iš dalies turėtų padėti sumažinti skaitmeninės atskirties
problemą. Be to, reikėtų suteikti galimybę naudotis kompiuteriais ir internetu bendruomenės
centruose, dienos centruose, kitose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.
Darbo rinkos potencialas kurti naujas darbo vietas
Užimtumo ir nedarbo situacija nemažai priklauso ir nuo rinkos galimybių kurti naujas ir
kokybiškas darbo vietas, t. y. didinti darbo jėgos paklausą. Pirmiausia tai siejasi su verslo
konkurencingumu – gebėjimu prisitaikyti prie vidaus bei tarptautinių rinkų reikalavimų, gaminti
paklausius produktus ir paslaugas.
Nepaisant vykdomos verslo skatinimo politikos, naujos darbo vietos kuriamos vangiai,
ypač tokios, kuriose naudojamos šiuolaikinės technologijos, naujos darbo organizavimo ir
apmokėjimo formos. Viena iš naujų darbo vietų kūrimą apsunkinančių priežasčių – menkas
Lietuvos gyventojų verslumas, kurį dalinai lemia ir žinių stoka. Darbdavių ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius svyruoja: 2003 m., palyginti su 2002 m. jų skaičius kiek padidėjo, bet
2004–2005 m. vėl sumažėjo. Iš viso 2005 m. tokių asmenų buvo 200,2 tūkst.
Kita tendencija – dirbančių ne visą darbo laiką asmenų lyginamojo svorio mažėjimas.
Lietuvoje tokių darbuotojų lyginamasis svoris nuo 9,1 proc. 2000 m. sumažėjo iki 6,5 proc.
2005 m. Ypač mažai ne visą darbo laiką dirba moterų – 8,5 proc. (ES šalyse – 32,5 proc.), o tai
apsunkina galimybes derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Šios tendencijos priežastis – gana
žemas atlyginimo lygis (dirbant ne visą darbo dieną atlyginimas proporcingai sumažėja) bei
apskritai didelė darbo jėgos paklausa. Tačiau tikimasi, kad ateityje lanksčios darbo organizavimo
formos turėtų būti taikomos plačiau – šį procesą skatina tiek tobulėjančios šiuolaikinės
technologijos, tiek kintantis požiūris į darbo procesą.
Socialinis darbdavių, darbuotojų ir kitų socialinių partnerių atstovų dialogas darosi vis
aktyvesnis, tačiau jo vaidmuo, užtikrinant naujų darbo vietų kūrimą, darbo rinkos lankstumą,
kokybišką ir socialiai saugų užimtumą, yra per menkas. Sutarimą tarp partnerių apsunkina keletas
pagrindinių priežasčių: tokios partnerystės tradicijos nebuvimas, dėl kurios formali narystė
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socialinių partnerių organizacijose nėra didelė. Be to, šių organizacijų atstovams būtina tobulinti
bendradarbiavimo įgūdžius plačiąja prasme (susitarti, dirbti kartu). Sudėtinga partnerių
organizacijų finansinė padėtis ilgą laiką buvo nurodoma kaip viena svarbiausių priežasčių,
apsunkinančių šių organizacijų veiklą. Pastaruoju metu reikšminga pagalba stiprinant partnerystės
įgūdžius buvo teikiama pagal 2004–2006 BPD. Socialinių partnerių bendradarbiavimas ypač
būtinas inicijuojant ir vykdant įvairias užimtumo didinimo iniciatyvas, kurios skatintų įmonių ir
darbuotojų bendras pastangas siekti darbo rinkos lankstumo ir kurti kokybiškas darbo vietas.
Kokybiškų darbo vietų kūrimas susijęs ir su įmonių socialinės atsakomybės klausimais.
Socialinė atsakomybė – tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių
elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus,
santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi
pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Apie įmonių socialinę
atsakomybę galime kalbėti tada, kai jos savo veikloje skiria pakankamai dėmesio ne tik pelnui
pasiekti, bet ir atsižvelgia į darbuotojų, tiekėjų, visuomenės lūkesčius bei siekia mažinti bet kokį
neigiamą poveikį aplinkai. Iki šiol įmonių socialinės atsakomybės klausimais vyko tam tikra
diskusija. Galima išskirti tik pavienes tam tikrų įmonių iniciatyvas, skirtas šiems principams
pritaikyti praktikoje. Pirmiausia šios iniciatyvos atsiranda tarptautinių korporacijų padaliniuose ar
įmonėse, turinčiose glaudžius santykius su partneriais užsienyje. Socialinė atsakomybė tarp
Lietuvos įmonių kol kas suvokiama siaurai: kaip labdaros ar paramos teikimas. Diegti šį principą
praktiškai trukdo atitinkamų tradicijų Lietuvos įmonėse nebuvimas, supratimo visuomenėje (ir
atitinkamai – spaudimo verslui) stoka; tik nedidelė dalis NVO skatina visuomenę ir verslą daugiau
dėmesio skirti socialinei atsakomybei. 2005 m. patvirtintos „Įmonių socialinę atsakomybę 2006–
2008 metais skatinančios priemonės“, tačiau dar anksti vertinti pažangą jas įgyvendinant.
Lietuvoje įgyvendinamos svarbios programos remiamo įdarbinimo srityje (vietinių
užimtumo iniciatyvų programa, parama kuriantiems naujas darbo vietas, parama socialinėms
įmonėms), kurių veiksmingumas yra įvairus (dėl lėšų trūkumo ar naudojamų intervencijos
priemonių skirtumų). Vykdoma darbo rinkos politika skatina darbo vietų kūrimą atskiroms
bedarbių grupėms: jaunimui, neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams, priešpensinio amžiaus
asmenims ir kt. Teikiama parama darbdaviams, steigiantiems naujas darbo vietas (vietinių
užimtumo iniciatyvų programa), vystantiems socialines įmones (socialinės įmonės statusą
2006 m. turėjo 40 įmonių). Poreikis tokio pobūdžio paramai tebėra didelis, nes ji padeda pritraukti
į darbo rinką darbo neturinčių asmenų.

Netolygumų palyginimas
1 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio užimtumo srityje

Rodiklis

Metai

Lietuvos
vidurkis

15–64 metų gyventojų užimtumo lygis

2005

62,6

ES-25
vidurkis
m.
63,8

Moterų užimtumo lygis

2005

59,4

56,3

55–64 metų gyventojų užimtumo lygis

2005

49,2

42,5

Dirbančių neįgaliųjų dalis, proc.
Išėjimo iš darbo rinkos amžius (metai)
Užimtumas žemės ūkyje , medžioklėje,
miškininkystėje ir žuvininkystėje (proc. visų

2003
2004

20
60,8

40
60,7

Vidutinis
Vidutinis, bet
teigiamas
Didelis, bet
teigiamas
Didelis
Mažas

2005*

13,9

5,1

Didelis
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Netolygumo
lygis

darbuotojų)
Užimtumas paslaugų sektoriuje (proc. visų
darbuotojų)
Nedarbo lygis, proc. (darbo jėgos tyrimo
duomenys)

2005*

56

69,5

Didelis

2005

8,3

8,7

Mažas

Moterų nedarbo lygis, proc.

2005

8,3

9,8

Ilgalaikių bedarbių dalis
Darbo našumas, proc. ES-25 vidurkio
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites
dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis)
Besimokančios visą gyvenimą moterys, 25–64
metų grupėje (proc.)

2005
2005

55
52,5

44,2
100

Vidutinis, bet
teigiamas
Didelis
Didelis

2005

6,3

10,8

Didelis

2004

7,6

11,7

Didelis
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1.2. SOCIALINĖ ATSKIRTIS IR SKURDAS
Pagrindiniai teiginiai
•
•

•

•

Pasiektas gana aukštas ir viršijantis ES vidurkį moterų bei pagyvenusių asmenų (55–
64 metų) užimtumo lygis. Vis dėlto šios ir kitos gyventojų grupės dažnai susiduria su
sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje.
Didėjo įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius ir jų ekonominio aktyvumo lygis, tačiau bendras
neįgaliųjų užimtumo lygis tebėra žemas – dėl prasto profesinės reabilitacijos paslaugų
prieinamumo, nepakankamos kokybės, skeptiško visuomenės požiūrio. Paramos
neįgaliesiems srityje trūksta sistemingo požiūrio, kuris apimtų socialines ir sveikatos
paslaugas, kvalifikacijos suteikimą ar tobulinimą, įsidarbinimo galimybių didinimą ir
paslaugas šeimoms (kuriose gyvena neįgalūs asmenys).
Didelė dalis gyventojų yra ekonomiškai neaktyvūs, tebėra gana didelis nepanaudotos
neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų darbo jėgos rezervas. Tuo tarpu daugelio šių asmenų
motyvacija dirbti yra gana silpna, didelis skurdo lygis ir socialinė atskirtis. Ryšio su darbo
rinka neužtikrina ir veikianti psichologinės, socialinės bei techninės pagalbos sistema.
Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje sukurtas nemažas socialinių paslaugų tinklas, pradėta
šio tinklo modernizacija. Vis dėlto šio tinklo paslaugų įvairovė bei kokybė nėra
pakankama, paslaugos sunkiai pasiekiamos – ypač mažesnėse savivaldybėse ir kaimo
vietovėse. Dominuoja institucinė globa ir mažai išvystytos kitos socialinės paslaugos. Dar
tik kuriami modeliai, kurie apimtų įvairių institucijų įgyvendinamas priemones ir suteiktų
reikalingą socialinę pagalbą bei padėtų integruotis į darbo rinką.

Lietuvoje yra gana didelis nepanaudotos neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų darbo jėgos
rezervas, nes šių asmenų užimtumo bei ekonominio aktyvumo lygis yra gana žemas. Siekiant
įtraukti šiuos asmenis į darbo rinką, būtina spręsti ne tik jau egzistuojančias problemas. Reikia
atsižvelgti ir į prevencijos galimybes, įvertinti įvairių institucijų įgyvendinamas priemones bei
tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimus.
Remiantis pagal Eurostat metodiką atlikto pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis
(2004), santykinis skurdo lygis Lietuvoje 2005 m. buvo 18 proc. (t. y. gyventojų, gyvenančių
žemiau skurdo ribos, dalis). Tuo tarpu skurdo rizikos lygis siekė 20,5 proc. (t. y, gyventojų,
gaunančių žemiau skurdo rizikos lygio esančias pajamas, dalis). ES 25 vidurkis – 16 proc. Kita
vertus, skaičiuojant skurdo rizikos lygį prieš socialines išmokas, Lietuvos rodiklis atitiko tiek ES
15, tiek ES 25 vidurkį ir siekė 26 proc. Taigi, skurdo rizikos lygio iki socialinių išmokų ir po
socialinių išmokų skirtumas, rodantis, kokią įtaką santykinio skurdo mažėjimui turi socialinės
išmokos, atspindi gana ribotus šalies socialinės apsaugos sistemos išteklius.
Statistika atskleidžia ir pagrindines skurdo priežastis, kurios dažnai yra glaudžiai
susijusios tarpusavyje. Tai mažos pajamos (darbas žemos pridėtinės vertės sektoriuose,
priklausomybė nuo valstybės išmokų), nedarbas dėl menko išsilavinimo ar rinkos poreikių
neatitinkančios kvalifikacijos; negalia, sunkumai derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Skurdas yra glaudžiai susijęs su socialine atskirtimi. Socialinė atskirtis yra kompleksinis
reiškinys, atspindintis tam tikrų asmenų ar grupių negalėjimą ar nesugebėjimą naudotis
visuomenės sukuriamomis gėrybėmis, dalyvauti darbo rinkoje. Šis reiškinys gali atsirasti dėl
įvairių priežasčių – mažų pajamų, ligos, neįgalumo, ilgalaikio nedarbo, priklausomybės nuo
psichotropinių medžiagų, kalbos nemokėjimo ir pan. Socialinę atskirtį lemia įvairūs ir dažnai
skirtingi veiksniai, kurie nuveda prie labai panašaus „uždaro“ priežasčių-pasekmių rato.
Pavyzdžiui, probleminėse šeimose gyvenantys vaikai patenka į vadinamuosius „skurdo spąstus“ –
anksti „iškrenta“ iš švietimo sistemos, neįgyja reikiamos kvalifikacijos, tampa ilgalaikiais
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bedarbiais, priklausomais nuo valstybės paramos, nemotyvuotais dirbti; į jų galimybes skeptiškai
žiūri darbdaviai ir visuomenė (toks požiūris dažnai įgyja ir diskriminacijos požymių).
Socialinės atskirties problemos mastą didina nepalankios demografinės tendencijos –
gimstamumo mažėjimas, šeimos struktūros kitimas (daugėja šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų,
dažniausiai motina), visuomenės senėjimas. Didelė emigracija taip pat kelia ne tik darbo jėgos
pasiūlos problemų. Išvyksta daugiausia darbingo amžiaus asmenys, tarp kurių daug jaunimo. Tai
reiškia, kad jie nebegali rūpintis savo nusenusiais tėvais, artimaisiais. Be to, nemažai jaunų tėvų
išvyksta ilgam laikui dirbti į užsienį, palikdami savo vaikus prižiūrėti tėvams ar seneliams. Tokie
vaikai dažnai susiduria su socialinės integracijos sunkumais (asocialus elgesys, mokyklos
nelankymas ir pan.). Šios tendencijos reiškia, kad ateityje reikia tikėtis formalios ir neformalios
globos poreikio bei socialinių paslaugų paklausos augimo.
Būtina atkreipti dėmesį ir į teritorinius socialinės sanglaudos skirtumus. Metinės
samdomojo darbo pajamos vienam namų ūkio nariui 2004 m. 7-iose iš 10 apskričių (t. y. visose,
išskyrus tas, kuriose yra didieji miestai) buvo mažesnės už šalies vidurkį. Socialinės atskirties ir
skurdo situaciją ypač atskleidžia miesto ir kaimo skirtis. Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis,
2005 m. didžiausias santykinio skurdo lygis buvo kaime, mažiausias – didžiuosiuose miestuose.
Žemiau santykinės skurdo ribos 2005 m. gyveno 29,5 proc. kaimo ir 10,6 proc. miesto gyventojų.
Santykinio skurdo lygis penkiuose didžiuosiuose miestuose buvo dar žemesnis – 7,7 proc.
Vidutinės vartojamosios pajamos kaimo vietovėse taip pat mažesnės: žemiau santykinės skurdo
ribos gyvenančių kaimo gyventojų vidutinės vartojamosios išlaidos, skaičiuojant ekvivalentiniam
vartotojui, buvo 25,8 proc., miestiečių – 23,3 proc. mažesnės už skurdo ribą. Tarp visų
skurstančiųjų kaimo gyventojai sudarė 58 proc. (tarp visų gyventojų – 33 proc.). Lyginant su 2004
m. rodikliais, santykinio skurdo lygis šalyje išaugo, tačiau tai lėmė didėjantis kaimo gyventojų
santykinis skurdas, tuo tarpu miesto, ypač 5 didžiųjų miestų, gyventojų žemiau santykinės skurdo
ribos mažėjo. Kaimo ir miesto gyventojų pajamų skirtumo didėjimui didelės įtakos turi
demografiniai veiksniai. Lietuvos kaimui būdinga senėjimo tendencija – jauni žmonės išvyksta į
didesnius miestus ar emigruoja į užsienio šalis, o kaime lieka daugiausia pensinio amžiaus
gyventojai, gaunantys nedideles pajamas.
Socialines problemas atskiruose rajonuose galėtų atspindėti emigracijos statistika, tačiau
duomenys rodo, kad gyventojai gana gausiai emigruoja ir iš tų rajonų, kurių ekonominiai rodikliai
yra santykinai neblogi. Štai 2005 m. 1000-iui gyventojų teko vidutiniškai 4,6 emigranto.
Skaičiuojant 1000-iui gyventojų daugiausiai emigravo iš Visagino (16,3), Palangos miesto (10,5),
Akmenės rajono (8,5), Klaipėdos miesto (8,4) savivaldybių, o mažiausiai – iš Rietavo (0,6),
Molėtų rajono (1), Kalvarijos (1,3), Širvintų rajono (1,5) savivaldybių. Vadinasi, net ir santykinai
ekonomiškai labiau pažengusiose savivaldybėse didelės dalies gyventojų ekonominė situacija yra
pakankamai sudėtinga ir skatinanti emigruoti.
Socialinės paslaugos
Socialinės atskirties prevencija ar socialinė integracija pirmiausia reiškia įsidarbinimo
galimybių stiprinimą. Tačiau socialinę atskirtį sukelia ne tik asmeninių išteklių ar sugebėjimų
stoka, bet ir vietinės bendruomenės ištekliai bei jų prieinamumas socialinės rizikos šeimoms.
Nepakankamai išplėtotos socialinės paslaugos gali lemti probleminių šeimų gausėjimą, o tai
reikštų ir nedalyvaujančių darbo rinkoje bei gyvenančių iš socialinės paramos asmenų skaičiaus
augimą.
Pagal LR socialinių paslaugų įstatymą yra dviejų rūšių socialinės paslaugos: bendrosios ir
specialiosios socialinės paslaugos (socialinių paslaugų rūšys ir jų gavėjai grafiškai pavaizduoti 5
pav.). Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio (-os) gebėjimai
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti
ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis
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paslaugomis. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamas informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais
ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros
paslaugų organizavimas ir kt.
Specialiosios paslaugos apima visumą paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kuriam (-iai)
nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ugdyti ar kompensuoti gebėjimus savarankiškai rūpintis
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šių paslaugų tikslas – teikiant
kompleksinę pagalbą, grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus rūpintis savimi ir integruotis į
visuomenę, darbo rinką ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius. Specialiosios socialinės
paslaugos dar yra skirstomos į:
• socialinę priežiūrą
(pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas,
intensyvi krizių įveikimo pagalba);
• socialinę globą (dienos socialinė globa; trumpalaikė socialinė globa; ilgalaikė
socialinė globa).
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5 pav. Socialinių paslaugų rūšys ir jų gavėjai.

Socialinės paslaugos

Bendrosios

Specialiosios

Socialinė priežiūra

- Senyvo amžiaus asmenys ir jų
šeimos

Socialinė globa

- Suaugę asmenys su negalia ir jų
šeimos

Socialinės rizikos
šeimos

- Vaikai su negalia ir jų šeimos
- Likę be tėvų globos vaikai

-

Socialinės rizikos šeimos
Kiti asmenys

-

Dienos

Trumpalaikė

Ilgalaikė

Senyvo amžiaus asmenys ir jų

šeimos
- Suaugę asmenys su negalia ir jų
šeimos
- Vaikai su negalia ir jų šeimos

- Vaikai su negalia

-

- Suaugę asmenys su negalia
- Senyvo amžiaus asmenys

Vaikai, laikinai likę be tėvų

- Be tėvų globos likę vaikai,

- Socialinės

globos

kuriems

asmenys ir jų šeimos

- Socialinės rizikos vaikai

globa

- Suaugę asmenys su negalia

- Vaikai su negalia

- Socialinės

- Suaugę asmenys su negalia

rizikos

suaugę

nustatyta

nuolatinė

rizikos

suaugę

- Kiti asmenys

- Senyvo amžiaus asmenys

asmenys
- Senyvo amžiaus asmenys

Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje sukurtas nemažas socialinių paslaugų tinklas, tačiau kol kas
šio tinklo aprėptis, paslaugų įvairovė bei kokybė nėra pakankami. 2004 m. pabaigoje Lietuvoje
veikė apie 600 įvairaus pavaldumo (apskričių, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kt.)
socialinių paslaugų įstaigų, iš jų apie 40 proc. sudarė stacionarios globos įstaigos. Pastaruoju metu
ypač išaugo nestacionarias socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, atsirado naujo tipo
mišrių socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių įvairias socialines paslaugas skirtingoms socialinėms
žmonių grupėms. Siekiant užpildyti duomenų apie savivaldybėse teikiamas socialines paslaugas
įvairioms tikslinėms grupėms spragą, bus atliekamas atitinkamas vertinimas.
Nors nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra Lietuvoje yra intensyviai vystoma,
tačiau jos nepakanka. Menkai išvystytos pagalbos namuose paslaugos, ypač trūksta socialinės
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globos namuose paslaugų (pvz., tarp 65 metų ir vyresnių gyventojų tokias paslaugas gauna tik
maždaug 1 proc. gyventojų, tuo tarpu kai senosiose ES šalyse šis skaičius yra kelis ar keliasdešimt
kartų didesnis). Tik pradedamas kurti trumpalaikės globos („atokvėpio“) paslaugų, dienos
socialinės globos paslaugų pagyvenusiems asmenims tinklas. Neužtikrinus socialinių paslaugų
šeimoms, kurių nariams reikalinga nuolatinė priežiūra, sumažėja kitų šeimų narių galimybės
dalyvauti darbo rinkoje (nes jie turi prižiūrėti vaikus, neįgalius ar ligotus, senus šeimos narius).
Ryškėja poreikis naujoms socialinių paslaugų rūšims, nes atsiranda ar išaiškinamos naujos
socialinės rizikos.
2002 m. pradėta socialinių paslaugų sistemos reforma. Ją vykdant siekiama užtikrinti
tinkamą pažeidžiamiausių grupių apsaugą, plėtojant socialines paslaugas, kurios sudaro galimybes
teikti individualią pagalbą ir taip padidinti pagalbos naudą, grąžinti socialiai atskirtus asmenis bei
šeimas į visuomenę ir darbą. Be to, siekiama plėsti rinką socialinių paslaugų teikėjams, remti
nevyriausybines organizacijas, pavienių asmenų ir bendruomenių pastangas ir iniciatyvą. 2006 m.
liepos 1 d. įsigaliojo naujas Socialinių paslaugų įstatymas, kuriame daug dėmesio skiriama
socialinių paslaugų tikslingumui, adekvatumui, efektyvumui, kokybei. Jame numatytos
valstybinės dotacijos socialinėms paslaugoms kai kurioms asmenų grupėms, o tai įpareigoja
sukurti ir reikalingą infrastruktūrą šioms paslaugoms teikti.
Šeimų su vaikais skurdas ir socialinė atskirtis
Vaikystėje patiriamas skurdas ir socialinė atskirtis turi labai didelę įtaką tolesniam
žmogaus gyvenimui: skurdą patiriančiose šeimose augantys vaikai dažniau susiduria su
mokymosi sunkumais, o vėliau sunkiau integruojasi į darbo rinką. Moksliniai tyrimai ir įvairių
šalių patirtis parodė, jog ankstyvos intervencijos programos, derinamos su kitomis
intervencinėmis priemonėmis, remiančiomis socialinius gebėjimus, gali užtikrinti labai didelę
socialinę bei ekonominę grąžą1 ir užkirsti kelią skurdui, socialinei atskirčiai ir sunkumams
įsidarbinant.
Vienas iš sunkumų patiriančių šeimų pavyzdžių – daugiavaikės ir vienišų tėvų su vaikais
šeimos. 2005 m. Eurostat duomenimis, 48 proc. vienišų tėvų su vaikais ir 44 proc. tėvų su 3 ir
daugiau vaikų buvo už skurdo rizikos ribos. Sunkesnę tokių namų ūkių padėtį atspindi ir vidutinės
pajamos: pavyzdžiui, namų ūkyje, kuriame yra vienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikų,
ekvivalentinės pajamos vienam sąlyginiam asmeniui yra apie ketvirtadalį mažesnės nei šalies
vidurkis. O atitinkamas rodiklis šeimoje, kurioje gyvena 2 suaugę asmenys su 3 ar daugiau vaikų,
buvo net trečdaliu mažesnės nei atitinkamas šalies vidurkis.
Vaikystėje ar paauglystėje patirti šeimos finansiniai sunkumai turi įtakos tolesnėms
galimybėms darbo rinkoje. Pastebėta, jog santykinio skurdo lygis tarp asmenų, paauglystėje
gyvenusių tik su vienu iš tėvų yra daug didesnis nei vidutinis (22,6 proc.), o asmenys,
paauglystėje šeimoje patyrę finansinių sunkumų, taip pat daug dažniau patenka žemiau santykinio
skurdo ribos.
Valstybė daug dėmesio skiria vadinamosioms „probleminėms“ šeimoms. 2004 m. tokių
šeimų iš viso buvo apie 16,9 tūkst. Didžioji dalis socialinės rizikos šeimų yra tos, kuriose tėvai
girtauja bei vartoja psichotropines medžiagas (2004 m. tokių šeimų buvo 12,5 tūkst.). Kitos
priežastys, dėl kurių šeimos tampa socialinės rizikos šeimomis – ilgalaikis nedarbas arba menkai
mokamas darbas. Šių šeimų atskirtį paprastai sustiprina tokios problemos, kaip menka tėvų
darbinė motyvacija, prastas išsimokslinimas ar profesinė kvalifikacija. Valstybės institucijos bei
NVO socialinės rizikos šeimoms ir vaikams teikia įvairių socialinių paslaugų: vaikų dienos

1

Europos Bendrijų Komisija, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui, Europos švietimo sistemų
efektyvumas ir veiksmingumas, Briuselis, 2006 09 08.
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centrų, socialinio darbo su šeima. Taip pat ieškoma naujų veiksmingos pagalbos būdų, siekiant
didinti tokių šeimų motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo problemas.
Socialinių sunkumų turinčių šeimų problemos paprastai būna kompleksinės ir apima
pačius įvairiausius socialinius, teisinius, ekonominius, švietimo, sveikatos aspektus. Todėl
bendruomenės lygmenyje labai svarbus socialinės paramos, vaiko teisių tarnybos, mokyklų bei
kitų švietimo institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kt. bendradarbiavimas, skatinant šias
šeimas spręsti tiek socialinės integracijos, tiek ir jų situacijos darbo rinkoje problemas. Šiuo metu
įvairios institucijos, NVO dažnai dirba atskirai, trūksta veiksmų ir priemonių derinimo, o tai
apsunkina tokių šeimų problemų sprendimą. Prevencinių priemonių apimtis ir įvairovė – vaikų
popamokinis užimtumas, laisvalaikio organizavimas, užimtumas dienos metu, vasaros stovyklos,
individualus darbas su vaiku, tėvų konsultavimas ir t. t. – dar nėra pakankama. Pastebėta, jog
savivaldybėse, kuriose veikia įvairios prevencinės programos, teikiančios paslaugas vaikams ir
šeimoms, socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo. Nėra išspręstas ir paslaugų (socialinių ir
ugdymo) ikimokyklinio amžiaus vaikams skurdžiai gyvenančiose šeimose klausimas.
Pagyvenusių asmenų socialinė atskirtis
Darbo rinkos požiūriu, reikšmingi du pagalbos pagyvenusiems asmenims aspektai. Pirma,
svarbu sudaryti palankias galimybes ir paskatas dar pajėgiems dirbti pagyvenusiems asmenims
neišeiti iš darbo rinkos; antra, reikia suteikti būtinąją pagalbą nuolatinės slaugos reikalaujantiems
asmenims, kad juos prižiūrintys šeimos nariams turėtų galimybę sugrįžti į darbo rinką.
Lietuvoje užimtų pagyvenusių gyventojų dalis yra santykinai didelė. Eurostat
duomenimis, 2005 m. šalyje dirbo 49,2 proc. visų 55-64 metų amžiaus gyventojų. Tai daugiau nei
ES 27 vidurkis (42,3 proc.). Tuo tarpu vyresnių nei 64 m. tais pačiais metais buvo 19,9 tūkst. arba
1,4 proc. visų šalies užimtųjų. Pagyvenusių žmonių užimtumas yra skatinamas įvairiomis
priemonėmis, pavyzdžiui, Darbo birža yra sudariusi sutartį su Pensininkų taryba dėl pensinio
amžiaus pagyvenusių žmonių įdarbinimo.
Visuomenei senėjant vis svarbesnė tampa pagalba pagyvenusiems žmonėms, sergantiems
senatvės demencija, Alzheimerio liga ir pan. Ši pagalba būtina ir juos slaugantiems šeimos
nariams, norint sudaryti galimybes jiems dalyvauti darbo rinkoje. Kol kas dienos socialinės
globos paslaugų ar „atokvėpio“ paslaugų šeimos nariams tinklas Lietuvoje dar nėra sukurtas,
veikia tik pavienės iniciatyvos kai kuriose savivaldybėse. Atsižvelgiant į visuomenės senėjimo
iššūkius bei įgyvendinant Lisabonos strategijos nuostatas, 2005 m. buvo patvirtinta Nacionalinė
gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija. Joje numatytas sistemingas pagyvenusių
žmonių NVO veiklos rėmimas, įtvirtinta partnerystė tarp Pensininkų tarybos ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Lietuvoje veikia nemažai pagyvenusių žmonių NVO, kurios siekia spręsti jiems aktualias
problemas. Nuo 2006 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria specialių lėšų
pagyvenusių žmonių NVO remti. Būtinas nuolatinis bendradarbiavimas tarp NVO ir valstybinių
institucijų ateityje turėtų pagyvinti pagyvenusių žmonių NVO veiklą, teikiant pagalbą kitiems
pagyvenusiems asmenims.
Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegracija
Nuteistieji ir iš įkalinimo įstaigų sugrįžę asmenys – dar viena visuomenės grupė, patirianti
sunkumų darbo rinkoje Pastaraisiais metais įkalintų nuteistųjų asmenų skaičius nežymiai didėjo:
nuo 6,7 tūkst. 2003 m. iki 7 tūkst. 2005 m. 2001–2004 m. iš įkalinimo įstaigų kasmet išeidavo
apie 4–7 tūkst. asmenų. Patirties rodo, kad darbo birža ne visada gali padėti grįžusiems iš
įkalinimo įstaigų asmenims, nes didelė dalis šių asmenų yra nemotyvuoti dirbti, nekvalifikuoti,
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stokojantys darbo paieškos gebėjimų. Siekiant palengvinti tokių asmenų adaptaciją visuomenėje ir
integraciją į darbo rinką, būtina dar įkalinimo įstaigose esantiems nuteistiesiems organizuoti
psichologinę pagalbą bei profesinį konsultavimą, orientavimą ir mokymą.
Svarbiausios problemos išėjus iš laisvės atėmimo vietos paprastai yra būstas ir materialinė
parama, tačiau ilguoju laikotarpiu lemiamas veiksnys, galintis padėti integruotis į visuomenę ir
vėliau nebenusikalsti, yra darbas. Daug iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų jau nebeturi ryšių su
šeima, yra praradę būstą ir turėtus darbinius įgūdžius (tarp įregistruotų darbo biržoje iš laisvės
atėmimo vietų grįžusių asmenų tik kas trečias turi profesiją, kas antras dar nėra dirbęs pagal darbo
sutartį), sunkiai pritampa socialiniame gyvenime. 2004 m. teritorinėse darbo biržose buvo
įregistruota 3,2 tūkst. asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų. Tarp jų didelę dalį (apie 40 proc.)
sudaro 30–49 metų amžiaus asmenys, 36 proc. – jaunimas iki 25 metų. Įdarbinta tik apie 24 proc.
tokių asmenų. Be to, visuomenė ir darbdaviai dažnai nepasitiki tokių asmenų motyvacija ir
galimybėmis darbo rinkoje, nors, trūkstant darbo jėgos, šis veiksnys tampa mažiau svarbus.
Siekiant padėti iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiems asmenims, 1999 m. pradėta vykdyti
Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, programa (dabartiniu metu ji apima 2004–
2007 m. laikotarpį). Pagal šią programą teikiama pagalba šios socialinės grupės asmenims,
tobulinama organizacijų, teikiančių kaliniams socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugas,
veikla. Šiuo metu vykdomos socialinės integracijos ir socialinės reabilitacijos programos yra
labiau šviečiamojo pobūdžio ir nesudaro prielaidų atsisakyti nusikalstamo elgesio bei įgūdžiams
formuotis. Šios socialinės atskirties grupės asmenų problemos yra ypač kompleksinės, nes
daugelis grįžta iš įkalinimo įstaigų turėdami įvairių priklausomybių, sirgdami užkrečiamomis
ligomis.
Didelė ir vis didėjanti dalis nuteistųjų neturi ne tik profesinio pasirengimo, bet ir tinkamo
bendrojo išsilavinimo. Siekiant suteikti nuteistiesiems papildomą galimybę šioje srityje, daugelyje
įkalinimo įstaigų yra vykdomos mokymo programos: užsienio kalbų, kompiuterių kursai ir kt. Vis
dėlto didelė dalis nuteistųjų gana atsainiai žiūri į galimybę mokytis (2006 m. duomenimis, mokėsi
apie 30 proc. atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų).
2000–2002 m. pakartotinai nusikalto apie 28 proc. asmenų, vadinasi, teikiamų paslaugų
(socialinės paramos, įdarbinimo) efektyvumą dar galima pagerinti. Patirtis rodo, kad tie iš
kalėjimų išėję asmenys, kurių atžvilgiu įgyvendinamos specializuotos integracijos į darbo rinką
programos, paprastai pakartotinai nebenusikalsta.
Asmenų, priklausomų nuo narkotikų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų,
integracija
Valstybinio psichikos sveikatos centro preliminariais duomenimis, 2005 m. Lietuvoje
100 tūkst. gyventojų teko 157,8 asmenų, priklausomų nuo narkotikų, ir 1770,4 asmenų,
priklausomų nuo alkoholio. Priklausomų nuo narkotikų asmenų dalis nuolat auga ir nuo 1997 m.
padidėjo dvigubai, tuo tarpu priklausomų nuo alkoholio asmenų skaičius mažėjo (1997 m. tokių
asmenų buvo 1980,4), nors ir su tam tikrais svyravimais. Ypač didelis priklausomybės ligų
problemos mastas yra didžiuosiuose miestuose ir kai kuriuose regionuose (pvz., Visagine). Šios
grupės asmenys taip pat priklauso rizikos grupei, kurioje tikimybė susirgti ŽIV/AIDS yra viena iš
didžiausių.
Kaip ir kitų rizikos grupių atveju, šių asmenų integracija reikalauja kompleksinių
priemonių ir pagalbos tęstinumo. Tuo tarpu iki šiol stinga glaudesnio socialinės paramos ir
sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimo. Vis dar nėra sukurta integruota sistema, kuri
padėtų priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų turintiems asmenims įsitraukti ir sėkmingai
užbaigti gydymo, socialinės reabilitacijos procesą, įgyti darbo rinkoje vertinamą kvalifikaciją ir
susirasti darbą. Nėra išplėtota daugiapakopė pagalbos vaikams ir paaugliams sistema (motyvacija
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– reabilitacija – integravimas į visuomenę), todėl jie dažnai nebaigia reabilitacijos kursų arba
užbaigę juos susiduria su įsitraukimo į mokymąsi ar darbą problemomis. Apskritai esamų
reabilitacijos programų ir įstaigų tinklas yra gana mažas, pagalba nepakankamai veiksminga,
personalui dažnai stinga žinių ir darbo įgūdžių.
Nuo 1999 m. vykdoma Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
programa (dabartiniu metu veikianti programa apima 2004–2008 m. laikotarpį). Pagal šią
programą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansuoja projektus, parengtus įvairių NVO ir
asociacijų, užsiimančių narkomanijos prevencija ir narkomanų reabilitacija. Daugelis projektų yra
tęstiniai, tačiau reikėtų iš esmės padidinti reikalavimus šių projektų kokybei ir efektyvumui. Be
to, dėl mažos šių paslaugų pasiūlos, įvairovės ir didelių kainų šios paslaugos yra menkai
prieinamos, ypač kalbant apie vaikus ir paauglius.
Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms
Ekspertų vertinimu, Lietuvoje prekybos moterimis mastai yra didžiausi tarp Baltijos
valstybių (kasmet išvežama apie 1000–1500 moterų) ir parduodamų merginų skaičius didėja.
Prekybos žmonėmis problemos aktualumą rodo duomenys apie didėjantį iš užsienio grąžinamų
merginų skaičių, baudžiamąsias bylas, iškeltas dėl prekybos moterimis.
Prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms pagalba vykdoma įgyvendinant Prekybos
žmonėmis prevencijos bei kontrolės programą (2005–2008 m. laikotarpiui). Teikiamos socialinės
paslaugos nukentėjusiesiems, daug dėmesio skiriama prevenciniam darbui vykdyti. Daugiausia
remiami NVO projektai, nes jų paslaugos yra pakankamai efektyvios ir kokybiškos. Tačiau kol
kas šių paslaugų neužtenka (2003 m. pagalba suteikta maždaug 200 moterų), jos prieinamos
daugiausia tik didžiuosiuose miestuose, per mažai dirbamas prevencinis darbas su socialinės
rizikos grupių merginomis ir moterimis, trūksta veiksmingesnių prevencijos bei kontrolės būdų.
Be to, reintegracijos efektyvumui užtikrinti būtina, kad NVO ir valstybinės institucijos glaudžiau
bendradarbiautų, veikla būtų koordinuojama, būtų parengti specialaus profilio specialistai ir
sukurti bendradarbiavimo tinklai (kurie leistų labiau specializuoti teikiamas paslaugas bei didinti
paslaugų kokybę). Nepilnametėms prekybos žmonėmis aukoms beveik neteikiama jokia
sisteminga pagalba. Visuomenės suvokimas apie šią problemą ir pakantumas jai iki šiol tebėra
ribotas.
Tautinių mažumų integracija
Etniniu požiūriu Lietuva yra gana homogeniškai valstybė – 2001 m. gyventojų surašymo
duomenimis, šalyje lietuvių tautybės gyventojai sudaro 83,5 proc. Gausiausios tautinės mažumos
– lenkai (6,7 proc.), rusai (6,3 proc.) ir baltarusiai (1,2). Tai kaimyninių tautų atstovai, labai gerai
integravęsi į šalies kultūrinį, ekonominį bei politinį gyvenimą. Tautinių mažumų užimtumo,
nedarbo, skurdo ir kiti socialinės sanglaudos rodikliai paprastai visiškai nesiskiria nuo šalies
vidurkio, todėl negalima kalbėti apie išskirtinę šių visuomenės grupių padėtį darbo rinkoje ar
poreikį imtis specialių priemonių jų integracijai pagerinti, juolab, kad nuo 2003 m. Statistikos
departamentas duomenų pagal šiuos rodiklius nerenka.
Vienintelė kliūtis darbo rinkoje yra prastas lietuvių kalbos mokėjimas. Tai ypač aktualu
vyresnio amžiaus, taip pat turintiems žemesnį išsilavinimą tautinių mažumų atstovams. Problema
būdinga savivaldybėms, kurios pasižymi tautine įvairove: pvz., Vilniaus rajono savivaldybėje
gyvena 75,6 proc. nelietuvių, Šalčininkų – 88,6 proc., Švenčionių – 46,4 proc., Trakų rajono
savivaldybėje – 45,4 proc. nelietuvių, taip pat Vilniaus mieste, kuriame lietuviai sudaro 57,8 proc.
gyventojų, Klaipėdos mieste – 71,3 proc. lietuvių.
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Visiškai kitokia situacija yra su romų tautybės gyventojais. Tebėra neišspręsta romų
integravimo į visuomenę ir darbo rinką problema. Lietuvoje jų gyvena apie 3000. Daugelis neturi
asmens dokumentų, būsto, nuolatinio darbo. Su nedarbu yra susijęs gausių romų šeimų skurdas.
Be to, romų vaikai dažnai pradeda lankyti mokyklą pavėluotai arba išvis jos nelanko, todėl jų
išsilavinimas labai žemas. Beveik penktadalis romų vaikų meta mokyklą ir neįgyja pagrindinio
išsilavinimo. Pastaraisiais metais beveik nėra baigusių vidurines mokyklas romų abiturientų, todėl
dauguma romų neįgyja specialybės. Visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis2, Lietuvos
visuomenė gana neigiamai nusiteikusi romų tautybės gyventojų atžvilgiu, šia tautine grupe
mažiau pasitikima, o tai apsunkina jų integraciją į darbo rinką.
2001 m. gyventojų surašymo metu apie 38 proc. romų nurodė nemokantys lietuvių kalbos.
Priešingai nei kitose etninėse mažumose, dažniau lietuvių kalbą moka vyresnio amžiaus romai, o
ne jaunimas. Tarp romų labai paplitusi prekyba narkotikais ir narkomanija. Atsižvelgiant į
tarptautinius reikalavimus, romų integracija vykdoma remiantis specialiai šiai grupei skirtomis
programomis, bendradarbiaujant socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo institucijoms ir
žinyboms.
Inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo taikymas sprendžiant socialinės
atskirties problemas: Europos Bendrijų programos EQUAL patirtis
Kokybinis EQUAL projektų kuriamų inovacijų vertinimas∗∗ vyko vadovaujantis šiais
kriterijais:
inovacijos tinkamumas ir aktualumas;
inovacijos efektyvumas (santykinis inovacijos poveikis pašalinant nurodytas
diskriminacijos priežastis);
inovacijos pridėtinė vertė, palyginus su dabartine situacija;
inovacijos ekonominis pagrįstumas, taikymo tęstinumas;
inovacijos poveikio politikai ir praktikai galimybės.
Įvertinus EQUAL projektų kuriamas inovacijas galima teigti, kad projektų vykdytojai
inovacijas supranta kaip: 1) naujus metodus formuoti atvirą darbo rinką, naujoviškus modelius,
išsprendžiančius tikslinių grupių problemas; 2) naujus konsultavimo būdus ar pagalbos struktūras,
naujas paramos formas; 3) naują organizacinį požiūrį į problemos sprendimą ar darbo
organizavimą; 4) bet kokius kitokius naujoviškus veiksmus, dirbant su tiksline grupe arba kitomis
suinteresuotomis šalimis, iš kurių būtų galima pasimokyti arba kurie galėtų būti pritaikyti kitų
organizacijų ar įstaigų darbe. Projektų vykdytojai nurodė, kad norint užtikrinti kuriamų inovacijų
kokybę, turi būti: suteikta profesionali pagalba, kuri paaiškintų, kas yra kokybiška inovacija ir
kaip ją reikia sukurti; supaprastinta projektų administravimo sistema; užtikrintas projektų
tęstinumas ir darbdavių interesas bendradarbiauti su projektų vykdytojais. Išvadas apie inovacijų
kokybę ir jų pridėtinę vertę projektams bus galima daryti tik įvykdžius projektus, nes projektų
vykdytojai nebuvo iš anksto numatę pastovios vertinimo sistemos, kuri leistų nustatyti projekto
sėkmę bet kuriuo projekto įgyvendinimo metu.
Tarptautinio bendradarbiavimo nauda EQUAL projektų rezultatų kokybei vertinama
teigiamai. Pastebima tendencija, kad tarptautinio bendradarbiavimo poveikis projektui didesnis ir
dalyvavimas tarptautinėje veikloje aktyvesnis sektoriaus pagrindu suformuotose ir nacionaliniu
mastu veikiančiose vystymo bendrijose. Projektų vykdytojų nuomone, tarptautinis
2003 metais UAB„Vilmorus“ atliktas tyrimas „Lietuvos tolerancijos profiliai“ parodė, jog tik 14,1 proc. apklaustųjų
į romų tautybės asmenis žiūri teigiami ir net 42,7 proc. – neigiamai.

2

∗∗

Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL programos Lietuvoje 2004-2008 m. nuolatinio vertinimo 2006
m. ataskaita, VšĮ ,,Projektų vadybos centras“
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bendradarbiavimas sudarė sąlygas sutaupyti laiko ir kaštų, ieškant iškeltų problemų sprendimų ir
juos išbandant. Tarptautinio bendradarbiavimo naudą prasčiausiai įvertino projektų vykdytojai,
kurių tarptautinio bendradarbiavimo tikslas buvo perimti (perduoti) patirtį; geriausiai – projektų
vykdytojai, kurių tikslas buvo bendrai sukurti rezultatus, kurie vėliau bus naudojami Lietuvoje. Be
tiesioginio poveikio projektui tarptautinė partnerystė svarbi savo pridėtine verte, t. y.
organizacijos ir asmeninės kompetencijos augimu dalykinėje ir administravimo srityje.
Tarptautinės partnerystės nauda priklauso ir nuo kriterijų, kuriais remiantis buvo pasirinkti
užsienio partneriai. Projektų vykdytojai dažniausiai juos rinkosi pagal tikslinę grupę, sprendžiamą
problemą, rečiausiai – pagal taikomą metodiką iškeltoms problemoms spręsti. O būtent pastaroji –
partnerystė pagal kuriamų inovacijų specifiką, sprendžiamą problemą bei sprendimui taikomą
metodiką – geriausiai užtikrina tarptautinės partnerystės kokybę. Lietuvos vystymo bendrijos
pasyviai rinkosi partnerius, t. y. jos buvo pakviestos į tarptautinę partnerystę užsienio projektų
vykdytojų.
Problemos, su kuriomis projektų vykdytojai susidūrė bendradarbiaudami tarptautiniu
mastu:
- skirtinga pažanga įgyvendinant EQUAL programą atskirose šalyse;
- komunikacija (kalba);
- nacionalinės programų (projektų) administravimo sistemos;
- skirtingas požiūris į atsakomybę įgyvendinant tarptautines veiklas;
- skirtingas tarptautinių partnerių lygis (kai tikslinės grupės problemos ir jų sprendimų būdai
yra nesulyginami).
EQUAL programos patirtis inovacijų bei tarptautinio bendradarbiavimo instrumentų
planavimo, įgyvendinimo bei vertinimo srityse bus panaudojama įgyvendinant Europos
socialinio fondo lėšomis finansuojamas veiklas, daugiausia sprendžiant užimtumo bei
socialinės aprėpties problemas.
Netolygumų palyginimas
2 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio socialinės atskirties srityje

ES-25
Netolygumo
vidurkis
lygis
(m.)
16
Didelis
(2003)

Rodiklis

Metai

Lietuvos
vidurkis

Skurdo rizikos lygis

2004

20,5

2004

9,6

6,2

Didelis

2004

10,2

6,6

Didelis

0–17 m. vaikai, gyvenantys namų ūkiuose,
kur nėra dirbančiųjų
18 m. ir vyresni asmenys, gyvenantys namų
ūkiuose, kur nėra dirbančiųjų
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1.3. LYČIŲ LYGYBĖ DARBO RINKOJE
Pagrindiniai teiginiai
•
•

Pasiektas gana aukštas ir viršijantis ES vidurkį moterų bei pagyvenusių asmenų (55–
64 metų) užimtumo lygis. Vis dėlto šios ir kitos gyventojų grupės dažnai susiduria su
sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje.
Lietuvoje pasiekta pažanga įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes (išplėtota teisinė
bazė bei sukurta valstybės politikos įgyvendinimo sistema), tačiau daugelis darbo rinkos
rodiklių rodo, kad tikroji vyrų ir moterų padėtis skiriasi: moterų užimtumas mažesnis,
skurdo lygis aukštesnis, darbo rinkoje pastebima vertikali ir horizontali segregacija, ne
visada išlaikomas vienodo mokėjimo už tą patį darbą principas.

Lyčių lygybės samprata apima kelis pagrindinius, tarpusavyje glaudžiai susijusius
aspektus. Tai vienodos moterų ir vyrų galimybės būti ekonomiškai nepriklausomiems, vienodas
atstovavimas priimant politinius ir ekonominius sprendimus, vienodas pasidalijimas buities našta
ir vaikų priežiūra, visų smurto formų prieš moteris panaikinimas, lyčių stereotipų pašalinimas.
Lyčių lygybė vienoje srityje nėra įmanoma neįgyvendinus jos kitose.
Lietuvoje pasiekta pažanga, įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes. Pirmiausia
išplėtota teisinė bazė bei sukurta valstybės politikos įgyvendinimo sistema. 1998 m. priimtas
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, o nuo 2005 m. įsigaliojo Lygių galimybių įstatymas,
draudžiantis taip pat ir diskriminaciją dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, rasės ar
etninės priklausomybės, religijos bei įsitikinimų. 2005 m. buvo patvirtinta ir pradėta įgyvendinti
(jau antroji) Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programa. ES
struktūrinių fondų, Equal programos lėšomis remiami projektai skirti moterų padėčiai gerinti tiek
ekonominėje, tiek socialinėje srityse. 1999 m. įkurtai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai
suteikti platūs įgaliojimai tirti asmenų skundus dėl diskriminacijos lyties pagrindu darbo, paslaugų
ir studijų srityje bei teikti rekomendacijas valstybės institucijoms dėl teisinės bazės tobulinimo.
Tačiau daugelis darbo rinkos rodiklių (nedarbo, skurdo lygis, vertikalioji ir horizontalioji
darbo rinkos segregacija, gaunamas atlygis už darbą) rodo, kad tikrovėje vyrų ir moterų padėtis
skiriasi. Nelygybė gali dar sustiprėti dėl gilėjančios pasaulio ekonominės integracijos, kuri savo
ruožtu yra palankesnė lankstesnei ir mobilesnei darbo jėgai. Tai sukelia nemažai sunkumų
moterims, kurios dažnai verčiamos rinktis tarp vaikų ir karjeros. Todėl moterų situacija darbo
rinkoje yra sudėtingesnė, užimtumas mažesnis, skurdo lygis aukštesnis, o moterų kvalifikacija ir
gebėjimai rinkoje dažnai panaudojami neefektyviai. Pagrindinės priežastys, lemiančios tokią
situaciją, yra lanksčių darbo formų nepopuliarumas, vaikų priežiūros paslaugų bei nestacionarių
socialinių paslaugų šeimose globojamiems asmenims stoka.
Dar gilesnė ir sunkiai sprendžiama problema yra visuomenėje vis dar labai stiprūs lyčių
vaidmenų stereotipai, kurie išsivysto šeimoje, yra formuojami žiniasklaidos priemonėse ir
nesprendžiami tinkamai švietimo sistemoje. Šie stereotipai teigia, kad vyrų ir moterų padėties
visuomenėje skirtumai yra natūralūs ir prigimtiniai. Dėl šios priežasties dažnai nėra taikomos
tinkamos priemonės šiems stereotipams šalinti ir įmonių, organizacijų, institucijų vadybai
tobulinti. Tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose lyčių aspektai kol kas nėra nuosekliai
integruojami analizuojant situaciją, numatant veiklos perspektyvas, formuojant biudžetą,
paskirstant išteklius ar kuriant veiksmų planus.
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Moterų užimtumas ir ekonominis aktyvumas
Lisabonos strategijoje keliamas tikslas – iki 2010 metų pasiekti 60 proc. moterų užimtumo
lygį. Eurostat duomenimis, 2005 m. Lietuvoje moterų užimtumo lygis siekė 59,4 proc. (vyrų –
66,1 proc.), 3,1 proc. punkto viršijo ES vidurkį ir yra visai artimas keliamam tikslui. Tačiau
skirtingose amžiaus grupėse moterų užimtumo lygis skiriasi. Lyginant 2000–2005 m. rodiklius
aiškėja, kad bendras moterų užimtumas gerėja dėl vyresnio amžiaus moterų užimtumo kilimo.
Nepaisant šio augimo, vyresnio amžiaus moterų užimtumo rodikliai tebėra žemi ir atsilieka nuo
vyrų. 2005 m. 55–64 metų moterų užimtumas siekė 41,7 proc. ir 17,4 proc. punkto buvo mažesnis
nei vyrų, kuris sudarė 59,1 proc.
Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. bendras moterų darbo jėgos aktyvumas
buvo 65,6 proc. (vyrų – 72,7 proc.), bet, palyginti su 1998 m., jis sumažėjo 1,1 proc. punkto. 15–
24 metų grupėje moterų ekonominis aktyvumas per 1998–2005 metų III ketvirtį laikotarpiu
sumažėjo 14,7 proc. punkto (atitinkamai nuo 35,8 iki 21,1 proc.) ir buvo mažesnis nei vyrų
8,6 proc. punkto. Šiuos skirtumus iš dalies galima susieti su tuo, kad moterys studijuoja aktyviau
nei vyrai. Kita vertus, moterų ekonominis aktyvumas visose amžiaus grupėse (išskyrus 60–64
metų grupėje) yra mažesnis nei vyrų ir turi tendenciją mažėti. Per 1998–2004 m. laikotarpį didėjo
tik 30–34 metų ir 55–64 metų moterų ekonominis aktyvumas.
Moterų nedarbo lygis
2000–2005 m. bendras moterų nedarbo lygis mažėjo (atitinkamai nuo 14,1 iki 8,3 proc.),
bet buvo 0,1 proc. punkto aukštesnis nei vyrų. Tačiau šalyje mažėjant registruotų bedarbių
skaičiui, moterų tarp jų daugėja. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2003 m. pradžioje moterų ir
vyrų dalis tarp visų bedarbių buvo beveik vienoda, tačiau 2004 m. sausio 1 d. moterys sudarė 53,6
proc. visų bedarbių, 2005 m. sausio 1 d. – 57,4 proc., o 2006 m. sausio 1 d. – 61,1 proc. (žr. 6
pav.).
Daugiau moterų yra tarp
registruotų
ilgalaikių
bedarbių
(67,6 proc.), o tarp tų, kurie nedirba
61,1
ilgiau kaip 2 metus, moterų yra net 69,4
57,4
53,6
proc. Tarp visų bedarbių turėjo
tendenciją didėti ilgalaikių bedarbių
46,4
42,6
38,9
moterų dalis, o tarp priešpensinio
Moterys
amžiaus bedarbių moterys sudarė net
%
Vyrai
67,2 proc. Jeigu 2003–2004 m.
pasireiškusio moterų ilgalaikio nedarbo
didėjimo tendencijos nepasikeis, jos
neigiamai veiks moterų motyvaciją
dalyvauti darbo rinkoje, mažins darbinę
kvalifikaciją, didins socialinę atskirtį ir
2004 01
2005 01
2006 01
su tuo susijusias ne tik pačių moterų,
bet ir jų vaikų integracijos į visuomenę 6 pav. Moterų ir vyrų dalis tarp registruotų bedarbių
problemas (skurdo, socialinės įtampos,
Šaltinis: Lietuvos darbo birža
nusikalstamumo didėjimą). Ilgalaikis
moterų nedarbas paprastai skatina ir jų vaikų ekonominį pasyvumą bei apsunkina jų integraciją į
visuomenę.
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Skurdas ir socialinė atskirtis tarp moterų
Moterys yra labiau skurstanti visuomenės dalis. Vidutinės disponuojamos pajamos namų
ūkyje, kurio galva – moteris, yra mažesnės visose namų ūkių kategorijose. Ypač ryškūs skirtumai
pastebimi vieno asmens su vaikais iki 18 metų namų ūkio kategorijoje. 2004 m. vienišų motinų
namų ūkiuose vienam asmeniui per mėnesį vidutiniškai teko 59,6 Lt mažiau nei vienišų tėvų
(atitinkamai 390,7 Lt ir 450,3 Lt).
Lyginant 2003 ir 2004 m., skurdas vieno suaugusio asmens su mažamečiais vaikais namų
ūkyje padidėjo 4 proc. punktais (atitinkamai nuo 19,4 proc. iki 23,4 proc.). Jis 6,6 proc. punktais
viršijo vidutinišką šalies skurdo lygį, kuris 2004 m. buvo 16,8 proc. Beveik kas penkioliktoje
šeimoje vaikai iki 18 metų auga su vienu iš tėvų, 98 atvejais iš 100 vaikai po poros skyrybų lieka
gyventi su motina, todėl skurdas labiausiai paliečia moteris ir jų šeimas, ypač kaimo ir
daugiavaikes moteris. 2004 m. 28,7 proc. vaikų gimė ne santuokoje, iš jų 9 proc. – vienišų motinų
vaikai. Dėl šių priežasčių ekonominio aktyvumo ir užimtumo didinimas yra reikšmingas skurdo
mažinimo veiksnys.
Skurdo feminizacija daro neigiamą įtaką ilgalaikei valstybės plėtrai. Moterų, kaip
socialinės grupės, skurdas tiesiogiai veikia jų vaikų ekonominę gerovę, kartu sumažina jų
sėkmingos integracijos į visuomenę galimybes. Moterų skurdas mažina jų vaikų galimybes įgyti
reikiamą išsilavinimą, įgūdžius, kvalifikaciją. Tai savo ruožtu skatina kelias kartas apimančio
ilgalaikio nedarbo formavimąsi ir turi neigiamos įtakos bendrai darbo jėgos kvalifikacijai.
Vertikalioji segregacija darbo rinkoje
Lietuvoje pastebima vertikalioji darbo rinkos segregacija. Nors bendras moterų
išsilavinimo lygis yra aukštesnis, tačiau jos yra menkai atstovaujamos vadovaujamose pozicijose,
sprendimų priėmimo grandyse. Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. moterys sudarė
60 proc. visų aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų ir 56,9 proc. studijuojančiųjų doktorantūros
pakopoje. Tuo tarpu tais pačiais metais jaunesniųjų tarnautojų kategorijoje jos sudarė 81 proc.
darbuotojų, o vyresniųjų pareigūnų ir valdytojų kategorijoje – 42 proc. 48,3 proc. visų
dalyvaujančiųjų mokslo tiriamojoje veikloje sudaro moterys, tačiau tarp habilituotų daktarų jų yra
tik 14 proc. Tarp profesoriaus laipsnį gavusių asmenų moterų yra tik apie 10 proc.
Privataus verslo srityje 2004 m. moterų pusantro karto mažiau nei vyrų dirbo
savarankiškai arba buvo darbdavės (atitinkamai 10 ir 16 proc.). Ypač mažai moterų vadovauja
stambiajam verslui. Leidinys „Lietuvos verslo lyderiai 2004/2005“ paskelbė 600 didžiausių pagal
pardavimo ir paslaugų apimtį Lietuvos bendrovių sąrašą, kuriame yra tik 48 vadovės moterys.
2005 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, tik 37 proc. Lietuvos gyventojų manė,
kad vyrai ir moterys turi vienodas sąlygas konkuruoti darbo rinkoje. Tiesa, palyginti su 2004 m.,
šis rodiklis sumažėjo 6 proc. punktais. Net 67 proc. moterų teigė, kad joms sudaromos nevienodos
sąlygos priimant į darbą, 57 proc. moterų manė, kad dirbančių moterų darbo sąlygos yra
prastesnės nei vyrų. Darbdaviai dažnai vertina moteris kaip mažiau perspektyvią darbo jėgą – dėl
laikino pasitraukimo iš darbo rinkos vaikų priežiūrai tikimybės ir pan.
Pateikta statistika rodo, jog egzistuoja struktūrinės ir/arba institucinės kliūtys moterims
siekti karjeros ir užsiimti asmeniniu verslu. Ji taip pat leidžia kalbėti apie „stiklinių lubų“ reiškinį,
kai nepaisant lygybę užtikrinančių įstatymų, moterims yra rečiau siūlomi vadovaujantys postai dėl
vyraujančios darbdavių ar visuomenės nuostatos. Stipriai feminizuotose darbo srityse moterys
sudaro mažumą vadovavimo grandyse (pvz., 2004–2005 m. visoje švietimo sistemoje dirbo 78
proc. moterų: vidurinėse mokyklose – 86 proc., universitetuose – 45 proc., tačiau tarp aukštųjų
mokyklų rektorių nebuvo nė vienos moters).
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Horizontalioji segregacija darbo rinkoje
Kai kuriose srityse Lietuvoje pastebima stipri horizontalioji darbo rinkos segregacija –
ryškus pasiskirstymas į „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas. Statistikos departamento
duomenimis, 2004 m. vyrai dominavo statybų (91,5 proc.), transporto (74,8 proc.), žemės ūkio
(58,3 proc.) srityse; moterys – sveikatos priežiūros (83,8 proc.), švietimo (78 proc.), viešbučių ir
restoranų ūkio (80,4 proc.), socialinių paslaugų (65 proc.) srityse. Tai turi neigiamos įtakos šių
sričių plėtrai, mažina jų inovacinį potencialą, lemia santykinai žemesnį moterų atlyginimo lygį ir
dar labiau sustiprina visuomenės stereotipus apie „vyriškus“ ir „moteriškus“ vaidmenis
visuomenėje.
Horizontaliosios segregacijos požymiai atsiranda jau stojant į mokymo įstaigas
(profesinio, aukštesniojo, aukštojo) bei renkantis profesiją, nes vyrai dažniau renkasi technines, o
moterys – socialinės ir humanitarinės srities specialybes. Šis faktas prisideda prie moterų ir vyrų
atlyginimų skirtumų, nes „vyriškomis“ laikomų profesijų darbo užmokestis paprastai yra didesnis.
Vienodo atlygio už tos pačios vertės darbą principas
Nepaisant ES ir Lietuvos įstatymuose įtvirtinto vienodo atlyginimo už vienodą ar vienodos
vertės darbą, moterys ES uždirba 15 proc. mažiau nei vyrai (2004 m. duomenys). Lietuvoje 2004
m. moterų vidutinis darbo užmokestis buvo maždaug 16 proc. mažesnis nei vyrų. Šiuos skirtumus
lemia tiek vertikalioji, tiek horizontalioji darbo rinkos segregacija. Be to, moterys uždirba mažiau
nei vyrai beveik visuose ekonomikos sektoriuose, apie kuriuos duomenis pateikia Statistikos
departamentas. Didžiausias darbo užmokesčio skirtumas 2005 m. buvo nustatytas finansinio
tarpininkavimo rinkoje: šiame sektoriuje moterys uždirbo tik 49,2 proc. vidutinio vyrų uždarbio.
Santykinai mažesnis darbo užmokestis paskatina jau aptartą skurdo ir socialinės atskirties
feminizacijos reiškinį.
Profesinio ir šeimos gyvenimo derinimas
Pagrindinė priežastis, dažnai lemianti sudėtingesnę moterų padėtį darbo rinkoje, yra
Lietuvoje vis dar vyraujantis patriarchališkas šeimos modelis, kai šeimos maitintoju laikomas
vyras, o ne du lygiaverčiai maitintojai – vyras ir moteris. Dažnai moterims tenka dvigubas –
darbuotojos ir namų šeimininkės – krūvis. Viešosios nuomonės apklausos duomenimis, moterys
šeimoje atlieka apie 75 proc. nemokamų buities darbų. Tik 1,2 proc. vyrų pasinaudoja vaiko
priežiūros atostogomis (2003 m. Danijoje tokių vyrų buvo 10 proc., Švedijoje – 34 proc.). Dėl šių
priežasčių įvairūs slaugos bei globos darbai šeimoje taip pat dažnai nėra siejami su vyro
pareigomis.
Galimybė derinti profesinį ir šeimos gyvenimą yra svarbi tiek moterims, tiek vyrams, nes
didina darbo jėgos lankstumą, gerina žmonių gyvenimo kokybę, leidžia sėkmingiau integruotis į
darbo rinką ir išsilaikyti joje. Lanksčios darbo formos padeda geriau suderinti profesinį ir šeimos
gyvenimą, nors tokios darbo formos Lietuvoje nėra labai populiarios. Be to, šioje srityje taip pat
akivaizdi tam tikra segregacija lyties pagrindu. Vyrai dėl moterims tradiciškai priskiriamų vaikų ir
kitų globos reikalaujančių šeimos narių priežiūros beveik dukart rečiau nei moterys dirba ne visą
darbo dieną.
Profesinio ir šeimos gyvenimo derinimui taip pat svarbu gerinti socialinių paslaugų
(įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigų) sistemą. 2005 m. Lietuvoje rūpinimosi vaikų priežiūra
rodiklis siekė 18,9 proc. (vaikams iki 3 m.) ir 65 proc. (vaikams nuo 3 m. iki mokyklinio
amžiaus). Bendra tendencija – pastaraisiais metais daugėjo vaikų, lankančių ikimokyklinio
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ugdymo įstaigas. Kita vertus, tokių įstaigų skaičius mažėja. Statistikos departamento duomenimis,
2000–2005 m. lopšelių-darželių skaičius sumažėjo nuo 533 iki 519, darželių – nuo 181 iki 136,
bendrojo lavinimo mokyklų, turinčių ikimokyklinio ugdymo grupes – nuo 259 iki 241. Šios
tendencijos iš dalies susijusios ir su mažėjančiu gimstamumu bei sistemos optimizavimu. Didelė
vaikų dalis nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų dėl finansinių problemų šeimose arba dėl tokių
paslaugų stokos kai kuriuose regionuose. Lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų dalis
Lietuvoje yra gerokai mažesnė nei ES vidurkis; ši tendencija yra ypač ryški lyginant Lietuvos
situaciją su Skandinavijos valstybėmis. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje numatytas siekis iki 2010 m. rūpinimosi vaikų priežiūra rodiklį padidinti iki 30 proc.
(vaikams iki 3 m.) ir 90 proc. (vaikams nuo 3 m. iki mokyklinio amžiaus).
Nepakanka ir nestacionarių socialinių paslaugų, skirtų vaikų, ligonių, neįgalių ar senyvo
amžiaus šeimos narių priežiūrai. Tokių paslaugų stoka ypač apsunkina kaimo moterų padėtį. Štai
2004 m. 1–6 metų vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis kaime buvo beveik 3,5
karto mažesnė nei mieste.
Netolygumų palyginimas
3 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio lyčių lygybės srityje
Rodiklis

Metai

Lietuvos
vidurkis

Moterų atlyginimas mažesnis nei vyrų, proc.
Rūpinimasis vaikų priežiūra (iki 3 metų)
Rūpinimasis vaikų priežiūra (nuo 3 metų iki mokyklinio
amžiaus)

2004
2005

16
18,9

ES-25
vidurkis
(m.)
15
22,9*

2005

65

82,5*

Netolygumo
lygis
Mažas
Vidutinis
Didelis

* 2003 m. duomenys, skaičiuojant vidurkį nebuvo gauta duomenų apie Airiją, Kiprą, Maltą,
Slovakiją, Jungtinę Karalystę
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1.4. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Pagrindiniai teiginiai
•

•

•

•

•

•

Lietuvoje didesnė nei vidutiniškai ES jaunimo dalis baigia bendrojo lavinimo įstaigas.
Mažesnė nei vidutiniškai ES jaunimo dalis anksti nustoja mokytis, neįgyja pagrindinio
ir vidurinio išsilavinimo. Baigusieji bendrojo lavinimo įstaigas ypač aktyviai stoja į
aukštąsias mokyklas. Beveik visi profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų
absolventai įsidarbina.
Lietuvoje yra daug asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, tačiau jų išsilavinimo
kokybė ir įgyti gebėjimai neatitinka verslo ir visuomenės poreikių. Aukštajam mokslui
skiriama gana didelė BVP dalis, bet aukštojo mokslo finansavimas, tenkantis vienam
studentui, yra vienas mažiausių ES. Aukštojo mokslo studijų programų turinys ne
visai atitinka šalies ūkio ir visuomenės poreikius.
Mokymosi visą gyvenimą idėjos Lietuvoje sunkiai skinasi kelią; darbingo amžiaus
gyventojų dalyvavimas tęstiniame mokyme yra vienas žemiausių ES. Dėl mažai
besimokančios darbo jėgos nesudaro pagrindas tvariai ūkio (ypač žinių ekonomikos)
plėtrai, šalis neartėja prie ES gerovės vidurkio.
Nors įgyvendinta nemažai svarbių reformų – švietimo finansavimas krepšelio
principu, dalies švietimo įstaigų tinklo optimizavimas, aukštesniųjų studijų reforma ir
kt., tačiau švietimo sistemos reguliavimas dar yra netobulas, neišvystytos mokymosi
visą gyvenimą institucijos ir menki administraciniai gebėjimai visuose švietimo
sistemos lygmenyse, stabdantys švietimo plėtrą.
Mokymąsi visą gyvenimą taip pat riboja mokymo kokybės problemos, kurios
dažniausiai kyla dėl nepakankamos mokymo personalo kvalifikacijos, susidėvėjusios
arba morališkai pasenusios švietimo infrastruktūros ir prasto aprūpinimo mokymo
priemonėmis.
Švietimo paslaugos nėra vienodai prieinamos visoms visuomenės grupėms, ypač
menkų galimybių mokytis visą gyvenimą turi visų amžiaus grupių socialinės rizikos
asmenys, darbininkiškų profesijų atstovai, neišvystyta paramos besimokantiems ir
studentams sistema, trūksta šiuolaikinės mokomosios medžiagos suaugusiesiems,
daliai norinčiųjų mokymosi paslaugos nėra prieinamos dėl lėšų ir informacijos
stygiaus.

Švietimo sistemai keliami uždaviniai ir rodikliai
Europos Sąjungos Tarybos 2000 m. kovo 23–24 d. susitikimo Lisabonoje išvadose tolesnė
Europos Sąjungos ūkinė ir socialinė pažanga tiesiogiai siejama su investicijomis į žmonių
išsilavinimą: „Investicijos į žmones ir aktyvios bei dinamiškos gerovės valstybės kūrimas bus
pagrindinis dalykas užtikrinant Europos vietą žiniomis pagrįstoje ekonomikoje ir siekiant, kad
šios naujos ekonomikos atsiradimas nepaaštrintų tokių socialinių problemų, kaip nedarbas,
socialinė atskirtis ir skurdas“.
Siekdama ekonominio augimo, užimtumo didėjimo ir Lisabonos tikslų įgyvendinimo
Lietuva yra nustačiusi nacionalinius prioritetus, tarp jų prioritetą „skatinti užimtumą ir investicijas
į žmogiškąjį kapitalą“. Šalies švietimo sistema privalo tobulėti, kad galėtų užtikrinti svarų indėlį į
nacionalinių prioritetų įgyvendinimą. Švietimo pertvarkos žingsnius diktuoja Valstybinės
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. Šių nuostatų įgyvendinimo programa nustato
prioritetines švietimo pertvarkos kryptis, kurios deramai atspindėtos ir Nacionalinėje Lisabonos
strategijos įgyvendinimo programoje (žr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos
nustatytos prioritetinės kryptys ir Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
nustatyti uždaviniai
Valstybinės švietimo strategijos 2003–
2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos
nustatytos prioritetinės kryptys
infrastruktūros tobulinimas;
paramos tobulinimas;
turinio tobulinimas;
personalo tobulinimas;
valdymo tobulinimas.

Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
nustatyti uždaviniai
restruktūrizuoti švietimo, pasibaigus privalomajam mokymui,
sistemą;
plėtoti pagalbą mokiniams ir mokytojams;
tobulinti mokyklų materialinės būklės minimumo standartus;
naujinti ugdymo, mokymo ir studijų turinį;
didinti mokytojų ir dėstytojų kompetenciją;
kelti į kokybės užtikrinimą orientuotą vadybos kultūrą.

Šiuolaikiniame pasaulyje mokymasis vis labiau suprantamas ir vertinamas kaip holistinė
patirtis, kurią individas įgyja per visą savo gyvenimą. Taip yra todėl, kad nei viena kuri nors
formaliojo švietimo pakopa atskirai, nei visos pakopos kartu negali suteikti gebėjimų rinkinio
visam gyvenimui. Konkurencingą ir žinioms imlią ekonomiką gali sukurti tik visuomenė, kuriai
mokymasis yra tapęs kasdienybe, kiekvieno jos nario asmeninės kultūros dalimi. Švietimo sistema
turi skatinti ir padėti visapusiškai tenkinti mokymosi visą gyvenimą poreikius. Ji turi tapti lanksti,
panaikinti kliūtis įvertinti, pripažinti ir tobulinti visais mokymosi tipais, formomis ir būdais įgytus
gebėjimus įgyti naujų gebėjimų, atsižvelgiant į besimokančiojo tikslus ir poreikius. Būtini
kokybiniai visos švietimo sistemos pokyčiai, kurie spręstų mokymosi prieinamumo, stebėsenos ir
kokybės laidavimo, mokymosi visą gyvenimą koordinavimo, finansavimo, infrastruktūros plėtros,
personalo kvalifikacijos tobulinimo ir kitas susijusias problemas. Pagrindiniai dokumentai,
kuriuose išdėstyti mokymosi visą gyvenimą plėtros uždaviniai, yra Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategija ir jos įgyvendinimo veiksmų planas.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programoje
nustatyti Lietuvos iki 2012 metų siekiami patobulinti švietimo sistemos veiklos rodikliai.
Pagrindiniai rodikliai, kurių pasiekimas tiesiogiai priklauso nuo efektyvaus Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, pateikiami 5 lentelėje.
5 lentelė. Lietuvos švietimo sistemos rodikliai
Metai

Reikšmė

2004

77,9 proc.

Siekiama
rodiklio išraiška
2012 metams
90 proc.

2005

85,2 proc.

90 proc.

2004

25,4 proc.

50 proc.

2003

25 proc.

60 proc.

2005

9,2 proc.

9 proc.

2005

6,3 proc.

11 proc.*

Esama padėtis
Lietuvos švietimo sistemos veiklos rodikliai
Švietimo įstaigose ugdomų 5–6 metų vaikų dalis
Bent vidurinį išsilavinimą (arba vidurinį išsilavinimą ir darbo
rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją) įgijusių 20–24 metų
asmenų dalis
Pagrindinę mokyklą baigusių mokinių, kurie toliau mokosi pagal
technologinio profilio ir profesinio rengimo programas (ISCED 3
lygmens), dalis
Aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 metų asmenų dalis
Pagrindinį išsilavinimą turinčių nesimokančių 18–24 metų
asmenų dalis
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių
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švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis
Matematikos, gamtos mokslų arba technologijų specialybes
2003
11,8
13,5
aukštosiose mokyklose įgijusių 20–29 metų moterų skaičius,
vnt./1000-čiui
* Atsižvelgiant į dabartines tendencijas numatoma siekti, kad 2013 m. šis rodiklis padidėtų iki 11 proc.

Švietimo sistemos įtaka šalies ūkio inovaciniam potencialui
Siekdama ekonominės ir socialinės plėtros tikslų, Lietuva pastaraisiais metais gerino
švietimo sistemos veiklos ir rezultatų rodiklius. 2005 m. Europos novatoriškumo pranešime
(European Innovation Scoreboard) Lietuva matoma kaip vidutiniškai investuojanti į naujoves
šalis, tačiau gaunanti bene mažiausią naudą: skirtumas tarp indėlio ir rezultato yra net 13 punktų –
didžiausias tarp 29 vertintų Europos šalių (žr. 6 lentelę).
6 lentelė. Lietuvos vieta tarp 29 vertintų Europos šalių pagal novatoriškumo indėlio, rezultato ir
suminio inovacijų indekso (SII) rodiklius; lentelėje pateikiami tik dalies vertintų šalių duomenys.
Šalis
SE FI
Indėlis
1 2
Rezultatas 2 3
SII
1 3

DK DE AT BE

5
4
4

7
5
5

9
7
6

NL UK FR

IS

LU IE

IT

EE

SI

HU

ES

CY PT

LT

CZ

PL

SK

EL

LV RO

6 11 8 12 4 18 17 20 13 16 19 22 14 21 15 27 25 28 26 24 29
12 8 11 10 16 6 9 13 22 20 18 14 25 21 28 19 25 17 27 29 23
7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

Švietimo sistemos rodikliai greta mokslo ir eksperimentinės plėtros rodiklių dominuoja
vertinant indėlį į novatoriškumą. Aukščiausią 10 vietą tarp 25 ES šalių Lietuva užima pagal 5
novatoriškumo variklių (angl. innovation drivers) rodiklius, iš kurių 4 yra švietimo rodikliai. Tuo
tarpu vertinant novatoriškumo rezultatus – kvalifikuotos darbo jėgos ir žinių pritaikymo
ekonominėje veikloje (užimtumas aukštųjų technologijų pramonėje ir paslaugose, aukštųjų
technologijų eksporto dalis, naujų produktų pardavimas firmai ir rinkai), o ypač vertinant
intelektinę nuosavybę, naujų prekių ženklų kūrimą, registravimą. Lietuva tarp vertintinų šalių yra
viena labiausiai atsilikusių. Taigi santykinai geri formaliojo švietimo sistemos grandžių veiklos
kiekybiniai indėlio rodikliai slepia švietimo ir mokslo sistemų veiklos rezultatų ir poveikio
trūkumus. Dalį šių trūkumų lemia tai, jog Lietuvoje kol kas neveikia moderni mokymosi visą
gyvenimą sistema. Kitose analizės dalyse išsamiau apžvelgsime esamą būklę ir tendencijas
Lietuvos švietimo sektoriuje. Sieksime išryškinti pagrindines švietimo sistemos stiprybes,
silpnybes, kurios lemia žemą Lietuvos gyventojų tęstinio mokymosi lygį, taip pat įvertinti
išorinius veiksnius, kurie darys didžiausią įtaką švietimo sistemos vystymuisi ateityje.
Mokymosi pradžia
Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimai leidžia manyti, kad vienas iš mokymosi sėkmės
veiksnių yra ankstyva mokymosi pradžia. Tačiau Lietuvoje vaikų ugdymas pradedamas gerokai
vėliau nei ES šalyse – pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokytis privaloma tik nuo
7 metų. (žr. 7 pav.). 2003 m. tik 53,1 proc. 4 metų vaikų Lietuvoje lankė ugdymo įstaigas, ir ši
dalis beveik nesikeičia. Kiek sparčiau keičiasi vyresnių vaikų mokymosi rodikliai: penkiamečių,
lankančių ugdymo įstaigas, 2000–2003 m. padaugėjo nuo 56,5 iki 65,3 proc., šešiamečių – nuo
72,8 iki 87,4 proc.
Ikimokykliniu ugdymu daugiausia rūpinasi savivaldybės. Daugeliu atvejų ugdymo
paslaugos yra mokamos, todėl jos nėra prieinamos visiems pageidaujantiems, ypač kaimo
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vietovėse. Atsižvelgiant į tai, kaimo vaikų mokymosi pradžia yra vėlesnė, o tai gali daryti
neigiamą įtaką tolesnei jų mokymosi sėkmei.
7 pav. Vaikų ugdymas institucijose 2003 m. pagal
amžių, proc.
120

86,3

100
80

68,2

46,3

99,5

100,8

20

98,7

15

87,4

60
40

91,5

53,1

8 pav. 18–24 m. neturinčių vidurinio
išsilavinimo ir nesimokančių asmenų dalis,
proc.

10

65,3

17,2

16,7

5

20

16,9

16,5

13,7

14,3

2001

2002

15,9

11,8

15,9

14,9

9,5

9,2

2004

2005

0

0

3 m.

4 m.

5 m.

6 m.

Lietuvos būklė

2000

7 m.

Lietuvos būklė

ES vidurkis

2003

ES vidurkis

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija.

Vidurinis išsilavinimas
Santykinai didelė Lietuvos jaunimo dalis įgyja vidurinį išsilavinimą, kuris yra vienas
šalies novatoriškumo rodiklių. Lietuvos vaikų ir jaunimo mokymosi bendrojo lavinimo įstaigose
rodikliai yra labai geri ir gerėjantys, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis: daugiau nei
vidutiniškai ES 18–24 m. amžiaus Lietuvos jaunuolių yra baigę vidurinį išsilavinimą ir mažiau nei
vidutiniškai ES šios amžiaus grupės jaunuolių nėra įgiję vidurinio išsilavinimo ir nesimoko (žr.
8 pav.). Viena iš kritinių grupių – vaikinai. Net 12,2 proc. vaikinų anksti palieka mokyklą, kai tuo
tarpu merginos mokyklą lanko kur kas geriau – tik 6,2 proc. nebaigia bendrojo lavinimo
programų. Pagrindinė ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos rizikos grupė yra specialiųjų
poreikių vaikai ir jaunimas. Jiems, ypač neįgaliems asmenims, švietimo paslaugos yra mažiau
prieinamos.
Atnaujintoje Lisabonos strategijoje daug dėmesio skiriama gamtos mokslams. IEA
organizacijos (International Association for the Evaluation of Educational Achievements)
tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS duomenimis, daugiau kaip prieš 10 metų Lietuvos
mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai buvo gana prasti, Lietuva buvo tarp
paskutinių, palyginti su ES šalimis. Per tą laiką Lietuva padarė labai didelę pažangą – didžiausią
iš visų tyrimuose dalyvavusių šalių. ES šalys yra iškėlusios tikslą 20 proc. sumažinti žemus
mokinių raštingumo pasiekimus. Naujausiais IEA tyrimų duomenimis, Lietuvos vaikų
matematikos pasiekimai nuo 1999 m. pagerėjo 21,3 proc., gamtos mokslų net 39,5 proc.
Dabartiniai rezultatai geresni už tyrime dalyvavusių šalių vidurkį, tačiau vis dar atsilieka nuo visų
ES šalių vidurkio (ne visos stiprios ES šalys kaskart dalyvavo tyrimuose).
Gana neblogi yra Lietuvos užsienio kalbų mokymosi rodikliai. 90 proc. Lietuvos
gyventojų teigia, kad gali susikalbėti bent viena negimtąja kalba. Tik 9 ES šalyse šis rodiklis yra
didesnis kaip 80 proc., o už Lietuvą geresnė padėtis yra tik keturiose šalyse – Liuksemburge,
Latvijoje, Maltoje ir Olandijoje. Lietuvos pagrindinėse mokyklose vaikai mokosi vidutiniškai 1,8
kalbų (ES – 1,3), o vidurinėse – 1,6 (ES – 1,6). ES ir Lietuvos tikslas – 2 užsienio kalbų
mokėjimas. Populiariausios užsienio kalbos Lietuvoje yra anglų ir rusų, jų mokosi atitinkamai
80,8 ir 57,4 proc. 8 klasės mokinių. Nelabai populiarios ir rečiau dėl mokytojų stokos mokyklose
siūlomos vokiečių ir prancūzų kalbos, jų mokosi 23,5 ir 3,4 proc. aštuntokų.
Lietuvos mokiniai aktyviai mokosi naudotis kompiuteriu. 2005 m. I ketv. duomenimis,
89 proc. 16 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių naudojasi kompiuteriu, 85 proc. naudojasi
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internetu, ES šalių vidurkis atitinkamai tik 70 ir 61 proc. Tačiau retas vyresnio amžiaus žmogus
Lietuvoje naudojasi kompiuterių: 35–44 m. amžiaus grupėje kompiuteriu naudojasi 44 proc., 45–
54 m. – 33 proc., 55–64 m. – 12 proc. ir tik 2 proc. 65–74 m. amžiaus grupėje. Taigi retesnis
kompiuterio naudojimas tiesiogiai susijęs su vyresniu amžiumi.
Lietuvoje yra platus vaikų neformalaus švietimo institucijų tinklas, apimantis 110 meno,
muzikos, dailės ir šokio mokyklų, 103 sporto mokyklas ir centrus bei 10 gamtos ir technologinių
mokslų centrų. Šis tinklas aptarnauja apie 80 tūkst. vaikų visoje šalyje ir atlieka pirminę talento
atskleidimo funkciją. Galima rinktis nukreipiančias lavinimosi programas, kurios skirtos vaikams
iki 10 metų. Tačiau nėra sistemos, kuri sudarytų sąlygas atpažinti ir lavinti ypač gabius vaikus,
nėra metodologijos identifikuoti ypač gabius vaikus, trūksta kompetencijos ir gebėjimų suteikti
pagalbą ypač gabiems vaikams bendrojo lavinimo institucijose, taip pat per mažai
bendradarbiauja bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo institucijos, tenkindamos ypač gabių vaikų
mokymosi reikmes. Dėmesio trūkumas ypač gabių vaikų mokymosi reikmėms ženkliai mažina jų
mokymosi motyvaciją bei kliudo vystytis jų talentui, o tai yra didelis praradimas kultūros ir žinių
visuomenės vystymui Lietuvoje.
Pirminis profesinis išsilavinimas
Profesinio mokymo sistema turi dvi pagrindines problemas. Pirma, vis didesnė dalis
jaunimo dar vidurinio ugdymo pakopoje renkasi daugiau akademinį kelią ir vengia profesinio
mokymo institucijų – 2003 m. čia mokėsi tik 26,1 proc. Lietuvos mokinių. Vaikinų, pasirenkančių
profesinį mokymąsi, yra kiek daugiau nei merginų. Tuo metu ES šalių vidurkis tebėra kur kas
aukštesnis nei Lietuvos ir beveik nesikeičia (netgi padidėjo nuo 55,2 proc. 2000 m. iki 55,6 proc.
2003 m.).
Viešosios politikos ir vadybos instituto atlikta studija „Pasirengimas optimaliai profesinio
rengimo
infrastruktūros
plėtrai“
9 pav. Šalies darbuotojų pasiskirstymas pagal
(2005 m.) rodo, kad tokios tendencijos
profesijas, kurioms reikia skirtingo lygio išsilavinimo
ne visiškai atitinka ūkio poreikius.
Vertindami užimtumo pagal profesijų
grupes
statistiką
matome,
kad
specialistų, baigusių profesinio mokymo
įstaigas, paklausa yra daug didesnė nei
aukštąsias
mokyklas
baigusių
darbuotojų (žr. 9 pav.). Žvelgdami į
priėmimo statistiką matome, kad
universitetuose studijuoja net dvigubai
daugiau asmenų nei kolegijose arba
profesinėse mokyklose. Tuo tarpu
dirbančiųjų pagal profesijas, kurioms
reikia profesinio mokymo, dalis sudaro Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos instituto studija
daugiau nei 50 proc. visų darbuotojų. „Pasirengimas optimaliai profesinio rengimo infrastruktūros
Pastaraisiais metais ši proporcija tik šiek plėtrai“ (2005 m.)
tiek mažėja. Taigi, nors šalies ūkiui
reikia gerokai daugiau baigusiųjų profesinį mokymą, tačiau didžioji dalis jaunuolių renkasi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir tik nedaugelis jų prieš tai baigia profesinio mokymo
programas.
Išliekant toms pačioms tendencijoms, kai tik apie 20 proc. pagrindinę mokyklą baigusių
jaunuolių stoja į profesinio mokymo įstaigas, daug darbingo amžiaus žmonių emigruoja, o ūkio
struktūroje nevyksta ženklių pokyčių jau netolimoje ateityje darbo rinkoje ypač trūks
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darbininkiškų profesijų asmenų. Kita vertus, dėl pasiūlos ir paklausos neatitikimo, dalis
universitetų absolventų turės „nulipti profesijų kopėčiomis žemyn“ arba ieškoti darbo kitose ES
šalyse. Švietimo sistemos lėšų naudojimo požiūriu tai neefektyvu. Įdarbinę neturinčius daugelio
reikiamų gebėjimų asmenis, darbdaviai turi patys investuoti daug laiko ir lėšų į šių darbuotojų
rengimą, kai pastarieji galėjo įgyti tvirtus profesijos pagrindus tinkamo lygmens švietimo
įstaigoje. Atsižvelgiant į minėtos studijos rezultatus, būtina daugiau investuoti į profesinio
mokymo programų kokybę – tokių absolventų šalies ūkiui dar ilgai reikės daugiausiai. Taip pat
reikėtų tobulinti profesinį orientavimą (profesinį informavimą, konsultavimą, karjeros planavimo
gebėjimų ugdymą) ir taip sudaryti sąlygas padidinti moksleivių srautus į profesinio mokymo
įstaigas, ypač į tas, kurios ruošia darbuotojus ekonominėms veikloms, siūlančioms palankias
darbo sąlygas. Profesinio mokymo programos, kurių absolventai gali tikėtis gauti ne daug didesnį
nei minimalų darbo užmokestį, jau dabar nuolat nesurenka moksleivių grupių. Tačiau
programomis, kurių absolventams siūloma nemaža mėnesinė alga (pvz., statybos sektoriuje),
jaunimas labai domėjosi. Į jas buvo gerokai daugiau norinčių mokytis negu yra mokymosi vietų.
Aukštųjų technologijų gamybos sektorių plėtra neretai klaidingai siejama vien tik su
universitetų absolventų trūkumu. Tos ES šalys, kuriose aukštųjų technologijų pramonė yra ypač
gerai išvystyta, ypač daug dėmesio skiria būtent profesinio rengimo sistemos rezultatų kokybei.
Šios sistemos absolventai sudaro aukštųjų technologijų pramonės darbuotojų daugumą. Lietuvoje
situacija panaši. Statistikos departamento duomenimis, darbuotojai, kurių profesijai reikalinga
profesinio mokymo įstaigų suteikiama kvalifikacija, 2004 m. sudarė didžiausią dalį darbuotojų
visuose stambesniuose Lietuvos aukštosioms technologijoms imliuose pramonės sektoriuose. Be
to, darbuotojai, kurių profesijai reikalinga profesinio rengimo sistemos suteikiama kvalifikacija,
2004 m. sudarė didžiąją darbuotojų dalį beveik visuose žinioms imliuose paslaugų sektoriuose
(išskyrus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, kompiuterius ir su jais susijusią veiklą bei
švietimą). Todėl tikėtina, kad investicijas į žinių ekonomikos, o ypač aukštųjų technologijų
pramonės sektorių plėtrą ir inovacijų diegimą Lietuvoje neretai stabdo būtent aukštos
kvalifikacijos profesinio mokymo įstaigų, taip pat gana dažnai – aukštesniųjų ar neuniversitetinių
aukštųjų mokyklų absolventų, o ne universitetų absolventų stygius.
Viena žemo dalyvavimo profesinio mokymo įstaigose priežasčių – prastas profesinio
mokymo sistemos įvaizdis, kurį daugiausia lemia skurdus profesinio mokymo įstaigų aprūpinimas
reikalingais ištekliais. Tai savo ruožtu lemia ir paslaugų kokybės stoką. Panagrinėjus mokinių
srautus po vidurinės mokyklos matyti, kad yra nemažai mokinių, kurie vis tiek tęsia mokymąsi
profesinėse mokyklose arba iš viso nustoja mokytis. Šiuos moksleivius pagrindinio profesinio
mokymo įstaigos turėtų siekti pritraukti iškart jiems įgijus pagrindinį išsilavinimą.
Antra profesinio mokymo sistemos problema – absolventų gebėjimai ne visiškai atitinka
darbo rinkos poreikius. Viešosios politikos ir vadybos instituto ir TNS Gallup atliktos darbdavių
apklausos duomenimis, profesinio mokymo įstaigų abiturientams labiausiai trūksta profesinių
specialiųjų įgūdžių. Tai, kad absolventų įgyta kompetencija ne visiškai atitinka darbo rinkos
poreikius, lemia tinkamos praktinio mokymo įrangos (ir priemonių) stoka ir tai, kad mokymo
personalas labai dažnai yra atitrūkęs nuo darbo pasaulio ir nežino technologinių, gamybos ir
paslaugų teikimo procesų naujovių. Būtina sudaryti sąlygas ir skatinti mokymo personalą
stažuotis arba netgi dalį laiko dirbti įmonėse, o kitą dalį – atnaujinti mokymo programas ir mokyti
profesinių mokymo įstaigų mokinius. Ne itin efektyviai veikia profesijos mokytojų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo sistema (yra tik jos užuomazgos), nors jau 2002 metais parengtas šios
sistemos koncepcijos projektas.
Daugelio darbdavių vertinimu, gautu kokybinių tyrimų metu, profesinį mokymą baigę
asmenys stokoja ne tik specialiųjų įgūdžių, bet ir bendrosios kompetencijos – gebėjimo palaikyti
aukštesnę darbo kultūrą, atsakomybės ir pareigos jausmo, bendravimo įgūdžių ir pan. Šios
savybės yra ypač svarbios ne tik paslaugų, bet ir kituose sektoriuose. Darbdaviai neretai yra
pasiryžę patys investuoti į darbuotojų profesines žinias, tačiau nėra linkę taikstytis su reikiamos
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bendrosios kompetencijos trūkumais. Tai parodo, kaip svarbu suteikti bendrosios kompetencijos
dar bendrojo lavinimo mokyklose, kurią būtų galima tobulinti aukštesnio lygio švietimo įstaigose.
Tai sudarytų sąlygas sėkmingiau integruotis į darbo rinką. Tokios ugdymo turinio naujovės vos
pradedamos diegti bendrojo lavinimo mokyklose.
Aukštasis išsilavinimas
Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklas labai išplėtotas – veikia 15 valstybinių ir 6
nevalstybiniai universitetai (2004–2005 m. juose studijavo apie 139 tūkst. studentų, iš jų 4,3 tūkst.
– nevalstybiniuose), 16 valstybinių ir 12 nevalstybinių kolegijų (2004–2005 m. jose studijavo per
52 tūkst. studentų, iš jų 10 tūkst. – nevalstybinėse). Universitetinėse ir neuniversitetinėse
aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų santykis (2004–2005 m. kolegijose studijavo
29 proc. visų studentų) neatitinka jų poreikio darbo rinkoje ir tokių specialistų rengimo tendencijų
Europos Sąjungos šalyse (Eurostat duomenimis, 2002–2003 m. Belgijoje neuniversitetiniame
sektoriuje studijavo 52, Estijoje – 39, Airijoje – 37, Latvijoje – 19 proc. visų studentų).
Pastaraisiais metais į Lietuvos aukštąsias mokyklas stoja apie 70 proc. tais pačiais metais
vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų, pastebimai daugėja tipinio amžiaus (Lietuvoje – 19 metų)
grupės studentų. 2004–2005 m. dieninėse studijose studijavo 108,5 tūkst. studentų (57 proc. visų
studijuojančiųjų), vakarinėse ir neakivaizdinėse – 82,2 tūkst. studentų.
Į aukštąsias mokyklas Lietuvoje priimama labai daud studentų, todėl nėra didelės
konkurencijos tarp stojančiųjų: 2004 m. duomenimis, vidutinis konkursas į vieną universitetinių
studijų vietą bendrajame priėmime buvo tik 1,32. Tačiau daug abejonių kelia kokybiniai aukštojo
mokslo ir studijų rodikliai. Įvairių šaltinių duomenimis, aukštojo mokslo studijų turinys neatitinka
mokslo, darbo rinkos ir visuomenės poreikių, aukštųjų mokyklų absolventams trūksta tiek
praktinių, tiek bendrųjų įgūdžių.
Aukštosiose mokyklose mokosi ir jas baigia apie 60 proc. merginų ir 40 proc. vaikinų.
Taip pat aukštosioms studijoms būdinga tam tikra horizontali segregacija: merginos dažniausiai
studijuoja socialines paslaugas ir paslaugas asmenims, pedagogiką, sveikatos priežiūrą, o vaikinai
– transporto ir saugos paslaugų, inžinerijos, kompiuterijos specialybes.
Lietuva gerai vertinama pagal įgijusių aukštąjį išsilavinimą asmenų dalį visuomenėje:
pagal šį rodiklį Lietuva lenkia ES vidurkį (žr. 7 lentelę); 25–34 m. amžiaus grupėje yra 35 proc.
jaunimo su aukštuoju išsilavinimu, kai ES vidurkis tesudaro 24,8 proc. Pagal visų, siekiančių
aukštojo išsilavinimo, skaičiaus santykį su 20–24 m. amžiaus populiacija, Lietuva nusileidžia tik
Suomijai. Atsižvelgiant į augantį studentų skaičių, vis aktyviau diskutuojama ne dėl kiekybinių,
bet dėl kokybinių rodiklių gerinimo. Taip pat Lietuva gerai vertinama pagal asmenų, įgijusių
aukštąjį gamtos mokslų ir inžinerijos sričių išsilavinimą (penktoji vieta iš visų ES šalių).
7 lentelė. Aukštąjį išsilavinimą turinčių 25–34 metų amžiaus gyventojų dalis 2004 m. (palyginti su
atitinkamos amžiaus grupės gyventojų skaičiumi, proc.)
Lietuva
ES-25
Šaltinis: Eurostat, 2006

Iš viso
35
24,8

Vyrai
29,8
23

Moterys
40,3
26,7

Studijų kokybės rezultatus iš dalies atspindi absolventų integracijos į darbo rinką rodikliai.
Universitetinių aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo rodikliai yra geri (žr. 8 lentelę).
Rečiausiai darbo biržose darbo ieškojo Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų absolventai,
nors absoliučiais skaičiais jų buvo nedaug mažiau nei profesinių mokyklų absolventų. Kolegijų ar
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profesinio mokymo įstaigų absolventų, užsiregistravusių darbo biržoje, dalis buvo maždaug
dvigubai didesnė nei universitetų absolventų, tačiau maždaug perpus mažesnė nei aukštesniųjų
mokyklų arba aukštesniųjų studijų programų absolventų dalis.
8 lentelė. 2005 m. universitetinių aukštųjų mokyklų, kolegijų, aukštesniųjų mokyklų (ar aukštesniųjų
studijų programų) ir profesinio mokymo įstaigų absolventų dalis, kuri registravosi šalies darbo biržose
iki 2005 m. rugsėjo 1 d.

Įstaigų tipai
Universitetinės aukštosios
mokyklos
Kolegijos
Aukštesniosios mokyklos
Profesinio mokymo įstaigos

Užsiregistravusių darbo biržose
iki 2005 m. rugsėjo 1 d.
skaičius
proc. baigusiųjų

2005 m. absolventų
skaičius
28089

609

2,2

11173
2178
12980

548
197
685

4,9
9
5,3

Interpretuojant įsidarbinimo duomenis, taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad universitetų absolventai,
negaudami atitinkančio jų kvalifikaciją darbo, neretai darbo rinkoje išstumia baigusius kolegijas ar
profesines mokyklas. Daugiau nei 20 proc. universitetų absolventų teigia, jog jie įsidarbino ne pagal
įgytą profesinę kvalifikaciją (žr. 9 lentelę). Užsienio šalyse atliktuose tyrimuose nustatyta, kad asmenys,
įsidarbinę ne pagal įgytą kvalifikaciją, gauna gerokai mažesnę algą negu tie, kurie įsidarbina pagal įgytą
kvalifikaciją. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2004 m. duomenimis, geriausiai pagal įgytą
kvalifikaciją įsidarbino kolegijų absolventai. Profesinio mokymo įstaigų absolventai per metus padarė
labai didelę pažangą ir 2005 m. juos beveik pasivijo. Gerėjančius įsidarbinimo rodiklius taip pat galima
sieti su darbo jėgos stoka, kuri kyla dėl ekonominės emigracijos iš Lietuvos, sparčios ekonomikos
plėtros ir lėtai augančio darbo užmokesčio.
9 lentelė. Pagal profesinę kvalifikaciją įsidarbinusių profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir
universitetinių aukštųjų mokyklų absolventų dalis nuo visų įsidarbinusių absolventų, proc.
Metai
Profesinių mokyklų*
Kolegijų*
Universitetų**
2002 m.
n.d.
n.d.
67
2004 m.
66,6
78,3
75
2005 m.
81,8
82,7
n.d.
* Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos instituto studija „Pasirengimas optimaliai profesinio rengimo infrastruktūros
plėtrai“ (2005 m.).
** Šaltinis: Darbo ir socialinių tyrimų instituto ataskaita „Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo
rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste“ (2004 m.).

Aukštosiose mokyklose yra daug siauros specializacijos, dubliuojamų studijų programų.
Dalies jų turinys dėl nepakankamų išteklių neatitinka ūkio poreikių, per lėtai atnaujinamas. Tai
trukdo absolventų profesinei karjerai ir apsunkina prisitaikymą prie kintančios darbo rinkos.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto universitetų absolventų ir darbdavių apklausų duomenimis,
universitetų absolventams labiausiai trūko praktinio pasirengimo (žr. 23 pav.). Praktinio
pasirengimo trūkumą galima būtų interpretuoti kaip šių gebėjimų stoką: savarankiško darbo
įgūdžių ( minėto Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis, tai nurodė 37,2
proc. darbdavių), darbo komandoje įgūdžių (25,7 proc.), kritinio ir analitinio mastymo (21,7
proc.). Įvairūs tyrimai rodo, kad tik labai nedidelė dalis Lietuvos formaliojo švietimo įstaigų
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absolventų siekia pradėti arba pradeda savarankišką ūkinę veiklą. Visuose švietimo sistemos
lygmenyse pernelyg mažai dėmesio skiriama ugdyti verslumą, lyderystės kompetenciją. Švietimo
sistema pernelyg nukreipta perteikti informaciją, tačiau mažai skatina ir ugdo savarankišką kritinį
ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą.
Studijų kokybei taip pat neigiamą įtaką daro finansavimo trūkumas. Nors valstybės
biudžete lėšų aukštajam mokslui skiriama vis daugiau (per pastaruosius 3 metus 1,3 proc. BVP –
daugiau nei kaimyninėse šalyse, žr. 10 pav.), tačiau jų nepakanka dėl sparčiai augančio valstybės
biudžeto lėšomis studijuojančiųjų skaičiaus. Per 2000–2004 m. laikotarpį valstybės biudžeto
lėšomis universitetinėse studijose studijuojančių studentų skaičius išaugo 19 proc.; atitinkamai
valstybinėse kolegijose valstybės biudžeto lėšomis studijuojančių studentų skaičius padidėjo 13
kartų. Sparčiai augant studentų skaičiui, vieno valstybės biudžeto lėšomis studijuojančiojo
studijoms skiriamos lėšos gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. 2001 m. pirmojo
pusmečio duomenimis, lėšos, tenkančios vieno valstybės biudžeto lėšomis studijuojančio studento
studijoms, Lietuvoje buvo 3,1 tūkst. eurų pagal perkamosios galios standartą (PGS; skaičiuotas
naudojant 2001 m. standartą, 1 euras = 1,6662 Lt), o 2001 m. Europos Sąjungos šalių vidurkis –
8,6 tūkst. eurų pagal PGS. Kiti finansavimo šaltiniai į aukštąjį mokslą yra menkai pritraukiami
(2003 m. lėšos iš privačių šaltinių sudarė 38,5 proc. visų universitetų ir 29,4 proc. kolegijų lėšų).
Valstybės paramos
10 pav. Išlaidos aukštajam mokslui (proc. BVP, 2001 m.)
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Šaltinis: Eurostat, 2006
stoka, studijų kokybės
(kaip rezultato) vertinimo metodikos nebuvimas arba netobulumas.
Lietuvos universitetinės aukštosios mokyklos yra autonomiškos, bet neturi realios
atskaitomybės visuomenei ir ryšio su socialiniais partneriais. Kitaip nei rekomenduota Baltojoje
knygoje, universitetų taryboms paliktos vien universitetų visuomeninės priežiūros ir globos
funkcijos. Visuomeninė priežiūra apribota teise vertinti kai kuriuos rektorių teikiamus projektus ir
dokumentus, o sprendžiamoji galia palikta senatams, sudarytiems iš universitetų personalo ir
studentų atstovų. Nesant realios atskaitomybės visuomenei ir ryšio su socialiniais partneriais,
stipriai apribojamos galimybės suvienyti svarbiausius inovacijų partnerius – ūkio subjektus,
aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų įstaigas. Vietoje atskaitomybės visuomenei naudojamas
aukštosios mokyklos veiklos valstybinis reglamentavimas. Skirtingai nuo universitetinių aukštųjų
mokyklų, kolegijose buvo įdiegtas geresnis vidinio valdymo modelis, suteikiantis realios įtakos ir
atsakomybės socialiniams partneriams.
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Suaugusiųjų dalyvavimas tęstiniame mokyme
Vienas svarbiausių mokymosi visą gyvenimą rodiklių, rodančių visuomenės kūrybiškumą
ir inovacinį potencialą, yra suaugusiųjų dalyvavimas tęstiniame mokyme. 2005 m. tęstiniame
mokyme Lietuvoje dalyvavo beveik dvigubai mažesnė suaugusiųjų dalis nei ES. Nors skirtumas
tarp Lietuvos ir ES per pastaruosius 5 metus šiek tiek sumažėjo, tačiau sunku tikėtis, kad Lietuvai
pavyks pasivyti ES, kuri yra užsibrėžusi pagerinti šį rodiklį iki 12,5 proc. 2010 m. Lietuva
ambicingai tikisi pasiekti bent 10 proc. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, miesto ir
kaimo gyventojų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą sistemoje labai skiriasi: dalyvavimo lygis
tarp 25–64 metų miesto gyventojų yra 7,2 proc., lyginant su kaimo gyventojų 3,2 proc.
Suaugusieji labai neaktyvūs visose mokymosi srityse: formaliajame, neformaliajame
mokymesi, savišvietoje, tačiau prasčiausias suaugusiųjų dalyvavimas yra neformaliajame
mokymesi – du kartus žemesnis nei ES šalių vidurkis. Eurostat duomenimis, Lietuvoje žemesnės
kvalifikacijos asmenys dalyvauja tęstiniame mokyme kelis kartus rečiau nei turintys aukštesnę
kvalifikaciją ir tai yra nerimą keliantis ženklas ūkio sektoriams, kurie labiau priklauso nuo
darbininkiškų profesijų darbuotojų. Sociologinio tyrimo „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
būklė ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ duomenys
patvirtina, jog būtent darbininkų rengimas ir perkvalifikavimas yra silpniausia neformaliojo
suaugusiųjų švietimo grandis. Šios grupės mokymosi poreikiai yra mažiausiai tenkinami,
palyginti su kitomis profesijų grupėmis. Tačiau didžiausia problema – pačių darbininkų menkas
šių poreikių supratimas, o ypač darbdavių nuostata, kad darbininkams mažiausiai reikia mokytis.
11 pav. 25–64 m. asmenų, kurie per 4 savaites
iki tyrimo mokėsi, dalis, proc.
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Lietuvoje gana nemaža dalis darbingo amžiaus asmenų mokosi savišvietos būdu: darbo
vietoje (pvz., intensyviai mokosi neseniai pakeitę darbo vietą arba pareigas), namie, viešosiose
bibliotekose ar pan. Tačiau šiuo būdu įgytos žinios dažnai nėra pakankamai sistemingos ir gilios.
Jos galėtų būti reguliariai gerinamos kitomis mokymosi formomis. Labai kuklus švietimo
sistemos indėlis į suaugusiųjų tęstinį mokymąsi neabejotinai neigiamai veikia Lietuvos darbo
jėgos inovacinį potencialą, našumo augimą ir galiausiai ekonomikos konkurencingumą.
Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2004 m. atlikto tyrimo „Suaugusiųjų mokymo
galimybių plėtra Mokymosi visą gyvenimą strategijos kontekste“ duomenimis, 16–74 metų
amžiaus asmenų grupėje per paskutinius metus jokioje mokymosi veikloje nedalyvavo apie
83 proc. šalies gyventojų. Net ir visiškai pašalinus priežastis, kurios galėtų trukdyti mokytis,
62,5 proc. šalies gyventojų toliau mokytis nenorėtų.
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Neaktyvus dalyvavimas mokymosi veikloje lemia ir tai, kad didelė dalis suaugusiųjų
neįgyja šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje gyventi reikalingos pilietinės kompetencijos.
Pilietinės kompetencijos trūkumas savo ruožtu silpnina ir pačią pilietinę visuomenę. Apie
visuomenės pilietiškumo lygį galima būtų spręsti iš tokių reiškinių, kaip dalyvavimas
visuomeninėje veikloje (narystės įvairiose organizacijose), tolerancijos, demokratijos bei žmogaus
teisių lygio šalies viduje vertinimo bei kt. Pilietinės visuomenės instituto duomenimis, šiuo metu
įvairių visuomeninių organizacijų bei judėjimų veikloje dalyvauja vos 17 proc. šalies gyventojų.
Pastaruoju metu pilietiškumo lygiui nustatyti svarbus ir nedemokratinių valdymo formų
vertinimas. Lietuvoje jos vertinamos gana aukštai – tebėra labai didelė visuomenės parama
„stiprios rankos“ politikai. Beveik pusė (46,6 proc.) Lietuvos gyventojų mano, jog mūsų šaliai yra
labai tinkama arba greičiau tinkama politinė sistema su stipriu lyderiu, kurio nevaržo nei
parlamentas, nei rinkimai. Tik 34 proc. mano, kad toks valdymas Lietuvai netinka. Galima daryti
prielaidą, jog tokios vertybės gali nepalankiai veikti ir šalies ūkio raidą. Atsižvelgiant į pateiktus
duomenis, galima būtų teigti, kad tokią situaciją neabejotinai lemia tam tikrų pilietinių
kompetencijų stoka.
Suaugusiųjų mokymo srityje ypač ryški šiuolaikinės mokomosios medžiagos trūkumo
problema. Per pastaruosius penkiolika metų Lietuvoje nebuvo leidžiama beveik jokios
andragoginės literatūros, ypač jos trūksta besimokantiems.
Tęstinio mokymosi reikšmė sparčiai auga ir dėl demografinių procesų. Nuo 1990 m. šalyje
mažėja gimstamumas, o natūralus gyventojų prieaugis nuolat yra neigiamas. Tad į formaliojo
švietimo įstaigas ilgainiui ateis gerokai mažiau vaikų ir jaunuolių. Pirmiausia demografinius
pokyčius pajuto bendrojo lavinimo sistema, 2006 m. – profesinio mokymo sistema, o greitai pajus
ir aukštojo mokslo sistema. Visuomenė senėja ir tai verčia kuo ilgiau išlaikyti gyventojus
ekonomiškai aktyvius. Greta sparčių ekonominių ir technologinių pokyčių šios tendencijos didina
tęstinio mokymosi reikšmę, tačiau formaliojo švietimo sistema tam yra menkai prisitaikiusi. Tiek
profesinio mokymo, tiek aukštojo mokslo įstaigos teikia mažai tęstinio mokymo paslaugų. Ypač
nedidelę dalį pajamų už tokias paslaugas savarankiškai užsidirba profesinio mokymo įstaigos.
Aukštosios mokyklos siūlo išlyginamąsias, neakivaizdines ir vakarines studijas, kurios tenkina
labai svarbius mokymosi visą gyvenimą poreikius, tačiau neformaliojo mokymo, kvalifikacijos
tobulinimo ar perkvalifikavimo paslaugų aukštos kvalifikacijos specialistams jos kol kas teikia
labai mažai.
Profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo
gebėjimų ugdymo) sistema
Kuriant ir plėtojant bendrą Lietuvos profesinio orientavimo (profesinio informavimo,
profesinio konsultavimo, karjeros planavimo gebėjimų ugdymo) sistemą ypač svarbus vaidmuo
tenka profesinio orientavimo paslaugoms, teikimoms besimokantiems bendrojo lavinimo,
profesinėse, aukštosiose mokyklose. Šių paslaugų tikslas bendrojo lavinimo mokyklose yra padėti
mokiniams išsiaiškinti savo profesinius interesus ir polinkius, įgyti karjeros planavimo gebėjimų
pradmenis ir sudaryti individualų ugdymo planą. Profesinėse mokyklose šios paslaugos skirtos
padėti besimokantiems sudaryti ir įgyvendinti individualų mokymosi planą, taikyti karjeros
planavimo gebėjimus kuriant profesinės karjeros planus, stiprinti integravimosi į darbo rinką
įgūdžius (savęs pristatymo, darbo paieškos ir kt.). Aukštosiose mokyklose šios paslaugos skirtos
padėti studijuojantiems sudaryti ir įgyvendinti individualų studijų ir karjeros planą. Profesinio
orientavimo paslaugoms organizuoti ir teikti reikia tinkamai pasirengusio ir reikiamos
kvalifikacijos mokykloje dirbančio personalo, parengtos metodinės medžiagos ir kitų profesiniam
orientavimui reikalingų priemonių, karjeros planavimo temų, integruotų į ugdymo turinį, sukurtos
profesinio orientavimo paslaugų infrastruktūros. Profesinio orientavimo paslaugų teikimas
bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštosiose mokyklose, kartu su socialinės ir psichologinės
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pagalbos priemonėmis, prisidėtų prie iškritimo iš švietimo įstaigų prevencijos, galimybių
mokiniams ir studentams sėkmingai pasinaudoti tolesnio mokymosi ar studijų galimybėmis
sudarymo, prisitaikymo prie besikeičiančios darbo rinkos.
Mokymosi visą gyvenimą sisteminiai apribojimai
Lietuvoje jau nemažai nuveikta pertvarkant švietimo sistemą ir geriau pritaikant ją
mokymuisi visą gyvenimą. Tarp svarbiausių sisteminių pokyčių galima paminėti perėjimą prie
10-mečio pagrindinio išsilavinimo. Pamažu pertvarkomas bendrojo lavinimo įstaigų tinklas ir
optimizuojamas profesinio mokymo įstaigų tinklas. Sukurtos neuniversitetinės studijos, palyginti
nedidelių, siaurai specializuotų aukštesniųjų mokyklų bazėje įsteigtos stambios regioninės šias
studijas vykdančios kolegijos. Moksleivio krepšeliu paremtas finansavimas skatina didinti
bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistemų veiksmingumą. Tačiau dėl įvairių sistemos
trūkumų visuose lygmenyse švietimo sistema dar yra nepakankamai prisitaikiusi tenkinti
mokymosi visą gyvenimą poreikius.
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo sistemos ir metodai Lietuvoje dar
beveik nepradėti kurti. Dėl šios priežasties didelę gyvenimišką ir darbo patirtį turintys asmenys
formaliojo švietimo sistemoje gretinami su tokios patirties neturinčiais asmenims, todėl mokymo
turinys visiškai neatitinka jų individualių poreikių. Dalis vyresnio amžiaus žmonių dėl šios
priežasties nesinaudoja formaliojo švietimo paslaugomis ar apskritai vengia mokytis. Būtina
sudaryti sąlygas, kad individo pasiekimai būtų deramai įvertinti ir jis būtų skatinamas siekti
naujos kvalifikacijos.
Pernelyg menkai integruota profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistema yra viena iš
pagrindinių priežasčių, kodėl visi kiek gabesni jaunuoliai stengiasi iš bendrojo lavinimo įstaigos
patekti tiesiai į aukštąją mokyklą. Profesiją įgiję asmenys, siekiantys įgyti aukštesnę profesinę
kvalifikaciją aukštojo mokslo įstaigoje, turi pradėti studijas su jokios kvalifikacijos neturinčiais
asmenimis, taigi jų ankstesnio mokymosi patirtis nėra deramai įvertinama ir pripažįstama.
Aukštojo mokslo sistemoje nėra paskatų asmenims, sukaupusiems darbo patirtį pagal anksčiau
įgytą profesinę kvalifikaciją ir svarstantiems galimybę sugrįžti į švietimo sistemą pirmoje arba
antroje studijų pakopoje.
Dalis jaunimo vengia profesinio mokymo sistemos dėl to, kad nėra glaudaus ryšio tarp
bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo. Tik pradedamas kurti technologinių gimnazijų, kuriose
bus galima įgyti ir profesinę kvalifikaciją, tinklas. Tokios gimnazijos padėtų grąžinti deramą
prestižą profesiniam mokymui ir šio mokymo vietą kur kas didesnės jaunimo dalies mokymosi
visą gyvenimą strategijose. Bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistemų integravimo
žingsniai neabejotinai palengvins bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų tinklo
pertvarką, nes atvers galimybes jungti skirtingų sistemų įstaigas, kooperuoti jų išteklius ir
stipriąsias ypatybes. Tai padidins švietimo paslaugų kokybę, įstaigų ekonominį ir finansinį
veiksmingumą.
Mobilumas tarp to paties lygmens švietimo įstaigų taip pat ribotas. Profesinio mokymo
lygmenyje tik pradėta kurti profesinio rengimo standartų sistema, kuri turi nustatyti bendrus
reikalavimus, vienodai taikomus to paties lygmens, tos pačios profesijos specialistų rengimo
programoms skirtingose profesinio mokymo įstaigose. Universitetinio aukštojo mokslo lygmenyje
studijų krypties reglamentai parengti tik daliai studijų krypčių. Jie turėtų nustatyti bet kurios
krypties studijų visų programų bendruosius reikalavimus.
Tik pradėta kurti nacionalinė kvalifikacijų sistema, kuri turėtų apimti ir įgytos
kompetencijos vertinimą, kreditų akumuliavimo sistemą, kuri, tikimasi, sustiprins sanglaudą tarp
skirtinguose švietimo lygmenyse įgyjamos kvalifikacijos ir pašalins dalį kliūčių, ribojančių ar
apsunkinančių mokymąsi visą gyvenimą. Mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtrą riboja ir
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fragmentuota profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo
gebėjimų ugdymo) sistema, kuri turėtų teikti paramą asmenims, norintiems susipažinti su
mokymosi galimybėmis ir suteikti galimybę asmenims planuoti savo profesinę karjerą. Profesinį
informavimą ir konsultavimą vykdantys centrai yra tik 6 apskrityse. 46 teritorinėse darbo biržose
vykdomas profesinis orientavimas daugiau nukreiptas į darbo paiešką ir darbo rinkos mokymą.
Dėl nepakankamai išplėtotų paslaugų tik apie 10–15 proc. jaunimo konsultuojasi prieš
rinkdamiesi profesiją. Norint padidinti šių paslaugų prieinamumą, reikia išplėsti profesinio
informavimo, profesinio konsultavimo, karjeros planavimo gebėjimų ugdymo paslaugas
teikiančių įstaigų, jų padalinių ir informacinių terminalų tinklą, didinti paslaugų įvairovę ir
kokybę, rengti kvalifikuotus profesinio orientavimo specialistus ir tobulinti profesinio
orientavimo paslaugų teikėjų kvalifikaciją. Tai numatoma įgyvendinant Profesinio orientavimo
strategiją.
Mokymosi visą gyvenimą prieinamumas
Tarptautinio suaugusiųjų raštingumo tyrimo duomenimis, ribotus skaitymo įgūdžius
turinčių žmonių pasaulyje yra apie 20–25 proc. Menko suaugusiųjų raštingumo problemos ir
specialios mokomosios medžiagos trūkumas turi itin didelės įtakos suaugusiųjų socialinei
atskirčiai didėti. Socialinės atskirties reiškinys yra susijęs ne tik su nedarbu arba mažomis
pajamomis. Socialinė atskirtis riboja prieigą prie svarbiausių žmonių veiklos sričių, tokių kaip
išsilavinimas, darbas, šeima, dalyvavimas politiniame šalies gyvenime, bendruomenių ir
asociacijų veikloje, laisvalaikis ir rekreacija. Šios veiklos sritys tarpusavyje susijusios, o
suaugusiųjų mokymas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių visapusiškai mažinti socialinę
atskirtį.
Mokymasis visą gyvenimą nėra tolygiai prieinamas visoms visuomenės grupėms. Atskiros
grupės pasmerkiamos socialinei atskirčiai, apsiriboja ar apribojamos minimaliu išsilavinimu.
Menkas išsilavinimas riboja galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime ir didina skurdą.
Pagrindinėms rizikos grupėms priklauso skurstantys ar specialių poreikių vaikai, neįgalieji,
suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, ir ilgalaikiai bedarbiai. Neišspręstos moterų,
grįžtančių į darbą po motinystės atostogų, kvalifikacijos atnaujinimo prieinamumo problemos.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2004 m.) nurodoma, kad net 16 proc.
Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, o skurdą patiriančių vaikų yra dar daugiau –
skursta per 20 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų. Dauguma skurstančių šeimų turi rimtų
socialinių problemų ir nesirūpina savo vaikų ugdymu tinkamai: paprastai namuose beveik nėra
knygų, vaikų intelektas vystosi lėčiau ir į mokyklą jie ateina gerokai atsilikę. Kaimuose labai
sumažėjo ikimokyklinių įstaigų. Iš viso Lietuvoje jų yra 699, o kaimo vietovėse tik 204, todėl
kaime gyvenančių socialiai apleistų vaikų integravimas į tikslingą mokymąsi visą gyvenimą
tampa problemiškas.
Bendrojo lavinimo sistema integruotam specialiųjų poreikių vaikų mokymui prastai
pasirengusi, mokytojams trūksta individualizuotos ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo
kompetencijos, neišplėtota paramos specialiųjų poreikių mokiniui ir mokytojui sistema.
Nespecialiose mokymo įstaigose tokiam mokymui nepritaikyta ir ugdymo turinio sąranga,
kiekvienais mokslo metais keliami vis kiti ugdymo tikslai, nėra galimybės mokytis individualiu
tempu. Plečiasi ir pati specialiųjų poreikių samprata, atsiranda daugiau laikinai šalyje esančių
vaikų ir jaunimo (migruojančių darbuotojų, siekiančių emigruoti į kitas šalis, laikinai gyvenančių
Lietuvoje ir t. t.). Taigi Lietuvai siekiant gerinti sėkmingo mokymosi (dalyvavimo ir išsilavinimo
įgijimo) rodiklius, tenka priimti individualizuoto mokymo iššūkį. Tokio mokymo metodikos ir
įgūdžių Lietuvoje stokojama.
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Suaugusiųjų mokymo įstaigose žmonių, turinčių fizinę negalią, mokosi labai mažai. Dar
1991 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas, tačiau
realiai tik 1998 metų pabaigoje buvo pradėta rūpintis neįgalių žmonių švietimu. Šiuo metu
Lietuvoje yra tik labai nedaug suaugusiųjų mokyklų, kuriose mokosi negalią turintys žmonės.
Tyrimų duomenimis, 2001/2002 mokslo metais neįgalieji sudarė tik 0,02
formaliai
besimokančių suaugusiųjų. Daugelyje mokyklų nėra liftų, įėjimai, bibliotekos, tualetai ir kt.
nepritaikyti žmonėms su judėjimo negalia, trūksta įvairių mokymosi priemonių, pritaikytų
asmenims su skirtingomis negalios formomis. Neišplėtota paramos sistema neįgaliesiems,
pageidaujantiems mokytis kartu su sveikaisiais.
Nemaža dalis darbingo amžiaus asmenų nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Tai jiems
didelė kliūtis siekiant patobulinti savo profesinę kvalifikaciją, kartu pagerinti savo padėtį darbo
rinkoje. Pageidaujantiesiems dalyvauti aukštesnio lygio profesinio mokymo programose
pagrindinio išsilavinimo diplomas yra privalomas. Profesinio mokymo įstaigose trūksta
išlyginamųjų programų, kurios palengvintų tokiems asmenims patenkinti individualaus mokymosi
poreikį.
Didžioji dalis darbo biržose registruotų bedarbių neturi jokios profesinės kvalifikacijos
arba yra ją praradę. Daugelis jų ilgalaikiai bedarbiai, praradę mokymosi motyvaciją bei įgūdžius.
Juos atgauti ir įgyti profesinę kvalifikaciją dažnai sudėtinga. Tradicinės aktyvios darbo rinkos
priemonės neretai baigiasi nesėkmėmis, nes trūksta efektyvios metodikos ir kvalifikuotų
specialistų. Nemaža dalis 16–25 m. amžiaus asmenų nedirba ir nesimoko, tačiau nesiregistruoja
darbo biržoje. Šiems asmenims trūksta darbo ar mokymosi motyvacijos, jie retai kreipiasi į
viešojo administravimo įstaigas, todėl valstybė turi labai mažai duomenų apie juos, o ir šie
duomenys neretai išblaškyti tarp įvairių įstaigų ir nėra sisteminami. Dėl šios priežasties ypač
sudėtinga tokiems asmenims suteikti pagalbą grįžti į švietimo sistemą arba integruotis į darbo
rinką.
Mokymosi visą gyvenimą sistemos žmogiškieji ištekliai
Mokymosi visą gyvenimą sistemos veiksmingumas priklauso nuo jos žmogiškųjų išteklių
kokybės ir motyvacijos. 2003–2004 m. bendras švietimo sistemos pedagogų skaičius siekė 83,9
tūkst. 57,1 proc. visų pedagogų dirbo bendrojo lavinimo įstaigose. Per dešimtmetį (1993–
1994 m.) bendras pedagogų skaičius padidėjo 12,5 proc. Jis labiausiai išaugo universitetuose (apie
50 proc.) ir kolegijose, sukurtose uždaromų aukštesniųjų mokyklų bazėje. Nuo 1999 m. pedagogų
mažėja bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Pastaraisiais metais
dalyvavimas ES švietimo paramos programose gerino sąlygas švietimo sistemos personalo
kvalifikacijai tobulinti, moksleivių ir studentų mainams.
Bendrojo lavinimo sistemoje pradeda trūkti kvalifikuoto pedagoginio personalo, nors
bendrai šalies mokytojų ir mokinių skaičiaus santykis yra vienas mažiausių Europoje. Trūksta
atskirų disciplinų (pvz., anglų kalbos) mokytojų, taip pat mokytojų kai kuriuose rajonuose, ypač
kaimo vietovių mokyklose, kuriose nemažą dalį privalomų dalykų tenka dėstyti mokytojams,
kurie nėra mokomojo dalyko specialistai. Mokytojų skaičiaus mažėjimas bendrojo lavinimo
įstaigose neišvengiamas dėl mažėjančio vaikų, ateinančių į bendrojo lavinimo mokyklas,
skaičiaus, tačiau trūkstant mokytojų, kai kuriose įstaigose jų galėtų būti ir mažiau. 2003 m.
bendrojo lavinimo įstaigose dirbo beveik 47,9 tūkst. mokytojų, o palyginimui 1993 m. jų dirbo
48,8 tūkst.
Bendrojo lavinimo pedagogai bene aktyviausiai tobulina kvalifikaciją visoje švietimo
sistemoje. Vilniuje veikia nacionalinis Pedagogų profesinės raidos centras, regionuose – švietimo
centrai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje taip pat veikia nevyriausybinės organizacijos.
Ši sistema padeda skleisti naujus ir pažangius mokymo metodus, gerinti mokymo kokybę. Kita
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vertus, mokytojų švietimo centrai yra daugiau organizacinės paskirties, jie kviečiasi lektorius,
tačiau pajėgių mokyklų konsultavimo ir kitokios paramos institucijų paslaugų trūksta. Diegiant
švietimo naujoves, kurių Valstybinėje švietimo strategijoje numatyta nemažai, atsiranda didžiulis
poreikis tobulinti kvalifikaciją, tačiau jis nėra patenkinamas, nes kvalifikuotų mokyklų
konsultantų trūksta, dažniausiai jiems ši veikla yra antraeilė, o atlyginimas dėl lėšų stokos
nedidelis. Sistemos veiksmingumą taip pat riboja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ir
mokyklų aprūpinimo moderniomis mokymo priemonėmis stoka. Mokytojams specialiųjų poreikių
vaikų integravimas mokytis drauge su kitais neretai kelia papildomų sunkumų, jiems trūksta
įgūdžių ugdyti individualiai tokius vaikus, o kvalifikacijos tobulinimo sistema kol kas nesuteikia
visų reikiamų žinių.
Profesinio mokymo sistemoje 2005 m. dirbo 3537 pedagogai (palyginimui 1993 m. jų
buvo apie 5 tūkst.), iš jų 1358 bendrojo lavinimo mokytojai ir 2179 profesijos mokytojai. Tris
aukščiausias kvalifikacines kategorijas turėjo apie 70 proc. bendrojo lavinimo ir apie 60 proc.
profesijos mokytojų – kiek mažiau nei bendrojo lavinimo įstaigose. Pagrindinė profesinio
mokymo sistemos žmogiškųjų išteklių problema yra profesijos pedagogų atotrūkis nuo darbo
pasaulio ir technologijų, gamybos, paslaugų teikimo procesų naujovių nežinojimas. Būtina
sudaryti sąlygas ir skatinti pedagogus stažuotis arba netgi dalį laiko dirbti įmonėse, o kitą dalį –
atnaujinti mokymo programas ir mokyti profesinių mokymo įstaigų mokinius. Neveikia profesijos
mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema, yra tik jos užuomazgos, nors jau 2002 m.
parengta profesijos mokytojų rengimo koncepcija ir profesijos standartas. Mokytojų rengimo ir
pedagogikos studijų absolventai yra parengiami darbui ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo
lavinimo mokyklose, tačiau profesijos mokytojų iki šiol beveik nerengiama. Pradėti rengti
andragogikos specialistai. Visose kitose mokytojų rengimo programose taip pat būtina aprėpti
andragoginę kompetenciją užtikrinančius studijų dalykus.
Aukštojo mokslo sistemoje formalią kvalifikaciją turinčio pedagoginio personalo pakanka.
2004 m. universitetuose dirbo daugiau kaip 9 tūkst. dėstytojų, kolegijose – per 3,5 tūkst. 2004–
2005 m. kiek daugiau nei 4 proc. kolegijų dėstytojų turėjo pedagoginį vardą ir kiek daugiau nei 6
proc. – mokslo laipsnį. Tai du kartus daugiau negu ankstesniais mokslo metais. Universitetuose
pedagoginį vardą ir mokslo laipsnį turinčio pedagoginio personalo skaičius per metus šiek tiek
sumažėjo daliai personalo perėjus dirbti į kolegijas. Tačiau mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą
turinčių darbuotojų dalis universitetuose išliko daug kartų didesnė – atitinkamai apie 57 proc. ir
41 proc. Tai yra natūralu, nes kolegijos orientuotos į profesinį rengimą, todėl jų pedagoginiam
personalui kur kas svarbesnė šiuolaikiška profesinė patirtis dėstomoje srityje negu mokslo laipsnis
ar pedagoginis vardas.
Didelė problema (ypač universitetuose) yra pedagoginio personalo senėjimas. Dėl
santykinai mažų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų ar nepalankios akademinės aplinkos
dalis daktaro mokslo laipsnį įgijusių asmenų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ar mokslo darbuotojų
pereina į kitas veiklos sritis ar išvyksta į užsienį.
Studijas vykdančiose institucijose atliekama mažai tiriamosios veiklos, studijos pernelyg
mažai grindžiamos naujausiais fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais. Profesinių studijų
dėstytojai neretai yra atitrūkę nuo praktinės veiklos pramonės ir paslaugų sferoje, todėl nežino
technologijų, gamybos ir paslaugų teikimo procesų naujovių. Tad būtina sudaryti sąlygas ir
skatinti dėstytojus stažuotis įmonėse ir atnaujinti studijų programas.
Profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo
gebėjimų ugdymo) struktūrose šiuo metu daugiausia dirba gana bendro psichologinio pasirengimo
psichologai, savarankiškai įgiję specifinių šio darbo gebėjimų. Šiuo metu nė viena aukštoji
mokykla nerengia profesinio orientavimo specialistų. Mokytojų rengimo programose būtina
suteikti mokytojams kompetencijos karjeros ir mokymosi visą gyvenimą planavimo klausimais.
Mokymosi visą gyvenimą strategijoje nurodoma, kad Lietuvos įmonėse trūksta gamybinės
praktikos instruktorių. Viena svarbiausių profesinio rengimo sudedamųjų dalių yra praktinis
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mokymasis, kurio didžioji dalis turėtų vykti mokantis tikromis darbo sąlygomis. Visose profesinio
mokymo, aukštesniųjų ir neuniversitetinių aukštųjų studijų programose numatyta gamybinė
praktika. Įmonėje ar organizacijoje atliekančius praktiką mokinius turėtų konsultuoti specialiai
parengtas vykdyti tokią funkciją instruktorius.
Ypač svarbus vaidmuo užtikrinant mokymosi visą gyvenimą sistemos veiksmingumą
tenka švietimo vadybininkams. Yra vykdoma mokyklų vadovų atestacija, parengtos atitinkamos
kvalifikacijos tobulinimo programos. Dauguma visų tipų ugdymo įstaigų vadovų yra jau atestuoti.
Keletas universitetų teikia švietimo vadybos magistrantūros programas. Tačiau švietimo vadybos
kompetencijos ugdymo aplinka ir kultūra dar nesusiformavo. Pasiekimai šioje srityje kol kas yra
nedideli, nuolat juntamas kvalifikuotų vadovų stygius visų tipų mokyklose ir visuose švietimo
sistemos lygmenyse. Panaši problema yra ir šalies įmonėse. Vis didesnė dalis ūkio subjektų
suvokia nuolatinio darbuotojų mokymosi svarbą. Trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, šalies
darbdaviai bus labiau nusiteikę bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, investuoti į būsimų
darbuotojų rengimą ar esamų kvalifikacijos tobulinimą, tačiau žmogiškųjų išteklių plėtros planus
kol kas turi tik nedidelė įmonių dalis, o jose dirbantys personalo vadybininkai stokoja
kompetencijos žmogiškųjų išteklių plėtros srityje.
2004 m. Švietimo ir mokslo ministerijai atlikus tyrimą „Suaugusiųjų mokymo galimybių
plėtra Mokymosi visą gyvenimą strategijos kontekste“ paaiškėjo, kad didelei daliai švietimo
vadybininkų trūksta informacijos mokymosi visą gyvenimą politikos klausimais. Beveik pusė
suaugusiųjų švietimo institucijų atstovų nežinojo svarbiausių teisinių dokumentų. Geroka
informuotumo stoka pastebėta tarp neformaliųjų suaugusiųjų švietėjų. Nemažos dalies vadybines
pozicijas užimančių darbuotojų menkas dokumentų išmanymas ir vertinimas netiesiogiai rodo,
kad šiai švietimo sričiai kol kas skiriama mažai dėmesio tiek populiarinant, aiškinant suaugusiųjų
mokymosi idėjas ir strateginius tikslus, tiek kuriant koordinuotą suaugusiųjų švietimo sistemą.
Naujų technologijų plėtra ir diegimas gali sudaryti sąlygas švietimo sistemos
veiksmingumui didinti. Būtina tobulinti visų lygių švietimo įstaigų pedagoginio personalo IKT
naudojimo mokyme ir studijose kompetenciją. Apie 30 proc. profesinio mokymo programų ir apie
40 proc. valstybinių kolegijų programų skiriamos rengti specialistus, kuriems reikalingi
profesionalaus lygio IKT įgūdžiai. Daugelis programų mokymo darbuotojų nėra išsamiai
susipažinę su modernių, IKT paremtų, mokymosi priemonių teikiamomis galimybėmis ir nėra
pasiruošę efektyviai jas naudoti mokymo ar studijų procese. Todėl įsigyjant kompiuterinę
techniką, programinę įrangą ir IKT paremtas mokymosi priemones, kur kas didesnę dalį lėšų
reikėtų skirti šių technologijų įdiegimui mokymo ar studijų procese: personalo kvalifikacijai
tobulinti, naujiems metodams įdiegti, mokymo turiniui atnaujinti ar kurti. IKT diegimo
profesiniame mokyme ir profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo spragą padės užpildyti
šiuo metu vykdoma IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa
(2005–2008 m.). Ši ir panašios programos, taip pat kitų švietimo lygmenų įstaigų pedagoginiam
personalui skirtos priemonės turėtų būti tęsiamos ir 2007–2013 m.
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Švietimo ekonominės veiklos darbuotojų atlyginimai buvo vidutiniškai mažesni
negu šalies vidurkis (žr. 13 pav.). Taip pat jie augo 13 pav. Vidutinis mėnesinis darbo
šiek tiek lėčiau negu atlyginimai vidutiniškai šalies užmokestis
ūkyje. Tuo tarpu švietimo sektorius yra daug
1400
imlesnis aukštos kvalifikacijos darbo jėgai nei
1200
vidutiniškai šalies ūkis, todėl galima teigti, kad
1000
800
švietimo sistema atlyginimų požiūriu buvo ir
600
tebėra nekonkurencinga, palyginti su kitomis
400
200
ekonominėmis veiklomis. Dėl mažų atlyginimų
0
švietimo sistema tampa nepatraukli talentingiems
2001
2002
2003
2004
darbuotojams ir auga „protų nutekėjimas“ į kitas
Švietimas
Šalies ūkis
veiklos sritis, jaunimas jos vengia, pedagoginis
personalas sensta. Visa tai kelia didelę grėsmę.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Netolygumų palyginimas

10 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio mokymosi visą gyvenimą srityje
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Lietuva

4 metų vaikų dalyvavimas švietime, proc.
Asmenų, baigusių pagrindinio mokymo
programas ir pasirinkusių profesinį mokymą,
dalis tarp vidurinio mokslo pakopos asmenų
(ISCED 3), proc.
25–64 metų asmenų, dalyvavusių tęstiniame
mokyme per 4 savaites iki tyrimo, dalis šioje
amžiaus grupėje, proc.
25–64 metų asmenų, dalyvavusių bet kokiame
švietime per metus, dalis, proc.
Įmonių išlaidos darbuotojų mokymui, kaip
dalis visų išlaidų darbo jėgai, proc.
Įmonių, mokančių savo darbuotojus, dalis tarp
visų įmonių, proc.
Vaikų ir kompiuterių skaičiaus santykis
mokyklose, kurias lanko 15 m. vaikai
Mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis
bendrojo lavinimo mokyklose
Išlaidos, tenkančios vienam studentui (PGP)

2003
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1.5. MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA
Pagrindiniai teiginiai
•

Lietuvoje plačiai išvystytas valstybinių MTTP įstaigų tinklas, tačiau Lietuvai būdingos
MTTP struktūros, valdymo ir reguliavimo aplinkos problemos.
Aukštas mokslinių tyrimų potencialas tam tikrose taikomųjų mokslinių tyrimų srityse,
formuojasi kompetencijos centrai bei tinklai.
Valstybinio sektoriaus MTTP yra mažai nukreipta į ūkio ir visuomenės poreikius, MTTP
rezultatai mažai panaudojami versle, silpnas verslo įmonių ir viešųjų mokslinių tyrimų
institucijų bendradarbiavimas.
Nepakankama mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė.
MTTP žmogiškieji ištekliai neatitinka dabartinių ir ateities poreikių: mažas tyrėjų skaičius
(ypač versle), aukštas viešojo sektoriaus tyrėjų amžiaus vidurkis, nepakankama II ir
III pakopos studijų kokybė, nepakankama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija, vyksta
protų nutekėjimas, mažas tyrėjų mobilumas.
Per menkos verslo sektoriaus investicijos į MTTP paslaugas ir MTTP žmogiškuosius
išteklius.

•
•
•
•

•

MTTP sistemos žmogiškieji ištekliai
2003 m. Lietuvoje buvo apie 14,5 tūkst. MTTP paslaugas kuriančių asmenų. Iš jų
tyrėjų, turinčių mokslinį laipsnį, buvo apie 5,4 tūkst. Lyginant, kokį procentą visų darbuotojų
sudaro tyrėjai, matyti, kad Lietuva vis dar atsilieka nuo ES vidurkio (žr. 14 pav.).
14 pav. Tyrėjai 2003 m., proc. visų užimtųjų

15 pav. Tyrėjų pasiskirstymas pagal sektorius,
2003 m.
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Šaltinis: Eurostat, 2006

Didžioji dalis Lietuvos tyrėjų dirba aukštojo mokslo sektoriuje. Skirtingai nuo ES, kurioje
2003 m. 49 proc. tyrėjų dirbo verslo sektoriuje, Lietuvos verslo sektoriuje dirbo tik 6,7 proc.
tyrėjų (2004 m. – 5,1 proc.). Daugiau kaip 80 proc. Lietuvos tyrėjų, dirbančių verslo sektoriuje,
dirba didesnėse įmonėse (per 50 darbuotojų); naujų, žinioms imliose srityse veikiančių įmonių,
atsiskyrusių nuo valstybinių mokslinių tyrimų įstaigų, yra mažai. Nors tyrėjų, dalyvaujančių
tarptautiniuose mainuose ar stažuotėse, daugėja, tačiau jų mobilumas Lietuvoje tarp mokslo ir
53

verslo sektorių arba viešajame sektoriuje tebėra mažas. Be to, mokslo ir studijų bei mokslinių
tyrimų institucijų atstovai dažnai neturi galimybių dalyvauti mokslo renginiuose, keistis
informacija su užsienio mokslininkais, ekspertais ar kviesti juos į savo įstaigas bei stažuotis
užsienio mokslo centruose.
Nekonkurencingos darbo sąlygos Lietuvos valstybinėse mokslinių tyrimų institucijose
(dideli darbo užmokesčio, turimos infrastruktūros ir informacinės bazės skirtumai Lietuvoje ir
užsienio valstybėse, ypač JAV, Japonijoje, Pietryčių Azijoje ir ES senbuvėse) skatina „protų
nutekėjimą“ ir mažina mokslininko karjeros patrauklumą tarp jaunimo. Trūksta priemonių,
skatinančių jaunimą rinktis tyrėjo profesiją. Būtina gerinti tyrėjų karjeros aplinką.
Tyrėjų pasiskirstymas pagal amžių rodo, kad dominuoja vyresnio amžiaus žmonės.
2004 m. 32 proc. tyrėjų, turinčių daktaro mokslinį laipsnį, buvo vyresni nei 55 m. Dėl tokio tyrėjų
pasiskirstymo pagal amžių artimiausiais metais jų gali pritrūkti (pasitraukus vyresnės kartos
mokslininkams ir nesant jaunesnių). Be to, Lietuvoje tarp vyresnio amžiaus tyrėjų du trečdalius
sudaro vyrai. Ateityje lyčių skirtumai turėtų išsilyginti – to leidžia tikėtis tolygus tyrėjų
pasiskirstymas pagal lytį amžiaus grupėse iki 44 metų.
1998–2004
m. 16 pav. Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiai 1998–2004 m., proc.
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m. – jau 22,3 proc. Būtina
Šaltinis:
Lietuvos
statistikos
departamentas,
2005
keisti studentų ir dėstytojų
santykį taip, kad mažinant pedagoginio darbo krūvį, tenkantį vienam dėstytojui, didėtų jo
dalyvavimo MTTP galimybės ir universitetai taptų pajėgesni konkuruoti tarptautiniu lygiu.
2004 m. universitetuose dirbo daugiau kaip 9 tūkst. dėstytojų, kolegijose – per 3,5 tūkst.
Per 1990–2004 m. Lietuvoje parengta beveik 4 tūkst. mokslo daktarų (2000–2004 m. kasmet
vidutiniškai parengti 386 mokslo daktarai, 1993–1999 m. – vidutiniškai 172).
Nors studijuojančiųjų doktorantūroje per pastaruosius metus daugėjo, tačiau pagal kasmet
daktaro mokslo laipsnį įgyjančiųjų skaičių, tenkantį milijonui gyventojų, Lietuva atsilieka nuo
Šiaurės Europos šalių (2003 m. duomenimis, šis Lietuvos rodiklis – 106, Šiaurės Europos šalių –
236). Be to, Lietuvoje parengiama per mažai tiksliųjų ir gamtos mokslų daktarų. Abejonių taip pat
kelia doktorantūros, kaip ir kitų aukštojo mokslo studijų, kokybė ir absolventų kvalifikacija.
Parengiamų mokslo daktarų kasmet daugėja, tačiau jaunų dėstytojų ir mokslo darbuotojų
aukštosiose mokyklose dirba per mažai. Tebėra aktuali akademinio personalo senėjimo problema.
2001 m. duomenimis, 47 proc. tyrėjų, turinčių daktaro laipsnį, buvo vyresni nei 50 m. amžiaus.
Per pastaruosius kelerius metus 25–34 m. amžiaus grupės dėstytojų skaičius didėjo nedaug, 60–64
metų amžiaus grupės dėstytojų skaičius buvo stabilus, o 65 ir daugiau metų amžiaus grupės
dėstytojų skaičius vis dar didėjo. Dėl nekonkurencingų darbo sąlygų (santykinai mažų dėstytojų ir
mokslo darbuotojų atlyginimų, nepalankios akademinės aplinkos) dalis daktaro mokslo laipsnį
įgijusių asmenų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ar mokslo darbuotojų pereina į kitas veiklos sritis ar
išvyksta į užsienį.
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11 lentelė. Universitetų trečios studijų pakopos studentai pagal mokslo sritis
Studentų
skaičius

Mokslo sritys

Rezidentūra, iš viso
Doktorantūra, iš viso

2003–2004
1190
2331

Iš jų merginų

2004–2005
1185
2498

Humanitariniai mokslai
405
Socialiniai mokslai
745
Fiziniai mokslai
254
Biomedicinos mokslai
402
Technologijos mokslai
525
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2006

2003–2004
796
1316

2004–2005
810
1440

278
482
124
250
182

279
551
134
290
186

398
836
277
438
549

Įgijo profesinę
kvalifikaciją,
kvalifikacinį ar
mokslo laipsnį
2003
2004
604
514
252
258
42
68
25
76
41

44
65
40
56
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Nuo 1999 m. dėstytojų ir studentų mobilumas išaugo daugiau kaip tris kartus, tačiau jis
tebėra per mažas. 2004–2005 m. į užsienio universitetus pagal „Socrates“ ir „Erazmus“ mobilumo
programas išvyko tik nedidelė dalis studentų ir dėstytojų: 1445 Lietuvos studentai bei 571
dėstytojas.
Nors Lietuvoje yra vienas didžiausių pasaulyje santykinis studentų skaičius, šiuo metu
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus darbo jėga neatitinka šiuolaikinių
šio sektoriaus poreikių nei kiekybe, nei kokybe. Tyrėjams trūksta ne tik šiuolaikinių atitinkamos
srities, bet ir horizontaliųjų gebėjimų. Menka, pasenusi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir
informacinė bazė bei mažai derinamos studijų programos su verslo ir visuomenės poreikiais lemia
ne itin kokybišką tyrėjų parengimą, neužtikrina mokslinių tyrimų kokybės, mokslininkų ir tyrėjų
kvalifikacijos kilimo.
Atsižvelgiant į numatomą MTTP darbuotojų poreikio augimą pasaulyje bei šio sektoriaus
darbo jėgos mobilumą, Lietuva susiduria su rimtais iššūkiais, galinčiais neigiamai veikti valstybės
strateginį siekį tapti konkurencinga, žiniomis besiremiančios ekonomikos valstybe. Didžioji
MTTP sektoriaus dalis yra valstybinė, tad būtina pirmiausia didinti šį finansavimą, sutelkiant
jėgas į tas sritis, kuriose Lietuva turi santykinai aukštą kompetenciją, sujungiant smulkias ir
ekonomiškai negyvybingas valstybines mokslinių tyrimų įstaigas ir skatinant jų ekonominį
savarankiškumą, internacionalizaciją bei orientaciją į visuomenės ir ūkio poreikius.
MTTP infrastruktūra
Lietuva turi plačią mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijų sistemą (vien
valstybiniame sektoriuje yra 15 universitetų, 18 universitetų mokslo institutų, 17 valstybės mokslo
institutų, 8 valstybės mokslo įstaigos), tačiau jos sukuriama pridedamoji vertė yra per maža.
Šalyje yra didelė mokslinių tyrimų krypčių įvairovė, tačiau dėl didelio institutų skaičiaus šiai
sistemai būdinga aukšta fragmentacija ir nedidelis veiklos efektyvumas.
Lietuva turi gana aukštą mokslinių tyrimų potencialą tam tikrose taikomųjų mokslinių
tyrimų srityse (biotechnologija, elektronika, lazeriai, informatika, mechanika, t. t.). Keletas
Lietuvos mokslinių tyrimų centrų buvo pripažinti aukštos kompetencijos centrais ES lygiu,
formuojasi kompetencijos centrai ir tinklai nacionaliniu lygiu. Koncentruojant ribotus išteklius į
esamus aukštos kompetencijos centrus ar jų užuomazgas, galima pasiekti tarptautiniu mastu
konkurencingų rezultatų MTTP srityse, plėsti aukštųjų technologijų pramonę.
Turimos MTTP infrastruktūros (t. y. mokslinių tyrimų įrangos, informacinių ryšio
priemonių, bibliotekų ir kt.) kokybė, su retomis išimtimis, netenkina dabartinių poreikių, todėl
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sudėtinga atlikti mokslinius tyrimus, kurie atitiktų verslo poreikius, dalyvauti tarptautiniuose
tyrimų projektuose ir netgi rengti aukštos kvalifikacijos specialistus (ypač tiksliųjų mokslų).
Vietinio ir užsienio ekspertų vertinimo duomenimis, daugumos aukštųjų mokyklų mokslo
ir mokomoji (ypač fizinių ir technologijos mokslų studijų) bazė taip pat yra pasenusi, nėra
tinkamos kvalifikacijos mokslinio ir pedagoginio personalo, nepakankama prieiga prie
tarptautinių mokslinių informacinių duomenų bazių. Menka mokslo ir mokomoji bazė daro
tiesioginę įtaką silpnai studijų kokybei ir atsiliepia absolventų kvalifikacijai ir kompetencijai.
Lietuvos mokymo, mokslo ir tyrimo institucijas jungia Lietuvos mokslo ir studijų
kompiuterių tinklas LITNET. Bendras prie LITNET prijungtų institucijų skaičius siekia 900, o
naudotojų skaičius peržengė 200 tūkst. ribą. Nuo 2000 m. LITNET yra Europos akademinio
tinklo GEANT (nuo 2004 m. spalio mėn. – GEANT-2) projekto dalyvis, dalyvauja kuriant bendrą
Europos aukštojo mokslo ir tyrimų erdvę. Kuriama Lietuvos mokslo ir studijų informacijos
sistema (LieMSIS), kurios tikslas yra kokybiškai pertvarkyti, standartizuoti ir integruoti mokslo ir
studijų institucijų, mokslą ir studijas reguliuojančių ir vertinančių institucijų, kitų organizacijų
informacijos sistemas.
Teisės aktuose nėra suderintos ekspertinių bei patariančiųjų institucijų kompetencijos
sritys. Neadekvatus jų vaidmuo reguliuojant aukštojo mokslo sistemą valstybės lygmeniu trukdo
nustatyti ir vykdyti aktyvią valstybės ir visuomenės poreikius atitinkančią politiką šiose srityse.
MTTP finansavimas
Nors nuo 1995 m. Lietuvos išlaidos MTTP padidėjo 4 kartus, tačiau pagal šį rodiklį
Lietuva daugiau nei du su puse karto atsilieka nuo ES vidurkio – 2004 metais šios išlaidos sudarė
tik 0,76 proc. BVP. Didžiąją dalį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo
Lietuvoje sudaro valstybės biudžeto lėšos. 2005–2008 m. nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje siekiama, kad išlaidos MTTP 2010 m. sudarytų 2 proc. BVP (viešojo
sektoriaus ir verslo išlaidos sudarytų po 1 proc.).
Lyginant atskirų šalių bendrąsias lėšas, skiriamas tyrėjų veiklai finansuoti, matyti, kad
Lietuvoje vienam tyrėjui finansuoti bendrosios lėšos MTTP yra vienos mažiausios tarp naujųjų
ES šalių, ir net 17 kartų mažesnės, palyginti su ES vidurkiu (Eurostat duomenimis, 2001 m.
bendros MTTP išlaidos vienam tyrėjui Lietuvoje buvo 9 tūkst. eurų, tuo tarpu ES vidurkis siekė
156 tūkst. eurų). Be to, išlaidos MTTP verslo sektoriuje Lietuvoje yra labai mažos.
12 lentelė. MTTP išlaidos pagal finansavimo šaltinius 2004 m. (mln. litų)
Iš viso
Iš viso
472,7
Valdžios lėšos
298,3
Verslo įmonių lėšos
94,3
Aukštojo mokslo lėšos
28,4
Privataus ne pelno sektoriaus lėšos
1,3
Užsienio lėšos
50,4
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2006

Aukštojo mokslo
sektorius
254,9
202,9
10,7
28
0,8
12,5

Valdžios sektorius
116,5
92,5
11,1
0,3
0,1
12,5

Verslo įmonių
sektorius
101,3
2,9
72,5
0,1
0,4
25,4

Dabartinis bendrų verslo sektoriaus išlaidų MTTP augimas (nuo 0,11 proc. BVP 2002 m.
iki 0,16 proc. 2004 m.) yra per menkas, kad pasiektų numatytą 1 proc. BVP dalį 2010 metais. Kol
kas verslo sektoriaus poreikis MTTP, kaip žinioms imliai paslaugai, yra nepakankamas; verslas
mažai investuoja į MTTP. Tais atvejais, kai poreikis yra, dažnai įmonių netenkina viešojo
sektoriaus mokslinių tyrimų kokybė. Viso to pasekmė yra silpni verslo ir mokslo ryšiai bei vienos
56

mažiausių ES mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų verslo sektoriuje. Šiuo metu
nėra intensyviai naudojamos tiesioginės (finansinės) verslo sektoriaus investicijos į MTTP bei
inovacijas skatinančios priemonės.
Visos valstybės biudžeto lėšos paskirstomos valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms,
naudojant metodiką, atsižvelgiančią į kelių ankstesnių metų veiklos kiekybinius rodiklius
(mokslinių publikacijų skaičius ir pan.). Nuo 2000 m. pradėtas taikyti institucijų finansavimas
pagal jų veiklos rezultatus paskatino mokslinio produktyvumo augimą. Kita vertus, dabartinis
valstybės biudžeto lėšų skyrimo būdas stabdo tyrėjų įsijungimą į mokslinius tyrimus naujose
kryptyse, nes mokslinių tyrimų pradžioje naujose srityse kurį laiką gali sumažėti mokslinė
produkcija. Šiuo metu valstybės biudžeto asignavimų didžioji dalis skiriama institucijų mokslinei
veiklai kaip procesui, o ne kaip finansavimas konkretiems valstybei ir visuomenei svarbiems
mokslinių tyrimų (ir taikomųjų, ir fundamentinių) darbams atlikti ir konkretiems rezultatams
gauti, t. y. vyrauja institucinis, o ne programinis MTTP finansavimas.
Mokslinius tyrimus prioritetinėse kryptyse konkurso būdu finansuoja Lietuvos valstybinis
mokslo ir studijų fondas. 2005 metais konkursinei paramai moksliniams tyrimams prioritetinėse
kryptyse buvo skirta 5,88 mln. litų (t. y. mažiau nei 2 proc. visų valstybės MTTP skiriamų lėšų),
tačiau valstybė per mažai dėmesio skiria naujoms technologijoms kurti ir diegti. Nors Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2003 metais patvirtino Aukštųjų technologijų plėtros programą, kurioje
išskyrė 5 perspektyviausias aukštųjų technologijų gamybos šakas (biotechnologijas, lazerių
technologijas, informacines technologijas, nanotechnologijas, elektroniką, mechatroniką), tačiau
jai įgyvendinti skiriama per mažai lėšų. Pavyzdžiui, 2005 m. visoms minėtoms aukštųjų
technologijų plėtros sritims per Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas
priemones buvo skirta tik 4,9 mln. litų. Toks finansavimo intensyvumas nesudarė prielaidų
kokybiniams pokyčiams. 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują Aukštųjų
technologijų plėtros 2007–2013 m. programą ir Pramoninės biotechnologijos plėtros 2007–
2010 m. programą. Tačiau prioritetinės sritys, nustatytos šiose programose, laikytinos tik kaip
pavyzdys. Mokslo ir technologijų plėtros teminių programų prioritetinės sritys, kurių
įgyvendinimas bus remiamas struktūrinių fondų 2007–2013 m. laikotarpiu, bus nustatytos
2007 m. (žiūrėti prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ aprašymą).
Bendra konkursiniu būdu paskirstomo finansavimo suma auga lėtai ir tebėra labai maža –
2004 m. sudarė tik 6 proc. visų valstybės skiriamų lėšų MTTP. Akivaizdu, kad būtina didinti
programiniu konkursiniu būdu finansuojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų
dalį; tam būtinos struktūrinės permainos, numatytos nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje, kituose programiniuose dokumentuose.
Lietuvos atstovai vis intensyviau dalyvauja tarptautinėse MTTP programose. Per
dalyvavimo 5-ojoje bendrojoje programoje (1999–2002 metai) laikotarpį ES parama Lietuvos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistemai sudarė 10,4 mln. eurų, iš kurių
universitetams teko 3,8 mln. litų. Dalyvaujant 6-ojoje bendrojoje programoje (2002–2006 metai),
2005 m. gruodžio mėn. šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistemos įstaigos buvo
sudariusios 139 sutartis bendrai 13 mln. eurų sumai. Lietuvos paraiškų 6-ajai programai
sėkmingumo rodiklis 2002–2004 m. sudarė apie 20 proc., tačiau Lietuvos institucijos mažai
koordinuoja šios programos projektų, t. y. jos dažniausiai dalyvauja kaip mažiau reikšmingos
partnerės ir joms tenka nereikšminga bendro projektų biudžeto dalis. Sulaukiama daug skundų iš
mokslo ir studijų institucijų dėl finansinių kliūčių, trukdančių įsijungti į 6 BP projektus bei
sėkmingai juos vykdyti. Siekiant išlaikyti bei didinti mokslo ir studijų institucijų aktyvumą,
teikiant paraiškas 7 BP, būtina skatinti rengti paraiškas, sėkmingų paraiškų teikėjus bei projektų
koordinatorius. Daugiausia sutarčių su Europos Komisija sudaro universitetai, valstybės ir
universitetų mokslo institutai (61 proc.); verslo įmonės sutarčių sudaro mažiau (18 proc.).
Menkos ir nepakankamai efektyvios investicijos į MTTP (ypač verslo sektoriuje), netobuli
verslo investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą skatinimo mechanizmai nesudaro
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prielaidų gerėti esamai padėčiai. Kita vertus, spartus ekonomikos augimas ir konkurencija
Europos Sąjungos rinkose teikia naujų galimybių įmonėms tobulinti savo veiklas investuojant į
MTTP. Todėl reikalingos ilgalaikės kompleksinės priemonės (investicijos į žmogiškųjų išteklių
plėtrą ir materialinę bazę valstybiniame MTTP sektoriuje bei taikomųjų tyrimų skatinimą verslo
sektoriuje) valstybės nustatytose prioritetinėse tyrimų kryptyse.
Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sistemos efektyvumas
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV), kaip atskiro ekonomikos sektoriaus
(pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, šiam sektoriui priskiriamos įmonės ir institucijos,
savo pagrindine ekonomine veikla nurodžiusios mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą,
daugiausia valstybinės mokslo tyrimų įstaigos), produktyvumas yra išskirtinai mažas, palyginti su
kitais sektoriais – 2004 m. šis sektorius sukūrė tik 26,5 mln. Lt pridėtinės vertės, kuri sudarė tik
0,05 proc. visos Lietuvoje sukurtos pridėtinės vertės (palyginimui – Lietuvos chemijos pramonė,
kurioje dirba panašus skaičius darbuotojų, sukūrė 539 mln. Lt pridėtinės vertės). Per 2001–2004
m. laikotarpį MTTV sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė sumažėjo 14,2 proc.
Remiantis tarptautinio lygmens rodikliais, Lietuvos MTTP sistemos mokslinis
produktyvumas taip pat yra labai mažas. Pagal JAV mokslinės informacijos instituto kasmet
sudaromo mokslinių žurnalų sąraše publikuotų mokslinių straipsnių rodiklius, 2003 m. Lietuva
atsiliko nuo ES vidurkio beveik 4 kartus (2003 m. Lietuvos mokslininkai 1 mln. gyventojų
paskelbė 165 publikacijas (2004 m. – jau 242 publikacijos), tuo metu ES vidurkis buvo 639
publikacijos 1 mln. gyventojų). Estija pagal šį rodiklį lenkia Lietuvą 2,5 karto. Nors minėtų
publikacijų vidutinis metinis augimas Lietuvoje keletą kartų viršija ES vidurkį, tačiau Lietuvoje
vis dar dominuoja nacionalinio lygmens veikla. Pagal užregistruotų Europos patentų biure patentų
skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų, Lietuva nuo ES vidurkio atsilieka daugiau nei 51 kartą (nuo
Suomijos ir Danijos ~ 120 kartų, nuo Estijos ~ 3,5 karto).
Valstybinių institutų ir valstybinių mokslo įstaigų atliekami moksliniai tyrimai yra per
mažai nukreipti tenkinti verslo ir visuomenės poreikius, jie mažai susiję su šiuolaikinio verslo
vystymosi kryptimis. Tai lemia nepakankamą verslo ir mokslo bendradarbiavimą Lietuvoje.
Atliktų tyrimų duomenimis, nei universitetai, nei valstybės mokslo institutai nėra svarbūs
inovacinėje įmonių veikloje nei kaip inovacinės veiklos partneriai, nei kaip informacijos šaltiniai.
Labai svarbus rodiklis, atspindintis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos
kokybę ir efektyvumą, yra naujų, mokslu besiremiančių įmonių, atskilusių nuo universitetų ir
mokslinių tyrimų įstaigų, skaičius. Deja, pastaraisiais metais tokių įmonių Lietuvoje nebuvo
įkurta. Europos Komisijos nuomone, viena tokio atsilikimo priežasčių yra intelektinės nuosavybės
apsaugos ir panaudojimo problemos, kurios būdingos ir Lietuvai. Lietuvoje valstybinės mokslo
institucijos neturi gerai išplėtotų struktūrų mokslinių tyrimų rezultatams panaudoti rinkoje.
Pagrindiniai tyrėjų mokslinės veiklos pripažinimo kriterijai Lietuvoje labiau grindžiami
publikacijų tarptautinės mokslinės bendruomenės pripažintuose žurnaluose kiekiu, o ne
panaudotais tyrimo rezultatais inovacijoms ir technologijoms kurti.
Nacionalinės technologijų platformos sudaro kitą svarbią verslo ir mokslo
bendradarbiavimo formą. Lietuvoje kuriasi keliolika nacionalinių technologijų platformų, kurioms
yra planuojama tikslinga valstybės parama, siekiant paskatinti šį procesą. Kartu Lietuvos atstovai
šiuo metu dalyvauja kelių Europos technologijų platformų veikloje (Aeronautikos,
Nanoelektronikos, Fotovoltaikos, Vandens transporto, Statybų ir kt.).
Remiantis užsienio patirtimi, MTTP plėtrą Lietuvoje galėtų lemti tarptautinių aukštųjų
technologijų srityse veikiančių įmonių mokslo tyrimų centrų (užsienio investicijų) pritraukimas į
Lietuvą. Norint tai pasiekti, būtinos ne tik valstybės viešosios intervencijos. Tam reikia tikslingai
ir efektyviai, panaudojant rinkodaros priemones, pristatyti Lietuvos mokslinį potencialą pasaulyje.
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Viena iš pagrindinių Lisabonos strategijos įgyvendinimo prielaidų yra bendros Europos
mokslinių tyrimų erdvės sukūrimas. Senosioms ES narėms įsiliejant į šią bendrą erdvę, pakanka
užmegzti glaudesnius tarptautinius ryšius ir atverti savo nacionalines MTTP programas. Lietuva
susiduria su kur kas rimtesniais iššūkiais: nėra parengtos nacionalinės MTTP programos, šalies
MTTP žmogiškųjų išteklių ir MTTP infrastruktūros kokybė yra tokios būklės, kad į bendrą
Europos MTTP erdvę gali įsijungti tik pačios stipriausios tyrėjų grupės. Panaikinti šį atotrūkį
galima tik gerai apgalvotomis investicijomis tiek į žmogiškųjų išteklių, tiek į MTTP
infrastruktūros gerinimą.
Netolygumų palyginimas
13 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio MTTP srityje

Rodiklis

Metai

Lietuva

ES
vidurkis

Netolygumo
įvertinimas

Išlaidos MTTP veiklai, proc. BVP

2004

0,76

1,90

Aukštas

Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkstančiui
darbuotojų

2003

4

5,4

Vidutinis

Tyrėjų skaičius versle, proc.

2003

6,7

49

Aukštas

Mokslinės publikacijos 1 mln. gyventojų, vnt.

2003

165

639

Aukštas

Europos patentų biurui pateiktų paraiškų
skaičius 1 mln. gyventojų, vnt.

2002

2,6

133,6

Aukštas

Šaltinis: Eurostat, 2006
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1.6. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR ADMINISTRACINIAI GEBĖJIMAI
Pagrindiniai teiginiai
• Sukurtas ir tobulinamas viešojo administravimo ir valstybės tarnybos reglamentavimas,
tačiau daugiapakopė centrinio valdymo struktūra neoptimali, kai kurios funkcijos
dubliuojamos, silpnai bendradarbiauja institucijos. Neoptimaliai paskirstyta atsakomybė
tarp centrinio, teritorinio ir vietos savivaldos lygių.
• Sukurta valstybės tarnautojų atrankos, vertinimo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
sistema, didžioji dalis valstybės tarnautojų turi aukštojo mokslo kvalifikacijas. Tačiau
mažas valstybės tarnautojų mobilumas, valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus
darbuotojams trūksta bendrosios kompetencijos (įskaitant kompiuterinio raštingumo bei
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymo), nepakankama jų motyvacija.
• Lietuvos viešajame sektoriuje taikomas strateginis planavimas, programinis biudžetas,
sprendimų poveikio vertinimas, auditas ir t. t., tačiau per menka šių procesų rezultatų
kokybė, jų naudojimas priimant sprendimus.
• Egzistuoja tam tikra administracinė našta verslui, aukštas administracinės korupcijos
lygis, kitos administracinės verslo aplinkos problemos.
• Pradėtos viešųjų paslaugų (ypač švietimo, mokslo, sveikatos priežiūros) reformos, bet
neužbaigtas tam tikrų ūkio sektorių liberalizavimas. Ne visada prieinamos ir geros kokybės
viešosios paslaugos, pernelyg mažai paslaugų perkelta į elektroninę terpę, mažas jų
interaktyvumo laipsnis.
• Efektyvus ES direktyvų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę, tačiau per mažas
pajėgumas taikyti ES nuostatas nacionaliniu lygiu.
• Per mažai bendradarbiauja viešasis ir privatus sektorius, valdžios sektorius retai
konsultuojasi su suinteresuotomis visuomenės grupėmis, bendruomenės atstovai menkai
dalyvauja priimant sprendimus, prastai skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė
bei vystymas plėtojant viešąją infrastruktūrą ir viešųjų paslaugų teikimą.
• Parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintas Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrasis planas, rengiami apskričių ir savivaldybių teritorijų bendrieji planai.
Viešojo administravimo sistemos sandara
2005 metų pabaigoje Lietuvoje veikė apie 930 valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, iš kurių Seimui ir Prezidentui buvo 22 atskaitingos įstaigos, teismų ir prokuratūros grupėje
veikė 126 įstaigos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų grupėje – 602, o savivaldybių institucijų ir
įstaigų grupėje – 180 įstaigų. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje (Valstybės
žinios, 2004, Nr.69–2399) siekiama tobulinti viešojo administravimo sistemą, gerinti regioninio
valdymo institucijų vidinę sandarą ir jų veiklą bei plėtoti vietos savivaldą.
1995–2006 metais Lietuvoje keitėsi kai kurių valstybės institucijų pavaldumas, mažėjo
ministerijų skaičius, didėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) įstaigų skaičius, buvo
steigiamos naujos centrinio valdymo lygio institucijos. Daugiapakopė centrinio valdymo struktūra
apsunkina valdymo ryšius, kelia bendradarbiavimo ir koordinavimo problemų. Nustatyti ir stebėti
pokyčius viešojo administravimo sistemoje sunku dėl specialios, tam skirtos sistemos nebuvimo.
1999–2001 m. Lietuvoje veikė Saulėlydžio komisija (dėl valstybės valdymo sistemos tolesnės
struktūrinės reformos), kurios veikla apėmė institucijų, jų funkcijų ir lėšų analizę. Centrinio
valdymo lygiu Lietuvoje vis dar yra kai kurių funkcijų dubliavimo problemų.
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Viešojo administravimo įstatyme (Valstybės žinios, 1999, Nr. 60–1945) įtvirtinama
viešojo administravimo sistema ir principai, pagrindinės viešojo administravimo sritys,
administracinio reglamentavimo ir vidaus administravimo teisiniai pagrindai, nustatyta
administracinė procedūra, tarnybinės pagalbos sąlygos. Be to, šiame įstatyme siekiama
reglamentuoti viešojo administravimo institucijų vidaus administravimo struktūrą (kad
nesiformuotų neracionalios vidaus struktūros) bei tobulinti administracinę procedūrą
reglamentuojančias nuostatas.
1994 m. buvo suformuoti Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnieji vienetai –
apskritys. Funkcijų perdavimas apskritims vyko lėtai, pertvarkant pavienes funkcijas, dalis
ministerijų ir Vyriausybės įstaigų funkcijų liko neperduota. 2003 m. LRV patvirtino „Kai kurių
centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepciją“
(Valstybės žinios, 2003, Nr. 61–2804), kuria siekiama patobulinti teritorinį valdymą, pagerinti
funkcijų pasiskirstymą, panaikinti jų dubliavimą, patobulinti institucinius ryšius tarp centrinės,
regioninės ir vietos valdžios institucijų. Šiuo metu reformuojamos apskričių administracijos,
paliekant joms regioninės reikšmės projektų rengimo, vykdymo ir koordinavimo funkcijas. Vietos
savivaldai perduodama atsakomybė ir funkcijos, susijusios su savivaldybės gyventojų poreikių
tenkinimu žemės ūkio, teritorijų planavimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo,
kultūros, viešosios tvarkos palaikymo ir kitose srityse, išskyrus regioninės reikšmės objektus.
Atsižvelgiant į jau vykdomų reformų pamokas, svarbu ne tik užtikrinti tinkamą šių reformų teisinį
reglamentavimą, bet ir sustiprinti jų administravimo gebėjimus ir paremti jas investicijomis,
reikalingomis funkcijoms perduoti ir valdymui optimizuoti.
Svarbi apskričių viršininkų funkcija yra regioninė plėtra. 2000 metais priimtame Lietuvos
Respublikos regioninės plėtros įstatyme (Valstybės žinios, 2000, Nr. 66–1987) ir jo vėlesnėse
redakcijose sukurta regioninės plėtros institucinė ir valdymo struktūra, kuri apima įvairias
institucijas (Nacionalinę regioninės plėtros tarybą, regionų plėtros tarybas, Vyriausybės įgaliotą
instituciją, apskričių viršininkų administracijas). Reikia didinti šios struktūros efektyvumą,
atsižvelgiant į naujas Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijos kryptis ir poreikius.
Dabar Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Jų skaičius gausėja nuo 2005 m., bet kai kuriose
savivaldybėse savivaldybių institucijos ir įstaigos yra toli nuo gyventojų, jos nepajėgia užtikrinti
spartaus ir tinkamo viešųjų vietos reikalų tvarkymo bei viešųjų paslaugų teikimo. Vykdant
teritorinio valdymo reformas, savivaldybių funkcijų daugėja, tačiau jų valdymas nėra
optimizuotas, ne visos savivaldybės įdiegusios strateginį planavimą. 2003 m. priėmus Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas buvo pakeista savivaldybių institucinė
infrastruktūra (savivaldybės taryba, kaip atstovaujamoji institucija, ir savivaldybės administracijos
direktorius, kaip vykdomoji institucija). Lietuvos savivaldybių funkcijos pagal sprendimų
priėmimo laisvę skirstomos į savarankiškąsias, priskirtąsias, valstybines ir sutartines. Ateityje
numatoma nuolat ir metodiškai plėsti savivaldybių funkcijas, tobulinti savivaldybių atliekamų
funkcijų finansavimo sistemą.
Žmogiškųjų išteklių valdymas viešajame sektoriuje
Lietuvos valstybės tarnybos teisinis reguliavimas buvo iš esmės sukurtas 2002 metais,
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
pakeitimo įstatymą (Valstybės žinios, 2002, Nr. 45–1708), kuris nustatė pagrindinius valstybės
tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas
garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. Šiuo įstatymu pasirinkta atviros ir
riboto dydžio valstybės tarnybos koncepcija. 2002 metais įsteigtas Valstybės tarnybos
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
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Tačiau Lietuvoje reikia toliau stiprinti visos valstybės tarnybos, kaip sistemos, gebėjimus.
Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje numatoma sukurti valstybės tarnybos
personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros valdymo sistemą, supaprastinti valstybės
tarnybos procedūras ir taisykles, sukurti valstybės tarnybos kontrolės sistemą, tobulinti ir
organizuoti nuolatinį valstybės tarnautojų mokymą ir gerinti jų įvaizdį.
Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. Lietuvoje 408,2 tūkst. užimtų gyventojų
dirbo valstybės sektoriuje (tai sudaro apie 28 proc. visų užimtų gyventojų, privačiame sektoriuje
dirba apie 72 proc. visų užimtų Lietuvos gyventojų). Tai maždaug atitinka ES vidurkį (2001 m.
ES vidurkis buvo 26 proc., o Lietuvos rodiklis – 28,1 proc.). Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis valstybės sektoriuje (bruto 1501 Lt 2006 m. I ketvirtį) buvo truputį didesnis už darbo
užmokestį privačiame sektoriuje (bruto 1395,4 Lt 2006 m. I ketvirtį). Viso Lietuvos viešojo
sektoriaus darbuotojų atlyginimams skiriama BVP santykinė dalis 2004 m. buvo 10,8 proc. (ES
valstybių narių vidurkis – 11,2 proc.). Viešųjų paslaugų srityje dirbo 328 tūkst. gyventojų, kurie
pagal ekonominės veiklos rūšis pasiskirsto taip: viešasis valdymas, gynyba ir privalomas
socialinis draudimas – 81,7 tūkst., sveikatos apsauga ir socialinis darbas – 98,6 tūkst., švietimas –
148 tūkst.
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos taikomos 930 valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų (jų baigtinis sąrašas nustatytas 2002 m. Seimo nutarimu Nr. IX-992 ir 2002 m. LRV
nutarimu Nr. 684), apytikriai 48 tūkst. valstybės tarnautojų: iš jų 22 tūkst. buvo nestatutiniai
valstybės tarnautojai (21 tūkst. karjeros, 0,5 tūkst. politinio (asmeninio) pasitikėjimo, 0,5 tūkst.
įstaigų vadovai) bei 25 tūkst. – statutiniai valstybės tarnautojai (pastariesiems taikomos ne visos
šio įstatymo normos). Minėtose įstaigose taip pat dirbo apytikriai 27 tūkst. asmenų pagal darbo
sutartis: valstybės politikai (įskaitant savivaldybių tarybų narius) – 1,7 tūkst., valstybės pareigūnai
(įskaitant teisėjus) – 1,7 tūkst., kiti darbuotojai – 23,8 tūkst..
Valstybės sektoriaus darbuotojams būdingos emigracijos, perėjimo į privatų sektorių,
senėjimo ir kitos neigiamos tendencijos. Vykstant viešųjų paslaugų reformai ypač reikalingos
investicijos į žmogiškuosius išteklius.
Vidutinis Lietuvos valstybės tarnautojų (neįskaitant statutinių tarnautojų) amžius 2006 m.
padidėjo iki 45,55 metų (2003 m. pabaigoje – 42,6 m.), valstybės tarnautojai, kurių amžius nuo 41
iki 62,5 metų, sudaro apie pusę valstybės tarnybos. Lietuvos valstybės tarnybai būdinga ir
horizontalioji, ir vertikalioji segregacija. 2006 m. moterys sudarė beveik 72 proc. karjeros
valstybės tarnautojų. Tuo tarpu vyrai užima vadovų pareigas. Nepaisant panašaus vyrų ir moterų
išsilavinimo, vyrai vadovauja 68 proc. visų įstaigų (pagal 2006 m. duomenis).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2006 m. viešojo valdymo ir gynybos,
privalomojo socialinio draudimo sektoriuje buvo 2,5 tūkst. laisvų darbo vietų, 2006 m. liepos 1 d.
valstybės ir savivaldybių institucijose buvo 1,163 tūkst. laisvų darbo vietų.
Dauguma valstybės tarnybos darbuotojų yra aukštos kvalifikacijos. Valstybės tarnautojų
registro duomenimis, 2005 m. valstybės tarnautojai, neturintys aukštojo universitetinio
išsilavinimo, sudarė tik 28 proc. Tačiau valstybės tarnautojų veikla vertinama gana prastai: 2005
m. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atlikto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis,
29 proc. apklaustų gyventojų manė, kad valstybės tarnautojų veikla blogėja, 15 proc. teigė, kad jų
veikla gerėja, o 41 proc. – kad ji nesikeičia (15 proc. neatsakė į šį klausimą). Tik 35 proc.
(2005 m.) Lietuvos gyventojų pasitikėjo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
2005 m. 50 proc. Lietuvos piliečių pasitikėjo ES institucijomis (ES vidurkis yra 46 proc.).
Didėjantys gyventojų lūkesčiai ir nauji reikalavimai viešajam administravimui nuolat
skatina tobulinti valstybės tarnautojų kompetenciją. Įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymą
sukurta ir tobulinama decentralizuota valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
sistema. Tačiau valstybės tarnautojų mokymo programos nėra tinkamai koordinuojamos,
valstybės ir savivaldybių institucijų mokymo poreikiai neplanuojami sistemingai. Valstybės
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tarnybos sistema neskatina valstybės tarnautojų mobilumo, mažai stažuočių ir kitų lanksčių
praktinio mokymosi formų.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti 1–5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui
nustatytų asignavimų.
2005 m. pasiekta atitiktis šiai įstatymo nuostatai (mokymams skirta 8,2 mln. Lt, arba 1,25
proc. valstybės tarnautojų metinio darbo užmokesčio), tačiau mokymams skiriamų lėšų
nepakanka norint užtikrinti aukštą valstybės tarnautojų kompetenciją. Apskričių administracijos ir
kai kurios savivaldybės valstybės tarnautojų mokymui skiria mažiau nei 1 proc. darbo
užmokesčiui nustatytų asignavimų.
Valstybės tarnautojų mokymo 2002–2006 metų strategijoje (Valstybės žinios, 2002,
Nr. 71–2981) nustatytos prioritetinės valstybės tarnautojų mokymo kryptys ir grupės. Strateginis
valstybės tarnautojų mokymo tikslas buvo iki 2006 metų parengti valstybės tarnautojus dirbti
narystės ES sąlygomis. Parengta mokymo programa ir pagal ją apmokyta 400 valstybės
tarnautojų, pristatančių Lietuvos derybines pozicijas ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose.
Dalyvavimas ES institucijų darbe ir ES sprendimų priėmimo procese sudaro galimybes
Lietuvos valstybės tarnautojams perimti ES patirtį, tačiau kartu lemia naujų žinių ir įgūdžių
poreikį. Lietuvos pirmininkavimas ES 2013 m. reikalaus iš valstybės tarnautojų ne tik profesinės
kompetencijos visose ES politikų srityse, bet ir bendros kompetencijos (supratimo apie ES
institucijų veiklą, gero užsienio kalbų mokėjimo, gerų organizavimo, derybų įgūdžių ir t. t.).
Valstybės tarnautojams bei kitiems valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojams
trūksta pagrindinių gebėjimų (įskaitant kompiuterinio raštingumo ir IRT taikymo, užsienio kalbų
žinių), kitokios bendrosios kompetencijos (pavyzdžiui, strateginio valdymo, ES reikalų
tvarkymo). Valstybės tarnautojus numatyta mokyti pagal Valstybės tarnautojų mokymo 2007–
2010 m. strategiją (Valstybės žinios, 2006 11 25, Nr. 127-4845). Naujiems valstybės tarnybos
poreikiams tenkinti reikalingi kvalifikuoti dėstytojai ir šiuolaikiškos mokymo programos, būtina
praplėsti valstybės remiamų mokymosi būdų ir formų įvairovę.
Valdžios išlaidų valdymas ir mokesčių reforma
Valdžios sektoriaus išlaidos 2000–2003 metais nuolat mažėjo (nuo 39,3 proc. 2000 m. iki
33,4 proc. 2004 m. BVP), tačiau nedaug išaugo 2000–2005 metais (iki 33,7 proc. 2005 m. BVP
dėl didėjančių socialinės sferos išlaidų, žemės ūkio subsidijų, darbo užmokesčio viešajame
sektoriuje ir investicijų).
Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidos (kaip proc. BVP) yra mažiausios tarp visų ES-25
valstybių narių (2005 m. ES valstybių narių vidurkis buvo 47,3 proc.). Valstybės ir savivaldybių
biudžetų išlaidos ir pajamos, palyginti su BVP, didėja (išlaidos didėjo nuo 20,7 proc. 2000 m. iki
23,3 proc. 2004 m., o pajamos didėjo nuo 19 proc. iki 22,1 proc. minėtu laikotarpiu). 2004 metais
41,3 proc. valstybės ir savivaldybių biudžetų (nacionalinių) išlaidų buvo skiriami socialinei sferai
(iš jų 25 proc. švietimui), 19,9 proc. – ekonomikai, o likusieji 38,8 proc. – kitoms valstybės
funkcijoms (iš jų 22,6 proc. – bendroms valstybės paslaugoms). Valdžios sektoriaus deficitas
Lietuvoje 2005 m. sumažėjo iki 0,5 proc. BVP (dėl didesnių nei planuota pajamų visuose valdžios
lygiuose), tačiau Lietuva skatinama toliau struktūriškai pertvarkyti biudžetą. Valstybės
investicijos 2005 m. sudarė 3,5 proc. BVP (ES vidurkis 2,5 proc.).
Didelės įtakos šalies ūkio plėtrai turi efektyvus biudžeto lėšų paskirstymas. Valstybės
biudžeto politika suformuota atsižvelgiant į strateginius nacionalinius ir ES prioritetus. Vykdant
biudžeto reformas, pradėtas taikyti strateginio planavimo ir programinio biudžeto sudarymo
modelis, kuris leido geriau suderinti asignavimų valdytojų veiklą su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatomais prioritetais. Nors valdžios išlaidos Lietuvoje (kaip proc. BVP) yra
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mažos, tačiau reikia skirti daugiau biudžeto lėšų pagal kai kurias biudžeto kategorijas, kurios
prisideda prie ūkio augimo. Pavyzdžiui, nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje siekiama, kad 2010 m. viešojo sektoriaus išlaidos MTTP sudarytų 1 proc. BVP
(2004 m. jos sudarė tik 0,6 proc. BVP).
Remiantis 1996–2004 metais atliktais Pasaulio banko vertinimais, bendras Lietuvos
valdymo efektyvumo rodiklis (jį sudaro viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų priežiūros
kokybės, valstybės tarnautojų kompetencijos, valstybės tarnybos nepriklausomumo nuo politikų,
vykdomosios valdžios galimybės įgyvendinti politiką vertinimai), palyginti su kitomis ES
narėmis, yra gana mažas (2004 m. rodiklio vertė buvo 0,7, palyginti su 1,246 ES-25 valstybių
narių vidurkiu), tačiau 1996–2004 metais Lietuvoje jis augo daug sparčiau nei daugumoje
dabartinių ES šalių (nuo 0,06 1996 m. iki 0,7 2004 m.).
Nepaisant strateginio planavimo, programinio biudžeto ir kitų įdiegtų veiklos valdymo
priemonių, Lietuvoje dar trūksta orientacijos į rezultatus. Nepaisant to, kad strateginis planavimas
Vyriausybės lygmeniu diegiamas jau 7 metus, vis dar susiduriama su sunkumais planuojant veiklą
ir išteklius. Taip yra dėl nepakankamos esamų veiklos valdymo priemonių kokybės ir dėl to, kad
jos ne visada taikomos priimant sprendimus įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios valdžios
lygiu. Institucijos veiklos vertinimas (įvairaus lygio vertinimo kriterijų parengimas) šiandien
tebėra vienas iš sudėtingiausių strateginio planavimo proceso etapų. Veiklos valdymas
apibrėžiamas kaip valdymo ciklas, kurio metu nustatomi veiklos uždaviniai ir rezultatai, veikla
vertinama ir už ją atsiskaitoma, ši informacija naudojama priimant sprendimus dėl programų
finansavimo, sudarymo, veiksmų bei paskatų ir nuobaudų. Lietuvos ministerijos dar tik pradeda
diegti veiklos valdymo sistemas, geresnės praktikos pavyzdys yra Švietimo ir mokslo ministerija,
kurioje veikia Švietimo valdymo informacinė sistema.
Daugiausiai sunkumų kyla rengiant efekto ir rezultatų kriterijus, nes jie dažnai parodo
bendrąjį vienos ar net kelių institucijų veiklos poveikį. Taip pat dar nepakankamai išplėtotas ir
biudžeto programų įgyvendinimo išankstinis, einamasis ir baigiamasis vertinimas efektyvumo,
rezultatyvumo ir tikslingumo požiūriu. Tinkama įvertinti veiklą yra svarbu, nes nuo jo kokybės
priklauso kiti valdymo procesai, tokie kaip strateginis planavimas, stebėsena (monitoringas) ir
atskaitomybė, valstybės tarnautojų veiklos vertinimas ir kt.
Problemų esama valdant išteklius ir vietos savivaldos lygiu. Nors šiandien nemažai
savivaldybių taiko strateginio planavimo principus, tačiau pasigendama bendrų vietos valdžios
lygiui pritaikytų strateginio planavimo rekomendacijų, planavimo koordinavimo bei geros
praktikos pavyzdžių perdavimo. Taip pat Lietuvoje reikia spartinti teritorijų planavimo
dokumentų ir regionų plėtros planų rengimą bei gerinti jų kokybę.
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154 patvirtintas
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas tapo svarbia valstybės valdymo priemone, kuri
padeda suderinti visuomenės raidą veikiančių subjektų – valstybės, apskričių ir savivaldybių –
interesus teritorijos atžvilgiu, teikia galimybę nuolat stebėti šalies teritorijos raidos pokyčius bei
tinkamai į juos reaguoti. Tai pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis šalies teritorijos
naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją, konkretizuojantis šalies regioninės politikos
formavimo teritorines gaires bei nustatantis regionų (apskričių) lygmens bendrųjų ir specialiųjų
planų pagrindines planavimo sąlygas. Šiuo metu rengiami visų dešimties apskričių bendrieji
planai, pradėti rengti daugiau kaip pusės savivaldybių bendrieji planai. Įvertinant tai, kad bendrieji
planai sudaro prielaidas ūkio plėtrai ir infrastruktūrai formuoti bei gyvenimo ir aplinkos kokybei
gerinti, šių planų rengimui būtina skirti ypatingą dėmesį. Taip pat būtina rengti specialiuosius ir
detaliuosius planus, reikalingus konkretiems investiciniams projektams įgyvendinti.
Lietuvoje Valstybės kontrolė atlieka finansinį ir veiklos auditą. Nepaisant to, jog SIGMA
ekspertų vertinimu, per gana trumpą laiką Valstybės kontrolė reikšmingai pažengė modernios ir
efektyvios aukščiausiosios audito institucijos kūrimo link, reikia toliau didinti šio audito kokybę ir
jo atitiktį tarptautiniams audito standartams bei praktikai. 2005 m. Valstybės kontrolė atliko 44
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veiklos auditus, nustatė veiklos problemas ir pateikė rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.
Lietuvoje įdiegta vidaus audito sistema, tačiau reikia toliau stiprinti vidaus audito padalinių
gebėjimus. Lietuvos viešajame sektoriuje dar taikoma modifikuota grynaisiais pinigais pagrįsta
apskaitos sistema, bet vyksta perėjimas prie kaupiamosios apskaitos sistemos.
Didelės įtakos šalies konkurencingumui bei valstybės perskirstomai BVP daliai turi
mokesčių sistema. Šiuo metu yra nemažas atotrūkis tarp darbo ir kapitalo apmokestinimo –
didesnė apmokestinimo našta tenka darbui. Sprendžiant šią problemą, 2005 m. priimti Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais 2006–2008 m. pajamų
mokesčio tarifas palaipsniui mažinamas nuo 33 iki 24 proc. Tai turėtų skatinti užimtumą bei
didinti šalies įmonių konkurencingumą regione dėl sumažėjusių darbo jėgos sąnaudų. Kita vertus,
kaimyninės šalys taip pat sėkmingai įgyvendina mokesčių reformas, todėl reikia papildomai
išnagrinėti galimybę aktyviau mažinti gyventojų pajamų mokestį (ir socialinio draudimo įmokas).
Verslo reglamentavimo aplinka
Remiantis Pasaulio banko vertinimais, Lietuvos verslo reglamentavimo aplinka gerėja,
tačiau vis dar yra tam tikrų apribojimų verslui. Lietuva taiko sąlyginai nesudėtingas verslo
registravimo procedūras, įmonės įkūrimas yra greitas ir nebrangus (2004 m. tam reikėjo 26 dienų
ir 8 procedūrų, kai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalyse tai truko 25
dienas, reikėjo 6 procedūrų). Vis dėlto šį procesą dar reikia greitinti ir mažinti jo išlaidas
(pavyzdžiui, diegiant „vieno langelio“ principą). Lietuvoje mažėja nereikalinga administracinė
naštą, tačiau Pasaulio banko vertinimu, Lietuva šioje srityje dar atsilieka nuo kai kurių naujųjų ES
valstybių narių. Remiantis Pasaulio banko lyginamuoju reguliavimo kokybės rodikliu, Lietuva dar
atsilieka nuo ES vidurkio (2004 m. Lietuvos rodiklis buvo 1,16, palyginti su 1,29 rodikliu ES-25
valstybėse narėse). Ankstesnėse Pasaulio banko ataskaitose mokesčių administravimo sistema
buvo įvardijama tarp svarbiausių veiksnių, stabdančių šalies įmonių plėtrą. Per pastaruosius metus
Lietuvoje pagerėjo mokesčių surinkimas ir užtikrinimas bei mokesčių sistemos skaidrumas,
draugiškumas vartotojui, tačiau tobulinti mokesčių administravimą Lietuvoje reikia ir toliau.
Geresnio reglamentavimo iniciatyva yra sudedamoji Lisabonos proceso dalis. Tikimasi,
kad mažinant reguliacinę naštą galima labai pagerinti ES narių verslo konkurencingumą.
Lietuvoje yra tam tikrų geresnio reglamentavimo sistemos bruožų, bet trūksta aiškios
reglamentavimo valdymo politikos. Pavyzdžiui, Lietuvoje veikia išankstinio sprendimų poveikio
vertinimo sistema (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 276),
priimant sprendimus, siekiama konsultuotis su suinteresuotomis grupėmis ir supaprastinti
reglamentavimo aplinką (ypač teisės aktus). Kita vertus, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos SIGMA apžvalgoje pažymima, kad įgyvendinti šiuos mechanizmus vis dar trukdo
nepakankamos valstybės tarnautojų žinios bei patirtis. Be to, Lietuvoje iki šiol nesukurta
kompleksiška geresnio reglamentavimo principus vienijanti programa, trūksta sąryšio tarp atskirų
geresnio reglamentavimo elementų, teisiškai nereglamentuotas konsultacijų su interesų grupėmis
mechanizmas, nėra sukurtos teisės aktų supaprastinimo programos, nėra sukurta metodika, pagal
kurią galima būtų įvertinti administracinę naštą, tenkančią įmonėms.
Siekiant apsaugoti ekonomiką nuo konkurenciją ribojančių veiksmų ir iškreiptos
konkurencijos, Lietuvoje sukurti konkurencijos teisės pagrindai ir įdiegta jų įgyvendinimo
praktika, kuri iš esmės atitinka ES galiojančias konkurencijos taisykles. Pasaulio banko vertinimu,
Konkurencijos taryba yra viena geriausiai veikiančių reguliacinių institucijų Lietuvoje.
Atsižvelgiant į kintančią šalies ūkio struktūrą ir kitus išorinius veiksnius, būtina toliau stiprinti
šios bei kitų reglamentavimo institucijų veiklą.
Viešieji pirkimai sudaro 8 proc. Lietuvos BVP. Per metus Lietuvoje įvyksta apie 4000
viešųjų pirkimų, kuriems išleidžiama vidutiniškai 4 mlrd. litų (1,14 mlrd. eurų), tačiau jie yra tik
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iš dalies efektyvūs. Nuo 2006 m. pradžios Lietuvoje įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo
redakcija, ruošiamasi įgyvendinti naujas jos nuostatas. Taip pat Lietuvoje dar per mažai prižiūrimi
ir kontroliuojami viešieji pirkimai. Remiantis Pasaulio banko ataskaitomis, viešieji pirkimai
tebėra vienas iš svarbiausiųjų korupcijos šaltinių Lietuvoje.
Santykinai aukšta administracinė korupcija vis dar yra vienas iš administracinės verslo
aplinkos apribojimų. Lietuvoje buvo priimta ir įgyvendinama Nacionalinė kovos su korupcija
programa. Pagrindinė programą koordinuojanti institucija yra Specialiųjų tyrimų tarnyba, tačiau
remiantis Pasaulio banko ir Transparency International duomenimis, Lietuvos korupcijos
rodikliai tebėra vieni blogiausių tarp ES narių. Remiantis paskutine Pasaulio banko ataskaita,
2002–2005 m. laikotarpiu santykinis „kyšių mokestis“ (kaip kyšiais sumokėtų pajamų procentas)
Lietuvoje padidėjo tik truputį, bet kyšininkavimas bendrai išaugo dėl didėjančių verslo pajamų.
Reikia papildomų pastangų mažinti administracinės korupcijos lygį Lietuvoje (tobulinti
teisinę bazę, administracinę struktūrą, imtis įvairių prevencijos ir kontrolės priemonių). Be to,
reikia tęsti kovą su sukčiavimu. Ji prisidėtų prie geresnės Bendrijos finansinių interesų apsaugos
bei verslo aplinkos tobulinimo.
Viešųjų paslaugų reforma, jų teikimas verslui ir piliečiams
Viešųjų paslaugų sistemos efektyvumas yra svarbi valstybės finansų sistemos tvarumo,
didesnio užimtumo, spartesnės ūkio raidos bei sanglaudos prielaida. Pastaraisiais metais pradėtos
svarbios reformos: įgyvendinamas pirmasis sveikatos apsaugos sistemos reformos etapas,
optimizuojamas bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo įstaigų tinklas, stiprinamos šalies
aukštosios mokyklos. Šios reformos jau davė rezultatų: gautas 154 mln. litų ekonominis efektas
dėl racionalesnio įstaigų tinklo ir jo panaudojimo, racionalesnės paslaugų struktūros ir pagerinta
teikiamų paslaugų atitiktis darbo rinkos poreikiams.
Atsižvelgiant į tokius išorinius veiksnius, kaip demografinė bei ūkio struktūros kaita,
migracija, siekiant užtikrinti spartesnį ūkio augimą, sanglaudą ir didesnį užimtumą, reikia tęsti
pradėtas reformas. Švietimo paslaugų srityje būtina: 1) vykdyti jau pradėtą įstaigų tinklo
pertvarkymą, siekiant didesnio sistemos ekonominio gyvybingumo; 2) užtikrinti aukštesnę
paslaugų kokybę, kuri atitiktų žinių visuomenės ir besikeičiančius darbo rinkos poreikius; 3)
užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse bei socialinę atskirtį patiriantiems ir
specialiųjų poreikių asmenims. Svarbu tęsti reformas aukštojo mokslo srityje, nes studijų sistema
plėtojama ne visada atsižvelgiant į žinių visuomenės poreikius. Atsižvelgiant į šias problemas,
patvirtintas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų planas (Valstybės žinios,
2006, Nr. 39–1394). Pagal šį planą pirmiausia ketinama tobulinti aukštojo mokslo sistemos
valdymą, įskaitant valstybinių universitetų vidaus tvarką, peržiūrėti aukštojo mokslo sistemos
finansavimą, atnaujinti studijų turinį ir vertinti aukštojo mokslo kokybę. Taip pat planuojama
pertvarkyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) struktūrą ir valdymą, tobulinti
MTTP reglamentavimo aplinką.
Reformuojant sveikatos apsaugos sistemą siekiama nuolat gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą bei optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą
atsižvelgiant į gyventojų sveikatos priežiūros poreikius. Vykstant viešųjų paslaugų sistemos
reformai reikia ne tik investicijų į infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, bet ir paramos pačiam
reformos procesui.
Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose
pavyzdinėje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d.
nutarimu Nr. 1491, reglamentuojama piliečių ir kitų asmenų aptarnavimas viešojo administravimo
ir kitose institucijose, šių institucijų ir piliečių bei kitų asmenų santykiai. Lietuvoje sąlyginai
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mažai modernių viešųjų paslaugų teikimo sistemų, veikiančių „vieno langelio“ principu.
Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygis 2005 m. Lietuvoje siekė 64 proc.
(2004 m. – 59 proc., kai ES vidurkis 2004 m. siekė 72 proc.). Tačiau Lietuvoje elektroniniu būdu
daugiausia teikiama tik informacija apie viešąsias paslaugas, kol kas labai nedidelė dalis paslaugų
teikiama visiškai interaktyviai (daugiausia pirmo ir antro brandos lygio, keturių lygių skalėje).
2005 metais atlikto tyrimo duomenimis, daugėja gyventojų, viešojo administravimo institucijų
interneto svetainėse pildžiusių dokumentų formas arba atlikusių tam tikras procedūras, tačiau jų
dalis vis dar yra santykinai maža (2005 m. elektroniniu būdu viešojo administravimo institucijų
teikiamomis paslaugomis naudojosi tik 6,3 proc. Lietuvos gyventojų). Lietuvoje įgyvendintas
projektas „Valdžios elektroniniai vartai“, vykdomi ar ruošiami valstybės informacinių sistemų
susiejimo ir sąveikos didinimo, elektroninio parašo infrastruktūros plėtros projektai, kuriuos iš
dalies finansuoja ES struktūriniai fondai.
2005 m. pradėti diegti Lietuvos viešojo administravimo kokybės vadybos metodai. Vidaus
reikalų ministerija parengė Bendrojo vertinimo modelio (angl. Common Assessment Framework)
lietuvišką versiją. Tačiau Lietuvoje labai mažai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kuriose taikomi kokybės valdymo modeliai. Lietuvos viešojo administravimo instituto
duomenimis, 2006 m. tik keturios (iš apie 900) valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos
buvo visiškai įdiegusios Bendrąjį vertinimo modelį, trys institucijos tebuvo užbaigusios šio
modelio pirmąjį (iš dviejų) etapą. Kelios kitos institucijos pradėjo ar planavo pradėti Bendrojo
vertinimo modelio diegimą ateityje.
Siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę taip pat pradėtos skatinti viešojo
sektoriaus institucijos ir įstaigos, diegiančios naujoves viešajame administravime. 2005 m.
speciali komisija, kuri buvo sudaryta prie Vidaus reikalų ministerijos, pripažino 21 projektą (iš 33
projektų) gerosios patirties pavyzdžiais. Šią veiklą planuojama tęsti ateityje.
Savivaldybės, jų įstaigos ar organizacijos teikia gyventojams daugiausia įvairių rūšių
viešųjų paslaugų. Decentralizuojant viešųjų paslaugų sistemą, išryškėja atskirų savivaldybių
nemaži kiekybiniai ir kokybiniai šių paslaugų teikimo skirtumai. Savivaldybių lygiu matyti šios
pagrindinės viešųjų paslaugų teikimo problemos: teisės aktuose aiškiai neapibrėžta įvairių
valdymo lygmenų atsakomybė už atskirų rūšių viešųjų paslaugų teikimą, neišspręsti viešųjų
paslaugų standartų ir kokybės užtikrinimo, finansavimo ir apmokėjimo už teikiamas viešąsias
paslaugas klausimai. Taip pat reikia skatinti bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų
iniciatyvas perimti iš viešojo administravimo institucijų kai kurių viešųjų paslaugų teikimą arba
aktyviai dalyvauti tobulinant šias paslaugas.
Dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese ir ES politikos įgyvendinimas
Lietuvai įstojus į ES (nuo 2004 m. gegužės 1 d.) valstybės institucijos ir įstaigos bei
įvairios nevyriausybinės organizacijos pradėjo dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese.
Įvairiose darbo grupėse ir komitetuose turi būti pristatoma bendra suderinta Lietuvos pozicija,
todėl labai svarbus yra koordinuojamųjų institucijų ir padalinių, kurie atlieka koordinavimo
funkcijas, vaidmuo.
Atstovaujant Lietuvai ES institucijose svarbus vaidmuo tenka socialiniams ir
ekonominiams partneriams bei politikams. Šiuo metu tiek politikų, tiek valstybės tarnautojų, tiek
socialinių ir ekonominių partnerių žinios, įgūdžiai ir gebėjimai efektyviai veikti ES aplinkoje nėra
derami: jiems trūksta bendrųjų ir specifinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų ES srityse, įskaitant
pagrindinę kompetenciją (derybinius, komunikacinius, reprezentacinius įgūdžius, užsienio kalbų
žinias ir t. t.).
Lietuva pirmauja tarp valstybių narių pagal ES direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę.
2006 m. sausio mėnesio duomenimis, direktyvų perkėlimo deficitas Lietuvoje sudarė 0,18 proc. (5
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direktyvos, ES-25 vidurkis – 0,93 proc., ES tarpinis tikslas – 1,5 proc.). Daugiausia neperkeltų
direktyvų yra sveikatos ir vartotojų apsaugos bei mokesčių ir muitų sąjungų srityse. 2005 m.
birželio mėnesio duomenimis, pagal Lisabonos direktyvų perkėlimą Lietuva kartu su keliomis
kitomis narėmis užima penktąją vietą (ES-25 vidurkis – 85,3 proc., Lietuvos padėtis – 92,1 proc.
perkeltų direktyvų). Taip pat Lietuva pirmauja tarp ES valstybių narių pagal Europos Bendrijos
teisės pažeidimų (neiškeltų bylų) skaičių – iki 2005 metų liepos mėnesio Lietuvai buvo iškelta tik
viena Bendrijos teisės pažeidimo byla. Tai rodo gerą ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir
įgyvendinimo būklę Lietuvoje.
Remiantis Europos Komisijos ir Pasaulio banko vertinimais, Lietuvoje dar reikia stiprinti
pajėgumą taikyti perkeltas ES teisyno nuostatas tam tikrose srityse. Taip pat reikia toliau stiprinti
teismų kompetenciją Europos Bendrijos teisės taikymo srityje. Be to, Lietuvai būtina pasiruošti
efektyviai įgyvendinti naujas ES kylančias ir priimamas iniciatyvas (pvz., peržiūrėtos Lisabonos
strategijos) ir naujas ES teisyno nuostatas (pvz., naujos paslaugų direktyvos) ateityje. Kitas
svarbus iššūkis Lietuvai yra Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje 2013–2014 m. procesas,
kuriam reikia taip pat tinkamai pasirengti.
Kai kurie Lietuvos sektoriai, pirmiausia energetika ir geležinkelių transportas, dar nėra
atviri. Energetikos sektoriaus liberalizavimą, energetikos rinkų plėtrą ir konkurenciją veikia
specifinė Lietuvos padėtis ir priklausomybė nuo vieno tiekimo šaltinio (pirmiausia gamtinių
dujų).
Siekiant efektyviau atstovauti Lietuvos interesams ES bei tinkamai perkelti ir įgyvendinti
ES teisės nuostatas, reikia gerinti valstybės institucijų bei socialinių ir ekonominių partnerių
gebėjimus, stiprinti atsakingų institucijų gebėjimus (įskaitant jų materialinę bazę), tobulinti
koordinavimo ir bendradarbiavimo tarp institucijų metodus bei priemones, imtis kitų veiksmų.
Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas
Siekiant didesnio visuomenės pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis bei
įstaigomis, taip pat veiksmingesnio viešojo administravimo, svarbu skatinti visuomenę aktyviai
dalyvauti valstybės valdyme. Lietuvoje sukurta teisinė bazė, sudaranti galimybes visuomenei
susipažinti su norminių teisės aktų projektais, tačiau ji neskatinama aktyviai domėtis valstybės ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų veikla. Per mažai dėmesio skiriama informacijai apie teisės
aktų projektus, pateikiamus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, atnaujinti.
Priimant sprendimus Lietuvoje siekiama konsultuotis su suinteresuotomis grupėmis.
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos SIGMA apžvalga, Lietuvoje
konsultacijos tarp ministerijų efektyvesnės, negu valdžios sektoriaus konsultacijos su visuomene
sprendžiant valstybei aktualius klausimus. Pastarosioms konsultacijoms būdingos paklausos (t. y.
viešajame sektoriuje trūksta tinkamų konsultavimosi mechanizmų) ir pasiūlos pusės (t. y. silpnoki
NVO gebėjimai dalyvauti sprendimų priėmimo procese) problemos. Tačiau 2006 m. Europos
Komisija pažymėjo, kad rengiant 2005–2008 m. Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programą Lietuvoje buvo įdėta labai daug pastangų konsultuojantis.
Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų veikla yra viena iš piliečių dalyvavimo vietos
savivaldos sprendimų priėmimo procese galimybių, tačiau praktikoje bendruomenių atstovų teisės
realizuojamos retai. Taigi būtina skatinti bendruomenių atstovų dalyvavimą priimant savivaldybių
sprendimus. Tobulinti šią veiklą turėtų siekti tiek pačios bendruomenės, tiek savivaldybės..
Plėtojant viešąją infrastruktūrą ir viešųjų paslaugų teikimą bei gerinant jų kokybę kaip
papildoma finansinė priemonė Lietuvoje pradėta taikyti viešojo ir privataus sektorių partnerystė.
Tai ilgalaike sutartimi paremtas valdžios sektoriaus institucijų ir privataus sektoriaus atstovų
bendradarbiavimas tenkinant visuomenės poreikius tradiciškai valdžios sektoriui priskiriamose
srityse. Viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimas taikant viešojo ir privataus sektorių
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partnerystę sudaro sąlygas pasinaudoti privataus sektoriaus patirtimi, finansiniais ištekliais bei
pasidalinti partneriams projekto riziką, o tai kartais suteikia galimybę sukurti didesnę projekto
pridėtinę vertę, nei jis būtų įgyvendinamas rengiant tradicinius viešuosius pirkimus. Lietuvoje
viešojo ir privataus sektorių partnerystės koncesijų forma nėra labai paplitusi ir taikoma tik
savivaldybėse. Vilniaus miesto savivaldybė yra pritaikiusi koncesiją šilumos ūkio bei sveikatos
sektoriuose. Koncesijų taikymą riboja tai, kad šiuo atveju privatus partneris didžiausią savo
pajamų dalį užsitikrina iš tiesioginio paslaugų pardavimo komercinėmis kainomis galutiniams
paslaugų vartotojams, kurie dažniausiai nėra valdžios sektoriaus subjektai. Valdžios sektoriaus
dalyvavimas ir mokėjimai privačiam partneriui šiuo atveju nėra esminiai. Kitas valdžios ir
privataus sektoriaus partnerystės būdas, kai valdžios sektorius dalyvauja ženkliai, t.y. kada
valdžios sektoriaus subjektas perduoda privačiam partneriui ne tik vykdyti savo funkcijas, bet ir
atlygina už jo veiklą savo nuolatiniais mokėjimais, valstybėje dar nėra taikomas dėl teisinio
reglamentavimo trūkumo. Šiuo metu Lietuvoje teisinė sistema tobulinama, siekiant reglamentuoti
tokį partnerystės būdą. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės vystymas aktualus ne tik kaip
papildomas finansinis instrumentas tobulinant valdžios sektoriaus išlaidų valdymą bei skatinant
ūkio augimą. Partnerystė gali būti naudojama vykdant bendrus tarpvalstybinius viešosios
infrastruktūros projektus bei įsisavinant ES teikiamos struktūrinės paramos lėšas 2007–2013 m.
programiniu laikotarpiu. Tokią partnerystę Europos Bendrija savo strateginėse gairėse remia ir
skatina ES valstybes nares ją taikyti.

Netolygumų palyginimas
14 lentelė. Svarbiausieji netolygumai tarp Lietuvos ir ES vidurkio viešojo administravimo srityje

Rodiklis

Metai

Lietuva

ES
vidurkis

Netolygumo
įvertinimas

Valdžios sektoriaus išlaidos, proc. BVP

2005

33,7

47,2

-

Pagrindinės viešosios paslaugos, pasiekiamos
internetu, procentas

2004

59

72

Vidutinis

ES direktyvų perkėlimo deficitas, proc. visų
direktyvų

2007

0,18

0,93

-

26

16,6
(OECD
vidurkis)

-

Vidutinis naujo verslo įsteigimo laikas,
dienomis

2006
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1.7 STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Šioje dalyje apibendrinama esamos būklės ir ateities tendencijų analizė pagal vidaus
veiksnius (stiprybes ir silpnybes) bei išorės veiksnius (galimybes ir grėsmes). Nagrinėjant šių
veiksnių santykį siūloma šalinti tam tikras silpnybes ir grėsmes bei išnaudoti stiprybes ir
galimybes.
15 lentelė. SSGG analizė
Stiprybės
Nuoseklus ekonomikos augimas bei teigiamos užimtumo ir nedarbo tendencijos
Sukurta funkcionali darbo rinkos teisinė ir institucinė aplinka, inicijuojamas darbo rinkos institucijų
teikiamų paslaugų optimizavimas ir tolesnis kokybės gerinimas
Pradėta nestacionarių socialinių paslaugų tinklo modernizacija
Didelė šalies gyventojų dalis įgijusi aukštąjį išsilavinimą, jaunimas ypač aktyviai siekia aukštojo mokslo,
mažiau nei vidutiniškai ES Lietuvos jaunuolių anksti palieka švietimo sistemą
Anksčiau įgyvendintos švietimo sistemos reformos sudaro pagrindą tolesnėms reformoms
Didelis santykinis asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius
Plačiai išvystytas aukštųjų mokyklų ir MTTP įstaigų tinklas
Aukštas mokslinių tyrimų potencialas tam tikrose taikomųjų tyrimų srityse, formuojasi kompetencijos
centrai ir tinklai
Didžioji dalis valstybės tarnautojų turi aukštojo mokslo kvalifikacijas
Įdiegtas strateginis planavimas, programinis biudžetas, kitos veiklos valdymo priemonės
Pradėtos diegti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos, vyksta viešosios politikos bei paslaugų reformos
ES direktyvų nuostatos efektyviai perkeliamos į nacionalinę teisę
Silpnybės
Žemas darbo jėgos našumas, darbo jėgos kompetencijos ir kvalifikacijos neatitiktis rinkos poreikiams
Darbo jėgos trūkumas yra vienas iš didžiausių Lietuvos ūkio plėtros apribojimų
Moterys, jaunimas, neįgalieji, pagyvenę asmenys, įvairios socialinės rizikos asmenų grupės susiduria su
sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje
Netobula mokymosi visą gyvenimą institucijų sistema, kurią lemia netobulas reguliavimas, neužbaigtos
švietimo sistemos reformos
Nepakankama švietimo paslaugų kokybė, kurią lemia nepakankama švietimo personalo kvalifikacija,
trūksta šiuolaikiškos metodikos, susidėvėjusi arba morališkai pasenusi švietimo infrastruktūra ir trūksta
mokymo priemonių.
Sunkiai prieinamos mokymosi visą gyvenimą paslaugos, ypač specialiųjų poreikių, socialinės rizikos
asmenims, kaimo vietovių gyventojams
MTTP žmogiškieji ištekliai neatitinka dabartinių ir ateities poreikių: mažas tyrėjų skaičius (ypač versle),
aukštas viešojo sektoriaus tyrėjų amžiaus vidurkis, nepakankama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija,
vyksta „protų nutekėjimas“, mažas tyrėjų mobilumas
Valstybinio sektoriaus MTTP nėra nukreipta į ūkio ir visuomenės poreikius, MTTP rezultatai mažai
panaudojami versle, vangiai bendradarbiauja verslo įmonės ir viešojo sektoriaus mokslo įstaigos
Nepakankama, neatitinkanti poreikių studijų bei mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė
Per menkos verslo sektoriaus investicijos į MTTP paslaugas ir MTTP žmogiškuosius išteklius
Neoptimali valdymo struktūra ir funkcijų pasiskirstymas, silpnas bendradarbiavimas tarp institucijų
Valstybės tarnautojams trūksta bendrosios kompetencijos, valstybės tarnybai būdinga horizontalioji ir
vertikalioji segregacija
Gerintina veiklos valdymo priemonių rezultatų kokybė, jų naudojimas priimant sprendimus
Tam tikra administracinė našta verslui, trūksta aiškios geresnio reglamentavimo politikos, gana aukšta
administracinė korupcija
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Nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
Vangus viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas
Galimybės
Nuoseklus tolesnis šalies ekonomikos augimas ir besikeičianti rinkos situacija: integracija į ES ekonominę
erdvę, intensyvėjanti tarptautinė prekyba, naujųjų technologijų (įskaitant IT srityje) pritaikymas sudarys
sąlygas kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, ypač paslaugų sferoje ir pritraukti į darbo rinką daugiau
žmonių
Socialinės rizikos grupių asmenų, ekonomiškai neaktyvių, neįgalių gyventojų gerėjantis supratimas apie
naujas užimtumo galimybes
Brangstanti darbo jėga skatins kurti geresnes ir saugesnes darbo vietas, paskatins įmones gerinti valdymą ir
darbo sąlygas (t. y. daugiau dėmesio kokybiškam užimtumui)
Didėjantis naujų (lanksčių) darbo organizavimo formų įmonėse populiarumas – dėl šiuolaikinių
technologijų teikiamų galimybių bei kintančio požiūrio į darbo procesą
Besikeičiantis požiūris į šeimą skatins moteris aktyviau dalyvauti darbo rinkoje
Naujų technologijų plėtra ir diegimas sudarys sąlygas didinti švietimo sistemos veiksmingumą
Šalies darbdaviai, trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, nusiteikę investuoti į būsimų darbuotojų rengimą ar
esamos kvalifikacijos tobulinimą
ES švietimo paramos programos sudaro sąlygas švietimo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimui,
moksleivių ir studentų mainams
Galimybė perimti pažangesnių šalių patirtį integruojantis į ES aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvę ir
dalyvaujant ES 7-oje bendroje ir kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programose
Šiuo metu į užsienį išvykusių ir geriausią pasaulio patirtį perimančių tyrėjų sugrąžinimas į šalies aukštojo
mokslo ir MTTP sistemą („protų susigrąžinimas“)
Tarptautinių aukštųjų technologijų srityse veikiančių įmonių bei mokslo tyrimų centrų (užsienio
investicijų) pritraukimas į Lietuvą
ES viešųjų politikų reforma, naujos ES iniciatyvos ir teisės aktų projektai
Naujos informacinės technologijos, vadybos metodai, kurie gali būti taikomi viešajame sektoriuje
Tarptautinis bendradarbiavimas viešojo administravimo srityje (be kita ko, tarp ES valstybių narių)
Didėjantys piliečių lūkesčiai ir reikalavimai viešajam administravimui
Grėsmės
Tolesnis aukštos kvalifikacijos specialistų ir kitos darbo jėgos „nutekėjimas“ į užsienį
Ekonominė integracija ES ir pasaulyje gali paskatinti perkelti gamybą į pigesnių kaštų šalis, mažinti vietos
gamintojų konkurencingumą ir padidinti nedarbą
Senstanti visuomenė ir darbo jėga, didėjantis socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros paslaugų poreikis
Lėta visuomenės stereotipų kaita dėl lygių galimybių, lyčių lygybės, socialinės rizikos asmenų grupių
Dėl demografinių priežasčių mažėjantis vaikų ir jaunimo, ateinančio mokytis į formaliojo švietimo
sistemą, srautas mažins šios sistemos finansinį, ekonominį veiksmingumą
Švietimo sistema dėl mažų atlyginimų tampa nepatraukli produktyviausiems darbuotojams, auga „protų
nutekėjimas“ į kitas veiklos sritis
Tolesnis „protų nutekėjimas“ iš aukštojo mokslo ar MTTP sistemos dėl nepalankios aplinkos tyrėjų
karjerai
Didelis tyrėjų trūkumas dėl natūralios darbuotojų kaitos (senėjimo), kuris gali pasireikšti jau artimiausiais
metais
Valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų emigracija, perėjimas į privatų sektorių ir
senėjimas
Didėjanti viešojo ir privataus sektorių konkurencija dėl žmogiškųjų išteklių, mažėjanti valstybės tarnautojų
ir viešojo sektoriaus darbuotojų pasiūla dėl nekintančio darbo užmokesčio, kitų veiksnių
Per maža politinė parama viešojo administravimo reformoms
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Užimtumas ir socialinė aprėptis
Situacijos ir SSGG analizė parodė bent keletą svarbių šalies stiprybių užimtumo ir
socialinėje srityje. Nuosekliai gerėjo kai kurie svarbūs darbo rinkos rodikliai; be to, sukurta
palanki teisinė ir institucinė aplinka, sudaranti prielaidas efektyviai valstybės intervencijai šioje
srityje. Kaip parodyta analizėje, augo ne tik bendras užimtumas ir mažėjo nedarbas. Galima
išskirti ir papildomas stiprybes: sąlyginai aukštą moterų ir vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo
lygį, šiek tiek padidėjusį neįgaliųjų ekonominį aktyvumą ir kt. Funkcionali darbo rinkos teisinė ir
institucinė aplinka reiškia, kad vis daugiau dėmesio ir investicijų skiriama aktyvioms užimtumo
politikos priemonėms, sukurti būtini instituciniai mechanizmai siekiant pažangos lygių galimybių
(įskaitant vyrų ir moterų lygias galimybes) srityje, suformuotas nestacionarių socialinių paslaugų
tinklas. Ateityje būtina pasinaudoti šiomis stiprybėmis toliau gerinant situaciją darbo rinkoje,
tikslingai naudojant valstybės investicijas. Sumažėjus nedarbui, atsiranda galimybė skirti daugiau
dėmesio, kad į darbo rinką būtų sugrąžinti ekonomiškai neaktyvūs asmenys. Skiriant lėšas reikėtų
tinkamai išnaudoti valstybės institucijų tinklą darbo rinkos ir socialinių paslaugų srityje, prisidėti
prie šių paslaugų optimizavimo, modernizavimo ir kokybės gerinimo.
Analizėje nurodytos svarbios problemos darbo rinkos, socialinėje, lygių galimybių srityje.
Pagrindinės problemos yra trys: žemas darbo jėgos našumas, darbo jėgos trūkumas ir specifiniai
sunkumai, su kuriais darbo rinkoje susiduria tam tikros asmenų grupės. Žemo darbo jėgos našumo
rodiklis siejasi su kitais veiksniais: palyginti nedidelė gyventojų dalis užimta paslaugų sektoriuje,
daug dirbančiųjų žemės ūkyje; be to, darbo našumo statistikai įtakos turi ir santykinai didelė
nelegali darbo rinka. Tokią situaciją lemia darbo jėgos kompetencijos ir kvalifikacijos neatitiktis
rinkos poreikiams, žemas gyventojų bendrųjų žinių ir įgūdžių lygis, šiuolaikinių poreikių
neatitinkanti profesinio mokymo ir profesinio orientavimo sistema, atsainus kai kurių darbdavių
požiūris į darbuotojų mokymą.
Žemo darbo našumo problemą paaštrina darbo jėgos trūkumas. Šią silpnybę lemia didelė
darbo jėgos emigracija, tuo tarpu didelė dalis gyventojų yra ekonomiškai neaktyvūs, didėja
ilgalaikių bedarbių dalis tarp visų bedarbių, vis dar santykinai didelis jaunimo nedarbas. Tam
tikros asmenų grupės susiduria su specifiniais sunkumais darbo rinkoje. Tai moterys, jaunimas,
neįgalieji, pagyvenę asmenys, įvairios socialinės rizikos asmenų grupės. Šios problemos
priežastys yra iš dalies susijusios su aukščiau išvardytais veiksniais, mažinančiais darbo jėgos
pasiūlą ir našumą. Tačiau esama ir dar gilesnių problemų: neišplėtotos lanksčios darbo
organizavimo formos, leidžiančios suderinti darbą ir šeimos įsipareigojimus, žemas vaikų
priežiūros lygis (ypač atokesnėse vietovėse), socialinių paslaugų srityje dominuoja institucinė
globa, mažai išvystytos kitos paslaugos, sunkiai prieinamos nestacionarios socialinės paslaugos,
kai kuriais atvejais stebimas diskriminacinis visuomenės ir darbdavių požiūris į tam tikrų grupių
galimybes darbo rinkoje.
Valstybės intervencija yra būtina siekiant spręsti įvardytas silpnybes ir jų priežastis.
Valstybė gali paskatinti įmones, viešąjį sektorių ir pačius gyventojus investuoti į žinių, įgūdžių,
kvalifikacijos tobulinimą. Nuo valstybės pastangų priklausys, ar pavyks iš esmės sumažinti
nelegalią darbo rinką bei paskatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukiančius gyventojus imtis kitos
veiklos. Reikia tam tikrų investicijų gerinant darbo rinkoje neaktyvių asmenų ir bedarbių
gebėjimus bei motyvaciją grįžti ir pasilikti darbo rinkoje. Kai kurių grupių diskriminacija, jų
nesugebėjimas pasinaudoti darbo rinkos teikiamomis galimybėmis yra tokių grupių
priklausomybės nuo socialinių išmokų arba socialinės atskirties priežastis, o tai nepriimtina nei
ekonominiu, nei socialinio teisingumo požiūriu.
Silpnybes būtina spręsti ir dėl kai kurių nepalankių tendencijų – ateities grėsmių. Tikėtina,
kad darbo jėgos nutekėjimas į užsienį tęsis dar keletą metų, visai ES aktuali senstančios darbo
jėgos problema, lėtai keičiasi visuomenės stereotipai, susiję su kai kurių asmenų grupių daline
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diskriminacija darbo rinkoje, todėl svarbu numatyti priemones ir šiose srityse. Tiesa, tikimasi, kad
bent keletas išorinių veiksnių (galimybių) padės sustiprinti pastangas gerinti situaciją darbo
rinkoje ir didinti socialinę aprėptį: toliau nuosekliai augs ekonomika, dėl darbo jėgos trūkumo
daugiau dėmesio bus skiriama kokybiškam užimtumui, stiprės gyventojų motyvacija naudotis
darbo rinkos teikiamomis galimybėmis ir kt. Reikėtų visokeriopai skatinti šiuos veiksnius ir
reguliacinėmis ar investicinėmis priemonėmis nesukurti mechanizmų, kurie galėtų mažinti šių
veiksnių įtaką.
Mokymasis visą gyvenimą
Lietuvos formaliojo švietimo rodikliai, palyginti su kitomis ES šalimis, yra geri.
Santykinai didelė Lietuvos jaunimo dalis įgyja vidurinį išsilavinimą, didelė šalies gyventojų dalis
yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą, ypač aktyviai jo siekia jaunimas. Gana didelė dalis gamtos ir
inžinerijos mokslus baigusių asmenų. Lietuvos mokinių matematikos ir gamtos mokslų
pasiekimai sparčiai gerėja ir jau siekia ES vidurkį. Kompiuterių vartojimo lygis Lietuvoje yra
aukštas tarp jaunimo. Gerai išvystyta bendrojo lavinimo pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimo sistema. Anksčiau įgyvendintos švietimo sistemos reformos (pereita prie 10-mečio
pagrindinio išsilavinimo, pertvarkyta dalis bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų tinklo,
sukurtos neuniversitetinės studijos ir optimalus kolegijų tinklas, įvesta moksleivio krepšeliu
paremta finansavimo sistema ir kt.) sudaro pagrindą tolesnėms reformoms.
Tačiau mokymosi visą gyvenimą idėjos Lietuvoje sunkiai skinasi kelią; darbingo amžiaus
gyventojų dalyvavimas tęstiniame mokyme yra vienas žemiausių ES. Mažai besimokanti darbo
jėga nesudaro prielaidų sparčiai ir darniai vystytis ūkiui, o šaliai artėti prie ES gerovės vidurkio.
Švietimo sistemos reguliavimas dar yra netobulas, nebaigtos švietimo sistemos reformos. Tik
pradėta kurti nacionalinė kvalifikacijų sistema, nėra neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu
įgytos kompetencijos pripažinimo sistemos, netobulos stebėsenos ir kokybės užtikrinimo sistemos
yra. Švietimo sistemos ir įstaigų valdymas neskatina tobulėti ir prisitaikyti prie kintančių sąlygų
kaip turėtų. Neužbaigtas švietimo įstaigų tinklo optimizavimas, silpni administraciniai gebėjimai
ir trūksta įvairių lygmenų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dalijantis patirtimi.
Mokymąsi visą gyvenimą taip pat riboja mokymo kokybės problemos, kurios daugiausia
kyla dėl nepakankamos mokymo personalo kvalifikacijos, susidėvėjusios arba morališkai
pasenusios švietimo infrastruktūros ir mokymo priemonių stokos. Visuose švietimo lygmenyse
pernelyg mažai dėmesio skiriama pagrindinių gebėjimų ugdymui. Švietimo paslaugos nėra lygiai
prieinamos visoms visuomenės grupėms, ypač mažai galimybių mokytis visą gyvenimą turi
specialiųjų poreikių, socialinės rizikos asmenys, kaimo vietovių gyventojai. Nepakankamai
išvystyta pagalbos besimokantiems sistema, didelei daliai visuomenės mokymosi paslaugos nėra
prieinamos dėl lėšų ir informacijos trūkumo.
Strategijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas silpnybėms ištaisyti. Siekiant plėtoti
mokymąsi visą gyvenimą, numatoma pašalinti švietimo institucijų ir institutų silpnybes, padidinti
mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę ir prieinamumą. SSGG analizėje įvardytos stiprybės
padės neutralizuoti grėsmes ir panaudoti galimybes. Siekiant didinti mokymosi visą gyvenimą
prieinamumą, bus panaudotos naujų technologijų plėtros teikiamos galimybės. Prielaidas tam
sudarys jau dabar aukštas kompiuterių vartojimo lygis tarp atskirų visuomenės grupių.
Įgyvendintos priemonės prieinamumui didinti padės neutralizuoti demografinio pobūdžio grėsmes
švietimo sistemos veiksmingumui. Mokymosi visą gyvenimą plėtra sukurs suaugusiųjų mokymo,
individualizuoto, specialiojo ugdymo ir pagalbos besimokantiesiems paslaugų didesnę paklausą.
Sumažėjus švietimo sistemoje besimokančių vaikų ir jaunimo bendram skaičiui ir atsiradus kai
kurių sričių pedagogų pertekliui, jiems bus sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir likti dirbti
švietimo sistemoje, teikiant įvairias mokymosi visą gyvenimą paslaugas. Mokymosi visą
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gyvenimą paslaugų kokybės gerinimas prisidės prie visų esamos situacijos analizėje įvardytų
grėsmių neutralizavimo. Įgyvendinant kokybės gerinimo priemones bus siekiama pasinaudoti
darbdavių noru bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, išnaudoti naujų technologijų teikiamas
galimybes, ypač mokymo turiniui tobulinti. Institucijų sistemos stiprinimo priemonių
įgyvendinimas padės neutralizuoti analizėje atskleistas grėsmės: dėl demografinių priežasčių
mažėjantį formaliojo švietimo sistemos finansinį ir ekonominį veiksmingumą ir „protų
nutekėjimą“ iš švietimo sistemos į kitas veiklos sritis. Investuojant galėtų būti panaudojamos
naujų technologijų plėtros ir ES švietimo paramos programų teikiamos galimybės.
MTTP
Lietuvoje plačiai išvystytas valstybinių MTTP įstaigų tinklas, tačiau šaliai būdingos
MTTP struktūros, valdymo ir reguliavimo aplinkos problemos, todėl reikia teikti ES struktūrinių
fondų paramą MTTP struktūrai ir valdymui pertvarkyti
Lietuvoje aukštas mokslinių tyrimų potencialas tam tikrose taikomųjų tyrimų srityse,
formuojasi kompetencijos centrai bei tinklai, bet mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūra bei
informacinė bazė per mažai išvystyta, todėl reikia stiprinti esamą MTTP potencialą aukštos
kompetencijos centruose ir tinkluose. Tai leistų efektyviau dalyvauti tarptautinėse MTTP
programose, vykdyti efektyvesnę MTTP veiklą bei pritraukti tarptautines investicijas aukštųjų
technologijų srityje.
Valstybinio sektoriaus MTTP yra mažai nukreipta į ūkio ir visuomenės poreikius. Be to,
Lietuvoje MTTP rezultatai mažai panaudojami versle, silpnai bendradarbiauja mokslo ir verslo
sektoriai. Reikia remti MTTP prioritetinėse srityse, atitinkančiose žiniomis pagrįstos ekonomikos
ir darbo rinkos poreikius, taip pat didinti MTTP rezultatyvumą ir jų perkėlimą į komercinius
produktus ar paslaugas. Ypač reikia skatinti mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą naudojant
įvairius veiksmus.
MTTP žmogiškieji ištekliai neatitinka dabartinių ir ateities poreikių: mažas tyrėjų skaičius
(ypač versle), aukštas viešojo sektoriaus tyrėjų amžiaus vidurkis, nepakankama tyrėjų
kvalifikacija ir kompetencija, vyksta „protų nutekėjimas“, mažas tyrėjų mobilumas. Reikia gerinti
žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje naudojant įvairias priemones.
Be to, reikalingos pastangos mažinti „protų nutekėjimą“ iš aukštojo mokslo ar MTTP
sistemos bei susigrąžinti į užsienį išvykusius tyrėjus. ES struktūrinių fondų paramą galima
panaudoti sudaryti palankesnę aplinką tyrėjų karjerai. Ypač svarbu didinti tyrėjų skaičių
privačiame sektoriuje.
Lietuva gali pasinaudoti ir bendros ES mokslinių tyrimų erdvės bei dalyvavimo
tarptautinėse MTTP programose galimybėmis. Tam reikia iš ES struktūrinių fondų paramos
padėti finansuoti papildomą įnašą dalyvaujant 7 bendrojoje ir kitose tarptautinėse MTTP
programose, taip pat įvairiais būdais skatinti Lietuvos ūkio subjektų, mokslo ir studijų institucijų
dalyvavimą minėtose programose (pavyzdžiui, padedant rengti projektus, susirasti partnerius).
Viešasis administravimas
Kaip buvo teigiama esamos būklės ir ateities tendencijų analizės dalyje, Lietuvoje
daugiapakopė centrinio valdymo struktūra nėra tinkamiausia, kai kurios funkcijos dubliuojamos,
neoptimaliai paskirstyta atsakomybė tarp centrinio, teritorinio ir vietos savivaldos lygių. Siekiant
efektyvesnio viešojo administravimo šias ir kitas viešojo administravimo sistemos sandaros
silpnybes reikia šalinti.
Lietuvoje sukurta valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema,
didžioji dalis valstybės tarnautojų turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, tačiau valstybės
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tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams trūksta pagrindinių (įskaitant
kompiuterinio raštingumo ir IRT taikymo) ir kitų bendrųjų gebėjimų, mažas valstybės tarnautojų
mobilumas. Todėl Lietuvoje reikia investuoti į žmogiškuosius išteklius valstybės tarnyboje.
Reikia stiprinti valstybės tarnautojų motyvaciją bei visos valstybės tarnybos įvaizdį, kad mažėtų
valstybės tarnautojų išėjimo iš tarnybos grėsmė. Lietuvos valstybės tarnyboje karjeros tarnautojai
daugiausia moterys (horizontalioji segregacija), tačiau statutiniai tarnautojai ir visų įstaigų
vadovai – dažniausia vyrai (vertikalioji segregacija), todėl reikia imtis specialių veiksmų lygioms
galimybėms valstybės tarnyboje užtikrinti.
Lietuvoje įdiegtas ir taikomas strateginis planavimas, programinis biudžetas, vertinimas,
auditas, kitos veiklos valdymo priemonės, tačiau netenkina šių veiklos valdymo priemonių
rezultatų kokybė, jų naudojimas priimant sprendimus. Gerinant įvairias veiklos valdymo
priemones, reikia tobulinti viešosios politikos sudarymą ir jos įgyvendinimą.
Konsultuojantis su suinteresuotomis grupėmis, siekiant gerinti viešosios politikos sandarą
ir jos įgyvendinimą, mažai bendradarbiauja viešasis ir privatus sektorius.
Nors Lietuvoje pradėti diegti geresnio reglamentavimo principai, tačiau jie taikomi ne itin
efektyviai, dar trūksta aiškios geresnio reglamentavimo politikos. Egzistuoja tam tikra
administracinė našta verslui, kuri galėtų būti mažinama įgyvendinant ES geresnio reglamentavimo
iniciatyvą. Tai leistų geriau išnaudoti verslo potencialą.
Lietuvoje vyksta viešųjų politikų ir paslaugų reformos (ypač svarbios reformos aukštojo
mokslo ir sveikatos priežiūros srityse), dar nėra baigti liberalizuoti energetikos, transporto ir pašto
sektoriai. Lietuvos viešajame sektoriuje pradėtos diegti įvairios paslaugų kokybės iniciatyvos,
taikomos viešųjų paslaugų teikimo naujovės, tačiau jos apima nedidelę viešojo sektoriaus dalį. Be
to, Lietuvoje nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas, pernelyg mažai paslaugų
perkelta į elektroninę terpę, mažas jų interaktyvumo laipsnis. Reikia diegti naujas informacines
technologijas, vadybos metodus, kurie leistų teikti aukštesnės kokybės ir geriau prieinamas
viešąsias paslaugas ir taip patenkinti didėjančius piliečių poreikius ir lūkesčius.
Nors Lietuva efektyviai perkelia ES direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę, tačiau dar
neturi deramo pajėgumo derėtis, kad ES lygiu priimami sprendimai būtų kuo palankesni Lietuvai.
Taip pat kartais trūksta gebėjimų efektyviai taikyti ES nuostatas nacionaliniu lygiu, silpni kai
kurių reglamentavimo institucijų gebėjimai. Be to, Lietuvai reikia pasiruošti įgyvendinti naujas
ES iniciatyvas ir ES teisyno nuostatas. Tarptautinis bendradarbiavimas viešojo administravimo
srityje (be kita ko, tarp ES valstybių narių) gali būti naudojamas administraciniams gebėjimams
stiprinti ir viešojo administravimo kokybei gerinti.

75

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS STRATEGIJA
2.1 VIZIJA IR TIKSLAI
Vizija
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa remiasi strategine vizija, kuri buvo
suformuluota Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje. Pagal
šią viziją 2015 m. Lietuva turi pasiekti kai kurių senųjų ES šalių narių socialinio ir ekonominio
išsivystymo lygį. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytas
bendrasis ekonominės strategijos tikslas – mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą
nuo ES šalių vidurkio – atitinka šios vizijos formuluotę.
Žmogiškieji ištekliai, kaip esminis ūkio plėtros ir užimtumo didinimo išteklius Lietuvoje,
tampa vis reikšmingesnis šiuolaikinėje žinių ekonomikoje dėl intensyvios pasaulinės
konkurencijos ir greitų technologinių pokyčių. Siekiant sėkmingai konkuruoti šioje aplinkoje,
Lietuvoje reikia ne tik produktyviai panaudoti prieinamas žinias, bet ir kurti naujas žinias.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vizija:
Tinkami ir produktyvūs žmogiškieji ištekliai, tarnaujantys ūkio plėtros, užimtumo ir žinių
visuomenės poreikiams.
Reikia aiškiai išskirti du šios vizijos komponentus. Viena vertus, Lietuvos ūkyje būtina
sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, nes tai leistų sukurti didesnę pridėtinę vertę ir sudarytų
sąlygas gerinti gyvenimo kokybę. Antra vertus, reikia atsižvelgti į poreikį kaip galima greičiau
kurti žinių visuomenę, kuri sudarytų palankesnes sąlygas ūkiui augti ateityje ir užtikrintų pačios
visuomenės plėtrą. Tinkami žmogiškieji ištekliai suvokiami kaip žmonių turinčių tinkamų žinių,
gebėjimų ir įgūdžių greitai besikeičiančioje aplinkoje, visuma. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai –
tai produktyviai taikomos turi būti šalies ūkyje ar visuomenės gyvenime žinios, gebėjimai ir
įgūdžiai, kurie leistų pasiekti strateginius šalies socialinės ir ekonominės plėtros tikslus.
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytas pagrindinis
tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama
nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Šio ir kitų strateginių tikslų siekiama įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos prioritetus. Šios
strategijos pirmasis prioritetas „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ tiesiogiai
įgyvendinamas per ESF finansuojamą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Žinių
visuomenės kūrimas Lietuvoje reikalauja sukurti aktyviai darbo rinkoje dalyvaujančią visuomenę,
kurios nariai nuolat aktyviai įgyja, atnaujina, plečia savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei
produktyviai juos taiko šalies ūkyje ar visuomenės gyvenime. Todėl pagal minėtą prioritetą buvo
siekiama kelių uždavinių pritraukiant ir išlaikant žmones darbo rinkoje, siekiant aktyvesnio
mokymosi visą gyvenimą, plėtojant aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgą, siekiant efektyvesnio
viešojo administravimo.
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos trečiasis prioritetas siekia
skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Jame numatyti keli konkretesni tikslai
užimtumo, prisitaikymo ir nedarbo srityse. Pagal Europos užimtumo strategiją Lietuva jau dabar
yra pasiekusi kai kurių nustatytų tikslų ir standartų, tačiau kai kuriose srityse reikia papildomų
investicijų. Ypač Lietuvoje reikia nuolatinių ir efektyvių investicijų į žmogiškąjį kapitalą. Jos
leistų įgyti, atnaujinti ir taikyti žinias bei įgūdžius ūkyje ar visuomenės gyvenime.
Be to, Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos bendrame vertinime,
kurį 2006 m. atliko Europos Komisija, Lietuvai rekomenduojama šalinti keletą silpnybių, kurios
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susijusios su Žmogiškųjų išteklių plėtros programa: stiprinti mokslo ir technologijų pagrindą,
imtis papildomų pastangų stiprinant inovacijų sistemas, toliau stiprinti aktyvią darbo rinkos
politiką ir skatinti darbo jėgos mobilumą. Todėl šioje veiksmų programoje numatyta gerinti
žmogiškųjų išteklių kokybę ir didinti tyrėjų skaičių MTTP srityje, taip prisidedant prie
kompleksinės MTTP pajėgumo ir potencialo plėtros bei inovacijų sistemų stiprinimo. Naudojant
ESF paramą taip pat bus stiprinama aktyvi darbo rinkos politika, sudaromos palankios sąlygos
darbo jėgos mobilumui (profesiniam ir teritoriniam) naudojant įvairius veiksmus.
Stiprinant tarptautinį Lietuvos ūkio konkurencingumą, reikia remtis kompleksinėmis,
viena kitą papildančiomis priemonėmis, tarp kurių didelės reikšmės turi žmogiškieji ištekliai.
Ekonomikos augimo veiksmų programoje siekiama didinti aukštos pridėtinės vertės verslo, kurio
konkurencingumas pagrįstas žiniomis ir inovacine veikla, lyginamąją dalį. Pasiekti šį tikslą
neįmanoma be tinkamų ir produktyvių žmoniškųjų išteklių. Tokie žmogiškieji ištekliai reikalingi
kuriant inovacinius klasterius, aukštos kompetencijos centrus, pritraukiant tiesiogines užsienio
investicijas ir kitose srityse, kurios bus remiamos iš ERPF 2007–2013 m. pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programą.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje siekiama šių svarbiausiųjų tikslų:
1.
Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų
kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės
gyvenime.
2.
Padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas
plėtotis dinamiškai žinių visuomenei.
3.
Gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje, didinant Lietuvos MTTP
pajėgumą ir potencialą.
4.
Stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą.
Šie svarbiausieji tikslai atitinka 2007–2013 m. Bendrijos strateginių gairių prioritetą
„Daugiau ir geresnių darbo vietų“, Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
(2005–2008 m.) prioritetą užimtumo srityje „Skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį
kapitalą“ ir visus šio prioriteto tikslus. Be to, rengiant strategiją įvertintos ir Europos Komisijos
pastabos Nacionalinei Lisabonos strategijos įgyvendinimo programai.
Daugelis šioje veiksmų programoje įvardytų veiklų grupių tiesiogiai ar netiesiogiai
prisidės prie Europos Sąjungos horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, parama įmonių
darbuotojų mokymui naudosis tiek jauni, tiek pagyvenę, tiek neįgalūs darbuotojai. Be to, į
kiekvieną iš šių principų bus atsižvelgiama rengiant veiksmų programų įgyvendinimo
dokumentus – apibrėžiant veiksmų grupių prioritetus, tikslines grupes, priskiriant skirtingas
paramos normas ir pan. Bus skiriama ir papildoma parama: numatoma finansuoti veiksmus, kurie
padėtų konkrečiai grupei susirasti darbą ar išvengti socialinės atskirties („pirmojo darbo“ parama
jaunimui, profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims, socialinės paslaugos šeimose
prižiūrimiems asmenims, siekiant padėti globos namuose funkcijas vykdantiems gyventojams
(dažniausiai moterims) sugrįžti į darbo rinką ir pan.
Į kiekvieną iš šioje veiksmų programoje aprašytų prioritetų siekiama nuosekliai integruoti
ir tam tikras bendras (horizontalias) sritis. Pirmiausia tai sritys, jungiančios visus Lietuvos 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos prioritetus: lygios
galimybės, regioninė plėtra, informacinė visuomenė, darnus vystymasis. Bus siekiama, kad
skiriant lėšas būtų atsižvelgiama į bendrųjų (horizontalių) sričių poreikius. Norint šiose srityse
pasiekti apčiuopiamos pažangos, būtinos kryptingos visų trijų veiksmų programų (Žmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo) investicijos.
Reikia pabrėžti ir tam tikras horizontalias sritis, kurios ypač svarbios Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programai. Pagal kiekvieną iš prioritetų bus siekiama užtikrinti, kad būtų
laikomasi moterų ir vyrų lygių galimybių principo, skatinamas jaunimo mokymasis ir įtraukimas į
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darbo rinką, sudarytos sąlygos pagyvenusiems asmenims kuo ilgiau pasilikti darbo rinkoje
(paskatos „aktyviam senėjimui“), užtikrintas darbo rinkos ir mokymosi paslaugų prieinamumas
neįgaliesiems.
Lyčių lygybės principas apima kelis pagrindinius glaudžiai susijusius aspektus: vienodas
moterų ir vyrų galimybes būti ekonomiškai nepriklausomiems, vienodą atstovavimą priimant
sprendimus, galimybes derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, visų smurto formų prieš moteris
panaikinimą, lyčių stereotipų pašalinimą. Šiuo metu daugelio moterų situacija darbo rinkoje yra
gana sudėtinga; jų užimtumas ir ekonominis aktyvumas yra mažesnis už šalies vidurkį, skurdo
lygis – aukštesnis, o moterų kvalifikacija ir gebėjimai rinkoje dažnai panaudojami neefektyviai,
moterys nėra tinkamai atstovaujamos valstybės tarnyboje tarp įstaigų vadovų. Siekiant pažangos
lyčių lygybės srityje, parama pagal kiekvieną iš prioritetų bus skiriama atsižvelgiant ir jos
potencialų efektą lyčių atžvilgiu. Veiksmų programos lėšos prisidės įgyvendinant Valstybinę
moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1042 (Žin., 2005, Nr. 116–4202)).
Jaunimo (15–24 m.) nedarbo ir emigracijos sumažinimas padėtų geriau išnaudoti turimą
darbo jėgos potencialą, efektyviau naudoti biudžeto lėšas, pagerinti socialinę ir demografinę
padėtį visuomenėje. Jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje sunkiau dėl kelių tarpusavyje susijusių
priežasčių: darbo rinkos poreikių neatitinkantis išsilavinimas, darbo patirties stoka, kokybiškų
darbo vietų jauniems žmonėms trūkumas, nekvalifikuoto jaunimo motyvacijos dirbti stoka. Todėl
kryptingomis investicijomis planuojama spręsti šias problemas, remiant konkrečių jaunų žmonių
grupių (jaunų darbuotojų, jaunų bedarbių, socialinės rizikos grupėms priskiriamo jaunimo)
mokymąsi, integraciją į darbo rinką ir jų kokybišką užimtumą. Taip pat planuojama skatinti
jaunimą imtis tyrėjo karjeros arba tęsti ją MTTP srityje. Šie veiksmai prisidės ir prie Europos
jaunimo pakte numatytų tikslų pasiekimo.
Pagyvenusių asmenų (vyresnių nei 50 m.) ekonominis aktyvumas bei užimtumas tebėra
gana rimta problema. Šių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje planuojama skatinti, nes daugelis jų
yra darbingi ir turi vertingos darbo patirties. Be to, dirbantys pagyvenę asmenys gali užsitikrinti
aukštesnį pragyvenimo lygį, išvengti socialinės atskirties, sumažinti viešųjų išlaidų poreikį
įvairioms socialinės apsaugos priemonėms. Tuo tarpu šiems asmenims pasilikti darbo rinkoje
trukdo tiek nuolatinio mokymosi įgūdžių ir vertybių trūkumas, tiek skeptiškas visuomenės bei
darbdavių požiūris į dirbančius pagyvenusius asmenis. Parama bus teikiama siekiant prisidėti
įgyvendinant veiksmus, numatytus Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo
strategijos įgyvendinimo 2005–2013 metų priemonėse (patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr. 5–112).
Neįgaliųjų žinios ir gebėjimai darbo rinkoje nėra plačiai taikomi. Šiuo metu dirba tik kas
dešimtas negalią turintis asmuo, o bendras neįgaliųjų ekonominis aktyvumas yra žemas. Šią
situaciją būtina pakeisti, tuo labiau, kad darbo rinkoje jaučiamas darbo jėgos poreikis. Nepriimtina
ir tai, kad neįgalumas vis dar yra ir vienas iš rizikos veiksnių, galinčių lemti socialinę atskirtį.
Skiriant investicijas numatoma prisidėti įgyvendinant priemones, išdėstytas Nacionalinėje žmonių
su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programoje (patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850 (Žin., 2002, Nr. 57–2335).
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra išsamiau aprašytas šios veiksmų programos
2.6 skyriuje.
Siekiant padidinti ESF finansuojamų veiksmų efektyvumą, bus aktyviai remiami ir
skatinami tokie horizontalūs instrumentai kaip tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos,
partnerystė.
Žemiau aprašomas kiekvienas iš keturių Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
tikslų.
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1 veiksmų programos tikslas – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą,
skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti
darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.
Gyventojų ekonominio aktyvumo, darbo jėgos užimtumo, naujų darbo vietų kūrimo ir
lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių Lietuvos
ūkio augimą ir gyvenimo kokybę. Šį procesą galėtų paskatinti įvairūs veiksniai, kurie bus
įgyvendinami pagal visus keturis šios veiksmų programos prioritetus, įskaitant kokybiško
užimtumo didinimą, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimą, valstybės
administracinių gebėjimų stiprinimą. Be to, užimtumo augimas priklauso ne tik nuo investicijų į
žmogiškuosius išteklius, bet ir nuo kitų veiksnių (investicijų į infrastruktūrą, verslo aplinką bei
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios gerina užimtumo galimybes trumpuoju ir ilguoju
laikotarpiu). Todėl parama bus derinama su kitomis 2007–2013 m. veiksmų programomis, kurios
bus finansuojamos iš ERPF.
Atsižvelgiant į situacijos ir SSGG analizę, galima nurodyti tris pagrindinius iššūkius ir
atitinkamai veiksmų kryptis situacijai Lietuvos darbo rinkoje pagerinti. Pirma, būtina, kad įmonės
ir darbuotojai, reaguodami į nuolat kintančius rinkų poreikius, sugebėtų nuolat didinti gaminamos
produkcijos konkurencingumą, kokybę, darbo našumą. Antra, Lietuvos ūkiui reikia daugiau
darbo jėgos, todėl reikėtų skatinti visų gyventojų (įskaitant ekonomiškai neaktyvius ir darbo
neturinčius asmenis) įsitraukimą arba sugrįžimą į darbo rinką. Trečia, nemažai žmonių vis dar
susiduria su diskriminacija darbo rinkoje. Nuoseklus socialinės aprėpties skatinimas duotų
teigiamą ekonominį efektą, nes jis didintų įvairių socialinės rizikos asmenų ir socialinę atskirtį
patiriančių žmonių ekonominį aktyvumą bei prisidėtų prie visuomenės sanglaudos.
Gerinant gyventojų galimybes darbo rinkoje vis svarbesnis tampa kokybiškas užimtumas.
Tai apima daugelį aspektų: darbuotojui palanki darbo aplinka, sąlygos nuolat tobulinti
kvalifikaciją, galimybė tinkamai panaudoti turimas žinias ir įgūdžius, dirbti aukštą pridedamąją
vertę kuriantį darbą, turėti sveikas ir saugias darbo sąlygas, užsitikrinti pakankamas pajamas.
Siekiant kokybiško užimtumo, būtinos tiek įmonių, tiek darbuotojų pastangos pagal visas šioje
veiksmų programoje pristatomas veiksmų grupes. Pavyzdžiui, užimtumo kokybę gali pagerinti
įmonių investicijos į darbuotojų mokymą, nes įmonės yra suinteresuotos išlaikyti kvalifikuotus
darbuotojus, todėl tikėtina, kad jos įgyvendins ir kitas darbuotojų motyvaciją skatinančias
priemones. Darbuotojų ir bedarbių pastangos kelti kvalifikaciją taip pat prisideda prie kokybiško
užimtumo, nes tai suteikia galimybę pretenduoti į aukštesnę vertę kuriančias ir geriau mokamas
darbo vietas.
Šis tikslas yra tiesiogiai susijęs ir su pagrindiniais Lisabonos strategijos siekiais užimtumo
politikos srityje:
•
visiškas užimtumas (sumažinant nedarbą, skatinant gyventojų ekonominį aktyvumą,
didinant darbo jėgos paklausą ir pasiūlą);
•
darbo kokybės ir našumo gerinimas (didinant darbo vietų patrauklumą, gerinant
darbo kokybę ir našumą, mažinant dirbančiųjų už menką atlyginimą skaičių);
•
socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas (stiprinant socialinę aprėptį, gerinant
atskirties nuo darbo rinkos prevenciją, remiant socialinės atskirties grupių integraciją į
visuomenę, mažinant nedarbo ir darbo našumo regioninius skirtumus).
Skiriant šios veiksmų programos lėšas bus nuosekliai prisidedama prie Jungtinėse
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) nustatytų ES užimtumo
politikos prioritetų įgyvendinimo:
•
pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą
bei modernizuoti socialinės apsaugos sistemas;
•
gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti;
•
didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius.
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Iš esmės tokie pat tikslai užimtumo srityje akcentuojami ir Nacionalinėje Lisabonos
strategijos įgyvendinimo programoje, skirtoje Lisabonos programai ir Jungtinėms ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo gairėms (2005–2008 m.) įgyvendinti Lietuvoje. Ši veiksmų
programa yra vienas pagrindinių Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
apibrėžtų vidutinės trukmės užimtumo politikos tikslų ir uždavinių finansavimo šaltinių.
Minėti prioritetai žmogiškųjų išteklių srityje yra įvardyti ir Bendrijos strateginėse gairėse
„Ekonomikos augimą ir darbo vietas remianti sanglaudos politika“ (2007–2013 m.), kuriomis
remiantis parengta Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ši
veiksmų programa. Be to, papildomai numatyta parama administraciniams gebėjimams stiprinti ir
viešojo administravimo efektyvumui didinti.
Ši veiksmų programa tiesiogiai prisidės ir prie Jungtinėse ekonomikos augimo ir darbo
vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) bei Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje numatytų užimtumo politikos kiekybinių rodiklių pasiekimo. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programoje naudojami patikslinti rodikliai, nes ES struktūrinių fondų parama
planuojama iki 2013 m. (o Lisabonos strategijos siekiai yra apibrėžti iki 2010 m.). Numatoma,
kad šios veiksmų programos investicijos prisidės didinant gyventojų užimtumo lygį:
•
15–64 m. gyventojų – iki 70 proc. (iki 2013 m.);
•
moterų – iki 61,5 proc. (iki 2013 m.);
•
55–64 m. gyventojų – iki 52 proc. (iki 2013 m.).
Investicijos į žmogiškuosius išteklius gali duoti didžiausią ilgalaikį ekonominį efektą,
tačiau jos kartu yra pačios sudėtingiausios planavimo ir valdymo požiūriu investicijos. Norint
pasiekti minėtus kiekybinius rodiklius, efektyviai naudoti šias investicijas ir siekti ilgalaikio
poveikio. Geram investicijų valdymui užtikrinti, bus nuosekliai taikomi socialinės partnerystės
principai ir glaudžiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais programavimo, įgyvendinimo
bei vertinimo proceso metu.
Siekiant tobulinti socialinės aprėpties ir užimtumo politikos kokybę bei teikiamas
paslaugas, taip pat padidinti ESF finansuojamų veiksmų efektyvumą, bus aktyviai remiami ir
skatinami tokie horizontalūs instrumentai kaip tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos,
partnerystė.
Veiksmų programos tikslas didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir
visuomenės gyvenime bus įgyvendinamas pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė
aprėptis“.
2 veiksmų programos tikslas – padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą
gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei
Viena svarbiausių konkurencingos ekonomikos, žinių visuomenės plėtros ir socialinės
atskirties prevencijos prielaidų yra aktyvus visų amžiaus grupių gyventojų mokymasis.
Pripažįstama, jog švietimo sistema negali suteikti gebėjimų rinkinio visam gyvenimui. Žinias,
kompetenciją ir įgūdžius būtina ne tik kokybiškai suteikti, bet ir juos nuolat atnaujinti. Nuolatinis
žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas vaidina labai svarbų vaidmenį žinių visuomenėje ir
ekonomikoje. Pastarajai būdingi spartūs technologiniai pokyčiai ir pasaulinė konkurencija, todėl
ypatingas dėmesys bus skiriamas mokymosi visą gyvenimą sistemai Lietuvoje, kad ji geriau
atitiktų asmens ir šalies ūkio poreikius.
Lietuvos švietimo sistema pagal didelę dalį formaliojo švietimo rodiklių nedaug atsilieka
nuo ES šalių vidurkio ar jį lenkia. Pagal mokinių pasiekimų tyrimų rodiklius per pastaruosius
metus Lietuva sparčiai pažengė bendrojo lavinimo sistemoje. Aukštesni nei ES vidurkis Lietuvos
jaunimo pagrindinio ir bendrojo lavinimo programų baigimo rodikliai ir žemesni ankstyvo
iškritimo rodikliai. Labai didelė dalis jaunimo įgyja aukštąjį išsilavinimą. Nepaisant jaunimo
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aktyvumo siekiant viduriniojo ir aukštojo mokslo, Lietuvos mokymosi visą gyvenimą rodikliai
yra vieni prasčiausių ES.
Šią problemą daugiausia lemia tai, kad Lietuvoje neišvystytas neformalusis švietimas, o
konkrečiai – formaliojo švietimo sistema per mažai dalyvauja teikiant neformaliojo švietimo
paslaugas. Tai pirmiausia problema pačiai švietimo (įgijus pagrindinį išsilavinimą) sistemai, nes
dėl demografinių veiksnių – nuo 1990 m. drastiškai mažėjusio gimstamumo – nuo 2006 m. ir
vėliau į profesinio mokymo, po to aukštojo mokslo įstaigas ateis gerokai mažiau jaunimo. Todėl
toliau blės ir taip menkas švietimo įstaigų ekonominis gyvybingumas, joms taps sudėtinga
išlaikyti infrastruktūrą ir pasisamdyti kvalifikuotus specialistus. Negana to, tai yra kertinė
problema šalies ekonomikai. Žemas darbo jėgos tęstinio mokymosi lygis lemia tai, kad lėčiau
kuriamos ir diegiamos naujos technologijos, lėčiau auga produktyvumas ir mažėja ūkio
konkurencingumas.
Siekiant spręsti šias problemas keliamas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
tikslas – padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis
dinamiškai žinių visuomenei. Laukiama, kad Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
parama padės pasiekti šiuos kiekybinius uždavinius mokymosi visą gyvenimą srityje:
•
5–24 metų vaikų ir jaunuolių bruto mokymosi aprėptis – 88 proc. (84 proc. –
2005 m.);
•
25–64 metų gyventojų, per paskutines 4 savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio
mokymo veikloje, dalis – 11 proc. (6,3 proc. – 2005 m.).
Siekdama šio tikslo, švietimo sistema turi nuolat mokytis ir tobulėti, žvelti į perspektyvą,
numatyti visuomenės poreikių pokyčius ir pagal juos keistis. Todėl pirmiausia reikalinga
veiksmingai ir lanksčiai veikianti švietimo ir mokymo institucijų sistema, laiduojanti visą
mokymosi galimybių spektrą, pradedant priešmokykliniu ugdymu visomis formaliojo švietimo
pakopomis ir baigiant neformaliojo, savarankiško mokymosi galimybėmis, kurios turi būti
prieinamos kiekvienam šalies gyventojui per visą jo gyvenimą, kad tenkintų įvairius ir kintančius
jo asmeninio ir profesinio tobulėjimo poreikius. Visiems Lietuvos gyventojams turi būti
sudaromos galimybės naudotis kokybiškomis mokymosi paslaugomis, padedančiomis įgyti,
papildyti ir atnaujinti darbo rinkoje reikalingą kompetenciją. Švietimo ir mokymosi formų
lankstumas ir įvairovė, informacijos ir visapusės pagalbos besimokantiems sistema turi užtikrinti
šių paslaugų prieinamumą visuomenės grupėms, kurios yra labiausiai apleistos švietimo požiūriu:
specialiųjų poreikių, socialinės rizikos, darbininkiškų profesijų asmenims, kaimo vietovių
gyventojams.
Planuojant investicijas į mokymosi visą gyvenimą plėtrą atsižvelgta į Europos Sąjungos
strateginius dokumentus – 2005 m. pavasario ES Vadovų Tarybos susitikime atnaujintą Lisabonos
strategiją, Jungtines ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires (2005–2008 m.), Bendrijos
strategines gaires „Ekonomikos augimą ir darbo vietas remianti sanglaudos politika“ (2007–
2013 m.) – ir rekomendacijas. Apibrėžiant veiksmų grupes vadovautasi Europos socialinio fondo
reglamento projektu.
Mokymosi visą gyvenimą institucijų sistemos tobulinimas atitinka gairės „Daugiau ir
geresnių darbo vietų“ prioritetą „Padidinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą per geresnį švietimą ir
įgūdžius“, kuriame numatyta remti švietimo ir mokymo sistemų reformas. Tobulinant Lietuvos
švietimo sistemos ir įstaigų valdymą, vykdant įstaigų tinklo optimizavimą, stiprinant gebėjimus,
ypač kokybės užtikrinimo ir metodinės pagalbos srityje, bus didinamas šios sistemos lankstumas,
atvirumas, našumas ir kartu užtikrinama geresnė paslaugų kokybė ir prieinamumas. Lietuva daug
dėmesio skirs rekomendacijai investuoti į kvalifikacijų, įskaitant neformaliai ir savarankiškai
įgytų, patikros ir pripažinimo sistemas, kurios taps kuriamos nacionalinės kvalifikacijų sistemos
dalimi, įgyvendinti.
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Mokymosi visą gyvenimą kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas, daug dėmesio
skiriant švietimo požiūriu labiausiai apleistų visuomenės grupių mokymosi poreikiams tenkinti,
atitinka gairės „Daugiau ir geresnių darbo vietų“ prioritetą „Padidinti investicijas į žmogiškuosius
išteklius per geresnį švietimą ir įgūdžius“, kuriame reikalaujama užtikrinti patrauklių, prieinamų ir
aukštos kokybės švietimo paslaugų pasiūlą visuose švietimo lygmenyse. Tokio sisteminio
požiūrio bus laikomasi įgyvendinant Lietuvos gyventojų galimybių mokytis visą gyvenimą
didinimo uždavinius. Daug dėmesio bus skiriama diegti darnaus vystymosi nuostatus Lietuvos
švietimo sistemoje, siekiant, kad pati švietimo sistema aktyviai mokytųsi, bendradarbiautų ir
sparčiai tobulėtų. Didinant investicijas į švietimą, įgyvendinami ir kiti darnaus vystymosi
politikos tikslai – didinama socialinė aprėptis ir mažinamas skurdas, prisidedama prie visuomenės
senėjimo keliamų problemų sprendimo. Daug dėmesio bus skiriama pagrindinių gebėjimų
plėtotei, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje KOM (2005)548 dėl
pagrindinių gebėjimų visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi ir akcentuojama Jungtinėse
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) bei jų vykdymo metinėse
pažangos ataskaitose.
Veiksmų programos tikslas padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą
gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, bus įgyvendinamas pagal
2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“.

3 veiksmų programos tikslas – gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje,
didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą
Svarbiausioji ūkio augimo ir užimtumo sąlyga yra visapusis šalies MTTP, inovacijų
sistemos gebėjimų stiprinimas ir potencialo plėtojimas. MTTP ir inovacijos yra esminiai
veiksniai, kurie skatina ūkio augimą ir produktyvumą. Nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje siekiama sudaryti sąlygas verslui naudotis viešojo sektoriaus MTTP
rezultatais ir pačiam investuoti į MTTP, plėtojant bendrą valstybės MTTP pajėgumą.
ES siekiama didinti nacionalines išlaidas MTTP iki 3 proc. BVP. Atsižvelgiant į dabartinį
Lietuvos išlaidų dydį MTTP ir ateities ūkio plėtros tendencijas, Lietuvai būtų labai sudėtinga
pasiekti, kad 2010 m. išlaidos MTTP sudarytų 3 proc. BVP. Tačiau nacionalinėje Lisabonos
strategijos įgyvendinimo programoje siekiama, kad 2010 m. išlaidos MTTP sudarytų 2 proc. BVP
(atitinkamai po 1 proc. viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus lėšų). Verslo sektoriuje reikia labai
padidinti MTTP išlaidas (nuo 0,16 proc. 2004 m. iki 1 proc. 2010 m.). Nors viešajame sektoriuje
reikia mažiau didinti išlaidas (nuo 0,6 proc. 2004 m. iki 1 proc. 2010 m.), bet jame labai svarbu
didinti esamų išlaidų efektyvumą bei MTTP veiklos atitiktį visuomenės ir verslo poreikiams.
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos bendrame vertinime, kurį
2006 m. atliko Europos Komisija, Lietuvai rekomenduojama daugiau dėmesio teikti mokslo ir
technologinės bazės stiprinimui, be kita ko, didinant viešąsias išlaidas MTTP, kad būtų pasiektas
ambicingas 2 proc. išlaidų nuo BVP tikslas 2010 m. Nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje pateikti pasiūlymai dėl papildomų valstybės asignavimų ir fiskalinių
priemonių MTTP sektoriui stiprinti, kad didėtų bendrosios išlaidos MTTP srityje. Be to, 2007–
2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai (iš ERPF, ESF) prisidės prie MTTP išlaidų didinimo.
Kaip buvo minėta esamos būklės analizės dalyje, Lietuvoje būdingas aukštas mokslinių
tyrimų potencialas tam tikrose taikomųjų mokslinių tyrimų srityse, formuojasi nacionaliniai
kompetencijos centrai ir tinklai. Viešojo sektoriaus MTTP nėra nukreipta į visuomenės ir ūkio
poreikius, MTTP rezultatai mažai panaudojami versle. Be to, dabartiniai žmogiškieji ištekliai
MTTP srityje nei kokybe, nei kiekybe neatitinka dabartinių ir ateities poreikių. Tačiau Lietuva
gali pasinaudoti bendros ES mokslinių tyrimų erdvės ir dalyvavimo tarptautinėse MTTP
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programose galimybėmis, taip pat pritraukti tiesiogines užsienio investicijas aukštųjų technologijų
srityje.
Todėl svarbiausias Lietuvos tikslas MTTP srityje yra didinti Lietuvos MTTP pajėgumą ir
potencialą. Kaip rekomenduojama Bendrijos strateginėse gairėse, ES struktūrinių fondų paramą
siekiama sutelkti aukštos kompetencijos centruose ir tinkluose bei panaudoti nacionalinėms
programoms įgyvendinti. Aukštesnis MTTP pajėgumas nacionaliniu lygiu leistų Lietuvai geriau
dalyvauti Europos moksliniuose tyrimuose. Šio tikslo turi būti siekiama kompleksiškai, t. y.
naudojant žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros bei įvairaus bendradarbiavimo priemones, kurios
būtų finansuojamos 2007–2013 m. iš ESF ir ERPF. Nacionalinių programų finansavimas iš ERPF
ir ESF leistų efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų paramą MTTP srityje, kuri duotų geresnį
struktūrinį poveikį. Nacionalinės programos būtų rengiamos ir įgyvendinamos prioritetinėse
MTTP srityse, kurių skaičius bus ribotas. Prioritetinės MTTP sritys ir nacionalinės programos bus
patvirtintos vėlesniu etapu (į išankstinio vertinimo pastabą bus atsižvelgta vėliau).
Aukštesni viešojo sektoriaus MTTP gebėjimai leistų vykdyti efektyvesnę MTTP veiklą,
kuri geriau atitinka visuomenės ir verslo poreikius, bei leistų kurtis aukštųjų technologijų
įmonėms, kurios pritaikytų mokslo institucijose atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus komercijos
reikmėms. Aukštesni privačių įmonių tyrimų ir inovacijų gebėjimai leistų geriau panaudoti
esamas ir kurti naujas technologijas, ir tai skatintų naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą.
Aukštesni MTTP gebėjimai viešajame ir privačiame sektoriuje taip pat sudarytų sąlygas Lietuvos
mokslo institucijoms ir verslo įmonėms geriau dalyvauti tarptautinėse MTTP programose,
pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į aukštųjų technologijų sritį (įskaitant užsienio mokslo
centrus).
Viena iš svarbiausiųjų MTTP pajėgumo dalių, kurios siekiama Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programoje, yra žmogiškųjų išteklių kokybė ir kiekybė MTTP srityje. Šis tikslas turi du
svarbius aspektus. Pirma, Lietuvoje reikia tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją. Antra,
Lietuvoje bus siekiama didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį. Šis tikslas būtų skirtas
papildyti ERPF investicijas MTTP srityje (investicijas į mokslinius tyrimus, MTTP infrastruktūrą,
mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą ir t. t.). ESF parama gali papildyti 7 bendrosios
programos paramą Lietuvoje 2007–2013 m. laikotarpiu (ypač pagal prioritetą „Pajėgumai“,
kuriame numatyta parama visam neišnaudotam mokslinių tyrimų potencialui atverti
„konvergencijos“ regionuose).
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa įgyvendina pirmąjį Lietuvos 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos prioritetą „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai
žinių visuomenei“. Trečioji šio prioriteto kryptis skirta aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgai
plėtoti. Esamos būklės ir ateities tendencijų analizė rodo, kad darbo rinkoje auga ir ateityje augs
aukštos kvalifikacijos darbuotojų (įskaitant tyrėjų) paklausa, kuriai patenkinti reikia imtis tinkamų
pastangų dėl pasiūlos. Esami žmogiškieji ištekliai MTTP srityje neatitinka dabartinių ir ateities
poreikių dėl įvairių problemų (mažo tyrėjų skaičiaus, jų senėjimo, „protų nutekėjimo“,
nepakankamos kvalifikacijos). Žmogiškieji ištekliai yra vienas iš svarbiausiųjų veiksnių
pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, ypač aukštųjų technologijų srityje, todėl Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programoje bus siekiama gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę
pagrindinėse mokslo šakose, kurios orientuotos į žiniomis pagrįstus ekonomikos ir darbo rinkos
poreikius.
Laukiama, kad Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos parama padės pasiekti prie
šiuos kiekybinius uždavinius MTTP srityje:
•
padidėjęs tyrėjų skaičius (bendras skaičius, tenkantis tūkstančiui darbuotojų/skaičius
versle) – 6,1/15 proc. (5,12/6,6 proc. – 2004 m.);
•
mokslinės publikacijos 1 mln. gyventojų – 400 vnt. (242 vnt. – 2004 m.);
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•
jaunesnio amžiaus tyrėjai (tyrėjai, turintys daktaro laipsnį, amžiaus grupėse iki
45 metų, be verslo sektoriaus) – 50 proc. (38,2 proc. daktarų trijose amžiaus grupėse iki 45
m. (iki 25 m., 25–34 m., 35–44 m.) – 2004 m.).
Šis veiksmų programos tikslas gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP
srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, bus įgyvendinamas pagal 3 prioritetą
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

4 veiksmų programos tikslas – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo
administravimo efektyvumą
Šiuolaikinėje žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje institucijos ir viešoji politika įgauna
vis didesnės reikšmės, nes jos turi ne tik sudaryti palankias sąlygas rinkoms efektyviai veikti,
šalinti jų trūkumus, bet ir skatinti žinių kūrimą bei perdavimą. Lisabonos strategijoje
pripažįstama, kad efektyvus viešasis administravimas yra svarbi ūkio konkurencingumo sąlyga.
Atnaujintoje Lisabonos strategijoje siūloma geresnė teisėkūra, viešųjų politikų sudarymas ir jų
įgyvendinimas, kad būtų sudarytos sąlygos ūkio augimui ir užimtumui,. Pagal ESF reglamentą,
nauja administracinių gebėjimų ir viešojo administravimo prioritetinė sritis pirmą kartą bus
finansuojama 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu tose ES valstybėse narėse ar jų regionuose,
kurie gaus ES struktūrinę paramą pagal konvergencijos tikslą. Todėl Lietuvoje siekiama stiprinti
administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą visais valdymo lygiais
(centriniu, teritoriniu ir vietos savivaldos). Taip pat bus atsižvelgiama į skaidrumo poreikį
viešajame administravime.
Kaip rekomenduojama 2007–2013 m. Bendrijos strateginėse gairėse, nauju programavimo
laikotarpiu planuojama daugiausia dėmesio teikti toms svarbioms nacionalinei viešojo
administravimo reformai sritims, kurios labiausiai riboja socialinę bei ekonominę plėtrą..
Labiausiai socialinę ir ekonominę plėtrą Lietuvoje riboja per maža valstybės sektoriaus išlaidų
dalis, nukreipta į ūkio augimą didinančias kategorijas, nepakankama orientacija į rezultatus, taip
pat išliekantys ekonominės veiklos reguliavimo apribojimai, kita administracinė verslo našta bei
reformuotina viešoji politika ilgalaikio valstybės finansų ir ekonomikos augimo tvarumo
kontekste. Šie apribojimai atitinka kelias Lisabonos jungtines gaires (2 gairę dėl ekonominio ir
finansinio tvarumo užtikrinimo, 3 gairę dėl efektyvaus išlaidų paskirstymo, 14 gairę dėl geresnio
reglamentavimo ir t. t.).
Lietuvos viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija, kurią Lietuvos Respublikos
Vyriausybė patvirtino 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, sudaro šio prioriteto pagrindą.
Šioje strategijoje numatyta tokia viešojo administravimo vizija: „teikianti geresnes viešąsias
paslaugas ir atsižvelgianti į asmenų poreikius viešojo administravimo sistema, perimanti ES
institucinę, administravimo ir politinio proceso patirtį“. Šioje strategijoje numatytas strateginis
tikslas – sukurti skaidrią, veiksmingą, nukreiptą į rezultatus ir tinkamą asmenų aptarnavimą
viešojo administravimo sistemą, pagrįstą IT. Programuojant ESF paramą pagal šį prioritetą taip
pat buvo atsižvelgta į kitus strateginius dokumentus ir poreikius. ESF parama pagal šį prioritetą
prisidės prie Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo pagal jos 2007–
2010 m. priemonių planą bei kitų strategijų programas ar priemonių planus. Po 2010 m. Viešojo
administravimo plėtros strategija bus peržiūrėta. Viešojo administravimo reformos metu ir
naudojant ESF paramą bus vadovaujamasi principais, kurie numatyti naujoje Viešojo
administravimo įstatymo redakcijoje (įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno
langelio“). Be to, 2007–2013 m. laikotarpiu ESF paramos panaudojimas viešojo administravimo
srityje remsis „organizacinio pajėgumo“ atitinkamoms intervencijoms principu. Tai reiškia, kad
84

prieš suteikiant ESF finansavimą iš pradžių bus įvertinamas atitinkamų valdžios ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pajėgumas.
Lietuvoje taip pat reikia investuoti į žmogiškuosius išteklius valstybės tarnyboje,
atsižvelgiant į žinių, gebėjimų ir įgūdžių trūkumus bei į ateities tendencijas žmogiškųjų išteklių
srityje (senėjimą, „protų nutekėjimą“ ar išėjimą į privatų sektorių). Tai leistų valstybės
tarnautojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems valstybės ir savivaldybių institucijose bei
įstaigose, įgyti ir atnaujinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius (mokantis visą gyvenimą) bei juos
produktyviai panaudoti viešajame administravime (valdant valstybę, reglamentuojant ekonominę
veiklą, teikiant viešąsias paslaugas) kintančioje aplinkoje.
Nepaisant strateginio planavimo, programinio biudžeto ir kitų įdiegtų veiklos valdymo
priemonių, Lietuvoje dar per mažai orientuojamasi į rezultatus (minėtų priemonių kokybė ir jų
naudojimas priimant sprendimus dar nepakankamas). Todėl reikia gerinti veiklos valdymą
Lietuvoje, kad viešoji politika ir biudžeto išlaidos (įskaitant valstybės investicijas) atitiktų
strateginius prioritetus, būtų efektyviau įgyvendinama, darytų didesnį tęstinį poveikį ir taip
sudarytų palankesnes sąlygas ūkio augimui ir užimtumui.
Be to, Lietuvoje per mažai bendradarbiauja viešasis ir privatus sektorius (konsultuojantis
su suinteresuotomis grupėmis, siekiant gerinti viešojo administravimo efektyvumą ir skaidrumą).
Toks bendradarbiavimas taip pat prisidėtų prie žinių visuomenės plėtros, nes sudarytų sąlygas
valstybės tarnautojams bei įvairių suinteresuotųjų grupių atstovams tobulinti savo žinias,
gebėjimus ir įgūdžius bei produktyviai juos panaudoti valstybės valdyme dalyvaujant sprendimų
priėmimo ar teisėkūros procese.
Lietuvoje vis dar yra tam tikra administracinė našta verslui. Ją sumažinus būtų galima
geriau išnaudoti verslo potencialą ir taip prisidėti prie ūkio konkurencingumo didinimo. Todėl
Lietuvoje reikia didinti ekonominės veiklos reglamentavimo kokybę ir mažinti administracinę
naštą verslui, taip įgyvendinant ES geresnio reglamentavimo iniciatyvą. Taip pat reikia didinti
viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą verslui bei piliečiams, kad būtų patenkinti didėjantys jų
poreikiai ir lūkesčiai. Pagaliau Lietuvoje vyksta ir ateityje planuojamos atskirų institucijų
viešosios politikos ir paslaugų reformos (ypač svarbios aukštojo mokslo ir sveikatos priežiūros
reformos), kurių finansavimas iš ES struktūrinių fondų sudarytų palankesnes sąlygas ūkio
augimui ir užimtumui.
Nors Lietuva yra viena iš pirmaujančių šalių perkeliant ES direktyvas į nacionalinę teisę,
tačiau jai vis dar trūksta pajėgumų perkelti ir taikyti atskirus ES teisyno nuostatus nacionaliniu
lygiu. Be to, Lietuvoje reikia gerai pasiruošti įgyvendinti esmines naujas ES iniciatyvas ir naujus
teisyno nuostatus (tokius kaip atnaujintos Lisabonos strategijos ar naujos paslaugų direktyvos),
kad būtų prisidėta prie jų tikslų pasiekimo ES ir nacionaliniu lygiu.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa įgyvendina Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos prioritetą „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių
visuomenei“. Jis yra susijęs su žinių visuomenės kūrimu Lietuvoje, kuriai reikalingi įgyjantys,
atnaujinantys, plečiantys savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius nariai, taikantys visa tai šalies ūkyje
(įskaitant viešąjį sektorių, valstybės tarnybą bei suinteresuotąsias grupes, kurios dalyvauja
teisėkūros ar sprendimų priėmimo procese). Ketvirtojoje šio prioriteto kryptyje siekiama
efektyvesnio viešojo administravimo. Joje numatyti ES teisyno nuostatų, gero viešosios politikos
ar jos programų sudarymo ir įgyvendinimo, ekonominės veiklos reglamentavimo, viešųjų politikų
ir paslaugų reformos, bendradarbiavimo, partnerystės ir kiti poreikiai, kurie detalizuojami šio
prioriteto aprašyme.
Laukiama, kad Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos parama padės pasiekti
šiuos kiekybinius uždavinius viešojo administravimo ir administracinių gebėjimų srityje:
•
gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (proc.)
– ne mažiau kaip 40 proc. (35 proc. 2005 m.);
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•
didėjantis valdymo veiksmingumas (Pasaulio banko rodiklis) - iki 1,25 (0,85, 2005
m.);
•
gerėjanti reguliavimo kokybe (Pasaulio banko rodiklis) – iki 1,3 (1,13, 2005 m.).
Šis veiksmų programos tikslas stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo
administravimo efektyvumą bus įgyvendinamas pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.
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2.2. 1 PRIORITETAS. „KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“
Šiame prioritete siekiama šių uždavinių:
•
gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių (ESF reglamento
3(1)(a) str.);
•
skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje(ESF reglamento 3(1)(b)
str.);
•
stiprinti socialinę aprėptį (ESF reglamento 3(1)(c) str.).
Šio prioriteto intervencijos logika yra pagrįsta prielaida, kad valstybės investicijos padės
geriau suderinti darbo jėgos (ypač kvalifikuotos darbo jėgos) pasiūlą ir paklausą, o tai ilguoju
laikotarpiu duos teigiamą ir tęstinį ekonominį efektą, kuris pranoks skirtas investicijas. Štai
skatinant darbuotojų ir įmonių prisitaikymą ar vystant gyventojų bendruosius įgūdžius bus
investuojama į darbo jėgos kokybę ir jos našumo didinimą (vadinasi, didinama kvalifikuotos
darbo jėgos pasiūla). Tai turės teigiamą poveikį darbo jėgos paklausai, nes sėkmingai dirbančios
įmonės sieks naujos darbo jėgos arba atitinkamus įgūdžius įgiję gyventojai steigs savarankišką
verslą (reikia turėti omenyje ir SSGG analizėje nurodytas tolesnio ekonomikos augimo, palankios
verslo aplinkos, tolesnės ekonominės integracijos į ES rinką galimybes). Darbo jėgos paklausą
didins ir įvairios remiamojo įdarbinimo paskatos (socialinėse įmonėse, „pirmojo darbo“ parama ir
pan.). Tuo tarpu darbo jėgos pasiūlą didins iniciatyvos, skirtos gyventojų užimtumo ir ekonominio
aktyvumo lygiui pakelti, socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į
darbo rinką skatinti. Šios iniciatyvos padės tokioms gyventojų grupėms įgyti darbo rinkoje
vertinamų žinių, praktinių įgūdžių, skatins jų motyvaciją dirbti. Geresnis darbo jėgos pasiūlos ir
paklausos suderinimas, kvalifikuotų darbo vietų kūrimas ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūla ilguoju
laikotarpiu padės iš esmės pagerinti socialinę gyventojų situaciją, užtikrinti aukštesnį
pragyvenimo lygį bei gyvenimo kokybę.
Skatinant kokybišką užimtumą bei socialinę aprėptį, būtina nuolat ieškoti naujų,
inovatyvių sprendimų ir juos pritaikyti praktikoje. 2004–2006 m. inovatyvių spendimų socialinėje
srityje paieškai buvo skirta ES Equal iniciatyva. Išankstinio vertinimo ataskaitoje siūloma
pasinaudoti Equal patirtimi, gera praktika ir skirti dėmesio Equal pasiekimams diegti į politiką.
Veiksmų programoje numatoma nuosekliai vadovautis Equal iniciatyvos principais (skatinti
tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystę, inovatyvių sprendimų paiešką ir jų nuoseklų diegimą
politikoje) ir juos taikyti ne tik socialinėje, bet ir užimtumo srityje.
Partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas (pasikeitimas informacija, gerąja praktika,
žmonėmis, bendri veiksmai tarp institucijų), inovacijų skatinimas kaip horizontalūs principai
bus naudojami įgyvendinant visas I prioriteto veiklas, jei šių principų taikymas yra efektyvus
būdas pasiekti numatytų tikslų. Tai ypač svarbu siekiant tobulinti socialinės aprėpties ir užimtumo
politikos kokybę bei teikiamas paslaugas, taip pat padidinti ESF finansuojamų veiksmų
efektyvumą. Tiesa, kalbant apie konkrečias veiklas šie principai yra nevienodai svarbūs – žemiau
pateikiamoje lentelėje nurodytos I prioriteto veiklos, kurias įgyvendinant planuojama, kad minėti
principai galėtų būti ypač svarbūs ir efektyvūs siekiant užsibrėžtų tikslų, todėl bus aktyviai
siekiama juos taikyti. Galutiniai akcentai priklausys nuo konkrečios veiklos pobūdžio, valstybės
politikos atitinkamoje srityje tobulinimo galimybių bei tikslinių grupių poreikio.
Prioriteto
uždaviniai

ŽIP VP 1 prioriteto Intervencijų sritys

Gerinti
darbuotojų ir

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse ir viešajame
sektoriuje
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Tarptautin
is
bendradar
-biavimas

Inovacijos

Partnerystė

√

įmonių
prisitaikymą
prie rinkos
poreikių
Skatinti
gyventojų
užimtumą ir
dalyvavimą
darbo
rinkoje
Stiprinti
socialinę
aprėptį

√
√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos
veiksmai

√

√

√

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
įsitraukimo į darbo rinką skatinimo veiklą

√

√

√

Socialinio dialogo skatinimas ir įmonių socialinė atsakomybė
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
Kompiuterinio raštingumo ir verslumo įgūdžių ugdymas
Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas
Darbo jėgos nukreipimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
Užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos, bedarbių ir
darbuotojų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas,
neformalusis švietimas, remiamas įdarbinimas
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

√
√

√
√

Prioriteto aprašymas
Darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie rinkos poreikių gerinimas
Situacijos ir SSGG analizė parodė, kad intensyvėjanti globalizacija, konkurencija pasaulio
rinkose, naujosios technologijos ir ekonominė integracija ES Lietuvos įmonėms bei darbo jėgai
teikia papildomų galimybių bei kelia naujus iššūkius. Ilgą laiką svarbus Lietuvos įmonių
konkurencingumą lemiantis veiksnys buvo žema darbo jėgos kaina, tačiau šio veiksnio svarba
ateityje iš esmės sumažės. Vis svarbesni tampa tokie veiksniai, kaip darbo našumas, kuriama
pridėtinė vertė, produkcijos kokybė ir inovatyvumas. Ne mažiau svarbus ir darbo jėgos
lankstumas, t. y. motyvacija ir sugebėjimas greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių (įgyti
papildomų žinių, įgūdžių ir kt.). Kalbant apie darbo jėgos paklausą, planuojama, kad šalies ūkis
ateityje turės vis labiau orientuotis į aukštąsias ir vidutiniškai aukštas technologijas, o
kvalifikuotos darbo jėgos šiose srityse trūksta.
Skiriant paramą darbuotojų ir įmonių prisitaikymui gerinti, bus prisidedama įgyvendinant
Jungtinėse ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėse (2005–2008 m.) įvardytus etapus,
(remiantis šiomis gairėmis suformuluota ir Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programa):
•
skatinti lankstumą derinant jį su užimtumo saugumu ir mažinti darbo rinkos
segmentaciją, deramai atsižvelgiant į socialinių partnerių vaidmenį (gairė Nr. 21);
•
plėtoti investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir gerinti jų panaudojimą (gairė Nr. 23):
Bendrijos strateginėse gairėse „Ekonomikos augimą ir darbo vietas remianti sanglaudos
politika“ (2007–2013 m.) akcentuojama, kad gerinant darbuotojų ir įmonių prisitaikymą būtina
didinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, derinti darbo rinkos lankstumą su užimtumo
saugumu, mažinti darbo rinkos susiskaidymą, skatinti socialinių partnerių vaidmenį užimtumo
politikos srityje. Pabrėžiama, kad šioje srityje būtinas strateginis ir sisteminis požiūris; daug
dėmesio turėtų būti skiriama įtraukti SVV darbuotojus, nekvalifikuotus arba pagyvenusius
darbuotojus į mokymosi procesą ir tobulinti tokius įgūdžius, kaip kompiuterinis raštingumas ir
vadyba.
Pasiekus šį uždavinį bus prisidėta prie minėtų ES dokumentų ir konkrečioms sritims skirtų
nacionalinių strategijų, programų ir priemonių planų įgyvendinimo. Šios veiksmų programos
strategijoje jau įvardyti svarbiausi nacionaliniai strateginiai dokumentai (įskaitant horizontaliąsias
sritis). Be to, pagal 1 uždavinį bus remiamos priemonės, numatytos Mokymosi visą gyvenimą
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užtikrinimo strategijoje ir jos įgyvendinimo veiksmų plane (patvirtinta švietimo ir mokslo
ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A183 (Žin., 2004, Nr. 56–1957)). Socialinės partnerystės srityje aktualus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 2005–2006 metų socialinės
partnerystės plėtros priemonių planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2005 m.
sausio 25 d. sprendimu) – numatoma remti veiksmus, kurie atsispindės tokio pobūdžio planuose
po 2007 m. ir vėliau.
Šio uždavinio įgyvendinimas nuosekliai papildys paramą, teikiamą pagal 2007-2013 m.
Kaimo plėtros programą. Įgyvendinant ją bus finansuojamas asmenų, užsiimančių žemės, miškų
ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla kaimo vietovėje, mokymas. O Europos socialinio fondo
investicijos bus teikiamos iniciatyvoms, skirtoms darbo jėgai perorientuoti ir perkvalifikuoti iš
žemės ūkio į kitas veiklas.
Šio uždavinio pagrindinės tikslinės grupės – įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų
darbuotojai, socialinių partnerių organizacijų atstovai, asmenys, ketinantys pradėti ar vystyti savo
verslą ir kt. Teikiant paramą ir nuosekliai laikantis lygių galimybių užtikrinimo principo, bus
atsižvelgiama į konkrečius jaunimo, moterų, pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų ir kitų asmenų
grupių poreikius darbo rinkoje. Bus prisidedama prie Lisabonos strategijos rodiklių, numatančių
padidinti mokymosi visą gyvenimą lygį (iki 11 proc. 2013 m.). Šis rodiklis yra svarbus ir kalbant
apie darnaus vystymosi principų įgyvendinimą. Numatoma, kad nemaža dalis mokymų veiklos
bus susijusi su informacinėmis technologijomis (gyventojų mokymas kompiuterinio raštingumo
srityje, IT naudojimas darbuotojų mokymui ir pan.), o tai turės teigiamą efektą plėtojant
informacinę visuomenę Lietuvoje. Be to, investicijos skiriamos siekiant paskatinti persiorientuoti
iš žemės ūkio veiklos pasitraukiančius gyventojus ir atitinkamai padidinti kaimo gyventojų
užimtumą. Tokio pobūdžio iniciatyvos yra svarbios ir įgyvendinant horizontalųjį regioninės
plėtros skatinimo principą.
Šio uždavinio įgyvendinimui yra svarbūs bendri socialinių partnerių veiksmai, kuriuos
numatoma ypač skatinti tokiose srityse, kaip žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse, socialinio
dialogo skatinimas, įmonių socialinės atsakomybės plėtra ir pan.
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Lietuvoje yra gerokai mažiau nei ES valstybėse įmonių, kurios sudaro sąlygas savo
darbuotojams nuolat mokytis. Iš dalies dėl šios priežasties vidutinis šalies darbuotojų darbo
našumas yra vienas žemiausių ES, todėl siekiant padėti darbuotojams ir įmonėms prisitaikyti prie
globalizacijos, tarptautinės konkurencijos ir ES integracijos iššūkių, numatoma skatinti įmonių
(ypač SVV) investicijas į žmogiškuosius išteklius. Bus sprendžiamos žemą darbuotojų mokymosi
lygį lemiančios problemos – lėšų trūkumas, motyvacijos stoka, galimybė derinti darbą ir
mokymąsi. Teikiant paramą bus įvertinama darbo jėgos paklausa. Numatoma atsižvelgti į
konkrečių sektorių poreikius ir vidutinės trukmės bei ilgalaikę perspektyvą – remiantis
atliekamomis darbo rinkos ir kvalifikacijų poreikių analizėmis ir strateginiais dokumentais, be to,
reikalui esant ketinama inicijuoti papildomus ūkio poreikių vertinimus. Šios veiklos
įgyvendinimas glaudžiai siejasi su Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetais:
investicijos į darbo jėgos kvalifikacijos didinimą yra svarbi sąlyga šios programos tikslams
pasiekti. Pagal šią veiklą parama bus teikiama įmonių darbuotojams mokyti ir kvalifikacijai kelti,
taip pat įmonių vadovams mokyti, personalo vadybininkų kvalifikacijai tobulinti. Atsižvelgiant į
išankstinio vertinimo ataskaitoje pateiktą pastebėjimą, įmonių vadovų ir personalo vadybininkų
kvalifikacijos tobulinimas gali prisidėti ir prie naujų bei inovatyvių darbo formų diegimo. Bus
finansuojamos šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejant tai su
atitinkamais vadybininkų bei darbuotojų mokymais.
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Prioritetas bus teikiamas suteikiantiems bei tobulinantiems profesinę kvalifikaciją,
specializuotas profesines žinias bei įgūdžius mokymams (įskaitant ir praktinį mokymą), kurie
prisideda prie naujų technologijų perėmimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo, saugos darbe
padidinimo, siekia padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą tarptautinėse rinkose.
Siekiant užtikrinti paramos efektyvumą, bus remiamos sistemingos investicijos, galinčios pagrįsti
jų ilgalaikį tęstinumą (t. y. investicijos, kurios aiškiai susijusios su įmonių verslo plėtros ir
personalo plėtros planais).
Prioritetas bus teikiamas sektorių pagrindu įgyvendinamoms mokymo programoms,
pramonės, verslo įmonių asociacijų iniciatyvoms, siekiančioms paskatinti žmogiškųjų išteklių
plėtrą ir kokybinius pokyčius visame sektoriuje. Tokio požiūrio svarba pabrėžta ir išankstinio
vertinimo ataskaitoje. Sektorių, kuriems bus teikiamas prioritetas skiriant paramą, sąrašas gali būti
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Numatoma remti specialias iniciatyvas, skirtas mikro ir mažų įmonių darbuotojų
mokymui, taip pat skatinti žemos kvalifikacijos ir pagyvenusių darbuotojų mokymąsi.
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus darbuotojai taip pat turi taikytis prie vis didėjančių reikalavimų jų
kompetencijai, darbo našumui ir kokybei. Šiuos reikalavimus kelia pirmiausia valstybės piliečiai,
pabrėždami efektyvesnio politikos įgyvendinimo, tikslesnio ekonominių socialinių pokyčių
prognozavimo, sėkmingesnės problemų prevencijos ir taupesnio valstybės lėšų naudojimo svarbą.
Tuo tikslu investicijos bus skiriamos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose
netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, darbuotojų žinioms, kompetencijai ir
gebėjimams stiprinti. Daugiausia tai viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.
Finansavimas bus teikiamas tiek konkrečiai veiklos sričiai būtinoms specialiosioms ir
bendrosioms žinioms bei kompetencijai ugdyti, tiek ir tokioms sritims, kaip lanksčių ir inovatyvių
darbo formų diegimas, lyčių lygybės aspekto įdiegimas į politiką. Be to, bus remiamas personalo
valdymo ir mokymo sistemų kūrimas ir tobulinimas.
Prioritetas bus teikiamas tokiems mokymams, kurie yra reikalingi įgyvendinant konkrečių
įstaigų ar jų grupių sistemingus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus, įdiegiant naujus ir
efektyvius darbo metodus. Prioritetas taip pat bus teikiamas jungtiniams kelių viešojo sektoriaus
įstaigų ar asocijuotų struktūrų projektams, kurie galėtų lemti kokybinius pokyčius konkrečiame
sektoriuje, pvz., tokiuose sektoriuose kaip sveikatos apsauga, socialinių paslaugų teikimas.
Kompiuterinio raštingumo ir verslumo skatinimas
Europos mokymosi visą gyvenimą memorandume nurodoma, kad kompiuterinis
raštingumas yra vienas iš svarbiausių naujų įgūdžių, kurių prireikia norintiems aktyviai dalyvauti
informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos gyvenime. Šiame memorandume taip pat teigiama,
kad kaip tik informacinių technologijų valdymo įgūdžių spragos lemia aukštą nedarbo lygį tam
tikruose regionuose, tam tikrose pramonės šakose ir tarp socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių.
Visuotinio kompiuterinio raštingumo programoje 2004–2012 metams, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teigiama, kad nemokėjimas ir neturėjimas galimybių naudotis
informacinėmis technologijomis mažina galimybes dalyvauti darbo rinkoje, trukdo naudotis
skaitmeninės rinkos paslaugomis. Gyventojams reikia kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių,
kad galėtų sėkmingai naudotis naujo tipo paslaugomis. Šios programos įgyvendinimu siekiama
sudaryti sąlygas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams įgyti kompiuterinį raštingumą,
atitinkantį jų išsimokslinimą ir profesinę veiklą nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, specialiųjų
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poreikių, socialinės padėties ir gyvenamosios vietos. Planuojama, kad iki 2012 m. apie 970 tūkst.
gyventojų įgis kompiuterinį raštingumą, atitinkantį jų išsimokslinimą ir profesinę kvalifikaciją.
Per šią veiklą bus siekiama padėti asmenims įgyti tuos gebėjimus ir įgūdžius, kurie
pirmiausia susiję su būtinumu naudotis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis. Siekiant
užtikrinti suteiktų žinių ir gebėjimų gyvybingumą, paramos teikimas bus siejamas su galimybe
naudotis viešosiomis interneto prieigomis. Prioritetas pagal šią veiklą bus teikiamas vidutinio
amžiaus ir pagyvenusių asmenų gebėjimams pagerinti, taip pat kaimo vietovių gyventojams. Bus
remiamos ir kitos asmenų grupės, kuriems minimalią ir bazinę kompiuterinio raštingumo
kvalifikaciją suteikiantys mokymai gali realiai pagerinti jų situaciją darbo rinkoje.
Siekiant didinti gyventojų verslumą ir užimtumą, finansų inžinerijos priemonių pagalba
bus sudaromos sąlygos labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo
verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą. Parama taip pat bus teikiama verslumo
įgūdžiams bei atitinkamoms žinioms gerinti: asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ar jį
plėtoti, bus finansuojamos įvairios informavimo, konsultavimo bei mokymo paslaugos, susijusios
su verslo steigimu bei plėtra. Šių paslaugų teikimą planuojama įgyvendinti per viešąsias paslaugas
verslui teikiančias įstaigas.
Socialinio dialogo skatinimas ir įmonių socialinė atsakomybė
Socialiniai partneriai (profsąjungos ir darbdaviai) bus skatinami ieškoti sutarimo ir
įgyvendinti bendras priemones užtikrinant darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos pokyčių:
didinant darbo rinkos lankstumą, kokybišką ir socialiai saugų užimtumą, stiprinant socialinę
aprėptį, gerinant mokymo sistemos teikiamų paslaugų kokybę. Tai gali padidinti valstybės
iniciatyvų efektyvumą šioje srityje, padėti pasiekti joms keliamus tikslus. Tai ypač svarbu
regioniniu lygiu – regionuose socialinio dialogo vaidmuo ir gebėjimai yra mažiau išplėtoti nei
nacionaliniu lygiu. Finansavimas bus skiriamas siekiant skatinti socialinį dialogą bei stiprinti
socialinių partnerių gebėjimus ir bendradarbiavimą, ypač regioniniu lygiu ir sektoriuose, o taip pat
valstybės sektoriuje. Bus teikiama parama gerinti socialinio dialogo gebėjimus bei kompetenciją
darbo užmokesčio, darbo našumo ir produktyvumo, nelegalaus darbo prevencijos, darbo tarybų
kūrimo, darbo sąlygų gerinimo srityse, skatinti partnerius bendrai spręsti lygių galimybių
užtikrinimo, vertikalios ir horizontalios segregacijos darbo rinkoje ir kt. problemas. Numatoma
remti darbdavių ir darbuotojų organizacijų mokymus apie darbuotojų teises ir pareigas, lanksčių ir
inovatyvių darbo formų diegimo galimybes (tokie mokymai – tai vienas iš būdų paskatinti diegti
minėtas darbo formas, į kurias buvo atkreiptas dėmesys ir išankstinio vertinimo ataskaitoje).
Preliminariai socialinių partnerių administraciniams gebėjimams ugdyti planuojama skirti
ne mažiau kaip 1 proc. 1 prioriteto ESF lėšų.
Įmonių socialinės atsakomybės didinimo klausimai tiesiogiai susiję su kokybiškų darbo
vietų kūrimu apskritai ir socialinio dialogo skatinimu konkrečiai. 2005 m. patvirtintos įmonių
socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančios priemonės (kurios bus ateityje tęsiamos).
Šiame dokumente teigiama, jog valstybės prioritetas šioje srityje – skatinti įmonių socialinės
atsakomybės plėtrą įgalinančią aplinką, bendradarbiaujant su ekonominiais, socialiniais ir
tarptautiniais partneriais. Pagal šią veiksmų programą numatoma prisidėti įgyvendinant numatytas
priemones: vykdyti metodinės medžiagos socialinės atsakomybės principams taikyti versle
sklaidą, organizuoti pasitarimus šių principų diegimo, gerosios patirties apsikeitimo srityje,
vykdyti jų diegimo skatinimo akcijas ir kt.
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Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
Daugelio darbingo amžiaus gyventojų aktyvumą darbo rinkoje ir prisitaikymą prie jos
poreikių apsunkina ribotos galimybės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Nepakankamai
diegiamos naujos ir inovatyvios darbo formos, trūksta paslaugų, kurios padėtų asmenims, šeimose
prižiūrintiems savimi visiškai negalinčius pasirūpinti asmenis (vaikus, neįgalius ar ligotus,
senyvus žmones). Todėl numatoma teikti paramą tokio pobūdžio veikloms.
Bus remiamos įmonių, įstaigų ir organizacijų (įskaitant NVO) įgyvendinamos priemonės
šioje srityje, ypač skatinančios darbdavių, paslaugų teikėjų ir valdžios institucijų partnerystę.
Numatoma skirti lėšų projektams, kurie skatintų globos funkcijas šeimose atliekančius asmenis
dalyvauti darbo rinkoje (teikiant paramą, kuri padėtų pasirūpinti globojamaisiais); šias veiklas
reikėtų derinti su panašios paskirties parama, numatyta pagal kitas veiklų grupes (užimtumo
rėmimo bendrosios paslaugos, aktyvios darbo rinkos politikos priemonės). Prioritetas bus
teikiamas inovatyviems projektams, kurie galėtų tapti geros praktikos pavyzdžiais ir kuriuos būtų
galima pritaikyti kitose įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Parama derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus bus ypač reikšminga įgyvendinant vieną iš horizontaliųjų principų, kadangi
šeimos narių globa namuose dažniausia rūpinasi moterys.
Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas
Emigracija tampa vis didesne Lietuvos darbo rinkos problema, nes daug kvalifikuotų ir
darbo rinkai reikalingų asmenų dėl nepatenkinamų darbo sąlygų išvyksta gyventi ir dirbti į
užsienį. Šią problemą būtina spręsti, nes tik užtikrinus darbuotojams akivizdžią darbo perspektyvą
Lietuvoje, galima tikėtis išlaikyti nuoseklų ekonomikos augimo tempą vidutiniuoju laikotarpiu.
Parama bus skiriama veiksmams, numatytiems Ekonominės migracijos reguliavimo
strategijoje ir jos įgyvendinimo priemonėse – tiems veiksmams, kurie paskatintų bei prisidėtų prie
emigravusių asmenų sugrįžimo į Lietuvą, taip pat prevencinėms priemonėms, tokiomis, kaip
informavimo bei konsultavimo sistemos sukūrimas bei atitinkamų paslaugų teikimas apie
galimybes grįžti, gyventi ir dirbti Lietuvoje, pasinaudoti valstybės teikiamomis paslaugomis.
Gerinant situaciją šioje srityje svarbų vaidmenį galėtų suvaidinti inovatyvūs bei konkrečių
emigrantų grupių poreikiams pritaikyti NVO projektai.
Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
Šiuo metu žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų dalis Lietuvoje yra gerokai didesnė už
ekonomiškai labiau išsivysčiusių šalių vidurkį. Papildant kitų institucijų įgyvendinamas
priemones, bus stengiamasi skatinti kaimo vietovių darbo jėgą persiorientuoti iš žemės ūkio į kitas
veiklas. Efektyvios investicijos šioje srityje padės pakelti bendrą šalies ūkio našumą, gyventojų
pajamas ir pragyvenimo lygį.
Finansavimas bus skiriamas įvairioms iš žemės ūkio veiklos pasitraukiančių gyventojų
orientavimo, konsultavimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo iniciatyvoms.
Numatoma remti žemės ūkio darbuotojų informavimą ir konsultavimą, motyvavimo priemones
apie jiems atsiveriančias galimybes kitose srityse.
Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
Darbo jėgos trūkumas šiuo metu tampa vienu iš didžiausių Lietuvos ūkio plėtros
apribojimų. Tai konstatuojama situacijos ir SSGG analizėje. Vis dėlto analizėje atkreiptas
dėmesys ir į tai, kad šalyje vis dar nepanaudojama didelė dalis darbo jėgos: gyventojų ekonominio
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aktyvumo lygis jau keletą metų kinta nežymiai ir 2005 m. sudarė 68,4 proc. Nors bedarbių
pastaraisiais metais mažėjo, tačiau ilgalaikis nedarbas tebėra rimta problema. Ilgalaikiams
bedarbiams trūksta kvalifikacijos, kompetencijos, dažnai – ir motyvacijos dirbti. Moterų, jaunimo,
pagyvenusių ar neįgalių asmenų užimtumo lygis ir ekonominis aktyvumas yra mažesni už
vidutinį, o nedarbo lygis (įskaitant ilgalaikį nedarbą) aukštesnis. Šios grupės susiduria su tam
tikromis sisteminėmis problemomis darbo rinkoje (kvalifikacijos ar darbo patirties trūkumas,
motyvacijos stoka, visuomenės požiūris, diskriminacija ir kt.). Todėl pagal šią veiksmų grupę
numatoma finansuoti veiksmus, kurie skatintų bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis
įsitraukti ar sugrįžti į darbo rinką, didintų bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją,
užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti. Šios priemonės pagrindinės tikslinės grupės –
registruoti darbo biržoje bedarbiai, asmenys kuriems gresia nedarbas, neįgalieji.
Ši veiksmų grupė prisidės įgyvendinant Jungtines ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo gaires (2005–2008 m.) (atitinkamai – ir Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programą):
•
įgyvendinti užimtumo politiką siekiant visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo
gerinimo bei socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo (gairė Nr. 17);
•
skatinti požiūrį į darbą, kaip visą gyvenimą trunkantį ciklą (gairė Nr. 18);
•
gerinti darbo rinkos poreikių atitiktį (gairė Nr. 20).
Bendrijos strateginėse gairėse „Ekonomikos augimą ir darbo vietas remianti sanglaudos
politika“ (2007–2013 m.) konstatuojama, kad valstybės narės turėtų skatinti visų amžiaus grupių
gyventojų užimtumą ir integraciją į darbo rinką, didinti darbo patrauklumą ir siekti, kad darbo
jėgos kvalifikacija geriau atitiktų rinkos poreikius. Daug dėmesio turėtų būti skiriama aktyvioms
darbo rinkos politikos priemonėms, o teikiamos paslaugos turėtų būti kiek galima labiau
pritaikytos konkrečių asmenų poreikiams. Teikiant paramą reiktų skatinti jaunimo ir moterų
dalyvavimą darbo rinkoje.
Minėtosios ES gairės bus nuosekliai įgyvendinamos teikiant šios veiksmų grupės paramą.
Be to, bus investuojama siekiant vykdyti nacionalines strategijas, programas ir priemonių planus,
kuriuose numatytos priemonės gyventojų užimtumui ir dalyvavimui darbo rinkoje didinti. Šiai
sričiai svarbūs visi bendrojoje priemonės aprašymo dalyje jau aptarti planavimo dokumentai
(įskaitant tuos, kurie skirti horizontaliosioms temoms). Numatoma, kad ši veiksmų grupė prisidės
įgyvendinant Nacionalinę demografinės (gyventojų) politikos strategiją bei jos įgyvendinimo
2005–2007 m. priemones, taip pat įvairias užimtumo rėmimo programas (nedarbo prevencijos,
teritorinės užimtumo rėmimo ir kt.). Teikiama parama nuosekliai papildys veiklas, remiamas
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros fondo programos priemones ir paramos
Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 m. priemones. Šių priemonių planuose numatoma
teikti paramą dėl ankstyvojo pasitraukimo iš žemės ūkio gamybos ir iš žvejybos. Tai reiškia, kad
gali išaugti ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičius; tuo tarpu pagal šią veiklų grupę parama
bus teikiama skatinant ekonomiškai neaktyvius gyventojus sugrįžti į darbo rinką.
Tikimasi, kad skirtos investicijos prisidės padidinant bendrą darbo jėgos (15–64 m.)
aktyvumo lygį iki 73,5 proc. Iniciatyvos, skirtos bedarbių moterų, jaunimo, pagyvenusių asmenų,
neįgaliųjų situacijai darbo rinkoje gerinti, prisidės ir prie horizontaliųjų lygių galimybių bei
darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, taip pat paskatins ilgalaikius bedarbius, jaunus
bedarbius naudotis valstybės paslaugomis, skirtomis padėti jiems integruotis į darbo rinką.
Tikimasi, kad padidės pagyvenusių asmenų užimtumas ir bendras išėjimo iš darbo rinkos amžius.
Taip pat bus siekiama padidinti neįgaliųjų ekonominį aktyvumą ir pakelti jų užimtumo lygį.
Daugelis minėtosioms tikslinėms grupėms skirtų iniciatyvų turės teigiamą efektą regioninei
plėtrai, nes numatomų remti paslaugų ir priemonių pirmiausia trūksta ekonomiškai atsilikusiuose
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regionuose. Teikiant tokias paslaugas, planuojama vis plačiau taikyti šiuolaikines informacines
technologijas, o tai prisidės ir prie informacinės visuomenės plėtros.
Užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos
Svarbi veiksmų grupė siekiant darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo – tai užimtumo
rėmimo bendrosios paslaugos, skiriamos padėti darbo ieškantiems asmenims (bedarbiams,
dirbantiesiems, darbo rinkoje neaktyviems asmenims) išsirinkti tinkamą profesiją ir susirasti
poreikius atitinkantį darbą.
Pagal šią veiklą bus finansuojamas užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos:
informavimas, konsultavimas, profesinis orientavimas, tarpininkavimas įdarbinant ir individualių
užimtumo rėmimo planų rengimas. Prioritetas bus teikiamas paslaugoms, suderintoms su
aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis (mokymai, remiamasis įdarbinimas, darbo
rotacija), ir užtikrinančioms, kad jomis pasinaudoję asmenys realiai įsidarbintų ir pasiliktų darbo
rinkoje.
Be to, bus finansuojami valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų
vykdomi tyrimai ir kita veikla, siekiant nustatyti iššūkius Lietuvos darbo rinkai bei rasti
optimalius šių iššūkių sprendimo būdus: darbo rinkos poreikių analizės bei vertinimai,
kvalifikacijų poreikių prognozės, vykdomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo
vertinimai, o prireikus, naujų paslaugų, programų, metodų rengimas ir diegimas, siejant tai su šių
įstaigų darbuotojų gebėjimų bei kvalifikacijos tobulinimu.
Nedirbančių asmenų ir darbuotojų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas bei
neformalusis švietimas
Nedirbančių asmenų ir darbuotojų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas – tai
svarbiausia aktyvi užimtumo politikos priemonė. Tokio mokymo paslaugos rinkoje yra
pakankamai populiarios; jas gerai vertina tiek patys besimokantieji, tiek ir darbdaviai. Tačiau
tyrimai rodo, kad teikiant profesinio mokymo paslaugas reikėtų daugiau dėmesio skirti praktiniam
mokymui (pirmiausia – konkrečiose darbo vietose), trūksta bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais.
Pagal šią veiklą bus finansuojamas bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas,
profesinis mokymas ir neformalusis švietimas. Prioritetas bus teikiamas mokymams, kurie
padėtų besimokantiesiems įgyti paklausią darbo rinkoje profesinę kvalifikaciją bei praktinių žinių,
galinčių iš esmės padidinti jų užimtumo gebėjimus ir pagerinti jų situaciją darbo rinkoje. Bus
remiamos bedarbių verslo steigimo iniciatyvos, suteikiant jiems būtinų žinių apie verslo aplinką,
jo steigimą ir vystymą.
Profesinio mokymo programų įgyvendinimas pirmiausia bus siejamas su Lietuvos darbo
biržos atliekamomis trumpalaikėmis bei vidutinės trukmės darbo rinkos bei kvalifikacijų poreikių
prognozėmis, siekiant užtikrinti, kad darbo rinką papildytų jos poreikius tenkinanti reikiamos
kvalifikacijos darbo jėga. Reikia pažymėti, kad nedirbantys asmenys gali turėti labai skirtingą
išsilavinimą, darbo patirtį ir kvalifikaciją (pvz., tarp imigrantų gali būti labai aukštos
kvalifikacijos asmenų). Todėl siekiant didinti mokymo efektyvumą, teikiamas paslaugas būtina
kiek galima labiau pritaikyti konkrečių grupių poreikiams.
Numatomi specialūs veiksmai, skirti ilgalaikiams bedarbiams, skatinant jų motyvaciją,
žinių ir įgūdžių atnaujinimą. Prioritetas taip pat bus teikiamas jauniems bedarbiams, siekiant
suteikti praktinio mokymo, stažuočių įmonėse, mokymosi pameistrystės būdu galimybių, taip pat
pagyvenusiems asmenims – tobulinti turimas žinias ir įgūdžius ir juos pritaikyti darbo rinkoje.
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Remiamasis įdarbinimas ir darbo rotacija
Remiamo įdarbinimo veikla padeda pritraukti darbo neturintį asmenį į darbo rinką, suteikti
jam darbo patirties bei praktinių įgūdžių. Pagal šią veiksmų programą bus finansuojamos tokia
remiamo įdarbinimo veikla, kaip subsidijuojamas įdarbinimas, parama darbo įgūdžiams įgyti,
darbo rotacija, bedarbių teritorinis mobilumas. Taip pat bus remiamos socialinės įmonės –
tokia parama ypač svarbi neįgaliesiems ir kitoms socialinėse įmonėse įdarbinamoms tikslinėms
grupėms (ilgalaikiai bedarbiai, nedirbantys priešpensinio amžiaus asmenys ir kt.). Be to,
numatoma speciali pirmojo darbo pagal įgytą specialybę ar profesiją parama, kuri būtų skiriama
įmonėms, įdarbinančioms neseniai kvalifikaciją įgijusius asmenis. Ši parama bus ypač aktuali
jaunimui. Veiksmų programos lėšos gali būti panaudotos ir naujoms iniciatyvoms remiamo
įdarbinimo srityje, kurių gali prisireikti vėliau.
Remiamojo įdarbinimo parama bus skiriama pirmiausia ilgalaikiams, jauniems bei
vyresnio amžiaus bedarbiams, neįgaliesiems, taip pat ekonomiškai atsiliekusių regionų ir
kaimo vietovių gyventojams. Bus skatinamos integruotos iniciatyvos, apimančios ne tik
remiamo įdarbinimo, bet ir mokymo veiklą. Dėmesys bus skiriamas ne tik remiamoms darbo
vietoms kurti, bet ir jų tęstinumui užtikrinti.
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
Daug dėmesio planuojama skirti skatinant neįgalių asmenų ekonominį aktyvumą, kuris
šiuo metu yra labai nedidelis. Geriau išnaudotos neįgaliųjų galimybės darbo rinkoje padėtų
neįgaliems asmenims užsitikrinti geresnę gyvenimo kokybę ir išvengti socialinės atskirties; be to,
tai būtų naudinga ir visos visuomenės bei ekonomikos požiūriu. Skatinant neįgaliuosius įsitraukti į
darbo rinką, svarbu daugelis šios veiksmų grupės priemonių (mokymai, remiamas įdarbinimas).
Pagal šią veiklą numatoma finansuoti profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos (kuri
apima darbingumo lygio nustatymą, metodikos ir programų rengimą ir kt.) kūrimą, tobulinimą bei
šių paslaugų neįgaliesiems teikimą. Bus ypač skatinamos iniciatyvos, numatančios ne tik
neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas, bet ir siūlančios realias įsidarbinimo galimybes šias
programas baigusiems asmenims. Siekiant užtikrinti efektyvų lėšų naudojimą ir apčiuopiamą
poveikį, paramą planuojama teikti pirmiausia sisteminėms priemonėms, galinčioms pagrįsti jų
ilgalaikį tęstinumą.
Socialinės aprėpties stiprinimas
Socialinė atskirtis – tai tam tikrų asmenų ar grupių negalėjimas ar nesugebėjimas naudotis
visuomenės sukuriamomis gėrybėmis, dalyvauti darbinėje veikloje ir bendruomenės gyvenime.
Situacijos ir SSGG analizė parodė, kad ši problema atsiranda dėl kelių priežasčių. Pirmiausia,
daugeliui šių asmenų stinga motyvacijos ir gebėjimų dirbti ar naudotis visuomenės teikiamomis
gėrybėmis. Antra, svarbų vaidmenį vaidina neigiamas visuomenės ir darbdavių nusistatymas šių
asmenų atžvilgiu (stereotipai, diskriminacija).
Socialinė atskirtis gresia ir kai kuriems asmenims tų grupių, kurios įvardytos kaip remtinos
pagal kiekvieną iš veiklų grupių: moterys, jaunimas, neįgalieji, pagyvenę asmenys. Kaip aptarta
analizės dalyje, šių asmenų socialinę riziką dažniausiai lemia tam tikri papildomi veiksniai.
Pavyzdžiui, šeimoms išsiskyrus, vaikai paprastai lieka su motina. Tai reiškia ir tam tikrus
finansinius įsipareigojimus, tačiau derinti darbą ir šeimos poreikius ne visada yra paprasta.
Moterys taip pat dažniausiai tampa smurto šeimose ar prekybos žmonėmis aukomis. Jaunų
asmenų socialinės atskirties rizika atsiranda, jei jie neturi jokios kvalifikacijos, yra iš probleminių
šeimų, yra gyvenę specialiuosiuose auklėjimo bei globos namuose, serga įvairiomis
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priklausomybių ligomis. Negalia ar senyvas amžius neretai savaime tampa socialinės rizikos
veiksniais, o tokių asmenų situaciją dar labiau gali apsunkinti ilgalaikis nedarbas, prarasta
kvalifikacija, gyvenimas kaimo vietovėje. Kitos asmenų grupės, kurioms gresia socialinė atskirtis,
yra nuteistieji ir iš įkalinimo įstaigų sugrįžę žmonės, romų tautybės asmenys (kai kuriais analizėje
aptartais atvejais – ir kitos tautinės mažumos), netradicinės seksualinės orientacijos asmenys,
priklausomybės ligomis sergantys asmenys, anksti iš švietimo sistemos iškritę asmenys, smurto
šeimoje ir prekybos žmonėmis aukos, ŽIV infekuoti, AIDS sergantys asmenys ir kt.
Socialinė atskirtis yra kompleksinis reiškinys, kuriam spręsti būtinas integruotas, įvairių
institucijų įgyvendinamas priemones apimantis požiūris. Išankstinio vertinimo ataskaitoje
atkreiptas dėmesys, kad būtina gerai pagrįsti iniciatyvų socialinės aprėpties ir užimtumo srityje
sąsajas. Iš tiesų, socialinę atskirtį patiriantiems ar socialinės rizikos asmenims dažnai neužtenka
tik užimtumo rėmimo paslaugų ar aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, kurios bus remiamos
pagal gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo veiksmų grupę. Todėl pagal šią
veiksmų grupę numatoma skatinti papildomus veiksmus, kurie padėtų tokiems asmenims
įsitraukti į visuomenę (o per tai – ir į darbo rinką), o visuomenei – pakeisti požiūrį į juos.
Prioritetas turėtų būti teikiamas tokioms iniciatyvoms, kurios kompleksiškai spręstų tikslinių
grupių problemas (sveikatos atgavimas, socialinės paslaugos, motyvavimas, pagalba įgyjant žinias
ir įgūdžius, socialinė integracija, užimtumas).
Ši veiksmų grupė ypač svarbi įgyvendinant Jungtines ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo gaires (2005–2008 m.) (ji atsispindi atitinkamose Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo priemonėse):
•
užtikrinti imlias darbo rinkas, didinti darbo patrauklumą, padaryti darbą finansiškai
patrauklų ieškantiesiems darbo, įskaitant socialiai nuskriaustus ir neveiklius žmones (gairė
Nr. 19).
Bendrijos strateginėse gairėse „Ekonomikos augimą ir darbo vietas remianti sanglaudos
politika“ (2007–2013 m.) nurodoma, kad teikiant paramą būtina stiprinti socialinę aprėptį, skatinti
socialinės rizikos asmenis dalyvauti darbo rinkoje. Rekomenduojama didinti imigrantų integraciją
į darbo rinką ir visuomenę. Siūloma sudaryti galimybes socialinės rizikos asmenims įsilieti į
darbo rinką – teikiant būtinas socialines paslaugas ir kovojant su jų diskriminacija.
Parama pagal šią veiksmų grupę bus teikiama taikant nurodytas gaires ir vykdant valstybės
strategijų, programų, priemonių planus socialinės aprėpties skatinimo srityje. Visi bendrojoje
prioriteto aprašymo dalyje aptarti dokumentai nurodo tam tikras šiai sričiai aktualias priemones
(įskaitant dokumentus, skirtus horizontaliems principams įgyvendinti). Teikiant paramą,
prioritetas bus skiriamas toms priemonėms, kurios yra numatytos Nacionaliniame pranešime apie
Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas (2006–2008 m. ir vėlesnių metų;
tiesa, atkreiptinas dėmesys, kad daugelis šiame plane numatytų priemonių bus įgyvendinamos
pagal šios veiksmų programos Darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie rinkos poreikių didinimo ir
Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo veiksmų grupes). Be to, ši veiksmų
grupė padės įgyvendinti Nacionalinę antidiskriminacinę 2006–2008 metų programą, Nacionalinę
demografinę (gyventojų) politikos strategiją bei jos įgyvendinimo 2005–2007 m. priemones,
Vaiko gerovės valstybės politikos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų
planą.
Svarbios ir konkrečioms rizikos grupėms skirtos programos: Nuteistųjų ir asmenų, paleistų
iš laisvės atėmimo vietų, programa 2004–2007 m., Nacionalinė narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos programa 2004–2008 m., Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos
ir pagalbos vaikams programa 2004–2007 m., Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės
programa 2005–2008 m.
Šios veiksmų grupės finansuojamos veiklos prisidės didinant socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinant jų nedarbą. Tai turės teigiamą
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efektą ir lygių galimybių bei darnaus vystymosi principų įgyvendinimui. Socialinės aprėpties
problemos yra ypač aktualios ekonomiškai atsilikusiuose regionuose – dėl tinkamų paslaugų
trūkumo, nepakankamos kokybės ir įvairovės. Tokių problemų sprendimas bus naudingas ir
regioninės plėtros skatinimo požiūriu. Be to, teikiant paramą žemiau nurodytoms veikloms, visos
suinteresuotos pusės bus skatinamos siūlyti naujus, inovatyvius socialinės atskirties problemų
sprendimo būdus, kuriuose gali atsispindėti ir gera kitų šalių praktika bei Equal iniciatyvos
finansuotų projektų Lietuvoje patirtis. Equal iniciatyvos patirties integravimo į 2007–2013 m.
projektus svarba yra pabrėžta ir išankstinio vertinimo ataskaitoje.
Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija
Socialinės atskirties ir skurdo prevencija yra pats efektyviausias socialinių problemų
sprendimo būdas. Pagal šią veiklą numatoma investuoti į prevencijos priemonių ar modelių
kūrimą įvairioms socialinės rizikos asmenų grupėms, siekiant užbėgti už akių priklausomybės
ligoms, nusikalstamumui, diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais,
smurtui šeimoje, prekybai žmonėmis ir kitoms problemoms atsirasti. Bus investuojama ir į
socialinių problemų prevencijos sistemos kūrimą: įvairios socialinio darbo metodikos (su
socialinės rizikos šeimomis ir asmenimis), socialinės ir psichologinės reabilitacijos programų
rengimą ir pan., lygių galimybių užtikrinimo priemonių ar modelių kūrimą ir įgyvendinimą,
skatinant įvairių šioje srityje dirbančių institucijų, įstaigų, NVO bendradarbiavimą.
Daug dėmesio bus skiriama iniciatyvoms, kurios padėtų pakeisti visuomenėje vis dar labai
stiprius diskriminacinius stereotipus (dėl lyčių vaidmenų darbo rinkoje, priskiriamų „išlaikytinių“
vaidmenų pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir kitų grupių asmenims), kurie trukdo šių
asmenų grupėms integruotis į darbo rinką. Bus skatinamos inovatyvios priemonės, kurios padėtų
naujai ar efektyviau nei iki šiol spręsti esamas problemas, visuomenė bus informuojama ir
šviečiama lyčių lygybės ir lygių galimybių visiems klausimais.
Prioritetas bus teikiamas ilgalaikiams ir įvairių institucijų, NVO projektams, kurie galėtų
iš esmės sumažinti galimą ar jau egzistuojančią atskirties riziką tam tikrai grupei konkrečioje
vietovėje ar visoje Lietuvoje. Bus skatinami projektai, kuriuose numatoma bendradarbiauti su
užsienio partneriais ir diegti užsienio valstybių gerąją praktiką Lietuvoje.
Paslaugos, skirtos paskatinti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis
įsitraukti į darbo rinką
Socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nurodytų uždavinio
aprašymo dalyje) įsitraukti į darbo rinką yra sunkiau dėl įvairių socialinių, psichologinių,
ekonominių priežasčių. Siekiant padėti šiems asmenims, bus įgyvendinamos specifinės ir
kompleksinės priemonės: įvairios socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios
padidintų šių asmenų motyvaciją, suformuotų reikiamus socialinius įgūdžius, skatintų aktyvumą
visuomenės gyvenime ir gebėjimus pradėti naudotis užimtumo rėmimo bendrosiomis
paslaugomis, aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis ir pan. Bus vertinamos konkrečių
tikslinių grupių asmenų problemos bei priežastys, poreikiai, nustatomos ir taikomos priemonės,
vertinamas jų efektyvumas, kad teikiama parama būtų veiksmingesnė.
Dalis tokių paslaugų bus teikiama specialiai įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose
(savarankiško gyvenimo ar bendruomenės centruose, šeimos krizių centruose, paramos šeimai
centruose ir kt.).
Be to, sprendžiant socialinės atskirties mažinimo problemas labai svarbu skatinti
iniciatyvą „iš apačios“. Todėl planuojama remti įvairių asmenų grupių, kurioms gresia socialinė
atskirtis, savipagalbos iniciatyvas. Bus finansuojami tokie projektai, kurie geriausiai gali prisidėti
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sumažinant tam tikrų grupių asmenų socialinę riziką ir socialinę atskirtį ir paskatintų juos arba jų
šeimų narius sugrįžti į darbo rinką.
Parama bus teikiama ir nestacionarioms socialinėms paslaugoms kurti ir tobulinti:
darbingumo ir profesinių gebėjimų vertinimo sistemoms diegti, pažangiai socialinio darbo
metodikai kurti, specialioms motyvacijos darbui ir mokymuisi didinimo programoms kurti.
Numatoma skatinti bendradarbiauti įvairias šioje srityje dirbančias institucijas (įtraukiant NVO,
vietos bendruomenę) siekiant, kad būtų kuriami ir įgyvendinami integruoti socialinių paslaugų,
švietimo paslaugų ir užimtumo didinimo modeliai. Visos suinteresuotos pusės bus skatinamos
siūlyti naujus, inovatyvius būdus socialinės atskirties problemoms spręsti, kuriuose gali
atsispindėti ir gera kitų šalių praktika bei Equal iniciatyvos finansuotų projektų patirtis.
1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ ryšys su kitais prioritetais ir
kitomis VP
1 prioriteto
veiklų grupės
1 uždavinys
Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
įmonėse
Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje

Kompiuterinio
raštingumo ir
verslumo
skatinimas

1 prioriteto uždavinių ir veiklų grupių ryšys su kitais ŽIP VP prioritetais ir
kitomis VP
1. Papildys 2 ir 3 VP atskirų prioritetų įgyvendinimą per investicijas į darbo
jėgos kvalifikaciją
2. Sėkmingas įgyvendinimas priklausys nuo ŽIP VP 2 prioriteto įgyvendinimo,
kuris turi užtikrinti pakankamą reikiamų mokymo programų (ypač
neformaliojo) prieinamumą ir svarbiausia – kokybę.
1. Papildys 2 ir 3 VP atskirų prioritetų įgyvendinimą per investicijas į darbo
jėgos kvalifikaciją
2. Sėkmingas įgyvendinimas priklausys nuo ŽIP VP 2 prioriteto įgyvendinimo,
kuris turi užtikrinti tinkamą reikiamų mokymo programų (ypač neformaliojo)
prieinamumą ir svarbiausia – kokybę.
3. Pagal ŽIP VP 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo tobulinimas“ numatoma stiprinti valstybės
tarnautojų gebėjimus (įskaitant statutinius tarnautojus ir kitus tarnautojus,
dirbančius valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, kuriose taikomos
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos). Pagal ŽIP VP 2 prioritetą „Mokymasis
visą gyvenimą“ bus remiamas bendrojo, profesinio lavinimo mokyklų
mokytojų ir suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos dėstytojų ir
administracinio personalo mokymas. Mokymo pagalba pagal šią veiklos grupę
bus skiriama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose netaikomos
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, darbuotojų kompetencijai ir gebėjimams
stiprinti. Daugiausia tai viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.
1. Tam tikra apimtimi kompiuterinis raštingumas gali būti finansuojamas per 1
ir 2 šio uždavinio veiklas, tačiau tik tiek, kiek konkrečiai siejasi su įmonės
vykdoma veikla ir darbuotojo atliekamo darbo funkcijomis, daugiau dėmesio
kreipiant į specifines IT žinias, o ne į bendruosius gebėjimus.
Per šią veiklą parama bus teikiama tokiems įgūdžiams, kurie būtini norint
naudotis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis (ir tam tikroms nurodytoms
tikslinėms grupėms), taip pat tais atvejais, kai asmeniui trūksta bendrųjų IT
gebėjimų, kurie jam būtini išlikti darbo vietoje arba pagerinti savo situaciją
darbo rinkoje.
2. Registruotų darbo biržoje bedarbių savarankiškas užimtumas (šių asmenų
verslo steigimo iniciatyvos, suteikiant jiems būtinų žinių apie verslo aplinką, jo
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Darbo jėgos
nukreipimas iš
žemės ūkio į
kitas veiklas
2 uždavinys
Užimtumo
rėmimo
bendrosios
paslaugos;
nedirbančių
asmenų
profesinis
mokymas bei
neformalusis
švietimas;
remiamasis į
darbinimas,
darbo rotacija
Neįgaliųjų
profesinė
reabilitacija
3 uždavinys
Veiklos, skirtos
paskatinti
socialinės
rizikos ir
socialinę
atskirtį
patiriančius
asmenis
įsitraukti į
darbo rinką

steigimą ir vystymą) bus remiamas per I prioriteto 2 uždavinio veiklas. Kiti
asmenys, ketinantys pradėti ar plėtoti savo verslą, paramą gaus per šią veiklą.
3. Įgyvendinant iš ESF finansuojamas finansų inžinerijos priemones bus
skiriama parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą ir labai mažų
ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams,
jeigu jie nėra finansuojami pagal ERPF finansų inžinerijos priemones.
Kaimo vietovių darbo jėgos padėtį gali pagerinti ir kiti I prioriteto veiksmai:
pagal „Gyventojų užimtumo skatinimo“ veiksmų grupę planuojama remti
nedirbantiems asmenims skirtas aktyvias darbo rinkos politikos priemones bei
tokių asmenų profesinį orientavimą. Tam tikroms kaimo vietovių gyventojų
grupėms aktualios ir pagal „Socialinės aprėpties stiprinimo“ veiksmų grupę
numatomos finansuoti nestacionarios socialinės paslaugos.
1) ŽIP VP 2 prioriteto parama profesinio orientavimo sistemai plėsti bei
tobulinti, profesinio mokymo paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti, taip
pat Sanglaudos skatinimo VP 2 prioriteto investicijos į profesinio mokymo
infrastruktūros plėtrą bei optimizavimą ir teritorinių darbo biržų infrastruktūros
modernizavimą sudarys sąlygas sėkmingai įgyvendinti šią veiklą.
2) Šios veiklos glaudžiai tarpusavyje susijusios: užimtumo rėmimo bendrosios
paslaugos yra pirmas etapas, kuriuo metu suteikiama informacija apie darbo
rinkos poreikius, nustatomi asmens poreikiai bei galimybės; tai sudaro sąlygas
planuoti tolesnę paramą ir nukreipti ieškantį darbo asmenį į aktyvias darbo
rinkos politikos programas: profesinį mokymą, remiamąjį įdarbinimą ir pan.
Parama remiamam įdarbinimui daugeliu atveju taikoma kartu su profesiniu
mokymu: bedarbis, baigęs profesinį mokymą, yra nukreipiamas į remiamo
įdarbinimo programas, kad įgytų reikiamos darbo patirties ir praktinių įgūdžių.
Sanglaudos skatinimo VP 2 prioriteto parama skiriama neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos infrastruktūrai plėsti, o tai yra viena iš esminių sąlygų neįgaliųjų
profesinės reabilitacijos sistemai sukurti ir tokioms paslaugoms teikti.
1) Prie šios veiklos įgyvendinimo prisidės iš Sanglaudos skatinimo VP 2
prioriteto skiriama parama nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtrai.
2) Ši veikla, kuri skirta ekonomiškai neaktyviems ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims, glaudžiai susijusi su veiklomis, finansuojamos pagal
ŽIP VP I prioriteto 2 uždavinį: partnerystė ir bendradarbiavimas su darbo
rinkos institucijomis gali užtikrinti, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas–
sėkminga tokių asmenų integracija į darbo rinką.

Kryžminis finansavimas ir visuotinės dotacijos
Įgyvendinant šį prioritetą, planuojama naudoti kryžminį finansavimą, kuris leistų
finansuoti ERPF finansuojamas sritis. Kryžminis finansavimas būtų naudojamas nedidelės
apimties infrastruktūrai kurti ar atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes, siekiant
padidinti šių veiklų veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius.
Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
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1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos turi būti būtinos pagal šį prioritetą finansuojamų veiksmų
tikslams ir rezultatams pasiekti.
Įgyvendinant šį prioritetą gali būti taikomos visuotinių dotacijų schemos.
Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemonėmis
Daug dėmesio numatoma skirti tam, kad iš Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos
įgyvendinami veiksmai derintųsi ir nuosekliai papildytų įvairias ES lygmens iniciatyvas
užimtumo didinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje. Pagal šią veiksmų programą bus
finansuojami veiksmai, atitinkantys Lisabonos strategijos tikslus, Jungtines ekonomikos augimo ir
darbo vietų kūrimo gaires (2005–2008 m.), Bendrijos strategines gaires „Ekonomikos augimą ir
darbo vietas remianti sanglaudos politika“ (2007–2013 m.).
Užimtumo prioritetui svarbi integruota ES mokymosi visą gyvenimą programa, kurią
planuojama įgyvendinti nuo 2007 m., – pirmiausia, jos specialiosios programos, skirtos
profesiniam mokymui (Leonardo da Vinci) ir suaugusiųjų švietimui (Grundtvig). Be to, svarbi ir
horizontalioji programa, skirta kalbų mokymui ir su IRT susijusioms priemonėms.
Informacija apie paramos teikimo atskyrimo ribas EŽŪFKP ir EŽF remiamose srityse yra
pateikta ketvirtame priede „ES struktūrinės paramos suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF teikiama
parama”.

Numatomas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Finansinė
Pavadinimas
proporcija (eurais)
Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas
bendrovėse; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant
padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir
naujovių skatinimas
62
152.226.400
Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas
63 ir platinimas
14.123.515
Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų plėtojimas
pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų, skirtų numatyti
ekonominius pokyčius ir būsimus reikalavimus, susijusius su
darbo vietomis ir gebėjimais, rengimas
64
50.867.012
65 Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas
3.279.339

Kodas

66 Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje
Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus senėjimas ir ilginamas
67 darbingumo amžius
68 Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui
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120.543.758
9.912.546
6.473.660

69

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

Konkretūs veiksmai, kuriais didinamas migrantų užimtumas ir
70 taip stiprinama jų socialinė integracija
Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus
žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje
pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripažinimo
71 skatinimas
Partnerysčių, paktų ir iniciatyvų skatinimas kuriant atitinkamų
suinteresuotųjų
pusių tinklus
80
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

17.365.588
4.695.417

59.288.950
1.490.608
440.266.793
Finansinė
proporcija (eurais)
440.266.793
440.266.793

Kodas Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Kodas Pavadinimas
00 Netaikytina
Kaimo vietovės (išskyrus kalnus, salas ir retai arba labai retai
05 apgyvendintas vietoves)
IŠ VISO
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Finansinė
proporcija (eurais)
422.889.592
17.377.201
440.266.793

I PRIEDAS

2.3. 2 PRIORITETAS. „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“
Prioriteto aprašymas
Didinant Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą bus įgyvendinami šie
uždaviniai:
•
tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą.
•
gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.
•
didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.
Mokymosi visą gyvenimą institucijų sistemos tobulinimas ir stiprinimas
Siekiant spręsti žemo mokymosi visą gyvenimą lygio problemą, pirmiausia bus tobulinama
institucijų ir paskatų sistema, kad švietimo įstaigos būtų suinteresuotos orientuotis į mokymosi visą
gyvenimą paslaugų plėtrą. Investuojant lėšos bus skiriamos dviem pagrindinėms veiksmų
grupėms. Pirmoje grupėje numatoma pabaigti kurti ir įdiegti nacionalinę kvalifikacijų sistemą ir
sustiprinti švietimo kokybės ir stebėsenos užtikrinimo sistemą. Atsižvelgiant į išankstinio
vertinimo pastabas, nustatyta, kad pagal BPD finansuojamus projektus iki 2008 m. bus sukurtas ir
padėtas diegti nacionalinės kvalifikacijų sistemos modelis, parengti kompetencijų sąvadai ir
suformuota kvalifikacijų struktūra dviem ūkio sektoriams, baigta formuoti profesinio rengimo
standartų sistema ir parengta 100 profesinio rengimo standartų, sukurtas ir įdiegtas vienodas
profesinio mokymo sektoriaus kokybės užtikrinimo sistemos modelis ir kokybės standartas,
sukurtos kitos prielaidos išorinio ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veikimui. Todėl 2007–
2013 m. laikotarpiu numatoma toliau diegti nacionalinę kvalifikacijų sistemą – rengti
kompetencijų sąvadus ir formuoti kvalifikacijų struktūrą kitiems ūkio sektoriams. Profesinio
rengimo standartus pamažu reikės atnaujinti ir sukurti nedidelį kiekį naujų, o pagal naujai
patvirtintus standartus reikės atnaujinti kelis šimtus ir parengti kelias dešimtis naujų programų.
Stiprinant švietimo kokybės užtikrinimo sistemą numatoma platesniu mastu toliau diegti vidinės
kokybės valdymo sistemas profesinio mokymo institucijose, atlikti dalies profesinio mokymo
institucijų veiklos išorinį vertinimą (programiniu ir instituciniu lygmeniu).
Nacionalinė kvalifikacijų sistema, pradėta kurti 2004–2006 m. laikotarpiu, apims formaliai,
neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą, pripažinimą ir patobulintą kreditų
sistemą. Ji padės pašalinti kliūtis siekiantiesiems mokytis visą gyvenimą, sudarys jiems sąlygas
lengviau įvertinti savo galimybes ir pasiekimus toliau tobulinti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti.
Bus keičiama situacija, kai pripažįstamos tik formaliojo švietimo sistemoje įgytos kvalifikacijos, o
profesinės veiklos metu, savišvietos būdu įgytos kompetencijos negali būti įvertinamos ir
įskaitytos. Siekiant užtikrinti nacionalinės kvalifikacijų sistemos funkcionavimą bus deramai
investuojama į šią sistemą administruojančių institucijų administracinius ir ekspertinius gebėjimus.
Nacionalinės kvalifikacijų sistemos kūrimas taip pat numatomas vykdyti pagal 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą. 4 prioritete numatytos investicijos į
organizacinių ir administracinių prielaidų sukūrimą nacionalinei kvalifikacijų sistemai, šios
sistemos bandomąją veiklą ir valstybės tarnautojų mokymą. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioritete numatytos investicijos į sistemos infrastruktūrą. Visa kita nacionalinės
kvalifikacijų sistemos kūrimo ir diegimo veikla bus finansuojama pagal 2 prioritetą „Mokymasis
visą gyvenimą“.
Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemos stiprinimas apims mokinių pasiekimų
formaliojo švietimo sistemoje vidinį ir išorinį vertinimą, mokymo ir studijų programų vidinį ir
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išorinį vertinimą, taip pat institucinio vertinimo stiprinimą. Plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą,
bus pasitelktos socialinių partnerių žinios ir patirtis, geriausi šalies ir užsienio ekspertai. Patikima
kokybės užtikrinimo sistema laiduos švietimo paslaugų kokybę ir jų teikimo veiksmingumą. Ypač
daug dėmesio bus skiriama toliau didinti kokybę užtikrinančių ir metodinę paramą teikiančių
institucijų administracinius ir ekspertinius gebėjimus. Stiprinant švietimo stebėsenos sistemą, bus
vykdomi tyrimai, kaupiama ir sisteminama informacija, reikalinga švietimo sistemos veiklai
tobulinti. Investicijos į kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemos infrastruktūrą numatytos pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą.
Antroje grupėje investicijos bus nukreiptos švietimo sistemos valdymui decentralizuoti ir
tobulinti, švietimo finansavimo sistemai gerinti, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigoms ir jų
tinklams optimizuoti, valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų tinklui pertvarkyti ir plėtoti.
Švietimo įstaigose bus diegiami strateginio planavimo principai ir didinamas įstaigų atvirumas,
plėtojami įvairių tipų įstaigų partnerystės tinklai. Pertvarkant įstaigų valdymą, daugiau įtakos
formuojant švietimo paslaugų pasiūlą įgis organizuoti mokymosi paslaugų vartotojai: darbdaviai,
jų asociacijos. Numatoma investuoti į švietimo įstaigų vadybinių gebėjimų stiprinimą, tobulinant
jų personalo kvalifikaciją ir diegiant pažangias darbo organizavimo formas, gerinant šių įstaigų
personalo informuotumą. Tai leis padidinti švietimo įstaigų savarankiškumą, lankstumą,
orientaciją į darbo rinkos ir sociokultūrinius visuomenės poreikius. Lygiagrečiai bus diegiamos
kokybės vadybos sistemos, paremtos strateginio planavimo principais, kitaip tobulinamas vidinis
valdymas, be to, įstaigų personalo motyvacijos sistemos, siekiant švietimo įstaigas paversti
lanksčiais ir sparčiai besimokančiais paslaugų teikėjais. Švietimo finansavimo sistema bus
tobulinama, skatinant profesinę konkurenciją ir taip didinant švietimo įstaigų paslaugų orientaciją į
besimokančiųjų, visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Numatoma keisti studijų finansavimo
mechanizmą įgyvendinant „studijų krepšelio“ principą, kuris padidins aukštųjų mokyklų
konkurenciją ir leis pagerinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę. Naujas studijų finansavimo
mechanizmas gali būti papildytas studijų paskolų modeliu, numatančiu dalies palūkanų
subsidijavimą iš Europos socialinio fondo. Lankstus valstybės remiamas studijų paskolų modelis
garantuos studijų sistemos prieinamumą, kartu sudarydamas palankesnes sąlygas privataus
sektoriaus įtraukimui į švietimo reformos įgyvendinimą. Švietimo įstaigų finansavimas bus
siejamas ne tik su formaliojo, bet ir su neformaliojo švietimo paslaugų teikimo rodikliais.
Neformaliu ar savišvietos būdu įgytos kvalifikacijos bus pripažįstamos ir įvertinamos kreditais
įdiegus nacionalinę kvalifikacijų sistemą. Numatoma sukurti ir pradėti taikyti lanksčius
„besimokančiojo krepšelio“ principais pagrįstus suaugusiųjų mokymosi finansavimo modelius.
Švietimo įstaigų tinklas yra neoptimalus, atskiruose švietimo lygmenyse vyrauja smulkios didelių
fiksuotų kaštų įstaigos. Investicijos padės užtikrinti jų sklandų jungimą, optimalių šiuolaikiškai
mokymo įstaigai vidaus pertvarkos sprendimų paiešką ir diegimą, kurie padės įstaigoms sumažinti
veiklos fiksuotus kaštus, geriau panaudoti infrastruktūrą ir išnaudoti masto ekonomiją. Taip pat
bus tobulinamas valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų tinklas. Pertvarkant įstaigų tinklus,
numatoma stiprinti įvairias formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas, skatinti jų partnerystę su
viešojo sektoriaus švietimo įstaigomis, taip plėtojant besimokantiesiems teikiamų paslaugų
įvairovę, skatinant įstaigų lankstumą, ugdant įstaigų gebėjimą prisitaikyti prie kintančio švietimo
konteksto.
Pertvarkant įstaigų tinklus ir gerinant švietimo išteklių naudojimą, numatoma parengti ir
įgyvendinti nacionalines programas, kuriose bus apsispręsta dėl investavimo prioritetų bei
suderintos Sanglaudos skatinimo ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programų investicijos.
Fizinė švietimo įstaigų, valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų tinklo infrastruktūros pertvarka
bus finansuojama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą, o įstaigų tinklų
pertvarkai reikalingos studijos, auditai ir techninė dokumentacija bus ruošiama pagal Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“. Valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų tinklo
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tobulinimo ir pertvarkymo sprendimai bus derinami su švietimo įstaigų pertvarka ir jų tinklo
gerinimu, siekiant geriau integruoti šias bibliotekas į mokymosi visą gyvenimą sistemą, sustiprinti
jų bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis ir mokymosi paslaugų vartotojais, ypač vietos
bendruomenėmis. Pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis
visą gyvenimą“ bus remiama skirtingų lygmenų švietimo įstaigų pažangių bendradarbiavimo
formų ir sprendimų paieška, jų pristatymas ir diegimas, siekiant veiksmingiau naudoti švietimo
išteklius ir didinti švietimo įstaigų ekonominį gyvybingumą. Stiprinant švietimo ir mokslo įstaigų
bendradarbiavimo tinklus, bus siekiama skatinti visų lygmenų švietimo įstaigų bendradarbiavimą,
tobulinti personalo kvalifikaciją, keistis patirtimi, gerinti mokslo pasiekimų ir švietimo praktikos
sąsajas, bendrai naudoti švietimo išteklius ir siekti kitų strateginių švietimo tikslų.
Planuojamas institucijų stiprinimo tikslo įgyvendinimo rezultatas yra suteikiamos švietimo
institucijų vadybininkams ir kitiems darbuotojams (ne pedagogams) papildomo lavinimosi
galimybes, turėsiančios paremti ir užtikrinti anksčiau minėtų reformų ir institucijų kūrimo
pastangų sėkmę. Papildomos neformaliojo švietimo galimybės bus suteiktos mažiausiai 6900
darbuotojų, o formaliojo – ne mažiau nei 1000 darbuotojų.
Institucijų sistemos tobulinimas ir stiprinimas atitinka nacionalinės švietimo politikos
nuostatas. Nacionalinėje Lisabonos įgyvendinimo programoje numatyta sukurti nacionalinę
kvalifikacijų sistemą, diegti mokymo kokybės užtikrinimo sistemą, vertinti ir pripažinti
kvalifikaciją, sukurti informacinę švietimo valdymo sistemą, vykdyti švietimo stebėsenai būtinus
tyrimus ir analizę, įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją ir jos įgyvendinimo
veiksmų planą bei organizuoti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
pertvarką. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programoje
nustatyta prioritetinė kryptis „valdymo tobulinimas“, kurią įgyvendinant numatoma parengti
neformaliojo ugdymo krepšelio metodiką, įdiegti kitas švietimo finansavimo tvarkos tobulinimo
priemones. Numatoma pertvarkyti profesinio mokymo įstaigų tinklą pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos įsteigtų profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrąjį planą.
Mokymosi visą gyvenimą kokybės gerinimas
Lietuvoje 2007–2013 m. laikotarpiu investuojant į mokymosi visą gyvenimą kokybės
gerinimą bus siekiama, kad švietimo institucijos galėtų sukurti ir pasiūlyti rinkai įvairių ir
kokybiškų mokymosi paslaugų. Numatoma tobulinti formaliojo švietimo programas ir stiprinti jų
teikimo gebėjimus. Lietuvos gyventojai ypač mažai mokosi neformaliai, todėl šis mokymosi
būdas, kvalifikacijos tobulinimas, lanksčių mokymosi formų plėtra bus įtvirtintas kaip horizontalus
prioritetas visose formaliojo švietimo (įgijus pagrindinį išsilavinimą) programose. Lygiai taip pat
investicijos į mokymo ir studijų infrastruktūrą Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje bus
skiriamos tik tokiu atveju, jeigu jos padės ne tik rengti naujus specialistus, bet ir tobulinti esamų
specialistų kvalifikaciją. Investuojant į mokymosi paslaugų kokybę, numatoma stiprinti ją visuose
švietimo lygmenyse, pradedant priešmokykliniu ugdymu, nes mokymo kokybė žemesnėse ugdymo
ir švietimo pakopose lemia tolesnę mokymosi ir integracijos į darbo rinką sėkmę. Laikantis šio
sisteminio požiūrio, investicijoms į kokybę keliami du svarbiausi prioritetai: fizinių ir
technologijos mokslų kokybės gerinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas. Investuojant bus
siekiama ištaisyti mokymo kokybę ribojančius tarpusavyje susijusius veiksnius: mokymosi visą
gyvenimą personalo kvalifikacijos trūkumą, šiuolaikiškų metodikų ir technologijų, vadovėlių bei
kitos mokymo medžiagos ir informacijos šaltinių ir šiuolaikinius ūkio poreikius tenkinančių
mokymo ir studijų programų stoką. Intervencijų siekiant kokybės tikslo rezultatas bus tas, kad ne
mažiau kaip 30 tūkst. mokytojų ir dėstytojų bus suteiktos papildomos neformaliojo švietimo
galimybės, kurių tikslas – jų kvalifikacijų ir gebėjimų teikti aukštos kokybės švietimą tobulinimas.
Be to, mažiausiai 15 tūkst. mokinių ir studentų bus pasiūlyta baigti aukštos kokybės formaliojo
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švietimo programas prioritetinėse švietimo srityse. Šiuos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
veiksmus nuosekliai papildys Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto investicijos į
infrastruktūrą, siekiant ją pritaikyti šiuolaikinėms mokymo reikmėms, taip pat 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės, skatinančios ir remiančios mokymosi
paslaugų paklausą.
Pirmiausia ketinama investuoti į šiuolaikiškų metodikų, vadovėlių ir kitos mokymo
medžiagos parengimą arba įsigijimą, sąlygų sudarymą švietimo teikėjams naudotis kitais
informacijos, reikalingos mokymuisi šaltiniais. Daug dėmesio bus skiriama aprūpinti švietimo
teikėjus technologinio ir gamtamokslinio mokymo, taip pat sociokultūrines piliečių kompetencijas
plėtojančioms elektroninėms ir kitoms mokymosi priemonėms – mokomajai programinei įrangai,
elektroninėms simuliacinėms priemonėms ir pan. Tai leis padidinti mokymosi visą gyvenimą
personalo kvalifikacijos tobulinimo veiklos, į kurią taip pat numatoma investuoti, veiksmingumą ir
bendrą mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.
Investuojant į mokymo personalo kvalifikaciją, pirmiausia bus stiprinamos kvalifikacijos
tobulinimo sistemos, sprendžiant kvalifikacijos tobulinimo institucijų ir jų teikiamų programų
akreditavimo, kokybės stebėsenos užtikrinimo, neformaliojo švietimo įstaigų stiprinimo,
partnerystės tinklų plėtojimo ir kitas problemas. Bus sukurtas švietimo darnaus vystymosi
kompetencijos tinklas, kurio svarbiausia funkcija – teikti nuolatinę paramą mokymo personalui ir
užtikrinti įvairių mokymo įstaigų – universitetų, kolegijų, profesinio mokymo, bendrojo lavinimo
įstaigų, švietimo centrų, neformaliojo švietimo ir kitų įstaigų – bendradarbiavimą įgyvendinant
švietimo strategines nuostatas. Siekiant geriau tenkinti augančius suaugusiųjų tęstinio mokymosi
poreikius, deramas dėmesys bus skiriamas andragogų rengimui ir mokymo personalo andragoginių
kompetencijų ugdymui. Tobulinant švietimo sistemos personalo kvalifikaciją, ypač svarbus
universitetų ir kitų mokymo įstaigų bendradarbiavimas, derinant mokslo tyrimus, studijas ir
švietimo praktiką. Ketinama didinti mokymo personalo mobilumą, sudaryti sąlygas stažuotis
darbdavių įmonėse ar švietimo įstaigose, nes tai padės sparčiau atnaujinti jų įgūdžius, keistis
patirtimi, didinti profesinio mokymo ir studijų sistemų atvirumą bei jų paslaugų atitiktį ūkio
poreikiams. Pertvarkant ir tobulinant švietimo įstaigų tinklą bus sudaromos galimybės šių įstaigų
mokymo personalui persikvalifikuoti tenkinti kitus mokymosi visą gyvenimą poreikius. Šios
investicijos sudarys sąlygas mokymo personalui įgyti, tobulinti ir atnaujinti kompetencijas, būtinas
šiuolaikiniam mokytojui, dėstytojui ar praktikos vadovui. Bus siekiama geriau integruoti į švietimo
sistemos veiklą mokymo personalą darbdavių įmonėse ar įstaigose – moksleivių ir studentų
praktikų vadovus, mokslinių darbų konsultantus. Bus investuojama į jų kvalifikaciją, sudaromos
galimybės tobulintis švietimo sistemoje ir kitaip drauge su darbdaviais sprendžiami jų motyvavimo
klausimai.
Investavus į mokymo personalo kvalifikaciją ir šiuolaikinių mokymo priemonių, metodikos
ir technologijų panaudojimą, bus sudarytos sąlygos iš esmės atnaujinti, parengti naujas ir
akredituoti kokybiškas mokymo ir studijų programas, jas išbandyti. Bus tobulinama mokymo ir
studijų programų organizavimo kokybė. Lygiagrečiai numatoma teikti paramą profesinio rengimo
standartų ir studijų krypčių reglamentų rengimui arba atnaujinimui, kuris bus vykdomas pagal
pirmą šio prioriteto uždavinį, švietimo įstaigos bus skatinamos pagal naujus kokybinius
reikalavimus tobulinti ir rengti naujas mokymo ir studijų programas, teikti finansavimą šioms
programoms įgyvendinti. Daug dėmesio bus skiriama studijų turinio pertvarkai, atsižvelgiant į
aukštųjų mokyklų gebėjimus ir šalies ūkio poreikius. Profesinio rengimo standartų ir studijų
krypčių reglamentų patvirtinimas palengvins mokymo ir studijų programų kokybės užtikrinimą. 2
prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ yra orientuotas į mokymosi visą gyvenimą sistemą,
išskyrus trečią studijų pakopą, kurios plėtra numatyta pagal 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“. Pagal pastarąjį prioritetą bus finansuojama mokslininkų ir kitų tyrėjų veikla, remiama
bendrojo lavinimo mokyklų, technologinių gimnazijų ir kitų švietimo įstaigų mokinių mokslinė
veikla, mokslo, studijų institucijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas. Tuo tarpu pagal
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Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“ prioritetą planuojama
finansuoti mokslo ir studijų institucijų informacinės sistemos, kompiuterių tinklo plėtrą, kuri svarbi
mokymosi visą gyvenimą uždaviniams įgyvendinti pagal 2 prioritetą.
Ypatingas dėmesys investuojant bus skiriamas pagrindinių kompetencijų ugdymui stiprinti
visuose švietimo sistemos lygmenyse, o ypač verslumui, pilietiškumui, kalbų ugdymui,
kompiuteriniam raštingui diegti ir sociokultūrinėms kompetencijoms skatinti. Pagrindinės
kompetencijos tampa ypač svarbios mokymosi visą gyvenimą galimybėms įgyvendinti ir
prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių darbo rinkos poreikių, sociokultūrinei atskirčiai nuo politinių
visuomenės gyvenimo institutų mažinti, gebėjimams dalyvauti visuomeniniame gyvenime ugdyti,
gyvenimo kokybei gerinti. Pagal 2 prioritetą bus siekiama sustiprinti pagrindinių kompetencijų
ugdymo pasiūlą, tuo tarpu pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ bus
tiesiogiai remiamas gyventojų pagrindinių kompetencijų (kompiuterinio raštingumo, verslumo,
kalbų ir kt.) ugdymas.
Mokymo kokybės gerinimas atitinka Lietuvos švietimo politikos nuostatas. Nacionalinėje
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatoma parengti profesinio rengimo standartus
ir studijų krypčių reglamentus, ūkio poreikius atitinkančias mokymo ir studijų programas, tobulinti
švietimo institucijų pedagoginio personalo kvalifikaciją ir įvykdyti kvalifikacijos tobulinimo
sistemos pertvarką. Daugelį kokybės gerinimo uždavinių numatyta įgyvendinti Mokymosi visą
gyvenimą užtikrinimo strategijoje, įskaitant uždavinius rengti švietimo institucijų vadovus ir
tobulinti jų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams įgyti minimalią andragogo
kompetenciją, būtiną darbui su suaugusiaisiais ir kt. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012
metų nuostatų įgyvendinimo programoje numatomos mokymo kokybės stiprinimo priemonės
turinio ir personalo tobulinimo prioritetinėse kryptyse, kurių įgyvendinimą galėtų iš dalies
finansuoti Europos socialinis fondas. Kuriant švietimo darnaus vystymosi tinklą, būtų plėtojama
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose numatyta integrali mokytojų rengimo
bei kvalifikacijos tobulinimo sistema, orientuota į kintantį mokytojo ir dėstytojo vaidmenį žinių
visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui ir dėstytojui būtinas naujas kompetencijas bei vertybines
nuostatas. Nacionalinės darnaus vystymosi švietimo programos, aprėpiančios formalųjį,
neformalųjį švietimą ir savišvietą, parengimas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004–2008 m. programą, kuri prisidės prie Valstybės ilgalaikės raidos strategijos ir Valstybinės
švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatų įgyvendinimo švietimo kokybės tobulinimo srityje ir
papildys Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (sk. „Švietimas ir mokslas“) nuostatas.
Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas
Siekiant padidinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą, planuojama investuoti
į tris priemonių grupes: plėtoti lanksčias, individualizuotas mokymosi formas, didinti informacinį,
geografinį mokymosi paslaugų prieinamumą ir tobulinti pagalbos besimokantiems sistemą.
Mokymosi paslaugų prieinamumas bus kompleksiškai didinamas visiems Lietuvos gyventojams,
tačiau prioritetas bus teikiamas labiausiai švietimo požiūriu apleistoms kaimo vietovių gyventojų
grupėms, t.y. specialių poreikių (pirmiausia neįgaliesiems), ir (ar) socialinės rizikos grupių
asmenims (pirmiausia pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose nepritapusiems, mokymosi
motyvacijos stokojantiems vaikams ir jaunuoliams) ir ypač gabiems vaikams. Įgyvendinus
prieinamumo tikslą, mažiausiai 13,8 tūkst. neįgaliųjų žmonių ar pagalbinių švietimo darbuotojų,
užtikrinančių švietimo prieinamumą šiems žmonėms, gaus papildomų neformaliojo švietimo
galimybių. Taip pat mažiausiai 4 tūkst. jų turės papildomų formaliojo švietimo galimybių.
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ mokymo prieinamumo didinimo priemonės bus
derinamos su 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonėmis. 2 prioriteto
priemonės tobulins mokymosi paslaugų pasiūlą, sieks užtikrinti, kad paslaugos būtų prieinamos, o
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1 prioriteto priemonės rems ir skatins mokymosi paslaugų vartojimą, sieks užtikrinti sėkmingą
visų, o ypač socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių, integraciją į darbo rinką, palengvinti
vykstančias struktūrines šalies ūkio reformas. Daugelį 2 prioriteto veiksmų mokymo prieinamumo
gerinimo srityje papildys investicijos į mokymo infrastruktūrą, kurios netinkamas pritaikymas ir
susidėvėjimas yra svarbūs mokymo prieinamumą ribojantys veiksniai.
Numatyta, jog investuojant į švietimo paslaugų kokybę, horizontalus prioritetas bus
neformaliojo švietimo galimybių plėtra. Didinant mokymosi prieinamumą bus papildomai
(vertikaliai) investuojama ir į lanksčių, individualizuotų mokymosi formų plėtrą. Švietimo įstaigos
bus skatinamos rengti ūkio poreikius atitinkančių nenuosekliųjų ir nuotolinio mokymosi ar kita
modernia forma teikiamas studijų programas, skirtas dirbančių asmenų, specialistų mokymosi ir
kvalifikacijos tobulinimo poreikiams tenkinti, teikiant finansavimą šioms programoms įgyvendinti.
Siekiama suteikti galimybę vyresnio amžiaus, dirbantiems asmenims tobulinti savo kvalifikaciją ir
tenkinti mokymosi visą gyvenimą poreikius, neatsitraukiant ilgesniam laikui nuo darbo. Daug
dėmesio bus skiriama užtikrinti šių mokymosi formų kokybę.
Didinant informacinį prieinamumą, numatoma toliau sustiprinti ir plėtoti profesinio
orientavimo sistemą, tam kad būtų pagerintas profesinio orientavimo paslaugų tęstinumas ir
prieinamumas visiems visų amžiaus grupių piliečiams (studentams, dirbantiems ar bedarbiams,
turintiems specialių poreikių ir pan.), kelti paslaugų teikimo kokybę įtraukiant tarpininkus ir
socialinius partnerius į profesinio orientavimo srities vystymo procesą. Pirmo tikslo Veiksmų
programos investicijos padeda tvirtus profesinio orientavimo sistemos pagrindus, apimančius
svarbių karjeros informacijos ir profesinio orientavimo standartų plėtojimą, mokymų medžiagas
profesinio orientavimo specialistams bei infrastruktūrą profesinio orientavimo paslaugoms teikti.
Numatoma, kad sistema bus toliau plėtojama 2007–2013 m., tada investuota ESF parama,
paslaugų plėtra nukreipta skirtingoms institucijų grupėms ir tipams (pvz. moksleivių karjeros
švietimui vidurinėse mokyklose, profesinių mokyklų moksleiviams, aukštųjų mokyklų studentams
ir kt.), profesinio orientavimo specialistų mokymui, jų medžiagų ir įrankių plėtrai, tolesniam
profesinio orientavimo infrastruktūros tobulinimui. Investicijos pagal šią programą pagerins
paslaugų prieinamumą ir kokybę kasmet maždaug 130 tūkst. klientų 2007–2013 metais, 2006 m. –
maždaug 80 tūkst.
Investuojant į mokymosi geografinį prieinamumą, bus siekiama didinti įvairių mokymosi
visą gyvenimą paslaugų prieinamumą kaimo vietovių gyventojams arčiau jų gyvenamosios vietos.
Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą numatoma pritaikyti dėl mokyklų
tinklo pertvarkos uždaromų bendrojo lavinimo įstaigų infrastruktūrą universaliems centrams
steigti. Jie tenkins įvairius bendruomenių mokymosi poreikius kaimo vietovėse. 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ investicijos padės užtikrinti efektyvų mokymo organizavimą ir
paskirstymą atitinkančius šių bendruomenių plėtros poreikius. Tai pat svarbu užtikrinti, kad
bendradarbiaujant su kitomis švietimo ir mokymo įstaigomis, norintiesiems mokytis būtų
prieinama kvalifikuota pedagoginė ir organizacinė pagalba. Mokymosi paslaugų teikimas kaimo
vietovių gyventojams bus finansuojamas pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė
aprėptis“. Šiame prioritete taip pat numatoma plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, kurios
turėtų būti derinamos su 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioriteto investicijomis į mokymosi galimybių prieinamumo didinimą ir jos,
pagal galimybes, būtų teikiamos „po vienu stogu“. Investicijos į mokymosi geografinio
prieinamumo didinimą palengvins švietimo įstaigų tinklo pertvarką. Priešmokyklinio ugdymo
paslaugomis dar negali naudotis didelė dalis kaimo vietovių gyventojų, todėl viena iš svarbiausių
universalių centrų kaimo vietovėse funkcijų bus vaikų priešmokyklinis ugdymas. 2 prioriteto
investicijos padės įvesti visuotinį priešmokyklinį ugdymą šalyje: padės spręsti priešmokyklinio
ugdymo pedagogų trūkumo kaimo vietovėse ir vaikų iš atokesnių vietovių saugaus atvežimo iki
ugdymo įstaigų problemas bei aprūpinti priešmokyklinio ugdymo įstaigas ugdymo priemonėmis ir
įrankiais. Dabartinė programa įgalins padidinti 5-6 metų vaikų grupių ikimokyklinį švietimą nuo
107

76 proc. 2005 m. iki daugiau kaip 90 proc. 2013 m. tiek mieste, tiek kaime, įveikiant skirtumą tarp
jų gyventojų.
Numatoma pertvarkyti ir plėtoti psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir
kitokios švietimo pagalbos sistemą. Specialiojo ugdymo sistemos uždarumas lemia jos klientų
socialinę atskirtį, vėliau sudėtingą integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Menkai prieinama
šiuolaikiška švietimo pagalba specialiųjų poreikių, socialinės atskirties grupių, nemotyvuotiems
asmenims, jų mokytojams ir artimiesiems lemia tai, kad didelė visuomenės dalis negali naudotis
mokymosi visą gyvenimą galimybėmis drauge su kitais visuomenės nariais. Atveriant ir pritaikant
pirmiausia bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistemą šių grupių asmenims ugdyti, bus
siekiama užtikrinti profesionalios metodinės, konsultacinės ir kitos pagalbos pedagogams, taip pat
integruotai besimokantiems asmenims (įskaitant jų atvežimą iki mokymo įstaigos), jų artimiesiems
prieinamumą. Numatoma stiprinti metodinius centrus, kurie bus steigiami pertvarkant specialiojo
ugdymo įstaigų tinklą, ir pedagogines – psichologines tarnybas. Siekiant sugrąžinti į švietimo
sistemą pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose nepritapusius, mokymosi motyvacijos stokojančius
ar dėl kitų socialinių-ekonominių priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankančius vaikus ir
jaunuolius, bus stiprinami jaunimo mokyklų gebėjimai, aprūpinant jas trūkstamais žmogiškaisiais
ištekliais ir mokymo priemonėmis. 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ veiksmai bus
derinami su 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ veiksmais socialinei
įtraukčiai didinti (diskriminacijos mažinimas, socialinių problemų prevencija, socialinės paslaugos,
skirtos socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų sugrįžimui į darbo rinką
paskatinti).
Daug dėmesio šioje grupėje bus skiriama ypač gabių vaikų gabumams atskleisti ir jų
ugdymo poreikiams tenkinti dabartinėje formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje. Gabiausi
vaikai turi potencialą daryti didelę įtaką aukštos kultūros, žinių visuomenės ir ekonomikos
plėtojimui ateityje, tad svarbu sudaryti jiems edukacines, psichologines, socialines, finansines
sąlygas atskleisti savo gabumus, rinktis jų poreikius ir interesus atitinkantį ugdymą (-si). Pagal
Ypatingai gabių vaikų ir jaunuolių programą Lietuva sukurs tokių vaikų ugdymo metodologiją ir
mokymo programas vietos savivaldos lygmenyje. Jos bus išbandytos 2008 m. Ši ESF programa
padės įgyvendinti švietimo programas valstybės mastu, daugiausia gerinant mokytojų
kompetenciją, platinant sustiprinto mokymo metodologijas, teikiant papildomą pagalbą bendrojo
lavinimo institucijose bei didinant ypač gabių vaikų galimybes pasinaudoti neformaliojo švietimo
už mokyklos ribų galimybėmis, įskaitant pasirengimą ir dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose
konkursuose. Veiksmai, skirti ypatingai gabiems vaikams ir jaunimui, bus glaudžiai derinami su
veiksmais, skirtais skatinti ir parengti mokyklos vaikus ir jaunuolius karjerai gamtos ir
technologinių mokslų srityje. Tai suplanuota dabartinės ESF programos 3 prioritete.
Mokymosi galimybių prieinamumo didinimas atitinka ES ir nacionalinės politikos
nuostatas, nes yra numatytas Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje,
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos paramos
tobulinimo kryptyje, taip pat Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje, Profesinio
orientavimo strategijos įgyvendinimo plane, Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje, Vaikų
sugrąžinimo į mokyklas gairėse, Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programoje, Jaunimo
mokyklų koncepcijoje, Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo strategijoje ir programoje, Ikimokyklinio
švietimo vystymo programoje bei kituose viešosios politikos dokumentuose. Šiuose dokumentuose
numatoma plėtoti lanksčias, į individualius poreikius orientuotas mokymosi formas, stiprinti ir
tobulinti profesinio orientavimo sistemą, didinti jos paslaugų prieinamumą, diegti visuotinį
priešmokyklinį ugdymą ir didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, įgyvendinti mokymosi
specialiosios ar socialinės pedagoginės, psichologinės ir kitokios pagalbos besimokantiems
sistemos paslaugų tobulinimo ir jų prieinamumo didinimo priemones, plėsti mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumą įvairaus amžiaus ir poreikių asmenims, įtraukiant į šių paslaugų
teikimą ugdymo ir įvairaus lygio švietimo institucijas, viešąsias bibliotekas, įvairias kitas įstaigas,
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užtikrinti privalomą pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose nepritapusių, mokymosi motyvacijos
stokojančių vaikų ir jaunuolių mokymąsi, sudaryti edukacines, psichologines, socialines,
finansines sąlygas gabiems vaikams ir jaunuoliams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties,
gyvenamosios vietos, mokyklos tipo, amžiaus, lyties, kalbinės aplinkos, rinktis jų poreikius ir
interesus atitinkantį ugdymą (-si) ir lygias saviugdos galimybes.
Tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos ir partnerystė
Investicijų sritys
(kodas pagal reglamentą Nr.
1828/2006)

Tikslas

Tobulinti ir stiprinti
mokymosi visą
gyvenimą institucinę
sistemą

Gerinti mokymosi visą
gyvenimą paslaugų
kokybę.

Didinti mokymosi visą
gyvenimą
prieinamumą.

1. Švietimo ir mokymo sistemų
reformų kūrimas, diegimas ir
įgyvendinimas siekiant plėtoti
galimybes gauti darbą, gerinant
pradinio ir profesinio švietimo bei
mokymo pritaikymą darbo rinkos
poreikiams ir atnaujinant mokymo
personalo įgūdžius atsižvelgiant į
inovacijas ir žiniomis paremtą
ekonomiką (72);
2. Priemonės, skirtos didinti
dalyvavimą švietime ir mokyme
visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat
imantis veiksmų, skirtų sumažinti
anksti mokyklą paliekančių
asmenų skaičių, lytimi pagrįstą
mokymosi dalykų segregaciją ir
sudaryti geresnes galimybes gauti
kokybišką pradinį profesinį ir
paslaugų sektoriaus išsilavinimą ir
mokymą (73)

Tarptautinis
bendradarbia
vimas

Inovacijos

Partner
ystė

√

√

√

√

√

√

√

√

Prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ sąsajos su kitais 2007–2013 metų Veiksmų programų
prioritetais

Prioriteto tikslas

Tobulinti ir stiprinti
mokymosi visą
gyvenimą institucinę
sistemą

Prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ sąsajos su kitais 2007–2013
metų Veiksmų programų prioritetais
1. Nacionalinės kvalifikacijų sistemos kūrimas taip pat numatomas
vykdyti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ ir Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“. 4
prioritete numatytos investicijos į organizacinių ir administracinių
prielaidų sukūrimą nacionalinei kvalifikacijų sistemai, šios sistemos
bandomąją veiklą ir valstybės tarnautojų mokymą. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioritete numatytos investicijos į
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Gerinti mokymosi
visą gyvenimą
paslaugų kokybę

sistemos infrastruktūrą.
2. Investicijos į švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemos
infrastruktūrą numatytos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“.
3. Fizinė švietimo įstaigų tinklo infrastruktūros pertvarka bus
finansuojama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“, o įstaigų tinklų pertvarkai
reikalingos studijos, auditai ir techniniai dokumentai bus ruošiami pagal
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“.
1. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritete „Informacinė
visuomenė visiems“ planuojama finansuoti mokslo ir studijų institucijų
informacinės sistemos, kompiuterių tinklo plėtrą.
2. Papildant šio uždavinio priemones (esamų mokymo programų
kokybės gerinimas, naujų mokymo programų, atitinkančių ūkio plėtros
poreikius, rengimas, pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas,
bendrųjų gebėjimų ir ypač verslumo ugdymo diegimas švietimo
sistemoje) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“ numatoma steigti praktinio mokymo centrus
pagal sektorius. Juose esančia praktinio mokymo įranga galėtų naudotis
įvairių švietimo lygių įstaigos (bendrojo lavinimo, profesinio mokymo
įstaigos, kolegijos, universitetai).
3. Investicijos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“, skirtos kompleksiniam studijų
infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai, taip pat bus derinamos su šio
prioriteto priemonėmis (mokslo ir studijų įstaigų aprūpinimas
šiuolaikiška mokymo medžiaga, sąlygų naudotis mokymosi visą
gyvenimą informacijos šaltiniais sudarymas);
4. Pagal šį prioritetą bus siekiama sustiprinti pagrindinių kompetencijų
ugdymo pasiūlą, o pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ bus remiami
paklausos projektai, skirti darbuotojų bendrosioms kompetencijoms ir
gebėjimams ugdyti.
5. Šio prioriteto veiksmus nuosekliai papildys Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioriteto investicijos į infrastruktūrą, siekiant ją
pritaikyti šiuolaikinėms mokymo reikmėms, taip pat 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės, skatinančios ir
remiančios mokymosi paslaugų paklausą.
6. Pagal šį prioritetą numatomas naujų aukštojo mokslo studijų
programų kūrimas ir atnaujinimas I–II studijų pakopose bei jungtinių
studijų programų kūrimas ir įgyvendinimas. Investicijos pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“, skirtos kompleksiniam studijų (ypač tarpdisciplinėms
socialinių ir humanitarinių mokslų studijoms) infrastruktūros
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modernizavimui ir plėtrai, taip pat bus derinamos su šio prioriteto
priemonėmis. Šio prioriteto veiksmus papildys 3 prioritetas „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“, kuriame numatytas aukštojo mokslo studijų
programų įgyvendinimas (ypač II, III pakopose) žinioms bei mokslui
imliuose sektoriuose, jei tai numatyta kompleksinėse programose.
1. Šio prioriteto veiksmus mokymo prieinamumo gerinimo srityje
Didinti
mokymosi papildys investicijos į mokymo infrastruktūrą. Papildant šio prioriteto
visą
gyvenimą priemones pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą
prieinamumą
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“ numatoma pritaikyti dėl mokyklų tinklo
pertvarkos uždaromų bendrojo lavinimo įstaigų infrastruktūrą
universaliems centrams steigti, kurie tenkins įvairius bendruomenių
mokymosi poreikius kaimo vietovėse, bei stiprinti ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas.
2. Planuojama finansuoti formalųjį ir neformalųjį ypatingai gabių vaikų
švietimą pagal šį prioritetą, o mokslo ir technologijų populiarinimas tarp
jaunuolių, panaudojant viešąją veiklą, jaunųjų mokslininkų nacionaliniai
ir regioniniai konkursai bus Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ dalis. Tuo tarpu
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetas „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ sieks aukštesnės technologijų bei gamtos mokslų
mokymo kokybės šalies bendrojo lavinimo mokyklose.
3. Papildant šio prioriteto priemones pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ numatoma
investuoti į specialiųjų mokyklų vietose besikuriančių metodinių centrų
infrastruktūros pritaikymą bei atnaujinimą, pedagoginių psichologinių
tarnybų materialinę ir metodinę bazę, pritaikyti švietimo įstaigų
infrastruktūrą specialiųjų poreikių vaikams, atnaujinti ir pritaikyti bei
jaunimo mokyklų infrastruktūrą .
4. Papildant šio prioriteto priemones pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ numatoma
plėtoti ir modernizuoti profesinio orientavimo infrastruktūrą.
5. Šio prioriteto mokymo prieinamumo didinimo priemonės bus
derinamos su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonėmis.
Šio prioriteto priemonės tobulins mokymosi paslaugų pasiūlą, sieks
užtikrinti, kad paslaugos būtų prieinamos, tuo tarpu 1 prioriteto
priemonės rems ir skatins mokymosi paslaugų vartojimą, siekiant
užtikrinti sėkmingą visų, ypač socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių
integraciją į darbo rinką, palengvinti vykstančias struktūrines šalies ūkio
reformas.
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Kryžminis finansavimas ir visuotinės dotacijos
Įgyvendinant šį prioritetą, gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kuris leistų
finansuoti ERPF finansuojamas sritis. Kryžminis finansavimas būtų naudojamas nedidelės
apimties infrastruktūrai kurti ar atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes, siekiant
padidinti šių veiklų veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius.
Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos turi būti privalomos pagal šį prioritetą finansuojamų
veiksmų tikslams ir rezultatams pasiekti.
Įgyvendinant šį prioritetą gali būti taikomos visuotinių dotacijų schemos.
Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemonėmis
ES struktūrinių fondų reglamentų projektuose numatyta, kad ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas papildomumo ir suderinamumo užtikrinimui su kitomis Bendrijų politinėmis
iniciatyvomis. 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ uždaviniai bei priemonės yra suderinamos
ir papildo kitas ES remiamas priemones. Nuo 2007 m. planuojama pradėti įgyvendinti naują
integruotą mokymosi visą gyvenimą programą. Ją sudarys keturios specialiosios programos:
Comenius programa, skirta bendrai šviečiamajai veiklai, susijusiai su mokyklomis iki vidurinio
mokymo lygmens ir jį įskaitant; Erasmus programa, skirta mokymo ir tolesnio aukštojo mokslo
tobulinimo veiklai; Leonardo da Vinci programa, skirta visiems kitiems profesinio mokymo
aspektams, ir Grundtvig programa, skirta suaugusiųjų švietimui. Be to, mokymosi visą gyvenimą
programą sudarys dvi horizontalios programos. Pirma, „skersinė“ programa apims pirmiau
išvardytus politikos klausimus ir sudarys specialias sąlygas kalbų mokymui ir su IRT susijusiai
veiklai, kai šios neįtraukiamos į specialiąsias programas. Antra, Jean Monnet programa, skirta
remti Europos švietimo ir mokymo institucijas bei veiksmus, susijusius su Europos integracija.
Šis prioritetas neturi jokios sąsajos su veiklomis, finansuojamos EŽŪFKP ar EŽF.
Numatomas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Finansinė
Pavadinimas
(eurais)
Švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimas, diegimas
ir įgyvendinimas siekiant plėtoti galimybes gauti darbą,
gerinant pradinio ir profesinio švietimo bei mokymo
pritaikymą darbo rinkos poreikiams ir atnaujinant
mokymo personalo įgūdžius atsižvelgiant į inovacijas ir
72 žiniomis paremtą ekonomiką
Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir
mokyme visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis
veiksmų, skirtų sumažinti anksti mokyklą paliekančių
asmenų skaičių, lytimi pagrįstą mokymosi dalykų
segregaciją ir sudaryti geresnes galimybes gauti
kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus
73 išsilavinimą ir mokymą
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proporcija

69.552.049

148.891.054

IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

218.443.103
Finansinė
(eurais)

Kodas

Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus

proporcija
218.443.103
218.443.103

Finansinė
(eurais)

Kodas

Pavadinimas
00 Netaikytina
IŠ VISO

proporcija
218.443.103
218.443.103
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2.4. 3 PRIORITETAS. „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
Prioriteto aprašymas
Šiame prioritete siekiama didinti MTTP srities žmogiškųjų išteklių gebėjimus kokybine ir
kiekybine prasme įgyvendinant šiuos tikslus:
•
tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją
vertikaliosiose ir horizontaliosiose srityse, taip pat skatinti tyrėjų ir studentų vidaus ar
tarptautinį mobilumą bei tarp viešojo ir privataus sektoriaus;
•
padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje.
Tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas, jų mobilumo skatinimas
Lietuvoje reikia toliau tobulinti doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją. Tai
apimtų doktorantų rengimo kokybę bei mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių mokslo institutuose,
aukštojo mokslo institucijose ir verslo subjektuose, kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą
visais jų karjeros etapais (ankstyvuoju etapu po studijų ir mokymosi visos karjeros metu).
Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas šioje tikslinėje grupėje reikalingas siekiant efektyvesnės
MTTP veiklos viešajame ir platesnės MTTP veiklos privačiame sektoriuje. Šis tikslas taip pat
padėtų Lietuvai geriau dalyvauti tarptautinėse MTTP programose, pritraukti daugiau tiesioginių
užsienio investicijų aukštųjų technologijų srityje (įskaitant užsienio mokslo centrus).
Lietuvoje planuojama stiprinti doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų tiek atitinkamos srities
kompetenciją, tiek horizontalias kompetencijas. Atitinkamos srities kompetencijos leistų geriau
atlikti šiuolaikinę MTTP veiklą visose mokslo šakose, kurios orientuotos į žinių visuomenės ir
konkurencingos ekonomikos poreikius. Horizontalios kompetencijos (kartu ir prieinamos
kokybiškos viešosios paramos paslaugos) sudarytų palankesnes sąlygas naujoms aukštųjų
technologijų įmonėms atsiskirti nuo mokslo institucijų, perduoti technologijas privačiam sektoriui,
geriau dalyvauti įvairiose tarptautinėse MTTP programose ir t. t. Šioje srityje būtų finansuojamas
įvadinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, jam sudaromos palankios sąlygos. Iš viso 2007–
2013 m. laikotarpiu planuojama apmokyti apie 10 000 naudos gavėjų (tyrėjų, kitų MTTP
darbuotojų, studentų, kitų asmenų) pagal formaliojo ar neformaliojo švietimo programas.
Siekiama, kad apie 85 proc. šių asmenų gautų neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus ir/arba įgytų valstybės pripažįstamą kvalifikaciją. Kaip buvo rekomenduota
išankstinio vertinimo metu, šiame prioritete bus stiprinamas tyrėjų pajėgumas atlikti strateginius ir
taikomuosius mokslinius tyrimus, kurie atitinka verslo plėtros ir ūkio augimo poreikius, arba
panaudoti MTTP rezultatus komercijai kuriant naujus produktus ar paslaugas. Prioritetas būtų
teikiamas tyrėjų kompetenciją tobulinantiems projektams, vykdomiems pagal nacionalines
(kompleksines) programas, apimančias specialistų rengimą, mokslinius tyrimus bei mokslo ir
verslo sektorių partnerystę.
Šioje srityje būtų remiamas aukštos kvalifikacijos tyrėjų rengimas, jų praktinių įgūdžių
tobulinimas. Parama būtų teikiama doktorantūros bei vėlesnių podiplominių studijų programoms
atnaujinti ir naujoms (tarp jų tarpinstitucinių, tarpdisciplininių, tarptautinių studijų) programoms
kurti, būtų tobulinamas studijų turinys ir mokymosi procesas (įskaitant užsienio ekspertų žinių
panaudojimą). Prioritetą planuojama teikti studijų programoms, kurių absolventai tenkina žinioms
bei technologijoms imlios pramonės (pvz., fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų studijų
srityse) bei žinioms imlių paslaugų sektorių paklausą. Parama I ir II pakopos naujų studijų
programoms kurti bei atnaujinti bus teikiama pagal 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“.
Parama tyrėjams rengti (žinioms ir mokslui imliuose sektoriuose ypač II–III studijų pakopose
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pagal nacionalines programas) jų kvalifikacijai tobulinti iš ESF bus suderinta su ERPF parama
kompetencijos centruose ir tinkluose: pagal šį prioritetą bus finansuojamos šiuose centruose
vykdomos tyrėjų rengimo ir kompetencijos kėlimo programos.
Lietuvoje reikia skatinti mokslininkų, doktorantų ir kitų tyrėjų mobilumą nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu bei tarp skirtingų sektorių (viešojo, privataus nepelno, privataus verslo).
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytos įvairios priemonės,
susijusios su mobilumo skatinimu (finansinis darbdavių skatinimas, sąlygų tyrėjų mobilumui
sudarymas). Pagal šį prioritetą planuojama remti studijuojančiųjų mobilumą (pavyzdžiui, rengiant
doktorantų, mokslo daktarų-stažuotojų stažuotes užsienyje ar praktika Lietuvos ir užsienio
įmonėse, privačiame nepelno sektoriuje ar viešajame sektoriuje studijų metu ar joms pasibaigus)
bei esamų MTTP darbuotojų mobilumą (pavyzdžiui, per mokslininkų stažuotes Lietuvos ar
užsienio mokslo centruose bei privačiose įmonėse). Be to, planuojama teikti tolesnę paramą
atvykstančių į Lietuvą ir išvykstančių iš Lietuvos mokslininkų, tyrėjų ir studentų mobilumo
aplinkos srityje (teikiant informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas, palaikant ir plečiant
mokslininkų mobilumo centro veiklą Lietuvoje).
Didėjantis mobilumas gerintų MTTP žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir skatintų
efektyvesnį jų panaudojimą. ESF paramos naudojimas mobilumo srityje susijęs su reikalingų
teisinių-administracinių priemonių (dėl studento-praktikanto statuso, tyrėjo statuso nevalstybinėse
mokslinių tyrimų įstaigose, ūkio subjektų išmokų jiems, administravimo sistemos ir tvarkos ir t. t.),
kurios gali būti finansuojamos pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, įgyvendinimu.
Šio prioriteto įgyvendinimas būtų susijęs su nacionalinių programų prioritetinėse MTTP
srityse, kuriose Lietuva turi mokslinį ir (ar) gamybinį potencialą, įgyvendinimu. Kaip numatyta
nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje ir kituose strateginiuose
dokumentuose, Lietuvoje planuojama atnaujinti prioritetines MTTP kryptis, aukštųjų technologijų
programą ir parengti kitas nacionalines programas prioritetinėse MTTP srityse. Parengus
integruotas nacionalines programas, jų „kietosios“ priemonės galėtų būti finansuojamos iš ERPF
(infrastruktūra aukštos kvalifikacijos centruose ir tinkluose, MTTP veikla prioritetinėse srityse,
bendradarbiavimas tarp verslo, privataus nepelno, viešojo MTTP sektorių ir t. t.), o „minkštosios“
priemonės – iš ESF (mokslininkų ir tyrėjų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas ir jų mobilumas
pagal šį prioritetą). Taip pat gali būti kuriamos atskiros specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos
tobulinimo programos prioritetinėms MTTP sritims, kaip numatyta nacionalinėje Lisabonos
strategijos įgyvendinimo programoje. Jų įgyvendinimas būtų finansuojamas pagal prioritetą
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Siekiama, kad 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu tyrėjų
kompetencija ir kvalifikacija būtų patobulinta pagal visas nacionalines programas prioritetinėse
MTTP srityse. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, 2007 m. planuojamos 3 nacionalinės
programos, skirtos panaudoti ES struktūrinių fondų paramą MTTP srityje (pvz. Tyrėjų karjeros
programa, Bendroji nacionalinė kompleksinė programa, Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei
mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa). Į nacionalines programas įtraukti nacionaliniai ir
regioniniai mokymo tinklai ir tyrėjų karjeros plėtra (7 Bendrojoje programoje – transnacionaliniai
tyrėjų mokymo tinklai).
2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujas prioritetines MTTP sritis
2007–2010 m. laikotarpiu: tyrimai, užtikrinantys žmonių gyvenimo kokybę, žinių visuomenės bei
nanotechnologijų plėtrą, tyrimai ir plėtra, skirti Lietuvos pramonės (aukštųjų technologijų)
tarptautiniam konkurencingumui didinti bei aukštųjų technologijų programą 2007–2013.
Infrastruktūros plėtros planas bus nacionalinių MTTP srities programų dalis. Taip pat šių
nacionalinių programų dalis bus aukštojo mokslo ir podiplominės studijos (ypač magistratūros ir
doktorantūros studijos), susijusios su MTTP prioritetinėmis sritimis. Šiose programose bus
pateikta išsamesnė informacija apie infrastruktūros ir studijų poreikį bei veiklas.
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Šis prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bus įgyvendinamas aplinkoje, kuriai būdingas
švietimo ir mokymo sistemų prisitaikymas prie kintančių visuomenės ir ūkio poreikių bei paslaugų
kokybės didinimas. Šie poreikiai bus tenkinami pagal kitus prioritetus (ESF finansuojamos
programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“, ERPF finansuojamos Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“), tačiau pagal šį prioritetą reikia užtikrinti MTTP kokybę mokslo ir studijų
sistemoje, todėl parama bus toliau teikiama mokslinei veiklai vertinti, MTTP ekspertams bei
personalams rengti ir mokyti, įvairiai techninei pagalbai MTTP srityje. Pagal 2 prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“ bus finansuojama švietimo kokybės ir stebėsenos sistema, kuri apims
mokinių pasiekimų, mokymo ir studijų programų bei institucijų vertinimą.
Tyrėjų skaičiaus didinimas ir jų amžiaus vidurkio mažinimas
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu siekiama didinti mokslininkų ir tyrėjų skaičių
Lietuvoje (ypač versle). Kaip buvo minėta esamos būklės ir tendencijų analizėje, Lietuvai
būdingos šios tikslinės grupės senėjimo, „protų nutekėjimo“ problemos, o naujų specialistų
rengimo apimtis neleidžia patenkinti augančių visuomenės ir ūkio poreikių. Šie poreikiai ypač
aktualūs fizinių ir technologijų mokslų srityje, kur rengiama per mažai tyrėjų. Lietuvoje dar
kelerius metus didės ar išliks panašus studijuojančiųjų skaičius, kurių didesnę dalį reikėtų nukreipti
į MTTP veiklą. Nacionalinėje Lisabonos įgyvendinimo programoje siekiama daugiau studentų
sudominti į fizinių ir technologinių mokslų studijomis.
Lietuvoje planuojama skatinti žmones imtis tyrėjo karjeros ar ją tęsti. Tai gali būti
atliekama teikiant paramą fiziniams asmenims, universitetų ir tyrimų institutų darbuotojams
studijuoti (teikiant paramą magistrantūros, doktorantūros ir vėlesnėms podiplominėms studijoms
Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijose, tyrėjų tęstinėms profesinėms studijoms), jei tai
susiję su kompleksinėmis programomis. Tyrėjų įdarbinimas tyrimo centruose, susijusiuose su
prioritetinėmis MTTP sritimis, bus pagrindinė veikla, tenkinanti privačių įmonių, susijusių su
aukštosiomis technologijomis, poreikius (žr. žemiau). Visų studijų pakopų dėstytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos plėtra bus finansuojama pagal 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“.
Taip pat parama bus teikiama mokslininkų ir tyrėjų mokslinei veiklai studijų proceso metu
(pavyzdžiui, parama studijuojančiųjų ir jiems vadovaujančiųjų mokslinei praktinei veiklai I, II, III
studijų pakopose) bei mokslininkų ar jų grupių veiklai atliekant strateginius (fundamentalius) ir
taikomuosius mokslinius tyrimus perspektyviose srityse (dalyvaujant užsienio mokslininkams,
įskaitant užsienio lietuvius), siekiant tobulinti mokslininkų kvalifikaciją ir skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą. Ši parama prisidėtų prie studijų ir mokslinės veiklos patrauklumo didinimo bei
gerintų šios tikslinės grupės atstovų kompetenciją. Skatinant tyrėjo karjeros patrauklumą, reikia
užtikrinti lygias teises ar net imtis papildomų priemonių platesniam moterų dalyvavimui MTTP
srityje. Tačiau ESF paramos naudojimas šioje srityje labai susijęs su studentų, priimamų į šalies
aukštąsias mokyklas, skaičiaus derinimu su visuomenės ir ūkio poreikiais doktorantūros studijoms
tobulinti. Papildomumas bus užtikrinamas tarp prioritetų „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ ir antrojo
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“. Planuojama finansuoti formalųjį ir neformalųjį ypatingai
gabių vaikų švietimą pagal antrąjį prioritetą, o mokslo ir technologijų populiarinimas tarp
jaunuolių viešųjų veiklų pagalba, jaunųjų mokslininkų nacionaliniai ir regioniniai konkursai ir
veiklos bei neformalusis švietimas gamtos ir tiksliųjų mokslų srityse bus prioriteto „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ dalis.
Be to, parama pagal šį prioritetą bus teikiama tyrėjų (kaip aukštos kvalifikacijos
darbuotojų, kurie turi ne trumpesnį kaip 5 metų atitinkamą profesinį stažą) įdarbinimui pagal
darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse (ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje), taip pat ir
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privačiame nepelno ar viešajame MTTP sektoriuose (universitetuose, tyrimų institutuose ir t. t.).
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu planuojama įdarbinti mokslininkus ir kitus tyrėjus pagal
darbo sutartis viešajame MTTP sektoriuje ir privačiuose ūkio subjektuose. Siekiama, kad per 6
mėnesius po projekto pabaigos šių asmenų įdarbinimas siektų 80 proc. Įgyvendinimo metu
pirmenybė bus teikiama privačioms įmonėms (iki 70 proc. visų įdarbintų tyrėjų), siekiant didinti
mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičių versle. Šis veiksmas padėtų sugrąžinti „protus“ iš užsienio ir
padėtų mažinti jų „nutekėjimą“ iš Lietuvos. Lietuvoje reikia gilinti ir skleisti žinias apie mokslą,
technologijas, inovacijas, nes tai leistų plėtoti mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą. Parama bus
teikiama mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje gebėjimams ugdyti, neformaliajam
švietimui ir mokslo vadybai, pasiekimams ir rezultatams Lietuvoje ir užsienyje pristatyti (įskaitant
paramą mokslinėms konferencijoms organizuoti Lietuvoje bei dalyvauti tokiose konferencijose
užsienyje, paramą rengiant tarptautines publikacijas), prieigai prie informacijos (mokslo duomenų
bazių, kitų informacijos šaltinių, mokslinės ir techninės informacijos paslaugų) ir t. t. Tai gali būti
atliekama pagal mokslo populiarinimo ir kitas panašias programas Lietuvoje.
Taip pat Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetai „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ bei „Verslo produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ prisidės prie kiekybinių pokyčių MTTP srityje per
investicijas į aukšto lygio (tai pat kompetencijos) centrus ir tinklus, viešosioms inovacijoms ir
verslui palankios infrastruktūros plėtrą, geresnę prieigą prie finansavimo šaltinių. Tačiau didelis
darbo užmokesčio tarp Lietuvos ir kitų šalių disbalansas viešajame MTTP sektoriuje tebėra vienas
iš svarbiausiųjų apribojimų esamiems darbuotojams išlaikyti ir naujiems darbuotojams pritraukti.
Be to, 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu daug dėmesio bus teikiama „protų
nutekėjimui“ mažinti ir „protams“ susigrąžinti iš užsienio. Nacionalinėje Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje siekiama skatinti užsienyje parengtų lietuvių mokslininkų sugrįžimą į
Lietuvą. 2004–2006 m. programiniu laikotarpiu „protų nutekėjimo“ problema buvo sprendžiama
daugiau netiesioginiu būdu (tobulinant mokslininkų rengimą ir kvalifikaciją, išskyrus paramą
„protų“ sugrąžinimo programos parengimui ir įgyvendinimui), o nauju laikotarpiu toliau
planuojama remti „protų“ sugrąžinimą taikant ir tiesioginį būdą. „Tam reikalui padėtų ne tik
sudarytos palankesnės sąlygos studijoms ar MTTP veiklai, bet ir speciali parama užsienyje
parengtiems ir dirbančiems lietuvių mokslininkams integruoti į Lietuvos ekonomiką ir darbo rinką
(teikiant stipendijas jų integracijai į Lietuvos MTTP sistemą bei mokslinei veiklai Lietuvoje).
Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimo prioritetas prisidės prie įvairių MTTP sektorių
(viešojo, privataus ne pelno, verslo) bendradarbiavimo skatinimo. Parama bus teikiama
bendradarbiavimui tarp valstybinių bei privačių mokslinius tyrimus vykdančių institucijų bei
verslo subjektų rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus studijų metu, tobulinant jų kvalifikaciją,
taip pat per informacijos mainus ar tarpininkavimo paslaugas, kur iniciatyva kyla daugiau iš
mokslo ir studijų įstaigų pusės. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Verslo
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ planuojama remti įmonių ir valstybinių bei
privačių mokslo institucijų bendradarbiavimo iniciatyvas (įskaitant inovatyvius klasterius,
bendradarbiavimo tinklus, technologijų platformas, paramą asociacijoms ir kitiems vešiesiems
juridiniams asmenims, kurie teikia viešąsias paslaugas įmonėms), kur iniciatyva kyla daugiau iš
ūkio subjektų pusės. Kaip buvo minėta, nacionalinių programų priemonės, skirtos privataus ir
valstybinio MTTP sektorių bendradarbiavimui, gali būti finansuojamos atitinkamai iš ESF ar
ERPF.
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Tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos ir partnerystė
Investicijų sritys
(kodas pagal
Tikslas
reglamentą Nr.
1828/2006)
Žmogiškojo
potencialo
Tobulinti
mokslinių tyrimų ir
mokslininkų,
inovacijų srityje
doktorantų, kitų
plėtojimas, visų
tyrėjų
pirma
kvalifikaciją ir
skatinant antrosios
kompetenciją
ir trečiosios pakopų
vertikaliosiose ir
horizontaliosiose studijas, mokslo
darbuotojų
srityse, taip pat
mokymą bei
skatinti tyrėjų ir
studentų vidaus ar užmezgant ryšius
tarp universitetų,
tarptautinį
mokslinių tyrimų
mobilumą bei
centrų ir įmonių
tarp viešojo ir
(74)
privataus
sektoriaus.
Padėti didinti
tyrėjų skaičių ir
mažinti jų
amžiaus vidurkį
Lietuvoje.

Tarptautinis
bendradarbiavi
mas

Inovacijos

Partnerystė

√

√

√

√

√

√

Prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ sąsajos su kitais 2007–2013 metų Veiksmų
programų prioritetais
Taip pat šis prioritetas prisideda prie kelių uždavinių, kurių siekiama Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioritetais „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrumai ir technologinė plėtra“ bei „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui
gerinimas“. ERPF finansuojamos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritete „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“
planuojama remti nacionalinius kompetencijos centrus ir tinklus, nacionalinių programų
įgyvendinimą prioritetinėse MTTP srityse, sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti 7 bendroje ir
kitose tarptautinėse MTTP programose, teikti paramą įmonėms bei bendriems įmonių bei mokslo
ir studijų įstaigų projektams tyrimų ir inovacijų srityje ir t. t. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ planuojama
remti viešosioms inovacijoms ir verslui palankios infrastruktūros plėtrą (įskaitant mokslo ir
technologijų parkus, inovacijų ir technologijų centrus, technologinius verslo inkubatorius ir t. t.),
įmonių ir mokslo institucijų bendradarbiavimo iniciatyvas (įskaitant klasterius, technologijų
platformas), geresnę prieigą prie finansavimo šaltinių (paskolų palūkanų dalinis finansavimas,
mikrokreditai investicijoms, rizikos kapitalo fondų investicijos).
Su tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimo prioritetu yra susijusi aukštojo mokslo
reformos plėtra ir viešojo MTTP struktūros ir valdymo pertvarkymas, kuris sudarytų palankias
sąlygas didinti MTTP gebėjimus ir potencialą. Pirmuoju aukštojo mokslo plėtros etapu
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(įgyvendinimas 2008–2010 m.) planuojama tobulinti aukštojo mokslo sistemos, valstybinių
universitetų vidaus valdymą, pertvarkyti aukštojo mokslo sistemos finansavimą.
MTTP pertvarkymas gali pareikalauti tokių institucijų kaip Lietuvos mokslo tarybos
atnaujinimo ar Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro veiklos palaikymo. Taip pat parama
gali būti teikiama rengti įvairias kompleksines programas MTTP srityje, kurių įgyvendinimas būtų
finansuojamas iš ES struktūrinių fondų per atnaujintą Lietuvos mokslo tarnybą ir tokioms
veikloms kaip užsienio ekspertų įtraukimas, darbuotojų mokymai, papildomų darbuotojų
įdarbinimas, numatytoms prioritete „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, stebėsena ir vertinimas, parama institucijoms koordinuoti
MTTP srityje, teisės aktams vykdyti. Be to, reikia tobulinti reguliacinę MTTP aplinką (sprendžiant
intelektualinės nuosavybės, autorinių teisių, patentų, prieigos prie informacijos ar infrastruktūros,
mobilumo, tyrimų ir inovacijų statistikos, kitus klausimus). Parama šiose srityje būtų teikiama taip
pat pagal ESF finansuojamos veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.
Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“
prioritetą numatyta finansuoti mokslinių duomenų archyvų kūrimą, taip pat su šiuo prioritetu yra
susijusi mokslo ir studijų institucijų informacijos sistemos, kompiuterių tinklo plėtra. Pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioritetą aukštojo mokslo srityje bus remiamas kolegijų ir
universitetų infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas, tyrimų centrų ir universitetinių
ligoninių pritaikymas studijoms, aukštojo mokslo ekspertinių institucijų bazės tobulinimas.

Prioriteto tikslas
Tobulinti
mokslininkų,
doktorantų, kitų
tyrėjų kvalifikaciją ir
kompetenciją
vertikaliosiose ir
horizontaliosiose
srityse, taip pat
skatinti tyrėjų ir
studentų vidaus ar
tarptautinį mobilumą
bei tarp viešojo ir
privataus sektoriaus.

Prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ sąsajos su kitais
2007–2013 metų Veiksmų programų prioritetais
1. Parengus nacionalines programas, jų „kietosios“ priemonės
bus finansuojamos iš Ekonomikos augimo veiksmų programos 1
prioriteto (infrastruktūra aukštos kvalifikacijos centruose ir
tinkluose, MTTP veikla prioritetinėse srityse, bendradarbiavimas
tarp verslo, privataus ne pelno, viešojo MTTP sektorių ir t. t.), o
„minkštosios“ priemonės – iš šio prioriteto (mokslininkų ir
tyrėjų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas ir jų mobilumas
pagal šį prioritetą).
2. Šio prioriteto paramos naudojimas mobilumo srityje susijęs su
reikalingų teisinių-administracinių priemonių (dėl studentopraktikanto statuso, tyrėjo statuso nevalstybinėse mokslinių
tyrimų įstaigose, ūkio subjektų išmokų jiems, administravimo
sistemos ir tvarkos ir t. t.), kurios gali būti finansuojamos pagal
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“, įgyvendinimu.
3. Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė
visuomenė visiems“ prioritetą numatyta finansuoti mokslinių
duomenų archyvų kūrimą, taip pat su šiuo prioritetu yra susijusi
mokslo ir studijų institucijų informacijos sistemos, kompiuterių
tinklo plėtra.
4. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo
ir socialinė infrastruktūra“ aukštojo mokslo srityje bus remiamas
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Padėti didinti tyrėjų
skaičių ir mažinti jų
amžiaus vidurkį
Lietuvoje.

kolegijų ir universitetų infrastruktūros, skirtos studijoms,
modernizavimas, tyrimų centrų ir universitetinių ligoninių
pritaikymas studijoms, aukštojo mokslo ekspertinių institucijų
bazės tobulinimas.
5. Šio prioriteto paramos naudojimas visuotinių dotacijų (grantų
mokslininkams ir kitiems tyrėjams) būdu numatytas
nacionalinėse programose, susijusiose su MTTP. Ekspertinių
institucijų, kurios susijusios su grantų schemomis, atnaujinimas
ir naujų kūrimas bei veiklos palaikymas numatytas Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritete
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“, o techninė pagalba visuotinių dotacijų
(grantų mokslininkams ir kitiems tyrėjams) schemoms
administruoti numatyta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 5 prioritete „Techninė parama žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“.
1. Papildomumas bus užtikrinamas tarp prioritetų „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“ ir antrojo prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“. Planuojama finansuoti formalųjį ir neformalųjį
ypatingai gabių vaikų švietimą pagal antrąjį prioritetą, o mokslo
ir technologijų populiarinimas tarp jaunuolių per viešąsias
veiklas, jaunųjų mokslininkų nacionaliniai ir regioniniai
konkursai ir veiklos bei neformalusis švietimas gamtos ir
tiksliųjų mokslų srityse bus prioriteto „Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“ dalis
2. Pagal Ekonomikos augimo skatinimo veiksmų programos
prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui
gerinimas“ planuojama remti įmonių ir valstybinių, ir privačių
mokslo institucijų bendradarbiavimo iniciatyvas (įskaitant
inovatyvius klasterius, bendradarbiavimo tinklus, technologijų
platformas, paramą asociacijoms ir kitiems vešiesiems
juridiniams asmenims, kurie teikia viešąsias paslaugas
įmonėms), kur iniciatyva kyla daugiau iš ūkio subjektų pusės.
3. Pagal šį prioritetą numatomas aukštojo mokslo studijų
programų įgyvendinimas (ypač II, III pakopose) žinioms ir
mokslui imliuose sektoriuose, jei tai numatyta kompleksinėse
programose. Investicijos pagal Ekonomikos augimo skatinimo
veiksmų programos prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas
ir aplinkos verslui gerinimas“ kompleksiniam studijų (ypač
tarpdisciplinėms socialinių ir humanitarinių mokslų studijoms)
infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai, nuosekliai bus
derinamos su šio prioriteto priemonėmis per nacionalines
programas. Šio prioriteto veiksmus papildys Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 1 prioritetas „Mokymasis visą
gyvenimą“, kuriame numatytas naujų aukštojo mokslo studijų
programų kūrimas ir atnaujinimas I–II studijų pakopose bei
jungtinių studijų programų kūrimas bei įgyvendinimas.
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Kryžminis finansavimas ir visuotinės dotacijos
Įgyvendinant šį prioritetą, gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kuris leistų
finansuoti ERPF finansuojamas sritis. Kryžminis finansavimas būtų naudojamas nedidelės
apimties infrastruktūrai kurti ar atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes – siekiant
padidinti šių veiklų veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius (taip pat pagal
visuotinių dotacijų schemas mokslininkams ir kitiems tyrėjams).
Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos turi būti privalomos pagal šį prioritetą finansuojamų
veiksmų tikslams ir rezultatams pasiekti.
Įgyvendinant šį prioritetą, iki 60 proc. (prioriteto finansavimo apimties) gali būti taikomos
visuotinių dotacijų schemos mokslininkams ir kitiems tyrėjams.
Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemonėmis
ES struktūrinių fondų reglamentų projektuose numatyta, kad ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas papildomumo ir suderinamumo užtikrinimui su kitomis Bendrijų politinėmis
iniciatyvomis, konkrečiai su 7 mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa ir su Bendrąja
konkurencingumo ir inovacijų programa. Europos Bendrijos strateginėse gairėse rekomenduojama,
kad ES struktūrinių fondų parama būtų sutelkta aukštos kompetencijos centruose ir tinkluose bei
naudojama nacionalinėms programoms įgyvendinti. Tai leistų Lietuvai geriau pasiruošti efektyviai
dalyvauti Europos moksliniuose tyrimuose.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu ES struktūrinė parama MTTP srityje bus suderinta
su 7 bendrąja, kitomis tarptautinėmis MTTP programomis. 2007–2013 m. laikotarpiu 7 bendroji
programa turės keturis pagrindinius prioritetus: „Bendradarbiavimas“, „Idėjos“, „Žmonės“ ir
„Pajėgumas“. Pagal šios programos prioritetą „Pajėgumas“ bus remiamas ir viso neišnaudoto
mokslinių tyrimų potencialo atvėrimas „konvergencijos“ regionuose (pasikeitimas žiniomis ir
patirtimi, naujų tyrėjų priėmimas į darbą mokslo centruose, tam tikros mokslinių tyrimų įrangos
įsigijimas ar plėtra, įvairūs renginiai ir vertinimas). Šioje srityje bus remiama strateginė partnerystė
tarp „konvergencijos“ tikslo valstybių narių ir kitų Europos mokslo centrų ar grupių, siekiant
geriau dalyvauti Europos tyrimuose. Ši tyrimų potencialo parama bus suderinta su 2007–2013 m.
ES struktūrinių fondų (ESF ir ERPF) parama MTTP srityje Lietuvoje, kuri bus naudojama
papildomoms investicijoms, nefinansuojamoms pagal 7 bendrąją programą. Pagal šį ESF
finansuojamą prioritetą papildoma parama gali būti teikiama žmogiškiesiems ištekliams MTTP
srityje.
Taip pat ESF ir ERPF parama bus teikiama nacionalinėms MTTP ir inovacijų strategijoms
bei programoms įgyvendinti. Žmogiškųjų išteklių srityje reikės derinti 7 bendrosios programos
paramą regioninių, nacionalinių ar tarptautinių programų bendrajam finansavimui tyrėjų mokymo
ir karjeros plėtros srityje pagal prioritetą „Žmonės“. Suderinamumas tarp Marie Curie veiksmų ir
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bus užtikrinamas per kompleksines programas MTTP
srityje (ypač pagal Tyrėjų karjeros programą).
Konkrečių veiksmų tolesnis derinimas ir papildomumo užtikrinimas bus atliekamas
rengiant 7 bendrosios programos darbo programas ir 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų
finansuojamų veiksmų programų Lietuvoje priedus vėlesniu etapu.
Šis prioritetas neturi jokios sąsajos su veiklomis, finansuojamos EŽŪFKP ar EŽF.
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Numatomas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Finansinė proporcija
Pavadinimas
(eurais)
Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityje plėtojimas, visų pirma skatinant antrosios ir
trečiosios pakopų studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei
užmezgant ryšius tarp universitetų, mokslinių tyrimų
74 centrų ir įmonių
115.979.160
115.979.160
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą
Finansinė proporcija
Kodas
Pavadinimas
(eurais)
115.979.160
01 Negrąžintina pagalba
115.979.160
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Finansinė proporcija
Kodas
Pavadinimas
(eurais)
115.979.160
00 Netaikytina
115.979.160
IŠ VISO
Kodas
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2.5. 4 PRIORITETAS. „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
Prioriteto aprašymas
Stiprinant administracinius gebėjimus ir didinant viešojo administravimo efektyvumą
šiame prioritete siekiama šių uždavinių:
•
tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus
valstybės tarnyboje;
•
gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą;
•
gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui.
Šie prioriteto uždaviniai susiję su atnaujinta Lisabonos strategija ir 2005–2008 m.
nacionaline Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa. Joje numatytas efektyvus išlaidų
naudojimas, geresnis reglamentavimas, viešųjų politikų reforma ir sektorių liberalizavimas, viešųjų
paslaugų perkėlimas į elektroninę terpę ir kitos priemonės. Taip pat daugelis šio prioriteto
uždavinių susiję su Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija, kuri bus peržiūrėta 2010
m.
Šie uždaviniai atitinka ESF reglamento prioritetus institucinių gebėjimų stiprinimo srityje,
kurie apima: skatinti mechanizmus tobulinti gerą viešosios politikos ir programų sudarymą,
priežiūrą ir vertinimą (ESF reglamento 3 (2) (b) (i) straipsnis) bei skatinti gebėjimų stiprinimą
įgyvendinant viešąsias politikas ir programas atitinkamose srityse (ESF reglamento 3 (2) (b) (ii)
straipsnis).
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas ir valstybės tarnybos administracinių gebėjimų
stiprinimas
Valstybės tarnybos valdymas
Lietuvoje reikia investuoti į valstybės tarnybos žmogiškuosius išteklius, kad jie turėtų
tinkamas žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei juos produktyviai taikytų valstybės tarnyboje. Todėl
šiuo prioritetu siekiama Lietuvos viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijoje
valstybės tarnybai nustatytų tikslų bei uždavinių. Prioriteto 1 uždavinys apima Lietuvos Viešojo
administravimo plėtros strategijoje numatytas tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės
tarnyboje bei gerinti valstybės tarnybos sistemą sritis:
• žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas: atranka ir priėmimas į pareigas, darbo
užmokestis ir socialinės garantijos (ypač statutinių valstybės tarnautojų), veiklos
vertinimas, personalo valdymo sistemos bei valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos tobulinimas;
• mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos gerinimas, mokymo kokybės kontrolės
sistemos sukūrimas;
• etinių normų taikymo valstybės tarnyboje tobulinimas.
Šioje srityje daug dėmesio bus skiriama valstybės tarnautojų motyvacijai didinti ir paskatų
sistemai tobulinti, kad turimos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai būtų produktyviai panaudoti viešojo
administravimo procese. Motyvacijos didinimas apims minėtų valstybės tarnybos funkcijų
tobulinimą, ESF lėšos nebus naudojamos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui, socialinėms
garantijoms. Taip pat paskatų sistemą bus siekiama geriau pritaikyti prie strateginio planavimo
poreikių ir veiklos valdymo, kurie bus tobulinami 2007–2013 m. programiniu, remiant ESF.
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Planuojama įvertinti kitų ES šalių narių situaciją ir gerą patirtį motyvacijos srityje ir tuo remiantis
pateikti rekomendacijas valstybės tarnybos teisinei bazei tobulinti. Motyvacijos didinimas ir
valstybės tarnybos įvaizdžio gerinimas taip pat mažintų išėjimo iš valstybės tarnybos grėsmę
(remiant gerosios praktikos ir patirties sklaidą, visuomenės informavimą, jos supratimo ir
sąmoningumo kėlimą).
ESF lėšos bus naudojamos tyrimams, teisinės bazės analizei ir rekomendacijoms dėl jos
tobulinimo rengti, geros praktikos sklaidos, reformų projektų ir įgyvendinimo planų, reformų
poveikio vertinimo projektams įgyvendinti. Efektyvesnis Lietuvos valstybės tarnybos valdymas
turės įtakos šios veiksmų programos 1-ajam ir 2-ajam strateginio konteksto rodikliams.
Valstybės tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Be to, būtų tobulinamos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai
siekiant, kad jie atitiktų dabartinius ir ateities poreikius valstybės tarnyboje. Tai apimtų ne tik
minėtos tikslinės grupės kvalifikacijos tobulinimą, bet ir mokymo poreikių analizę, mokymo
programų ir mokymo medžiagos rengimą ar atnaujinimą, lektorių rengimą ir jų kvalifikacijos
tobulinimą bei šia veikla užsiimančių įstaigų gebėjimų stiprinimą, jų infrastruktūros gerinimą
(naudojant kryžminį finansavimą), įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimą ir naudojimą, kitus
veiksmus.
Visų mokymo veiklų, kurios bus finansuojamos iš ESF pagal 4 prioritetą, tikslinė grupė –
visi darbuotojai tų įstaigų, kurioms taikomas Valstybės tarnybos įstatymas ir kurių sąrašas
nustatytas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarime Nr. IX-992 „Dėl Seimo
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui
atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų
institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų
valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin, 2002, Nr. 66-2707) ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarime Nr. 684 „Dėl Ministro
Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės
kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų
suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1952):
− valstybės politikai (kartu su savivaldybių tarybų nariais);
− valstybės pareigūnai (kartu su teisėjais);
− valstybės tarnautojai (institucijų vadovai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai)
− kiti valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, įdarbinti pagal Darbo kodeksą.
Valstybės tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas būtų vykdomas, atsižvelgiant į
2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo strategiją (o vėliau pagal 2011–2014 m. strategiją),
kurioje buvo nustatyti prioritetiniai tikslai (tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; dalyvauti ES sprendimų
priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES
2013 m.; plėtoti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje;
stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius) ir tikslinės grupės
(valstybės tarnautojų tikslinės grupės, atsakingos už valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
strateginių tikslų įgyvendinimą; valstybės tarnautojų tikslinės grupės, susijusios su dalyvavimu ES
sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, su Lietuvos
pasirengimu pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais). Ši strategija buvo parengta pagal
mokymo poreikių analizę, kurią atliko Lietuvos viešojo administravimo institutas, atsižvelgiant į
viešojo administravimo įstaigų mokymo planus. Mokymuose, kurie valstybės tarnautojams suteiks
pagrindinių ir bendrųjų kompetencijų, daugiausia dėmesio bus skiriama strateginių tikslų
įgyvendinimui, dalyvavimui ES sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose,
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profesinei etikai ir korupcijos prevencijai, darbinių ES kalbų mokymuisi ir kompiuteriniam
raštingumui. Privalomasis mokymas bus finansuojamas iš nacionalinių lėšų. Pagal Valstybės
tarnybos įstatymą privalomasis mokymas – tai pirmą kartą priimtų valstybės tarnautojų įvadinis
mokymas, 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymai, įstaigų vadovų mokymai.
Valstybės tarnautojų mokymo strategijos nuostatos netaikomos statutiniams valstybės
tarnautojams ir kitiems valstybės bei savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojams, todėl jų
mokymo poreikiai bus įvertinti, jeigu iki šiol dar nebuvo nustatyti. Pavyzdžiui, policininkai,
pasieniečiai, ugniagesiai gelbėtojai turi mokymo sistemas.
Iš viso 2007–2013 m. planuojama apmokyti apie pusę visos tikslinės grupės asmenų, t.y. 37
tūkst. valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų (45 proc. valstybės tarnautojų, 30 proc. statutinių valstybės tarnautojų, 25 proc. kitų
darbuotojų).
Valstybės tarnautojų mokymo kokybės ir įgytų įgūdžių pritaikymo darbe išsami vertinimo
metodologija bus plėtojama per pirmuosius įgyvendinimo metus, tačiau šis rezultato rodiklis bus
taikomas nuo 2008 metų. Duomenys bus atrenkami atliekant reguliarias apklausas, remiantis
sukurta vertinimo metodologija.
Taip pat siekiama, kad ne mažiau kaip 90 proc. asmenų, dalyvavusių mokymuose,
sėkmingai juos baigtų ir gautų mokymo pažymėjimus.
Pagal kitas šio prioriteto sritis bus finansuojamas tikslinės grupės mokymas specialiųjų
kompetencijų srityje. Valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai ir kiti darbuotojai, kurie dirba
valstybės ir savivaldybių institucijose, įgis specialiųjų kompetencijų, kurios reikalingos diegiant
bei taikant naujas sistemas ar procesus viešajame administravime. Daugiausia dėmesio bus
skiriama specialiesiems mokymams, kurie susiję su veiklos, kokybės valdymo bei kitų sistemų ar
procesų, kurie aprašyti apačioje, diegimu ir taikymu Lietuvoje. Šis mokymas bus pagrįstas
nuoseklia poreikių analize, po kurios bus atliekami mokymai. Jeigu reikės, bus sustiprinti
kvalifikacijos centrų gebėjimai teikti mokymo paslaugas.
Kitų viešojo sektoriaus darbuotojų, nedirbančių valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose, kuriose taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, mokymas ir kvalifikacijos
kėlimas bus finansuojamas pagal ESF finansuojamos veiksmų programos 1 ir 2 prioritetus. Ši
parama leis parengti aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos specialistus darbui valstybės
tarnyboje.
Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, kuris bus finansuojamas pagal šį prioritetą 2007–2013
m. laikotarpiu, bus derinamas su ankstesniais valstybės tarnautojų ir kitų viešojo administravimo
įstaigų darbuotojų mokymais, kurie buvo finansuojami pagal 2004–2006 m. Bendrojo
programavimo dokumento 2.2. priemonę.
Institucijų bendradarbiavimas ir partnerystė
Visos valstybės tarnybos sistemos gebėjimai priklauso ne tik nuo atskirų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų bei juose dirbančių tarnautojų veiklos, bet ir nuo jų tarpusavio
sąveikos viešojo administravimo procese bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo, todėl
planuojama paramą teikti institucijų bendradarbiavimui ir jų veiksmų koordinavimui . Šioje srityje
planuojama peržiūrėti dabartinę teisinę sistemą ir aktualią bendradarbiavimo praktiką, išbandyti
naujas bendradarbiavimo veiklas per tokius pilotinius projektus, kaip naujų bendradarbiavimo
mechanizmų ir tinklų diegimas.
Be to, pagal šį prioritetą planuojama finansuoti įvairius tarptautinio bendradarbiavimo
veiksmus (stažuotės, kolegų apžvalgos ir t. t.), siekiant stiprinti administracinius gebėjimus ir
viešojo administravimo efektyvumą įvairiose srityse. Apsikeitimo su kitomis ES narėmis praktika
ES struktūrinės paramos planavimo ir valdymo srityje bus finansuojama pagal šios veiksmų
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programos 5 prioritetą „Struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymas,
priežiūra ir kontrolė“.
Šiuo prioritetu siekiama skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą pasiūlos ir
paklausos srityse. Pasiūlos srityje būtų tobulinamas konsultavimasis su suinteresuotomis grupėmis
ir piliečių, vietos bendruomenių dalyvavimas viešosios politikos ar teisėkūros procese tobulinant
esamas ar kuriant naujas priemones. Tai gali apimti įvairius konsultavimosi ir dalyvavimo
klausimus: visuomenės informavimą, suinteresuotųjų grupių atstovų įtraukimą ir t. t. Ši ESF
parama prisidėtų prie viešojo administravimo skaidrumo ir efektyvumo, įvairios suinteresuotosios
grupės gautų informacijos dėl sprendimų ar teisės aktų projektų bei galėtų pateikti siūlymų jiems
tobulinti.
Paklausos srityje būtų remiamas partnerių gebėjimų stiprinimas ir bendri partnerių
veiksmai, atstovaujant piliečių interesams viešosios politikos ar teisėkūros procese, teikiant
viešąsias paslaugas gyventojams. Be to, parama viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui
skatinti prisidės prie kitų šio prioriteto uždavinių įgyvendinimo.
Iš viso 2007–2013 m. laikotarpiu planuojama finansuoti apie 20 įvairių bendradarbiavimo
projektų. Tikimasi, kad dalį projektų sudarys tarptautinio bendradarbiavimo projektai (kolegų
apžvalgos, studijų vizitai), kurie yra susiję su naujo bendradarbiavimo veiksmų principo
įgyvendinimu.
Pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ bus remiamas socialinis
dialogas (darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų tarpusavio santykių sistema, kaip
numatyta Darbo kodekse), o paslaugų verslui teikimas bus finansuojamas pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 2 prioritetą 2 „Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms“. Partnerystė
per ES struktūrinės paramos ciklą bus finansuojama atskirai pagal 5 prioritetą „Struktūrinės
paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymas, priežiūra ir kontrolė“.
Be to pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą planuojama finansuoti
įvairius visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką veiksmus (įskaitant bendrus su
nevyriausybinėmis organizacijomis projektus, skirtus įtraukti visuomenę į aplinkosauginių
sprendimų priėmimą), kurie nebus finansuojami pagal šį Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioritetą.
Kiti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdai, kuriuos planuojama remti nauju
laikotarpiu, yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė kaip papildomas finansinis mechanizmas
viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms vystyti bei jų kokybei gerinti. Lietuvoje bus
siekiama sudaryti palankesnes teisines sąlygas minėtų sektorių partnerystės vystymui, kas įgalintų,
sujungiant viešojo ir privataus sektorių pastangas, tobulinti viešosios infrastruktūros ir viešųjų
paslaugų kokybę kartu užtikrinant efektyvesnį valdžios sektoriaus funkcijų vykdymą, tenkinant
viešąjį interesą ir visuomenės poreikius. Be to, ši parama prisidėtų prie efektyvesnio valstybės
išlaidų valdymo, investicijų skatinimo ir ūkio augimo. Parama galėtų būti teikiama viešojo ir
privataus sektorių partnerystės procesui vystyti, partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo
procedūroms tobulinti, standartizuoti bei metodologinei – konsultacinei pagalbai, t. y. veiklos
vadovams ar gairėms, standartinėms sutartims, galimybių studijoms, kitiems dokumentams rengti,
gerai praktikai skleisti, specialistams mokyti bei tobulinti, kitiems susijusiems veiksmams
finansuoti.
Veiklos valdymo gerinimas, geresnis ES politikų įgyvendinimas, viešojo administravimo struktūros
tobulinimas
Veiklos valdymas
Viešajame sektoriuje reikia gerai veikiančių mokesčių ir išlaidų sistemų, nukreiptų į
augimą ir užimtumą, todėl šiuo prioritetu siekiama racionaliau paskirstyti išteklius, kad jie atitiktų
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strateginius prioritetus ir piliečių poreikius, bei juos efektyviai panaudoti, kad būtų pasiekti
planuoti tikslai ar uždaviniai. Išlaidų paskirstymą planuojama tobulinti gerinant strateginį
planavimą (įskaitant stebėseną ir vertinimą), programinį biudžetą, vidaus ir išorės auditą,
kaupiamąją apskaitą viešajame sektoriuje, sprendimų poveikio vertinimą, biudžeto programų
peržiūrą ir kitas susijusias veiklos valdymo priemones, kurios bus taikomos nauju programiniu
laikotarpiu visais valdymo lygiais (centriniu, teritoriniu, vietos). Atsakingų institucijų gebėjimai
taikyti šias priemones bus tobulinami padedant ESF.
Šios veiklos valdymo priemonės apimtų visus įvairios viešosios politikos (užimtumo,
socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, pramonės ir verslo, žemės ūkio ir žuvininkystės, sveikatos
apsaugos, mokesčių administravimo, aplinkos, teisingumo ir t. t.) ciklo etapus: viešosios politikos,
programų ir kitų sudedamųjų dalių sudarymą, jų įgyvendinimą, priežiūrą ir vertinimą. Išlaidų
valdymo tobulinimas apimtų nacionalinių ir ES išlaidų derinimą siekiant atnaujintos Lisabonos
strategijos prioritetų ir palaikant viešųjų politikų ar paslaugų reformas.
Daug dėmesio būtų teikiama strateginio planavimo diegimui vietos savivaldybėse ir veiklos
valdymo sistemų diegimui ministerijose, kitose valstybės įstaigose ir institucijose ar valstybės
valdymo srityse. Planuojama, kad iki 2007–2013 m. laikotarpio pabaigos bus įdiegta veiklos
valdymo sistema, kuri apims visas 13 Lietuvos ministerijų. Ši sistema leis geriau įvertinti
strateginius tikslus, uždavinius ir priemones pagal egzistuojančią vertinimo rodiklių sistemą
(poveikio, rezultato, produkto) ir geriau panaudoti šią informaciją sprendimų priėmimo procese.
Taip pat planuojama įdiegti arba tobulinti strateginio planavimo sistemas visose 60 savivaldybių.
Be to, planuojama tobulinti valstybės investicijų planavimo ir įgyvendinimo priežiūros procesą
Lietuvoje, kad valstybės investicijos būtų racionaliau paskirstomos, efektyviau panaudojamos ir
būtų užtikrinamas jų tęstinumas. Strateginio planavimo ir veiklos valdymo sistemų diegimas bus
atitinkamai koordinuojamas LR Vyriausybės kanceliarijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų
ministerijos pagal jų kompetencijos sritis. Tam, kad užtikrinti tinkamą ir strateginio planavimo, ir
veiklos valdymo funkcijų pritaikymą, bus stiprinami šių institucijų gebėjimai. Šių sistemų diegimo
ar tobulinimo metu bus teikiamos mokymo paslaugos, skirtos specialioms kompetencijoms įgyti.
Pajamų srityje svarbi tinkama mokesčių ir kitų įmokų politika, kuri sudarytų palankias
sąlygas sparčiam ūkio augimui ir stabilioms biudžeto pajamoms. Ir todėl planuojama parama
tolesnei mokesčių ir socialinio draudimo reformai ir jos įgyvendinimui Lietuvoje. Be to, palankias
sąlygas geresniam išlaidų valdymui viešajame sektoriuje sudarytų teritorijų planų (visų bendrųjų
planų ir tų detaliųjų planų, kurių užsakovas yra savivaldybės administracija) rengimas, regionų ir
savivaldybių plėtros planų ar programų rengimas. Siekiama, kad visos savivaldybės turėtų
parengtus bendruosius teritorijų planus (dabar rengiama 65 proc.), todėl dar reikia parengti apie 21
tokį planą. Racionalaus išteklių paskirstymo ir efektyvaus lėšų panaudojimo uždavinio bus
siekiama nepažeidžiant ekonominio stabilumo ir tvarios plėtros principų.
Šioje srityje ESF parama prisidėtų ne tik prie viešojo administravimo efektyvumo, bet ir
didintų viešojo administravimo skaidrumą, taigi valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos
galėtų geriau atsiskaityti įstatymų leidžiamajai valdžiai, piliečiams ir įvairioms suinteresuotosioms
grupės už vykdomą veiklą ir jos rezultatus).
Geresnis ES politikų įgyvendinimas

Naujose ES valstybėse narėse ypač pripažįstamas poreikis stiprinti administracinius
gebėjimus efektyviai įgyvendinti ES viešąsias politikas, todėl šiuo prioritetu siekiama stiprinti
gebėjimus geriau atstovauti Lietuvai priimant sprendimus ES lygiu bei geriau įgyvendinti ES
iniciatyvas ir teisyno nuostatas Lietuvoje. Tai apima ES teisyno nuostatų perkėlimą ir taikymą
nacionaliniu lygiu ne tik teisingumo ir saugumo, energetikos, transporto srityje, kur daugiausia
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neperkeltų direktyvų, bet ir kitose srityse, kuriose bus nustatytos ES teisyno nuostatų perkėlimo ar
įgyvendinimo spragos. Ši ESF parama susijusi su ankstesne Phare ir Pereinamojo laikotarpio
priemonės, kurios buvo skirtos Lietuvai stiprinti gebėjimus ES teisynui įgyvendinti, parama
Lietuvoje.
Be to, pagal šį prioritetą planuojama remti tokių svarbių ES iniciatyvų kaip atnaujinta
Lisabonos strategija ir atvirojo koordinavimo metodo taikymas pagal kitas ES strategijas.
Pirmenybė būtų teikiama toms sritims, kurios 2006 m. ir vėlesnėse Europos Komisijos pažangos
ataskaitose buvo įvertintos nelabai palankiai. Ypač bus pabrėžiamas įvairių atsakingų institucijų ir
kitų suinteresuotų grupių gebėjimų stiprinimas. Kiti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programų prioritetai koncentruosis į politikų ir programų įgyvendinimą.
Be to, būtų finansuojamas pasiruošimas taikyti naujas ES teisyno nuostatas, kurios bus
priimtos 2007–2013 m. laikotarpiu (pavyzdžiui, naujos paslaugų direktyvos nuostatos). Šioje
srityje bus stiprinami įvairių tarnybų, inspekcijų, kitų viešojo administravimo įstaigų, atsakingų už
perkeltų ES teisyno nuostatų taikymą, gebėjimai, tam panaudojant gebėjimų stiprinimo
intervencijų kompleksą, taip pat remiamas tyrimų, analizių ir pan., susijusių su ES nuostatų
perkėlimu, parengimas bei finansuojamas būtinų šioms nuostatoms įgyvendinti prietaisų, aparatų,
kitos reikalingos įrangos įsigijimas (naudojant kryžminį finansavimą). Šios įrangos įsigijimas bus
finansuojamas tik tada, jei jis prisidės prie geresnio ES teisės nuostatų taikymo Lietuvoje, o
įgyvendinant bus derinamas su kita ESF parama pagal šį prioritetą (tik įrangos įsigijimas atskirai
nebus finansuojamas). Įranga turi būti būtina tinkamai įgyvendinti šiuos uždavinius ir tiesiogiai su
tuo susijusi, kaip numato 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 34 straipsnio 2 punktas.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu planuojama įgyvendinti apie 30 projektų, skirtų ES
politikoms ir iniciatyvoms įgyvendinti.
Viešojo administravimo struktūra
Taip pat Lietuvoje reikalingi struktūriniai pokyčiai visais valdymo lygmenimis (centriniu,
teritoriniu ir vietos savivalda), todėl planuojama remti visos viešojo administravimo sistemos
sandaros tobulinimą ir atskirų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vidinės struktūros
tobulinimą. Taip pat reikia remti decentralizacijos ir dekoncentracijos procesus, siekti optimalaus
funkcijų pasiskirstymo tarp centrinio, teritorinio ir vietos savivaldos lygių. Pagaliau su šiais
pokyčiais susijęs regioninės plėtros struktūros ir valdymo tobulinimas nacionaliniu lygiu ir
atskirose teritorijose (įskaitant įvairią paramą regionų plėtros tarybų veiklai, kuri nebus tiesiogiai
susijusi su ES struktūrinės paramos administravimu 2007–2013 m. laikotarpiu). ESF parama bus
naudojama viešojo administravimo stebėsenos (monitoringo) sistemai diegti, funkcinėms
apžvalgoms atlikti, bandomiesiems projektams dėl vidaus administravimo modelių įgyvendinti,
įvairiems dokumentams rengti, kitiems reikalingiems veiksmams atlikti. Viešojo administravimo
stebėsenos (monitoringo) sistema turi būti įdiegta pagal Viešojo administravimo įstatymą bei
Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos priemonių planą iki 2009 m. Ši sistema bus
sudaryta pagal jos aprašą, kurį 2007 m. turi patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šis
aprašas detalizuos stebėsenos principus, tikslus, uždavinius, lygius, objektus ir subjektus,
organizavimą ir įgyvendinimą. ESF finansuos šios sistemos diegimą. Planuojama stebėti viešojo
administravimo struktūros pokyčius ir viešojo administravimo institucijų veiklos rezultatus.
Stebėsenos sistema leis laiku pastebėti viešojo administravimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti
neigiamų pasekmių prevencijos priemones. Minėtos sistemos rezultatų pagrindu bus numatytos
viešojo administravimo sistemos tobulinimo sritys ir priemonės, o tai užtikrins efektyvų viešąjį
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administravimą. Šių veiksmų įgyvendinimas bus susijęs su Valstybės valdymo sistemos
tobulinimo („Saulėlydžio“) komisijos, kurios veikla buvo atnaujinta 2006 m. pabaigoje, veikla.
Ekonominės veiklos reglamentavimo, paslaugų teikimo gyventojams ir verslui gerinimas
Ekonominės veiklos reglamentavimas
Administracinė verslo aplinka yra viena iš svarbiausių prioritetinių veiksmų sričių, kurioje
Europos Komisija kvietė ES valstybes nares imtis papildomų veiksmų. Lietuva taip pat dalyvauja
įgyvendinant ES geresnio reglamentavimo iniciatyvą ir siekia tobulinti verslo administracinę
aplinką, todėl nauju programiniu laikotarpiu bus siekiama didinti ekonominės veiklos
reglamentavimo kokybę, mažinti administracinę naštą verslui. Reikia gerinti naujo ir esamo
reglamentavimo kokybę, taikant įvairius geresnio reguliavimo principus (supaprastinimą,
konsultavimąsi su suinteresuotomis grupėmis, poveikio vertinimą ir t. t.). ESF parama bus
teikiama įvairiems dokumentams rengti, poveikiui vertinti, geresnio reguliavimo projektams,
kitoms iniciatyvoms. Administracinės naštos mažinimas apims įvairių paslaugų teikimą verslui
„vieno langelio“ principu (planuojama sukurti „vieno langelio“ sistemą) naudojant elektronines
ryšio priemones. Parama bus teikiama pagal geresnio reglamentavimo programą ar priemonių
planą, kurį planuojama parengti ir įgyvendinti per 2007–2013 m. laikotarpį (jame bus nustatytos
probleminės sritys, kuriose būtų įgyvendinami geresnio reguliavimo projektai). Be to, paramą
reikės teikti už geresnio reglamentavimo principų diegimą atsakingai institucijai, kuri turi būti
paskirta 2007 m.
Atskirai galima paminėti poreikį tobulinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
reguliavimo aplinką (intelektinė nuosavybė, autorinės teisės, patentai, prieiga prie informacijos ar
įrangos ir t. t.). Taip pat pagal šį prioritetą siekiama tobulinti kitą administracinę verslo aplinką,
mažinant administracinės korupcijos lygį, tobulinant viešuosius pirkimus, gerinant mokesčių
administravimą, užtikrinant konkurenciją ir pan. Iš viso planuojama įgyvendinti apie 15 geresnio
reglamentavimo diegimo projektų. Siekiama sutrumpinti vidutinį naujų įmonių steigimo laiką (iki
7 darbo dienų; 26 darbo dienos 2004 m. duomenimis). Pagaliau Bendrijos finansinių interesų
apsauga ir kova su sukčiavimu, kuri susijusi su administracine verslo aplinka, irgi gali būti
remiama pagal šį prioritetą. Šioje srityje ESF parama irgi prisidėtų prie viešojo administravimo
skaidrumo.
Paslaugų teikimas gyventojams ir verslui
Lietuvoje pripažinta, kad reikia viešųjų politikų ir sektorių reformos, kurios galėtų prisidėti
prie socialinės ir ekonominės plėtros. Lietuvoje bus remiamos viešųjų politikų ir viešųjų paslaugų
reformos (restruktūrizavimas, optimizavimas, pertvarkymas, plėtra ir kt.), rengiamos ir
įgyvendinamos nauju programiniu laikotarpiu. ES struktūrinė parama gali būti naudojama
tolesniam energetikos, transporto ir pašto sektorių liberalizavimui.
Viešųjų paslaugų sistemų reformos poreikis ypač aukštas tokiose srityse kaip aukštasis
mokslas, MTTP ir sveikatos priežiūra. Pavyzdžiui, aukštojo mokslo ir studijų srityje parama bus
teikiama aukštojo mokslo sistemos valdymui tobulinti, MTTP srityje pirmiausiai Lietuvos mokslo
tarybai atnaujinti bei Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro veiklai palaikyti. Parama
sveikatos priežiūros ir pensijų (socialinio draudimo sistemų reformai ir stiprinimui) srityje prisidės
prie ilgalaikio valstybės finansų tvarumo. Parama sveikatos priežiūros reformos srityje bus
teikiama sveikatos paslaugų ir priežiūros įstaigų analizei, stebėsenos sistemos diegimui, optimalios
struktūros projektams, kitiems veiksmams.
Lietuvoje reikia didinti verslui ir piliečiams teikiamų viešųjų paslaugų atitiktį jų
poreikiams, šių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tai apimtų piliečių aptarnavimo valstybės ir
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savivaldybių įstaigose ir institucijose gerinimą, įskaitant „vieno langelio“ principo diegimą. Taip
pat bus remiamos įvairios viešųjų paslaugų gerinimo iniciatyvos (bendrasis vertinimo modelis, kiti
kokybės vadybos modeliai), finansuojant įvairių kokybės valdymo modelių diegimą ir
sertifikavimą įvairiose viešojo sektoriaus organizacijose bei skatinant kokybės valdymą viešajame
sektoriuje (rengiant vadovus, atliekant gyventojų/verslo apklausas, kuriant ir palaikant duomenų
bazes, steigiant ir suteikiant apdovanojimus, organizuojant konferencijas ir kitus renginius).
Siekiama, kad apie 130 (arba 14 proc.) visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turėtų
veikiančias kokybės vadybos sistemas, planuojama finansuoti tokių sistemų diegimą ir
sertifikavimą apie 100 viešojo sektoriaus įstaigų (įskaitant ir valstybės bei savivaldybių institucijas
ir įstaigas) (šiuo metu apie 30 valstybės ir savivaldybių institucijų diegiamas ar jau veikia
Bendrojo vertinimo modelis arba kiti kokybės vadybos modeliai). Planuojama kokybės vadybos
sistemų diegimą remti pagal atskiras valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų programas.
Atlikus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų poreikio diegti kokybės vadybos metodus
analizę, bus nustatyti finansavimo prioritetai institucijų lygiu. Šioje srityje Vidaus reikalų
ministerija skleis informaciją apie kokybės vadybos metodus, kaups duomenis apie šiuos metodus
įsidiegusias viešojo sektoriaus institucijas ir teiks gerąją institucijų patirtį, taikant kokybės vadybos
metodus. Įgyvendinant novatoriškumo principą, daug dėmesio bus skiriama naujovėms diegti.
Pavyzdžiui, bus atrenkami ir skleidžiami gerosios praktikos pavyzdžiai, teikiami apdovanojimai.
Tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos ir partnerystė
Partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas, inovacijos, kaip horizontalūs principai, bus
svarbūs įgyvendinant 4 prioriteto veiklas. Šių principų taikymas yra svarbi priemonė specifiniams
prioriteto uždaviniams bei rezultatams ir konkretiems projektų tikslams pasiekti. Pagal 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ bus
remiamas Lietuvos dalyvavimas tarpvyriausybiniame bendradarbiavime tarp ES valstybių narių
(geresnio reglamentavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, naujovių teikiant viešąsias paslaugas, el.
valdžios ir kitose viešojo administravimo srityse), taip pat pavienių Lietuvos valdžios ir savivaldos
institucijų bendradarbiavimas įvairiose viešojo administravimo srityse. Tai leistų mokytis iš kitų
ES valstybių narių, stiprintų administracinius gebėjimus ir didintų viešojo administravimo
efektyvumą Lietuvoje. Todėl 4 prioritete gali būti taikomi stažuočių (angl. study tour), kolegų
apžvalgos (angl. peer review) ir kiti transnacionalinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo
veiksmai. Šių veiksmų pasiekimai turi būti integruojami į viešosios politikos proceso skirtingus
etapus.
Kiekvienoje veikloje horizontalių principų svarba skiriasi. Žemiau pateiktoje lentelėje
parodomas prioriteto veiklų ir horizontalių principų ryšys.
Specifiniai uždaviniai

Intervencijos sritys (veiklos)

Tobulinti
žmogiškųjų
išteklių valdymą
bei stiprinti
administracinius
gebėjimus
valstybės
tarnyboje
Gerinti veiklos
valdymą, geriau

Tarptautinis
bendradarbiav
imas

Inovacijos

Partneryst
ė

Valstybės tarnautojų mokymas
ir kvalifikacijos tobulinimas

√

√

Valstybės tarnybos valdymas

√

√

√

√

√

√

Institucijų bendradarbiavimas ir
partnerystė
Viešojo
struktūra

√

administravimo
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įgyvendinti ES
politikas,
tobulinti viešojo
administravimo
struktūrą
Gerinti
ekonominės
veiklos
reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir
verslui

Veiklos valdymas

√

√

Geresnis ES politikų
įgyvendinimas

√

√

Ekonominės
reglamentavimas

veiklos
√

Paslaugų teikimas gyventojams
ir verslui

√

4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ ryšys su kitais 2007–2013 metų Veiksmų programų prioritetais
4 prioriteto
uždaviniai
1 uždavinys
Tobulinti
žmogiškųjų
išteklių valdymą
bei stiprinti
administracinius
gebėjimus
valstybės
tarnyboje

4 prioriteto sąsajos su kitais 2007–2013 metų Veiksmų programų
prioritetais
1. Papildys šios veiksmų programos 1 ir 2 prioritetų įgyvendinimą per
investicijas į kitų viešojo sektoriaus darbuotojų, nedirbančių valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose, kuriose taikomos Valstybės tarnybos
įstatymo nuostatos, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.
2. Pagal šios veiksmų programos 4 prioritetą numatoma stiprinti valstybės
tarnautojų gebėjimus (įskaitant statutinius ir kitus tarnautojus, dirbančius
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kuriose taikomos Valstybės
tarnybos įstatymo nuostatos). Pagal šios veiksmų programos 2 prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“ bus remiamas bendrojo, profesinio lavinimo
mokyklų mokytojų ir suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos dėstytojų ir
administracinio personalo mokymas. Pagalba mokymui pagal šią veiklos grupę
bus skiriama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose netaikomos
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, darbuotojų kompetencijai ir gebėjimams
stiprinti. Daugiausia tai viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.
3. Parama viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui skatinti pagal šios
programos 4 prioritetą prisidės prie kitų veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimo. Pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“
bus remiamas socialinis dialogas (darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų
organizacijų tarpusavio santykių sistema, kaip numatyta Darbo kodekse), o
paslaugų verslui teikimas bus finansuojamas pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 2 prioritetą 2 „Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms“,
Apsikeitimo patirtimi su kitomis ES narėmis ES struktūrinės paramos
planavimo ir valdymo srityje bus finansuojama pagal šios veiksmų programos 5
prioritetą „Struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą,
valdymas, priežiūra ir kontrolė“.
4. Gebėjimai valdyti ES struktūrinę paramą nebus finansuojami pagal prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“, nes tai bus finansuojama pagal šios veiksmų programos 5 prioritetą
„Struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymas,
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priežiūra ir kontrolė“ bei pagal Techninės paramos veiksmų programą. Todėl
nebuvo atsižvelgta į išankstinio vertinimo pastabas dėl poreikio finansuoti ES
struktūrinės paramos gebėjimų stiprinimą.
Gerinti veiklos
1. Šis prioritetas apims ir tam tikrus horizontalius elektroninių paslaugų ir
valdymą, geriau turinio aspektus, kurie susiję su viešojo administravimo sistemos bei valstybės
įgyvendinti ES
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų efektyvesne veikla. Šiuo ESF prioritetu bus
politikas,
remiamos veiklos, skirtos viešojo administravimo institucijų veiklai ir vidaus
tobulinti viešojo procedūroms tobulinti, apimant ir jų informacinių sistemų bei duomenų bazių
administravimo plėtojimą kartu su kitomis priemonėmis (pvz., mokymais). Ši parama, kuri
struktūrą
susijusi su informacine visuomene, bus suderinta su Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioritetu „Informacinė visuomenė visiems“. Pagal
pastarąjį ERPF prioritetą bus remiamos veiklos, kuriančios interaktyvias
elektronines viešąsias paslaugas, skirtas piliečiams ir verslo įmonėms (visų
pirma, orientuojantis į Europos Komisijos patvirtintą pagrindinių viešųjų el.
paslaugų, iš kurių 12 skirta gyventojams, 8 – verslui, kūrimą). Pagal ERPF
prioritetą bus finansuojami stambūs projektai (planuojama – nuo 2 mln. vertės).
2. Siekiant sudaryti palankias sąlygas geresniam išlaidų valdymui viešajame
sektoriuje, pagal šį prioritetą planuojama parama teritorijų planams (visiems
bendriesiems planams ir tiems detaliesiems planams, kurių užsakovas yra
savivaldybės administracija) rengti, regionų ir savivaldybių plėtros planams ar
programoms rengti. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai“ numatoma remti upių baseinų valdymo planų ir
saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų (planų) parengimą, kurių
galimi pareiškėjai būtų Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba.
Gerinti
Šios veiksmų programos 3 prioriteto paramos naudojimas visuotinių dotacijų
ekonominės
(grantų mokslininkams ir kitiems tyrėjams) būdu numatytas nacionalinėse
veiklos
programose, susijusiose su MTTP. Ekspertinių institucijų, susijusių su grantų
reglamentavimą, schemomis, atnaujinimas bei naujų kūrimas bei veiklos palaikymas numatytas
paslaugų
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritete „Administracinių
teikimą
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.
gyventojams ir
verslui
Kryžminis finansavimas
Įgyvendinant šį prioritetą, gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kuris leistų
finansuoti ERPF finansuojamas sritis. Minėtas finansavimas būtų naudojamas nedidelės apimties
infrastruktūrai kurti ar atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes, siekiant padidinti
šių veiklų veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius.
Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos turi būti privalomos sėkmingam pagal šį prioritetą
finansuojamų veiksmų tikslams ir rezultatams pasiekti.
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Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemonėmis
Šio prioriteto parama bus suderinta su 2004–2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemone,
kuri Lietuvoje pakeitė ankstesnę Phare programos paramą. Pereinamojo laikotarpio priemonės,
kurios paskirtis yra stiprinti gebėjimus ES teisynui įgyvendinti, programavimas Lietuvoje jau
baigėsi. Pagal galutinį šios priemonės projektų sąrašą bus užtikrintas suderinamumas su ESF
parama.
Rengiant šio prioriteto aprašymą buvo atsižvelgiama į Phare ir Pereinamojo laikotarpio
priemonės įgyvendinimo pasiekimus, svarbiausias pamokas ir gerąją praktiką (žiūrėti
Įgyvendinimo statuso ataskaitas bei šalies suvestines ataskaitas). Veiksmai, kurie buvo
finansuojami pagal šias programas, toliau bus finansuojami pagal veiksmų grupę atitikties ES
teisynui užtikrinimo bei ES iniciatyvų įgyvendinimo srityje.
Šio prioriteto parama bus suderinta su priemonėmis, kurias 2007–2013 m. laikotarpiu
finansuos Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai bei Europos žuvininkystės fondas (tai ypač
susiję su Leader kryptimi). Vietos veiklos grupės bus finansuojamos tik pagal 2007–2013 m.
Kaimo plėtros programą, finansavimas pagal šį ESF veiksmų programos prioritetą teikiamas
nebus. Informacija apie paramos teikimo atskyrimo ribas EŽŪFKP ir EŽF remiamose srityse yra
pateikta ketvirtame priede „ES struktūrinės paramos suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF teikiama
parama”.
Numatomas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Pavadinimas
Mechanizmai, skirti tobulinti geros politikos ir
programų rengimą, stebėseną ir vertinimą nacionaliniu,
regionų ir vietos lygiu, kurti politikos krypčių ir
81 programų įgyvendinimo gebėjimus

IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą
Kodas

154.385.005
154.385.005
Finansinė
proporcija (eurais)
154.385.005
154.385.005

Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba

IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Kodas

Finansinė
proporcija (eurais)

Pavadinimas
01 Miestas
Kaimo vietovės (išskyrus kalnus, salas ir retai arba
05 labai retai apgyvendintas vietoves)

IŠ VISO
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Finansinė
proporcija (eurais)
113.732.048
40.652.957
154.385.005

2.6. 5 PRIORITETAS. „TECHNINĖ PARAMA ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS
VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“
Prioriteto aprašymas
Visų Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją
įgyvendinančių teminių veiksmų programoms administruoti bus sukurta bendra nacionalinė ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, besiremianti bendra institucine sandara bei
esminių gero finansinio valdymo principų laikymąsi užtikrinančiu procesu bei procedūromis. Bus
siekiama šią sistemą padaryti kuo paprastesnę ir aiškesnę, suprantamą pareiškėjams ir kontrolės
institucijoms.
Finansų ministerija privalės užtikrinti, kad vadovaujančios, tvirtinančios ir tikrinančios
minėtas teminių veiksmų programas institucijos tinkamai atliktų šias funkcijas. Dalį šių funkcijų
vykdys ta pati institucija – Finansų ministerija, veikla finansuojama iš specialios 2007 – 2013 m.
Techninės paramos veiksmų programos, kuri bus skirta bendriems ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos aspektams ir apims veiksmų programų parengiamąją, valdymo,
stebėsenos, vertinimo, informacinę ir kontrolės veiklą, taip pat veiklą, skirtą sustiprinti ES fondų
paramos panaudojimo administracinius gebėjimus. Speciali Techninės paramos veiksmų programa
teiks techninę paramą visų į ES struktūrinės paramos įgyvendinimą įsitraukusių institucijų veiklai,
kuri yra susijusi su daugiau nei viena temine veiksmų programa, tai yra, neapsiriboja vienos
teminių veiksmų programos įgyvendinimu. Tai bus tokios veiklos kaip pasirengimas, valdymas,
priežiūra, vertinimas ir informavimas, taip pat veiklos, skirtos administraciniams gebėjimams,
susijusiems su ES struktūrinės paramos panaudojimu, stiprinti.
Kita paramos valdymo ir kontrolės institucijų funkcijų dalis (ypač priskiriama
vadovaujančiai institucijai Tarybos reglamentu Nr. 1083/2006) bus deleguota kitoms institucijoms:
ministerijoms ir agentūroms. Be to, patirtis rodo, jog veiksmų programų įgyvendinimas
neapsiriboja vien ES reglamentuose numatytų funkcijų vykdymu, todėl į šios teminės veiksmų
programos įgyvendinimą neišvengiamai įsijungia daugiau Lietuvos viešojo administravimo
institucijų, dalyvaujančių programos, jos prioritetų arba projektų planavime, koordinavime ir
priežiūroje.
Įgyvendinant Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 reikalavimus užtikrinti paramos programų
įgyvendinimo kokybę, sukurti tinkamą paramos valdymo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų
jos funkcionavimą, užtikrinti deklaruojamų Europos Komisijai išlaidų tinkamumą finansuoti iš
struktūrinės paramos lėšų, užkirsti kelią sukčiavimui, aptikti ir pašalinti pažeidimus bei stiprinti
paramos valdymo ir kontrolės gebėjimus, šiame prioritete siekiama šių uždavinių:
•
užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programą;
•
gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos vertinimą.
Efektyvus valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programą
Kaip numatyta toliau pateikiamame šios veiksmų programos įgyvendinimo sistemos
apraše, ją įgyvendinant vadovaujanti institucija nedeleguos atsakomybės už jai priskirtas funkcijas,
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kaip to reikalauja Bendrojo reglamento 59 (2) str., tačiau patikės vykdyti dalį savo funkcijų kitoms
institucijoms, be to, remsis už konkrečias politikos sritis atsakingų valstybės institucijų pagalba.
Pavyzdžiui, numatoma, kad šios veiksmų programos įgyvendinime dalyvaus Socialinės apsaugos
ir darbo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ministerija bei Europos socialinio fondo ir Centrinė
projektų valdymo agentūra.
Taip pagal šį prioritetą bus teikiama techninė parama į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos įgyvendinimą įsitraukusių (anksčiau minėtų ir kitų) institucijų veiklai, susijusiai
išskirtinai su šios veiksmų programos įgyvendinimu. Ši parama padės efektyviai ir kokybiškai
vykdyti projektų vertinimo ir atrankos, projektų įgyvendinimo priežiūros ir išlaidų tinkamumo
finansuoti iš struktūrinės paramos lėšų, nustatymo ir tikrinimo bei kitus su šia veiksmų programa
neatsiejamai susijusius veiksmus.
Siekiant įvertinti ir patobulinti ES struktūrinę paramą administruojančių tarnautojų
gebėjimus, bus atlikta žmogiškųjų išteklių analizė ir jos pagrindu įvertinti esami administraciniai
gebėjimai bei parengta šių gebėjimų tobulinimo strategija. Strategijos pagrindu bus sukurtas
priemonių planas, kuriame be kitų veiklų bus numatytos veiklos, skirtos atsakingų institucijų
gebėjimams stiprinti įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo ir inovacijų veiklas. Taip pat bus
numatytos priemonės socialinių partnerių gebėjimams tobulinti. Priemonių plano įgyvendinimas
bus finansuojamas techninės paramos lėšomis.
Geresnis visuomenės informuotumas apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos teikiamą
paramą bei įgyvendinimo rezultatus, aktyvus Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
vertinimas
Svarbu pabrėžti, kad šio prioriteto techninė parama bus nukreipta ne vien į pačią
administravimo sistemą, bet ir į aplinką, visų pirma – į potencialius projektų vykdytojus, partnerius
ir plačiąją visuomenę. Kad būtų rengiami ir įgyvendinami Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos bei Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
tikslus ir uždavinius atitinkantys projektai, šios veiksmų programos potencialūs projektų
vykdytojai turi būti nuolat informuojami apie šiuos tikslus ir uždavinius ir gerai suprasti, kokio
tipo projektai yra tinkami finansuoti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis.
Be to, potencialūs projektų vykdytojai turi būti supažindinami su Europos socialinio fondo,
kaip pagrindinio finansinio instrumento Europos užimtumo politikai įgyvendinti, paskirtimi ir jo
svarba investuojant į žmogiškųjų išteklių plėtrą: užimtumo didinimą, gebėjimų prisitaikyti prie
darbo rinkos pokyčių didinimą, lygių galimybių skatinimą ir kitus aspektus.
Plačioji visuomenė turi taip pat būti nuolat informuojama apie Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos paskirtį, tikslus, įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, siekiant užtikrinti jų
suprantamumą.
Visuomenės informavimo ir viešinimo strategijos bei veiksmų plano parengimas ir jų
įgyvendinimo priežiūra sudaro neatsiejamą anksčiau minėtos administravimo sistemos dalį, tačiau
šis prioritetas aktyviai rems ir šios strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimą per specifinius su
Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos viešinimu susijusius veiksmus. Pavyzdžiui, bus
organizuojami tiksliniai renginiai – seminarai, konferencijos, informavimo dienos, rengiami ir
spausdinami specialūs pranešimai visuomenės informavimo priemonėse, informavimo ir viešinimo
priemonės, leidžiami informaciniai ir geros praktikos sklaidos leidiniai; bus remiami ir visi kiti
veiksmai, prisidedantys prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos viešumo užtikrinimo.
Tokiu pat principu bus organizuojama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
vertinimo veikla: vertinimo plano parengimas, vertinimo veiksmų planavimas ir koordinavimas
sudaro neatsiejamą anksčiau minėtos administravimo sistemos dalį. Kartu šis prioritetas rems ir
pačią vertinimo veiklą – einamuosius strateginius ir veiklos vertinimus, susijusius išskirtinai su
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumu, jos poveikio
vertinimu, šios veiksmų programos įgyvendinimo konteksto vertinimu.
Suderinamumas su Techninės paramos veiksmų programa
Veiklos susijusios su valdymo ir kontrolės sistema
Pagal šį prioritetą bus finansuojamos institucijų, dalyvaujančių Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos įgyvendinime, veiklos, susijusios išskirtinai su šios veiksmų programos
įgyvendinimu.
Jeigu ta pati institucija dalyvauja daugiau nei vienos veiksmų programos įgyvendinime, jos
veikla gali būti finansuojama iš Techninės paramos veiksmų programos.
Veiklos susijusios su viešinimu ir vertinimu
Viešinimo ir vertinimo veiklos, susijusios išskirtinai su Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos įgyvendinimu, bus finansuojamos pagal šį prioritetą.
Viešinimo ir vertinimo veiklos, susijusios su daugiau nei viena veiksmų programa, bus
finansuojamos iš Techninės paramos veiksmų programos.
Kryžminis finansavimas
Įgyvendinant šį prioritetą, gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kuris leistų
finansuoti ERPF finansuojamas sritis. Šis finansavimas būtų naudojamas nedidelės apimties
infrastruktūrai kurti ar atnaujinti ir įrangai įsigyti pagal tam tikras veiklų grupes, siekiant padidinti
šių veiklų veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į tikslinių grupių poreikius.
Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal šį prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos turi būti privalomos sėkmingam pagal šį prioritetą
finansuojamų veiksmų tikslams ir rezultatams pasiekti.
Numatomas išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Pavadinimas
85 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir tikrinimas
86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

Finansinė
proporcija (eurais)
26.629.580
1.809.155
28.438.735
Finansinė
proporcija (eurais)
28.438.735
28.438.735

Kodas

Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
IŠ VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus

Finansinė
proporcija (eurais)
28.438.735
28.438.735

Kodas

Pavadinimas
00 Netaikytina
IŠ VISO
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2.7. HORIZONTALIEJI PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Lygių galimybių skatinimas
Visuose Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetuose bus užtikrinama
lygybė tarp vyrų ir moterų bei integruotas lyčių lygybės principas. Visiems naudos gavėjams ir
skirtingų tikslinių grupių atstovams bus suteikiamos lygios teisės dalyvauti projektų veiklose ir
naudotis jų rezultatais. Be to, bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai, susijusiai su lytimi,
rase, etnine kilme, religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija, suteikiant
įvairioms socialinėms grupėms vienodą prieigą prie paramos pagal visus prioritetus.
Kai kurios 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ veiklų grupės bus
skirtos būtent sunkumų darbo rinkoje patiriantiems asmenims. Numatoma remti profesinės
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, įvairių tikslinių grupių mokymo ir įdarbinimo iniciatyvas.
Visa „Socialinės aprėpties“ veiksmų grupė yra skirta tiems gyventojams, kuriems gresia socialinė
atskirtis arba kurie patiria socialinę atskirtį.
Dalį 1 prioriteto lėšų numatoma nukreipti veikloms, kurios galėtų paskatinti lyčių lygybės
principo įgyvendinimą. Tikimasi, kad investicijos pagal „Prisitaikymo prie rinkos poreikių“ grupę
padės spręsti vertikaliosios ir horizontaliosios segregacijos darbo rinkoje problemas, didinti moterų
verslumą. Parama pagal „Gyventojų užimtumo skatinimo“ grupę turėtų didinti moterų užimtumą,
padėti joms geriau pritaikyti turimą kvalifikaciją ir gebėjimus. Bus skatinami veiksmai, padedantys
derinti darbo santykius ir šeimos įsipareigojimus, kuriuos dažniausiai prisiima moterys (vaikų
priežiūra, šeimoje globojami asmenys). Pagal „Socialinės aprėpties“ grupę bus investuojama
siekiant sumažinti skurdo riziką, sumažinti smurto šeimoje lygį, numatoma remti socialines
paslaugas, kurios padėtų rizikos grupių ar socialinę atskirtį patiriančioms moterims grįžti į darbo
rinką.
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimas prisidės prie lygių galimybių
užtikrinimo šiais būdais: užtikrinamos vienodos ankstyvo mokymosi pradžios galimybės,
skatinama socialinės atskirties bei specialiųjų poreikių asmenų integracija bei galimybės įgyti
kokybišką išsilavinimą, skatinamas aktyvesnis, ypač merginų, dalyvavimas profesinio mokymo
sistemoje, siekiama mažinti anksti iš bendrojo lavinimo sistemos pasitraukiančių asmenų, ypač
vaikinų, dalį, skatinamas aktyvesnis visų grupių dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
Atsižvelgiant į specifinius poreikius, planuojama imtis atskirų veiksmų vertikaliuoju būdu
naudojant paramą pagal kelis prioritetus. Pavyzdžiui, kaip buvo minėta analizės dalyje, Lietuvoje
moterys nėra tinkamai atstovaujamos tarp MTTP žmogiškųjų išteklių, ypač tiksliųjų mokslų srityje
ir vyresnio mažiaus tyrėjų grupėse. Nors pastarųjų metų tendencijos buvo palankios, vis dėlto
pagal 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bus skatinamas moterų dalyvavimas MTTP
veikloje (ypač tiksliųjų mokslų srityje). Taip pat planuojama skatinti jaunimą siekti mokslininko ar
tyrėjo karjeros (ypač fizinių ir technologijos mokslų srityje).
Be to, Lietuvos valstybės tarnybai būdinga ir horizontalioji, ir vertikalioji segregacija:
moterys sudaro karjeros valstybės tarnautojų daugumą, bet užima nedidelę dalį tarp visų įstaigų
vadovų, nepaisant panašaus išsilavinimo. Todėl pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ bus siekiama užtikrinti moterims
lygias teises valstybės tarnyboje naudojant įvairius veiksmus.
Novatoriškos veiklos ir bendradarbiavimo veiksmai
Įgyvendinant šį prioritetą parama bus (arba gali būti) teikiama novatoriškai veiklai skatinti
ir integruoti ES valstybėse narėse bei transnacionalinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo
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veiksmams, pirmiausia keičiantis informacija, patirtimi, rezultatais ir gera praktika bei rengiant
viena kitą papildančias strategijas, suderintus ar bendrus veiksmus.
Įgyvendinant 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ bus finansuojamos
Equal tipo priemonės, skatinančios socialines inovacijas bei tarptautinį bendradarbiavimą.
Skatinant kokybišką užimtumą bei socialinę aprėptį, būtina nuolat ieškoti naujų sprendimų ir juos
pritaikyti praktikoje. 2004–2006 m. tokio pobūdžio projektai buvo finansuojami ES Equal
iniciatyva ir buvo skirti labiausiai pažeidžiamų grupių problemoms spręsti. Pagal šią veiksmų
programą bus remiamos iniciatyvos, kuriose dalyvauja tiek NVO, tiek viešojo ir privataus
sektoriaus įmonės, įstaigos bei organizacijos. Planuojama teikti paramą projektams, numatantiems
keitimąsi patirtimi su kitomis ES valstybėmis narėmis ir praktinį geros užsienio valstybių patirties
pritaikymą Lietuvoje.
Įgyvendinant 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ bus skatinamos novatoriškos
specialiųjų poreikių, socialinės atskirties ir nemotyvuotų asmenų integracijos veiklos, siekiant juos
paskatinti mokytis, ieškoma netradicinių mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo, ypač
kaimo vietovėse, problemų sprendimų, taip pat bus skatinamas pedagoginio personalo mobilumas,
visų švietimo lygių įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant optimalaus turimų išteklių
naudojimo bei bendradarbiavimo su darbdaviais ir kitais partneriais. Visa tai padės užtikrinti
geresnius švietimo sistemos rezultatus šiuolaikinėje visuomenėje ir darbo rinkoje.
Taip pat pagal 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bus remiamos įvairios
novatoriškos veiklos ir bendradarbiavimo veiksmai. Pavyzdžiui, novatoriškos veiklos reikalingos
gilinti ir skleisti žinias apie tyrimus, technologijas, inovacijas Lietuvoje. Reikia paminėti paramą
mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimui, įvairių tyrėjų tarptautiniam mobilumui, užsienio
ekspertų dalyvavimui įgyvendinant 3 prioriteto finansuojamus projektus.
Pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ bus remiamas Lietuvos dalyvavimas tarpvyriausybiniame
bendradarbiavime su ES valstybėmis narėmis (geresnio reglamentavimo, žmogiškųjų išteklių
valdymo, naujovių teikiant viešąsias paslaugas, el. valdžios ir kitose viešojo administravimo
srityse), taip pat atskirų Lietuvos valdžios ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas įvairiose
viešojo administravimo srityse. Tai leistų mokytis iš kitų ES valstybių narių stiprinti
administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą Lietuvoje, todėl 4
prioritete gali būti taikomi stažuočių (angl. study tour), kolegų apžvalgos (angl. peer review) ir kiti
transnacionalinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo veiksmai, o jų pasiekimai turi būti
integruojami į viešosios politikos proceso skirtingus etapus.
Pagal 5 prioritetą „Techninė parama žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
įgyvendinimui“, siekiant įvertinti ir patobulinti ES struktūrinę paramą administruojančių tarnautojų
gebėjimus bus atlikta žmogiškųjų išteklių analizė ir jos pagrindu įvertinti esami administraciniai
gebėjimai bei parengta administracinių gebėjimų tobulinimo strategija. Strategijos pagrindu bus
sukurtas priemonių planas, kuriame be kitų veiklų bus numatytos veiklos, skirtos atsakingų
institucijų gebėjimams stiprinti įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo ir inovacijų veiklas,
taip pat bus numatytos priemonės socialinių partnerių gebėjimams stiprinti.
Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 7 dalyje, veiksmų
programoje taikomas horizontalusis požiūris tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo
veiksmams, įtraukiantiems bent vienos kitos valstybės narės nacionalines, regionų ar vietos
valdžios institucijas.
Informacinės visuomenės plėtra
Įgyvendinant visus Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetus
informacinės visuomenės prioritetas bus taikomas horizontaliuoju ir vertikaliuoju būdu. Viena
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vertus, bus skatinamas teigiamas poveikis informacinei visuomenei naudojant paramą pagal visus
prioritetus. Antra vertus, pagal kelis šios veiksmų programos prioritetus bus finansuojami įvairūs
veiksmai, susiję su informacinės visuomenės plėtra.
Pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ keletas iniciatyvų prisidės
prie informacinės visuomenės principo įgyvendinimo. Pagal „Prisitaikymo prie rinkos poreikių“
grupę bus teikiama parama gyventojų bendriesiems gebėjimams (įskaitant kompiuterinį
raštingumą) ugdyti. Turint omenyje šiuolaikinių technologijų svarbą verslui ir viešajam sektoriui,
dalis pagal šią grupę remiamų darbuotojų mokymų taip pat tiesiogiai prisidės prie darbo jėgos,
žinių ir įgūdžių informacinių technologijų srityje skatinimo. Be to, diegiant šiuolaikines, naujas ir
lankstesnes darbo organizavimo formas dažnai pasitelkiamos ir šiuolaikinės IT technologijos
(„Gyventojų užimtumo skatinimo“ veiksmų grupė), kurios yra svarbios ir gerinant užimtumo
rėmimo bendrųjų paslaugų bei aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paslaugų kokybę
(„Gyventojų užimtumo skatinimo“ veiksmų grupė), didinant socialinių paslaugų įvairovę
(„Socialinės aprėpties“ grupė). Galima pagrįstai tikėtis, kad tokios veiklos prisidės didinat įmonių,
kuriose naudojamas kompiuteris ir internetas, skaičių, darbuotojų, naudojančių kompiuterį, dalį,
namų ūkių, kurie naudoja internetą namie, dalį.
Pagal 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ numatoma skatinti šiuolaikinių
informacinių technologijų naudojimą atnaujinant mokymo ir studijų programų turinį, diegiant
lanksčias mokymosi formas, tobulinant švietimo personalo kompetenciją informacinių
technologijų naudojimo švietimui srityje ir didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą specialiųjų poreikių, socialinės atskirties grupių ir nemotyvuotiems asmenims.
Pagal 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ parama bus teikiama su IRT susijusiai
mokslininkų, doktorantų, magistrantų ir kitų tyrėjų kompetencijai tobulinti, IRT priemonėms
įtraukti į studijų ir mokymosi procesą, kitiems veiksmams. Be to, pagal prioritetinę Lietuvos
MTTP 2007–2010 m. informacinių technologijų kryptį planuojama prioritetą teikti informacinių
technologijų specialistams rengti bei jų kvalifikacijai ir kompetencijai tobulinti, taip pat šios srities
tyrėjų karjeros plėtrai remti.
Pagal kelias 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ veiksmų grupes bus finansuojami tam tikri el. sprendimai, susiję su viešojo
administravimo sistemos bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų efektyvesne veikla.
Stiprinant žmogiškųjų išteklių valdymą parama bus teikiama valstybės tarnautojų, teisėjų ir kitų
viešojo sektoriaus darbuotojų kompiuterinio raštingumo, paslaugų teikimo naudojant informacines
ir ryšių technologijas, kitų el. gebėjimams gerinti. Siekiant aprūpinti įstaigas informacija,
reikiamos žmogiškųjų išteklių valdymui valstybės tarnyboje gerinti ir modernizuoti, bus
tobulinama Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema. Be to, pagal 4 prioritetą bus
skatinamas informacinių ir ryšių technologijų taikymas, geros IT valdymo patirties sklaida ir
diegimas.
Regioninė plėtra
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą bus siekiama užtikrinti tolygią
šalies regionų plėtrą. Investicijos į žmogiškuosius išteklius padės Lietuvai, kaip regionui ES
lygmenyje, ir atskiriems regionams, savivaldybėms Lietuvos viduje geriau prisitaikyti prie išorės
konkurencijos ir įgyti naujų konkurencinių pranašumų. Prisitaikymas prie nuolat kintančių
Bendrosios rinkos sąlygų yra ypač svarbus regionams, kurių pagrindinis konkurencinis pranašumas
iki šiol buvo pigi darbo jėga.
Įgyvendinant regioninių skirtumų mažinimo politiką, pagal 1 prioritetą „Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis“ bus teikiama parama kaimo vietovių gyventojų bendriesiems
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gebėjimams ugdyti ir jiems perorientuoti iš žemės ūkio į kitas veiklas (Prisitaikymo prie rinkos
poreikių“ veiksmų grupė), remiamos įmonės, steigiančios naujas darbo vietas ekonomiškai
atsilikusiuose regionuose („Gyventojų užimtumo skatinimo“ veiksmų grupė). Bus finansuojamos
ir nestacionarios socialinės („Gyventojų užimtumo skatinimo“ ir „Socialinės aprėpties“ veiksmų
grupės) bei neįgaliųjų profesinės reabilitacijos („Gyventojų užimtumo skatinimo“ veiksmų grupės)
paslaugos, kurių ypač trūksta kaimo ir mažesnėse savivaldybėse.
Pagal 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ numatoma įgyvendinti įvairius mokymosi
visą gyvenimą kokybės ir prieinamumo didinimo veiksmus, būtinus užtikrinti tolygią regionų
plėtrą. Daug dėmesio bus skiriama mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumui kaimo
vietovėse didinti. Investuojant į mokymosi pasiūlos kokybę bus siekiama, kad mokymo ir studijų
programos geriau atitiktų regionų ūkio poreikius kvalifikuotiems specialistams rengti ir jų
kvalifikacijai tobulinti. Investuojant į mokymosi paslaugų prieinamumą, ypatingas dėmesys bus
skiriamas lanksčių ir individualizuotų mokymosi formų, kuriomis galės naudotis nuo pagrindinių
aukštojo mokslo centrų nutolusių regionų gyventojai, ilgesnį laiką neatitrūkdami nuo savo
pagrindinio užsiėmimo, plėtrai.
Siekiant subalansuotos regioninės plėtros, 3 prioritete „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bus
atsižvelgiama į skirtingų regionų poreikius. Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje numatyta vystyti aukštos kompetencijos centrus ne tik Vilniuje ir Kaune, bet ir kituose
regionuose, atsižvelgiant į jų specifiką ir užtikrinant subalansuotą jų plėtrą. Kaip ir 2004–2006 m.
laikotarpiu, toliau siekiama užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų partnerystę, stiprinant
vietinius mokslo ir studijų kompetencijos centrus, tinklus ar jų dalyvavimą racionaliuose
kompetencijos centruose ir tinkluose. Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje
numatytos įvairios su MTTP susijusios priemonės (pvz., pramonės, verslo ir mokslo ryšių
skatinimas, aukštojo mokslo įstaigų programų orientavimas į aukštos kvalifikacijos specialistų
poreikį ir kt.).
Siekiant subalansuotos regioninės plėtros 4 prioritete „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ numatyti įvairūs veiksmai. Jie
apimtų teritorijų planų, regioninių plėtros ir savivaldybių planų rengimą, optimalų funkcijų tarp
centrinio, teritorinio ir vietos lygių pasiskirstymą, regioninės plėtros valdymo tobulinimą, taip pat
vietos ir regionų partnerių dalyvavimą viešojo ir privataus sektorių partnerystės procese. Šių
veiksmų įgyvendinimas sudarytų palankias sąlygas regioninei plėtrai 2007–2013 m. laikotarpiu.
Be to, pagal 4 prioritetą bus skatinamas teigiamas poveikis regionų plėtrai įgyvendinant projektus.
Darnus vystymasis
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą bus vadovaujamasi visais ES
ir nacionaliniais teisės aktais, susijusiais su horizontaliuoju darnaus vystymosi prioritetu. Visa ESF
finansuojama veiksmų programa nenumato investicijų į infrastruktūrą (išskyrus kryžminį
finansavimą), jai nebus taikomas strateginis poveikio aplinkai vertinimas.
Darnaus vystymosi principas apima ne tik aplinkos būklę ir ekonomikos vystymąsi, bet ir
darbo rinkos situaciją bei įvairius socialinius rodiklius. 1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ padės didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, mažinti nedarbą
(ypač ilgalaikį nedarbą). Pagal „Gyventojų užimtumo skatinimo“ bei „Socialinės aprėpties“
didinimo veiksmų grupę skiriama parama prisidės didinant socialinę aprėptį ir mažinant skurdo
lygį. Tai reikšmingas indėlis siekiant darnaus vystymosi, kuris apima ir gyventojų dalyvavimą
mokymo veiklose. Tuo tarpu visos trys šio prioriteto veiksmų grupės prisidės prie gyventojų
mokymosi visą gyvenimą skatinimo ir mokymosi paklausos (tuo tarpu pagal 2 prioritetą bus
gerinama mokymosi paslaugų pasiūla) didinimo.
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2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
įgyvendinimas prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ilgalaikių, vidutinės
trukmės bei trumpalaikių uždavinių įgyvendinimo. Mokymosi visą gyvenimą plėtra turės didelį
poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, taip pat dalies visuomenės senėjimo (įskaitant
tyrėjų senėjimo) problemų sprendimui. Didinant švietimo paslaugų prieinamumą didesnė
visuomenės dalis galės tenkinti įvairius mokymosi poreikius ir taip padidinti savo galimybes gauti
kokybišką darbo vietą, garantuojančią pakankamas pajamas. Naujų mokymosi galimybių
sudarymas vyresnio amžiaus asmenims padės jiems ilgiau tęsti darbinę veiklą ir taip sušvelninti
visuomenės senėjimo keliamas problemas. Plėtojant darnaus vystymosi kompetencijos tinklą, bus
diegiami tokio vystymosi principai formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje.
Nors viešojo administravimo sektorius nėra aprašomas nacionalinėje darnaus vystymosi
strategijoje, tačiau parama pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ prisidės prie geresnio šios horizontaliosios srities
integravimo į viešosios politikos turinį ir procesą. Parama regioninės plėtros valdymui, teritorijų,
regioninių plėtros ir savivaldybių planų rengimui tiesiogiai prisidėtų prie darnaus vystymosi
prioritetų ir principų įgyvendinimo.
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3. FINANSAVIMO PLANAS
16 lentelė. Paramos pasiskirstymas pagal metus (eurais)

Metai ESF
Iš viso
2007 117.398.982 117.398.982
2008 118.920.478 118.920.478
2009 121.407.777 121.407.777
2010 129.335.299 129.335.299
2011 139.720.757 139.720.757
2012 155.731.240 155.731.240
2013 174.998.263 174.998.263
IŠ VISO 957.512.796 957.512.796
17 lentelė. Paramos pasiskirstymas pagal prioritetus (eurais)
Prioritetas
Bendrijos
Nacionalinis Nacionalinis Visas
Bendrojo
Informacijai
finansavimas viešas
privatus
finansavimas finansavimo
finansavimas finansavimas
lygis (proc.) EIB įnašas Kitas
finansa
vimas
1. Kokybiškas
440 266 793 35 783 200
46 897 428
522 947 421
84,19
7 110 817
užimtumas ir
socialinė aprėptis
2. Mokymasis visą 218 443 103 36 751 464
1 797 319
256 991 886
85,00
44 937 460
gyvenimą
3. Tyrėjų gebėjimų 115 979 160
7 120 284
13 378 739
136 478 183
84,98
7 240 500
stiprinimas
0
181 629 418
85,00
29 891 880
4. Administracinių 154 385 005 27 244 413
gebėjimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas
0
0
28 438 735
100,00
0
5. Techninė parama 28 438 735
Žmogiškųjų
išteklių plėtros
veiksmų programos
įgyvendinimui
89 180 657
957 512 796 106 899 361
62 073 486 1 126 485 643
85,00
IŠ VISO
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4. UŽDAVINIŲ IŠRAIŠKA SKAIČIAIS
Įgyvendinant šią veiksmų programą daug dėmesio bus skiriama nuolatinei priežiūrai, kuri
leistų įvertinti programos įgyvendinimo sėkmę ir laiku imtis koreguojamųjų veiksmų, jei tokių
reikėtų. Tuo tikslu kiekvienam šios veiksmų programos uždaviniui toliau yra formuluojami
pagrindiniai skaičiais išreikšti rodikliai. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėjimas remsis
išsamia ir suderinta stebėsenos rodiklių sistema, kuri bus stebėsenos sistemos pagrindu.
Strateginiai konteksto rodikliai
Toliau pateikiami konteksto rodikliai. Pastarieji yra susiję su bendrais tikslais, nustatytais
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje ir kituose strateginiuose
dokumentuose ir todėl apibrėžia bendrą strateginį veiksmų programos įgyvendinimo kontekstą.
Numatoma, kad šios veiksmų programos įgyvendinimas prisidės prie kiekybinių uždavinių,
nustatytų programos poveikio lygmenyje, t. y. teigiamai veiks strateginius konteksto rodiklius.
Tačiau tik ex-post vertinimas (o ne programos įgyvendinimo metu atliekamas stebėjimas) galės
išsamiau įvertinti šį poveikį, nes veiksmų programos įgyvendinimas nebus vienintelis veiksnys,
veikiantis strateginių konteksto rodiklių pasiekimą.
Šių strateginių konteksto rodiklių informacijos šaltinis, jeigu nenurodyta kitaip, yra oficiali
statistika. Duomenys bus atnaujinami kasmet, ir, jeigu būtina, pristatomi metinėse veiksmų
programos įgyvendinimo ataskaitose.
Programos įgyvendinimo rodikliai
Toliau taip pat pateikiami programos įgyvendinimo rodikliai (t. y. jie matuoja tik veiksmų
programos įgyvendinimo poveikį), pagrindinį dėmesį skiriant produkto ir rezultato lygio
rodikliams. Priežiūros sistemos susitelkimas į produkto ir rezultatų lygio rodiklius paaiškinamas
tuo, jog siekiama apsiriboti tik tokiais rodikliais, kurių pasiekimą lems tik pagal konkretų veiksmų
programos prioritetą įgyvendinami projektai.
Iš esmės, pagrindinis šių rodiklių pasiekimo informacijos šaltinis bus projektų stebėsenos
sistema, t. y. projektų, finansuojamų pagal šią veiksmų programą, įgyvendinimo ataskaitos.
Stebėsenos duomenų rinkimas ir apdorojimas yra išsamiai aprašytas 6 dalies (Įgyvendinimo
nuostatos) skyriuose „Įgyvendinimo stebėjimas“ ir „Rodiklių stebėjimas“.
Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 XXIII priedu, konkrečiai ESF
remiamų projektų atveju, stebint ir renkant informaciją apie juose dalyvaujančių asmenų skaičių
(produkto rodiklis), bus renkama išsami informacija, konkretizuojant dalyvių skaičių pagal:
- lytį;
- amžių;
- statusą darbo rinkoje;
socialinės atskirties ar socialinės rizikos grupes;
- turimą išsilavinimą.
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1 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS: didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą,
skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo
rinkoje ir visuomenės gyvenime
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Darbo jėgos (15–64 m.) aktyvumo lygis (proc.)
Bendras (15–64 m.) gyventojų užimtumo lygis*
Moterų užimtumo lygis*
Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo
lygis*
Naujos galimybės suteikimas bedarbiams
(mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 6
nedarbo mėnesius jauniems (iki 25 metų)
bedarbiams
Naujos galimybės suteikimas bedarbiams
(mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 12
nedarbo mėnesių suaugusiems (25–64 metų)
bedarbiams
Ilgalaikių bedarbių, dalyvavusių aktyviose
priemonėse (mokymas, darbo praktika,
įdarbinimas), dalis

Pradinė situacija
(metai)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai

68,3 proc., 2005 m.
62,6 proc., 2005 m.
59,4 proc., 2005 m.

73,5 proc.
70 proc.
61,5 proc.

49,2 proc., 2005 m.

52 proc.

85 proc.,2005 m.

100 proc.

83 proc., 2005 m.

100 proc.

16 proc., 2005 m.

50 proc.

Vidutinis išėjimo iš darbo rinkos amžius
(metai)*

63,5 m., 2005 m.

64,5 m.**

25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites
dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis)*

6,3 proc., 2005 m.

11 proc.

Pasirūpinimas vaikų priežiūra:
(a) (iki 3 metų)*
(b) (nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus)*
Dirbančių neįgaliųjų dalis
Skurdo rizikos lygis
Vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas

(a) 21,3 proc., 2005
m.
(b) 69,6 proc., 2005
m.
20 proc., 2003 m.
20,5 proc., 2004 m.
16 proc., 2004 m.

(a) 30 proc.**
(b) 90 proc.**
30 proc.
10 proc.
< 10 proc.

* Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje įvardyti Lietuvos užimtumo politikos rodikliai
** Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytas rodiklis, kurį numatoma pasiekti iki
2010 m.
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1 PRIORITETAS „KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS”
1 uždavinys: Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių;
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rezultato

Pradinė
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje po 6
mėn. po mokymų (proc.)*
Sėkmingai baigusių mokymus dalyvių skaičius (įgyti
kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kursų baigimo
pažymėjimai)
Įmonių, kurios organizuoja savo darbuotojams tęstinio
mokymo kursus, dalis (proc.),
iš jų – SVV įmonės (proc.)

180000
43 proc.
(2005 m.)

Sukurta naujų darbo vietų
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius,
Produkto

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai 2015
metais
75 proc.

33000**

iš jų – mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose
profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias bei
įgūdžius
Asmenų/įmonių, pasinaudojusių finansų inžinerijos
priemone, skaičius

Informacijos
šaltinis

Vertinimas
Projektų
ataskaitos

60 proc.
80 proc.

Vertinimas

1000

Projektų
ataskaitos

200000
100000
1200

Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos

* Darbuotojų mokymosi metu įgytų žinių bei gebėjimų panaudojimas darbe.
** Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2 priemonės finansuojamų projektų
įgyvendinimo duomenys: asmenų, dalyvavusių mokymuose 2006 m., skaičius. Tai sudaro apie 2 proc. visos darbo
jėgos.

2 uždavinys: Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje;
Rodiklio
tipas

Rezultato
Produkto

Rezultato
Produkto

Pradinė
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po dalyvavimo
profesinio ar /ir remiamo įdarbinimo programose (proc.)
Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įgijusių
profesinę kvalifikaciją, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų,
įtrauktų į mokymo programas
Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į
profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programas,
skaičius
Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į
remiamo įdarbinimo programas, skaičius
Neįgalių asmenų įsidarbinimo lygis per 6 mėn. po
profesinės reabilitacijos programų baigimo (proc.)
Neįgaliųjų asmenų skaičius, kurie dalyvavo profesinės
reabilitacijos programose

73 proc.*

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais
40 proc.

Informacijos
šaltinis
Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos

4521**

32 320
80 proc.

5032*

40 400

Projektų
ataskaitos

5652*

171 000

33 proc.***

40 proc.

206***

2000

Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos

* BPD 2.1 priemonės finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys: dalyvių, įtrauktų į profesinio mokymo bei
remiamo įdarbinimo programas 2005–2006 m., skaičius ir įdarbinimo procentas.
** BPD 2.1. priemonės projektų įgyvendinimo duomenys: skaičius bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją 2006 m.
po profesinio mokymo baigimo.
*** Lietuvos darbo biržos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenys.

3 uždavinys: Stiprinti socialinę aprėptį
Rodiklio
tipas

Pradinė
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
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Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

Informacijos
šaltinis

Rezultato

Produkto

Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos
asmenų, dalyvavusių ESF finansuojamose veiklose, kurie
įsidarbino arba tęsia mokymus (per 6 mėn. po dalyvavimo
veiklose pabaigos) dalis nuo visų ESF finansuojamose
veiklose dalyvavusių šių grupių asmenų skaičiaus (proc.), iš
jų:
neįgalieji;
nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
asmenys, sergantys priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis.
Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos
asmenų skaičius dalyvavusių ESF remiamose veiklose, iš jų:

20 proc.*

25 proc.

17 proc.*
25 proc.*
15 proc.*

27 proc.
20 proc.
28 proc.

3500*

25500

Projektų
ataskaitos

Projektų
ataskaitos

-

neįgalieji;
600*
4000
nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
1200*
6000
asmenys, sergantys priklausomybės nuo
500*
2000
psichoaktyvių medžiagų ligomis.
* Pateikiami duomenys apie tikslinės grupės asmenis, dalyvavusius ESF finansuojamose veiklose 2006 m.

2 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS: padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą
gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradinė situacija
(metai)

25–64 metų gyventojų, per paskutines 4 savaites
dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje (mokymosi visą gyvenimą lygis), dalis
Jaunimo švietimo pasiekimų lygis: bent vidurinį
išsilavinimą (arba vidurinį išsilavinimą ir darbo
rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją) įgijusių
20–24 metų asmenų dalis
Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
lygis: pagrindinį išsilavinimą turinčių ir toliau
nesimokančių 18–24 metų asmenų dalis

Skaičiais išreikšti uždaviniai

6,3 proc.,
2005 m.

11 proc.

85,2 proc.,
2005 m.

90 proc.

9,2 proc.,
2005 m.

9 proc.

2 PRIORITETAS „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ”

Programos įgyvendinimo rodikliai
1 uždavinys: Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą.
Rodiklio
tipas

Rezultato

Pradinė
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojų**, kurie gavo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)
Mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojų, kurie gavo
neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (proc.)
Dalis mokinių, kurie mokosi pagal profesinio
mokymo programas (ISCED 2-4 lygis), kurios
buvo įvertintos išoriniu vertinimu (proc.)
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30*

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais
80 proc.

Informacijos
šaltinis

61,7*

90 proc.

Projektų
ataskaitos

3,7*

30 proc.

Projektų
ataskaitos

Projektų
ataskaitos

Produkto

Mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal
formaliojo švietimo programas, skaičius
Mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojų, kurie mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas, skaičius
Pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED
2-4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu
vertinimu, skaičius

20*

50

Projektų
ataskaitos

60***

7850

Projektų
ataskaitos

82*

90

Projektų
ataskaitos

44 (2,7 proc.)*
100 (6,2 proc.)
Projektų
Švietimo institucijų, kurios diegia kokybės
ataskaitos
vadybos sistemas, skaičius ir dalis nuo visų
švietimo institucijų, iš kurių:
60 (65 proc.)
- profesinio mokymo institucijos (ISCED 42 (52 proc.)*
2-4 lygis);
2 (4 proc.)*
40 (75 proc.)
aukštosios mokyklos (ISCED 5-6 lygis)
* Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų
tyrimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“
atlikto tyrimo ataskaita).
** Administracijos darbuotojai apima visą nepedagoginį švietimo institucijų personalą, kuris atlieka visas švietimo
vadybos funkcijas.
*** BPD 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ finansuojamų projektų įgyvendinimo
duomenys 2004-2006 m. (šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra, 2007 m.).

2 uždavinys: Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.
Rodiklio
tipas

Rezultato

Produkto

Pradinė
situacija
28,4*

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais
80 proc.

88,4*

90 proc.

3368*

40800

- moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis
mokymas)

912**

30000*****

- studentai (aukštojo mokslo studijos)

1089**

10000*****

- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis
mokymas)

1367**

800 *****

13378**

30000****

12661**

25000*****

717**

5000*****

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Moksleivių, studentų, mokytojų, kurie gavo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)
Moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, kurie
gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (proc.)
Moksleivių, studentų, mokytojų, kurie mokėsi
pagal formaliojo švietimo programas, skaičius iš
kurių:

Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų:
- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis
mokymas)
- dėstytojai (aukštojo mokslo studijos)

Informacijos
šaltinis
Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos
Projektų
ataskaitos

Projektų
ataskaitos

* Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų
tyrimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“
atlikto tyrimo ataskaita).
** BPD 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ finansuojamų projektų įgyvendinimo duomenys
2004-2006 m. (šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra, 2007 m.).
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***** 2004–2005 m. duomenimis tikslinių grupių skaičius: moksleiviai (bendrasis ugdymas – 536 048 ir profesinis
mokymas – 46 344), studentai (aukštojo mokslo studijos) – 190 701, mokytojai (bendrasis ugdymas – 40 359 ir
profesinis mokymas – 4 907), dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) – 8 523 (šaltinis: Lietuvos švietimas skaičiais,
2006 m.).

3 uždavinys: Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą
Rodiklio
tipas
Rezultato

Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradinė
situacija

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba
socialinę atskirtį patiriančių
asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)

35*

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais
80 proc.

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba
socialinę atskirtį patiriančių
asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo
neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (proc.)

68,2*

90 proc.

Projektų
ataskaitos

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

237*

4630

Projektų
ataskaitos

175*

4500

- švietimo pagalbos specialistai

62*

130

928****

28800

528****

8800

400****

20000

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

Informacijos
šaltinis
Projektų
ataskaitos

Projektų
ataskaitos

* Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų
tyrimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“
atlikto tyrimo ataskaita).
**** BPD 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ finansuojamų projektų įgyvendinimo
duomenys 2004–2006 m. (šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra, 2007 m.).

3 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS: gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje,
didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Tyrėjų skaičius (bendras skaičius, tenkantis
tūkstančiui užimtųjų/dalis versle, proc.)
Mokslinės publikacijos 1 mln. gyventojų

Pradinė situacija
(metai)
5,12/6,6 proc.,
2004 m.
242 vnt., 2004 m.
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Skaičiais išreikšti uždaviniai
6,1/15 proc.
400 vnt.

Jaunesnis tyrėjų amžius (tyrėjai, turintys daktaro
laipsnį, amžiaus grupėse iki 45 metų, be verslo
sektoriaus)

38,2 proc.

50 proc.

3 PRIORITETAS „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
1 uždavinys: Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Rodiklio
tipas

Rezultato

Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie
sėkmingai baigė formaliojo ir neformaliojo švietimo
programas bei gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus ir/arba įgijo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (proc.)

Produkto

Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo
programas, skaičius

Pradinė
situacija

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

63*

85 proc.

Projektų
ataskaitos

907**

1000 ****

Projektų
ataskaitos

Informacijos
šaltinis

Projektų
ataskaitos

Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie
mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas,
skaičius, iš kurių:
- mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus);
- studentai

5000*****
1000****

Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir
Kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai skaičius, iš
kurių:
- mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus);
- studentai

608

2200

133*

400*****

475***

1800****

Projektų
ataskaitos

* Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų
tyrimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“
atlikto tyrimo ataskaita).
** Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ metinė įgyvendinimo ataskaita (šaltinis: Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija, 2007 m.).
*** Lietuvos mokslo tarybos duomenimis per 2006 ir 2007 m. finansuotos apie 475 mokslinės praktikos studentams.
**** 2004/2005 m. duomenimis studentų skaičius Lietuvoje – 190 701 (šaltinis: Lietuvos švietimas skaičiais,
2006 m.).
***** 2005 m. mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičius Lietuvoje – 16 323 (šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, 2006 m.).

2 uždavinys: Padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje.
Rodiklio
tipas
Rezultato

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradinė
situacija

Skaičiais išreikšti
uždaviniai
2015 metais

Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų
mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto
pabaigos (proc.)

54*

35 proc.
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Informacijos
šaltinis
Projektų
ataskaitos

Produkto

Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir
kitų tyrėjų (išskyrus studentus) skaičius
a) viešajame sektoriuje
b) MVĮ

83

Projektų
ataskaitos

a) 58**
b) 25*

a) 450
b) 14

* Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų
tyrimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu VšĮ „Sociumo tyrimo institutas“
atlikto tyrimo ataskaita).
** 2007 m. Lietuvos mokslo tarybos duomenimis viešajame sektoriuje įdarbinti 58 mokslo daktarai –stažuotojai.

4 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS: stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo
administravimo efektyvumą
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (proc.)
Valdymo veiksmingumo rodiklis (pagal
Pasaulio Banko rodiklį)
Reguliavimo kokybės rodiklis (pagal pasaulio
Banko rodiklį)

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai

Informacijos
šaltinis

35 proc., 2005

Ne mažiau
kaip 40 proc.

VRM

0,85, 2005

1,25

1,13, 2005

1,3

Pradinė situacija
(metai)

4 PRIORITETAS. „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ
ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Pasaulio Bankas
Pasaulio Bankas

STIPRINIMAS

IR

VIEŠOJO

Programos įgyvendinimo rodikliai
1 uždavinys: Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus
valstybės tarnyboje
Pradinė
situacija

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

*Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)

34,9
proc.***

75 proc.

Apklausos

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

97 proc.
***

97 proc.

Projektų
ataskaitos

22956***
**
(2006 m.)

29000

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Rodiklio
tipas
Rezultato

Produkto

45 proc.
30 proc.
25 proc.
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Informacijos
šaltinis

Projektų
ataskaitos ir
apklausų
būdu****
(vienas asmuo
skaičiuojamas
vieną kartą)

**Bendradarbiavimo ir partnerystės projektų skaičius

9

20

Projektų
ataskaitos

* Valstybės tarnautojų mokymo kokybės ir įgytų įgūdžių pritaikomumo darbe bei dalyvių skaičiavimo išsami
vertinimo metodologija bus sukurta per pirmuosius įgyvendinimo metus. Tačiau šis rezultato rodiklis bus taikomas
nuo 2008 metų.
** Pagal 2005 m. ir 2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemonę finansuojami atitinkamai 6 ir 3 dvynių projektai (be
nepaskirstyto rezervo projektų).
*** Pradinės rodiklių reikšmės nustatytos 2010 m. atlikto vertinimo metu: 2004 – 2006 m. BPD lėšomis finansuotų
mokymų, skirtų asmenų, dirbančių viešojo administravimo sektoriuje, kvalifikacijos tobulinimui, pagrindu.
**** Vienas asmuo skaičiuojamas vieną kartą.
***** Pagal 2006 m. duomenis tikslinę grupę sudaro 75 000 darbuotojai, kuriems taikomos Valstybės tarnybos
įstatymo nuostatos (31 proc. valstybės tarnautojų, 33 proc. statutinių tarnautojų, 26 proc. kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų). Pradinė rodiklio reikšmė nustatyta 2010 m. atlikto vertinimo metu: 2004–2006 m.
BPD lėšomis finansuotų mokymų, skirtų asmenų, dirbančių viešojo administravimo sektoriuje, kvalifikacijos
tobulinimui, pagrindu.

2 uždavinys: Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Rodiklio
tipas
Rezultato

Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo
sistemos visose 14 ministerijų, dalis (proc.)

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

Produkto

Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo
sistemų skaičius ir dalis nuo visų
ministerijų(skaičius /proc.)***
Parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai,
skaičius

Pradinė
situacija

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

Informacijos
šaltinis

39*

48 proc. (be Tyrimas
dotacijų
savivaldybėms iš
valstybės
biudžeto,
pagal 2006 m.
duomenis)
65** proc.
100 proc.
Projektų
(2006 m.)
Ataskaitos,
Aplinkos
ministerija

0/0
proc.****

1 / 100 proc.

Projektų
ataskaitos

39**
(2006)

21

Projektų
ataskaitos

* Pradinė rodiklio reikšmė nustatyta 2009 m. atlikto vertinimo metu, remiantis sukurta valstybės išlaidų, kurios apima
veiklos valdymo sistemos visose 14 ministerijų, skaičiavimo metodologija.
** Nuo 2006 m. rengiami bendrieji teritorijų planai 39 savivaldybėms, kuriuos numatoma parengti 2007–2008 m.
*** Planuojama, kad veiklos valdymo sistemos diegimą prižiūrės Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija.
Ketinama įdiegti veiklos valdymo sistemą, kuri apims 14 Lietuvos ministerijų.
**** Šiuo metu kelios ministerijos yra įsidiegusios veiklos valdymo sistemas, tačiau jos nėra tapačios ketinamai kurti
veiklos valdymo sistemai, kuri apims 14 Lietuvos ministerijų. Todėl pradinės situacijos rodiklis skaičiuojamas 0 vnt./0
proc.

3 uždavinys: Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Rodiklio
tipas
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Pradinė
situacija

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

Informacijos
šaltinis

Rezultato

Vidutinis įmonės įregistravimo laikotarpis

26 dienos
(2004 m.)

7 darbo
dienos

Ūkio ministerija

Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima
kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)

3,2 proc.*

25 proc.

Tyrimas

0

8

Projektų
ataskaitos

4**

100
(35/65)

Projektų
ataskaitos

Geresnio reglamentavimo diegimo projektų,
finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis,
skaičius
** Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių
administravimo subjektuose/ valstybinio
administravimo ir kituose viešojo administravimo
subjektuose skaičius

Produkto

* Pradinė rodiklio reikšmė nustatyta 2009 m. atlikto vertinimo metu, remiantis sukurta valstybės ir savivaldybių
išlaidų, kurios apima kokybės vadybos, skaičiavimo metodologija.
**4 Lietuvos įstaigos pilnai įdiegė bendrąjį vertinimo modelį, kuris yra vienas iš kokybės valdymo modelių (šaltinis:
Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2006 m.), apie 22 viešojo sektoriaus įstaigų yra įsidiegusios kitus kokybės
vadybos metodus (pvz. ISO). Atsižvelgiant į šį rodiklį bus atliekamas kontrolinės grupės vertinimas siekiant palyginti
institucijų, turinčių įdiegtas kokybės valdymo sistemas, veiklą su tokio pat tipo institucijomis, neturinčiomis įdiegtų
152 kokybės valdymo sistemų. Tikimasi, kad kokybės vadybos sistemos bus įdiegtos 60 savivaldybių administravimo
subjektuose ir 40 valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose.

5 PRIORITETAS “TECHNINĖ PARAMA”

Programos įgyvendinimo rodikliai
1 uždavinys: užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programą
Rodiklio
tipas

Pradinė
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai
2015 metais
90 proc.

Informacijos
šaltinis

Valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų, pakėlusių
-**
Apklausos
kvalifikaciją* ir toliau dirbančių vienerius metus
po mokymų programos užbaigimo su Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimu,
dalis.
Produkto
Valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų, dirbančių
-**
134 (70 proc.)
Apklausos
su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
įgyvendinimu, kurie pakėlė kvalifikaciją*, skaičius
ir dalis.
* Dalyvavo mokymuose bent kartą per metus.
** Bus atliktas tyrimas, siekiant įvertinti pradinę situaciją per 1 metus nuo programos įgyvendinimo pradžios.
Rezultato

2 uždavinys: gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos vertinimą.
Rodiklio tipas

Rezultato

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradinė
situacija

Galimi pareiškėjai, kurie žino apie ES
struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių
plėtrai, proc.

152

86*

Skaičiais išreikšti Informacijos
uždaviniai
šaltinis
2015 metais
Apklausos
75

3
Projektų ataskaitos
Įgyvendintų
informavimo
iniciatyvų
28
skaičius
(informavimo
kampanijų,
konferencijų, seminarų ciklų, interneto
puslapių, etc.)
*2009 m. vasario mėn. atlikto „Galimų pareiškėjų informuotumo apie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos etapą“
nuomonės tyrimo duomenys.
Produkto

Pagal šiuos rodiklius bus renkama informacija apie dalyvius pagal požymius:
1) lytį;
2) amžių: 15-24, 45-54, 55-64, 65+;
3) statusą darbo rinkoje:
– dirbantieji (bendras dirbančiųjų skaičius, įskaitant savarankiškai dirbančiuosius);
– savarankiškai dirbantieji;
– bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, įskaitant ilgalaikius bedarbius);
– ilgalaikiai bedarbiai;
– ekonomiškai neaktyvūs asmenys (bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų skaičius, įskaitant
studijuojančius, besimokančius ar išėjusius į pensiją, nutraukusius verslą, visiškai neįgalius asmenis,
dirbančius namų ūkyje ar kt.);
– ekonomiškai neaktyvūs, kurie studijuoja ar mokosi;
4) pagal socialinės atskirties ar socialinės rizikos grupes:
– neįgalieji;
– nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys;
– asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
– kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys;
5) pagal turimą išsilavinimą:
– pradinis ar žemesnysis vidurinis išsilavinimas (ISCED 1 ir 2);
– aukštesnysis vidurinis išsilavinimas (ISCED 3);
– aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą (ISCED 4);
– aukštasis išsilavinimas (ISCED 5 ir 6).
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5. VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMAS
5.1. PARTNERYSTĖ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 14 d. nutarimu
Nr. 1351 „Dėl veiksmų programų 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategijai įgyvendinti nustatymo“, buvo sudarytos šios darbo grupės: „Žmonių
pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje“ (kuriai vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija), „Mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas, mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtra“ bei
„Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimas“ (kurioms vadovavo Švietimo ir mokslo ministerija) ir
„Viešojo administravimo gebėjimų stiprinimas“ (kuriai vadovavo Vidaus reikalų ministerija).
Ministerijos kreipėsi į socialinių ekonominių partnerių organizacijas (darbdavių, profesinių
sąjungų, nevyriausybines organizacijas ir kt.), kviesdamos dalyvauti darbo grupėje, rengiant
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Nemažai organizacijų pačios kreipėsi į ministerijas
dėl galimybės dalyvauti, rengiant programos projektą.
Visų organizacijų, pareiškusių norą dalyvauti darbo grupėse, atstovai buvo į jas įtraukti, ir
šių grupių personalinė sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. 1K-070 „Dėl darbo grupių veiksmų programoms rengti personalinės sudėties
patvirtinimo“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006
m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1K-151).
Darbo grupių parengtus indėlius į veiksmų programų tekstą sujungdavo Finansų ministerija;
veiksmų programų ir jų dalių projektai buvo svarstomi Komisijos, atsakingos už Lietuvos 2007–
2013 metų Bendrosios nacionalinės ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo strategijos ir ją
įgyvendinančių veiksmų programų projektų rengimą.
Visi prioritetai buvo pristatyti 2006 m. birželio 29 d. viešojo aptarimo metu, kuriame
dalyvavo per 200 įvairių socialinių ir ekonominių partnerių. Dauguma šių partnerių dirbo atskirose
darbo grupėse veiksmų programų rengimo metu, taigi galutinio viešo aptarimo tikslas buvo kartu
dar kartą peržiūrėti ir apibendrinti darbo rezultatus bei patikrinti atskirų veiksmų programų ir jų
prioritetų suderinamumą.
Po viešojo aptarimo buvo atsižvelgta į svarbiausias socialinių ir ekonominių partnerių
pastabas. Taip pat atsižvelgta į neformalių konsultacijų su Europos Komisijos atstovais (vykusių
2006 m. balandžio 9 ir liepos 13 d.) rezultatus, kai pastabos ir pasiūlymai bendrai strategijai
veikdavo detalesnį veiksmų programų turinį.
Partnerystė rengiant 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ aprašymą
Darbo grupę „Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje“ sudarė 47 nariai, iš jų apie
60 proc. narių atstovavo valstybinėms institucijoms (Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir
mokslo, Finansų, Ūkio, Žemės ūkio ministerijoms, LR Vyriausybės kanceliarijai, LR Prezidento
kanceliarijai, Turizmo bei Kalėjimų departamentams, Lietuvos darbo biržai ir kt.), ir apie 40 proc.
atstovavo sektorių bei nacionalinėms darbdavių bei darbuotojų organizacijoms, nevyriausybinėms
organizacijoms, dirbančioms neįgaliųjų, jaunimo, moterų ir vyrų lygių galimybių ir kt. srityse.
Darbo grupės funkcijos ir darbo organizavimo principai apibrėžti darbo reglamente, kuris
buvo patvirtintas pirmojo posėdžio metu 2006 m. kovo 3 d. Pagrindinė darbo reglamente numatyta
darbo grupės funkcija – svarstyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1-ojo prioriteto
aprašymo projektus bei atskiras struktūrines dalis, teikti dėl jų pastabas, pasiūlymus ir
rekomendacijas. Darbo reglamente taip pat apibrėžtos narių teisės ir pareigos (dalyvavimas
posėdžiuose bei jų inicijavimas, pateiktos medžiagos svarstymas, pasiūlymų teikimas ir pan.),
balsavimas ir sprendimų priėmimas (bendru sutarimu), skubių klausimų sprendimas bei neplaninių
posėdžių organizavimas.
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Reglamente numatyta, kad pagrindinės darbo grupės veiklos formos yra posėdžiai ir
keitimasis informacija el. pašto grupėje SADM-2007-2013@socmin.lt. Naudojant el. pašto grupę,
darbo grupės nariams buvo pateikiama svarbiausia informacija, tarpiniai dokumentai, taip pat
kviečiama pateikti pastabas ir pasiūlymus, inicijuojamos apklausos bei dokumentų svarstymai.
Darbo grupės posėdžiai buvo įforminami protokolais, kurie, suderinus el. paštu su grupės
nariais, tvirtinami darbo grupės pirmininko ir sekretoriaus bei talpinami ministerijos interneto
svetainėje.
Darbo grupės sekretoriato funkcijas atliko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos
socialinio fondo skyrius. Pagrindinės funkcijos: atitinkamų veiksmų programos dalių projektų
rengimas, gautų iš darbo grupės narių pasiūlymų ir pastabų apibendrinimas, darbo grupės veiklos
organizavimas (posėdžių organizavimas, medžiagos rengimas bei pateikimas darbo grupės nariams,
protokolų rengimas, klausimų svarstymo el. pašto grupėje organizavimas ir kt.). Visa aktuali su
veiksmų programos ir kitų dokumentų rengimu susijusi medžiaga, tarpiniai dokumentai, darbo
grupės posėdžio medžiaga bei protokolai yra pateikiami ir nuolat atnaujinami ministerijos interneto
svetainėje adresu: www.socmin.lt/ES parama/ ESF/Pasirengimas 2007-2013 laikotarpiui.
Iš viso įvyko 4 darbo grupės posėdžiai. Pirmas darbo grupės posėdis įvyko 2006 m. kovo 3
d. Prieš šį posėdį visiems darbo grupės nariams el. paštu buvo išsiųstas informacinis laiškas, kuriuo
nariai buvo informuojami apie prasidedančią darbo grupės veiklą, pateiktas Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos projektas, darbo reglamento
projektas susipažinti ir pastaboms, pristatyta nuoroda ministerijos interneto svetainėje, skirta
pasirengti 2007–2013 metams, pateikti pasiūlymai dėl būsimo darbo formų, pristatytas el. pašto
grupės adresas ir kaip ši el. grupė galėtų padėti bendradarbiauti bei keistis informacija. Pirmo
posėdžio metu buvo aptarta rengiamos veiksmų programos struktūra, jos rengimo procesas,
ligšiolinė programavimo ir struktūrinių fondų finansuojamų programų įgyvendinimo patirtis ir
pamokos naujam programiniam periodui.
Kadangi buvo siekiama maksimaliai išnaudoti darbo grupės narių patirtį bei kompetenciją ir
įtraukti juos į veiksmų programos rengimą (neapsiribojant tik diskusijomis posėdžiuose), vėliau
darbo grupės nariams buvo išplatinta anketa 2004–2006 m. BPD 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 priemonės
pamokoms įvertinti ir pasiūlymams dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2007–2013
m. pateikti. Apklausos rezultatai buvo panaudoti rengiant ES struktūrinės paramos finansuojamų
veiksmų programų strategiją, prioritetus ir tikslus. Taip pat darbo grupės nariai buvo paprašyti
pateikti pagal kompetenciją savo srities / sektoriaus situacijos apžvalgą, nurodant:
• pagrindinius situaciją apibūdinančius faktus;
• svarbiausius privalumus ir trūkumus, problemas ir ypač – jų priežastis;
• aktualiausias ateities tendencijas, į kurias būtina atsižvelgti kuriant strategiją, kuri bus
įgyvendinama gana ilgai – nuo 2007 iki 2013 m.
Pastebėta, kad darbo grupės narių aktyvumas nebuvo didelis – maždaug 25–30 proc. visų
narių pateikė informaciją bei atsakė į anketos klausimus.
Antro posėdžio, kuris įvyko 2006 m. balandžio 7 d., metu buvo pristatytas pirmas tarpinis
dokumentas – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas
ir socialinė aprėptis“ sektoriaus analizės ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG)
analizės projektai, taip pat aptarti anketinės apklausos rezultatai bei darbo grupės narių pateikta
informacija apie situaciją jiems rūpimuose sektoriuose.
Trečio posėdžio metu (2006 m. balandžio 20 d.) buvo pristatytas ir aptartas Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto uždavinių ir pagrindinių investavimo krypčių
aprašymas.
Ketvirto posėdžio metu (2006 m. gegužės 29 d.) buvo pristatytas ir aptartas atnaujintas bei
pakoreguotas, įvertinant darbo grupės pastabas bei pasiūlymus, Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 1 prioriteto aprašymas (uždavinių, pagrindinių investavimo krypčių, kiekybinių
rodiklių).
Koreguoti tarpiniai dokumentai buvo nuolat siunčiami el. paštu darbo grupei, kad ji išreikštų
pastabas bei pasiūlymus.
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ projektas 2006 m. kovo mėn. buvos pristatytas ir diskutuotas Lietuvos 2004–
2006 m. nacionalinio kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano ir jo įgyvendinimo
2005–2006 metų priemonių stebėsenos grupėje, kuri sudaryta iš valstybės ir nevyriausybinių
institucijų atstovų; 2006 m. birželio mėn. – Kaimo plėtros tarybos posėdyje, 2006 m. rugsėjo mėn. –
Valstybinės darbo inspekcijos organizuotame seminare-susitikime su žiniasklaida.
Kitų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetų rengimas buvo
organizuojamas vadovaujantis tuo pačiu teisiniu pagrindu, panašiais principais ir laikantis to paties
tvarkaraščio, todėl partnerystės principo taikymas jų rengimo metu pristatomas labai trumpai.
Partnerystė rengiant 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ aprašymą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau ŠMM), būdama atsakinga už
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, per šių
metų pirmą pusmetį surengė 4 šios darbo grupės posėdžius – kovo 2 d. (pirmas ir bendras visų 3
ŠMM vadovaujamų darbo grupių posėdis), kovo 24 d. (pristatyta „Mokymosi visą gyvenimą“
analizė ir jos panaudojimas rengiant ESF ir ERPF finansuojamas veiksmų programas), balandžio 19
d. (diskusijos dėl prioriteto aprašymo) ir gegužės 2 d. (diskusijos dėl intervencijų sričių tikslinimo).
Darbo grupę sudarė 30 narių. Šios grupės veikloje aktyviai dalyvavo socialinių ekonominių
partnerių, tarp kurių daugiau kaip 10 įvairių asociacijų, tarybų, profesinių sąjungų ir kitų
organizacijų atstovai, išreiškę norą bendradarbiauti, rengiant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto aprašymo projektą.
Partnerystė rengiant 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ aprašymą
ŠMM, būdama atsakinga už Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, per šių metų pirmą pusmetį surengė 4 šios darbo grupės posėdžius –
kovo 2 d. (pirmas ir bendras visų 3 ŠMM vadovaujamų darbo grupių posėdis), kovo 22 d. (aptartas
aukštojo mokslo, MTTP analizės indėlis ir jo panaudojimas, rengiant ESF finansuojamą veiksmų
programą), balandžio 13 d. (įvertintos 2004–2006 m. periodo pamokos, diskusijos dėl prioriteto
aprašymo), gegužės 10 d. (finansinio plano klausimai). Darbo grupę sudarė 23 nariai. Šios grupės
veikloje aktyviai dalyvavo socialinių ekonominių partnerių, tarp kurių apie 10 įvairių asociacijų,
tarybų ir kitų organizacijų atstovai, išreiškę norą bendradarbiauti, rengiant Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto aprašymo projektą.
2006 m. gegužės 23 d. ŠMM organizavo seminarą, skirtą 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos iš ESF ir ERPF panaudojimui aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros srityje aptarti. Seminare dalyvavo ekspertinių ir patariančiųjų institucijų,
socialinių ir ekonominių partnerių, kitų suinteresuotų grupių atstovai. Seminaro metu savo poziciją
pristatė Lietuvos mokslo tarybos, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros,
Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, „Žinių ekonomikos
forumo“, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių
konferencijos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Studijų kokybės vertinimo centro, Lietuvos
studentų sąjungos atstovai.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama bendradarbiauti su visomis visuomenės grupėmis
bei siekdama viešumo ir skaidrumo, planuojant 2007–2013 m. paramos panaudojimą, surengė jau
du viešus aptarimus su švietimo ir mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais
socialiniais ekonominiais partneriais.
2005 m. rugsėjo 28 d. buvo suorganizuota konferencija „Europos Sąjungos struktūrinės
paramos švietimui ir mokslui ateities perspektyvos (2007–2013 m.)“, kurioje aptartos pagrindinės
tuo metu kuriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo nacionalinės strategijos nuostatos,
strategijos prioritetai ir pasiūlymai dėl veiksmų programų bei numatomos ES struktūrinės paramos
švietimui ir mokslui kryptys. Konferencijoje vyko diskusijos, į išsakytas pastabas buvo atsižvelgta,
tobulinant strategiją bei rengiant pirminius pasiūlymus veiksmų programoms. 2006 m. gegužės 9 d.
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surengtas viešas aptarimas-diskusija „Struktūrinių fondų parama švietimui ir mokslui 2007–2013
m.: veiksmų programų projektai“, kurio metu apžvelgta ES struktūrinė parama švietimui ir mokslui:
veiksmų programos, prioritetai, finansiniai svoriai, probleminiai klausimai ir perspektyvos. Atskirai
panagrinėti prioritetų, kuriais bus gaunama parama švietimui ir mokslui, aprašymai (padėties ir
problemų analizė, siūlomos investicijų kryptys ir kt.). Aptarimo metu vyko aktyvi diskusija.
Dalyvių pasiūlymai ir pastabos buvo apibendrinti renginio ataskaitoje, į juos buvo atsižvelgta darbo
grupėse, tobulinant veiksmų programų projektus.
Partnerystė rengiant 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ aprašymą
Darbo grupėje „Viešojo administravimo gebėjimų stiprinimas“, kuri buvo atsakinga už
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
rengimą, dalyvavo apie 30 narių iš skirtingų valstybės institucijų ir įstaigų, socialinių ir ekonominių
partnerių, NVO. Taip pat dalyvauti darbo grupės posėdžiuose buvo kviečiami ekspertai,
mokslininkai. 2006 m. kovo-liepos mėnesiais įvyko 7 darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo
svarstomi įvairūs prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ klausimai (esamos būklės ir ateities tendencijų analizė, prioriteto tikslai,
uždaviniai, veiksmai, finansavimo planas, galimos įgyvendinimo nuostatos ir t. t.), parengtas minėto
prioriteto aprašymo projektas.
Rengiant šio prioriteto aprašymą, papildomai buvo konsultuojamasi su kelių valstybės
institucijų ir įstaigų (LR Vyriausybės kanceliarijos, Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir t. t.)
atstovais.
5.2. IŠANKSTINIS (EX ANTE) VERTINIMAS
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo programų išankstinis
vertinimas buvo atliekamas nuo 2006 m. gegužės mėn. iki 2007 m. gegužės mėn. Išankstinį
vertinimą atliko nepriklausomų vertintojų konsorciumas, kurį sudaro „Centre for Strategy &
Evaluation Servines LLP“ (CSES) ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT).
Išankstinis vertinimas buvo atliktas, vadovaujantis Tarybos 2006 m. Reglamentu Nr.
1083/2006.
Išankstinio vertinimo paskirtis
Pagrindiniai išankstinio vertinimo tikslai, kaip nustatyta Europos Komisijos gairėse, yra du:
• optimizuoti struktūrinės paramos išteklius;
• pagerinti programavimo kokybę.
Išankstinis vertinimas turi padėti pagerinti struktūrinės paramos efektyvumą ir užtikrinti
viešųjų išteklių – tiek ES, tiek nacionalinių – panaudojimo pridėtinę vertę ir atskaitingumą.
Metodologinis požiūris
Pasirinkti metodai šioms užduotims atlikti apėmė pirminių ir antrinių šaltinių analizės
kombinaciją. Antrinių šaltinių analizės atveju ex ante vertintojai atliko tokias užduotis:
• apžvelgė ES struktūrinės paramos įgyvendinimo patirtį (ypač 2004–2006 m. programų);
• išanalizavo ir pakomentavo programavimo dokumentus (buvo vertinami veiksmų
programų projektai);
• peržiūrėjo ir pakomentavo pasiūlytą rodiklių sistemą;
• parengė darbo dokumentus pagal pagrindinius vertinimo klausimus kartu su įvadine
ataskaita;
• parengė tarpines ir galutines vertinimo ataskaitas kiekvienai veiksmų programai;
• parengė visą apimančią galutinę vertinimo ataskaitą su bendra dalimi bei kiekvienos
veiksmų programos pagrindinių klausimų santrauka.
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Taip pat buvo atliekama pirminių šaltinių analizė. Buvo rengiamos diskusijos su
pagrindiniais programų rengėjais, daugiausia ministerijomis, bei vykdomi reguliarūs pristatymai
išankstinio vertinimo valdymo komitete ir komisijoje, atsakingoje už Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos rengimą ir veiksmų programų nustatymą.
Reguliarūs seminarai suteikė galimybę interaktyviai diskusijai apie išankstinio vertinimo
rezultatus.
Pagrindinės vertinimo užduotys
Ex ante vertintojai atliko specialias užduotis:
• išanalizavo veiksmų programų pradinės situacijos įvertinimą ir SSGG analizę ir
patikrino, ar tai atitinka realią situaciją (1 darbo dokumentas);
• nagrinėjo ir pakomentavo intervencijos logikos tinkamumą, taip pat nagrinėjo, ar
pasiūlyti prioritetai ir subprioritetai yra tinkamos priemonės pradinės situacijos įvertinime
identifikuotoms socialinėms ekonominėms problemoms spręsti (2 darbo dokumentas);
• patikrino strategijos vidinį suderinamumą ir sąsajas tarp strategijos ir prioritetų (1 darbo
dokumentas);
• patikrino strategijos ir individualių prioritetų išorinį suderinamumą su ES,
nacionalinėmis ir regioninėmis politikomis (3 darbo dokumentas);
• patarė dėl rodiklių sistemos ir uždavinių išraiškos skaičiais, t. y. kiekybinių tikslų
nustatymo (4 darbo dokumentas);
• peržvelgė ir patarė dėl pasiūlytų paramos valdymo ir įgyvendinimo mechanizmų (5
darbo dokumentas);
• išnagrinėjo, ar horizontalios temos buvo adekvačiai įvertintos programose (4 ir 5 darbo
dokumentai).
Išankstinis vertinimas ir partnerystė
Išankstinio vertinimo procesą sudarė daug dalyvių, ir jis buvo interaktyvus. Partnerystės
principo buvo laikomasi tokiais būdais:
• buvo organizuojami dvišaliai susitikimai su ministerijomis, siekiant išsamiai aptarti
veiksmų programas;
• buvo organizuojami seminarai, skirti aptarti pagrindinius išankstinio vertinimo
elementus, tokius kaip SSGG ir pradinės situacijos analizė, stebėsena ir rodikliai. Taip pat
organizuotas seminaras suinteresuotoms regioninėms institucijoms ir partneriams, siekiant
atsižvelgti į teritorinę / regioninę dimensiją.
• buvo parengti pranešimai išankstinio vertinimo valdymo komitetui bei komisijai,
atsakingai už Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos rengimą ir
veiksmų programų nustatymą;
• socialiniai ekonominiai partneriai taip pat turėjo galimybę prisidėti prie išankstinio
vertinimo, dalyvaudami tematiniuose darbo grupių susitikimuose, kuriuose buvo svarstomi ir
komentuojami išankstinio vertinimo darbo dokumentai;
• buvo įtrauktos suinteresuotos regioninės institucijos ir partneriai (seminare buvo
diskutuojama dėl šių institucijų ir partnerių vaidmens 2007–2013 m.).
• išankstinio vertinimo metu buvo pateikta daug rekomendacijų. Jos buvo svarstomos
dvišaliuose susitikimuose su ministerijomis.
• ex ante vertintojai dalyvavo kai kuriuose veiksmų programų rengimo darbo grupių
susitikimuose.
Išankstinio vertinimo rekomendacijos
Europos Komisija programiniuose dokumentuose siūlo aiškiai nurodyti, kaip išankstinis
vertinimas prisidėjo prie veiksmų programų parengimo ir gerinimo. Išankstinio vertinimo metu
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buvo pateikta daug rekomendacijų. Pagrindinės rekomendacijos apibendrintos kiekviename darbo
dokumente ir įtrauktos (jei vis dar svarbios, nes dokumentai buvo rengiami) į tarpines ir galutines
ataskaitas.
Kiekvienos veiksmų programos išankstinio vertinimo ataskaitoje pateikiamos apibendrintos
pagrindinių rekomendacijų lentelės. Ministerijos buvo paprašytos nurodyti, į kurias rekomendacijas
atsižvelgta, į kurias neatsižvelgta (jei ministerijos nesutiko su rekomendacija) ir į kurias bus
atsižvelgta vėliau, įgyvendinant programas.
III priede pateiktos išankstinio vertinimo rekomendacijos bei informacija apie tai, ar į jas
buvo atsižvelgta.
5.3. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
Atsižvelgiant į ESF, kuris daugiausia finansuoja nematerialinius veiksmus susijusius su
žmogiškųjų išteklių plėtra, pobūdį, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa nenumato
finansuoti veiksmų, kurie turėtų esminį poveikį aplinkai, tokių kaip infrastruktūros projektai, ypač
išvardyti direktyvos Nr. 85/337/EEC I ir II prieduose.
Be to, nenumatoma, kad tokie infrastruktūros projektai galėtų būti finansuojami
vadovaujantis Tarybos 2006 m. reglamento Nr. 1083/2006 34 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ESF
finansuojant išlaidas priklausančias ERPF intervencijos sritims.
Todėl vadovaujanti institucija įvertino ir nacionalinės institucijos sutiko, kad iš principo šiai
veiksmų programai strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, numatytas direktyvoje Nr. 2001/42,
nėra būtinas.
Tai neturi įtakos jokiems veiksmams, kurie yra būtini, vadovaujantis nacionaline teise ar
kitomis priemonėmis įgyvendinančiomis direktyvą Nr. 2001/42.
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6. ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS
Veiksmų, finansuotinų pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, planavimo, įgyvendinimo ir
suderinamumo su kitomis ES finansinės paramos priemonėmis koordinavimas
Būtina užtikrinti veiksmų programų koordinavimą ir veiksmų programų ir Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos (toliau vadinama – strategija)
suderinamumą. Finansų ministerijos administracijos padalinys, kuris buvo atsakingas už ES
struktūrinės paramos panaudojimo programų rengimą, už ES struktūrinės paramos valdymo ir
kontrolės sistemos kūrimą ir priežiūrą 2004–2006 m., šias funkcijas vykdo ir 2007–2013 metais,
atlikdamas koordinuojančiosios institucijos funkcijas. Pagrindinės koordinuojančiosios institucijos
funkcijos:
- organizuoti ir koordinuoti strategijos ir veiksmų programų rengimą, prireikus – jų keitimą,
teikimą ir derinimą su Europos Komisija, informuoti Europos Komisiją apie strategijos
įgyvendinimą;
- atlikti strategijos įgyvendinimo, jos suderinamumo su veiksmų programomis, kitais
nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais ir ES finansinės paramos priemonėmis stebėseną;
- kurti ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūrėti jos veikimą ir
tobulinti ją (rengti ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą
reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus, rengti ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės
sistemos aprašymą ir jį kartu su sukurtos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos
vertinimo ataskaita, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25)
(toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1083/2006), 71 straipsnyje, teikti Europos Komisijai,
organizuoti nustatytų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo
trūkumų šalinimą);
- pagal kompetenciją administruoti Europos Bendrijos 2007–2013 m. fondų valdymo
sistemą (toliau vadinama – SFC 2007) ir teikti informaciją Europos Komisijai per SFC 2007;
- dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo
ir priežiūros sistemą (toliau vadinama – SFMIS);
- rengti ES struktūrinės paramos vertinimo planą ir tvirtinti jį, užtikrinti šio plano
įgyvendinimą, informuoti Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES struktūrinės paramos
vertinimo rezultatus;
- analizuoti ir prižiūrėti papildomumo principo laikymąsi ir teikti Europos Komisijai
informaciją, kaip numatyta Reglamento Nr. 1083/2006 15 straipsnyje.
Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant veiksmų programą
Veiksmų programos įgyvendinime pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, koordinuojančioji institucija, vadovaujančioji, ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio
sektorius, įgyvendinančiosios, tvirtinančioji, mokėjimus atliekanti ir audito institucijos, steigiamos
vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir 59
straipsniu, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Stebėsenos komitetas,
veiksmų programų valdymo komitetai, regionų plėtros tarybos.
Už ES struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimo ir naudojimo
koordinavimą yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija, kuri, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
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regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339) 11
straipsnio 1 dalyje, atsako už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą.
Planuojant ES struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, naudojimą ir atrenkant
projektus, į sprendimų priėmimo procesą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos regioninės plėtros
įstatyme, įtraukiamos regionų plėtros tarybos. Regionų plėtros tarybos, vadovaudamosi veiksmų
programomis, jų priedais, Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, teisės
aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą, ir nacionaliniais teisės aktais,
kuriuose reglamentuojama regionų projektų atranka, regionų projektų sąrašų sudarymas ir
tvirtinimas, regionų plėtros tarybų išvadų dėl pasiūlymo regionų projektus finansuoti iš ES fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų teikimas, atrenka regiono projektus, sudaro ir
patvirtina regionų projektų sąrašus ir siūlo finansuoti regiono projektus iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Siekdama veiksmingiau spręsti veiksmų programos planavimo ir įgyvendinimo problemas,
iš koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, ministerijų ir (ar) kitos valstybės
institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius,
ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovų vadovaujančioji institucija sudaro veiksmų programos
valdymo komitetą, į kurio sudėtį gali būti įtraukiami stebėtojų teisėmis socialiniai ekonominiai
partneriai.
Koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimus atliekančios
institucijų funkcijų vykdymą užtikrina Finansų ministerija. Funkcijų atskyrimo principas, nustatytas
Reglamento 1083/2006 58 straipsnio b dalyje, užtikrintas šių institucijų funkcijas priskiriant
atskiriems Finansų ministerijos administracijos padaliniams ir yra aprašytas ES struktūrinės
paramos valdymo ir kontrolės aprašyme.
Vadovaujančioji institucija
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vadovaujančioji institucija atsako už
programos valdymą ir įgyvendinimą, laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, ir užtikrina
visų Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą.
Įgyvendindama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vadovaujančioji institucija,
kaip nurodyta Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnyje, savo atsakomybe, kaip tarpinėms
institucijoms, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), užduotis, susijusias su Reglamento Nr. 1083/2006 60
straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, pavedė atlikti:
šioms ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją atsakingoms
už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (išskyrus įgyvendinant veiksmų programų
techninės paramos prioritetus ir Techninės paramos veiksmų programą):
Prioritete „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ – Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai.
Prioritete „Mokymasis visą gyvenimą“ – Švietimo ir mokslo ministerijai.
Prioritete „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ – Švietimo ir mokslo ministerijai.
Prioritete „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ – Vidaus reikalų ministerijai.
šioms įgyvendinančiosioms institucijoms:
- prioritetuose „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, „Mokymasis visą gyvenimą“,
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ – Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai ir visuotinės dotacijos
valdytojams, paskirtiems Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse
nustatyta tvarka;
- prioritete „Techninė parama“ – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Tarpinės institucijos atlieka šias pagrindines funkcijas:
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- pagal kompetenciją užtikrina, kad bendrai finansuojami iš ES fondų lėšų projektai (toliau
vadinama – projektas) būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonei taikytinais Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų
įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias Europos Bendrijos ir nacionalines taisykles;
- įsitikina ir patvirtina, kad pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau
vadinama – sutartis) finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos ir kad
projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir
nepažeidžia Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;
- saugo informaciją apie įgyvendinamus projektus, registruoja informaciją apie atliekamus
veiksmus SFMIS, renka finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui ir ES struktūrinės paramos
vertinimui būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą;
- užtikrina, kad projektų vykdytojai turėtų atskirą sistemą projektų apskaitai tvarkyti
(atskirai nuo kitos projekto vykdytojo vykdomos veiklos apskaitos) arba specialų veiksmų
programų įgyvendinimo sandorių apskaitos kodą;
- teikia pasiūlymus dėl Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES
struktūrinės paramos vertinimų organizavimo, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų
programas;
- užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų
tinkamai saugomi;
- teikia tvirtinančiajai institucijai visą būtiną informaciją apie procedūras ir patikrinimus,
atliktus tvirtinant išlaidas;
- teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinei ir
galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
- dalyvauja skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą pagal informavimo apie ES
struktūrinę paramą plane (toliau – informavimo planas) priskirtą atsakomybės sritį ir atliekant
veiksmų programų stebėseną, užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo
reikalavimų, nustatytų 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006,
nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo
taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) (toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1828/2006), 8 straipsnyje;
- teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, nurodytą Reglamento Nr. 1083/2006 40
straipsnyje, apie didelės apimties projektus;
- atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti tarpinės institucijos funkcijų atlikimą.
Tarpinių institucijų atliekamos funkcijos ir atsakomybė tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius,
ir įgyvendinančiųjų institucijų yra nustatyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklėse.
Tvirtinančioji institucija
Veiksmų programos tvirtinančioji institucija užtikrina visų Reglamento Nr. 1083/2006 61
straipsnyje nurodytų tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
Audito institucija
Audito institucija atlieka Reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnyje nurodytas audito
institucijos funkcijas.
Audito institucijos funkcijas vykdo Valstybės kontrolė.
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Mokėjimus atliekanti institucija
Mokėjimus atliekanti institucija, įsteigta vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37
straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir atsakinga už mokėjimų iš Europos Komisijos priėmimą
ir lėšų projektų vykdytojams išmokėjimą.
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Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos administravimo schema

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė

Europos Komisija

Ministerijos ir kitos
valstybės institucijos –
tarpinės institucijos

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Švietimo ir mokslo
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Finansų ministerija
Stebėsenos
komitetas

Koordinuojančioji
institucija

Vadovaujančioji
institucija

Tvirtinančioji
institucija

Mokėjimus
atliekanti institucija

Veiksmų
programos
valdymo
komitetas

Įgyvendinančios institucijos – tarpinės institucijos
Regionų plėtros
tarybos

Europos socialinio
fondo agentūra

Projektų vykdytojai
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Centrinė projektų
valdymo agentūra

Visuotinės dotacijos
valdytojai

Audito
institucija
Valstybės
kontrolė

I PRIEDAS

Įgyvendinimo stebėsena
Kaip nustatyta Reglamento Nr. 1083/2006 66 straipsnyje, vadovaujančioji institucija ir
Stebėsenos komitetas turi užtikrinti, kad veiksmų programa būtų įgyvendinama kokybiškai.
Bendrą programos stebėseną atlieka vadovaujančioji institucija, rinkdama informaciją iš
atsakingų institucijų ir SFMIS. Kitos institucijos ir įstaigos bei socialinių ekonominių ir
regioninių partnerių atstovai taip pat yra įtraukiami į veiksmų programos įgyvendinimo
stebėseną per Stebėsenos komiteto veiklą.
Vadovaujantis teminiu principu, kuriuo remiantis buvo rengiamos veiksmų programos,
buvo įsteigtas bendras Stebėsenos komitetas visoms veiksmų programoms, kurio daugiau nei
pusę narių sudaro socialinių, ekonominių, regioninių ir kitų partnerių atstovai.
Stebėsenos komitetui pirmininkauja vadovaujančioji institucija. Komiteto sudėtį tvirtina
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komiteto darbe savo iniciatyva arba Stebėsenos komiteto
kvietimu patarėjo teisėmis gali dalyvauti Europos Komisijos atstovai.
Nors Stebėsenos komitetas yra bendras visoms veiksmų programoms, tačiau, siekiant
aptarti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimą, taip pat yra organizuojami
atskiri komiteto posėdžiai, kuriuose kviečiami dalyvauti socialinių ekonominių ir regioninių
partnerių atstovai.
Numatyta, kad bendras Stebėsenos komitetas gali įsteigti pakomitečius, kuriuose būtų
svarstomi specifiniai klausimai, susiję su tam tikros veiksmų programos įgyvendinimu. Į tokių
pakomitečių sudėtį gali būti įtraukti papildomi socialinių, ekonominių, regioninių ir kitų
partnerių atstovai.
Stebėsenos rodikliai
Prielaidas stebėti ir įvertinti veiksmų programos įgyvendinimo kokybę ir sėkmę sudaro:
- veiksmų programos įgyvendinimo finansiniai rodikliai, pagal kuriuos yra vertinama
lėšų panaudojimo sparta, N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimas, poreikis atlikti veiksmų programos
pakeitimus arba patikslinimus;
- veiksmų programos įgyvendinimo fiziniai rodikliai, pagal kuriuos nustatoma, ar
sėkmingai yra įgyvendinami kiekybiniai programos tikslai.
Rodiklių sistema planavimo etape buvo nustatyta „iš viršaus į apačią“, naudojant
makroekonomines prognozes, išankstinio veiksmų programų vertinimo išvadas, Nacionalinę
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, kitus nacionalinius strateginius dokumentus ir
ilgalaikes programas. Rodikliai buvo parenkami vadovaujantis Europos Komisijos darbo
dokumentu „Stebėsenos ir vertinimo rodikliai“, atsižvelgiant į planuojamų veiksmų specifiką ir
prigimtį, turimus atskaitos taško duomenis bei egzistuojančius duomenų surinkimo mechanizmus
ir duomenų šaltinius.
Strategijoje naudojami rodikliai remiasi veiksmų programose naudojamais rodikliais, todėl
tuo pačiu metu yra stebima ir matuojama strategijos įgyvendinimo pažanga.
Įgyvendinimo metu finansiniai ir fiziniai (produkto ir rezultato rodikliai) duomenys
renkami „iš apačios į viršų“, naudojant projekto lygmens informaciją. Vadovaujantis Reglamento
Nr. 1828/2006 XXIII priedu, konkrečiai ESF remiamų projektų atveju, stebint ir renkant
informaciją apie juose dalyvaujančių asmenų skaičių (produkto rodiklis), yra renkama detali
informacija, konkretizuojant dalyvių skaičių pagal:
- lytį;
- amžių;
- statusą darbo rinkoje;
- socialinės atskirties ar socialinės rizikos grupes;
- turimą išsilavinimą.
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Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37 straipsniu, rodikliai yra matuojami
atsižvelgiant į pradinę situaciją, todėl srityse, kur nėra būtinų duomenų, yra naudojamas
tinkamas konteksto rodiklis, kaip pateikiama 4 dalyje. Strateginiai konteksto rodikliai pateikia
pradinę situaciją, susijusią su konkrečiu rodikliu ir numatomą bendrą situaciją vertinant šį rodiklį
laikotarpio pabaigoje. Programos įgyvendinimo rodikliai (įskaitant pagrindinius rodiklius)
nurodomi kaip pokytis, kuris bus pasiektas iki nurodyto laikotarpio pabaigos, įgyvendinant
veiksmų programą. Kai kuriais atvejais yra atliekami tyrimai ir vertinimai, siekiant įvertinti
pradinę situaciją. Kur būtina, duomenys pildomi reguliariomis apklausomis ar kitais tiesioginiais
duomenų rinkimo metodais (kaip nurodyta „apklausos“, „vertinimai“ rodiklių lentelėse 4 dalyje),
kurie reguliariai inicijuojami (bent kartą per metus) už tam tikrą prioritetą atsakingų institucijų,
siekiant turėti būtiną informaciją veiksmų programos metinei įgyvendinimo ataskaitai.
Finansiniai rodikliai (metinių ir bendrų programos įsipareigojimų panaudojimas, išlaidų
pasiskirstymas pagal intervencijų kodus, nustatytus Reglamento Nr. 1828/2006 II priede)
prognozuojami remiantis paraiškų dėl projekto finansavimo (toliau vadinama – paraiška)
duomenimis. Prognozių įgyvendinimas yra stebimas pagal projektų mokėjimo prašymuose ir
ataskaitose teikiamus duomenis.
Stebėsenos pagrindą sudaro paraiškos duomenys, todėl kiekvienoje paraiškoje nurodoma,
pagal kokius produkto ir rezultato rodiklius bus sprendžiama apie projekto įgyvendinimo sėkmę.
Dalis šių rodiklių turi sutapti su pagrindiniais atitinkamo veiksmų programos prioriteto produkto
ir rezultato rodikliais. Institucijos, atsakingos už konkrečių prioritetų įgyvendinimą
(įgyvendinančiosios institucijos), nuolat renka projektų lygmens duomenis apie nurodytus
rodiklius.
Prireikus duomenų šaltinius galima papildyti tyrimais ir išoriniais statistikos duomenimis.
Prioriteto ir visos veiksmų programos pažanga ir pasiekimai vertinami kasmet, rengiant veiksmų
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą, kuri svarstoma Stebėsenos komiteto posėdžiuose. Tai
leidžia Stebėsenos komitetui reguliariai peržiūrėti veiksmų programos ir prioriteto uždavinių
įgyvendinimo pažangą ir teikti rekomendacijas dėl tolesno programos įgyvendinimo.
Konteksto rodikliai yra peržiūrimi ir atnaujinami kasmet, ši informacija pateikiama
veiksmų programos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje.
Horizontalių prioritetų (lygios galimybės, informacinė visuomenė, regioninė plėtra ir tvari
plėtra) įgyvendinimo mechanizmai remiasi Lietuvos Respublikos ministro įsakymu sudaryta
darbo grupe horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui prižiūrėti (toliau vadinama– darbo grupė).
Darbo grupę, kuriai vadovauja koordinuojančioji institucija, sudaro atitinkamų institucijų,
dalyvaujančių veiksmų programų įgyvendinime, socialinių, ekonominių ir regioninių parterių
atstovai. Darbo grupė nagrinėja horizontalių temų įgyvendinimą veiksmų programų kontekste ir,
jeigu būtina, teikia rekomendacijas koordinuojančiajai, vadovaujančiajai institucijoms,
Stebėsenos komitetui ir veiksmų programų valdymo komitetams dėl horizontalių aspektų
stiprinimo įgyvendinant veiksmų programas. Darbo grupė teikia informaciją apie horizontalių
prioritetų įgyvendinimą veiksmų programų metinėms įgyvendinimo ataskaitoms ir strategijos
įgyvendinimo ataskaitai, nurodytai Reglamento Nr. 1083/2006 29 straipsnio 2 dalyje. Esant
poreikiui, darbo grupėje gali būti steigiami pogrupiai, kurie užtikrintų atskirų horizontaliųjų
prioritetų taikymą ir kuriems vadovautų institucijų, atsakingų už horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo priežiūrą pagal joms priskirtas administruoti veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemones, atstovai.
Horizontalių prioritetų įgyvendinimas stebimas 4 dalyje (Uždavinių išraiška skaičiais)
pateiktų rodiklių pagrindu.
Rodiklių duomenys suvedami, kaupiami ir apdorojami SFMIS, kuri padeda generuoti
prognozes ir ataskaitas. Duomenys taip pat yra teikiami Europos Komisijai per SFC 2007.
Įgyvendinant šią veiksmų programą, gali būti naudojamas kryžminis finansavimas, kaip
numatyta Reglamento Nr. 1083/2006 34 (2) straipsnyje.
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Kryžminis finansavimas turi atitikti tokius kriterijus:
1. ERPF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų,
įgyvendinamų pagal tam tikrą prioritetą, dalis;
2. ERPF finansuojamos veiklos yra būtinos sėkmingai pasiekti finansuojamų veiksmų
tikslus ir rezultatus.
Įgyvendinant veiksmų programą yra stebimas kryžminio finansavimo taikymas, siekiant
užtikrinti, kad tokių veiklų limitas nebūtų viršytas, būtų išvengta dvigubo finansavimo. Ši
informacija pateikiama veiksmų programos metinėse įgyvendinimo ataskaitose.
Kryžminis finansavimas yra taikomas visuose šios veiksmų programos prioritetuose.
Vertinimas
Bendras vertinimo tikslas ES sanglaudos politikoje yra tobulinti ES struktūrinės paramos
kokybę, efektyvumą, nuoseklumą ir veiksmų programų strategiją ir jų įgyvendinimą taip, kad
būtų didinama ES fondų finansuojamų intervencijų pridėtinė vertė. ES struktūrinės paramos
vertinimas yra svarbi sudedamoji sprendimų priėmimo proceso dalis, naudojama ES
finansuojamų programų valdymui tobulinti.
Pagal Reglamentą Nr. 1083/2006 vertinimas atliekamas prieš programavimo laikotarpį (ex
ante), jo metu (einamasis) ir jam pasibaigus (ex post).
Šalims narėms, gaunančioms ES struktūrinę paramą pagal konvergencijos tikslą, išankstinis
(Ex ante) veiksmų programų vertinimas yra privalomas. Lietuvoje išankstinis veiksmų programų
vertinimas buvo organizuotas samdant nepriklausomus ekspertus, kurie atliko visų veiksmų
programų išankstinį vertinimą vienu metu.
Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 reikalavimus programavimo laikotarpiu bus atliekamas
vertinimas, susijęs su veiksmų programos stebėsena, visų pirma tais atvejais, kai:
1. stebėsena parodo, kad buvo gerokai nutolta nuo pirminių tikslų;
2. teikiant Europos Komisijai prašymą dėl veiksmų programos keitimo.
Einamasis vertinimas yra atliekamas per visą veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį,
analizuojant ir vertinant produkto ir rezultato rodiklių pažangą, nustatant investicijų panaudojimo
efektyvumą bei veiksmingumą. Atliekamos apklausos, siekiant įvertinti įmonių investicijas į
žmogiškuosius išteklius, priemonių, skirtų socialinės rizikos grupėms ir asmenims, patiriantiems
socialinę atskirtį, efektyvumą, bei nagrinėti kitas svarbias temas.
Vertinimai yra inicijuojami, nustačius programos ar jos dalies (prioriteto/priemonės)
įgyvendinimo problemas. Taip pat institucijos, atsakingos už specifinius prioritetus, vykdo
reguliarias apklausas ar naudoja kitus tiesioginius duomenų rinkimo metodus (bent kartą per
metus), siekdamos papildyti duomenis, būtinus įvertinti kiekybinius rodiklius (nurodyta kaip
„apklausos, vertinimai” 4 dalyje („Uždavinių išraiška skaičiais“)), kad jie būtų prieinami
veiksmų programos metinėms įgyvendinimo ataskaitoms. Pagal Reglamento Nr. 1083/2006
nuostatas vertinimas atliekamas nustačius esminius nukrypimus nuo pradinių tikslų.
Tokių nukrypimų nustatymas yra iš esmės kokybinis sprendimas, kuris remiasi geriausiais
prieinamais kiekybiniais stebėsenos duomenimis. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama,
yra: a) fizinių produkto ir/ar rezultatų rodiklių įgyvendinimas (pvz., kokia dalis uždavinių
nustatytų veiksmų programose 2015 metams jau yra pasiekta); b) programos lėšų dalis, dėl kurių
pasirašytos sutartys (iš visų programos lėšų); c) išmokėtų lėšų dalis (iš visų programos lėšų).
Priimant sprendimą taip pat atsižvelgiama į kitus kriterijus, tokius kaip įgyvendinimo etapas
(pvz., numatoma, kad pradiniuose programos įgyvendinimo etapuose fizinių produkto ir/ar
rezultatų rodiklių įgyvendinimas bus lėtesnis), investicijų sritis, suteiktos paramos tipas ir kt.
SFMIS teikia duomenis pagal pagrindinius kriterijus. Remiantis šiais ir kitais kriterijais,
veiksmų programos valdymo komitetas reguliariai atlieka įvertinimus ir dėl kiekvieno prioriteto
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tikslo priima sprendimą, ar egzistuoja dideli nukrypimai nuo pradžioje nustatytų tikslų. Jeigu
dideli nukrypimai yra nustatyti, vadovaujančioji institucija inicijuoja veiklos vertinimą.
Nuolatos atliekamas veiklos vertinimas leidžia laiku parengti ir pateikti vertinimo
rezultatus Europos Komisijai kartu su siūlymais iš esmės keisti veiksmų programas.
Be to, pagal poreikį atliekami strateginiai vertinimai, apimantys strategiškai svarbias
programos ar kelių programų sritis, kurių metu vertinamas ES struktūrinės paramos poveikis,
siekiant nacionalinių ir Bendrijos tikslų. Tenkinant strateginius poreikius yra aktualūs vertinimai,
apimantys šios veiksmų programos strategiškai svarbias temas: užimtumą, socialinių paslaugų
aprėptį, žmogiškųjų išteklių plėtrą viešajame ir privačiajame sektoriuose, švietimą, mokymąsi
visą gyvenimą, lygias galimybes. Taip pat tikslinga įvertinti naują administracinių gebėjimų ir
viešojo administravimo efektyvumo temą, kuri finansuojama 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu, bei novatoriškų veiksmų ir bendradarbiavimo temą (EQUAL Bendrijos iniciatyvos
integravimas).
Paprastai vertinimai atliekami išorės būdu, perkant nepriklausomų ekspertų vertinimo
paslaugas, tačiau tam tikrus einamuosius vertinimus atlieka atsakingos institucijos.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu koordinuojančioji institucija yra atsakinga už
veiksmų programų vertinimo koordinavimą ir organizavimą. Koordinuojančioji institucija
parengė ES struktūrinės paramos vertinimo planą (toliau – Vertinimo planas), kuriame nustatyti
ES struktūrinės paramos Lietuvoje 2007–2013 metais vertinimo tikslai ir uždaviniai, taip pat
suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tam,
kad būtų įgyvendintas vertinimo planas, yra rengiami metiniai ES struktūrinės paramos
vertinimo planai (toliau – metiniai planai), kuriuose numatomi ES struktūrinės paramos
vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektai, už vertinimo ir vertinimo galimybių
stiprinimo projektų įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimo tikslai ir rezultatai, vertinimo
ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų įgyvendinimo terminai ir kita reikalinga informacija.
Metiniai planai sudaromi remiantis koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, ministerijų ir (ar)
kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų
lėšų ūkio sektorius, pasiūlymais.
Vertinimo veiklai koordinuoti koordinuojančioji institucija sudarė vertinimo koordinavimo
grupę, kurios sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu. Vertinimo
koordinavimo grupė sudaryta iš atsakingų už vertinimą darbuotojų, kuriuos paskiria
koordinuojančioji institucija, vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio
sektorius.
Informacija apie vertinimo rezultatus teikiama Stebėsenos komitetui, Europos Komisijai,
kitoms atsakingoms institucijoms. Taip pat vertinimo ataskaitos prieinamos visoms
suinteresuotoms institucijoms, partneriams ir plačiajai visuomenei.
Informavimas ir viešinimas
ES struktūrinės paramos panaudojimas yra valstybinės reikšmės procesas, kuriame aktyvus
visuomenės dalyvavimas ir partnerystės principo įgyvendinimas yra būtinos sąlygos, kad jis
sulauktų pritarimo ir būtų sėkmingas.
Be to, ES struktūrinės paramos panaudojimo skaidrumas ir ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos veikimo paprastumas ir aiškumas, įskaitant projektų atrankos ir
vertinimo skaidrumą, yra pagrindiniai sėkmingo ES struktūrinės paramos panaudojimo principai.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu būtina išplėsti
informavimo ir viešinimo veiklos mastą, nes šios veiklos objektas bei diskusijų temos tapo
gerokai sudėtingesni.
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Informavimo ir viešinimo planas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu už informavimo plano rengimą ir įgyvendinimą
yra atsakinga vadovaujančioji institucija.
Informavimo planas, į kurio rengimo procesą buvo įtraukti išorės ekspertai (viešųjų ryšių ir
marketingo agentūros), parengtas atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 1828/2006, kuriame pateikiami
detalūs nurodymai informacijos sklaidai apie ES fondus, jų poveikį, kaip ir kokia informacija
privalo būti pateikta galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, visuomenei.
Informavimo planas apima visas keturias veiksmų programas, jame nustatyti informavimo
apie ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2007–2013 metais tikslai ir tikslinės grupės, privalomos
informavimo ir viešinimo priemonės, už šių priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos,
informavimo ir viešinimo veiklos vertinimo rodikliai, informavimo ir viešinimo priemonių
įgyvendinimui skirti finansiniai ištekliai.
Informavimo planas užtikrina informacijos sklaidą potencialiems pareiškėjams, projektų
vykdytojams ir visuomenei.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklai koordinuoti
vadovaujančioji institucija sudarė informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo
koordinavimo grupę, kurios sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo koordinavimo grupė sudaryta iš
atsakingų už informavimo ir viešinimo organizavimą valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų,
kuriuos paskiria vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir
įgyvendinančiosios institucijos.
Bendrieji informavimo ir viešinimo tikslai
•
•
•

skleisti informaciją apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013m.;
padėti sukurti sąlygas efektyviai panaudoti ES struktūrinę paramą;
užtikrinti ES struktūrinės paramos panaudojimo skaidrumą.

Siekiant įgyvendinti strategijoje nustatytus tikslus, galimiems pareiškėjams, projektų
vykdytojams, visuomenei yra teikiama kompleksinė informacija apie ES sanglaudos politiką, jos
įgyvendinimą Europoje ir Lietuvoje, ES struktūrinės paramos idėją ir administravimo
mechanizmą, įgyvendinimo eigą bei rezultatus. Informavimo ir viešinimo veikla formuos galimų
pareiškėjų, projektų vykdytojų, visuomenės nuomonę apie teigiamą ES struktūrinės pramos įtaką
Lietuvos ekonomikai.
Siekiant skleisti visuomenei integruotą informaciją apie strategijoje ir veiksmų programose
nustatytų strateginių tikslų pasiekimo pažangą ir rezultatus, yra organizuojami renginiai, skirti
veiksmų programų įgyvendinimo rezultatų pristatymui visuomenei.
Yra organizuojamos konferencijos, seminarai, mugės siekiant pateikti bendrą informaciją
apie ES sanglaudos politikos turinį ir tikslus, galimybes tikslinėms grupėms ar partneriams
(profesinėms asociacijoms, socialiniams ekonominiams partneriams, žiniasklaidos atstovams)
pateikti projektus. Taip pat organizuojami gebėjimų stiprinimo seminarai asmenims, dirbantiems
viešinimo ir informavimo srityje.
Kaip informavimo priemonė vietiniams ir užsienio informacijos ieškotojams yra plačiai
naudojama ES struktūrinės paramos svetainė (www.esparama.lt), kurioje pateikiama daug
informacijos ir sudarytos galimybės nuomonėmis pasidalyti.
Potencialiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, kitoms tikslinėms grupėms ir
visuomenei yra pateikiama įvairios spausdintinos medžiagos (leidinių, programų, ataskaitų,
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vadovų, atvejų studijų (pabaigtų projektų pavyzdžių). Ši viešinimo priemonė sudaro sąlygas
maksimaliai skaidriai pasiekti programos įgyvendinimo rezultatus.
Siekiant įgyvendinti veiksmų programoje nustatytus tikslus, galimiems pareiškėjams,
projektų vykdytojams, visuomenei teikiama informacija apie veiksmų programą, jos tikslus,
prioritetus, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemones, iškeltų tikslų įgyvendinimą ir
rezultatus. Informavimo ir viešinimo veikla formuosja gerą galimų pareiškėjų, projektų
vykdytojų, visuomenės nuomonę apie veiksmų programoje iškeltų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo poveikį Lietuvos ūkiui.
Projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo veikla
Už projektų vykdytojų atliekamą informavimo ir viešinimo veiklą yra atsakingos
įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojai. Įgyvendinančiosios institucijos renka
informaciją apie projektus, kaip įgyvendinami projekte numatyti tikslai, apibendrina pasiektus
projektų rezultatus bei užtikrina jų sklaidą. Taip pat įgyvendinančiosios institucijos konsultuoja
projektų vykdytojus dėl informavimo ir viešinimo priemonių taikymo bei prižiūri, kaip šios
priemonės įgyvendinamos.
Projekto vykdytojas turi taikyti projekte numatytas viešinimo priemones laikydamasis
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), nustatytų
reikalavimų. Įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi
informavimo ir viešinimo reikalavimų, nustatytų Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnyje.
Informavimo ir viešinimo veiksmų vertinimas
Įgyvendintų informavimo ir viešinimo veiksmų kokybė tiesiogiai lemia pareiškėjų skaičių,
rengiamų projektų kokybę, visuomenės nuomonę, todėl didelę reikšmę turi nuolatinis šių
veiksmų stebėjimas ir vertinimas.
Informavimo ir viešinimo veiklos rezultatų vertinimo priemonės:
1.Galimų pareiškėjų, projektų vykdytojų, partnerių ir visuomenės nuomonės tyrimai,
nustatantys žinių apie ES struktūrinę paramą lygio pokytį;
2.Visuomenės informavimo priemonėse pateiktos informacijos apie ES struktūrinę paramą
ir jos panaudojimą stebėsena ir analizė;
3.ES struktūrinei paramai skirtų tinklalapių lankomumo statistika, atidarytų dokumentų ir
užklausų tinklalapiuose skaičius, jų turinio analizė, prenumeratos skaičius;
4.Organizuojamų renginių dalyvių apklausos.
Finansiniai srautai
Toliau pristatomos pagrindinės procedūros, padedančios užtikrinti, kad finansiniai srautai,
įgyvendinant šią veiksmų programą, būtų skaidrūs. Svarbu pabrėžti, jog čia aprašoma sistema
yra bendra visai pagal Konvergencijos tikslą Lietuvoje administruojamai ES struktūrinei
paramai, todėl vienodai taikoma visoms minėto tikslo veiksmų programoms. Galima išskirti du
esminius finansinių srautų sistemos aspektus: a) bendras projektų finansavimas ES fondų ir
nacionalinėmis projektų lėšomis; b) ES fondų lėšų judėjimo iki projektų vykdytojų ciklas.
ES struktūrinės paramos bendras finansavimas nacionalinėmis projektų lėšomis yra
užtikrinamas valstybės biudžeto, nebiudžetinių fondų (pvz., Užimtumo fondo), savivaldybių
biudžetų, projektų vykdytojų nuosavomis lėšomis. Atsižvelgiant į Reglamente Nr. 1083/2006
numatytą galimybę, privačios lėšos sudaro nacionalinio bendro finansavimo dalį.
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ES struktūrinės paramos bendro finansavimo nacionalinėmis projektų lėšomis potencialą
užtikrina integruotas ES struktūrinės paramos planavimas valstybės biudžete. Paprastai,
konkrečiam ūkio sektoriui numatomos skirti ES fondų lėšos yra įtraukiamos į atitinkamo
asignavimų valdytojo (dažniausiai – atitinkamos ministerijos), kuruojančio valstybės politiką toje
srityje, metinį biudžetą, integruojant jas į asignavimo valdytojo strategines biudžeto programas
kaip atskirą paprogramę. Be to, valstybės kapitalo investicijų, bendrai finansuojamų ES fondų
lėšomis, planavimas yra glaudžiai susietas su bendru valstybės kapitalo investicijų planavimu
Valstybės investicijų programos pagrindu.
Europos Komisija ES fondų lėšas pervesda į atskirą kiekvienam ES fondui Lietuvos banke
atidarytą Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento administruojamą valstybės iždo
sąskaitą. Projektų vykdytojams jos pervedamos, pasinaudojant valstybės iždo sistema. Projektų
vykdytojai mokėjimo prašymus pateikia įgyvendinančiosioms institucijoms, kurios patikrina
projekto vykdytojo deklaruojamų išlaidų tinkamumą būti finansuojamomis ES fondų lėšomis,
remdamosi vadovaujančiosios institucijos nustatyta tvarka. Nustačiusios projekto vykdytojo
mokėjimo prašyme tinkamą finansuoti ES fondų lėšomis sumą, įgyvendinančiosios institucijos
jai formuoja mokėjimo paraišką Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemai (VBAMS), ir
šioje sistemoje nustatyta tvarka perduoda atitinkamą valstybės biudžeto paprogramę, kurioje
suplanuotos ES struktūrinės paramos išlaidos, kontroliuojančiam asignavimo valdytojui.
Suformavus mokėjimo paraišką VBAMS, mokėjimo paraiškos tikrinimo ir tvirtinimo procesas
vyksta pagal bendrą valstybės biudžeto lėšų išmokėjimo tvarką.
Gavus tinkamą asignavimo valdytojo aprobuotą mokėjimo paraišką konkrečiai valstybės
biudžeto paprogramei, kurioje suplanuotos ES struktūrinės paramos išlaidos, Finansų ministerija
iš atskiros, kiekvienam ES fondui Lietuvos banke atidarytos Finansų ministerijos Valstybės iždo
departamento administruojamos valstybės iždo sąskaitos mokėjimo paraiškoje nurodytą ES
fondų lėšų sumą perveda tiesiai projekto vykdytojui.
Šiuo būdu ES fondų lėšų judėjimo iki projektų vykdytojų ciklo skaidrumą užtikrina keletas
pagrindinių minėtų priemonių:
•
ES fondų lėšas įtraukus į valstybės biudžetą, jų išmokėjimo metu veikia bendros
valstybės biudžeto lėšų išmokėjimui taikomos kontrolės priemonės;
•
padedant valstybės iždo sistemai, ES fondų lėšos yra pervedamos tiesiogiai projektų
vykdytojams, ir tai sustiprina audito atsekamumo principo veikimą, taip pat leidžia efektyviau
įgyvendinti Reglamente Nr. 1083/2006 nustatytą principą, jog ES fondų lėšos turi kuo sparčiau
pasiekti galutinį naudos gavėją;
•
sistema užtikrina, kad ES fondų lėšos projektų vykdytojams visais atvejais bus
pervedamos tik vadovaujančiosios institucijos nustatyta tvarka patikrinus ir patvirtinus tinkamas
finansuoti ES fondų lėšomis sumas.
Valstybės iždo sistema taip pat užtikrina, kad visos Lietuvai avansu pervestų ES fondų lėšų
sukauptos palūkanos bus skirtos įgyvendinti šiai veiksmų programai kaip viešas nacionalinis
bendras finansavimas.
Finansinių srautų schema pateikiama II priede.
Duomenų rinkimas ir perdavimas elektroninio ryšio priemonėmis
Vadovaudamosi Reglamento Nr. 1083/2006 66 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir
laikydamosi Europos Komisijos priimtų įgyvendinimo taisyklių, Europos Komisija ir valstybės
narės keičiasi duomenimis elektroniniu būdu.
Visiems ES fondų duomenims kaupti, apibendrinti ir pateikti Lietuva naudoja SFMIS, kuri
užtikrina, kad visi duomenys, būtini finansiniam valdymui, stebėsenai, priežiūrai, auditui ir
vertinimui, yra renkami ir saugomi, kaip tai nustatyta Reglamente Nr. 1083/2006 ir Reglamente
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Nr. 1828/2006. Taip pat duomenys teisės aktuose nustatyta tvarka yra kaupiami ir saugomi ir
popieriniu formatu.
Kiekvienas projektas turi savo unikalų kodą, kuriuo yra žymima visa su projekto
įgyvendinimu susijusi informacija ir atliekami veiksmai. Kodas suteikiamas registruojant
projektą SFMIS. Sistema yra susieta su informacine Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo
sistema (VBAMS), kuri naudojama mokėjimams projektų vykdytojams atlikti.
SFMIS yra pritaikyta visiems ES fondų lėšų administravimo poreikiams, kartu atsižvelgiant
ir į įvairių ES fondų specifiką. SFMIS sudaro galimybes stebėti veiklos duomenis ir finansinę
informaciją apie:
- projektų įgyvendinimą;
- veiksmų programų įgyvendinimo pažangą;
- bendrą ES struktūrinės paramos įgyvendinimo pažangą;
- nustatytus pažeidimus, atliekamas patikras.
SFMIS padeda vykdyti šias pagrindines funkcijas:
1. Valdymo funkciją: veiksmų programų finansinių planų ir rodiklių suvedimą, jų vykdymo
prognozes ir stebėseną, įsipareigojimų ir mokėjimų planų vykdymo priežiūrą, N+2/N+3 taisyklės
kontrolę.
2. Administravimo funkciją: projektų registravimą, sutarčių administravimą, projektų
įgyvendinimo prognozes ir jų vykdymo priežiūrą, patikrų rezultatų registravimą, išlaidų
tinkamumo kontrolę ir apmokėjimą. Ši funkcija apima ir apibendrintų duomenų, kurie leidžia
lengvai nustatyti projektų įgyvendinimo problemas, susijusias su terminais, mokėjimais ir t. t.,
teikimą.
3. Atskaitomybės funkciją: informacijos apie projektų pažangą pateikimą, suvestinių
parengimą ataskaitoms, informacijos apie išlaidas pateikimą, informacijos, būtinos kontrolei ir
auditui, išankstiniams vertinimams (ex-ante), vidurinio laikotarpio vertinimams (mid-term) ir
vertinimams po įgyvendinimo (ex-post) atlikti, rinkimą, ataskaitų pateikimą Europos Komisijai
elektroniniu būdu (audito tikslams, laikantis Reglamento Nr.1083/2006 reikalavimų).
SFMIS leidžia visoms ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijoms
gauti pakankamai informacijos, kurią gali naudoti grįsdamos savo apskaitos įrašus ir sumas,
kurias jos praneša aukštesniajam lygmeniui, kad būtų užtikrinta pakankama audito seka.
SFMIS plėtoja vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis
(koordinuojančiąja institucija, ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, pagal
kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius,
įgyvendinančiosiomis institucijomis, tvirtinančiąja institucija, mokėjimus atliekančia institucija
ir audito institucija).
Ši sistema užtikrina duomenų perdavimą tarp vadovaujančiosios institucijos ir Europos
Komisijos (kaip numatyta Reglamento 1083/2006 60 c straipsnyje).
Duomenys iš SFMIS į SFC 2007 yra perduodami automatizuotai. Prieigos teisių prašymai
yra centralizuoti ir siunčiami Europos Komisijai per valstybės narės tarpininką. SFC 2007
Lietuvoje administruoja koordinuojančioji institucija.
Koordinavimo mechanizmai su kitomis es finansines paramos priemonemis
ES struktūrinės paramos koordinavimas su kitomis ES finansinės paramos priemonėmis yra
užtikrinamas per keletą koordinavimo mechanizmų.
Pirma, koordinavimas yra užtikrinamas per bendrą Stebėsenos komitetą. Stebėsenos
komitetas užtikrina koordinavimą priimdamas sprendimus dėl projektų atrankos kriterijų.
Koordinavimo su EŽŪFKP ir EŽF atveju koordinuojančiosios institucijos atstovas dalyvauja
EŽŪFKP ir EŽF finansuojamų veiksmų programų stebėsenos komitetuose, Žemės ūkio
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ministerijos, atsakingos už EŽŪFKP ir EŽF įgyvendinimą, atstovas dalyvauja Stebėsenos
komitete.
Antra, ES struktūrinės paramos panaudojimo suderinamumas su kitomis ES finansinės
paramos priemonėmis yra viena pagrindinių koordinuojančiosios institucijos, kuri nagrinėja
veiksmų programų įgyvendinimą kitų nacionalinių strateginių dokumentų ir programų,
finansuojamų kitų ES finansinės paramos priemonių, įgyvendinimo kontekste, funkcijų. Jeigu
būtina, koordinuojančioji institucija gali įsteigti darbo grupes aktualioms problemoms spręsti.
Galiausiai koordinavimo klausimai yra svarstomi veiksmų programos valdymo
komitetuose, įsteigtuose kiekvienai veiksmų programai (išskyrus Techninės paramos veiksmų
programą). Šiuose komitetuose dalyvausja koordinuojančiosios, vadovaujančiosios,
tvirtinančiosios, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už
bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, įgyvendinančiųjų institucijų atstovai. Į
komiteto sudėtį gali būti įtraukiami stebėtojų teisėmis socialiniai ekonominiai partneriai.
Reikalui esant veiksmų programos valdymo komitetai taip pat svarsto ES finansinės paramos
priemonių, ypač EŽŪFKP ir EŽF, įgyvendinimo klausimus, kiek tai susiję su veiksmų
programos įgyvendinimu.
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I PRIEDAS
IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Finansinė proporcija
Kodas Pavadinimas
(eurais)
Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas
bendrovėse; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant
padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir
naujovių skatinimas
62
152.226.400
Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas
63 ir platinima
14.123.515
Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų plėtojimas
pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų, skirtų numatyti
ekonominius pokyčius ir būsimus reikalavimus, susijusius su
64 darbo vietomis ir gebėjimais, rengimas
50.867.012
65 Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas
3.279.339
66 Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje
120.543.758
Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus senėjimas ir ilginamas
67 darbingumo amžius
9.912.546
68 Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui
6.473.660
Priemonės, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti tvarų
moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje siekiant mažinti
segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, ir derinti darbą ir asmeninį
gyvenimą, pavyzdžiui, sudarant geresnes sąlygas naudotis vaikų
priežiūros ir išlaikomų asmenų globos galimybėmis
69
17.365.588
Konkretūs veiksmai, kuriais didinamas migrantų užimtumas ir
taip
stiprinama jų socialinė integracija
70
4.695.417
Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus
žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje
pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripažinimo
71 skatinimas
59.288.950
Švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimas, diegimas ir
įgyvendinimas siekiant plėtoti galimybes gauti darbą, gerinant
pradinio ir profesinio švietimo bei mokymo pritaikymą darbo
rinkos poreikiams ir atnaujinant mokymo personalo įgūdžius
atsižvelgiant į inovacijas ir žiniomis paremtą ekonomiką
72
69.552.049
Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme visą
gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis veiksmų, skirtų sumažinti
anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių, lytimi pagrįstą
mokymosi dalykų segregaciją ir sudaryti geresnes galimybes
gauti kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus
73 išsilavinimą ir mokymą
148.891.054
174

Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje
plėtojimas, visų pirma skatinant antrosios ir trečiosios pakopų
studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei užmezgant ryšius tarp
74 universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių
Partnerysčių, paktų ir iniciatyvų skatinimas kuriant atitinkamų
80 suinteresuotųjų pusių tinklus
Mechanizmai, skirti tobulinti geros politikos ir programų
rengimą, stebėseną ir vertinimą nacionaliniu, regionų ir vietos
lygiu, kurti politikos krypčių ir programų įgyvendinimo
gebėjimus.

81
85 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir tikrinimas
86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija
IŠ
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

115.979.160
1.490.608

154.385.005
26.629.580
1.809.155
957.512.796
Finansinė proporcija
(eurais)
957.512.796
957.512.796

Kodas Pavadinimas
01
Negrąžintina pagalba
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Kodas Pavadinimas
00
Netaikytina
01
Miestas
Kaimo vietovės (išskyrus kalnus, salas ir retai arba labai retai
05
apgyvendintas vietoves)
VISO
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Finansinė proporcija
(eurais)
785.750.590
113.732.048
58.030.158
957.512.796

II PRIEDAS. FINANSINIAI SRAUTAI
Išlaidų patvirtinimo dokumentai

Lėšų pervedimas

Audito
institucija

Europos Komisija
Lietuvos Bankas

Finansų ministerijos Valstybės
iždo departamentas

ERPF
sąskaita
Pagrindinė
Valstybės
iždo
sąskaita

ESF
sąskaita

Sanglaudos
fondo sąskaita

Mokėjimų prašymai

Banko mokėjimo
orderis pervesti ES
struktūrinę paramą ir
macionalinį bendrąjį
finansavimą

Mokėjimo prašymas Valstybės iždo
departamentui

Informacija apie lėšų
pervedimą

Mokėjimo prašymas atsakingai
ministerijai dėl lėšų pervedimo

Finansų ministerijos
Nacionalinio fondo dep.
Informacija
apie
procedūras ir
įvykdytus
išlaidų patikra

Išlaidų
tinkamumo
patikra

Informacija apie
lėšų pervedimą

Mokėjimo prašymai, išlaidas
pagrindžiantys dokumentai

ES struktūrinės paramos
pervedimas

Tvirtinanti institucija

Informacija
apie pateiktas
mokėjimų
deklaracijas

Atsakingos ministerijos –
tarpinės institucijos

Įgyvendinančios agentūros –
tarpinės institucijos

Nacionalinio bendrojo finansavimo
pervedimas

Informacija
apie gautus
mokėjimus iš
EK

Išlaidų
tinkamumo
patikra
Išlaidų
patikrinimo
funkcijų
delegavimas
įgyvendinančio
ms agentūroms

Vadovaujanti
institucija
(Finansų ministerijos
Veiksmų programų
valdymo departamentas)

Paramos gavėjai
Dokumentai
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Lėšų pervedimas

Informacija
apie įvykdytus
auditus

III PRIEDAS. EX ANTE REKOMENDACIJOS – ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA
Žemiau esančioje lentelėje nurodomos galutinės rekomendacijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektui, kuris buvo pateiktas
Europos Komisijai. Lentelėje pateikiami pasiūlymai, kaip turėtų būti pataisytas programos dokumentas.
Atlikti veiksmai skirstomi taip:
Ar atsižvelgta:
Taip
Taip, iš dalies
Ne

Simbolis:
√√
√
N

Galutinės rekomendacijos
Nr.

Rekomendacija

1

Skyriuje apie socialinę atskirtį ir skurdą turi būti pridėtas trumpas
tekstas apie tautinių mažumų padėties darbo rinkoje situaciją.
Įtraukti kiekybinių rodiklių lentelę iš karto po teksto apie
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos viziją ir bendruosius
tikslus, kad būtų aišku, jog svarbiausių strateginių tikslų
įgyvendinimas bus stebimas per kiekybinių kontrolinių rodiklių
įgyvendinimą.
Kitoje detalių veiksmų planavimo prioritetų lygiu stadijoje bus
poreikis išsamiau aprašyti, kaip bus užtikrinti ryšiai tarp prioritetų
ir veiksmų programų.

2

3

4

Pavyzdžiui, ar galėtų sektorinės ugdymo schemos turizmo
sektoriaus vystymuisi būti išdėstytos, atsižvelgiant ir suderinant su
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto turizmo
infrastruktūros veiksmais.
Lietuvos valdžios institucijos turėtų pateikti Europos Komisijai
aiškų ESF lėšų sumažinimo racionalumo pagrindimą.

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentaras

N

Kiekybiniai rodikliai pateikiami po prioritetų aprašymo, nes kiekybinių
rodiklių pagrindas yra prioritetų uždaviniai.

√

Veiksmų, finansuojamų pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos
prioritetus, suderinamumas su kitais tos pačios programos ir kitų
programų prioritetais yra pateiktas prioritetų aprašyme.
Detalesnė informacija bus pateikta Veiksmų programos priede.

√
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Veiksmų programų rengimo procese pradinė ESF dalis buvo
sumažinta, didinant paramą moksliniams tyrimams ir technologinei
plėtrai (MTTP), atsižvelgiant į atitinkamų socialinių ekonominių
partnerių požiūrį, kad investicijos į MTTP šiuo metu yra svarbesnės

nei nedarbo mažinimas.

5

6
7
8

9
10
11
12

Turėtų būti pateikti bendri rodiklių apibrėžimai, kad būtų
užtikrinta, jog paramos gavėjams ir duomenis apie projekto
įgyvendinimą rinksiančioms priežiūros institucijoms būtų aišku,
kokiu būdu bus matuojami projekto rezultatai.
Naujoje programoje turėtų būti atsižvelgta į faktą, kad ESF
mokymuose dalyvaujančių asmenų dalis ateityje mažės dėl ESF
projektų išliekamojo poveikio (asmenys prisimins, ką išmoko).
Vidaus reikalų ministerijai turėtų būti suteikta techninė parama,
siekiant užtikrinti, kad ji efektyviai atliks savo, kaip 2007–2013 m.
tarpinės institucijos, pareigas.
Turėtų būti peržiūrėta finansinės kontrolės sistema, siekiant, viena
vertus, užtikrinti atitikimą ES reglamentams ir teisingą finansinį
valdymą ir, kita vertus, įsisavinimo efektyvumą.
Skundų tikrinimo procedūra ir patikra vietoje turi būti
supaprastinta, siekiant koncentruotis į projekto kokybės
užtikrinimą, o ne į auditą ir atitikimą.
Turėtų būti sukurtos horizontalių temų darbo grupės, skirtos
stebėti persidengiančių temų integraciją planuojant ir įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas.
Turėtų būti atlikta 2004–2006 m. remtų projektų apžvalga,
išskiriant tuos projektus, kurie parėmė horizontalių temų tikslus.
Turi būti apsvarstyta galimybė pavesti išorės organizacijai
parengti projektų teikėjams skirtas praktines gaires, kaip
atsižvelgti į persidengiančias temas.

√√

Be to, ESF parama buvo sumažinta, remiantis Europos Komisijos
pozicija, kad Techninei paramai skirtos lėšos negali būti
sukoncentruotos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje.
Apibrėžimai pateikti 4 skyriuje („Uždavinių išraiška skaičiais“)

√√
√√
√

Į šį klausimą atsižvelgta, kuriant 2007–2013 m. įgyvendinimo sistemą.

√

Į šį klausimą atsižvelgta, kuriant 2007–2013 m. įgyvendinimo sistemą.

√√

Žiūrėti 4 skyrių („Uždavinių išraiška skaičiais“).

√

Teminis horizontalių temų įvertinimas yra numatytas Nacionaliniame
vertinimo plane. Šiuo metu rengiamas horizontalių temų vertinimas.
Vertinimo rezultatai bus prieinami 2007 m. pabaigoje.
Teminis horizontalių temų įvertinimas yra numatytas Nacionaliniame
vertinimo plane. Šiuo metu rengiamas horizontalių temų vertinimas.
Vertinimo rezultatai bus prieinami 2007 m. pabaigoje.

√

Kitose lentelėse išskirtos rekomendacijos, pateiktos ex ante vertintojų per Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą, ir
pateikiama informacija, ar į jas buvo atsižvelgta. Reikia pabrėžti, kad šiose lentelėse įtrauktos tik pagrindinės rekomendacijos, nes ex ante
vertintojai pateikė labai daug rekomendacijų per programavimo dokumentų rengimo metu vykusį ex ante vertinimo procesą.
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Pradinė situacija ir SSGG
Nr.

Rekomendacija

13

Turėtų būti atlikta apžvalga, siekiant užtikrinti, kad statistiniai
duomenys yra kiek įmanoma naujesni. Pavyzdžiui, statistika gali
rodyti, kad jaunimo nedarbas nebėra tokia svarbi problema, kaip
buvo daugiau nei prieš 12 mėnesių.
Net jei 2007–2013 m. veiksmų programos yra labiau teminės nei
sektorinės, kur įmanoma, turi būti įtraukta kokybinė analizė,
kurioje būtų matomi profesinių įgūdžių sritys (angl. – skills
areas) ir sektoriai, vis dar turintys trūkumų.
Turėtų būti pateikta papildoma informacija dėl darbdaviams
reikalingų įgūdžių. Kokia dabartinė egzistuojančių įdarbinimo
reikalavimų padėtis? Jei tokie duomenys neprieinami, kaip gali
būti užtikrinama, kad bus sukurta tinkama struktūra informacijos
apie įgūdžių reikalavimus lyginti ir išlaikyti?
Ateities įgūdžių poreikių projekcijos turi būti atitinkamai
įtrauktos. Idealiu atveju ši analizė turi apimti ir bendruosius, ir
specifinius reikalavimus (jei neįmanoma įtraukti ilgą kiekvienam
sektoriui skirtų mokymų poreikio aprašymą, reikia įrodymų, kad
buvo atkreiptas dėmesys ir į specialiuosius, ir į bendruosius
mokymo poreikius).
Turi būti pateikta trumpa įgūdžių poreikių (jei informacija
prieinama) skirtumų, priklausomai nuo regiono, santrauka. Su
perkvalifikavimu susijusios intervencijos turi nurodyti vietinius ir
regiono darbo rinkos poreikius, o tai reikalaus išsamesnės
regioninės darbo rinkos dinamikos analizės. Gali būti pateiktas
įgūdžių lygio (žemo, vidutinio ir aukšto išsilavinimo proporcijos)
įvertinimas.
Pradinė situacija turi išsamiau analizuoti viešojo sektoriaus
gebėjimų trūkumus atitinkamai politikos formulavimui ir
strateginiam planavimui.
SSGG turėtų būti nuoseklesnė (konkrečios SSGG sritys turi būti
grupuojamos).
Po pagrindinės SSGG analizės nėra “prisitaikomumo”
paaiškinimo. Tai svarbu, nes vienas iš svarbiausių tikslų yra
„skatinti geresnės kokybės darbo vietas”.

14

15

16

17

18
19
20

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentarai

√

Iš dalies atsižvelgta, duomenų tinkamumo klausimas.

√

Iš dalies atlikta – pradinės situacijos apibūdinime buvo įtraukta nuoroda į
darbdavio įgūdžių apžvalgą. Yra sunkumų gaunant informaciją dėl šios
pradinės situacijos.
Šiuo metu Lietuvos darbo birža ruošia vidutinio laikotarpio (3 metų)
kvalifikacijos poreikio nustatymo metodiką.
Vienas iš svarbiausių prioritetų šiuo atžvilgiu bus specifinių įgūdžių ir
darbuotojų kvalifikacijos vystymas. Tai jau paminėta veiksmų
programoje ir bus toliau vystoma veiksmų programos priede. Tai taip pat
bus paremta vertinimo studijos, kuri bus atliekama 2007 m. pabaigoje –
2008 m. pradžioje, rezultatais.

√

N

Egzistuoja santykinai maži įgūdžių poreikių, priklausomai nuo regiono,
skirtumai.

√√
N

Atsakingos institucijos mąsto kitaip nei ex ante vertintojai.

√√
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Strategijos išdėstymo gerinimas
Nr.

Rekomendacija

21

Reikia papildomo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos programavimo struktūros paaiškinimo, ypač dėl 1
prioriteto.

22

23

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
N

Kaip alternatyva, 1 prioritetas gali būti išskirtas į du atskirus
prioritetus.

N

Apskritai dokumentas turėtų įgauti didesnės galios per geresnę
ESF ir ERPF intervencijų sąveiką (pasinaudojant patirtimi, kaip
šie aspektai veikė, įgyvendinant 2004–2006 m. programas)

√

Komentarai
Sumažintos administracinės išlaidos ir vieno prioriteto „apkrova” yra
tinkamiausias būdas ESF paramai įgyvendinti. Taip būtų užtikrintas
didesnis lankstumas ir fondų panaudojimo efektyvumas, darbo rinkos ir
socialinės aprėpties veiksmų sąveika, užtikrintas visų atitinkamų
tarpininkų dalyvavimas, siekiant išspręsti darbo rinkos ir socialinės
aprėpties problemas.
Sumažintos administracinės išlaidos ir vieno prioriteto „apkrova” yra
tinkamiausias būdas ESF paramai įgyvendinti. Taip būtų užtikrintas
didesnis lankstumas ir fondų panaudojimo efektyvumas, darbo rinkos ir
socialinės aprėpties veiksmų sąveika, užtikrintas visų atitinkamų
tarpininkų dalyvavimas, siekiant išspręsti darbo rinkos ir socialinės
aprėpties problemas.
Veiksmų, finansuojamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos ir pagal kitų programų prioritetus, suderinamumas yra
pateikiamas šios veiksmų programos prioritetų aprašyme.
Išsamesnė informacija bus pateikta veiksmų programos priede.

Vidinis suderinamumas ir nuoseklumas
Nr.

Rekomendacija

Atsižvelgta /
neatsižvelgt
a

1 Prioritetas: rekomendacijos – įsidarbinimas
24
Turi būti atskirta parama bendriesiems ir specialiesiems
įgūdžiams.

√

25

√√

26

Egzistuoja poreikis kiek įmanoma padidinti ESF ir ERPF
potencialią sąveiką, pateikiant aiškius tokių ryšių poreikių
įrodymus tekste.
Turi būti daugiau sąsajų tarp investicijų į žmogiškųjų išteklių

Komentarai

Vienas iš svarbiausių prioritetų šiuo atžvilgiu bus specifinių įgūdžių ir
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Tai jau paminėta veiksmų
programoje ir bus toliau plėtojama veiksmų programos priede. Tai taip
pat bus paremta vertinimo studijos, kuri bus atliekama 2007 m. pabaigoje
– 2008 m. pradžioje, rezultatais.

√√
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27
28
29
30

plėtrą ir 2007 – 2013 m. struktūrinių fondų programų indėlio į
Lisabonos strategiją.
Įvertinant pradinę situaciją, reikia suprantamesnių įgūdžių
poreikių, įskaitant tikslią darbdavio įgūdžių poreikių analizę.
Siekiant užtikrinti ESF ir ERPF sąveiką , projektai, gavę paramą iš
ERPF (infrastruktūrai, verslo vystymui ar paramai inovacijoms),
turi būti specialiai pažymėti.
Būtų naudinga, jeigu prisitaikomumo paprioritetis būtų papildytas
Nacionalinės darbo kvalifikacijos sistemos plėtros aprašymu.
1 prioriteto aprašymas galėtų būti aiškesnis, tai yra galėtų būti
aiškiau pateikta, kaip struktūriniai fondai bus panaudoti žmonėms
sugrąžinti į Lietuvą.

Rekomendacijos – prisitaikomumas
31
Turi būti pateiktos aiškios nuorodos į ESF intervencijas, kurios
strategiškai susisies su ERPF veiksmais ir Regioninės politikos
projektais – paruošti žmones darbui, kad būtų užpildytos
numatomos laisvos darbo vietos. Pavyzdys yra Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioritetas (turizmo
infrastruktūra) ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioritetas.
32
Reikia mokymų naudos iš darbo rinkos poreikių perspektyvos
įvertinimo. Gali būti įtrauktas reikalavimas paraiškos teikėjams
aiškiai parodyti, kaip bus pasiektas pinigų panaudojimo
efektyvumas.
33
Turi būti atkreiptas dėmesys į tai, ar bedarbių mokymo sektorių
schemos gali būti išvystos tokiose srityse, kaip turizmas, statybos
ir pan., bei ten,, kur numatomas žmonių su atitinkamais įgūdžiais
trūkumas.

√√
√

Nuorodos dėl darbdavio įgūdžių apžvalgos pridėtos. Taip pat žr. 16
punktą.
Į tai bus atsižvelgta, rengiant veiksmų programos priedą.

√√
√

Tekste pažymima, kad daugiausia bus finansuojamas Nacionalinės
migracijos reguliavimo strategijos, kurią patvirtins Vyriausybė,
įgyvendinimas.

N

Šiuo atveju nėra numatyta jokių specialių mokymo priemonių. Reikia
pabrėžti, kad visais atvejais bedarbių mokymas yra vystomas ir
vykdomas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir įgūdžių trūkumą. Šiuo
metu Lietuvos darbo birža ruošia vidutinio laikotarpio (3 metų)
kvalifikacijos poreikio numatymo metodiką.
Į tai bus atsižvelgta, nustatant atrankos kriterijus.

√
Šiuo atveju nėra numatyta jokių specialių mokymo priemonių. Reikia
pabrėžti, kad visais atvejais bedarbių mokymas yra vystomas ir
vykdomas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir įgūdžių trūkumą. Šiuo
metu Lietuvos darbo birža ruošia vidutinio laikotarpio (3 metų)
kvalifikacijos poreikio numatymo metodiką.

N

Rekomendacijos - socialinė aprėptis
34

Siekiant pagrįsti projektų apimtis ir intervencijos būdus, reikalinga
išsamesnė informacija apie socialinės atskirties grupes regionuose.

2 prioritetas – rekomendacijos
35
Turi būti pateiktos nuorodos į projektus, kurie dabar įgyvendinami

N

Intervencijų būdai veiksmų programoje buvo suplanuoti, remiantis šių
grupių situacijos Lietuvoje analize, neskirstant jų pagal regionus
(regioniniu lygiu informacija arba išvis neprieinama, arba mažai
prieinama).

√√

Nuorodos į svarbiausius projektus, kurie skirti institucinei mokymosi
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iš 2004 – 2006 m. periodo lėšų ir į potencialų jų indėlį 2007 –
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
Mokymosi visą gyvenimą prioriteto įgyvendinimui.
4 prioritetas – rekomendacijos
36
Reikia daugiau detalių šio prioriteto specifinės apimties
aspektams.
37

38
39

visą gyvenimą struktūrai stiprinti, yra pateiktos strategijoje (2 prioritetas,
1 tikslas).
√

Reikia konkrečiau apibūdinti, kokio pobūdžio gebėjimų stiprinimo
iniciatyvų reikės regioniniu ir vietos lygiu. Kokią paramą gaus
Regionų plėtros tarybos tolesniam gebėjimų vystymui, kad jos
galėtų turėti teigiamą vaidmenį, bendradarbiaudamos su
nacionaline vyriausybe, padedant apibrėžti vietos ir regioninius
prioritetus ir prioritetizuojant struktūrinių fondų projektus?
Paramos būdai, numatyti valdymo struktūroms gerinti, turi būti
aiškesni.
Įgūdžiai turi būti ugdomi, pasitelkus mokytojus iš organizacijų,
kurios turi praktinės patirties, panaudojant 2004 – 2006 m.
paramos lėšas.

Daugiau detalių dėl specifinių veiksmų, tikslinių grupių ir papildomų
indikatorių bus pateikta nacionaliniuose dokumentuose (prieduose,
programose, gairėse).
Tai bus apibrėžta Techninės paramos veiksmų programoje, atsižvelgiant į
Europos Komisijos komentarus.

√

√

4 prioritete pateikiama informacija apie pagrindinius intervencijų, kurios
bus finansuojamos, būdus.
Į šią specifinę rekomendaciją bus atsižvelgta, ruošiantis įgyvendinti 4
prioritetą (ruošiant priedus, programas ir gaires).

√

Horizontalios temos
Nr.

Rekomendacija

40

Turi būti pridėtas įžanginis tekstas, skirtas pateikti kontekstinę
informaciją į Lygių galimybių skirsnį, pavyzdžiui, „ESF parama
turi stiprų potencialą skatinti lygias vyrų ir moterų, skirtingų
socialinių grupių asmenų, esančių socialinės atskirties darbo
rinkoje rizikos grupėje, galimybes“.
Lygios galimybės (ii) – nors ir yra geras paaiškinimas, kaip
specifinės vertikalios priemonės padės skatinti lygias galimybes,
tačiau turi būti aiškiau pateikta, kaip lygios galimybės bus
skatinamos horizontaliai. Dabartiniame tekste tik pažymima, kad
nė vienas, prašantis paramos, nebus išskirtas. Gal galėtų būti
pritaikytas aktyvesnis metodas, skirtas paskatinti paraiškų teikimą
iš tam tikrų socialinių grupių?

41

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentarai

√

Horizontalių temų įgyvendinimo aprašymas pateiktas 2.6. skyriuje
(Horizontalios temos ir jų įgyvendinimas).
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Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos ir kitų programų ryšiai
42

43

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritete yra
investicijų į turizmą subprioritetas. Reikia užtikrinti atitinkamus
ryšius su prisitaikomumo ir įsidarbinimo priemonėmis,
numatytomis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioritete taip, kad turizmo sektoriaus vystymasis būtų paremtas
per investicijas į turizmo valdymą ir panašius įgūdžius.
Sąsajos taip pat reikalingos tarp „minkštosios” paramos
mokymuisi visą gyvenimą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programoje (1 prioritetas – paklausos pusė, 2 prioritetas – pasiūlos
pusė) ir „kietosios” paramos išsilavinimo ir profesinio mokymo
infrastruktūros modernizavimui pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 2 prioritetą.

N

Šiuo atveju nėra numatyta jokių specialių mokymo priemonių. Reikia
pabrėžti, kad visais atvejais bedarbių mokymas yra vystomas ir
vykdomas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir įgūdžių trūkumą. Šiuo
metu Lietuvos darbo birža ruošia vidutinio laikotarpio (3 metų)
kvalifikacijos poreikio numatymo metodiką
√√

Prioritetų aprašyme yra pateiktos atitinkamos nuorodos.

Išorinis suderinamumas
Nr.

Rekomendacijos

44

2 prioritetas. Išorinio suderinamumo įvertinimas galėtų būti
geresnis. Galėtų būti pridėtas trumpas paaiškinimas, kodėl
programos, remiamos pagal integruotą Mokymosi visą gyvenimą
programą, yra svarbios.

45

2 prioritetas. Aiški sąsaja turi būti padaryta tarp 2 prioriteto bei
Išsilavinimo ir mokymo iki 2010 m. programos.
3 prioritetas. Du ar trys sakiniai turi būti pridėti paaiškinant, kad
yra 7 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa ir kokie
jos pagrindiniai uždaviniai. Tai paremtų esantį tekstą.
4 prioritetas. Nuorodos į kitas ES bendrąsias politikas ir
programas turi būti pateiktos, kur tinkama. Pavyzdžiui, yra sąsajų
tarp kai kurių veiklų, remiamų pagal šį prioritetą ir ES geresnio
reguliavimo iniciatyvos ir supaprastinimo.

46
47

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentarai
2 prioritete po strategijos pristatymo pateiktas atskiras skyrius.

√√
√√
√

4 prioritete pateikiama nuoroda į ES geresnio reguliavimo iniciatyvą.

Stebėsena ir rodikliai
Nr.

Rekomendacijos

48

Rodiklių skaičius galėtų būti sumažintas

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√
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Komentarai

49
50

51
52
53
54

Kur tinkama, rezultato rodikliai turi būti perklasifikuoti į poveikio
rodiklius, kurie negali tiesiogiai priklausyti nuo struktūrinės
paramos. Pavyzdžiai pateikti pastabose prioritetams.
Turi būti nustatyti tinkamesni rezultato rodikliai. Pavyzdžiui,
pagal 1 prioritetą įgytų kvalifikacijų skaičius (lygis) paprastai yra
pagrindinis ESF rezultato rodiklis, o į dabartinę rodiklių sistemą
jis nėra įtrauktas.
Mažas skaičius pagrindinių ESF rodiklių turi būti įtrauktas į
stebėsenos sistemą.
Kaip 2004–2006 m. laikotarpiu, duomenys apie ESF lėšomis
remiamų besimokančiųjų ypatybes turi būti vėl lyginami.
Yra poreikis į rodiklių sistemą inkorporuoti horizontalias temas.
Lygių galimybių atveju galėtų būti sukurti specialūs rodikliai,
siekiant įvertinti ar tam tikras projektas yra pozityvus, neutralus ar
negatyvus lygybės požiūriu.

√√
√√

√√

Programos lygio rodikliai pateikti 4 dalyje (Uždavinių išraiška
skaičiais).

√√
√
N
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Horizontalių prioritetų įgyvendinimą numatyta stebėti programos
rodiklių, pateiktų 4 dalyje („Uždavinių išraiška skaičiais“), pagrindu.
Horizontalių prioritetų įgyvendinimą numatyta stebėti programos
rodiklių, pateiktų 4 dalyje („Uždavinių išraiška skaičiais“), pagrindu.

IV PRIEDAS. SUDERINAMUMAS SU EŽŪFKP IR EŽF
PRIORITETAS / UŽDAVINYS
1 prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
- Kaimo vietovių darbo jėgos perorientavimas iš
žemės ūkio į kitas veiklas (motyvacija ir skatinimas,
informavimas
ir
konsultavimas,
mokymo
paslaugos).
- Per užimtumo tarnybą (Lietuvos darbo biržą)
remiami ieškantys darbo asmenys, kurie siekia
naujos kvalifikacijos ir naujų įdarbinimo galimybių
(įskaitant asmenis, kurie paliko žuvininkystės
sektorių).

EŽŪFKP

EŽF

- Priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo
veikla“ (asmenų, dirbančių žemės ūkyje ir / ar
miškininkystėje, mokymas ir informavimas).

- Finansuojamas pokyčių žvejybos sektoriuje paveiktų
žvejų profesinis perkvalifikavimas į kitas profesijas,
nesusijusias su jūrų žvejyba.

Atskyrimo kriterijus – mokymo sritis: žemės ūkis ir
miškininkystė.

Atskyrimo kriterijus: pagal paramos objektą - jūroje
žvejojančių žvejų perkvalifikavimas.

Priemonė
paslaugomis“

- Parama žvejybos, žuvų perdirbimo ir akvakultūros
įmonių darbuotojų mokymams.

„Naudojimasis

konsultavimo

(konsultavimo paslaugos fiziniams asmenims,
juridiniams asmenims ir miškų savininkams,
užsiimantiems žemės ūkiu ar miškininkyste).

Atskyrimo kriterijus: pagal veiklos sritį –
žuvininkystė.

Atskyrimo kriterijus: konsultavimo paslaugų sritis –
žemės ūkis ir miškininkystė.

- Parama žuvininkystės sektoriaus darbuotojų
mokymams, veiklos rūšių diversifikavimui, jei šios
veiklos yra žuvininkystės regionų plėtros strategijų
dalis.
Atskyrimo kriterijus: pagal Žuvininkystės regionų
plėtros strategijose numatytas veiklos sritis.

Siekiant didinti gyventojų verslumą ir užimtumą
finansų inžinerijos priemonių pagalba bus
sudaromos sąlygos labai mažoms ir mažoms
įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo
verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo
verslą

Iš ESF finansuojamos finansų inžinerijos priemonės
netaikomos projektams, susijusiems su žemės ūkio
produktų, numatytų Sutarties I priede, gamyba.

Iš ESF finansuojamos finansų inžinerijos priemonės
netaikomos projektams, susijusiems su žuvininkystės
produktų, numatytų Sutarties I priede, gamyba.

Atskyrimo kriterijus – veiklos sritis

Atskyrimo kriterijus – veiklos sritis

2 prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą
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Mokymo
kūrimas.

programų

atnaujinimas

arba

naujų

4 prioritetas. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
- Parama strateginio planavimo savivaldybėse
įgyvendinimui ir ministerijų, kitų valstybės institucijų
ir agentūrų veiksmų valdymo sistemų įgyvendinimui.
- Parama teritorinių planų rengimui (visi bendrieji
planai ir detalieji planai užsakyti savivaldybių
administracijų) bei regionų ir savivaldybių plėtros
planų ir programų rengimas.
- Parama žmogiškųjų išteklių valdymui bei
administracinių gebėjimų valstybės tarnyboje
stiprinimui.
Paramos gavėjai: valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos, kurioms taikomas Valstybės
tarnybos įstatymas.

Leader metodu įgyvendinamos priemonės:
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”;
„Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“;
„Parama vietos veiklos grupių veiklai, įgūdžių
įgijimui, vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimui”;
- vietos iniciatyvų skatinimas, žmogiškųjų gebėjimų
vystymas, kaimo vietovių studijos, strateginių planų
parengimas ar atnaujinimas, vietos plėtros grupių
strategijos įgyvendinimas.
Atskyrimo kriterijus: paramos gavėjas – vietos
veiklos grupė.

Europos
žuvininkystės
fondo
paramą
administruojančių
institucijų
administracinių
gebėjimų (tik tiek, kiek tai tiesiogiai susiję su EŽF
administravimu) stiprinimas.
Atskyrimo kriterijus: paramos gavėjas – EŽF
paramą administruojančios institucijos.
Žuvininkystės
regionų
plėtros
strategijų
įgyvendinimas.
Atskyrimo kriterijus: paramos gavėjas –
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė.
- Parama žuvininkystės regionų tvaraus vystymosi
dalyvių tarpvalstybinių ir Bendrijos ryšių palaikymo
tinklų kūrimas.
Atskyrimo kriterijus: paramos objektas –
žuvininkystės regionų tinklų kūrimas.
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V PRIEDAS. VALSTYBĖS PAGALBOS IŠLYGA
Bet kokia viešoji parama, teikiama pagal šią programą, turi atitikti valstybės pagalbos taisykles,
taikytinas tuo metu, kai viešoji parama yra teikiama.
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VI PRIEDAS. „REGIONAI EKONOMINIAMS POKYČIAMS“ INICIATYVA
Koordinatorius (kaip nustatyta 6 dalyje) arba Vadovaujanti institucija gali:
a) leisti Stebėsenos komitete dalyvauti tinklo, veikiančio „Regionai ekonominiams pokyčiams“
iniciatyvoje, atstovui (kaip stebėtojui) ir pristatyti pranešimą apie tinklo veiklų, susijusių su
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, įgyvendinimo pažangą;
b) numatyti Stebėsenos komiteto darbotvarkėje tinklo veiklų apžvalgos ir pasiūlymų Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programai svarstymą;
c) informuoti kasmetinėje programos įgyvendinimo ataskaitoje apie veiksmus, įtrauktus į
„Regionai ekonominiams pokyčiams“ iniciatyvą ir susijusius su Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa.
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