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DEL SEIMO EUROPOS REIKALU KOMITETO PATEIKTO PASIÜLYMO

Teikiame Jums informacij4 apie nevyriausybinio sektoriaus itraukim4 igyvendinant 2014-
2020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq program? (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes kanclerio 2015 m. balandùio 30 d. rezoliucija Nr. 9-1407 del Seimo Europos reikalq
komiteto pateikfo pasiülymo).

Partnerystés principo igyvendinimas itvirtintas tiek Europos S4jungos (toliau - ES)
reglamentuose, tiek nacionaliniuose teisès aktuose. Tai yra svarbi ES sanglaudos politikos

igyvendinimo nuostata, kuriai pastaruoju metu skiriama daug demesio. Siekdama sustiprinti
partnerystç, Finansq ministerija, rengdama 2014-2020 metq ES fondq investicijq veiksmq
program4 (toliau - Veiksmq programa), èmesi naujq iniciatyvr¡ jai skatinti:

1) Partnerystes sutarties ir Veiksmq programos projektams parengti dar 2010 metais
buvo sudaryta 2014-2020 metq ES struktürines paramos komisija, i kuri4 itraukti ministerijq,

igyvendinanðiqjq institucijq, ekonominiq ir socialiniq bei regioniniq partneriq atstovai;
2) 2012 metais parengtos Partnerystes principo taikymo ES struktärines paramos

procese gairès, kuriose detaliai paai5kinama, kaip ekonominiai ir socialiniai partneriai gali dalyvauti
visuose ES struktÍiriniq fondq valdymo etapuose;

3) Veiksmq programos planavimo etape buvo organizuojami vie5i aptarimai ir
diskusijos, kuriuose dalyvavo ministerijq, agentäry atstovai, ekonominiai ir socialiniai partneriai.

Visa partneriams aktuali informacija skelbiama vie5ai ES struktäriniq fondq svetainese

(www. espar arna.lt, www. e sinve sticij o s. lt).
Patvirtintoje Veiksmq programoje uZtikrintas bendradarbiavimas su ekonominiais ir

socialiniais partneriais, tarp jq ir su nevyriausybinemis organrzacijomis (toliau - NVO), visuose
Veiksmq programos igyvendinimo etapuose (planavimas, igyvendinimas, stebesena, vertinimas):

1) ekonominiai ir socialiniai partneriai itraukiami i Veiksmq progr¿Imos igyvendinimo
stebesen4. Sudarytame Veiksmq programos stebesenos komitete (toliau - Komitetas) i5 55

balsavimo teisg turinðiq nariq 27 yru ekonominiq ir socialiniq partneriq atstovai (i5 jq 6 - NVO
atstovai). Komiteto nariai gali teikti siülymus del aktualiq klausimq itraukimo i Komiteto posédZio

darbotvarkês projekt4 ir svarstymo Komiteto posedyje, taip pat siül¡i steigti darbo grupes, kad bätq
uZtikrintas tinkamas Komiteto funkcijq atlikimas;

2) ekonominiai ir socialiniai partneriai itraukti i iS ES struktüriniq fondq lèSq bendrai

finansuojamq projekq atrankos kriterijq svarstym4 ir tvirtinim4. NVO atstovai, akryviai
dalyvaudami Komiteto darbe, turi galimybç prisidèti prie to, kad ES struktûrinir¿ fondq le5omis bütq
finansuojami tie projekfai, kuriais labiausiai prisidedama prie Veiksmq progr¿Imos tikslq

igyvendinimo;
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3) nustatytas privalomas Veiksmq progr¿rmos priemoniq igyvendinimo dokumentq
projektq derinimas su ekonominiais ir socialiniais partneriais (vadovaudamosi Veiksmq progr¿rmos
administravimo taisykliq 69 punktu ministerijos privalo informuoti ekonominius ir socialinius
partnerius apie rengiamus projektq finansavimo s4lygq apra5us);

4) ekonominiai ir socialiniai partneriai itraukti i darbo grupes konkreðioms Veiksmq
programos planuojamoms priemonèms aptarti, organizuojami susitikimai ir vie5os diskusijos,
kuriuose aptariamos ministerij q planuoj amos Veiksmq programos priemonés ;

5) ekonominiai ir socialiniai partneriai turi galimybç dalyvauti Finansq ministerijos
organizuojamq teminiq darbo grupiq veikloje. Pavyzdùiul Horizontaliúq principq igyvendinimo
prieZiüros darbo grupeje, sudar¡oje finansq ministro 2014 m. sausio 21 d. isakymu Nr. 1K-014,
dalyvauja 7 NVO atstovai. Pateikç motyvuotus pra5ymus jie taip pat galètr¡ büti itraukti i Vertinimo
koordinavimo, vertinimo projektq prieZiuros, Informavimo koordinavimo ir kiû¿ grupit¿ veikl4 ir
taip prisideti prie efektyvesnio 20142020 metq ES fondq investicijq panaudojimo;

6) numatytos konkreðios Veiksmq programos priemonès, kurias igyvendinant bus

finansuojamos ivairios NVO iniciatyvos, jq kompetencijq tobulinimas, organizuojami mokymai ir
kt. NVO yra itraukiamos i projektq igyvendinim4 kaip projektq partneriai, paslaugq teikêjai at yra
tiesioginiai naudos gavejai (lentelö ,,Veiksmq programos prioritetai ir konkretûs uZdaviniai, kuriuos

igyvendinant numatytas NVO dalyvavimas", pridedama).

Finansq ministerijos iniciatyva 2015 m. birZelio 16 d. buvo suorganizuotas susitikimas su

visomis suinteresuotomis Salimis NVO lukesðiams ir bendradarbiavimo galimybems panaudojant

2014-2020 metr¿ ES fondq investicijas aptarti. Sio susitikimo metu buvo detaliai pristat¡rtos

Veiksmq programos priemonés, kurias igyvendinant galetr¿ dalyvauti NVO, apsikeista

nuomonémis, kaip padidinti NVO vaidmeni panaudojant ES struktäriniq fondq leSas, kokios
problemos trukdo NVO aktyviau dalyvauti planuojant ir igyvendinant priemones ir kt. Tçsdama

konstruktyvr¿ dialog4 tarp valstybes institucijq ir NVO Finansq ministerija pasiülê kit4 susitikim4
organizuoti 2015 m. rugsejo viduryje ir aptarti pùangq planuojant konkreðias Veiksmq programos

priemones bei pletojant bendradarbiavim4 su NVO.

PRIDEDAMA. Priedas ,,Veiksmq progr¿rmos prioritetai ir konkrettis uZdaviniai, kuriuos

igyvendinant numatytas NVO dalyvavimas", 3 Iapai.

Finansu viceministras Alovzas Vitkauskas

Vilija Semetienè, tel. (S 5) 219 4496, el. p. Vilija.Semetiene@frnmin.lt

Danute Burakiene, tel. (S 5) 239 0126, el. p. D.Burakiene@finmin.lt
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7. KOKYBISKO

UZIMTUMO IR

DALYVAVIMO DARBO

RINKOJE SKATINIMAS

7.3. Galimybès gaut¡ darba suteikimas

ieSkantiems darbo ir neaktyviems

asmenims, iskaitant ilgalaikius bedarbius

ir asmenis, nutolusius nuo darbo rinkos,

pasitelkiant vietos uZimtumo iniciatyvas

ir remiant darbo jègos judumq.

Investicinis prioritetas

7.4. Jaunimo, visq pirma nedirbanðio ir

nesimokanðio, iskaitant marginaliq

bendruomeniq jaunimq ir tq, kuriam kyla

socialinês atskirt¡es pavojus, ilgalaikê

¡ntegracija i darbo rinka, taip pat ir

igyvendinant Jaunimo garantijtl

iniciatyvq.

7.3.1. Padidint¡ gyventojq, ypað ilgalaikirJ ir nekvalifikuotq

bedarbiq bei neigaliqiq, uåimtumq.

7.3.4. Pagerinti visuomenês, verslo ir vieðojo sektoriaus

supratimq apie moterq ir vyrq lygiq galimybiq bei

nediskriminavimo dél amåiaus, negalios ir kitq pagrindq

principq taikymq ¡r sust¡printi gebèjimus atpaZinti bei

Salinti diskriminavimo apraiökas'

Konkretus uËdavinys

8.1. Investic¡jos ¡ sve¡katos ir socialinq

infrastruktúra, kuria prisidedama prie

nacionalinès, regionq ¡r v¡etos plètros, su

sveikatos bükle susijusios nelygybés

maãinimo, socialinés itraukties
skatinimo, suteikiant geresne prieigq prie

socialiniq, kultüriniq ir rekreaciniq
paslaugq, ir peréjimo nuo ¡nstituc¡n¡q

prie bendruomeniniq paslaugq.

pRoGRAMOS PRIORITETAI lR UzDAVlNlAl, KURIUOS IGYVENDINANT

oRGAN IZACIJ U DALYVAVI MAS

7.4.1. Sumaãint¡ ned¡rbanõio, nesimokanðio ir mokymuose

nedalyvaujanðio 15-29 m. amZiaus jaunimo skaiðiq'

8.3. Aktyvi ¡trauktis, visq pirma siek¡ant

skatint¡ lygias galimybes, dalyvavimq

darbo rinkoje ir geresnes isidarbinimo
galimybes.

8.1.1. Padidinti bendruomenêje teikiamq socialiniq

paslaugq dali pereinant nuo institucinès globos prie

bendruomeniniq Paslaugq.

Bedarbiq profesinis mokymas ir neformalus 5v¡etimas, darbo igüdåiq igijimo

rèmimas, profesinés reabil¡tacljos teikimas neigaliesiems ir kt'

Svietimo ir mokymo veiklos, metodinès medäiagos rengimas, adaptavimas ir

konsultavimas, gebéjimq st¡prin¡mas, visuomenès informavimo kampanijos, tyrima

keitimasis patirtimi, projektai, siekiantys moterq ir vyrq lygybês didinimo ir kt.

8.L.3. Pagerinti sveikatos prieäiúros kokybç ir prieinamumi

tikslinêms gyventojq grupèms bei sumazinti sveikatos

netolygumus.

Ankstyvos ¡ntervencijos ir aktyvumo skatinimas: papildomq gebèjimq ir

kompetencijr.l ugdymas, psichologinés socialinés reabilitacijos priemonès,

informavimo apie jauno åmogaus galimybes paslaugos ¡r kt. Integracijos i darbo

rinkq priemonês: profesinis mokymas; darbo ieûdiiq igijimo rèmimas; ldarbinimas

subsidijuojanu darbo rotacija; teritorinis judumas; savanoriSka praktika ir kt.

Veiklos

8.3.1. Padidinti labiausiai nutolusiq nuo darbo rinkos

asmenq integracija i darbo rinkq

Socialinès globos namq senyvo amåiaus asmenims infrastruktúros modernizavimas

ir plètra bendruomenèje; nestacionar¡q, bendruomeniniq paslaugq infrastruktûros

plétra paÍeidiiamoms grupéms ir ieimoms; veiksmai, skatinantys peréjimo nuo

inst¡tucinès socialinès globos prie paslaugq neigaliems suaugusiems asmen¡ms,

turintiems proto ir (ar) psichikos negaliq, ir likusiems be têvq globos vaikams,

iskaitant küdikius, Ëeimoms bendruomenéje ir pagalbos Ëeimai, globèjams s¡stemo!

kurimas.

Ministerijar

Investicijos ¡ ¡nfrastruktüra, sudaranðiq galimybes gerinti sveikatos prieiiüros

prieinamumq socialiai pazeidziamiausioms grupêms; investicijos i vyresnio amåiaus

asmenims budingq ligq prevencijai ir ankstyvai diagnostikai reikalingq infrastruktur¡

ir kt.

psichologinès ir socialinès reabilitacijos ir integracijos i darbo rinkq paslaugos

asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvir¿iq medåiagq, siekiant paskatinti jtl

socialinç itraukt¡; sociokultúrin¡q ìr integrac¡jos i darbo rinka paslaugq teikimas

romams; socialinès integracijos paslaugos paZeidãiamiems asmenims.

SADM

SADM

SAM



Investicinis pr¡or¡tetas

8. SOCTALTNES

ITRAUKTIES DIDINIMAS

IR KOVA SU SKURDU

auk5tos kokybès paslaugas didinimas,
Galimybiq gaut¡ ¡perkamas, darnias i

svarbos socialines Paslaugas.

nt sveikatos prieZiûrq ¡r v¡suotinès

3.2. Pad¡dinti vyresnio darbingo amZiaus asmenq

dalyvavimq darbo rinkoje ir visuomeninéje veikloje

8.4.1. Padidinti bendruomenêje teikiamq paslaugq

prieinamumq ir kokybe, plêtoti paslaugas Seimai

8.5. Socialinès verslininkystès ir
profesinês integracijos socialinèse

imonêse bei socialinès ir solidarumo

8.4.2. Sumaäinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos

prieZiúros kokybç ir prieinamumq tikslinèms gyventojq

grupèms ir skat¡nti sveikq senéjimq

ekonomikos skatinimas siekiant

isidarbinimo galimybes.

Vyr"**.r"t¡* àsmenq itraukimas i savanoriSkos, praktinés patirties perdavimo

iiems panaudoti savo kompetencijas, gebèjimus ir patirti; vyresnio amåiaus zmoniq

motyvavimas, jq savivertés didinimas, siekiant padêti juos ilgiau iSlaikyti darbo

rinkoje, o i5éjusiems iË darbo rinkos lengviau ijq sugriZti ir kt'

: vyresnio amåiaus asmenq ¡trauk¡mas i savanoriËkq veiklq, sudarant sqlygas

plêtros (BIVP) strateg¡jq igwendinimas.

Bendruomenès inicijuojamq v¡etos

veitrr*'" st .tinantys perêjimo nuo institucinês socialinès globos prie paslaugq

nejgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negaliq, ir

likusiems be tévq globos vaikams, iskaitant kudikius, Seimoms bendruomenèje ir

pagalbos Seimai, globéjams sistemos kúrimas; kompleksiniq paslaugq Seimai

teikimas; socialiniq paslaugq teikimas epilepsija sergant¡ems asmenims; socialiniq

paslaugq sistemos stiprinimas, paslaugq kokybès, pasiülos ir paklausos stebêsena,

planavimas bei Prognozavimas'

8.5.1. Paskatinti soc¡alin¡ verslumq ir socialinq atsakomybç

didi na nðiq in¡c¡atyvtl ats¡ radimE

Inrr.it¡.ijos, kuriomis bus stiprinamas tam t¡krq pacientq, nevyriausybinit¡

8.6.1. Pagerinti vietines isidarbinimo galimybes ir didinti

bendruomeniq socialinq integracijq, i5naudojant vietos

bendruomeniq, verslo ir vietos valdZios ryËius

bendradarbiavimas, lygiaverté partnerystê ir Íinios nustatytose sveikatos srityse,

taip pat sudarant sqlygas sveikatos prieZiüros paslaugas rinktis pagal sveikatos

prieiiüros ¡staigq veiklos rezultatus, teikiamq paslaugq kokybç ir saugq; sveikatos

gerinimo programq savivaldybèse parengimas ir igyvendinimas, siekiant maiinti

v¡etos gyventojq sveikatos prieãitros netolygumus; valstybès ir savivaldybiq

atstovr..l, sveikatos srities profesionalq, verslo ¡nstitucijq, NVo ir bendruomeniniq

organizacijq bendradarbiavimo ir kompetencijq stiprinimo skatinimas ir kt.

iq (toliau - NVO), vietos bendruomeniq ir sveikatos prieZiüros specialistq

paor. ¡monéms ar organizacijoms, kurios teikia bendruomenei reikalingas

paslaugas arba prekes, padedanðias sprçsti konkreöiq socialinç problemE; imonitt

socialinês atsakomybês skatinimas; parama socialinio dialogo wstymui ir uzimtu

ir (arba) socialinés politikos lgyvendinimo partnerystei tarp vieËojo, pr¡vataus ¡r

nevyriausybinio sektoriq (nacionaliniu ir vietos lygiu), itraukiant mokymo, kultüros

staigas ¡r vietos bendruomenq.

Bendruomenès inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirëiai maäinti; uäimtumo

skatinimas, padedant bedarbiams ir neaktyviems asmenims igyti naujr.t profesiniq

igudiiq, itraukiant juos i visuomeninç veiklq; neformalios verslumq skatinanëios

iniciatyvos (mentorystè, tarpininkavimas, konsultacijos besikurianðiam verslui ar

individualiq veiklE pradedantiems asmenims) ir kt.



Veiksmq programos

pr¡or¡tetas

9.2. Mokyklos nebaigianëiq asmenq

skaiðiaus maåinimas ir mokYklos

nebaigimo prevencija, lygir¿ galimybitl

gauti geros kokybès ikimokyklini, pradin,i

pagrindini ir vidurini iSsilavinimq,

9. VISUOMENES

Svrmvlns rn

ZvoerSrurU TSTEKLtU

POTENCIALO DIDINIMAS

Investicinis prioritetas

9.3. AukËtojo ir lygiaverëio jam mokslo

kokybês, veiksmingumo ir pr¡einamumo

didinimas siekiant didesnès studentq

¡traukt¡es ir geresnio mokYmosi

paiangumo, atkreip¡ant dèmesi i

9.4. Vienodr{ galimybiq formaliai,

neformaliai ir savarankiSkai mokytis visq

gyvenimq suteikimas visoms amZiaus

grupéms, darbuotojrt Ziniq, igüdäiq ir
kompetencijos ugdymas ir lanksðiq

mokymosi büdq, be kita ko, pasitelkiant

profesini mokymq ir ¡gWos

kompetencijos pripaiinimq, skatinimas.

9.2.2. Sumaiint¡ anksti iË ivietimo sistemos pasitraukusiq i

bendrojo ugdymo programos nebaigusirl asmenq skaiëiq

Konkretus uidavinYs

9.3.1. Siekiant geresnês studijq atit¡kt¡es darbo rinkos ir

visuomenés poreikiams ger¡nti stud¡.iq kokybq ir didinti

studijq prieinamumq

10. VISUOMENES

POREIKIUS

ATITINKANTIS IR

PAZANGUS VIESASIS

VALDYMAS

10.1. Investav¡mas ¡ ¡nstituc¡niq gebêjimq

stiprinimq ir veiksmingesni vieSqji

administravimq bei vieËqsias paslaugas

nacionaliniu, regionq ir vietos

lygmenimis, siekiant reformq, geresnio

reglamentavimo ir gero valdYmo.

9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiqjq mokymo atitikti

darbo rinkos poreikiams ir patrauklumq

9.4.2. Sukurti salygas ir paskatas mokymuisi visq gyvenimq

uZtikrinant veiksmingq pagalbq tobulinantis

tniciatyvq didinti mokiniq, turinðiq specialiUitl ugdymosi poreikiq, itraukti

skatinimas; iniciatyvq vaikq gabumams ugdyti skatinimas'

10.1.2. Padidinti vieiojo valdymo procesq skaidrumq ir

atvirumq

Praktikos darbo vietose pagal profesijq, partnerysté su socialiniais partneria¡s ¡r jq

¡traukimas ¡ studijrl praktikq organizavimo tobulinimas ir igyvendinimas; studentq

verslumo ir kurybiSkumo ugdYmas.

L0.1.3.Pagerinti visuomenei teikiamq paslaugq kokybç,

didinant jq at¡t¡k¡mE visuomenès poreikiams

Veiklos

nm"n,.l, besimokanðiq formaliojo Ëvietimo programose, praktinis mokymas

sektoriniame praktinio mokymo centre;

Iniciatwq didinti profesinio mokymo patrauklumq rémimas'

r'ieSqjq paslaugq darbuotojq kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas

Visuomenès itraukimo i vieËojo valdymo procesus skatinimas; korupcijos

prevencijos ir korupcijos tyrimo efektyvumo didinimas.

Ministerija*

Visuomenei teikiamq paslaugq kokybès ir asmenq aptarnavimo gerinimo iniciatyvq

kúrimas ir igyvendinimas: veiklos, susijusios su paslaugq ir jq teikimo procedürq

analize, paslaugq teikimo tikslingumo vertinimu, paslaugq optimizavimu, jt.| kokybès

standartq kurimu. Taip pat numatoma remt¡ pilieõiq chartijq reng¡mA bei veiklas,

susijusias su paslaugq ir asmenq aptarnavimo kokybês vertinimu ir gerinimu,

vartotojq pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimu, veiksmingesniu vieno

langelio principo taikymu, paslaugq prieinamumo didinimu, koncentruojant

(centralizuojant) jq teikimq atit¡nkamoje (visuomenei pr¡¡mt¡noje ar sutelktq

kompetencijq) vietoje (teritorijoje) ir k¡tr¿ pazangiq paslaugq ir asmenq aptarnav¡mc

kokybe gerinanëirJ priemonir{ kúrimu ir vykdymu. Taip pat bus stiprinami

instituciniai gebêjimai (iskaitant darbuotojq kompetencijq), reikalingi minètoms

lpaslaugq kokybès ir asmenq aptarnavimo gerinimo iniciatyvoms kurti, igyvendinti ir

lkoordinuoti bei darbuotojq orientacijai i klienta didinti.
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11. TECHNINË PARAMA

vETKSMU PROGRAMAI

ADMINISTRUOTI

Finansq ministerijos Europos Sqjungos struktürinès paramos valdymo departamento direktorè

Investicinis prioritetas

1L.1. UZtikrinti efektyvq veiksmq programos

administravimq

Mokymai, renginiq organizavimas.

Ø- 
Loreta Maska liovienê
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