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Programos strategija: pagrindiniai plėtros uždaviniai ir priemonės1
Siekiant ketvirtojo politikos tikslo „Socialiai atsakingesnė Europa“, ES fondų investicijomis
bus įgyvendinami Europos socialinių teisių ramsčio principai, skatinant užimtumo, švietimo ir
socialinės įtraukties politikos sričių investicijas į žmones ir sistemas. Programa numato sukurti
labiau integruotą ir tvaresnį ekonomikos augimo modelį, gerinant Lietuvos konkurencingumą,
sudarant geresnes sąlygas investicijoms, darbo vietų kūrimui ir socialinės sanglaudos skatinimui.
Atsižvelgiant į COVID-19 viruso sukeltas pasekmes darbo rinkai, padidėjusį nedarbo lygį,
mažėjančias namų ūkių vartojimo išlaidas, Lietuvai atitinkamai reikės peržiūrėti ir pritaikyti
švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir sveikatos sistemas, ypatingą dėmesį skiriant
skaitmenizavimui.
Nepaisant aukšto bendro užimtumo lygio, išliko dalyvavimo darbo rinkoje skirtumai tarp
regionų ir atskirų socialinių grupių. Sostinės regione nedarbo lygis (4,4 proc.) 2019 m. buvo
mažesnis nei VVL regione (7,1 proc.). Nuo 2011 m. jaunimo (15–29 m. amžiaus) nedarbas
nuosekliai mažėjo, tačiau 2019 m. jis šiek tiek padidėjo ir pasiekė 8,7 proc. (2018 m. – 7,5 proc.).
Dėl COVID-19 krizės darbo rinka pradėjo smarkiai trauktis. 2020 m. liepos 1 d. bedarbių buvo 208
tūkst., t.y. beveik trečdaliu daugiau nei 2020 m. sausio 1 d. (151,5 tūkst.).
Mažėjant vietinių žmogiškųjų išteklių pasiūlai, svarbus bus palankių sąlygų visiems darbingo
amžiaus žmonėms įsitraukti į darbo rinką sukūrimas. Šiems pokyčiams būtina lankstesnė darbo
rinka: dirbančių asmenų gebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų (žinių ekonomikos,
skaitmenizavimo), ir darbdavių lankstumas. Įgyvendinant užimtumą didinančias priemones, bus
didinamos įsidarbinimo galimybės (specialias priemones skiriant labiausiai darbo rinkoje
pažeidžiamiems asmenims), verslumas ir savarankiškas užimtumas (ypač socialinės atskirties
rizikos grupėse), sprendžiamos struktūrinio nedarbo problemos, įgyvendinamos karjeros planavimo
ir konsultavimo priemonės, padedančios prisitaikyti prie darbo rinkos.
Žemos kvalifikacijos darbuotojai turi mažiau galimybių įsidarbinant nei kitose ES valstybėse,
asmenų įgyjamo išsilavinimo ir specializacijos pobūdis neatliepia darbo rinkos poreikių. Todėl
toliau bus didinama individualizuotų ADRP priemonių aprėptis, skatinamas savarankiškas darbas,
verslo steigimas, atsakingų institucijų tarpusavio ir išorės bendradarbiavimas su verslo struktūromis
bei socialinio dialogo plėtojimas.
Švietimo srityje ES fondų investicijomis bus siekiama gerinti mokinių pasiekimus ir
užtikrinti didesnę įtrauktį į mokymąsi visą gyvenimą. Numatoma siekti NPP tikslo 2030 m., kad
Lietuvos pozicija tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių pagal EBPO PISA tyrimų mokinių
pasiekimų vidurkius (visose tarptautinių tyrimų srityse) pakiltų į 10 vietą (2018 m. užėmė 21–27
vietą), taip pat siekiama per paskutines 4 savaites besimokiusių asmenų (25-64 m.) dalies augimo
nuo 6,9 (2019 m.) iki 15 proc. (2030 m.).
2018 m. Lietuvos mokinių skaitymo, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo gebėjimai
pagerėjo, tačiau pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas, todėl pagrindinis iššūkis – gerinti mokinių
pasiekimus, ypač visų mokinių gamtamokslinius gebėjimus ir žemiausius rezultatus
demonstruojančių mokinių pasiekimus. Vienas iš Barselonos tikslų (2002) – pasiekti, kad
instituciniame ugdyme dalyvautų 33 proc. vaikų nuo gimimo iki 3 metų, o „Europa 2020“
strategijoje numatyta šalims siekti, kad ne mažiau kaip 95 proc. vaikų nuo 4 m. iki pradinio ugdymo
pradžios dalyvautų instituciniame ugdyme (ypač gyvenantys skurdo, socialinės atskirties sąlygomis
ar socialinę riziką patiriančiose šeimose). Lietuvoje instituciniame ugdyme šiuo metu dalyvauja tik
apie 15 proc. vaikų iki 3 m. ir 91 proc. vaikų nuo 4 metų iki mokyklos lankymo pradžios.
Programos investicijos, remiantis EBPO parengta nacionaline įgūdžių strategija, bus
nukreiptos į priemones, skirtas didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, siekiant gerinti mokinių
pasiekimus. Taip pat bus didinama nepalankias sąlygas turinčių mokinių įtrauktis, švietimo
prieinamumas, kvalifikacijos tobulinimas vieno langelio principu. EBPO nurodė, kad Lietuvoje yra
20 proc. mokyklų, kuriose yra iki 50 mokinių, optimizavus mokyklas ir pasiekus, kad nebūtų
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mokyklų, kuriose yra mažiau nei 200 mokinių, mokinių pasiekimai būtų pagerinti 9 proc. ir būtų
sutaupoma 9,9 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai, investicijomis bus skatinama tolimesnė mokyklų
konsolidacija, investuojant į tas mokyklas, kurios turi ne mažiau nei 200 mokinių (t. y. veikia
efektyviai).
2020 m. tik 5,9 proc., suaugusiųjų dalyvavo mokymosi visą gyvenimą veiklose, o tai gerokai
mažiau nei ES vidurkis – 10,9 proc. Suaugusiųjų švietimo sistema nereaguoja į senėjančios
visuomenės iššūkius ir reikalingų įgūdžių pokyčius, susijusius su skaitmenizavimu, darbo
robotizavimu ir žalių darbo vietų paklausa. ES fondų investicijomis bus siekiama, kad į mokymosi
visą gyvenimą ciklą būtų įsijungiama kuo anksčiau (didėjantis ikimokyklinio ugdymo
prieinamumas ir dalyvavimas jame), optimizuotas mokyklų tinklas visiems besimokantiems
garantuotų adekvatų pasiekimų lygį visose esminėse kompetencijose. Svarbu įgyti įgūdžius
reikalingus prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Įgyvendinant Tarybos rekomendaciją dėl
švietimo ir mokymo sistemos gerinimo, numatoma gerinti švietimo ir mokymo sistemos bei
suaugusiųjų mokymosi kokybę ir efektyvumą, toliau vykdoma švietimo reforma ir mokymo įstaigų
konsolidavimas.
Atsižvelgiant į vertinimų rekomendacijas, koncentruoti investicijas švietimo srityje, siekiant
matomo pokyčio, Programos investicijos bus koncentruojamos į keturias kryptis: naujų pedagogų
pritraukimas ir edukologijos išvystymas, privalomojo ugdymo ankstinimas ir ikimokyklinio
ugdymo tobulinimas, pagalba mokiniams, turintiems SUP, patiriantiems socialinę atskirtį ar
gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose ir MVG, sukuriant suaugusių mokymo sistemą
pagal EBPO parengtą Įgūdžių strategiją.
Kitas svarbus socialinės sanglaudos skatinimo aspektas – galimybių gauti įperkamas, tvarias
ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines
paslaugas. 2018 m. Lietuvoje skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenantys asmenys sudarė
28,3 proc. šalies gyventojų (ES vidurkis – 21,8 proc.). Ypatingą skurdo ir socialinės atskirties riziką
dažniausiai patiria sunkiai integruojami į darbo rinką arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys.
Mažinant socialinę atskirtį, toliau išlieka poreikis plėtoti socialines paslaugas, pagrindinę
investicijų dalį skiriant bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų plėtrai ir institucinės globos
pertvarkos įgyvendinimo užtikrinimui. Kartu svarbu diegti socialines inovacijas, užtikrinti žmogaus
teisių standartus, skatinti socialinį aktyvumą, kad būtų atliepti įvairių socialinių grupių iššūkiai ir
poreikiai. Bus įgyvendinamos integruotos priemonės, skirtos socialinei ir ekonominei
marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integracijai,
skiriamas dėmesys socialinio būsto prieinamumui ir vaiko garantijos įgyvendinimui.
Atlikti vertinimai siūlo, plėtojant ilgalaikės priežiūros paslaugas, pirmenybę skirti paslaugų
teikimui namuose, kurios yra pigesnės nei teikiamos specializuotose įstaigose. Taip pat į tokių
paslaugų teikimą įtraukti bendruomenes. Toliau bus finansuojama BIVP, stiprinant planavimo
principus „iš apačios į viršų“, grindžiamus partnerystėmis rengiant ir įgyvendinant BIVP strategijas.
Švelninti neigiamus krizės dėl Covid-19 pandemijos padarinius darbo rinkoje, mažinti
socialinę atskirtį, ypač regionuose, padės investicijos į kultūros sritį. 2015 m. UNESCO užsakymu
atliktame iki šiol plačiausios apimties Kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) sukuriamo
socialinio ir ekonominio poveikio tyrime nustatyta, kad KKI yra vienas didžiausių pasaulyje ir pats
didžiausias Europoje jaunimo(16-29 m.) darbdavys, taip pat vienas atviriausių sektorių socialiai
pažeidžiamoms ir jautrioms grupėms bei moterų įsitraukimui. Ateities darbo rinkos tyrimai rodo,
kad KKI srityje dominuoja maži ir mikro verslai bei savarankiškai dirbantys asmenys, individualūs
kūrėjai (apie 21 proc. užimtųjų KKI sektoriuje dirba savarankiškai, t.y. dvigubai daugiau nei
bendrai šalyje (11 proc.)2). Šios grupės per Covid-19 pandemijos krizę nukentėjo labiausiai dėl
priemonių, kurių buvo imtasi kovojant su pandemijos plitimu3. Daugiau kaip pusės Lietuvos
privačiame ir NVO sektoriuje veikiančių KKI atstovų veikla karantino laikotarpiu buvo visiškai
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sustabdyta ir susidūrė su veiklos tęstinumo iššūkiais4. Didinant KKI atsparumą panašioms krizėms,
bus sprendžiami jautrių nedarbui visuomenės grupių užimtumo iššūkiai, skatinamas darbo ir šeimos
įsipareigojimų derinimas, moterų ir vyrų balansas darbo rinkoje (lankstus darbo režimas, nuotolinis
darbas), tuo pačiu prisidedama prie Europos socialinių teisių ramsčių, konkrečiai aktyvaus
užimtumo ir tinkamų darbo sąlygų sudarymo.
Krizės ir karantino akivaizdoje išryškėjo kultūros svarba emocinei visuomenės sveikatai, bet
dar labiau atsiskleidė netolygus kultūros paslaugų prieinamumas. Remiantis 2020 m. Gyventojų
dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo duomenimis, kultūros paveldo
objektų lankymas karantino metu sumažėjo nuo 66 proc. iki 14 proc., muziejų, galerijų ir parodų
lankymas sumažėjo nuo 40 iki 6 proc.. Tuo tarpu tik apie 16 proc. gyventojų naudojosi kultūros
paslaugomis ir produktais (virtualiai) internetu. Tyrimas taip pat atskleidė, jog kultūros paslaugų
prieinamumo vertinimas tiesiogiai koreliuoja su gyventojų amžiumi, kuo vyresnė gyventojų grupė,
tuo blogiau vertinamas kultūros prieinamumas. Bendras kultūros paslaugų prieinamumas siekia 68
proc., o 60 metų ir vyresnių žmonių grupėje krenta iki 57 proc., kai kurios kultūros paslaugų
prieinamumui svyruojant 50 iki 55 proc. riboje5. Neįgaliųjų įsitraukimui į kultūros veiklas labiausiai
trukdo kultūros objektų infrastruktūros nepritaikymas ir individualizuotų, specialiems poreikiams
pritaikytų kultūros paslaugų stoka. 2018 metais atlikta apklausa atskleidė, kad mažiau nei pusė
(46,3 proc.) kultūros įstaigų yra visiškai pritaikytos neįgaliesiems. Siekiant didinti kultūros
prieinamumą neįgaliesiems ir skaitmeninį (virtualų) prieinamumą, mažinti socialinius regionų
skirtumus bus investuojama į kultūros infrastruktūrą regionuose (įskaitant paveldo objektus) ir jos
įveiklinimą teikiant kultūros ir kitas paslaugas, taip prisidedant ne tik prie socialinės pažeidžiamų
visuomenės grupių įtraukties, bet ir prie vietos ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo,
užimtumo didinimo.
Netikėtai iškilusi COVID-19 pandemija, parodė, kad sveikatos apsaugos sektorius nėra
pasiruošęs kovoti su pandemijos pasekmėmis, todėl Programos investicijos bus nukreiptos į
priemones, kurių reikia sveikatos priežiūros sistemos pajėgumų ir atsparumo didinimui reaguojant į
krizes. Senstant visuomenei, mažėja vaikų, jaunų ir darbingo amžiaus žmonių. Remiantis Eurostato
prognozėmis, 100-ui 15–64 metų gyventojų 2030 m. teks 45,8 vyresnių kaip 65 metų amžiaus
asmenų. Išvengiamo mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir dėl savižudybių, daugiausia
vyrų, rodiklis daugiau nei dvigubai viršija ES vidurkį. Tokiu pat mastu ES vidurkį viršija
prevencijos ir sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamas mirtingumas. Dideles ir mažas
pajamas gaunančių Lietuvos gyventojų subjektyvus savo sveikatos įvertinimas skiriasi beveik du
kartus. Siekiant neutralizuoti neigiamą senėjimo pasekmių poveikį ir sumažinti sveikatos
netolygumus, būtina gerinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą,
kokybę ir veiksmingumą. Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, numatomos
pirminės sveikatos priežiūros (PSP) stiprinimo, diegiant labiau į asmenį orientuotų kokybiškų
paslaugų modelį, ligų prevencijos, įskaitant sveikatos raštingumo didinimą, lėtinių ligų bei sunkių
traumų valdymo, ilgalaikės priežiūros plėtojimo priemonės bei skaitmeninės sveikatos priemonės.
Šios investicijos taip pat prisidėtų prie TR‘2019 ir TR‘2020 įgyvendinimo.
Mažinant regioninius sveikatos priežiūros netolygumus, numatoma plėtoti naujus sveikatos
priežiūros įstaigų regioninio bendradarbiavimo modelius, kurie sėkmingai buvo išbandyti
pandemijos laikotarpiu, ir sukurti stacionarinių paslaugų tinklo išdėstymo modelį bei paskatas jam
įgyvendinti, stiprinant pirminę sveikatos priežiūrą ir plėtojant ambulatorines paslaugas,
reorganizuojant greitosios pagalbos paslaugų teikimo organizavimą.
Siekiant efektyviau spręsti iššūkius kylančius švietimo, socialinės srities, sveikatos tam
tikrose srityse bei ieškoti naujų įsisenėjusių problemų sprendimo būdų, planuojama tam tikras
intervencijas įgyvendinti taikant inovatyvias, efektyvias paslaugas, į asmeninius poreikius
orientuotus inovatyvius paslaugų teikimo modelius, sprendimus, socialines iniciatyvas.
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4. Socialiai atsakingesnė
Europa

4.1. suteikti daugiau
galimybių įsidarbinti
visiems darbo
ieškantiems
asmenims, visų
pirma jaunimui ir
ilgalaikiams
bedarbiams, taip pat
neveikliems
žmonėms, propaguoti
savarankišką darbą ir
socialinę ekonomiką

4.2. Didinti švietimo
ir mokymo sistemų
kokybę ir
rezultatyvumą

Prieš COVID-19 pandemiją dalyvavimas darbo
rinkoje buvo aktyvus, o nedarbo lygis žemas, tačiau
dėl krizės kilo naujų iššūkių.
2020 m. Tarybos pateiktoje rekomendacijoje
skatinama švelninti krizės poveikį užimtumui. Didinti
ADRP priemonių finansavimą bei aprėptį ir skatinti
gerinti įgūdžius.
Siekiant padėti bedarbiams kuo anksčiau grįžti į darbo
rinką, reikia didinti ADRP priemonių ir kitų
priemonių, skirtų darbo jėgos kvalifikacijai keisti ir
kelti, aprėptį. Taip pat siekiant užtikrinti prasmingą ir
nepavėluotą socialinių partnerių dalyvavimą rengiant
išėjimo iš krizės ir atsigavimo procesą, svarbu stiprinti
jų gebėjimus.
Investicijos bus skiriamos didinti ADRP priemonių
aprėptį, gerinti galimybes įsidarbinti, siekti darbo
jėgos pasiūlos atitikties darbo rinkos poreikiams ir
naujiems „Pramonė 4.0“ iššūkiams bei skatinti
savarankišką užimtumą ir darbo vietų kūrimą, atskirai
skiriant dėmesio neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus
asmenų užimtumui. Be to, bus investuojama į darbo
vietų kokybės didinimą, stiprinant socialinį dialogą bei
užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką.
Planuojama finansavimo forma – subsidija.
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,
todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.
Žmogiškųjų
išteklių
trūkumas
bei
dažnai
nepakankama ir šiuolaikinių iššūkių ir dinaminių
aplinkos pokyčių neatitinkanti jų kvalifikacija yra
vienas pagrindinių veiksnių, darančių neigiamą įtaką
švietimo sistemos kokybei ir veiksmingumui. Prie to
prisideda ir netolygus ugdymo prieinamumas,
lemiantis ir regioninius mokinių pasiekimų skirtumus.
EK yra pabrėžusi, kad būtina gerinti švietimo ir
mokymo sistemos kokybę ir veiksmingumą, todėl
sprendžiant šias problemas labai svarbu investuoti į
žmogiškuosius išteklius švietimo sistemoje ir jų
atnaujinimą
bei
kokybiško
ankstyvojo,
priešmokyklinio, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
prieinamumą mažinant regioninius skirtumus.Siekiant
pagerinti švietimo kokybę ir sumažinti ugdymosi
rezultatų atotrūkį būtinas mokslininkų įsitraukimas,
kompleksinių longitiudinių mokslo tyrimų analize ir
mokslinėmis įžvalgomis grindžiamas švietimo
politikos formavimas ir sprendimų priėmimas
skatinant duomenimis grįstos politikos plėtotę, todėl
svarbu stiprinti edukacijos tyrimus ir jų taikymą,
gerinti edukologijos doktorantūros studijų kokybę.
Numatoma šio tikslo investicijomis siekti, kad vaikų
nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus,
dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose,
dalis padidėtų nuo 88,9 proc. (2017) iki 95 proc.
(2030).
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, nes
planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų

4.3. Didinti švietimo
prieinamumą
sudarant vienodas
galimybes gauti
kokybiškas ir
įtraukias švietimo ir
mokymo paslaugas

4.4. Skatinti
lanksčias
kompetencijų

paslaugų teikimu, kurios negeneruoja pajamų.
Ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo sistemos
efektyvumas ir mokinių pasiekimų rezultatai išlieka
gana žemi. EK yra pastebėjusi, kad tarp miestų ir
kaimiškų vietovių yra didelių skirtumų, susijusių su
kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumu ir su
mokymosi rezultatais. Todėl kaip viena iš aktualiausių
problemų išlieka nepakankama specialiųjų poreikių
turinčių vaikų integracija į BU mokyklas (didelei
daliai jų skiriant mokymą namuose) bei švietimo
pagalbos ir kokybiškų visos dienos mokyklos paslaugų
teikimas asmenims patiriantiems atskirtį.
Mokymosi ir švietimo pagalbos prieinamumo
užtikrinimas įvairių ugdymosis poreikių turintiems
mokiniams
skatins
bendrosios
paskirties
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas kurti
įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
tinkančias ugdymo organizavimo, mokymosi ir
švietimo pagalbos teikimo sąlygas klasės (grupės)
lygmeniu, kurios atitiktų universalaus dizaino ugdyme
ir įtraukties švietime principus. Numatoma šio tikslo
investicijomis siekti NPP tikslo, kad negalią turinčių
mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties
švietimo įstaigose, dalis padidėtų nuo 48,6 (2019) iki
90 proc. (2030). Taip pat prisidės prie mokinių
pasiekimų skirtumas tarp mažiausių (iki 3 tūkst.
gyventojų) ir didžiausių (per 15 tūkst.) gyvenviečių
(didžiausias iš visų PISA tyrimų tiriamų sričių)
mažinimo nuo 67,68 (taškų) (2018 m.) iki 30 (taškų)
(2030 m.).
Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai
atstovaujamų studentų grupių galimybes studijuoti yra
ribotos. Studijų prieinamumo didinimui reikalingos
papildomos priemonės, kurios padėtų aukštosiose
mokyklose sukurti prie studentų specialiųjų poreikių
pritaikytas darbo vietas, speciali įranga, padedanti
studentams gauti ir įsisavinti studijų medžiagą, taip pat
aukštųjų mokyklų atstovų mokymai, skirti stiprinti jų
dalykines kompetencijas darbe su specialiųjų poreikių
studentais.
Mokinių iš nepalankias sąlygas turinčių grupių
dalyvavimą
profesiniame
mokyme
riboja
nepakankama parama beiaprūpinimas mokymui
reikalingomis priemonėmis;, kas gali tapti iškritimo iš
švietimo sistemos priežastimi. Todėl siekiant užtikrinti
galimybę mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių
grupių įgyti profesiją svarbu tobulinti ugdymo procesą
profesinio mokymo įstaigose, remti socialiai jautrių
grupių mokinius, tobulinti profesinio mokymo įstaigų
pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją.
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, nes
planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų
paslaugų teikimu, kurios negeneruoja pajamų.
Lietuvoje daug iššūkių kelianti sritis yra beveik
nedidėjantis MVG rodiklis (2020 m. sudarė 5,9 proc.,
o ES vidurkis – 10,9 proc.), kurį įtakoja nepakankamas

kėlimo,
kvalifikacijos įgijimo
ir persikvalifikavimo
galimybes

4.5. Gerinti švietimo,
mokymo ir
mokymosi visą
gyvenimą
kiekvienam
paslaugas tobulinant
infrastruktūrą
(ERPF)

suaugusiųjų įsitraukimas į MVG veiklas ir teisingų
visuomenės nuostatų MVG srityje nebuvimas. Lietuva
yra viena iš 20 proc. ES valstybių su didžiausiais
įgūdžių darbo rinkoje neatitikimais, kas atskleidžia
profesinio
orientavimo
sistemos
trūkumus,
nepakankamą mokymo paslaugų pritaikymą ateities
poreikiams. Demografinė kaita lemia mažėjančius
žmogiškuosius išteklius ir tokiu būdu didina poreikį
keisti ar lavinti darbingo amžiaus žmonių bei žemos
kvalifikacijos suaugusiųjų kompetencijas.
Atsižvelgiant į keliamus iššūkius, numatoma sukurti
inovatyvų MVG modelį, apimantį įvairias profesinio
orientavimo, mokymosi, kompetencijų ir kvalifikacijų
pripažinimo galimybes besimokantiems, dirbantiems ir
nedirbantiems asmenims. Mokymosi galimybės bus
sudaromos atliepiant šalies ekonominės raidos
poreikius (papildomą dėmesį skiriant aukštos
pridėtinės vertės kompetencijų ugdymui) taip pat
remiantis Žmogiškųjų išteklių sistemos informacija.
Planuojama skirti daug dėmesio žemos kvalifikacijos
suaugusių asmenų, migrantų, pabėgėlių ir kt.
suaugusiųjų įgūdžių tobulinimui, siekiant didesnės jų
atitikties aktualiems darbo rinkos poreikiams.
Numatoma šio tikslo investicijomis siekti NPP tikslo,
kurio siekiama per paskutines 4 savaites besimokiusių
asmenų (25–64 m.) dalies augimo nuo 6,9 (2019 m.)
iki 15 (2030 m.).
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, nes
planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų
paslaugų teikimu, kurios negeneruoja pajamų.
Dalis įvairias negalias turinčių vaikų negali gauti
kokybiškų ir jų poreikius atitinkančių švietimo
paslaugų, nes tik vos pusės švietimo įstaigų aplinka
yra pritaikyta/iš dalies pritaikyta įvairias negalias
turintiems asmenims. Numatoma investuoti į
efektyviai veikiančių mokyklų aplinkos pritaikymą
įvairias fizines negalias turinčių vaikų, jų tėvų/globėjų,
mokyklų personalo poreikiams.
Vaikų dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme mastas
mieste ir kaime labai skiriasi. Viena iš skirtumų
priežasčių yra nutolusios ikimokyklinio ugdymo
paslaugos kaimiškose vietovėse. Numatoma siekti
didinti vaikų dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme
gerinant ikimokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo
vaikams.
Visos dienos mokyklų steigimas siejamas su
geresniais
mokymosi
rezultatais,
individualia
mokymosi pažanga, socialine įtrauktimi ir lygiomis
galimybėmis. Švietimo pagalbos centre būtų
koncentruojamos tokios švietimo pagalbos funkcijos,
kaip individulių ugdymosi poreikių vertinimas,
rekomendacijų mokykloms teikimas, mokyklų
konsultavimas,
aprūpinimas
metodinėmis
ir
individualiomis mokymosi priemonėmis.
Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis ir
gamtamokslinis
raštingumas
yra
statistiškai

4.6. Kultūros
vaidmens stiprinimas
vystant ekonomiką,
socialinę įtrauktį ir
socialines inovacijas

reikšmingai žemesni už EBPO vidurkį. Pasiekimų
patikrinimo
rezultatai
labai
skiriasi
pagal
gyvenamosios vietovės dydį. Tam didelę įtaką turi
ugdymo aplinkos skirtumai. Tik apie trečdalis BU
mokyklų turi gamtos ir tiksliųjų mokslų laboratorijas,
o dalis esamų laboratorijų yra nešiuolaikiškos.
Nedidėjantis MVG rodiklis (2019 m. sudarė 6,9 proc.),
kuris yra dar mažesnis kaimo vietovėse (3,4 proc.
2017 m.), nes silpnas žemos kvalifikacijos suaugusių
asmenų, migrantų, pabėgėlių ir kt. įsitraukimas į darbo
rinką, žymūs riboto profesinio mobilumo ir
kvalifikuotų specialistų trūkumo keliami iššūkiai,
todėl reikia aprūpinti praktiniam profesiniam
mokymui regionuose reikalinga įranga ir priemonėmis.
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, nes
planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų
paslaugų teikimu, kurios negeneruoja pajamų.
Siekiant kompleksiškai spręsti 2020 m. Tarybos
įvardytus pagrindinius šalies iššūkius ir pateiktas
rekomendacijas gerinti galimybes įsidarbinti ir
skatinti socialinę ekonomiką, skatinti aktyvią įtrauktį
ir paslaugų prieinamumą, ypač pažeidžiamoms
visuomenės grupėms, būtina išnaudoti kultūros
sektoriaus potencialą, jo kuriamą vertę ir šio sektoriaus
siūlomus veiksmingus sisteminių problemų sprendimo
būdus.
Ateities darbo rinkos tyrimai rodo, kad KKI darbams
ir įgūdžiams dėl padidėjusio skaitmeninimo bei
sektoriaus struktūros, kurioje dominuoja maži ir mikro
verslai bei savarankiškai dirbantys, individualūs
kūrėjai, kyla mažiausia perkėlimo rizika, galimas
lankstus darbo režimas, palankiau derinami darbo ir
šeimos įsipareigojimai, todėl KKI tampa strategine
sritimi jaunimo ir socialiai jautrių grupių užimtumui.
COVID-19 pandemija sustabdė KKI sektoriaus plėtrą,
padidino nedarbą, ypač pažeidžiamiausiose grupėse,
tokiose kaip jaunimas, savarankiškai dirbantieji ir
mažos įmonės, didžioji dalis KKI sektoriaus kūrėjų ir
mažų įmonių susidūrė su veiklos tęstinumo iššūkiais
(išankstiniai Europos Komisijos skaičiavimai rodo,
kad dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. kūrybos bei
kultūros sektorių ekosistemų apyvarta sumažėjo 5080%).
Pandeminė situacija itin sumažino kultūros paslaugų
prieinamumą (dėl kultūros objektų priklausomybės
nuo fizinio lankytojų srauto), ypač pažeidžiamoms
gyventojų grupėms ir išryškino galimybių pasinaudoti
paslaugomis iššūkį nepriklausomai nuo gyvenamosios
vietos ar turint tam tikrų apribojimų (amžiaus,
negalios ir pan.).
Atsižvelgiant į nurodytus iššūkius, didžiausias
prioritetas teikiamas priemonėms, kuriomis
siekiama:
1)
platesnio
kultūros
potencialo
panaudojimo socialinių iššūkių sprendimui ir
socialinio-ekonominio tvarumo stiprinimui; 2)
kultūros sektoriaus, įskaitant KKI, gyvybingumo ir

4.7. Skatinti aktyvią
įtrauktį, siekiant
propaguoti lygias
galimybes ir aktyvų
dalyvavimą ir gerinti
įsidarbinamumą

4.8. Suteikti daugiau
vienodų galimybių
už prieinamą kainą
laiku gauti kokybiškų
ir tvarių paslaugų;
modernizuoti
socialinės apsaugos
sistemas, be kita ko,
siekti, kad būtų
socialinės apsaugos
galimybių

atsparumo didinimo, didinant kultūros prieinamumą ir
socialinę įtrauktį, tvarų užimtumą.
Pasirenkama finansavimo forma – daliai veiklų
įgyvendinti planuojama subsidija (dalinė subsidija) dėl
skatinamojo poveikio pobūdžio ir toms veikloms,
kurios susijusios su viešųjų paslaugų teikimu ir
negeneruoja grynųjų pajamų; kitai daliai veiklų būtų
taikomos finansinės priemonės.
2019 m. Tarybos pateiktoje rekomendacijoje
raginama mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir
socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir
socialinių išmokų sistemos struktūrą.
Lietuvos skurdo rodikliai yra vieni didžiausių ES,
todėl turi būti užtikrinama pagalba tiems, kurie yra
jautresni socialiniams, ekonominiams iššūkiams bei
rizikoms – socialiai pažeidžiamiems, socialinę atskirtį
ar riziką patiriantiems asmenims, atskirą dėmesį
skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams,
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, benamiams.
Lyčių lygybės indekso duomenimis, Lietuvoje nuo
56,8 (2017 m.) iki 55,5 (2019 m.) sumažėjo lyčių
lygybės indeksas. Be to, iš 28 ES valstybių Lietuva
užima pakankamai žemą 23 vietą. Svarbu skatinti
moterų ir vyrų lygybę ir mažinti smurto apraiška
artimoje aplinkoje, siekiant gerinti žmogaus teisių
padėtį ir šalinti seksizmo padarinius.
Dalyvavimas savanoriškoje veikloje Lietuvoje yra
mažiau paplitęs nei ES. 2019 m. duomenimis,
savanoriškoje veikloje dalyvavo 15 proc. Lietuvos
gyventojų. Todėl svarbu stiprinti savanoriškos veiklos
organizavimą ir jos poveikį socialinės rizikos ir
atskirties mažinimui, sukuriant savanoriškos tarnybos
modelį. Į aktualių gyventojų skurdo ir atskirties
problemų sprendimą įtraukti vietos bendruomenes.
Planuojama finansavimo forma – subsidija.
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,
todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.
2020 m. Tarybos pateiktoje rekomendacijoje
raginama užtikrinti minimalios socialinės apsaugos
sistemos aprėptį bei adekvatumą.
Minimalios socialinės apsaugos sistema turėtų būti
išplėsta, kad būtų remiamos visos gyventojų grupės.
Nuo 2014 m. Lietuvoje įgyvendinama tėvų globos
netekusių vaikų bei intelekto ir (ar) psichikos negalią
turinčių asmenų institucinės globos pertvarka, tačiau
pertvarka išlieka iššūkiu vidutiniu laikotarpiu. Reikia
plėtoti nestacionarias ir bendruomenines paslaugas
tėvų globos netekusiems vaikams, jaunuoliams,
kuriems buvo teikta socialinė globa institucijoje,
vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų
sutrikimų bei skatinti vaikų globą ir įvaikinimą
šeimoje, nes nuo 2020 m. sausio 1 d. ilgalaikė
socialinė globa vaikams, netekusiems tėvų globos,
negali būti pradedama teikti stacionariuose socialinės
globos namuose. Reikia įgyvendinti intelekto ir (ar)
psichikos negalią turinčių asmenų perėjimą nuo

4.9. Didinant
socialinę ir
ekonominę
marginalizuotų
bendruomenių,
migrantų ir
nepalankias sąlygas
turinčių grupių
integraciją
įgyvendinant
integruotas
priemones, įskaitant
aprūpinimą būstu ir
socialinių paslaugų
teikimą (ERPF)

institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų
plėtojant šeimoje ir bendruomenėje teikiamas
paslaugas ir joms reikalingą infrastruktūrą.
Vaiko teisių užtikrinimas ir apsauga Lietuvoje yra
prioritetinis klausimas. Aktuali išlieka vaikų skurdo,
vaikų socialinės atskirties problema. Lietuvoje vaikų,
kuriems gresia skurdo ir (ar) socialinės atskirties rizika
rodiklis viršija ES28 vidurkį ir 2019 m. siekė 26,5
proc. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą visų vaikų
visų teisių įgyvendinimą, kurti palankią aplinką tiek
vaikui, tiek šeimai aktyviai įsitraukti į visuomenės
gyvenimą, mažinti skurdo bei socialinės atskirties
riziką.
Socialinių paslaugų prieinamumas bei kokybė
Lietuvoje išlieka nepakankamas. 2020 m. pradžioje
gauti socialines paslaugas laukė beveik 2,3 tūkst.
asmenų, kuriems buvo priimtas sprendimas skirti
socialines paslaugas.
Alkoholio, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir
priklausomybių paplitimas yra opi Lietuvos problema
(Lietuva yra viena iš lyderių pagal alkoholio
suvartojimą).
Siekiant padidinti ne viešojo sektoriaus socialinės
ekonomikos dalį bei paskatinti pilietiškumą ir
padidinti visuomenės pasitikėjimą institucijomis,
įtraukiant visuomenę į sprendimų priėmimo procesus,
yra numatyta dalies socialinių paslaugų teikimą
perduoti nevyriausybinėms ir bendruomeninėms
organizacijoms. NPP numatyta iki 2030 m. NVO ir
bendruomenėms perduoti 30 proc. paslaugų (dabar 7
proc. paslaugų socialinėje srityje).
Planuojama finansavimo forma – subsidija.
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,
todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.
Reikia stiprinti pagrindinių socialinių paslaugų
teikimo ir aprūpinimo socialiniu būstu pastangas,
kad paramą gautų tie, kuriems jos reikia.
Lietuvoje socialinis būstas suteikiamas mažiausiai
ekonomiškai pajėgiems asmenims ir šeimoms.
Socialinio būsto poreikis išlieka didelis.
Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų
institucinės globos pertvarka šiuo metu vykdoma
šešiuose (iš dešimties) Lietuvos regionuose, tačiau
visiškai įgyvendinta bus tik Tauragės regione, todėl
svarbu tęsti institucinės globos pertvarką kuriant
infrastruktūrą devyniuose Lietuvos regionuose.
Savivaldybėse nepakankamai išplėtota socialinių
paslaugų
infrastruktūra
socialinę
riziką
patiriantiems ir pažeidžiamiems asmenims. Krizių
centrai veikia tik apie pusėje savivaldybių. Trūksta
infrastruktūros
psichologinės
ir
socialinės
reabilitacijos bei pagalbos ir palaikymo paslaugoms
priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų
asmenims bei iš įkalinimo įstaigų išėjusiems
asmenims. Dalis šių asmenų priversti glaustis
nakvynės namuose (2019 m. juose gyveno 66 asmenys

4.10. Gerinti
sveikatos priežiūros
sistemų ir ilgalaikės
priežiūros paslaugų
prieinamumą,
rezultatyvumą ir
tvarumą

iš laisvės atėmimo vietų, 44 – po reabilitacijos).
Nepakankamai išplėtotas atvirų jaunimo centrų tinklas.
Vis dar yra poreikis bendruomeninių ir (arba)
nestacionarių paslaugų socialiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms infrastruktūros plėtrai.
Planuojama finansavimo forma – subsidija.
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,
todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.
Dėl COVID–19 pandemijos sveikatos priežiūros
sistemai kilo papildomas spaudimas ir dar labiau
išryškėjo struktūriniai iššūkiai, be kita ko, lėta pažanga
gerinant
paslaugų
kokybę,
nepakankamas
investavimas į pirminę sveikatso priežiūrą. Todėl
būtina sutelkti išteklius, kurių reikia siekiant įveikti
dabartinę krizę ir ateityje padidinti sveikatos
sistemos atsparumą, kad ji galėtų nuolat tęsti veiklą,
imti veikti optimaliai ir pasirengti naujiems
sukrėtimams.
2020 m. Tarybos pateiktoje rekomendacijoje
skatinama didinti sveikatos sistemos atsparumą, be
kita ko, sutelkiant adekvatų finansavimą ir sprendžiant
sveikatos priežiūros darbuotojų ir svarbių medicinos
reikmenų trūkumo problemą.
Tai pat siekiant įgyvendinti TR‘2019 ir TR‘2020,
numatoma prisidėti prie pirminės sveikatos priežiūros
stiprinimo, diegiant labiau į asmenį orientuotų
kokybiškų paslaugų modelį, integruotos sveikatos
priežiūros paslaugų (onkologijos, kardiologijos,
neurologijos ir kitose srityse) teikimo modelius bei
plėtojant visuomenės sveikatos paslaugas, įskaitant
sveikatos raštingumo didinimą bei ilgalaikės
priežiūros paslaugas.
Specialistų poreikio ir pasiūlos disbalanso
problemai spręsti reikalinga kompleksinė (sisteminė)
profesijų ir įgūdžių prognozavimo priemonė, taip pat
siekiant
spręsti
pasiskirstymo
netolygumus,
reikalingos investicijos į sveikatos priežiūros
darbuotojų pritraukimo (išlaikymo) į viešąsias
paslaugas teikiančias įstaigas priemones.
Pažymėtina, kad Lietuva patiria sunkumų, susijusių su
užkrečiamų ligų ir lėtinių ligų kontrolės ir valdymo
kokybe, efektyvumu, veiksmingumu, psichikos
sveikatos priežiūros prieinamumu, pirminės sveikatos
priežiūros kokybe ir veiksmingumu, vis dar didelė
mirtingumo dėl savižudybių dalis, didelis alkoholio
vartojimas.
Lietuvai esant viena sparčiausiai senėjančių valstybių
ES, daugėja gyventojų, kuriems reikalinga ilgalaikė
priežiūra. Tam svarbu užtikrinti reikiamą ilgalaikės
priežiūros
specialistų
skaičių,
profesinę
ir
kvalifikacinę struktūrą. Be to, svarbu plėtoti paslaugas
bei neformalią pagalbą suteikiant reikiamų žinių ir
gebėjimų asmenims, prižiūrintiems artimuosius ar
bendruomenės narius.
Planuojama finansavimo forma – subsidija, nes
planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,

4.11. Užtikrinant
vienodas galimybes
naudotis sveikatos
priežiūros
paslaugomis
plėtojant
infrastruktūrą,
įskaitant pirminę
sveikatos priežiūrą
(ERPF)

todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.
2019 m. Tarybos pateiktoje rekomendacijoje
skatinama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę.
Lietuvoje sparčiai augant vyresnio amžiaus žmonių
skaičiui, o tuo pačiu ir poliligotumo rodikliams (IS
Sveidra duomenimis, 2016 m. daugiau nei dviem
lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 50 – 65 m. amžiaus
grupėje sirgo beveik 37 proc. gyventojų, vyresnių kaip
65 m. – 63 proc.) planuojama, kad bus būtina plėsti
ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų formų apimtis. Maža pažanga pritaikant
ligoninių tinklą, kad jis taptų efektyvesnis ir labiau
atitiktų poreikius, todėl reikia tęsti ligoninių pertvarką.
Investicijas numatoma skirti sveikatos sistemos
prieinamumui, efektyvumui ir kokybei gerinti, kad ji
galėtų geriau reaguoti į dažnesnių lėtinių sveikatos
sutrikimų, senėjimo ir įsisenėjusių sveikatos
netolygumų iššūkius. Šiuo atžvilgiu itin svarbi
pirminė sveikatos priežiūra ir skaitmeninės
sveikatos plėtra.
2021–2030 m. vykdant stacionarinių aktyviojo
gydymo paslaugų konsolidavimą (SAGPK) GMP
tarnybai bei skubiosios medicinos pagalbos skyriams
teks didesnis krūvis, siekiant užtikrinti pacientų,
kuriems reikalinga skubi stacionarinė priežiūra,
transportavimą į šią priežiūrą teikiančias ligonines,
tarp jų ir pacientų su ūmiomis kraujotakos ligomis – į
specializuotus centrus bei skubios pagalbos suteikimą.
Lietuvoje mirštamumui nuo kraujotakos sistemos bei
onkologinių ligų išliekant ženkliai didesniu už ES
vidurkį, būtina šiose srityse didinti prevencinių ir
gydymo priemonių veiksmingumą bei rezultatus,
atnaujinant prevencinių programų vykdymui reikiamą
infrastruktūrą.
Siekiant sukurti ir išplėtoti ilgalaikės priežiūros
paslaugų tinklą, būtini infrastruktūriniai pokyčiai,
kurie apimtų šias paslaugas teikiančių tarnybų bazių
įrengimą, paslaugoms teikti reikalingos infrastruktūros
plėtrą, transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui
namuose, įsigijimą, inovatyvių technologijų diegimui
ir plėtrai, mobilios įrangos įsigijimui, techninės
pagalbos priemonių įsigijimui.
Planuojama finansavimo forma – subsidija,
planuojamos vykdyti veiklos negeneruos pajamų,
todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių.

4 Prioritetas. Socialiai atsakingesnė Lietuva
Konkretus uždavinys – 4.1. Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti visiems darbo
ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams, taip pat
neveikliems žmonėms, propaguoti savarankišką darbą ir socialinę ekonomiką
Įgyvendinamos veiklos
Dėl pandemijos darbo rinka pradėjo smarkiai trauktis. 2020 m. liepos 1 d. bedarbių buvo 208 tūkst., t.
y. beveik trečdaliu daugiau nei 2020 m. sausio 1 d. (151,5 tūkst.). Augant nedarbo lygiui, tikėtina, kad dėl
kvalifikacijos bei gebėjimų neatitikimo darbo rinkos poreikiams ženkliai didės ir į darbo rinką sunkiau
besiintegruojančių asmenų (ilgalaikių bedarbių, jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų, nekvalifikuotų asmenų,
neįgaliųjų) nedarbas. Tokį didėjimą lemia ir diegiamos inovacijos, spartėjantys automatizacijos, robotizacijos
ir skaitmenizacijos procesai. Nepakankamai užtikrinama saugi ir sveika darbo aplinka. Mažėjant vietinių
žmogiškųjų išteklių pasiūlai, svarbus bus palankių sąlygų visiems darbingo amžiaus žmonėms įsitraukti į
darbo rinką sukūrimas. Šiems pokyčiams būtina lankstesnė darbo rinka: dirbančių asmenų motyvacija ir
gebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų (žinių ekonomikos, skaitmenizavimo) ir darbdavių lankstumas.
Įgyvendinant užimtumą skatinančias priemones, bus didinamos įsidarbinimo galimybės (specialias priemones
skiriant labiausiai darbo rinkoje pažeidžiamiems asmenims), verslumas ir savarankiškas užimtumas (ypač
socialinės pažeidžiamų asmenų grupėse), judumas, skatinamos karjeros planavimo ir konsultavimo
priemonės, padedančios prisitaikyti prie darbo rinkos.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant suteikti daugiau galimybių įsidarbinti visiems darbo ieškantiems asmenims
ar pažeidžiamiems darbuotojams išlikti darbo rinkoje, skatinti savarankišką darbą ir gerinti darbo sąlygas:
Didinti bedarbių galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką: siekti optimalios darbo jėgos
pasiūlos atitikties darbo rinkos poreikiams ir naujiems „Pramonė 4.0“ (didieji duomenys, dirbtinis intelektas,
daiktų internetas, robotika ir pan.) iššūkiams per individualizuotas ADRP priemones, kompetencijų ir
gebėjimų ugdymą, motyvacijos didinimą, sprendžiant struktūrinio nedarbo problemas (parama mokymuisi,
parama judumui, remiamas įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti, darbo rinkos paslaugos ir kitos
bedarbių užimtumo gebėjimus ir galimybes didinančios priemonės ar paslaugos, atitinkančios tikslinių grupių
poreikius; neformalus švietimas, suteikiantis bendruosius ir specialiuosius gebėjimus). Prioritetas teikiamas
ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, o ypač nekvalifikuotiems asmenims,
ilgalaikiams bedarbiams, vyresnio amžiaus asmenims, NEET jaunimui, migrantams. Ši veikla bus
įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Skatinti neįgaliųjų užimtumą: didinti (atkurti) neįgaliųjų profesinius gebėjimus, ugdyti bendruosius
ir specialiuosius gebėjimus bei atliepti individualios pagalbos poreikius ir taip prisidėti prie neįgaliųjų skurdo
ir atskirties mažinimo (pvz., profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas,
profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų ugdymas; atvejo vadyba, pagalba atliekant įsidarbinimo
procedūras, lydimoji pagalba įsidarbinus, asmeninio ir darbo asistento paslaugos, techninės ir IT pagalbos
priemonės, padedančios dalyvauti darbo rinkoje; kitos paslaugos ir priemonės, skatinančios neįgaliųjų
užimtumą). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Didinti vyresnio amžiaus asmenų potencialą dalyvauti darbo rinkoje: kurti amžiui ir sėkmingam
senėjimui palankias darbo vietas (diegti amžiui ir sėkmingam senėjimui palankių darbo vietų kūrimo
programas ir priemones, ugdyti šiuolaikinei darbo vietai reikalingus bendruosius gebėjimus, formuoti
pozityvų požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Plėtoti savarankišką užimtumą ir darbo vietų kūrimą padedant jauniems verslams įsitvirtinti
rinkoje: darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjams, mokymai,
individualios konsultacijos ir kitos verslumą skatinančios priemonės. Prioritetas teikiamas socialiniam verslui
ir tiems, kurie turi ribotas galimybes gauti finansavimą rinkos sąlygomis. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir
Sostinės regionuose.
Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą:
ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus; keisti darbdavių organizacijų ir valdžios
institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo
klausimais; skatinti narystę profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas
privačiam sektoriui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Kurti saugesnę ir geriau pritaikytą darbo aplinką: efektyvinti profesinės rizikos valdymą
tobulinant profesinės rizikos vertinimo ir priežiūros (kontrolės) metodus, didinant profesinės rizikos

vertinimo ir profesinės rizikos priežiūros kompetencijas, dalinantis gerąja patirtimi, vykdant aktyvią
komunikaciją ir viešinimą. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Bedarbiai (prioritetas teikiamas ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams,
ypač nekvalifikuotiems asmenims, ilgalaikiams bedarbiams, vyresnio amžiaus asmenims, NEET jaunimui,
migrantams), neįgalūs suaugę asmenys, vyresnio amžiaus asmenys, darbdaviai ir jų organizacijos,
darbuotojai ir jų organizacijos, Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai ir jų darbuotojai, Valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant veiklas siekiama didinti galimybes sėkmingai integruotis ir (ar) išsilaikyti darbo rinkoje
asmenims, kurie patiria arba turi riziką patirti nelygybę, atskirtį ir diskriminavimą darbo rinkoje.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas.
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
socialinių paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregionių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų teikimu
arba veiklomis, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai

Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

4.1.

Fondas

ESF+

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

2 280

7 599

Bendras dalyvių
skaičius

Asmenys

13 952

46 507

EECO02

Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius

Asmenys

2 280

7 599

VVL
regionas

EECO02

Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius

Asmenys

13 952

46 507

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

EECO07

18-29 metų jaunuoliai

Asmenys

456

1 520

EECO07

18-29 metų jaunuoliai

Asmenys

2 790

9 301

EECO12

Asmenys

183

610

Asmenys

1 525

5 082

Asmenys

293

977

VVL
regionas

EECO08

Dalyviai, turintys
negalią
Dalyviai, turintys
negalią
55 metų amžiaus ir
vyresnių dalyvių
skaičius
55 metų amžiaus ir
vyresnių dalyvių
skaičius

Asmenys

1 265

4 215

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

EECO01

Bendras dalyvių
skaičius

VVL
regionas

EECO01

Sostinės
regionas

EECO12
EECO08

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis

Subsidiją darbuotojų
darbo užmokesčio
išlaidoms
kompensuoti gavę
Verslumo skatinimo
fondo paskolos
gavėjai
Subsidiją darbuotojų
darbo užmokesčio
išlaidoms
kompensuoti gavę
Verslumo skatinimo
fondo paskolos
gavėjai
Organizacijos ir
įmonės, dalyvavusios
veiklose, skirtose
vystyti socialinį
dialogą
Organizacijos ir
įmonės, dalyvavusios
veiklose, skirtose
vystyti socialinį
dialogą
Asmenys, dalyvavę
veiklose, skirtose
didinti rizikos
vertinimo ir priežiūros
(kontrolės)
kompetencijas
Asmenys, dalyvavę
veiklose, skirtose
didinti rizikos
vertinimo ir priežiūros
(kontrolės)
kompetencijas

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Vienetai

22

74

Vienetai

96

319

Vienetai

34

113

Vienetai

168

559

Asmenys

224

2 240

Asmenys

550

5 500

Matavimo
vienetas

2 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.1.

Fondas

ESF+

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

EECR03

VVL
regionas
Sostinės
regionas

EECR04

VVL
regionas

EECR05

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

EECR03
EECR04

EECR05

Specialusis
Specialusis
Specialusis
Specialusis

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys
kvalifikaciją
Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys
kvalifikaciją
Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui dirbantys,
įskaitant savarankišką darbą

Asmenys

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė
0

Asmenys

0

2021

19 319

Asmenys

0

2021

3 615

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui dirbantys,
įskaitant savarankišką darbą
Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo
pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką
darbą
Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo
pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką
darbą
Dalyviai, turintys negalią, kurie sėkmingai baigė
profesinės reabilitacijos programas
Dalyviaim turintys negalią, kurie sėkmingai baigė
profesinės reabilitacijos programas
55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų, kurie po
dalyvavimo įgijo kompetencijas, dalis
55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų, kurie po
dalyvavimo įgijo kompetencijas, dalis
Sėkmingai veikiančių subsidijas gavusių Verslumo
skatinimo fondo paskolos gavėjų dalis

Asmenys

0

2021

22 554

Asmenys

0

2021

4 179

Asmenys

0

2021

25 579

Asmenys

0

2021

488

Asmenys

0

2021

4 066

Procentai

88,63

2020

90

Procentai

88,63

2020

90

Procentai

0

2021

80

Sėkmingai veikiančių subsidijas gavusių Verslumo
skatinimo fondo paskolos gavėjų dalis

Procentai

0

2021

80

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

2021

3 682

Duomenų
šaltinis
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Audito,
apskaitos,
turto
vertinimo ir
nemokumo
valdymo
tarnybos prie
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
duomenys
Audito,
apskaitos,
turto
vertinimo ir
nemokumo
valdymo
tarnybos prie

Pastabos

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis

Organizacijų ir įmonių, kuriose per šešis mėnesius
po dalyvavimo veiklose, skirtose vystyti socialinį
dialogą, pabaigos įvyko pokytis, dalis
Organizacijų ir įmonių, kuriose per šešis mėnesius
po dalyvavimo veiklose, skirtose vystyti socialinį
dialogą, pabaigos įvyko pokytis, dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo įgijo arba patobulino
profesinės rizikos vertinimo ir priežiūros
(kontrolės) kompetencijas, dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo , įgijo arba
patobulino profesinės rizikos vertinimo ir
priežiūros (kontrolės) kompetencijas, dalis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Duomenų
šaltinis
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
duomenys
Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

30

Procentai

0

2021

30

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

95

Projektų
duomenys

Procentai

0

2021

95

Projektų
duomenys

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF+

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.1

Kodas
132
134
135
142

Suma (EUR)
17 103 984,00
184 547 248,00
3 762 144,00
39 617 302,00
922 115,00
6 777 085,00
490 000,00
1 075 250,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.1

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr.
Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.1
33
VVL regionas

Suma (EUR)
22 278 243,00
232 016 885,00

Suma (EUR)
22 278 243,00
232 016 885,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.1

Kodas
07
09
10

Suma (EUR)
159 000,00
1 341 000,00
3 308 523,00
32 589 377,00
18 810 720,00
198 086 508,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.1

Kodas
03

Suma (EUR)
22 278 243,00
232 016 885,00

Konkretus uždavinys – 4.2. Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir
rezultatyvumą
Įgyvendinamos veiklos
Pagrindinis šių intervencijų uždavinys yra didinti švietimo sistemos kokybę ir rezultatyvimą, prioritetą
skiriant reikalingų švietimo specialistų pritraukimui ir vaikų dalyvavimo ankstyvojo ugdymo programose
didinimui.
Vidutinis šalies mokytojų amžius siekia apie 50 metų. Siekti aukštesnių rezultatų ir pažangos yra
sudėtinga, nes mokyklose trūksta pagalbos mokiniui specialistų. 2017 m. jokio pagalbos mokiniui specialisto
nebuvo 9 proc. BU mokyklų, daugiau nei pusė šalies mokyklų (50,6 proc.) neturėjo psichologo, o specialiojo
pedagogo ar logopedo neturėjo 28,3 proc. mokyklų. Švietimo sistema susiduria su dideliais žmogiškųjų
resursų iššūkiais, trukdančiais užtikrinti jos kokybę ir rezultatyvumą. 2020 m. pandemijos metu išryškėjo
kokybiškos nuotolinio ugdymo užtikrinimo sunkumai, susiję su dalies mokytojų turimų kompetencijų

nepakankamumu dirbti karantino sąlygomis, su skaitmeninio raštingumo gebėjimais.
Labai svarbus aspektas, nulemiantis mokinių pasiekimus, yra vaikų dalyvavimas ankstyvojo ugdymo
programose. Nuo vaiko gimimo iki aštuonerių metų sparčiai formuojasi fiziniai, socialiniai, emociniai ir
pažintiniai gebėjimai. Tiems, kurie nuo bendraamžių atsilieka jau ankstyvajame amžiuje, vėliau yra sunku
juos pasivyti. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų, dalyvaujančių kokybiškose ankstyvojo ugdymo
programose, pasiekimai yra aukštesni. Vaikus įtraukus į institucinį ugdymą metais anksčiau ir jiems suteikus
kokybišką ugdymą, būtų pradėta anksčiau valdyti regioniniai skirtumai, sustiprėtų vaikų pasirengimas
pradiniam ugdymui. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu šioje srityje nebuvo vykdoma intervencijų ES
lėšomis.
Mažai užsakoma tyrimų, skirtų bendrosios švietimo politikos krypties pagrindimui nustatyti, vyrauja į
konkrečias siauros srities problemas nukreipti tyrimai. Tikimasi, kad edukacijos tyrimai padės modernizuoti
mokymo programas, mokymo medžiagą ir prisidės prie įrodymais grindžiamos švietimo politikos. Kad būtų
atliekami kokybiškesni edukacijos tyrimai ir švietimo sistemos dalyviai priimtų duomenimis grįstus
sprendimus, reikia stiprinti edukologijos doktorantūros studijas, kurios didintų edukologijos doktorantūros
absolventų skaičių. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu šioje srityje nebuvo vykdoma intervencijų ES
lėšomis.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti švietimo sistemos kokybę ir rezultatyvumą:
Pritraukti naujus švietimo specialistus ir sukurti pagalbos mokytojui ir mokiniui sistemą: skatinti
mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų ir kitų švietimo sistemai reikalingų įvairių sričių
specialistų pritraukimą dirbti efektyviai veikiančiose mokyklose, tobulinti jų turimas ir suteikti naujas
dalykines ir skaitmenines kompetencijas, skatinant nuolatinį mokymąsi ir mentorystę, skatinti švietimo
įstaigų bendradarbiavimą ir gerosios praktikos sklaidą, gerinti pagalbos mokiniui sistemos veiksmingumą
tokiu būdu ugdant kiekvieno vaiko kūrybiškumą, informatinį mąstymą, verslumą, finansinį ir skaitmeninį
raštingumą ir kitus gebėjimus; pritaikyti ugdymo turinį ir metodikas kokybiško lankstaus / nuotolinio
ugdymo vykdymui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Skatinti duomenimis ir moksliniais tyrimais grįstą švietimo sistemą: stiprinti edukacijos tyrimus ir
jų taikymą, gerinti edukologijos doktorantūros studijų kokybę, kelti dėstytojų kvalifikaciją, pritraukti daugiau
doktorantų; siekiant didinti švietimo sistemos kokybę ir rezultatyvumą vystyti švietimo sistemos
kompetencijų centrus, įgalinančius priimti duomenimis grįstus sprendimus ir gilinti švietimo sistemos
dalyvių analitines ir sprendimų priėmimo kompetencijas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.
Ankstinti privalomojo ugdymo pradžią, kad būtų užtikrintas spartesnis mokinių pasiekimų
gerėjimas: sklandaus privalomojo ugdymo pradžios ankstinimo užtikrinimas, adaptuojant priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programas, turinį, metodus ir rekomendacijas atsižvelgiant į jaunesnį mokinių amžių, kelti
pedagogų kvalifikaciją. Skatinti ankstesnę ir didesnę įtrauktį į ikimokyklinį ugdymą kaimo vietovėse,
numatant kompleksines priemones, didinant visuomenės ir bendruomenių įsitraukimą bei vykdant tėvų
švietimą. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų vadovai, mokykos bendruomenė, mokiniai,
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų tėvai, globėjai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogai, edukologijos doktorantūros studijų studentai ir dėstytojai, tyrimus atliekantys
dėstytojai, tyrėjai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas siekiama užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus.
Veiksmai, užtikrinantys lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principų skatinimą, bus integruoti į projektų
atranką nustatant, kad projektai, aktyviai prisidedantys prie principų įgyvendinimo, įgyja papildomą
prioritetą.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų

švietimo paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregioninių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

4.2.

ESF

Sostinės
regionas

EEC011

VVL
regionas

EEC011

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Specialusis
Specialusis

Rodiklis

Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą
(ISCED 5–8)
Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą
(ISCED 5–8)
Atlikti edukaciniai
tyrimai
Atlikti edukaciniai
tyrimai
Asmenys, kurie
dalyvavo veiklose,
skirtose edukologijos
krypties doktorantūrai
Asmenys, kurie
dalyvavo veiklose,
skirtose edukologijos
krypties doktorantūrai
Tarptautinės švietimo ir
ugdymo srities tyrimų
programos ir / ar
projektai, kuriuose
dalyvavo tyrėjai
Tarptautinės švietimo ir
ugdymo srities tyrimų
programos ir / ar
projektai, kuriuose
dalyvavo tyrėjai

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

940

6 280

Asmenys

2 690

17 890

Skaičius

1

10

Skaičius

3

20

Asmenys

0

5

Asmenys

0

5

Asmenys

1

6

Asmenys

3

21

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.2.

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

EECR03

Dalyviai, kurie baigę dalyvauti įgijo kvalifikaciją

Asmenys

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė
0

EECR03

Dalyviai, kurie baigę dalyvauti įgijo kvalifikaciją

Asmenys

Specialusis

Atliktų edukacinių tyrimų pagrindu parengtos
publikacijos

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Duomenų
šaltinis [200]

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

2021

5 350

Projektai

0

2021

15 200

Projektai

Skaičius

0

2021

10

Projektai

Atliktų edukacinių tyrimų pagrindu parengtos
publikacijos

Skaičius

0

2021

20

Projektai

Specialusis

Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose baigė
doktorantūros studijas, dalis

Procentas

0

2021

80

Projektai

VVL
regionas

Specialusis

Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose baigė
doktorantūros studijas, dalis

Procentas

0

2021

80

Projektai

Sostinės
regionas

Specialusis

Tarptautinėse švietimo ir ugdymo srities tyrimų
programose ir / ar projektuose dalyvavusių tyrėjų,
mokslinio tyrimo rezultatų ataskaitos

Skaičius

0

2021

6

Projektai

VVL
regionas

Specialusis

Tarptautinėse švietimo ir ugdymo srities tyrimų
programose ir / ar projektuose dalyvavusių tyrėjų,
mokslinio tyrimo rezultatų ataskaitos

Skaičius

0

2021

21

Projektai

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pastabos
[200]

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Konkretus
uždavinys
4.2

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Kodas
146
147
148

Suma (EUR)
658 000,00
2 876 400,00
8 279 910,00
46 206 545,00
3 784 598,00
16 291 052,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Konkretus
uždavinys
4.2

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.2
48
VVL regionas
7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto
Fondas
Regiono kategorija
Nr.
4
ESF
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.2

Kodas
09

Suma (EUR)
12 722 508,00
65 373 997,00

Suma (EUR)
12 722 508,00
65 373 997,00

Suma (EUR)
12 722 508,00
65 373 997,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.2

Kodas
03

Suma (EUR)
12 722 508,00
65 373 997,00

Konkretus uždavinys – 4.3. Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas
galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas
Įgyvendinamos veiklos
Pagrindinis šių intervencijų uždavinys yra didinti švietimo prieinamumą asmenims, patiriantiems
atskirtį. Lietuvos švietimo sistemoje aktualiausi iššūkiai išlieka: 1) mokinių pasiekimų skirtumai susiję su
SEK statusu ir gyvenamąja vietove – dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme kaimo vietovėse žemas,
žemiausius pasiekimus turinčių mokinių dalis nemažėja (gamtos moksluose didėja); 2) didelei daliai
specialiosiose mokyklos besimokančių vaikų skiriamas mokymasis namuose, nes mokyklos nepasirengusios
jų priimti; 3) komandinio darbo (pvz. kelių mokytojų kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir kt. suderintas
veikimas tuo pačiu metu toje pačioje klasėje) organizavimas bendros paskirties klasėje (grupėje), kai joje yra
įvairių ugdymosi poreikių turintys mokiniai (pvz. gabūs, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių dėl fizinės ar intelekto negalios, dėl nepalankių artimosios aplinkos veiksnių, dėl kultūrinių, kalbinių
skirtumų ir pan.); 4) įtraukiųjų klasių (grupių) kūrimas vietoje šiuo metu esančių specialiųjų klasių; 5)
švietimo pagalbos ir kitų paslaugų, esančių už mokyklos ribų, pasitelkimas kuriant tinkamas sąlygas
bendrosios paskirties mokyklose ugdytis įvairių ugdymosi poreikių turintiems asmenims; 6) šiuo metu
įgyvendinamos visos dienos mokyklos iniciatyvos savivaldybėse yra mažai susijusios su mokinių pasiekimų

ir įtraukties didinimu ir yra orientuotos į priežiūros paslaugas; 7) nepakankama parama riboja mokinių iš
nepalankias sąlygas turinčių grupių dalyvavimą profesiniame mokyme ir gali tapti jų iškritimo iš švietimo
sistemos priežastimi; 8) socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų studentų grupių
galimybės studijuoti ir baigti studijas yra ribotos. Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, prioritetas bus skiriamas
veiksmams, kurie gerina asmenų, patiriančių atskirtį, įtrauktį suteikiant švietimo pagalbą, koordinuotai
teikiamas paslaugas bei padidinant ikimokyklinio ugdymo (įskaitant ir vaiko garantiją) ir visos dienos
mokyklos paslaugas asmenims, patiriantiems atskirtį. Didinant studijų prieinamumą dėmesys bus skiriamas
nepakankamom studijavimo sąlygų, atitinkančių studentų specifinę situaciją, sudarymui, studijų sąlygų
pritaikymui aukštosiose mokyklose, mažinant sunkumus bendraujant ir bendradarbiaujant su dėstytojais ir
aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojais. Gerinant mokinių iš nepalankias sąlygas turinčių grupių
profesinio mokymo prieinamumą būtinas neformaliojo ugdymo paslaugų užtikrinimas, švietimo pagalbos
teikimas, mokinių aprūpinimas mokymo priemonėmis, profesinio mokymo įstaigų pedagogų, švietimo
pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokomosios medžiagos bendriesiems gebėjimams
parengimas.
2014–2020 m. intervencijos buvo nukreiptos į ugdymo kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimą bei
anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir BU programos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimą. Tiek
nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu investicijų poveikis nėra pakankamas, todėl 2021–2027 m. laikotarpiu
intervencijos planuojamos siekiant padidinti švietimo prieinamumą asmenims, patiriantiems atskirtį, suteikti
švietimo pagalbą, užtikrinti vienodo starto galimybes švietime papildant dabartinio periodo veiklas.
2014–2020 m. socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų studentai turėjo galimybe
gauti tikslinę išmoką, kurią panaudojo studijų prieinamumui ir šalino konkrečiai jiems iškilusias kliūtis. Ši
veikla pasiteisino, todėl planuojama ją tęsti ir 2021–2027 m. laikotarpiu.
2014–2020 m. intervencijos pirmą kartą buvo nukreiptos į mokinių iš socialiai jautrių grupių profesinio
mokymo prieinamumo gerinimą, aprūpinant juos mokymo priemonėmis ir darbo drabužiais, organizuojant
mokymus profesinio mokymo įstaigų personalui. Akivaizdu, kad paskatų ir pagalbos sistemą mokiniams iš
nepalankias sąlygas turinčių grupių profesinio mokymo įstaigose būtina plėsti ir tobulinti.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti švietimo sistemos prieinamumą ir įtrauktį:
Pagerinti švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla
grėsmė patirti socialinę atskirtį, suteikti švietimo pagalbą bei koordinuotai teikiamas paslaugas: vaikams
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, nepalankiomis gyvenimo sąlygomis gyvenantiems vaikams,
tautinių mažumų bendruomenių vaikams (romai ir kt.), grįžusiems ir atvykusiems iš užsienio ir kt. ir
pasiekimų skirtumų regionuose mažinimas, teikiant ankstyvąją intervenciją, individualią ugdymo ir švietimo
pagalbą bei koordinuotai teikiamas paslaugas įvairių ugdymo poreikių turintiems vaikams; lituanistinio
švietimo paslaugų plėtojimas ir gerinimas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione.
Didinti mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą klasės (grupės) lygmeniu, sudarant tinkamas
sąlygas įtraukties būdu ugdytis įvairių ugdymosis poreikių turintiems mokiniams: dviejų ar daugiau
mokytojų veikla vienu metu toje pačioje klasėje (grupėje) kartu su švietimo pagalbos specialistais, kitais
pagalbą mokiniui teikiančiais darbuotojais taikant univesalaus dizaino ugdyme principą; įtraukiųjų klasių
modelio sukūrimas ir diegimas; mobilių ir nuotoliniu būdu teikiamų mokymosi ir švietimo pagalbos paslaugų
organizavimas ir teikimas, kai klasėse (grupėse) įtraukties būdu ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl
išskirtinių gabumų, negalių, ar nepalankių socialinių aplinkos veiksnių, turintys mokiniai.
Užtikrinant vienodas starto švietime galimybes, padidinti ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos
mokyklos prieinamas paslaugas asmenims, patiriantiems atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla
grėsmė patirti socialinę atskirtį: ikimokyklinio ir visos dienos mokyklos ugdymo prieinamumo vaikams,
patiriantiems atskirtį, gerinimas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione.
Privalomo ikimokyklinio ugdymo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams (vaiko
garantija). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir aukštųjų
mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Asmenys, patiriantys atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti
socialinę atskirtį, ir dirbantys su šiais asmeninimis, ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo
mokymo įstaigų mokiniai, mokytojai, mokyklos bendruomenė, švietimo pagalbos specialistai, užsienio
lietuviai, taip pat į Lietuvą atvykstantys/sugrįžtantys asmenys ir dirbantys su šiais asmenimis pedagoginiai

darbuotojai, kiti pagalbą mokiniui teikiantys asmenys, socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai
atstovaujamų grupių studentai, Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai
iš nepalankias sąlygas turinčių grupių.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas siekiama užtikrinti paslaugų prieinamumą atskirtį patiriantiems žmonėms.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas ir Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
švietimo paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregioninių ar
tarpvalstybinių veiksmų nėra numatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

4.3.

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

EECO06

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

EECO06
EECO11
Specialusis

Rodiklis

Jaunesnių nei 18 metų
vaikų skaičius
Jaunesnių nei 18 metų
vaikų skaičius
Asmenys, turintys
tretinį išsilavinimą
Mokiniai iš
nepalankias sąlygas
turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo
skirta parama
profesinio mokymo
prieinamumui gerinti
Mokiniai iš
nepalankias sąlygas
turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo
skirta parama
profesinio mokymo
prieinamumui gerinti
Socialiai jautrių,
socialinės atskirties ir/
ar mažai atstovaujamų
grupių studentai,
kuriems buvo skirta
tikslinė išmoka studijų
prieinamumui gerinti
Socialiai jautrių,
socialinės atskirties ir/
ar mažai atstovaujamų
grupių studentai,
kuriems buvo skirta
tikslinė išmoka studijų
prieinamumui gerinti

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

188

1 214

Asmenys

1 111

7 490

Asmenys

970

6 580

Asmenys

20

130

Asmenys

100

660

Asmenys

20

120

Asmenys

90

590

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.3.

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Specialusis
Specialusis

Rodiklis

Švietimo pagalbą ne trumpiau kaip 3 mėn. gavusių
vaikų dalis
Švietimo pagalbą ne trumpiau kaip 3 mėn. gavusių
vaikų dalis
Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, kurie yra
privalomai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo
programas ne trumpiau kaip 6 mėn., dalis
Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, kurie yra
privalomai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo
programas ne trumpiau kaip 6 mėn., dalis
Mokinių iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo skirta parama profesinio
mokymo prieinamumui gerinti, dalis
Mokinių iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo skirta parama profesinio
mokymo prieinamumui gerinti, dalis
Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir/ar mažai
atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę
išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis
Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir/ar mažai
atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę
išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Procentas

0

2021

85

Projektai

Procentas

0

2021

85

Projektai

Procentas

0

2021

80

Projektai

Procentas

0

2021

80

Projektai

Procentas

0

2021

4

Projektai

Procentas

0

2021

4

Projektai

Procentas

0

2021

1,29

Projektai

Procentas

0

2021

1,29

Projektai

Matavimo
vienetas

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.3

Kodas

Suma (EUR)

146

4 910 062,00
58 509 916,00
3 160 000,00
46 337 628,00
1 323 938,00
11 166 041,00

147
148

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.3

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr.
Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.3
48
VVL regionas

Suma (EUR)
9 394 000,00
116 013 585,00

Suma (EUR)
9 394 000,00
116 013 585,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.3

Kodas
09

Suma (EUR)
9 394 000,00
116 013 585,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.3

Kodas
03

Suma (EUR)
9 394 000,00
116 013 585,00

Konkretus uždavinys – 4.4. Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo,
kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo galimybes
Įgyvendinamos veiklos
Pagrindinis šių intervencijų uždavinys yra prisidėti prie MVG rodiklių didinimo Lietuvoje, kuris šiuo
metu žymiai atsilieka nuo ES vidurkio (2020 m. sudarė 5,9 proc., o ES vidurkis – 10,9 proc.). Suaugusiųjų
įsitraukimas į įvairias MVG formas yra nepakankamas, visuomenė, ypač regionuose, nėra susiformavusi
teisingų nuostatų MVG srityje. Profesinio mokymo situacija ir tendencijos rodo, kad nėra pakankamai
išnaudojamas profesinio mokymo sistemos potencialas sprendžiant įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties
mažinimą. Nors susiduriama su darbo jėgos trūkumu, profesinis orientavimas nėra pasiekiamas visoms
visuomenės grupėms. Susiduriama ir su nepakankamu mokymo paslaugų pritaikymu ateities poreikiams.
Suaugusiųjų švietimo sistema neturi galimybių reaguoti į iššūkius, kylančius dėl senėjančios visuomenės ir
dėl darbo rinkoje reikalingų įgūdžių pokyčių, susijusių su inovacijomis. Augantis aukštos kvalifikacijos
dirbančiųjų poreikis kelia riziką žemos kvalifikacijos suaugusiųjų užimtumui. Atsižvelgiant į šiuos iššūkius,
bus įgyvendinamos į pokytį orientuotos tikslinės intervencijos, prioritetą teikiant inovatyvaus ir asmeninio
pasirinkimo galimybėmis grįsto MVG modelio įgyvendinimui. Taip pat numatoma integruoti žemos
kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus, pabėgėlius ir kt. į darbo rinką, tobulinti jų įgūdžius ir
bendrąsias kompetencijas, prioritetą teikiant skaitmeninėms kompetencijoms. Intervencijos bus vykdomos

atsižvelgiant į EBPO Įgūdžių strategijoje (angl. Skills Strategy) pateiktas rekomendacijas.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu MVG srityje investicijos buvo skirtos profesinio mokymo ir
MVG IT ir registrų plėtrai, MVG sampratos populiarinimui, profesinio mokymo patrauklumo didinimui, o
naujo periodo investicijos reikalingos vieningo MVG modelio kūrimui. Atnaujinamos MVG sistemos esmė –
sudaryti sąlygas asmenims gauti naudingus kompetencijų tobulinimo pasiūlymus, pagrįstus kryptingu
asmeniniu pasirinkimu, kuris remtųsi objektyvia informacija apie darbo rinką. Vienas iš numatomų
atnaujintos MVG sistemos siekių – užtikrinti geresnį informacijos apie darbo rinkos poreikius perdavimą.
Atsižvelgiant į akivaizdžias planuojamo MVG modelio ir darbo rinkos sąsajas, darbdaviai ir socialiniaiekonominiai partneriai bus skatinami įsitraukti į MVG modelio kūrimo ir palaikymo veiklas. 2014–2020 m.
laikotarpiu investicijos buvo skirtos formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtrai įvairioms
besimokančiųjų grupėms (suaugusiesiems, nebaigusiems BU programos; mokytojams, siekianties įgyti
aukštojo mokslo kvalifijaciją arba jos dalį; mokiniams iš socialiai jautrių grupių profesiniame mokyme ir
pan.), o naujo laikotarpio investicijas tikslinga nukreipti į žemos kvalifikacijos susaugusiuosius tobulinant jų
įgūdžius ir kompetencijas.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti MVG ir pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką:
Didinti dalyvavimą MVG: sukurti inovatyvų ir asmeninio pasirinkimo galimybėmis ir darbo rinkos
poreikiais grįstą MVG modelį, apimantį įvairias profesinio orientavimo, mokymosi, kompetencijų ir
kvalifikacijų pripažinimo galimybes besimokantiems, dirbantiems ir nedirbantiems asmenimis. Ši veikla bus
įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Integruoti žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus, pabėgėlius ir kt. pažeidžiamas
grupes į darbo rinką: žemos kvalifikacijos suaugusiųjų (ypač vyresnio amžiaus žmonių) įgūdžių (darbinių ir
ypač skaitmeninių) tobulinimas, visuomenės atsparumo netikrumui, kurį sąlygoja įvairūs globalūs
svyravimai, didinimas (pvz., bendrųjų gebėjimų atnaujinimas, įgūdžių versliam karjeros planavimui
ugdymas), gyventojų, ypač pažeidžiamų visuomenės grupių narių, perkeliamų gebėjimų ugdymas, siekiant
padidinti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų galimybes sėkmingiau integruotis į darbo rinką; BU sistemos
atnaujinimas suaugusiems asmenims (migrantams ir kt.) – suaugusiesiems tinkamų mokymo(si) formų,
įskaitant nuotolinį mokymą(si), konsultacijas, įvedimas ir t.t. Įgyvendinant šias veiklas prioritetas bus
teikiamas skaitmeninių įgūdžių tobulinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione.

Pagrindinės tikslinės grupės
Besimokantys, dirbantys ir nedirbantys asmenys (ne jaunesni negu 16 metų asmenys), pasinaudoję
MVG modelio teikiamomis galimybėmis, žemos kvalifikacijos suaugusieji, migrantai,
mokiniai,
pasinaudoję ugdymo karjerai paslaugomis.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti paslaugų prieinamumą žemos kvalifikacijos
asmenims. Veiksmai, užtikrinantys lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principų skatinimą, bus integruoti
į projektų atranką nustatant, kad projektai, aktyviai prisidedantys prie principų įgyvendinimo, įgyja
papildomą prioritetą.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas.
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
švietimo paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregioninių ar
tarpvalstybinių veiksmų nėra numatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai

Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

4.4

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

VVL
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas

EECO01

VVL
regionas

EECO10

VVL
regionas

EECO15

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

EECO04
EECO09

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Bendras dalyvių
skaičius
Neaktyvūs asmenys

Asmenys

265

1 770

Asmenys

265

1 770

Asmenys, turintys
pagrindinį arba
žemesnį nei
pagrindinis
išsilavinimą
Asmenys, turintys
vidurinį arba profesinį
(turint vidurinį)
išsilavinimą
Mažumos (įskaitant
marginalizuotas
bendruomenes,
pavyzdžiui, romus)
Asmenys, kurie
pasinaudojo mokymosi
pasiūlymu, gautu per
vieningą elektroninę
sistemą

Asmenys

110

710

Asmenys

690

4 600

Asmenys

110

710

Asmenys

480

3 220

Asmenys, kurie
pasinaudojo mokymosi
pasiūlymu, gautu per
vieningą elektroninę
sistemą

Asmenys

1 460

9 760

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.4

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas

Specialusis
Specialusis

Rodiklis

Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis
Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Procentas

0

2021

80

Projektai

Procentas

0

2021

80

Projektai

Matavimo
vienetas

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.4

Kodas

Suma (EUR)

149

6 291 922,00
58 208 053,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.4

Kodas

Suma (EUR)

01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr.
Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.4
48
VVL regionas

6 291 922,00
58 208 053,00

Suma (EUR)
6 291 922,00
58 208 053,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.4

Kodas

Suma (EUR)

09

6 291 922,00
58 208 053,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.4

Kodas

Suma (EUR)

03

6 291 922,00
58 208 053,00

Konkretus uždavinys – 4.5. Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą
Įgyvendinamos veiklos
Šių intervencijų uždavinys yra didinti švietimo paslaugų prieinamumą atskirtį ar socialines rizikas,
dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantiems vaikams, gerinant tam reikalingą
infrastruktūrą, o taip pat BU mokyklas, profesines mokyklas ir PRC aprūpinti reikalingiausia
infrastruktūra, siekiant atliepti „Pramonė 4.0“ ir kitus naujus darbo rinkos poreikius.
Pagal Neįgaliųjų teisių konvenciją valstybė turi užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę įgyti
visiems tinkamą, kokybišką ir nemokamą išsilavinimą. Svarbu užtikrinti neįgaliesiems ugdymo įstaigų
pasiekiamumą, ypač kaimo vietovėse. Ugdymo įstaigų pasiekiamumas aktualus ne tik neįgaliesiems, bet ir
kitiems kaimiškųjų vietovių mokiniams, atsižvelgiant į optimizuojamą BU mokyklų tinklą. Atsižvelgiant į
šiuos iššūkius, numatoma investuoti į efektyviai veikiančių (t. y. turinčias nemažiau kaip 200 mokinių)
mokyklų aplinkos pritaikymą įvairias fizines negalias turinčių vaikų, jų tėvų/globėjų, mokyklų personalo
poreikiams. Taip pat toliau aprūpinant minėtas mokyklas transporto priemonėmis pritaikytomis neįgaliųjų
mokinių pavėžėjimui. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu priemonių intervencijos buvo vykdomos
vadovaujantis Statybų techniniais reikalavimais dėl horizontaliųjų kriterijų, tačiau konkrečios priemonės
neįgaliųjų infrastruktūrai nebuvo skirtos. Pavežėjimo paslaugos buvo teikiamos BU mokykloms, o 2021–
2027 m. periodu numatyta aprūpinti transporto priemonėmis, pritaikytomis neįgaliųjų mokinių
pavėžėjimui.
Kitas iššūkis – vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme, kuris yra vienas iš veiksnių,
sudarančių prielaidas sėkmingai mokytis mokykloje. Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų

skaičius šalyje kasmet auga. Vaikų dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme mastas mieste ir kaime labai
skiriasi. 2014–2020 m. poveikio vertinimas rodo, kad didžiausios investicijos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų plėtrai buvo skirtos Vilniaus (4,46 mln.) ir Klaipėdos (879
tūkst.) miestų savivaldybių projektams.
Visos dienos mokyklų steigimas siejamas su geresniais mokymosi rezultatais, individualia
mokymosi pažanga, socialine įtrauktimi ir lygiomis galimybėmis, formaliojo ir neformaliojo ugdymo
derme bei integracija, mokyklos atsivėrimu bendruomenei. Visos dienos mokyklos vizija siejama su
griežtų ribų tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo išnykimu, individualaus pasirinkimo galimybėmis,
mokyklos erdvių bei mokymosi formų praplėtimu ir atsivėrimu kasdieniam gyvenimui. 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiu šioje srityje nebuvo vykdoma intervencijų ES lėšomis.
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu švietimo pagalba yra nepakankama, numatoma regioniniu principu
stiprinti švietimo pagalbos teikimą kuriant regioninius švietimo pagalbos metodinius konsultacinius
centrus, kurie regionuose būtų steigiami specialiosios mokyklos/specialiojo ugdymo centro bazėje,
apjungiant šiuo metu regione Pedagoginės psichologinės tarnybos/Švietimo pagalbos tarnybos ir
mokykloje/centre turimus žmogiškuosius išteklius, pritaikant infrastuktūrą šių funkcijų vykdymui:
individualių ugdymosi poreikių vertinimo, rekomendacijų mokykloms teikimo, mokyklų ir tėvų
konsultavimo dėl mokinių, turinčių SUP ugdymo, aprūpinimo metodinėmis ir individualiomis mokymosi
priemonėmis.
Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas yra statistiškai
reikšmingai žemesni už EBPO vidurkį. Pasiekimų patikrinimo rezultatai labai skiriasi pagal gyvenamosios
vietovės dydį. EBPO nurodė, kad Lietuvoje yra 20 proc. mokyklų, kuriose yra iki 50 mokinių, optimizavus
mokyklas ir pasiekus, kad nebūtų mokyklų, kuriose yra mažiau nei 200 mokinių, mokinių pasiekimai būtų
pagerinti 9 proc. ir būtų sutaupoma 9,9 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai, investicijomis bus skatinama
tolimesnė mokyklų konsolidacija, investuojant į tas mokyklas, kurios turi ne mažiau nei 200 mokinių (t. y.
veikia efektyviai). Tik apie trečdalis BU mokyklų turi gamtos ir tiksliųjų mokslų laboratorijas (miestuose
tokių mokyklų dvigubai didesnė dalis, nei kaimuose), o ir dalis esamų laboratorijų yra pasenusios
(nešiuolaikiškos). Tarptautinio EBPO tyrimo duomenys rodo, kad ugdymui skirtų skaitmeninių
technologijų trūkumas ar netinkamumas trukdo mokykloje teikti kokybišką ugdymą. Lietuvos mokyklos
yra prasčiau aprūpintos IKT nei vidutiniškai ES šalyse: gerai IKT aprūpintose mokyklose, kuriose
interneto greitis daugiau kaip 100 Mbps, mokosi 39 proc. (ES vidurkis – 52 proc.) pagrindinio ir 53 proc.
(ES vidurkis – 72 proc.) vidurinio ugdymo mokinių. Šios problemos dar labiau išryškėjo 2020 m.
pandemijos krizės metu, kuomet buvo įvestas visuotinis nuotolinis ugdymas. 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu investicijos buvo skirtos BU mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų
aprūpinimui priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui, tačiau dėl nedidelės lėšų
apimties (padidėjusios tik dėl COVID situacijos susidariusio IT priemonių poreikio), intervencijas
tikslinga tęsti, aprūpinant efektyviai veikiančias BU mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis.
MVG rodiklio regioniniai skirtumai dieli. Šiuo uždaviniu bus įgyvendinamos tikslinės intervencijos,
nukreiptos į siekį atliepti darbo rinkos poreikius ir regioninio balanso išlaikymą, aprūpinant praktiniam
profesiniam mokymui regionuose reikalinga įranga ir priemonėmis, atsižvelgiant į EBPO Įgūdžių
strategijoje (angl. Skills Strategy) pateiktas įžvalgas. 2014–2020 m. laikotarpiu investicijos skirtos
profesinio mokymo įstaigų ir sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrai bei įrangai, tačiau
atliepiant minėtus iššūkius tikslinga tęsti intervencijas, nukreipiant lėšas tik į tikslinės įrangos ir priemonių
įsigijimą regionuose. 2018 m. įsteigti PRC, kurių pagrindinis tikslas – stiprinti ir konsoliduoti pedagogų
rengimo potencialą, plėtoti edukologijos mokslą. Siekiant, kad PRC veiktų efektyviai ir būtų stiprūs, reikia
juos aprūpinti reikalingomis priemonėmis, įrengti laboratorijas, kad būtų galima kokybiškai ruošti ateities
mokytojus.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant gerinti infrastruktūrą atskirtį patiriantiems vaikams bei siekiant gerinti
mokyklų aprūpinimą infrastruktūra, reikalinga prisitaikymui prie naujų darbo rinkos poreikių:
Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė
patirti socialinę atskirtį, patiriantiems vaikams, infrastruktūrą pritaikyti neįgaliesiems efektyviai
veikiančiose mokyklose: universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose siekiant užtikrinti geresnį ugdymo
paslaugų prieinamumą ir integraciją judėjimo ir kitas negalias turintiems asmenims; neįgaliųjų ir kitų
mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas;
ikimokyklinio ugdymo prieinamumo kaimo vietovių vaikams gerinimas kuriant ikimokyklinio ugdymo
grupes, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės

regionuose. Investuojant į bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūrą pagal šią veiklą, pirmenybė bus
teikiama mokykloms, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.
Švietimo įstaigų aprūpinimas priemonėmis ir įranga, reikalinga vykdyti visos dienos mokyklos
veiklas: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei neformalaus ugdymo įstaigų visos
dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir plėtra. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione.
Kompleksinių švietimo pagalbos paslaugų įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
plėtra, koncentruojant turimus išteklius ir pritaikant esamą infrastruktūrą bei aprūpinant
trūkstama įranga. Ši veikla bus įgyvendinama VVL regione.
Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias BU mokyklas
laboratorine įranga ir priemonėmis: šiuolaikiškų laboratorijų, skirtų gamtos ir tiksliųjų mokslų bei
kalbų mokymui įrengimas ir aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis valstybės ir savivaldybių
mokyklose; mokyklų aprūpinimas įranga ir priemonėmis, būtinomis kokybiško lankstaus/nuotolinio
ugdymo įgyvendinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. Įgyvendinant šią veiklą
bus investuojama tik į bendrojo ugdymo mokyklas, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.
Profesinių mokyklų regionuose infrastruktūros gerinimas pritaikant naujiems iššūkiams:
aprūpinti praktiniam profesiniam mokymui regionuose reikalinga įranga ir priemonėmis, susijusiomis su
„Pramonė 4.0“, skaitmeninimu ir žaliąja transformacija, siekiant didinti dalyvavimą MVG. Ši veikla bus
įgyvendinama VVL regione.
Sukurti mokytojų rengimui ir edukologijos doktorantūros vykdymui reikalingą
infrastruktūrą: išvystyti PRC ugdymo technologijų laboratorijas, ypatingą dėmesį skiriant pagalbos
mokiniui specialistų rengimui (įrengti ir pritaikyti laboratorinę, kūrybinę, simuliacinę pedagoginę aplinką
ir ugdymo priemones, nuotolinio mokymo plėtra). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai,
mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokylinio amžiaus vaikai; MVG veiklose dalyvaujantys suaugusieji,
mokytojai, studentai, kurie studijuoja pagal mokytojų rengimo studijų programas ir/ar aukštą ekonominę
vertę kuriančias specialybes, dėstytojai, kurie dirba su mokytojų rengimo studijų programomis, edukologijos
doktorantai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti paslaugų prieinamumą atskirtį ar socialines rizikas,
dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantiems vaikams bei pritaikyti mokymų paslaugas
negalią turintiems vaikams. O taip pat užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus. Kuriant ar
atnaujinant infrastruktūrą bus taikomi universalaus dizaino principai. Veiksmai, užtikrinantys lygybės,
įtraukties ir nediskriminavimo principų skatinimą, bus integruoti į projektų atranką nustatant, kad projektai,
aktyviai prisidedantys prie principų įgyvendinimo, įgyja papildomą prioritetą.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
švietimo paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregioninių ar
tarpvalstybinių veiksmai nėra numatomi.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai

2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.5

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO67

VVL
regionas

RCO67

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis
Naujos arba
modernizuotos švietimo
infrastruktūros mokymo
klasių talpumas
Naujos arba
modernizuotos švietimo
infrastruktūros mokymo
klasių talpumas
Sukurtų naujų
ikimokyklinio ugdymo
vietų skaičius
Sukurtų naujų
ikimokyklinio ugdymo
vietų skaičius
Mokyklos, kuriose buvo
įdiegtos universalaus
dizaino ir kitos
inžinerinės priemonės
pritaikant aplinką
asmenims turintiems
negalią
Mokyklos, kuriose buvo
įdiegtos universalaus
dizaino ir kitos
inžinerinės priemonės
pritaikant aplinką
asmenims turintiems
negalią
Švietimo įstaigos,
kuriose sukurta visos
dienos mokyklos
veikloms vykdyti skirta
infrastruktūra
Švietimo įstaigos,
kuriose sukurta visos
dienos mokyklos
veikloms vykdyti skirta
infrastruktūra
Išvystyti regioniniai
švietimo pagalbos
centrai
Išvystyti regioniniai
švietimo pagalbos
centrai
Bendrojo ugdymo
mokyklos, kuriose
įrengtos gamtos mokslų
laboratorijos
Bendrojo ugdymo
mokyklos, kuriose
įrengtos gamtos mokslų
laboratorijos
Aukštosios mokyklos,
esančios pedagogų
rengimo kompetencijų
centru ar jo dalimi,
kuriose sukurta /
pritaikyta infrastruktūra
Aukštosios mokyklos,
esančios pedagogų
rengimo kompetencijų
centru ar jo dalimi,
kuriose sukurta /
pritaikyta infrastruktūra

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

0

19 430

Asmenys

0

123 455

Skaičius

0

600

Skaičius

0

1 540

Skaičius

0

7

Skaičius

0

46

Skaičius

0

24

Skaičius

0

96

Skaičius

0

1

Skaičius

0

7

Skaičius

0

30

Skaičius

0

95

Skaičius

0

1

Skaičius

0

2

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas
4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.5.

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas

RCR71

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė arba
pamatinė
vertė
0

Duomenų
šaltinis

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

2021

16 670

Projektai

0

2021

99 810

Projektai

Naujos arba modernizuotos švietimo
infrastruktūros naudotojų skaičius per metus
Naujos arba modernizuotos švietimo
infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

Naudotojai
per metus
Naudotojai
per metus

Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus
dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką
pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo
visų mokyklų
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus
dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką
pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo
visų mokyklų
Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos
mokyklos infrastruktūra skaičius

procentas

14,1

2021

16,7

Projektai

procentas

8,6

2021

15,3

Projektai

Asmenys
per metus

0

2021

960

Projektai

Specialusis

Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos
mokyklos infrastruktūra skaičius

Asmenys
per metus

0

2021

3 840

Projektai

Sostinės
regionas

Specialusis

Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos
mokslų laboratorijas, dalis

procentas

43

2020

56

Projektai

VVL
regionas

Specialusis

Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos
mokslų laboratorijas, dalis

procentas

43

2020

56

Projektai

Sostinės
regionas

Specialusis

procentas

0

2021

70

Projektai

VVL
regionas

Specialusis

Studentų, besinaudojančių sukurta/ pritaikyta
pedagogų rengimo centrų ar edukologijos
doktorantūrai reikalinga infrastruktūra, dalis
Studentų, besinaudojančių sukurta/ pritaikyta
pedagogų rengimo centrų ar edukologijos
doktorantūrai reikalinga infrastruktūra, dalis

procentas

0

2021

70

Projektai

RCR71

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.5

Kodas
120
121
122
123

Suma (EUR)
2 855 619,00
24 066 771,00
9 974 802,00
80 944 863,00
4 203 882,00
5 622 210,00
33 032 823,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.5

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ERPF
Sostinės regionas
4.5
48
VVL regionas

Suma (EUR)
17 034 303,00
143 666 667,00

Suma (EUR)
17 034 303,00
143 666 667,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.5

Kodas
09

Suma (EUR)
11 557 604,00
149 143 366,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.5

Kodas
03

Suma (EUR)
11 557 604,00
149 143 366,00

Konkretus uždavinys – 4.6. Kultūros vaidmens stiprinimas vystant ekonomiką,
socialinę įtrauktį ir socialines inovacijas (ERPF)
Įgyvendinamos veiklos
Pagrindinis šių intervencijų uždavinys yra stiprinti ir efektyviai panaudoti kultūros indėlį į tvarią ir
socialiai atsakingą ekonomiką ir užimtumą bei socialinę įtrauktį, didinant kultūros paslaugų įtraukumą ir
tolygų prieinamumą, pritaikant visų, ypač pažeidžiamiausių, socialinių grupių poreikiams.
COVID-19 pandemija atskleidė platesnį kultūros vaidmenį valdant karantino (socialinės distancijos)
situaciją, kuriant socialinės atskirties ir emocinio pažeidžiamumo prevencines sąlygas, kontroliuojant
socialinių, ekonominių ir kitų netolygumų augimą. Krizės akivaizdoje išryškėjo kultūros svarba visuomenės
gerovei ir emocinei sveikatai.
Kartu pandemija atskleidė kultūros srityje dirbančių asmenų pažeidžiamumą krizių metu. Atsižvelgiant
į tai, kad kultūros srityje dirba santykinai daug jaunimo, taip pat dominuoja maži ir mikro verslai bei
savarankiškai dirbantys asmenys, individualūs kūrėjai, šios grupės per Covid-19 pandemijos krizę nukentėjo
labiausiai dėl priemonių, kurių buvo imtasi kovojant su pandemijos plitimu (daugiau kaip pusės Lietuvos
privačiame ir NVO sektoriuje veikiančių kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovų veikla karantino
laikotarpiu buvo visiškai sustabdyta ir susidūrė su veiklos tęstinumo iššūkiais). Stiprinant KKI ir didinant jų

atsparumą panašioms krizėms, būtų sprendžiami jautrių nedarbui visuomenės grupių užimtumo iššūkiai,
skatinamas darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas (lankstus darbo režimas, nuotolinis darbas).
2014–2020 m. laikotarpiu KKI sektorių pasiekusios investicijos buvo labai fragmentiškos ir tik
stipriausios ir labiausiai išsivysčiusios KKI įmonės galėjo pasinaudoti 2014-2020 m. investicijomis.
Remiantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų verslo finansavimo ex-ante vertinimo
ataskaita, pagrindinė kliūtis startuolių, besivystančių ir mažų įmonių plėtrai yra finansų stoka – 42 proc.
Vertinimas taip pat nustatė, kad reikia specializuotų, konkretiems sektoriams skirtų akceleravimo programų,
tokių kaip KKI sektoriui dedikuota speciali programa.
Pandeminė situacija itin sumažino kultūros paslaugų prieinamumą (dėl kultūros objektų
priklausomybės nuo fizinio lankytojų srauto), ypač pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir išryškino galimybių
pasinaudoti paslaugomis iššūkį nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar turint tam tikrų apribojimų
(amžiaus, negalios ir pan.). Tyrimas atskleidė, jog kultūros sričių prieinamumas mažėja su gyventojų
amžiumi, o neįgaliųjų įsitraukimui į kultūros veiklas labiausiai trukdo kultūros objektų infrastruktūros
nepritaikymas ir individualizuotų, specialiems poreikiams pritaikytų kultūros paslaugų stoka.
Šiuos iššūkius padėtų spręsti saugus fizinis ir įtraukus skaitmeninis (virtualus) paslaugų prieinamumas.
2014–2020 m. laikotarpiu investicijos (įskaitant privačius finansavimo šaltinius) į kultūros infrastruktūros ir
paveldo objektų aktualizavimą buvo 3 kartus mažesnės nei 2014 m. nustatytas poreikis. Daugiau nei trečdalį
visų kultūros infrastruktūros ir paveldo objektų Lietuvoje valdo NVO ir privatūs subjektai, didžiausias
poreikis investuoti lieka į šiuos objektus, taip pat į valstybei svarbius kultūros objektus ne Sostinės regione,
pritaikant juos įvairių visuomenės grupių poreikiams.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant platesnio kultūros potencialo panaudojimo socialinių iššūkių sprendimui ir
socialinio-ekonominio tvarumo stiprinimui, kartu didinant kultūros sektoriaus gyvybingumą ir atsparumą:
Skatinti Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką:
KKI plėtros veiklos, skirtos socialinių ir technologinių inovacijų skatinimui, jaunimo užimtumo, įsidarbinimo
galimybių ir tvarių darbo vietų kūrimui. Veiklos nukreiptos į sąlygų sudarymą savarankiškai dirbantiems
kūrėjams ir NVO, skatinant kurti socialines inovacijas ir socialinį verslą. KKI taip pat bus skatinamos kurti
inovatyvius ir konkurencingus produktus ir paslaugas, visų pirma prisidedančias prie, bet neapsiribojančias
skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos plėtra, taikant inovatyvias technologijas (taip didinant jų atsparumą
krizėms), naudojant įvairias verslo veiklos formas, prisitaikant prie besikeičiančių vartotojų poreikių ir
ekonomikos sąlygų. KKI sektoriaus nefinansinės vystymo veiklos, tikslinės konsultacijos dėl verslo vystymo,
veiklos sprendimų, įskaitant žiedinės ir skaitmeninės transformacijos, tiekimo grandinių, tarptautiškumo ir
pan. Nefinansinės paramos priemonės ypač aktualios VVL regione siekiant užauginti KKI sektoriaus įmones,
kur yra tik pirmosios KKI užuomazgos. Planuojamos taiklios skatinamojo poveikio subsidinės (dalinių
subsidijų) priemonės ir finansinės priemonės KKI sektoriaus vystymui ir konkurencingumo (įskaitant
startuolių vystymą) didinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas siekiant paslaugų prieinamumo ir
įtraukumo didinimo: svarbiausių kultūros infrastruktūros objektų modernizavimas ir įveiklinimas siekiant
kultūros paslaugų prieinamumo ir galimybių pasinaudoti paslaugomis nepriklausomai nuo gyvenamosios
vietos ar turint tam tikrų apribojimų (amžiaus, negalios ir pan.) didinimo. Atliepiant pandemijos metu
išryškėjusią kultūros objektų priklausomybę nuo fizinio lankytojų srauto, planuojamos veiklos užtikrinant
saugų fizinį prieinamumą bei skaitmeninių paslaugų įvairovę ir virtualų dalyvavimą kultūros veiklose.
Kultūros paslaugų transformacija, orientuojantis į didesnę įvairovę, interaktyvumą, grįžtamąjį ryšį – abipusę
komunikaciją tarp kultūros turinio ir lankytojo, suteikiant lankytojui galimybę reflektuoti ir (ar) keisti
kultūros turinį, kompensuojant fizinio socialinio kontakto trūkumą, platesnį įtraukumą socialiai
pažeidžiamoms visuomenės grupėms.
Planuojama investuoti į VVL regione esančius valstybei svarbiausius objektus, kurie generuoja
didžiausią socialinę-ekonominę vertę.
Privačių kultūros infrastruktūros ir paveldo objektų pritaikymas įvairių socialinių grupių
poreikiams: atnaujinti kultūros objektus lanksčiai pritaikant įvairių visuomenės grupių poreikiams įvairioms tarpsektorinėms inovatyvioms socialinėms paslaugoms ir dalyvavimu kultūroje grįstoms socialinės
įtraukties veikloms, išnaudojant paveldo ir kultūros objektų atnaujinimo potencialą vietos ekonominės plėtros
didinimui, naujų veiklos sričių ir pajamų šaltinių, verslų ir darbo vietų kūrimui, darnaus turizmo vystymuisi.
Investicijomis taip pat siekiama sukurti tvarų mechanizmą tolimesniam kultūros paveldo objektų
aktualizavimui (finansinės priemonės ir į fondus grąžinamos lėšos, privačių lėšų pritraukimas).
Prioritetiškai bus investuojama į privačių subjektų, įskaitant NVO, valdomus kultūros objektus. Ši

veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Smulkus ir vidutinis verslas, įskaitant ne pelno siekiančias organizacijas ir dirbančiuosius savarankiškai;
kultūros, įskaitant paveldą, objektų lankytojai; kultūros ir paveldo objektų valdytojai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vystant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus.
Kuriant ar atnaujinant infrastruktūrą planuojami prioritetiniai balai už universalaus dizaino principų taikymą
ir geresnį nei teisės aktuose nustatytą pritaikymą žmonėms su negalia ar sutrikimais, vyresnio amžiaus
žmonėms ir pan.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
kultūros paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregioniniai ar
tarpvalstybiniai veiksmai nėra numatomi.
Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Šio uždavinio veiklai „Skatinti KKI indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką“ planuojamos
dalinės subsidijos dėl skatinamojo poveikio pobūdžio ir analizuojamos galimybės daliai veiklos taikyti
finansines priemones.
Uždavinio veiklai „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas siekiant paslaugų
prieinamumo ir įtraukumo didinimo“ planuojama subsidija, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su
viešųjų paslaugų teikimu, kurios negeneruoja grynųjų pajamų.
Uždavinio veiklai „Privačių kultūros infrastruktūros ir paveldo objektų lankstus pritaikymas įvairių
socialinių grupių poreikiams“ įgyvendinti planuojama naudoti dalines subsidijas ir pasiteisinusias 2014–2020
m. laikotarpiu įgyvendintas finansines priemones.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.6.

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO 01

VVL
regionas

RCO 01

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCO 02

VVL
regionas

RCO 03

Sostinės
regionas

RCO 04

RCO 02
RCO 03

Rodiklis
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios
vidutinės ir didelės
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios
vidutinės ir didelės
Paramą dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Paramą finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Nefinansinę paramą
gavusios įmonės

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Įmonės

9

93

Įmonės

8

71

Įmonės

1

12

Įmonės

3

23

Įmonės

1

8

Įmonės

1

5

Įmonės

7

73

Matavimo
vienetas

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCO 04

VVL
regionas

RCO 77

RCO 77

Rodiklis
Nefinansinę paramą
gavusios įmonės
Paramą gavę kultūros
ir turizmo objektai
Paramą gavę kultūros
ir turizmo objektai

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Įmonės

4

43

Kultūros ir
turizmo
objektai
Kultūros ir
turizmo
objektai

0

1

0

47

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.6

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCR 02

VVL
regionas

RCR 02

Sostinės
regionas
VVL
regionas

RCR 77
RCR 77

Rodiklis

Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės
priemonės)
Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės
priemonės)
Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų
lankytojai
Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų
lankytojai

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

eurai

0

n/a

4 440 000

Projektai

eurai

0

n/a

3 864 706

Projektai

15 564

2019

26 650

Projektai

597 170

2019

1 302 696

Projektai

Matavimo
vienetas

Lankytojai
/ metus
Lankytojai
/ metus

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.6

Kodas
025
164

Suma (EUR)
10 100 000,00
20 900 000,00
500 000,00
68 500 000,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.6

Kodas
01
03

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ERPF
Sostinės regionas
4.6
48
VVL regionas

Suma (EUR)
8 100 000,00
82 400 000,00
2 500 000,00
7 000 000,00

Suma (EUR)
10 600 000,00
89 400 000,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.6

Kodas
09

Suma (EUR)
10 600 000,00
89 400 000,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.6

Kodas
03

Suma (EUR)
10 600 000,00
89 400 000,00

Konkretus uždavinys – 4.7. Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias
galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą
Įgyvendinamos veiklos
Ypatingą skurdo ir socialinės atskirties riziką dažniausiai patiria sunkiai integruojami į darbo rinką
arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys. Šios grupės įprastai pasižymi problemų daugiamatiškumu, t. y. neturi
socialinių įgūdžių arba jie yra nepakankami, yra diskriminuojami, neturi ar yra praradę kvalifikaciją, yra ilgą
laiką nedalyvavę darbo rinkoje, grįžę iš įkalinimo įstaigų, turintys sveikatos problemų ir kt. Siekiant tvarios
šių asmenų grupių integracijos į darbo rinką svarbu atkurti ir ugdyti jų motyvaciją, socialinius bei darbinius
gebėjimus, todėl planuojama plėtoti socialinės integracijos paslaugas. Spręsti socialinės atskirties problemas
gali padėti savanoriška veikla, todėl ši veikla bus plečiama. Kadangi moterų ir vyrų padėtis skiriasi daugelyje
sričių, bus siekiama didesnės lygybės ir smurto artimoje aplinkoje mažėjimo šalinant seksizmo padarinius,
didinant sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, geriau informuojant visuomenę apie
diskriminacijos apraiškas. Numatomos veiklos, skirtos skatinti vietos bendruomenių dalyvavimą sprendžiant
aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų
įtrauktį, aktyvų dalyvavimą ir lygias galimybes:
Užtikrinti pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia: socialinės integracijos, įskaitant kultūros

edukaciją bei kūrybingumo skatinimą, paslaugos, kurios didina socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką
(atskirtį) patiriančių asmenų socialinę integraciją ir šalina galimybių dalyvauti darbo rinkoje kliūtis; paslaugų
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų sistemos įgyvendinimas ir tobulinimas; darbo su jaunimu sistemos plėtra,
siekiant didesnės jų integracijos; koordinuotos intervencinės pagalbos esantiems benamystėje vystymas. Ši
veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Skatinti moterų ir vyrų lygybę: žmogaus teisių padėties gerinimas ir seksizmo padarinių šalinimas
per visuomenės nuostatų keitimą ir lyčių lygybės aspekto integravimą vietos savivaldos lygiu, siekiant
mažinti paplitusius stereotipus apie lytis; smurto artimoje aplinkoje mažinimas, užtikrinant tinkamą smurto
prevenciją ir pagalbą nukentėjusiems nuo smurto. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Stiprinti ir plėtoti savanorystę: socialinės įtraukties skatinimas sudarant sąlygas įsitraukti į ilgalaikę,
kompetencijas ugdančią savanorišką veiklą, kuriant ir įgyvendinant nacionalinį savanoriškos veiklos modelį.
Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių dalyvavimą: per vietos plėtros strategijų rengimą ir
įgyvendinimą spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas, t. y. taikyti
prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims, padėti socialinę atskirtį
patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, asmenims iš pažeidžiamų grupių –
įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti. Ši veikla bus
įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir
išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
srityje dirbantys asmenys; smurtą patiriantys asmenys, savivaldos, verslo, NVO ir žiniasklaidos atstovai;
visuomenė; nacionaliniame savanoriškos veiklos modelyje dalyvaujančios organizacijos ir asmenys.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Numatytos pirmoji ir antroji veiklos yra tiesiogiai skirtos skatinti vyrų ir moterų lygybę bei didinti
socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų įtrauktį, aktyvų dalyvavimą ir lygias
galimybes.
Vykdant numatytą ketvirtąją veiklą užtikrinama, kad projekto veiklos ir rezultatai būtų prieinami
skirtingų poreikių turintiems asmenims (pvz., projektų veiklos organizuojamos patalpose, prieinamose
judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims; vykdant projektų veiklas prireikus užtikrinamas
vertimas į gestų ar kitą kalbą), taip pat skatinama į veiklas kartu su tikslinėmis grupėmis įtraukti ir kitus
bendruomenės narius, taip mažinant tikslinių grupių stigmatizavimą ir sudarant galimybę asmenims iš
tikslinių grupių užmegzti artimesnius, draugiškus ryšius su bendruomenės nariais, kurie nėra tikslinės grupės
bendruomenės nariai.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
socialinių paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.
Šio uždavinio veiklos, susijusios su BIVP, bus įgyvendinamos taikant integruoto teritorijų vystymo
metodo BIVP formą tikslinėse teritorijose: funkcinėse miestų zonose, miestuose, kurie yra savivaldybių
centrai ir (arba) kuriuose gyvena daugiau nei 6 tūkst. gyventojų, ir pirmiau nurodytų miestų apylinkėse.
Socialinės rizikos ir pažeidžiamų grupių atskirties problemos yra aktualios tiek VVL, tiek Sostinės
regionuose, todėl veikla, skirta BIVP metodo taikymui, bus įgyvendinama abiejuose regionuose.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Įvertinus situaciją pasienio teritorijose numatoma, kad 2021–2027 m. ETBT programoms (t. y.
Lietuvos ir Latvijos programai bei Lietuvos ir Lenkijos programai) įgyvendinti kartu su partneriais iš
kaimyninių valstybių bus pasirinktas socialiai atsakingesnės Europos politikos tikslas. Siekiant ETBT tikslo

programų ir paskutinės veiklos sinergijos, bus skatinamos šalies pasienyje veikiančios VVG rengiant vietos
plėtros strategijas įvertinti veiksmus, planuojamus remti pagal ETBT tikslo programas.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

6

Konkretus
uždavinys
4.7

Fondas
ESF+

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis
Socialiai pažeidžiami,
socialinę riziką
(atskirtį) patiriantys
asmenys
Socialiai pažeidžiami,
socialinę riziką
(atskirtį) patiriantys
asmenys
Įgyvendintos
informacinės
kampanijos, skirtos
skatinti moterų ir vyrų
lygybę bei gerinti
apsaugą nuo smurto
artimoje aplinkoje
Įgyvendintos
informacinės
kampanijos, skirtos
skatinti moterų ir vyrų
lygybę bei gerinti
apsaugą nuo smurto
artimoje aplinkoje
Asmenys, dalyvavę
veiklose,
suteikiančiose žinias ir
(ar) gebėjimus vyrų ir
moterų lygybės bei
smurto artimoje
aplinkoje srityse
Asmenys, dalyvavę
veiklose,
suteikiančiuose žinias
ir (ar) gebėjimus vyrų
ir moterų lygybės bei
smurto artimoje
aplinkoje srityse
Savivaldybių
administracijos,
išbandžiusios naujus
lyčių lygybės
integravimo
savivaldybėje būdus
Savivaldybių
administracijos,
išbandžiusios naujus
lyčių lygybės
integravimo
savivaldybėje būdus
Sukurtas ir
įgyvendinamas
nacionalinis
savanoriško veiklos
modelis6
Sukurtas ir
įgyvendinamas
nacionalinis

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

769

3 843

Asmenys

2 693

13 463

Vienetai

0

2

Vienetai

0

3

Asmenys

176

882

Asmenys

1 106

5 528

Vienetai

0

1

Vienetai

0

4

Vienetai

0

1

Vienetai

-

-

Matavimo
vienetas

Planuojama sukurti vieną nacionalinį savanoriškos veiklos modelį, kuris apims Sostinės regioną bei VVL regioną.

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

Rodiklis
savanoriško veiklos
modelis
Asmenys, savanorišką
veiklą vykdantys pagal
nacionalinį
savanoriškos veiklos
modelį
Asmenys, savanorišką
veiklą vykdantys pagal
nacionalinį
savanoriškos veiklos
modelį
BIVP projektai,
kuriuos įgyvendino
NVO ir (arba) kurie
įgyvendinti kartu su
partneriu
BIVP projektai,
kuriuos įgyvendino
NVO ir (arba) kurie
įgyvendinti kartu su
partneriu

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

154

1 537

Asmenys

540

5 398

Projektai

0

650

Projektai

0

131

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.7

Fondas

ESF+

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris [5]

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Rodiklis [255]

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką
(atskirtį) patiriančių
asmenų, kurie po
dalyvavimo pradėjo savanoriauti, mokytis,
ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, dalis
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką
(atskirtį) patiriančių asmenų, kurie po
dalyvavimo pradėjo savanoriauti, mokytis,
ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, dalis
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką
(atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad
paslaugos padarė teigiamą poveikį, dalis
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką
(atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad
gaunamos paslaugos padarė teigiamą poveikį,
dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose,
skatinančiose moterų ir vyrų lygybę bei
apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, įgijo
kompetencijų, dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose,
skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei
apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, įgijo
kompetencijų, dalis
Savivaldybių administracijos, teigiančios, kad
nauji lyčių lygybės integravimo būdai
pasiteisino
Savivaldybių administracijos, teigiančios, kad
nauji lyčių lygybės integravimo būdai
pasiteisino
Asmenų, sėkmingai baigusių dalyvauti
savanoriškoje veikloje pagal nacionalinį
savanoriškos veiklos modelį, dalis
Asmenų, sėkmingai baigusių dalyvauti
savanoriškoje veikloje pagal nacionalinį
savanoriškos veiklos modelį, dalis
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurie po
dalyvavimo
veiklose
toliau
dalyvauja
socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar)
darbo rinkoje

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Procentai

13

2020

30

Projektų
duomenys

Procentai

13

2020

30

Projektų
duomenys

Procentai

0

2021

60

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

60

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

85

Projektų
duomenys

Procentai

0

2021

85

Projektų
duomenys

Vienetai

0

2021

1

Apklausos
duomenys

Vienetai

0

2021

2

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2020

30

Projektų
duomenys

Procentai

0

2020

30

Projektų
duomenys

Procentai

0

2020

40

Tyrimo
ataskaitos

Matavimo
vienetas

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija
Sostinės
regionas

Identifikavimo
numeris [5]
Specialusis

Rodiklis [255]

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurie po
dalyvavimo
veiklose
toliau
dalyvauja
socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar)
darbo rinkoje

Matavimo
vienetas
Procentai

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

0

2020

40

Duomenų
šaltinis
Tyrimo
ataskaitos

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.7

Kodas
150
151

Suma (EUR)
3 125 600,00
25 831 333,00
5 571 583,00
33 186 252,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.7

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.7
22
VVL regionas
Sostinės regionas
23
VVL regionas
Sostinės regionas
33
VVL regionas

Suma (EUR)
6 212 377.75
89 374 504,10

Suma (EUR)
656 113,00
15 539 049,00
1 807 698,00
5 240 637,00
6 233 372,00
38 237 899,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija

Konkretus
uždavinys

Kodas

4.7

05

Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

08
09

Suma (EUR)
296 318,00
1 969 282,00
365 471,00
3 082 365,00
5 571 583,00
33 186 252,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.7

Kodas
01
03

Suma (EUR)
296 282,00
1 969 282,00
8 400 865,00
57 048 303,00

Konkretus uždavinys – 4.8. Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą
kainą laiku gauti kokybiškų ir tvarių paslaugų; modernizuoti socialinės
apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad būtų socialinės apsaugos galimybių
Įgyvendinamos veiklos
Socialinių paslaugų prieinamumas bei kokybė Lietuvoje išlieka nepakankami, todėl reikia stiprinti
paslaugų ir pagalbos sistemą didinant paslaugų aprėptį ir kokybę.
Integruotas ir bendruomenines paslaugas (neįskaitant bendrųjų socialinių paslaugų) senatvės pensijos
amžiaus asmenims ir asmenims su negalia 2018 m. gavo 6,9 proc. visų senatvės pensijos amžiaus asmenų ir
asmenų su negalia. Siekiama, kad šis rodiklis 2030 m. siektų 12 proc. Ilgalaikė priežiūra ir Perėjimas nuo

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išlieka iššūkiu vidutiniu laikotarpiu.
Reikia įgyvendinti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, institucinės globos pertvarką, plėtoti
nestacionarias ir bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, jaunuoliams.
Vaiko teisių užtikrinimas ir apsauga Lietuvoje yra prioritetinis klausimas. Nors šioje srityje
įgyvendinta nemažai iniciatyvų, aktuali išlieka vaikų skurdo, vaikų socialinės atskirties problema. Vaikų,
kuriems gresia skurdo ir (ar) socialinės atskirties rizika, dalis Lietuvoje sudaro 26,5 proc. (Eurostat, 2019 m.)
ir viršija ES27 vidurkį (22,2 proc.). Skurdo atžvilgiu vienos pažeidžiamiausių grupių Lietuvoje yra asmenys
su vaikais, daugiavaikės šeimos, vaikus auginantys vieniši tėvai, neįgalieji. O socialinės atskirties rizika
gresia ir tiems vaikams, kurių materialinė padėtis gali būti patenkinama ar net labai gera, bet kurie negali
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir džiaugtis visomis savo teisėmis dėl pvz., įtraukios aplinkos
stokos, prevencinių veiklų, užkertančių kelią didesnėms rizikoms, stokos. Atsižvelgiant į tai, svarbu plėtoti
ir stiprinti sisteminę pagalbą vaikams ir šeimoms, kuri padėtų užtikrinti tinkamą visų vaikų visų teisių
įgyvendinimą, kurtų palankią aplinką tiek vaikui, tiek šeimai aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą,
mažintų skurdo bei socialinės atskirties riziką.
Alkoholio, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir priklausomybių paplitimas yra opi Lietuvos
problema (Lietuva yra viena iš lyderių pagal alkoholio suvartojimą), todėl reikia gerinti psichologinės ir
socialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą. Ypač trūksta paslaugų nuo psichoaktyviųjų medžiagų
priklausomiems vaikams bei asmenims, auginantiems vaikus.
Numatoma vystyti socialinės srities viešųjų paslaugų pasidalijimo su nevyriausybinėms ir
bendruomeninėms organizacijoms modelį ir taip prisidėti prie socialinės ekonomikos plėtros.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, ir taip siekiant
užtikrinti asmens, šeimos, bendruomenės socialinę gerovę:
Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų: kurti, teikti ir plėtoti
nestacionarias ir bendruomenines paslaugas: apgyvendinimo su parama (apsaugotas būstas, savarankiško
(grupinio) gyvenimo namai), dienos užimtumo, konsultacinės pagalbos šeimai, asmeninio asistento, atvejo
koordinavimo, pagalbos priimant sprendimus, socialinių dirbtuvių ir kt. paslaugas asmenims, turintiems
intelekto ir (ar) psichikos negalią; apsaugoto būsto sulaukusiems pilnametystės jauniems asmenims, kuriems
buvo teikta socialinė globa institucijoje, ir kurie neina mokytis, paslauga; palydėjimo, pagalbos,
konsultavimo ir kitos paslaugos netekusiems tėvų globos vaikams ir jaunuoliams, bei vaikų globos ir
įvaikinimo šeimoje skatinimas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Vystyti kompleksines paslaugas šeimoms: saugios, sveikos ir darnios aplinkos kūrimas vystant
paslaugas, skirtas padėti šeimoms įveikti sunkumus ir krizes, didinti tėvų sąmoningumą, ugdyti gebėjimus
tinkamai auklėti vaikus, sudaryti geresnes sąlygas derinti šeiminius ir darbo įsipareigojimus, bei kitas šeimų
gyvenimo kokybę didinančias paslaugas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Paslaugų pažeidžiamų vaikų grupėms prieinamumo didinimas įgyvendinant Vaikų garantiją:
kompleksiškai ir individualizuotai teikiamos paslaugos vaikams su negalia, vaikams, kurie dėl savo sveikatos
būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių, bei jų šeimos nariams; neformalios priežiūros ir
savigalbos skatinimas; kitos pažeidžiamų vaikų poreikius atitinkančios nestacionarios ir bendruomeninės
paslaugos. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Vykdyti nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų asmenų psichosocialinę reabilitaciją ir
reintegraciją: reabilitacijos ir reintagracijos veiklose ypatingas dėmesys skiriamas paslaugų prieinamumo
vaikams ar asmenims, auginantiems vaikus, didinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.
Vystyti socialinės srities viešųjų paslaugų pasidalijimo su nevyriausybinėms ir
bendruomeninėms organizacijoms modelį: modelio vystymas, prisidedant prie Lietuvos socialinės
ekonomikos skatinimo. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimos (globėjai, rūpintojai); vaikai ir
jauni asmenys, netekę tėvų globos; šeimos; asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis bei jų
artimieji; pažeidžiami vaikai ir jų šeimos (globėjai, rūpintojai); nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomi
asmenys; paslaugas teikiančios ir administruojančios organizacijos (įstaigos); paslaugas teikiantys ir (ar)
administruojantys darbuotojai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą

Vykdant numatytas veiklas prisidedama prie Institucinės globos pertvarkos. Pertvarka įgyvendinama
siekiant skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir
pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, kaip nustatyta Neįgaliųjų
teisių konvencijoje. Tiesiogiai lygybės ir nediskriminavimo dėl negalios, amžiaus, socialinės padėties
principas bus įgyvendinamas per veiklas, skirtas plėtoti nestacionarias, bendruomenines paslaugas asmenims,
kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir kurie negali pasirūpinti savimi. Be to, dalis paslaugų
suteiks galimybę įsidarbinti ir padidinti namų ūkio pajamas asmenims, kurie prižiūri savimi pasirūpinti
negalinčius šeimos narius, sugrįžti į darbo rinką ir gauti pajamas asmenims iš specifinių socialinės rizikos
grupių (pvz., priklausomybių turintiems asmenims).

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
socialinių paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregionių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

4.8.

ESF

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis
Institucinės globos
pertvarkos tikslinių
grupių asmenys, gavę
bendruomenines
paslaugas
Institucinės globos
pertvarkos tikslinių
grupių asmenys, gavę
bendruomenines
paslaugas
Asmenys, gavę
kompleksines
paslaugas šeimai
Asmenys, gavę
kompleksines
paslaugas šeimai
Asmenys, gavę
bendruomenines
paslaugas, susijusias
su Vaikų garantijos
įgyvendinimu
Asmenys, gavę
bendruomenines
paslaugas, susijusias
su Vaikų garantijos
įgyvendinimu
Asmenys, dalyvavę
psichosocialinės
reabilitacijos ir (ar)
reintegracijos veikloje
Asmenys, dalyvavę
psichosocialinės
reabilitacijos ir (ar)

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

184

614

Asmenys

913

3 044

Asmenys

3 464

11 545

Asmenys

19 043

63 478

Asmenys

274

912

Asmenys

1 358

4 527

Asmenys

69

231

Asmenys

554

1 848

Matavimo
vienetas

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Rodiklis

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Vienetai

2

6

Vienetai

9

46

Matavimo
vienetas

reintegracijos veikloje
Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Savivaldybės,
dalyvavusios veiklose,
skatinančiose NVO ir
bendruomeninių
organizacijų įtraukimą
į socialinės srities
paslaugų teikimą
Savivaldybės,
dalyvavusios veiklose,
skatinančiose NVO ir
bendruomeninių
organizacijų įtraukimą
į socialinės srities
paslaugų teikimą

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.8.

Fondas

ESF

Regiono
kategorija
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

VVL
regionas

Identifikavimo
numeris

Rodiklis

Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių
asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų
kokybę , dalis
Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių
asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų
kokybę , dalis
Asmenų, kurie teigia, kad kompleksinės
paslaugos šeimai padarė teigiamą poveikį, dalis
Asmenų, kurie teigia, kad kompleksinės
paslaugos šeimai padarė teigiamą poveikį, dalis
Asmenų, palankiai vertinančių bendruomeninių
paslaugų, susijusių su Vaiko garantijos
įgyvendinimu, kokybę, dalis
Asmenų, palankiai vertinančių bendruomeninių
paslaugų, susijusių su Vaiko garantijos
įgyvendinimu, kokybę, dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo pradėjo mokytis,
ieškoti darbo, pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, dalis
Asmenų, kurie po dalyvavimo pradėjo mokytis,
ieškoti darbo, pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, dalis
Savivaldybės, kuriose įvyko teigiamas pokytis
įtraukiant nevyriausybines ir bendruomenines
organizacijas į socialinės srities viešųjų paslaugų
teikimą
Savivaldybės, kuriose įvyko teigiamas pokytis
įtraukiant nevyriausybines ir bendruomenines
organizacijas į socialinės srities viešųjų paslaugų
teikimą

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Procentai

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Procentai

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

75

Apklausos
duomenys

Procentai

0

2021

75

Apklausos
duomenys

Procentai

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Procentai

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Procentai

45

2020

45

Projektų
duomenys

Procentai

45

2020

45

Projektų
duomenys

Vienetai

0

2021

2

Apklausos
duomenys

Vienetai.

0

2021

14

Apklausos
duomenys

Matavimo
vienetas

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.8

Kodas
156

Suma (EUR)
17 594 877,00
157 720 252,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.8

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.8
33
VVL regionas

Suma (EUR)
17 594 877,00
157 720 252,00

Suma (EUR)
17 594 877,00
157 720 252,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.8

Kodas
06
08
09

Suma (EUR)
6 386 538,00
53 863 822,00
115.200,00
1.501.440,00
11 093 139,00
102 354 990,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF+

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.8

Kodas
03

Suma (EUR)
17 594 877,00
157 720 252,00

Konkretus uždavinys – 4.9. Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų
bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją
įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių
paslaugų teikimą (ERPF)
Įgyvendinamos veiklos
Mažinant socialinę atskirtį, toliau išlieka poreikis plėtoti socialines paslaugas, pagrindinę investicijų
dalį skiriant bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtrai, užtikrinant institucinės globos pertvarkos
įgyvendinimą. Šios investicijos papildys ESF lėšomis numatomas finansuoti paslaugas. Kartu svarbu diegti
socialines inovacijas, užtikrinti žmogaus teisių standartus, skatinti socialinį aktyvumą, kad būtų atliepti
įvairių socialinių grupių iššūkiai ir poreikiai. Bus įgyvendinamos integruotos priemonės, skirtos socialinei ir
ekonominei marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integracijai.
Apie 10 tūkst. gyventojų laukia socialinio būsto nuo 3 iki 12 metų, priklausomai nuo savivaldybės.
Didžiausias poreikis išlieka gausioms šeimoms (šeimos, auginančioms tris ir daugiau vaikų) bei neįgaliems
asmenims, nes šioms tikslinėms grupėms tinkamo būsto rinkoje pasiūlos nėra arba ji nepakankama.
Siekiant didinti skurdo, socialinės atskirties problemų sprendimo efektyvumą, numatyta skatinti
socialinio verslo kūrimąsi, plėtrą. Svarbu į šių problemų sprendimą įtraukti vietos bendruomenes, todėl bus
taikomas BIVP metodas.

Veiklų pavyzdžiai, siekiant gerinti galimybes apsirūpinti būstu ir stiprinti socialines paslaugas:
Plėtoti socialinį būstą: socialinio būsto plėtojimas, siekiant įgyvendinti vaiko / šeimos teisę į tinkamas
gyvenimo sąlygas ir taip didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų, ypač neįgaliųjų ir gausių šeimų,
integraciją, bei, atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, siekti užtikrinti galimybę naudotis
įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims
(šeimoms) reikalingomis paslaugomis. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Plėtoti ir modernizuoti paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką,
infrastruktūrą: socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos pereiti nuo asmenų, turinčių intelekto ir (ar)
psichikos negalią institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, plėtra savivaldybėse
ir vietos bendruomenėse tikslinės grupės asmenims, įskaitant ir gyvenančius namuose (pvz., pereinamojo tipo
paslaugų bei nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra; grupinio ir savarankiško gyvenimo namai;
apsaugotas būstas; skaitmeninės, technologinės, inžinerinės ir kitos paslaugų infrastruktūros inovacijos,
leidžiančios pagerinti tikslinių grupių asmenų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę; įstaigų, teikiančių
specializuotas stacionarias slaugos ir globos paslaugas asmenims, kuriems reikalinga intensyvi ir
specializuota slaugos ir socialinės globos pagalba, infrastruktūra). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir
Sostinės regionuose.
Plėtoti ir modernizuoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, siekiant didinti
gyventojų socialinę gerovę: nestacionarių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra socialinę riziką patiriantiems ir socialiai pažeidžiamiems asmenims bei asmenims, kuriems nustatyti
socialinių paslaugų poreikiai (išskyrus intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčius asmenis) (pvz., krizių ir
specializuotos pagalbos centrai (pvz., vaikams / šeimoms; nusikaltimų aukoms); dienos centrai (pvz.,
asmenims su kompleksine negalia, senyvo amžiaus asmenims); nakvynės namai benamiams; psichologinės ir
socialinės reabilitacijos centrai (pvz., priklausomoms mamoms su vaikais); psichosocialinės pagalbos
įstaigos/savarankiško gyvenimo namai (adaptacijos namai) asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ir/ar grįžusiems iš įkalinimo įstaigų; atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės, teikiančios
paslaugas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams ir kita infrastruktūra, skirta bendruomeninių paslaugų
teikimui, prioritetą teikiant NVO paslaugų infrastruktūrai). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.
Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties
problemas: socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms
bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra, per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos
įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių
kūrimą ir taikymą ir kt. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Užtikrinti BIVP metodo taikymą: parama vietos plėtros strategijų rengimui, valdymui, stebėsenai,
vertinimui ir aktyviam taikymui ir VVG atstovų kompetencijų stiprinimui (įskaitant VVG tinklaveiką ir
bendradarbiavimą su valdžios institucijomis bei partneriais). Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės
regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Gausios šeimos; neįgalūs asmenys; asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią, jų šeimos
(globėjai, rūpintojai); socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų
aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau
galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis;; nepalankias
sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir
priešmokylinio amžiaus vaikai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas, pagal kurias investuojama į infrastruktūros, reikalingos teikti paslaugas
neįgaliesiems, gausioms šeimoms, socialiai pažeidžiamiems asmenims bei asmenims, kuriems yra nustatytas
socialinių paslaugų poreikis, bus tiesiogiai įgyvendinamas nediskriminavimo dėl negalios, amžiaus,
socialinės padėties principas. Vykdant veiklas, apimančias infrastruktūros plėtojimą ar modernizavimą, bus
reikalaujama ją pritaikyti pagal universalaus dizaino principus.
Be to, dalis paslaugų, kurios bus teikiamos sukurtoje infrastruktūroje, suteiks galimybę įsidarbinti ir
padidinti namų ūkio pajamas asmenims, kurie prižiūri savimi pasirūpinti negalinčius šeimos narius, sugrįžti į
darbo rinką ir gauti pajamas asmenims iš specifinių socialinės rizikos grupių (pvz., priklausomybių
turintiems, iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiems, smurtą patyrusiems asmenims).

Vykdant veiklas numatoma skatinti kurti ir diegti tokius produktus ir paslaugas, kurie būtų pritaikyti
įvairių bendruomenės grupių poreikiams (įskaitant negalią turinčius ar valstybinės kalbos nemokančius
asmenis).

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
socialinių paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis ministerijomis
rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių turinio.
Šio uždavinio ketvirta ir penkta veiklos bus įgyvendinamos taikant integruoto teritorijų vystymo
metodo BIVP formą tikslinėse teritorijose: funkcinėse miestų zonose, miestuose, kurie yra savivaldybių
centrai ir (arba) kuriuose gyvena daugiau nei 6 tūkst. gyventojų, ir pirmiau nurodytų miestų apylinkėse.
Pažeidžiamų grupių atskirties problemos yra aktualios tiek VVL, tiek Sostinės regionuose, todėl veiklos,
skirtos BIVP metodo taikymui, bus įgyvendinamos abiejuose regionuose.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregionių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.
Siekiant ETBT tikslo programų ir šio uždavinio trečiosios veiklos sinergijos, bus skatinamos šalies
pasienyje veikiančios VVG rengiant vietos plėtros strategijas įvertinti veiksmus, planuojamus pagal ETBT
tikslo programas.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

4.9.

ERPF

Sostinės
regionas

RCO65

VVL
regionas

RCO65

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

Rodiklis

Naujų arba
modernizuotų
socialinių būstų
talpumas
Naujų arba
modernizuotų
socialinių būstų
talpumas
Paslaugų asmenims,
turintiems intelekto
ir (ar) psichikos
negalią , vietų
skaičius naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje
Paslaugų asmenims,
turintiems intelekto
ir (ar) psichikos
negalią , vietų
skaičius naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje
Paslaugų socialiai
pažeidžiamiems,
socialinę riziką
(atskirtį)
patiriantiems
asmenims vietų

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

0

593

Asmenys

0

2 371

Vienetai

0

1 458

Vienetai

0

6 883

Vienetai

0

1 071

Matavimo
vienetas

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

RCO80

VVL
regionas

RCO80

Rodiklis

skaičius naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje
Paslaugų socialiai
pažeidžiamiems,
socialinę riziką
(atskirtį)
patiriantiems
asmenims vietų
skaičius naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje
Socialinio verslo
subjektai, per BIVP
projektus gavę
paramą socialinio
verslo kūrimui ar
plėtrai)
Socialinio verslo
subjektai, per BIVP
projektus gavę
paramą socialinio
verslo kūrimui ar
plėtrai)
Bendruomenės
inicijuotos vietos
plėtros strategijos,
kurioms suteikta
parama
Bendruomenės
inicijuotos vietos
plėtros strategijos,
kurioms suteikta
parama

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Vienetai

0

2 756

skaičius

0

26

skaičius

0

129

Matavimo
vienetas

strategijos

0

9

strategijos

0

47

3 lentelė. Rezultato rodikliai

Prioritetas

4. Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

4.9.

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL regionas

RCR67

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Duomenų
šaltinis

Naujų arba modernizuotų socialinių būstų
naudotojų skaičius per metus
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų
naudotojų skaičius per metus

Asmenys

0

2021

593

Asmenys

0

2021

2 371

Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos
negalią , gavusių paslaugas naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per
metus
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos
negalią, gavusių paslaugas naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per
metus
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos
negalią , gyvenančių stacionariose socialinės
globos įstaigose, mažėjimas

Asmenys

0

2020

1 001

Projektų
duomenys

Asmenys

0

2020

4 725

Projektų
duomenys

Asmenys

971

2019

320

Specialusis

Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos
negalią , gyvenančių stacionariose socialinės
globos įstaigose, mažėjimas

Asmenys

5 296

2019

1 747

Sostinės
regionas

Specialusis

Asmenys

0

2020

1 815

VVL regionas

Specialusis

Asmenys

0

2020

4 681

Projektų
duomenys

Sostinės
regionas
VVL regionas

Specialusis

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį)
patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per
metus
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį)
patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per
metus
(Per BIVP projektus paremto socialinio verslo
sukurtų darbo vietų skaičius
(Per BIVP projektus paremto socialinio verslo
sukurtų darbo vietų skaičius

Asmenys

0

2021

26

Asmenys

0

2021

131

Projektų
duomenys
Projektų
duomenys

Sostinės
regionas

Specialusis

Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus
subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant
BIVP strategijas

Suinteresuo
tosios šalys

42

2020

144

RCRR67

Specialusis

Projektų
duomenys
Projektų
duomenys

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
duomenys
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
duomenys
Projektų
duomenys

Tyrimo
ataskaita

Pastabos

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

VVL regionas

Identifikavimo
numeris

Specialusis

Rodiklis

Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus
subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant
BIVP strategijas

Matavimo
vienetas

Suinteresuo
tosios šalys

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

373

2020

752

Duomenų
šaltinis

Tyrimo
ataskaita

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.9

Kodas
125
126
150

Suma (EUR)
9 400 131,00
63 920 891,00
18 083 550,00
123 798 420,00
1 937 176,00
16 338 065,00

5 lentelė. 2 matmuo Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.9

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ERPF
Sostinės regionas
4.9
22
VVL regionas
Sostinės regionas
23
VVL regionas
Sostinės regionas
48
VVL regionas

Suma (EUR)
27 483 681,00
187 719 311,00

Suma (EUR)
532 416,00
12 255 373,00
1 404 760,00
4 082 692,00
27 483 681,00
187 719 311,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.9

Kodas
09

Suma (EUR)
27 483 681,00
187 719 311,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.9

Kodas
03

Suma (EUR)
29.420.857,00
204.057.376,00

Konkretus uždavinys – 4.10 Gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės
priežiūros paslaugų prieinamumą, rezultatyvumą ir tvarumą
Įgyvendinamos veiklos
Numatoma pagrindines investicijas nukreipti sveikatos priežiūros sistemos paslaugų prieinamumui,
kokybei gerinti. Šiuo atžvilgiu itin svarbu gerinti paslaugų kokybę investuojant į visuomenės sveikatos ir
pirminę sveikatos priežiūrą, kuri yra svarbi siekiant sustiprinti ligų prevenciją ir padėti žmonėms aktyviau
valdyti savo sveikatą. Taip pat investicijos planuojamos į integruotų slaugos ir socialinių paslaugų plėtrą bei
tikslinių grupių asmenų ir sveikatos specialistų skaitmeninio sveikatos raštingumo didinimą.
Toliau išlieka svarbios investicijos, skirtos skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, ugdyti sveikatos
raštingumą, didinti gydymo priemonių veiksmingumą ir rezultatus bei didinti lėtinių ligų ir sunkių traumų
valdymo efektyvumą skatinant inovatyvių paslaugų teikimo modelių, susietų su pasiektais rezultatais,
diegimą.
Planuojama daugiau dėmesio skirti sveikatos ir socialinių skirtumų mažinimui tarp vaikų, užtikrinant
galimybę naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Veiklų pavyzdžiai, siekiant gerinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybę,
prieinamumą, veiksmingumą bei sumažinti regioninius sveikatos priežiūros skirtumus:
Skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir
atsparumą: integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų
sukūrimas ir įdiegimas (mobilių ir nuotolinių sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo modelių sukūrimas ir
įdiegimas), rizikos sveikatai veiksnių, lemiančių lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų
plitimą bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės
sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms (ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms,
įskaitant vaikus bei pagyvenusius asmenis) didinimas.
Prevencinės priemonės apimtų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą, bandomųjų
projektų, naujų iniciatyvų diegimą, skaitmeninių ir inovatyvių priemonių ir bendruomeninių iniciatyvų, skirtų
stiprinti neformalųjį sveikatos švietimą ir ankstyvųjų intervencijų taikymą, diegimui. Numatoma skatinti
dalyvavimą prevencinėse programose, gerinti programų kokybę ir organizavimą.
Ypač didelį dėmesį planuojama skirti vaikų sveikatos stiprinimui, teikiant šiuolaikiškas visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas bei įgyvendinant prevencines programas.
Taip pat įgyvendinant prevencines priemones numatoma didinti psichikos sveikatos stiprinimo,
priklausomybės ligų ir savižudybių prevencijos paslaugų prieinamumą ir skatinti įvairias iniciatyvas vaikų ir
jaunimo, vyresnio ir darbingo amžiaus žmonių tikslinėse grupėse.
Įgyvendinant Vaiko garantijos iniciatyvas numatoma stiprinti psichosocialinę negalią turinčių vaikų ir
jų šeimos narių ar globėjų psichikos sveikatą ir psichologinę gerovę finansuojant mokslo įrodymais grįstų
psichologinių ir (ar) psichoterapinių paslaugų vaikui iki 18 metų amžiaus teikimą nuo raidos sutrikimo ar
psichosocialinės negalios nustatymo momento bei psichosocialinių ir (ar) psichoterapinių paslaugų vaiko
artimiesiems teikimą, taip pat specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
Šios veiklos bus įgyvendinamos VVL ir Sostinės regionuose.
Stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą: numatoma didinti pirminės sveikatos priežiūros (PSP)
komandos teikiamų paslaugų spektrą finansuojant PSP komandos narių kompetencijų stiprinimą,
orientuojantis į darbą komandoje, integruotų paslaugų teikimą. Stiprinant užkrečiamų ligų valdymą
numatoma didelį dėmesį skirti infekcijų kontrolės komandų formavimui, specialistų kvalifikacijos
tobulinimui ir perkvalifikavimui. Toliau tęsiama skatinamoji socialinė parama rizikos grupėms ambulatorinio
tuberkuliozės gydymo metu. Taip pat parama bus teikiama pacientų bei jų artimųjų žinių ir įgūdžių
stiprinimo priemonėms, ypač susijusioms su savarankišku lėtinių ligų valdymu, PSP įstaigų vertinimo
sistemos tobulinimui ir gerų darbo rezultatų siekimui, jų stebėsenai, siekiant įvertinti pasiektų rezultatų
naudą, paciento kelio PSP grandyje modelio diegimui integruojant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
(paslaugų teikimo algoritmų, metodikų parengimas, diegimas, specialistų mokymai). Prioritetas teikiamas
nuotolinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų diegimui bei plėtojimui (sveikatos priežiūros
specialistų kvalifikacijos tobulinimas/perkvalifikavimas, metodinių dokumentų parengimas, nacionalinio visą
parą veikiančio ūmių būklių sveikatos priežiūros pagalbos centro bandomoji veikla ir pan.). Numatoma didelį
dėmesį skirti naujų inovatyvių PSP veiklos ir efektyvių paslaugų teikimo modelių sukūrimui, išbandymui,
diegimui (apimant reikalingų specialistų kvalifikacijos tobulinimą/perkvalifikavimą, diagnostikos ir gydymo
standartų, algoritmų ir kitų metodinių dokumentų parengimą ir įdiegimą, pacientų sveikatos raštingumo
veiklas ir kt.) ir jau esamų – plėtojimui: gerinant keliomis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūrą,
plečiant odontologinę pagalbą neįgaliems ir turintiems specialių poreikių pacientams, stiprinant tęstinę ir
integruotą psichikos sveikatos priežiūrą (taikant atvejo vadybą, diegiant inovatyvius modelius ir teikiant
paslaugas bendruomenėje). Šios veiklos bus įgyvendinamos VVL regione.
Užtikrinti kokybiškos specializuotos asmens sveikatos priežiūros prieinamumą ir atitikimą
pacientų poreikiams: numatoma pagal naują paslaugų teikimo modelį, pagrįstą regioniniu
bendradarbiavimu pertvarkyti GMP paslaugų teikimo organizavimą, savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros įstaigose (ASPĮ) diegiant efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, užtikrinant
prieinamas ambulatorines specializuotas, paslaugas, optimizuojant savivaldybių ASPĮ teikiamų aktyvaus
stacionarinio gydymo paslaugų asortimentą. Taip pat planuojama skatinti inovatyvių paslaugų teikimo
modelių sukūrimą ir įdiegimą, esamų paslaugų teikimo modelių tobulinimą (paslaugų teikimo „žaliųjų
koridorių“ principu modelis; pagal atrankinės patikros ir ankstyvosios diagnostikos programas teikiamų
paslaugų organizavimo modelis, kt.). Numatoma finansuoti bandomųjų paslaugų teikimo ir apmokėjimo
modelių, susietų su pasiektais rezultatais, sukūrimą, išbandymą, įdiegimą. Prioritetas bus teikiamas sveikatos
priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui pagal nacionaliniu lygiu suformuotą kvalifikacijos
tobulinimo krepšelį, trūkstamų specialybių reikiamos kvalifikacijos įgijimo plėtojimui, diagnostikos ir

gydymo standartų, valdymo metodinių dokumentų parengimui ir įdiegimui, tikslinių asmenų grupių sveikatos
raštingumo didinimui, pacientų įgalinimo veikloms, arčiau bendruomenės teikiamų paslaugų prieinamumo
didinimui. Didelį dėmesį numatomą skirti specialistų kvalifikacijos tobulinimui, teikiant nuotolines gydytojų
/ slaugytojų tarpusavio konsultacijas. Šios veiklos bus įgyvendinamos VVL regione.
Plėtoti ilgalaikės priežiūros sistemą: numatoma finansuoti specialistų, teikiančių ilgalaikės priežiūros
paslaugas stacionarinėje ir ambulatorinėje grandyse, kompetencijų bei kvalifikacijos įgijimą (slaugytojai,
slaugytojų padėjėjai, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai / ilgalaikės priežiūros asistentai).
Investicijos bus nukreiptos metodologinio centro, skirto savanorių ir neformalių pagalbos ilgalaikės
priežiūros srityje tiekėjų kompetencijų ugdymui, sukūrimui. Taip pat bus finansuojamas tikslinių ilgalaikės
priežiūros paslaugų diegimas (ypač dimensijos ir Alzheimerio ligų srityse) ir plėtojimas savivaldybių
lygmens ASPĮ bei integralios pagalbos paslaugų užtikrinimas asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi
(senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus neįgalių asmenų socialinė globa ir slauga namuose; neįgalių vaikų
socialinė globa ir slauga namuose (įtraukiant ir vaikų ugdymą); šeimos narių konsultavimas (pagalba
prižiūrint patiems). Šios veiklos bus įgyvendinamos VVL ir Sostinės regionuose.
Užtikrinti sveikatos specialistų pasiūlą: investuoti į specialistų rengimą (įskaitant studentų
pritraukimą į studijas, profesinę praktiką, studijų procesą ir kt.), siekiant pritraukti specialistus darbui
sveikatos sistemos prioritetinėse investavimo srityse; įgyvendinti paskatų sveikatos priežiūros specialistams
priemones, sukuriant ir įdiegiant sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo ASPĮ
modelį, sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros specialistų dalijimosi/nukreipimo tinklų modelį, skirtą spręsti
specialistų trumpalaikius ir ilgalaikius trūkumus regionų lygmeniu, sukurti ir įdiegti inovatyvių paslaugų
teikimo modelius, kai skirtingų sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos yra integruojamos ir
pritaikomos prie konkrečių paslaugų poreikio, besikeičiančių technologijų ar sveikatos sistemos iššūkių
(angl. Task shifting). Šios veiklos bus įgyvendinamos VVL regione.

Pagrindinės tikslinės grupės
Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; neįgalūs asmenys, senyvo
amžiaus asmenys; vaikai; jaunimas; rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys; asmenys, priskiriami
pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms; asmenys, sergantys daugybinėmis lėtinėmis
ligomis; asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės priežiūros poreikis; asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai ir kiti sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant veiklas, bus siekiama užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas.
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
sveikatos priežiūros paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis
ministerijomis rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių
turinio.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregionių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai

Prioritetas
4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

4.10.

ESF

Sostinės
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis

VVL
regionas
Sostinės
regionas

VVL
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis

Sostinės
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis

VVL
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis

Sostinės
regionas

EECO18

VVL
regionas

EECO18

VVL
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis

VVL
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis

Sostinės
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis

VVL
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas

VVL
regionas
Sostinės
regionas

Specialusis
produkto
rodiklis
Specialusis
produkto
rodiklis

Rodiklis
Asmenys dalyvavę
sveikatos raštingumo
didinimo veiklose
Asmenys dalyvavę
sveikatos raštingumo
didinimo veiklose
Specialistai dalyvavę
kvalifikacijos
tobulinimo /
perkvalifikavimo
veiklose
Specialistai dalyvavę
kvalifikacijos
tobulinimo /
perkvalifikavimo
veiklose
Psichosocialinę negalią
turinčių vaikų ar jų
šeimos narių / globėjų,
gavusių paslaugas,
skaičius
Psichosocialinę negalią
turinčių vaikų ar jų
šeimos narių / globėjų,
gavusių paslaugas,
skaičius
Paramą gavusių
nacionalinio, regionų ar
vietos lygmens
viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų ar
valstybinių institucijų
skaičius
Paramą gavusių
nacionalinio, regionų ar
vietos lygmens
viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų ar
valstybinių institucijų
skaičius
Asmenų, kurie dalyvavo
veiklose, skirtose
savarankiškam lėtinės
ligos valdymui, skaičius
Tikslinių grupių
asmenų, gavusių naujas
ar patobulintas
psichikos sveikatos
priežiūros paslaugas,
skaičius
Asmenys, gavę
integralios pagalbos
paslaugas
Asmenys, gavę
integralios pagalbos
paslaugas
Asmenys, gavę
ilgalaikės priežiūros
paslaugas
Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos,
įgyvendinusios
sveikatos priežiūros
specialistų įgalinimo,
pritraukimo ir išlaikymo
bandomuosius projektus
Asmenys, dalyvavę
kvalifikacijos įgijimo
veiklose
Asmenys dalyvavę
sveikatos raštingumo
didinimo veiklose

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenys

2 500

25 000

Asmenys

13 600

136 000

Asmenys

320

1 600

Asmenys

3 032

34 460

Asmenys

75

750

Asmenys

225

2 250

Skaičius

0

27

Skaičius

18

351

Asmenys

5 000

25 000

Asmenys

1 050

10 500

Asmenys

293

975

Asmenys

1 615

5 382

Asmenys

0

6 000

Skaičius

5

104

Skaičius

24

240

Asmenys

2 500

25 000

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
4.10.

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato

VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas
VVL
regionas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Duomenų
šaltinis

Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių
sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis

Procentas

0

2021

80

Duomenys iš
projektų

Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių
sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis

Procentas

0

2021

80

Duomenys iš
projektų

Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių /
patobulinusių kvalifikaciją, dalis

Procentas

0

2021

90

Duomenys iš
projektų

Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių /
patobulinusių kvalifikaciją, dalis

Procentas

0

2021

90

Duomenys iš
projektų

Procentas

0

2021

40

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

40

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

80

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

80

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

70

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

25

Apklausos
duomenys

Procentas

0

2021

70

Apklausos
duomenys

Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai
vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

Procentas

0

2021

80

Apklausos
duomenys

Integralios pagalbos paslaugų gavėjų, palankiai
vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

Procentas

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Integralios pagalbos paslaugų gavėjų, palankiai
vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

Procentas

90,8

2020

95

Apklausos
duomenys

Psichosocialinę negalią turinčių vaikų šeimos
narių / globėjų pasitenkinimas gautomis
paslaugomis
Psichosocialinę negalią turinčių vaikų šeimos
narių / globėjų pasitenkinimas gautomis
paslaugomis
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis
Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo
kokybė po dalyvavimo veiklose, skirtose
savarankiškam lėtinės ligos valdymui, dalis
Tikslinių grupių asmenų, kurių gyvenimo kokybė
pagerėjo gavus naujas ar patobulintas psichikos
sveikatos priežiūros paslaugas, dalis
Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis

Pastabos

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Rodiklis

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Duomenų
šaltinis

Procentas

0

2021

80

Duomenys iš
projektų

Procentas

0

2021

80

Duomenys iš
projektų

Matavimo
vienetas

rodiklis
VVL
regionas
VVL
regionas

Specialusis
rezultato
rodiklis
Specialusis
rezultato
rodiklis

Sveikatos priežiūros specialistai, kurie po
dalyvavimo veiklose, mažiausiai dvejus metus
dirbo sveikatos priežiūros įstaigose
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo
kvalifikaciją, dalis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.
4

Fondas
ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.10

Kodas

Suma (EUR)

158

5.127.982,00
122.143.331,00
3.368.100,00
67.323.410,00

159

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.
4

Fondas
ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.10

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr.
Fondas
Regiono kategorija
uždavinys
4
ESF
Sostinės regionas
4.10
VVL regionas

Kodas

Suma (EUR)

01

8.496.082,00
189.466.741,00

Kodas

Suma (EUR)

33

8.496.082,00
189.466.741,00

Kodas

Suma (EUR)

06

1.787.500,00
9.116.250,00
3.340.482,00
148.727.081,00
3.368.100,00
31.623.410,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.
4

Fondas
ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.10

10
09

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ESF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.10

Kodas
03

Suma (EUR)
8.496.082,00
189.466.741,00

Konkretus uždavinys – 4.11. Užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos
priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos
priežiūrą
Įgyvendinamos veiklos
Investicijas numatoma skirti sveikatos sistemos kokybei, prieinamumui ir efektyvumui gerinti, kad ji
geriau reaguotų į dažnesnių lėtinių sveikatos sutrikimų, visuomenės senėjimo ir sveikatos netolygumų
iššūkius. Itin svarbu stiprinti PSP grandį (įskaitant psichikos sveikatą), teikiančią visapusišką, tęstinę ir
koordinuotą priežiūrą, ir kuri yra labai svarbi gerinant ligų prevenciją. Siekiant sumažinti išvengiamų
hospitalizacijų lygį numatoma kuo daugiau sveikatos priežiūros problemų išspręsti PSP grandyje tęsiant
investicijas į PSP.
Mažinant regioninius sveikatos priežiūros prieinamumo ir sveikatos rezultatų skirtumus numatoma
plėtoti ekonomiškai efektyvesnes ambulatorines ir dienos stacionaro diagnostikos ir gydymo paslaugas
užtikrinant regionų gyventojų poreikius. Senėjant visuomenei didėja ilgalaikės priežiūros poreikiai. Programa
rems sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų integravimą bei plėtrą. Skaitmeninės sveikatos
sprendimai, kurie sudarytų prielaidas individualizuotai sveikatos priežiūrai, efektyviam sveikatos sistemos

resursų valdymui, nėra pakankamai išvystyti, todėl toliau bus diegiami reikalingi skaitmeniniai sveikatos
sprendimai. Investicijas į infrastruktūrą paslaugų, kurių tolesnė plėtra tiesiogiai susijusi su ligoninių teikiamų
stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų apimčių mažinimu bei paslaugų konsolidavimu, numatoma pradėti
tik patvirtinus asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų planą, pagrįstą regioniniu
bendradarbiavimo modeliu, siekiant didinti savivaldybių ir regionų ligoninėse teikiamų paslaugų kokybę,
saugą ir efektyvumą, tinkamai pritaikyti infrastruktūrą pagal pasikeitusį paslaugų profilį bei tinkamai
išnaudoti turimus žmogiškuosius resursus. Tai investicijos į savivaldybių lygmens ASPĮ teikiamų bazinių
paslaugų infrastruktūros modernizavimą ir į ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui reikalingos
infrastruktūros sukūrimą. Taip pat numatoma finansuoti socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus
asmenims infrastruktūros bendruomenėje sukūrimą bei modernizavimą.
Užtikrinant regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto ASPĮ tinklo veiklą ir jo pritaikymą
ekstremaliosioms situacijoms numatoma investicijas taip pat nukreipti į GMP paslaugų organizavimo ir
valdymo pertvarką pagal patvirtintą GMP paslaugų teikimui organizuoti reikalingos infrastruktūros
modernizavimo planą. GMP teks didesnis krūvis užtikrinant pacientų, ypač gyvenančių regionuose, kuriems
reikalinga skubi stacionarinė priežiūra, transportavimą į šią priežiūrą teikiančias ligonines, tarp jų ir pacientų
su ūmiomis būklėmis – į specializuotus centrus.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros kokybę, prieinamumą,
veiksmingumą bei sumažinti regioninius sveikatos priežiūros skirtumus:
Sustiprinti pirminę sveikatos priežiūrą: tęsiant 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpio investicijas
į PSP numatoma finansuoti infrastruktūrą, reikalingą PSP komandų teikiamų paslaugų plėtrai bei paslaugų
kokybei ir veiksmingumui gerinti, taip pat ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai.
Prioritetas skiriamas telekomunikacijų technologijų priemonių ir skaitmeninių sprendimų diegimui siekiant
plėtoti nuotolines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti tolygų šių paslaugų
prieinamumą. Didinant pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą po šeimos
gydytojo komandos darbo valandų bei mažinant pacientų, vykstančių į stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų skubiosios medicinos pagalbos skyrius dėl medicinos pagalbos,
srautus, numatoma finansuoti nacionalinio visą parą veikiančio ūmių būklių sveikatos priežiūros pagalbos
centro infrastruktūros sukūrimą. Taip pat planuojama finansuoti infrastruktūrą, reikalingą PSP ir visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų integravimui, 2014-2020 m. ES investicijų laikotarpiu išbandytų modelių,
skirtų pagerinti neįgaliųjų ir poliligotų pacientų priežiūrą, pritaikymui bei diegimui nacionaliniu mastu bei
naujų inovatyvių ir efektyvių PSP veiklos modelių, ypač skirtų vaikų sveikatos priežiūrai gerinti, bandymui
bei įdiegimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Modernizuoti GMP paslaugas: pereinant nuo fragmentuoto link centralizuotai valdomo GMP tinklo,
numatoma finansuoti GMP paslaugų teikimui organizuoti reikalingos infrastruktūros modernizavimą / plėtrą:
GMP automobilių su reikiama įranga įsigijimą, GMP brigadų patalpų modernizavimą, skaitmeninių
sprendimų diegimą (elektroninio formato GMP pagalbos teikimo protokolų paketo integravimas, diagnostinių
duomenų perdavimo infrastruktūros sukūrimas ir įdiegimas ir kt.) ir kt. Taip pat išliekant ekstremalių
situacijų, ypač masinių epidemijų, grėsmėms numatomos investicijos į būtiną GMP infrastruktūrą, kad
užtikrinti tolygų, nenutrūkstamą ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalių sveikatai
situacijų metu. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.
Užtikrinti kokybiškos specializuotos asmens sveikatos priežiūros prieinamumą ir atitikimą
pacientų poreikiams: numatoma finansuoti ASPĮ paslaugų, organizuojamų pagal naują paslaugų teikimo
modelį, paremtą regioniniu bendradarbiavimu, infrastruktūros modernizavimą. Parama skiriama savivaldybių
lygmens ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių, reanimacijos ir (ar) intensyvios terapijos
modernizavimui, naujų, efektyvesnių skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelių diegimo
infrastruktūrai (skaitmeniniai sprendimai paslaugų kokybės rodiklių rinkimui, analizavimui, stebėsenai,
laboratorinės įrangos tyrimams atlikti įsigijimas ir kt.). Planuojama savivaldybių ASPĮ plėtoti psichikos
sveikatos priežiūros dienos stacionaro, psichosocialinės reabilitacijos, ambulatorinių specializuotų, dienos
stacionaro, dienos / ambulatorinės chirurgijos paslaugų infrastruktūrą bei savivaldybės lygiu teikiamų
stacionarinių paslaugų, atitinkančių pertvarkos kriterijus, infrastruktūrą ir pritaikyti savivaldybių lygmens
ASPĮ infrastruktūrą darbui ekstremalių situacijų ir krizių metu, diegti paslaugų teikimo procesų
skaitmenizavimą. Taip pat planuojama investuoti į integruotos sveikatos priežiūros paslaugų (onkologijos,
kardiologijos, neurologijos ir kitose srityse) teikimo modelių infrastruktūros tobulinimą, kad savivaldybių
gyventojai laiku gautų aukščiausio lygio, geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Didelį dėmesį
numatoma skirti integruotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, nuotolinių konsultacijų skaitmeninių
sprendimų infrastruktūros sukūrimui ar modernizavimui. Planuojama diegti integruotų paslaugų teikimo

skaitmeninius sprendinius, skirtus veiklos procesų skaitmenizavimui ir analizės galimybių užtikrinimui,
leidžiančius vertinti tam tikra liga ar sveikatos sutrikimu sergančiam pacientui teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų organizavimo, paslaugų kokybės bei efektyvumo rodiklius. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir
Sostinės regionuose.
Plėtoti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą: įgyvendinant ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo
reformą numatoma savivaldybių lygmens ASPĮ plėtoti stacionarines slaugos paslaugas žmonėms,
sergantiems Alzheimeriu, senatvine demencija, bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, taip pat plėtoti ir
modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą bendruomenėje
(savarankiško gyvenimo namų, globos namų infrastruktūros plėtra; globos namų ir bendruomeninių paslaugų
aplinkos pritaikymas Alzhaimeriu, senatvine demencija sergantiems asmenims, negalią turintiems asmenims;
skaitmeninės, technologinės, inžinerinės ir kitos paslaugų infrastruktūros inovacijos, leidžiančios pagerinti
tikslinių grupių savarankiškumą ir gyvenimo kokybę). Vykdant ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti
reikalingos infrastruktūros pritaikymo ir modernizavimo veiksmų planą kiekvienos savivaldybės ir regiono
lygmenimis numatomos investicijos į būtinus infrastruktūrinius pokyčius, kurie apimtų šias paslaugas
teikiančių įstaigų patalpų įrengimą, transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui namuose, įsigijimą,
inovatyvių technologijų diegimą ir plėtrą, mobilios įrangos įsigijimą, techninės pagalbos priemonių įsigijimą.
Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Pagrindinės tikslinės grupės
Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; neįgalūs asmenys, senyvo
amžiaus asmenys; vaikai; jaunimas; asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir kiti sveikatos
priežiūros srityje dirbantys specialistai; asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės priežiūros poreikis; asmenys,
priskiriami pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms; asmenys, sergantys daugybinėmis
lėtinėmis ligomis.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant veiklas, apimančias infrastruktūros plėtojimą ar modernizavimą, bus reikalaujama ją
pritaikyti pagal universalaus dizaino principus.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas.
Uždavinio investicijomis gali būti remiama dalis tvarios miestų ir funkcinių zonų plėtros veiksmų
įgyvendinamų ITI būdu, šias investicijas derinant su ESFIP 5 prioriteto investicijomis siekiant bendrų tikslų
sveikatos priežiūros paslaugų plėtros srityje. Investicijų apimtis / detalumas derinami su atitinkamomis
ministerijomis rengiant Nacionalines ir Regionų plėtros programas ir priklauso nuo pasirenkamų uždavinių
turinio.

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Numatoma sudaryti visas galimybes juos atlikti esant poreikiui, tačiau kol kas tarpregionių ar
tarpvalstybinių veiksmų nenumatoma.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Numatoma naudoti subsidijas, nes planuojamos vykdyti veiklos susijusios su viešųjų paslaugų
teikimu, kurios negeneruoja pajamų.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

4.11.

ERPF

Sostinės
regionas

Specialusis

Rodiklis
Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų
infrastruktūros, kuriai
skirta parama,
pajėgumas

Matavimo
vienetas
Asmenų
skaičius per
metus

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

98 000

494 000

Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis
Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų
infrastruktūros, kuriai
skirta parama,
pajėgumas
GMP paslaugų
infrastruktūros, kuriai
skirta parama,
pajėgumas
GMP paslaugų
infrastruktūros, kuriai
skirta parama,
pajėgumas
Paramą gavusios asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos, pritaikiusios
paslaugų teikimą pagal
regioninio
bendradarbiavimo
modelį
Paramą gavusios asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos, pritaikiusios
paslaugų teikimą pagal
regioninio
bendradarbiavimo
modelį
Ilgalaikės priežiūros
paslaugų infrastruktūros,
kuriai skirta parama,
pajėgumas
Ilgalaikės priežiūros
paslaugų infrastruktūros,
kuriai skirta parama,
pajėgumas
Socialinių paslaugų
senyvo amžiaus
asmenims vietų skaičius
naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje
Socialinių paslaugų
senyvo amžiaus
asmenims vietų skaičius
naujoje ar
modernizuotoje
infrastruktūroje

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Asmenų
skaičius per
metus

315 000

1 575 000

Asmenų
skaičius per
metus

158 000

790 000

Asmenų
skaičius per
metus

400 000

2 000 000

Skaičius

4

19

Skaičius

12

59

Asmenų
skaičius per
metus

0

33 600

Asmenų
skaičius per
metus

0

78 400

Skaičius

0

591

Skaičius

0

3 069

Matavimo
vienetas

3 lentelė. Rezultato rodikliai

Prioritetas

4.Socialiai
atsakingesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

4.11.

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Duomenų
šaltinis

Sostinės
regionas

Specialusis

Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui
gyventojų, skaičius

Vienetai

25,1

2019

16

Higienos
institutas

VVL
regionas

Specialusis

Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui
gyventojų, skaičius

Vienetai

34,8

2019

16

Higienos
institutas

Sostinės
regionas

Specialusis

GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugos
suteiktos per 15 min. (mieste), 25 min. (kaime),
dalis

Procentas

91,4 ir 81,6

2019

95 ir 90

Valstybinė
ligonių
kasa

VVL
regionas

Specialusis

GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugos
suteiktos per 15 min. (mieste), 25 min. (kaime),
dalis

Procentas

91,4 ir 81,6

2019

95 ir 90

Valstybinė
ligonių
kasa

Sostinės
regionas

Specialusis

Pacientų, gaunančių ilgalaikės priežiūros paslaugas
vieno langelio principu, dalis

Procentas

0

2021

50

Apklausos
duomenys

VVL
regionas

Specialusis

Pacientų, gaunančių ilgalaikės priežiūros paslaugas
vieno langelio principu, dalis

Procentas

0

2021

50

Apklausos
duomenys

Sostinės
regionas

Specialusis

Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines
paslaugas naujoje ar modernizuotoje
infrastruktūroje skaičius per metus

Asmenų
skaičius per
metus

0

2021

745

Duomenys
iš projektų

VVL
regionas

Specialusis

Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines
paslaugas naujoje ar modernizuotoje
infrastruktūroje skaičius per metus

Asmenų
skaičius per
metus

0

2021

3 863

Duomenys
iš projektų

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.11

Kodas
127

Suma (EUR)
39.401.033,00
217.712.704,00
4 583 556,00
40 402 955,00

126

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.11

Kodas
01

Suma (EUR)
43.984.589,00
258.115.659,00

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr.
Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
4
ERPF
Sostinės regionas
4.11
33
VVL regionas

Suma (EUR)
43.984.589,00
258.115.659,00

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.11

Kodas
09

Suma (EUR)
43.984.589,00
258.115.659,00

8 lentelė. 7 matmuo. ESF+, ERPF, SF ir TPF lyčių lygybės matmuo
Prioriteto Nr.

Fondas

4

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
4.11

Kodas
03

Suma (EUR)
43.984.589,00
258.115.659,00

