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2021–2027 m. ES fondų investicijų programa Lietuvai  

(ESF+ finansavimo kryptys) 

 
VARTOJAMOS SANTRUMPOS IR TERMINAI 

ESF – Europos socialinis fondas 

MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės 

NEET jaunimas – nedirbantis, nesimokantis ir praktikos neatliekantis jaunimas 

NVO – nevyriausybinės organizacijos 

SVV – smulkusis ir vidutinis verslas 

VVG – vietos veiklos grupės 

VVL – Vidurio ir Vakarų Lietuva 

4 Prioritetas. Socialiai atsakingesnė Lietuva 
 

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 

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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 ugdymą ir 

motyvacijos didinimą (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 „jaunoms“ SVV, 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.  
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Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir konkurencingumą: ugdyti 

darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus, keičiant darbdavių organizacijų ir valdžios 

institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo 

klausimais; skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą bei narystę profesinėse sąjungose ir darbdavių 

organizacijose. 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, nesimokančiam, NEET 

jaunimui, migrantams), neįgalūs suaugę asmenys, vyresnio amžiaus asmenys, darbdaviai ir jų organizacijos, 

darbuotojai ir jų organizacijos, SVV įmonės ir jų darbuotojai, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

 

Uždavinys 4.2 

Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą 

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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 edukologijos 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  
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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. 

 

Uždavinys 4.3 

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

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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.  

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. 

Pagrindinės tikslinės grupės  

Asmenys, patiriantys atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, ir dirbantys 

su šiais asmenimis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai, mokytojai, mokyklos 

bendruomenė, švietimo pagalbos specialistai, užsienio lietuviai, taip pat į Lietuvą atvykstantys/sugrįžtantys 

asmenys. 

 

 

Uždavinys 4.4  

Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo 
galimybes 

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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. 
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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. 

 

 

Uždavinys 4.7 

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

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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 nepalankiose sąlygose gyvenantiems vaikams, padėti socialinę atskirtį patiriantiems 

gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo 

rinką 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; savivaldos, verslo, NVO ir žiniasklaidos atstovai; visuomenė; nacionaliniame savanoriškos 

veiklos modelyje dalyvaujančios organizacijos ir asmenys. 

 

 

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  

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 
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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 proto 

negalią ir (ar) psichikos sutrikimus; 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. 

Užtikrinti nestacionarias, bendruomenines paslaugas, įskaitant ir Vaiko garantijos įgyvendinimą: 

vystyti nestacionarias, bendruomenines paslaugas asmenims, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis 

(išskyrus proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimus turinčius asmenis) ir kurie negali pasirūpinti savimi, siekiant 

garantuoti jų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę: 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); 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 tikslinių grupių poreikius 

atitinkančios nestacionarios ir bendruomeninės paslaugos. 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, bei kitas šeimų gyvenimo kokybę didinančias paslaugas. 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 proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimus ir jų šeimos (globėjai, rūpintojai); vaikai ir jauni 

asmenys, netekę tėvų globos; šeimos; asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis bei jų artimieji; 

nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomi asmenys; paslaugas teikiančios ir administruojančios organizacijos 

(įstaigos); paslaugas teikiantys ir (ar) administruojantys darbuotojai. 

 

 

Uždavinys 4.10  

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

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

Skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinį atsparumą, 

įskaitant ir Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimą: integruoto asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros modelio sukūrimas ir įdiegimas, stiprinant rizikos sveikatai veiksnių valdymą bei didinant paslaugų 

prieinamumą; prevencinių programų integravimas su sveikatos stiprinimo paslaugomis; mobilių ir nuotolinių 

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo modelių sukūrimas ir įdiegimas. Prioritetas teikiamas skaitmeninių 

priemonių ir inovacijų, skirtų gerinti sveikatos raštingumą ir stiprinti ligų prevenciją, sukūrimui ir taikymui. 
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Įgyvendinant prevencines priemones numatoma didelį dėmesį skirti specialistų kvalifikacijos tobulinimui, 

reikiamų kompetencijų didinimui, tikslinių grupių asmenų mokymams, vaikų ir jaunimo, vyresnio ir darbingo 

amžiaus žmonių psichikos sveikatos ir emocinės gerovės stiprinimo priemonėms ir iniciatyvoms, naujų veiklos 

modelių sukūrimui ir išbandymui, visuomenės sveikatos intervencijų veiksmingumo vertinimui, stebėsenai ir 

tyrimų plėtrai. 

Įgyvendinant Vaiko garantijos iniciatyvas numatoma stiprinti psichosocialinę negalią turinčių vaikų ir jų 

šeimos narių ar globėjų psichikos sveikatą ir emocinę gerovę finansuojant psichologinių ir (ar) psichoterapinių 

paslaugų vaikui ir vaiko artimiesiems teikimą, specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Ši veikla bus 

įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Stiprinti užkrečiamųjų ligų valdymą: sveikatos priežiūros ir kitų specialistų, dirbančių su tikslinėmis 

asmenų grupėmis, mokymai tuberkuliozės, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), hepatito bei lytiškai 

plintančių ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir valdymo srityje, siekiant valdyti užkrečiamąsias ligas 

tarp socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų bei naujai kylančias užkrečiamųjų ligų 

grėsmes. Prioritetas teikiamas pacientų švietimui, sveikatos specialistų ir visuomenės raštingumo didinimui 

skiepais valdomų infekcijų, tuberkuliozės ir kitų užkrečiamų ligų, kaip COVID, atvejais reaguojant į šių ligų 

sukeliamus padarinius. Toliau tęsiama skatinamoji socialinė parama rizikos grupėms ambulatorinio 

tuberkuliozės gydymo metu. Stiprinant užkrečiamų ligų valdymą numatoma didelį dėmesį skirti infekcijų 

kontrolės komandų formavimui ir jų gebėjimų stiprinimui, taip pat specialistų kvalifikacijos tobulinimui ir 

perkvalifikavimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę, prieinamumą, veiksmingumą: didinant PSP 

komandos teikiamų paslaugų spektrą numatoma finansuoti PSP komandos narių naujų kompetencijų bei 

gebėjimų stiprinimą, orientuojantis į darbą komandoje. Taip pat parama teikiama pacientų žinių įgalinimo 

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, metodikų, aprašų, reikalavimų, diagnostikos ir gydymo standartų 

parengimas ir pan.). Numatoma didelį dėmesį skirti inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių diegimui 

ir plėtojimui: diegiami jau išbandyti inovatyvūs paslaugų teikimo modeliai, skirti pagerinti keliomis lėtinėmis 

ligomis sergančių pacientų priežiūrą bei suteikti odontologinę pagalbą neįgaliems ir turintiems specialių 

poreikių pacientams, pritaikant šiuos modelius nacionaliniu mastu. Taip pat finansuojamas naujų inovatyvių 

PSP veiklos modelių sukūrimas ir diegimas, apimantis reikalingų specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą/perkvalifikavimą, diagnostikos ir gydymo standartų, algoritmų ir kitų metodinių dokumentų 

parengimą ir įdiegimą, pacientų sveikatos raštingumo veiklas ir kt. Taip pat numatoma skirti dėmesį 

psichologinių ir psichoreabilitacijos paslaugų prieinamumo didinimui, bendruomeninių psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtrai, priklausomybės ligomis sergančių asmenų sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės didinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Didinti lėtinių ligų ir sunkių traumų valdymo efektyvumą: siekiant gerinti kokybiškų ir veiksmingų 

GMP, skubiosios pagalbos, specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionams ir tikslinėms 

gyventojų grupėms, planuojama skatinti inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių sukūrimą ir 

įdiegimą, taip pat esamų paslaugų teikimo modelių tobulinimą. Numatoma finansuoti bandomųjų paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo modelių, susietų su pasiektais rezultatais, sukūrimą, išbandymą, įdiegimą, specialistų 

mokymus, kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą. Prioritetas teikiamas pažangių technologijų ir 

skaitmeninių sveikatos sprendimų panaudojimui, sveikatos specialistų kompetencijų didinimui, pacientų 

sveikatos raštingumo didinimui. Numatoma skatinti dalyvavimą prevencinėse programose, gerinti programų 

kokybę ir organizavimą, sukurti ir įdiegti nacionalinę „žaliųjų koridorių“ sistemą integruojant PSP. Didelį 

dėmesį numatomą skirti specialistų kvalifikacijos tobulinimui, teikiant nuotolines gydytojų / slaugytojų 

tarpusavio konsultacijas. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Plėtoti integruotų (slaugos ir globos) ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą: priemonių, skirtų 

efektyviam asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugų integravimui, pasirengimui teikti 
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ilgalaikės priežiūros paslaugas ir jų plėtojimui, diegimas. Siekiant plėtoti integruotas ilgalaikės priežiūros 

paslaugas (paciento namuose ir dienos stacionare ar dienos globos institucijose) planuojama didelį dėmesį skirti 

specialistų kvalifikacijos tobulinimu /perkvalifikavimui, standartizuotų metodinių dokumentų parengimui 

savanorių, bendruomenės narių mokymams, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymui. Ši veikla bus įgyvendinama 

VVL ir Sostinės regionuose. 

Užtikrinti sveikatos specialistų pasiūlą: investuoti į sveikatos priežiūros specialistų rengimą, siekiant 

pritraukti sveikatos priežiūros specialistus darbui Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos prioritetinėse 

investavimo srityse, įgyvendinti paskatų sveikatos priežiūros specialistams priemones, sukuriant ir įdiegiant 

sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje 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). Ši 

veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Pagrindinės tikslinės grupės 

Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys 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. 

6. Specialus prioritetas. Inovatyvūs sprendimai 
 

Uždavinys 6.1 

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

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

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 Sostinės regione  

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  VVLir Sostinės regionuose. 

Pagrindinės tikslinės grupės  

Asmenys, patiriantys atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, ir dirbantys 

su šiais asmeninimis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai, mokytojai, mokyklos 
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bendruomenė, švietimo pagalbos specialistai, užsienio lietuviai, taip pat į Lietuvą atvykstantys/sugrįžtantys 

asmenys. 

 

 

Uždavinys 6.2 

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  
 

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

Socialinių paslaugų prieinamumas, įvairovė ir kokybė Lietuvoje išlieka nepakankami, o augantys 

socialiniai gyventojų poreikiai skatina ieškoti naujų ir veiksmingesnių priemonių juos atliepti. 

Esamas socialinės priežiūros paslaugų organizavimo (teikimo) būdas iš esmės veikia tik kaip 

intervencinė priemonė, t.y. įsikiša tik tuo atveju, kai asmens (šeimos) situacija yra sunkiai pagerinama, ir dėl 

paslaugų įvairovės bei prieinamumo trūkumo neatliepia individualių asmens (šeimos) poreikių. Todėl yra 

reikalinga didinti socialinių priežiūros paslaugų suderinamumą ir atitikimą asmens (šeimos) poreikiams. 

Paslaugų kokybės standartų diegimas ir taikymas socialinių paslaugų srityje yra vis dar pakankamai 

nauja sfera Lietuvoje. Nors socialines paslaugas teikiančios organizacijos pradėjo diegti EQUASS kokybės 

sertifikatą, tačiau kol kas jį įsidiegė nedidelė organizacijų dalis. Be to, socialiniai partneriai identifikuoja 

poreikį diegti EQUASS ir bendruomeninėse socialinių paslaugų įstaigose. Siekiant garantuoti kokybiškas 

paslaugas, reikalinga skatinti paslaugų teikėjus gerinti paslaugų kokybę ir nuolatos tobulėti bei mokytis, 

planuojama tęsti sertifikato palaikymą bei diegimą, o esant poreikiui, kurti nacionalinį kokybės standartą 

socialinių paslaugų srityje. 

Siekiant stiprinti socialinės srities paslaugų ir pagalbos sistemą finansuojamų veiklų, siūlomų 

įgyvendinti socialinių inovacijų būdu, pavyzdžiai: socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo sistemos 

įgyvendinimas; paslaugų standartų diegimas ir taikymas (įskaitant tolesnį EQUASS diegimą); socialinės 

srities paslaugų inovacijų išbandymas (įgyvendinimas), įskaitant socialinių paslaugų valdymo įrankio 

diegimą, techninius ir skaitmeninius paslaugų (pagalbos) organizavimo, valdymo ir teikimo sprendimus, 

tikslinių grupių informavimą, įtraukiant skirtingų sektorių veikėjus. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir 

Sostinės regionuose. 

Pagrindinės tikslinės grupės 

Paslaugas teikiančios ir administruojančios organizacijos (įstaigos); paslaugas teikiantys ir (ar) 

administruojantys darbuotojai; paslaugų gavėjai bei jų artimieji. 

 

 

Uždavinys 6.3 

Gerinti sveikatos priežiūros sistemos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, 
rezultatyvumą ir tvarumą 

Įgyvendinamų veiklų pavyzdžiai 

Skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinį atsparumą: 

integruoto asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros modelio sukūrimas ir įdiegimas, stiprinant rizikos 
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sveikatai veiksnių valdymą bei didinant paslaugų prieinamumą; prevencinių programų integravimas su 

sveikatos stiprinimo paslaugomis; mobilių ir nuotolinių sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo modelių 

sukūrimas ir įdiegimas. Prioritetas teikiamas skaitmeninių priemonių ir inovacijų, įskaitant socialines 

inovacijas, skirtų gerinti sveikatos raštingumą ir stiprinti ligų prevenciją, sukūrimui ir taikymui. Ši veikla bus 

įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Plėtoti integruotų (slaugos ir globos) ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą: priemonių, skirtų 

efektyviam asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugų integravimui, pasirengimui teikti 

ilgalaikės priežiūros paslaugas ir jų plėtojimui, diegimas. Siekiant plėtoti integruotas ilgalaikės priežiūros 

paslaugas (paciento namuose ir dienos stacionare ar dienos globos institucijose) planuojama didelį dėmesį 

skirti specialistų kvalifikacijos tobulinimui / perkvalifikavimui, standartizuotų metodinių dokumentų 

parengimui savanorių, bendruomenės narių mokymams, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymui, socialinių 

inovacijų skatinimui. Ši veikla bus įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose. 

Pagrindinės tikslinės grupės 

Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; senyvo amžiaus asmenys; vaikai; 

jaunimas; rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys; asmenys, priskiriami pagrindinių lėtinių 

neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms; asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės priežiūros poreikis; 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir kiti sveikatos priežiūros srityje dirbantys 

specialistai 

 

 


