4 PRIORITETAS
„SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ LIETUVA“
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Vidaus reikalų ministerija

Prioritetinės investavimo kryptys
4.1 uždavinys Didinti užimtumą

Rodikliai
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius
(asm.)

DIDINTI BEDARBIŲ GALIMYBES ĮSIDARBINTI AR 18-29 metų jaunuoliai (asm.)
GRĮŽTI Į DARBO RINKĄ: ADRP priemonės ir kitos Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys

bedarbių kompetencijas bei motyvaciją didinančios kvalifikaciją (vnt.)
priemonės. Prioritetas - ribotas ir vidutines
įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, o ypač Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui dirbantys,
įskaitant savarankišką darbą (vnt.)
nekvalifikuotiems asmenims, ilgalaikiams
bedarbiams, vyresnio amžiaus asmenims, NEET
Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo
jaunimui, migrantams
dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą (vnt.)

Sostinė

VVL

7 599

46 507

1 520

9 301

3 682

19 319

3 420

22 928

4 179

25 579

SKATINTI NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMĄ: didinti

Neįgalūs asmenys (asm.)

610

5 082

(atkurti) neįgaliųjų profesinius gebėjimus, ugdyti
bendruosius ir specialiuosius gebėjimus bei atliepti
individualios pagalbos poreikius

Neįgalieji kurie baigę dalyvauti pradėjo dirbti
(asm.)

195

1 626

Prioritetinės investavimo kryptys
4.7 uždavinys Skatinti aktyvią įtrauktį ir

užtikrinti lygias galimybes
UŽTIKRINTI PAGALBĄ TIEMS, KURIEMS
LABIAUSIAI JOS REIKIA:
- socialinės integracijos 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

Rodikliai

Sostinė

VVL

3 843

13 463

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį)
patiriančių asmenų, kurie po dalyvavimo
pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo
arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis
(proc.)

30

30

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį)
patiriančių asmenų, kurie teigia, kad paslaugos
padarė teigiamą poveikį, dalis (proc.)

60

60

Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką
(atskirtį) patiriantys asmenys (asm.)

Prioritetinės investavimo kryptys
4.8 uždavinys Suteikti galimybes gauti kokybiškas

paslaugas ir didinti jų prieinamumą
UŽTIKRINTI PERĖJIMĄ NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ: nestacionarios ir
bendruomeninės paslaugos asmenims, turintiems intelekto ir (ar)
psichikos negalią bei netekusiems tėvų globos vaikams ir
jaunuoliams, vaikų globos ir įvaikinimo šeimoje skatinimas

Rodikliai
Institucinės globos pertvarkos
tikslinių grupių asmenys, gavę
bendruomenines paslaugas (asm.)
Institucinės globos pertvarkos
tikslinių grupių asmenų, palankiai
vertinančių gaunamų paslaugų
kokybę, dalis (proc.)

Sostinė

VVL

614

3 044

95

95

912

4 527

95

95

Asmenys, gavę bendruomenines

PASLAUGŲ PAŽEIDŽIAMŲ VAIKŲ GRUPĖMS PRIEINAMUMO paslaugas, susijusias su Vaikų
DIDINIMAS ĮGYVENDINANT VAIKO GARANTIJĄ: kompleksiškai garantijos įgyvendinimu (asm.)
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

Asmenų, palankiai vertinančių
bendruomeninių paslaugų, susijusių
su Vaiko garantijos įgyvendinimu,
kokybę, dalis (proc.)

Prioritetinės investavimo kryptys
4.9 uždavinys Didinti integraciją užtikrinant

aprūpinimą būstu ir kuriant paslaugų infrastruktūrą

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

PLĖTOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ: socialinio būsto

Rodikliai

Sostinė

VVL

Paslaugų asmenims, turintiems intelekto ir
(ar) psichikos negalią , vietų skaičius naujoje
ar modernizuotoje infrastruktūroje (vnt.)

1 458

6 883

Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos
negalią , gavusių paslaugas naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per
metus (asm.)

1 001

4 725

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

320

1 747

Naujų arba modernizuotų socialinių būstų
talpumas (asm.)

593

2 371

593

2 371

plėtojimas, siekiant įgyvendinti vaiko / šeimos teisę į
tinkamas gyvenimo sąlygas ir taip didinti nepalankias
sąlygas turinčių asmenų, ypač neįgaliųjų ir gausių šeimų, Naujų arba modernizuotų socialinių būstų
naudotojų skaičius per metus (asm.)
integraciją

Prioritetinės investavimo kryptys
4.10 ir 4.11 uždaviniai Gerinti ilgalaikės priežiūros

paslaugas

Rodikliai

Sostinė

VVL

975

5 382

95

95

Socialinių paslaugų senyvo amžiaus
asmenims vietų skaičius naujoje ar
modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)

591

3 069

Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines
paslaugas naujoje ar modernizuotoje
infrastruktūroje skaičius per metus (asm.)

745

3 863

Asmenys, gavę integralios pagalbos
paslaugas (vnt.)

PLĖTOTI ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ SISTEMĄ:
- integralios pagalbos paslaugų užtikrinimas
asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi;
- socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus
asmenims infrastruktūros bendruomenėje
plėtra ir modernizavimas

Integralios pagalbos paslaugų gavėjų,
palankiai vertinančių gaunamų paslaugų
kokybę, dalis (proc.)

SADM LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
ES lėšų paskirstymas
Regionai
ESF+

ERPF

Sostinės

9,7 %

12,32 %

VVL

90,3 %

87,68 %

Regionai

ESF+ (mln. Eur)

ERPF (mln. Eur)

Iš viso lėšų (mln. Eur)

Sostinės

ES 49,47

ES 32,07

ES 81,54

ES+LT 98,95

ES+LT 64,13

ES+LT 163,08

ES 459,6

ES 228,12

ES 687,72

ES+LT 540,7

ES+LT 268,38

ES+LT 809,08

ES 509,07

ES 260,19

ES+LT 639,65

ES+LT 332,51

ES 769,26

VVL
Iš viso

ES+LT 972,16

7

Reikiamų sąlygų įgyvendinimas
Reikiama sąlyga

Kriterijai

Būklė

4.1. Strateginė politikos
programa siekiant aktyvios
darbo rinkos politikos

5 kriterijai:
1.
profiliavimo ir poreikių vertinimo tvarka;
2.
informacija apie laisvas darbo vietas;
3.
užtikrinama, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir priežiūra
būtų vykdomi bendradarbiaujant su suinteresuotais subjektais;
4.
ADRP stebėsenos, vertinimo ir priežiūros tvarka;
5.
kokybiškas jaunimo užimtumas

įgyvendinta

4.2. Nacionalinė lyčių
lygybės strateginė programa

4 kriterijai:
1.
problemos nustatomos remiantis įrodymais;
2.
priemonės, sprendžiančios lyčių nelygybės problemas;
3.
duomenų rinkimo pagal lytį tvarka;
4.
užtikrinama, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir priežiūra būtų
vykdomi bendradarbiaujant su suinteresuotais subjektais

iš dalies
įgyvendinta

4.4. Nacionalinė strateginės
politikos programa, skirta
socialinei įtraukčiau ir
skurdo mažinimui

4 kriterijai:
1.
faktiniais duomenimis pagrįsti poreikiai;
2.
priemonės, skirtos užkirsti kelią segregacijai visose srityse ir su ja kovoti
(užimtumas, paslaugos);
3.
institucinės globos pertvarkos priemonės;
4.
užtikrinama, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir priežiūra būtų
vykdomi bendradarbiaujant su suinteresuotais subjektais

neįgyvendinta

IP suderinamumas su NKL
NKL

2021-2027 IP

Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant
prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės
ekonomikos skatinimo

Didinti galimybes bedarbiams įsidarbinti ir (ar)
grįžti į darbo rinką

1)

2)

KVALIFIKACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO PRIEMONĖ – skirta sudaryti
galimybę darbo ieškantiems asmenims (bedarbiams ir užimtiesiems)
mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir
kompetencijas pagal profesinio mokymo programas ir jų modulius,
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tarp jų - ir aukštojo
mokslo modulius.
VERSLUMO SKATINIMO PRIEMONĖ – skirta investuoti į darbo vietų,
prisidedančių prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų
įgyvendinimo bei žiedinės ekonomikos skatinimo, steigimą, mokant
subsidiją verslą kuriantiems asmenims. Numatoma darbo vietų steigimą
subsidijuoti bedarbiams ir asmenims, keičiantiems, ekonominę veiklą,
kuriuos paveikė veiklos pokyčiai įmonėse, vykdomų veiklų nutraukimas
dėl Covid – 19 pandemijos sukeltos krizinės situacijos, sudarant galimybę
steigti darbo vietą ne tik sau, bet ir kitam bedarbiui.

INDIVIDUALIZUOTOS ADRP PRIEMONĖS, KOMPETENCIJŲ
IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS, MOTYVACIJOS DIDINIMAS

(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

4.2. UŽDAVINIO SIEKIS - DIDINTI ŠVIETIMO IR MOKYMO SISTEMŲ KOKYBĘ
IR REZULTATYVUMĄ

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;

•

vystyti švietimo sistemos
kompetencijų centrus;

•

gilinti švietimo sistemos dalyvių
analitines ir sprendimų priėmimo
kompetencijas.

•

10

4.3. UŽDAVINIO SIEKIS - DIDINTI ŠVIETIMO PRIEINAMUMĄ SUDARANT VIENODAS
GALIMYBES GAUTI KOKYBIŠKAS IR ĮTRAUKIAS ŠVIETIMO IR MOKYMO PASLAUGAS

11

4.4. UŽDAVINIO SIEKIS - SKATINTI LANKSČIAS KOMPETENCIJŲ KĖLIMO,
KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMO IR PERSIKVALIFIKAVIMO GALIMYBES

12

4.5. UŽDAVINIO SIEKIS - GERINTI ŠVIETIMO, MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ KIEKVIENAM PASLAUGAS TOBULINANT INFRASTRUKTŪRĄ (I)

13

4.5. UŽDAVINIO SIEKIS - GERINTI ŠVIETIMO, MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ KIEKVIENAM PASLAUGAS TOBULINANT INFRASTRUKTŪRĄ (I)

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)

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.
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ŠMSM LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
ES lėšų paskirstymas
Regionai
ESF+

ERPF

Sostinės

10,6%

10,6 %

VVL

89,4 %

89,4 %

Regionai

ESF+ (mln. Eur)

ERPF (mln. Eur)

Iš viso lėšų (mln. Eur)

Sostinės

ES 28,41

ES 17,03

ES 45,44

ES+LT 56,82

ES+LT 34,07

ES+LT 90,89

ES 239,59

ES 143,67

ES 383,26

ES+LT 281,88

ES+LT 169,02

ES+LT 450,90

ES 268,00

ES 160,70

ES+LT 338,70

ES+LT 203,09

ES 428,70

VVL

Iš viso

ES+LT 541,78
15

BENDRIEJI RODIKLIAI*
KONKRETŪS UŽDAVINIAI

PRODUKTO

4.2 uždavinys.
Didinti švietimo ir mokymo sistemų
kokybę ir rezultatyvumą

Asmenys, turintys aukštąįį išsilavinimą –
6.280 (Sostinė), 17.890 (VVL)

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

Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius –
1.214 (Sostinė), 7.490 (VVL)

4.4 uždavinys.
Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo,
kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo
galimybes

Neaktyvūs asmenys – 1.770 (VVL)

REZULTATO
Dalyviai, pasibaigus jų
dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją –
5.350 (Sostinė), 15.200 (VVL)

Asmenys, turintys tretinį išsilavinimą – 6.580 (VVL)

Asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei
pagrindinis išsilavinimą – 710 (VVL)
Asmenys, turintys vidurinį arba profesinį (turint
vidurinį) išsilavinimą – 4.600 (VVL)
Mažumos (įskaitant marginalizuotas bendruomenes,
pavyzdžiui, romus) – 710 (VVL)

4.5 uždavinys.
Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi
visą gyvenimą kiekvienam paslaugas
tobulinant infrastruktūrą

Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros
mokymo klasių talpumas –
19.430 (Sostinė), 123.455 (VVL).

Naujos arba modernizuotos švietimo
infrastruktūros naudotojų skaičius per
metus – 16.670 (Sostinė), 99.810 (VVL)

*ŠMSM nustatė ir specialiuosius produkto bei rezultato rodiklius
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REIKIAMOS SĄLYGOS
Reikiama sąlyga: Švietimo ir mokymo sistemos visais lygmenimis strateginė politikos programa.

Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta švietimo ir mokymo sistemai, kuri apima
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

įrodymais pagrįstas įgūdžių numatymo ir prognozavimo sistemas;
absolventų karjeros stebėjimo mechanizmus ir visų amžiaus grupių besimokančių asmenų kokybiško ir efektyvaus orientavimo
paslaugas;
priemones, kuriomis užtikrinama vienoda prieiga prie kokybiško, prieinamo, tinkamo, nesegregacinio ir įtraukaus švietimo ir
mokymo, dalyvavimas jame ir jo užbaigimas, taip pat bendrųjų gebėjimų įgijimas visais lygmenimis, įskaitant aukštąjį mokslą;
visų lygmenų švietimo ir mokymo, įskaitant aukštąjį mokslą, koordinavimo mechanizmą ir aiškų atitinkamų nacionalinių ir (arba)
regioninių įstaigų pareigų paskirstymą;
strateginės politikos programos stebėsenos, vertinimo ir peržiūros tvarką;
priemones, kuriomis orientuojamasi į menkų įgūdžių ir žemos kvalifikacijos suaugusiuosius ir nepalankioje socialinėje ir
ekonominėje padėtyje esančius asmenis, ir įgūdžių tobulinimo kryptis;
priemones, kuriomis teikiama parama mokytojams, instruktoriams ir akademiniams darbuotojams tinkamų mokymosi metodų,
vertinimo ir pagrindinių gebėjimų tvirtinimo klausimais;
priemones, skirtas besimokančių asmenų ir darbuotojų judumui ir tarptautiniam švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų
bendradarbiavimui skatinti, be kita ko, pripažįstant mokymosi rezultatus ir kvalifikacijas.

ŠMSM vertinimu kriterijai laikomi išpildytais.
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NKL IR IP TAKOSKYROS (I)
2021-2027 IP

Švietimo
lygmuo

NKL

Pritraukti naujus švietimo specialistus ir sukurti pagalbos mokytojui ir mokiniui sistemą
Didinti mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą klasės (grupės) lygmeniu, sudarant
tinkamas sąlygas įtraukties būdu ugdytis įvairių ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams
Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias BU mokyklas
Tūkstantmečio mokyklų programos
laboratorine įranga ir priemonėmis
įgyvendinimas (infrastruktūra ir kiti būtini
Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla
ištekliai)
grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantiems vaikams, kuriant naujas ikimokyklinio
Mokytojų, pavaduotojų ir vadovų stiprinimas –
ugdymo vietas ir infrastruktūrą pritaikyti neįgaliesiems efektyviai veikiančiose
konsultacinės pagalbos mokykloms paketas
mokyklose
Pradinis, pagrindinis
STEAM ugdymo ekosistemos vystymas
Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
ugdymas ir vidurinis
Skaitmeninė švietimo transformacija - švietimo
pagrindinio bei neformalaus ugdymo programas vykdančiose švietimo įstaigose
ugdymas
inovacijų, grįstų skaitmeninėmis
Pagerinti švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių
technologijomis, diegimas mokyklose,
kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, suteikti švietimo pagalbą bei koordinuotai
sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir
teikiamas paslaugas
bandymui
Kompleksinių švietimo pagalbos paslaugų įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
Profesinio orientavimo sistemos įdiegimas
plėtra, koncentruojant turimus išteklius ir pritaikant esamą infrastruktūrą bei
aprūpinant trūkstama įranga
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
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NKL IR IP TAKOSKYROS (II)
2021-2027 IP
• Profesinių mokyklų regionuose infrastruktūros gerinimas
pritaikant naujiems iššūkiams
• Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba profesinio
mokymo įstaigų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams iš
nepalankias sąlygas turinčių grupių

Švietimo
lygmuo

NKL

Profesinis
mokymas

Profesinio mokymo turinio atnaujinimas ir profesijos
mokytojų kompetencijų tobulinimas.
Pameistrystė.
Praktinis profesinis mokymas sektoriniuose centruose.
Bendrojo ugdymo programų mokinių skatinimas kartu
su viduriniu ugdymu įgyti profesinę kvalifikaciją.
Eksperimentinių profesinio mokymo programų
vykdymas.

• Sukurti mokytojų rengimui ir edukologijos doktorantūros
vykdymui reikalingą infrastruktūrą
• Skatinti duomenimis ir moksliniais tyrimais grįstą švietimo
Mokytojų
Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos
sistemą
rengimas ir AM tobulinimo sistemos pertvarka
• Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba profesinio
mokymo įstaigų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams iš
nepalankias sąlygas turinčių grupių
Vieningos MVG IT sistemos sukūrimas
• Didinti dalyvavimą MVG
Mokymasis visą Mokymosi / kompetencijų plėtojimo galimybių
• Integruoti žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis, migrantus,
gyvenimą
finansavimas
pabėgėlius ir kt. pažeidžiamas grupes į darbo rinką
Profesinio orientavimo sistemos įdiegimas
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TIKSLAI, KURIŲ SIEKIAMA
4.10 Gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir
ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą,
rezultatyvumą ir tvarumą (ESF)

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

 Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą,
mažinti sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumus
 Didinti sveikatos sistemos atsparumą grėsmėms
 Diegti ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelį
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI (I)
4.10 uždavinys

Rodikliai

Prevencinių
priemonių,
stiprinančių visuomenės sveikatą
bei psichologinę gerovę ir
atsparumą, skatinimas
ESF - 56,4 mln. eurų

Sveikatos specialistų
užtikrinimas
ESF - 14,0 mln. eurų

pasiūlos

Asmenys dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asm.)
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų ar valstybinių institucijų skaičius
Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo
kompetenciją, dalis (proc.)
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę, dalis (proc.)
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros
specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo bandomuosius projektus
(skaičius)
Sveikatos priežiūros specialistai, kurie po dalyvavimo veiklose, mažiausiai
dvejus metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose (proc.)

Reikšmė
160 000
175

80
80

104
80
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI (II)
4.10 ir 4.11 uždaviniai

Rodikliai

Reikšmė

Pirminės sveikatos priežiūros Asmenų, kurie dalyvavo veiklose, skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui,
skaičius
sustiprinimas

25 000

Tikslinių grupių asmenų, gavusių naujas ar patobulintas psichikos sveikatos
priežiūros paslaugas, skaičius
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama,
pajėgumas (asmenų skaičius per metus)

10 500

ESF - 53,0 mln. eurų
ERPF - 60,0 mln. eurų

GMP paslaugų
modernizavimas
ESF - 1,2 mln. eurų

1 575 000

Asmenų, teigusių, kad pagerėjo jų gyvenimo kokybė po dalyvavimo veiklose,
skirtose savarankiškam lėtinės ligos valdymui, dalis (proc.)
Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius (atvejų
skaičius)

70

GMP paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas (asmenų skaičius
per metus)
GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugos suteiktos per 15 min. (mieste), 25 min.
(kaime), dalis (proc.)

2 790 000

16

95 ir 90

ERPF - 46,2 mln. eurų
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI (III)
4.10 ir 4.11 uždaviniai

Rodikliai

Reikšmė

Kokybiškos specializuotos asmens Paramą gavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pritaikiusios
sveikatos priežiūros prieinamumo ir paslaugų teikimą pagal regioninio bendradarbiavimo modelį (skaičius)
atitikimo
pacientų
poreikiams Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis (proc.)
užtikrinimas.

78
60

ESF - 29,4 mln. eurų
ERPF - 153,2 mln. eurų
Ilgalaikės
priežiūros
sistemos plėtojimas.
ESF - 42,0 mln. eurų

paslaugų Asmenys, gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas (asm.)
Ilgalaikės priežiūros paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama,
pajėgumas (asm.)
Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų
paslaugų kokybę, dalis (proc.)

ERPF - 75,5 mln. eurų
Visos investicijų kryptys (išskyrus Specialistai dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose
(asm.)
specialistų pasiūlos užtikrinimą)

6 000
112 000

80
36 000

Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją,
dalis (proc.)

90
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SAM LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
Regionai

ES lėšų paskirstymas
ESF+

ERPF

Sostinės

3,2 %

15,3 %

VVL

96,8 %

84,7 %

Regionai

ESF+ (mln. Eur)

ERPF (mln. Eur)

Iš viso lėšų (mln. Eur)

Sostinės

ES 5,13

ES 39,40

ES 44,53

ES+LT 10,26

ES+LT 78,80

ES+LT 89,06

ES 157,84

ES 217,71

ES 375,56

ES+LT 185,69

ES+LT 256,13

ES+LT 441,83

ES 162,97

ES 257,11

ES+LT 195,95

ES+LT 334,93

ES 420,09

VVL

Iš viso

ES+LT 530,89
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REIKIAMOS SĄLYGOS
Reikiama sąlyga

4.6. Strateginė
politikos
programa
sveikatos
apsaugos srityje

Kriterijai

Būklė

1. sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių, apimant
sveikatos priežiūros srities darbuotojus, planas

Rengiamos 2 plėtros programos
(PP):
1. Sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo PP
2. Sveikatos priežiūros kokybės ir
efektyvumo didinimo PP.

2. priemonės, skirtos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros
paslaugų veiksmingumui, tvarumui, prieinamumui ir įperkamumui
užtikrinti, be kita ko, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, nesantiems
sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemose, įskaitant tuos,
kuriuos sunkiausia pasiekti
3. priemonės, skirtos bendruomeninės globos ir globos šeimoje
paslaugoms skatinti, pasitelkiant deinstitucionalizavimą, įskaitant
prevenciją ir pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir
bendruomenines paslaugas

Kartu su plėtros programomis
rengiamas sveikatos sistemos
poreikių planas (žemėlapis) (angl.
mapping).

25

NKL IR IP TAKOSKYROS
REFORMA: PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS BEI INOVACIJŲ SKATINIMAS
NKL
• Paslaugų kokybės ir pacientų grįžtamojo ryšio vertinimo įrankio sukūrimas;
• Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas;
• Pažangios terapijos centro, skirto inovatyvių pažangios terapijos gydymo metodų prieinamumui užtikrinti ir sveikatos
paslaugų kokybei gerinti, sukūrimas
• Sveikatos sektoriaus skaitmenizavimas ir veiklos procesų modernizavimas
• 1570 Bendrosios Lietuvos populiacijos reprezentatyvios imties viso žmogaus genomo sekos nustatymo tyrimų
2021-2027 IP
• Skatinti prevencines priemones ir inovacijas, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą
• Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę, prieinamumą ir efektyvumą
• Greitosios medicinos pagalbos paslaugų pertvarkymas ir modernizavimas
• Savivaldybių lygmens ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių modernizavimas ir veiksmingų skubios medicinos
pagalbos paslaugų savivaldybėse plėtra
• Psichikos sveikatos dienos stacionaro paslaugų, psichosocialinės reabilitacijos, specializuotų ambulatorinių paslaugų,
dienos stacionaro, dienos chirurgijos paslaugų (savivaldybės lygiu) plėtra; savivaldybės lygiu teikiamų stacionarinių
paslaugų, atitinkančių kriterijus, kokybės ir efektyvumo gerinimas
• Integruotų sveikatos priežiūros modelių veikimo tobulinimas, paslaugų teikimo ir veiklos procesų skaitmeninimas
• Sveikatos specialistų pasiūlos užtikrinimas
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NKL IR IP TAKOSKYROS
REFORMA: ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REFORMA
NKL
• Mobilių komandų suformavimas (ne mažiau 90) aprūpinant reikalingomis priemonėmis;
• Ne mažiau kaip 10 specializuotų dienos centrų didžiuosiuose šalies miestuose įsteigimas ir pacientų logistikai
reikalingos įrangos, informacinių sprendimų, skirtų paslaugų teikimo administravimui vystymui ir nuotoliniam pacientų
stebėjimui įsigijimas;
• 1000 specialistų, teikiančių ilgalaikės priežiūros paslaugas, mokymas.
2021-2027 IP
• Stacionarinių slaugos paslaugų, sergantiems Alzheimeriu, senatvine demencija, plėtojimas, paliatyviosios pagalbos
paslaugų infrastruktūros plėtojimas; tikslinių ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimas ir finansavimas savivaldybių lygmens
ASPĮ
• Ilgalaikės priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtojimas (paslaugas teikiančių tarnybų / įstaigų bazių įrengimas, inovatyvių
technologijų diegimas ir plėtra, transporto priemonių, mobilios įrangos, techninės pagalbos priemonių įsigijimas)
• Specialistų, teikiančių ilgalaikės priežiūros paslaugas stacionarinėje ir ambulatorinėje grandyse, kompetencijų plėtojimas
bei kvalifikacijos įgijimas / perkvalifikavimas
• Metodologinio centro, skirto savanorių ir neformalių pagalbos ilgalaikės priežiūros srityje tiekėjų kompetencijų ugdymui,
sukūrimas
Pastaba: papildant RRF investicijas ES fondų investicijų lėšomis finansuojamas trūkstamo ilgalaikės priežiūros
ambulatorinių paslaugų segmento sukūrimas
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NKL IR IP TAKOSKYROS
REFORMA: SVEIKATOS SISTEMOS ATSPARUMO DIRBTI EKSTREMALIOMIS
SITUACIJOMIS SISTEMINIS STIPRINIMAS

NKL
Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms stiprinimas,
modernizuojant infrastruktūrą ir tobulinant bendradarbiavimo procesus:
•5 infekcinių ligų klasterio kompetencijos centruose
•7 regioninio lygmens ligoninių skubios pagalbos bei reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyriuose

2021-2027 IP
• Greitosios medicinos pagalbos infrastruktūros pritaikymas ekstremalioms situacijoms
• Savivaldybių lygmens ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių infrastruktūros pritaikymas
paslaugų teikimui ekstremalių situacijų atveju
*Įgyvendinant Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo reformą numatomas kompleksiškas
GMP infrastruktūros modernizavimas ir savivaldybių lygmens ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių
infrastruktūros modernizavimas bei pritaikymas paslaugų teikimui ekstremalių situacijų atveju
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4.6 KONKRETAUS UŽDAVINIO
PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Investicijomis siekiama:
•stiprinti ir efektyviai panaudoti kultūros indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką
ir užimtumą bei socialinę įtrauktį;
•didinti kultūros paslaugų įtraukumą ir tolygų prieinamumą, pritaikant visų, ypač
pažeidžiamiausių grupių, poreikiams;
•didinti kultūros sektoriaus, įskaitant KKI, gyvybingumą ir atsparumą.
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PLANUOJAMOMIS INVESTICIJOMIS SPRENDŽIAMI
IŠŠŪKIAI
•

Netolygus kultūros paslaugų prieinamumas, ypač pažeidžiamoms gyventojų grupėms, ir
galimybių pasinaudoti paslaugomis nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar turint tam
tikrų apribojimų (amžiaus, negalios ir pan.) iššūkiai;

•

Kultūros objektų priklausomybė nuo fizinio lankytojų srauto;

•

Neigiamų COVID-19 pandemijos padarinių švelninimas – išaugusi nedarbo, ypač
pažeidžiamiausiose grupėse, tokiose kaip jaunimas, savarankiškai dirbantieji ir mažos
įmonės, rizika ir veiklos tęstinumo iššūkiai;

•

KKI sektoriaus nepakankamas išsivystymas ir konkurencingumas;

•

Didelė priklausomybė nuo valstybės subsidijų, finansavimo šaltinių prieinamumo trūkumas.
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PLANUOJAMOS KULTŪROS VEIKLOS
Planuojamos 4.6 uždavinio „Kultūros vaidmens stiprinimas vystant ekonomiką, socialinę įtrauktį ir socialines
inovacijas (ERPF)“ veiklos siekiant platesnio kultūros potencialo panaudojimo socialinių iššūkių sprendimui ir
socialinio-ekonominio tvarumo stiprinimui, kartu didinant kultūros sektoriaus gyvybingumą ir atsparumą:
1. Skatinti KKI indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką
(VVL – 24,59 mln. Eur., Sostinės regionas – 20,20 mln. Eur.)

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.
2. Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas siekiant paslaugų prieinamumo ir įtraukumo didinimo
(VVL – 50,59 mln. Eur.)

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.
3. Privačių kultūros infrastruktūros ir paveldo objektų pritaikymas įvairių socialinių grupių poreikiams
(VVL – 30,00 mln. Eur., Sostinės regionas – 1,00 mln. Eur.)

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.
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KM LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
ES lėšų paskirstymas

Regionai
ERPF
Sostinės

10,6 %

VVL

89,4%

Iš viso

ERPF (mln. Eur.)
ES 10,60

ES+LT 21,20
ES 89,40

ES+LT 105,18
ES 100,00

ES+LT 126,38
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI
Uždavinio veiklos

PRODUKTO

Skatinti KKI indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą
ekonomiką .

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios vidutinės ir didelės (164)

REZULTATO
Privačiosios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą (iš
kurių: dotacijos, finansinės
priemonės) (8 304 706)

Paramą dotacijomis gavusios įmonės (35)
Paramą finansinėmis priemonėmis (FP)
gavusios įmonės (13)
Nefinansinę paramą gavusios įmonės
(116)
Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas
modernizavimas siekiant paslaugų prieinamumo ir
įtraukumo didinimo;
Privačių kultūros infrastruktūros ir paveldo objektų
pritaikymas įvairių socialinių grupių poreikiams.

Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai
objektai (48)

Paramą gavusių kultūros ir turizmo
turizmo objektų lankytojai
(1 329 346)
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NKL IR IP TAKOSKYROS
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.).
Elektroninės paslaugos ir skaitmeninis turinys yra vienas iš efektyviausių paslaugų
prieinamumo didinimo būdų, todėl „Naujos kartos Lietuva“ plane numatyta:
•Kultūros paveldo, išteklių ir turinio skaitmeninimo, geresnės prieigos užtikrinimui
platesniam vartotojų ratui ir antriniam panaudojimui (kuriant kultūros turiniu grįstas
viešąsias bei privačias paslaugas ir produktus): numatytos investicijos - 30 mln. Eur.

•Lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sukūrimas ir plėtra - panaudojant naujausias
kalbos ir kitas informacines technologijas, modernizuoti lietuvių kalbos paveldo ir
šiuolaikinius išteklius bei pritaikyti juos mokslo, kultūros ir švietimo poreikiams:
numatytos investicijos - 35 mln. Eur.
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INVESTAVIMAS, TAIKANT BIVP METODĄ
TIKSLAS

Mažinti socialines problemas, į jų sprendimą įtraukiant vietos
bendruomenes
ĮGYVENDINIMO BŪDAS

BIVP metodas - per VVG rengiamas ir valdomas vietos plėtros
strategijas
TIKSLINĖS TERITORIJOS:

- miestai, kurie yra savivaldybių centrais ir (arba) kuriuose gyvena
daugiau nei 6 tūkst. gyventojų, ir šių miestų apylinkės
- funkcinės miestų zonos
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INVESTAVIMO, TAIKANT BIVP METODĄ, KRYPTYS
4.7 uždavinys ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias

Rodikliai

galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“(ESF+)

Siekiamos reikšmės 2029
m. pagal NUTS2 regionus
VVL

Sostinės

Gyventojų skurdo ir atskirties problemų, aktualių
vietos bendruomenei, sprendimas

BIVP projektai, kuriuos
įgyvendino NVO ir (arba) kurie
įgyvendinti kartu su partneriu

650

131

(prevencinės priemonės socialiai pažeidžiamiems ir
socialinės rizikos asmenims, pagalba 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)

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

40

40
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INVESTAVIMO, TAIKANT BIVP METODĄ, KRYPTYS
4.9 uždavinys ,,Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų

Rodikliai

bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių
integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą
būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ (ERPF)

Socialinio verslo, kuriančio sunkiau integruojamoms
bendruomenės gyventojų grupėms darbo vietas,
paslaugas ir (ar) prekes, kūrimasis ir plėtra
(socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimas,
testavimas, reikalingos įrangos įsigijimas, rinkodaros
priemonių kūrimas ir taikymas ir kt.)

Vietos plėtros strategijų rengimas, valdymas,
stebėsena, vertinimas, aktyvus taikymas ir VVG
atstovų kompetencijų stiprinimas

Siekiamos reikšmės 2029 m.
pagal NUTS2 regionus
VVL

Sostinės

Socialinio verslo subjektai, per
BIVP projektus gavę paramą
socialinio verslo kūrimui ar
plėtrai

129

26

Per BIVP projektus paremto
socialinio verslo sukurtų darbo
vietų skaičius

131

26

Bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros strategijos,
kurioms suteikta parama

47

9

752

144

(2020 m. –
373)

(2020 m. – 42)

Pilietinės visuomenės ir
privačiojo sektoriaus subjektai,
dalyvavę rengiant ir (ar)
įgyvendinant BIVP strategijas
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VRM LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
Regionai

ES lėšų paskirstymas
ESF+

ERPF

Sostinės

10,6 %

10,6 %

VVL

89,4 %

89,4 %

Regionai

ESF+ (mln. Eur)

ERPF (mln. Eur)

Iš viso lėšų (mln. Eur)

Sostinės

ES 2,46

ES 1,94

ES 4,40

ES+LT 4,93

ES+LT 3,87

ES+LT 8,80

ES 20,78

ES 16,34

ES 37,12

ES+LT 24,45

ES+LT 19,22

ES+LT 43,67

ES 23,24

ES 18,28

ES+LT 29,37

ES+LT 23,09

ES 41,52

VVL
Iš viso

ES+LT 52,47
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