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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO IGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

  

IV SKYRIUS 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS 

POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ) 

 

DEVINTAS SKIRSNIS  

PRIEMONĖ NR. 10.1.5-ESFA-V-925 „VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES 

STIPRINIMAS“ 
 

 1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą 

valstybinėje tarnyboje“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. pažangių instrumentų, reikalingų valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti (įskaitant 

mobilumo programas), kūrimas, diegimas ir išbandymas;    

1.3.2. valstybės įstaigų vadovų ugdymo programų (planų), skirtų tobulinti valstybės įstaigų 

vadovų vadybines ir lyderystės kompetencijas, rengimas ir įgyvendinimas;  
1.3.3. valstybės įstaigų vadovų keitimasis gerąja patirtimi; 

1.3.4. projektų vykdytojų ir (ar) partnerių darbuotojų mokymai, remiami tiek, kiek reikia 

priemonės veikloms, nurodytoms 1.3.1 – 1.3.2 punktuose, įgyvendinti. 

     

1.4. Galimi pareiškėjai:  

1.4.1. Valstybės tarnybos departamentas. 

1.5. Galimi partneriai:  

1.5.1. valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įgaliotos formuoti, dalyvauti formuojant ar 

įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos (įskaitant statutinę valstybės tarnybą) valdymo, 

teismų sistemos, prokuratūros ar krašto gynybos srityse. 

 

 

 2. Priemonės finansavimo forma  

           Negrąžinamoji subsidija. 

 

 

 3. Projektų atrankos būdas  

 Valstybės projektų planavimas. 

 

 

 4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 

 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

 Papildomi reikalavimai netaikomi. 
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

Rezultato rodikliai 

R.S.401 „Aukštesniųjų 

vadovų, 

dalyvaujančių pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

finansuotuose 

aukštesniųjų vadovų 

bendradarbiavimo 

tinkluose, dalis“ 

Proc. 0 100 

R.S.403 „Asmenų, kurie 

praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF 

veiklose, skirtose 

stiprinti strategines 

kompetencijas, 

darbe taiko įgytas 

žinias ir gebėjimus, 

dalis“ 

Proc. 0 75 

Produkto rodikliai 

P.S.421 „Pagal veiksmų 

programą ESF 

lėšomis sukurtos ir 

įgyvendintos 

aukštesniųjų vadovų 

ugdymo programos“ 

Skaičius 0 200 

P.S.424 „Viešojo valdymo 

institucijų 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo  pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

vykdytuose 

mokymuose 

strateginėms 

kompetencijoms 

stiprinti“ 

Skaičius 0 200 
 

  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos Projektų vykdytojų lėšos 
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– iki Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

1 448 100 255 547      

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

       

3. Iš viso  

1 448 100 255 547      

 
 


