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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

  

IV SKYRIUS 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR 

PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS  

PRIEMONĖ NR. 10.1.5-ESFA-V-924 „VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR 

ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ CENTRALIZUOTAS 

STIPRINIMAS“ 
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo (toliau – ESF) 

lėšomis.  

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

valdymą valstybinėje tarnyboje“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų 

stiprinimas (mokymo turiniui ir tikslinėms grupėms detalizuoti reikalingų tyrimų vykdymas, 

mokymo programų rengimas, mokymų organizavimas ir vykdymas). 

1.4.  Galimi pareiškėjai:  

1.4.1. valstybės institucijos ir įstaigos; 

1.4.2. biudžetinės įstaigos, kurių savininkė yra valstybė, kurios neturi įgaliojimų vykdyti 

viešojo administravimo funkcijas, bet joms suteikti įgaliojimai vykdyti valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymą; 

1.4.3. viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė ir kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymą. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. valstybės institucijos ir įstaigos; 

1.5.2. biudžetinės įstaigos, kurių savininkė yra valstybė, kurios neturi įgaliojimų vykdyti 

viešojo administravimo funkcijas, bet joms suteikti įgaliojimai vykdyti valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymą; 

1.5.3. viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė ir kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymą. 

 

 

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 
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Pagal priemonę finansuojami mokymai, skirti stiprinti strategines kompetencijas valstybės 

tarnautojų ir kitų darbuotojų, kurie dirba institucijoje ar įstaigoje, kuriai taikomas Valstybės 

tarnybos įstatymas ir kurių sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. 

nutarime Nr. X-1511 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų 

institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, 

Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą 

pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių 

kategorijos, patvirtinimo“ arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. 

nutarime Nr. 358 ,,Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie 

ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, išskyrus valstybės įstaigų 

vadovų (Seimo, Prezidento kanceliarijos ir Vyriausybės kanceliarijos bei ministerijų kancleriai, 

Vyriausybės įstaigų vadovai, įstaigų prie ministerijų vadovai (įskaitant centrinių statutinių įstaigų 

vadovus), įstaigų vadovai pavaldūs įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutinius), teismų 

kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas, 

Valstybės kontrolierius) mokymus, skirtus tobulinti vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo 

gebėjimus. 

 

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.403 „Asmenų, kurie 

praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF 

veiklose, skirtose 

stiprinti strategines 

kompetencijas, 

darbe taiko įgytas 

žinias ir gebėjimus, 

dalis“ 

Procentai 75 75 

Produkto rodikliai 

P.S.424 „Viešojo valdymo 

institucijų 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo  pagal 

veiksmų programą 

ESF lėšomis 

vykdytuose 

mokymuose 

strateginėms 

kompetencijoms 

stiprinti“ 

Skaičius 1800 4920 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

– iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

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 

3 692 655 651 645 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

       

3. Iš viso  

3 692 655 651 645 0 0 0 0 0 

 

_________________________________ 

 


