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Gyventojų apklausos duomenimis, Lie-

tuvoje korupcijos lygis gerokai viršija Eu-

ropos Sąjungos vidurkį. Siekiant spręs-

ti šią problemą, būtina atskleisti esamą 

korupcijos lygio situaciją šalyje. Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 

2016 m. pabaigoje pradėjo įgyvendinti 

projektą, kurio metu numatoma atlik-

ti sociologinius tyrimus apie korupciją 

Lietuvoje „Lietuvos korupcijos žemėla-

pis“. Tyrimų tikslas –  įvardyti realią ko-

rupcijos situaciją, jos pasireiškimo ga-

limybes ir sudaryti sąlygas tinkamoms 

antikorupcinėms priemonėms taikyti. 

Jau penkioliktus metus dirbančios Eu-

ropos socialinio fondo agentūros (ESFA) 

ekspertai vis dažniau sulaukia kvietimų 

pasidalinti savo žiniomis bei praktika. 

Finansų ministerijos prašymu Agentū-

ra vasario ir kovo mėnesį net šešioms 

institucijoms organizuos mokymus apie 

projektų dvigubo finansavimo preven-

ciją ir kontrolę nuo planavimo etapo iki 

administravimo proceso pabaigos. 

Be to, jau antrą kartą Finansų ministe-

rija kartu su ESFA pakvies į mokymus 

Siekiame, kad projektų įgyvendini-

mo procesas būtų kuo paprastesnis ir 

sklandesnis, kad kiekvienas projektų 

vykdytojas gautų aktualią informaciją 

bei išsamias konsultacijas, todėl ir šie-

met sausio 5–13 dienomis savo klien-

tus pakvietėme dalyvauti apklausoje, 

pasidalyti patirtimi, įvertinti suteiktų 

paslaugų kokybę ir padėti mums tobu-

lėti ateityje. Apklausa buvo paskelbta 

mūsų interneto svetainėje www.esf.lt 

Tyrimai padės 
sudaryti Lietuvos 
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Europos socialinio 
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partnere laiko dar 
daugiau klientų

Švietimo mainų paramos fondas nau-

juoju finansavimo laikotarpiu tęsia Lie-

tuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 

plėtros projekto įgyvendinimą. Didžioji 

dalis projekto investicijų, t. y. apie 12 mln. 

eurų, bus skirta studentų judumui pagal 

Erasmus+ ir jungtinių studijų programas 

skatinti. Lietuva prie programos „Eras-

mus“ prisijungė 1999 m. (361 studentas), 

o iki šių metų programos suteiktomis 

galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 

40 tūkst. išvykusių į kitas valstybes stu-

dijuoti jaunų žmonių iš Lietuvos ir dau-

giau kaip 18 tūkst. atvykusių studijuoti į 

Lietuvą. Nuo 2014 m. programa vadina-

ma „Erasmus+“, nes ja gali pasinaudoti 

daugiau žmonių dėl siūlomų įvairesnių 

galimybių.

Apie 1,4 mln. eurų planuojama investuo-

ti į aukštojo mokslo ir studijų Lietuvoje 

pristatymą ir žinomumo didinimą, Lie-

tuvos aukštojo mokslo prekės ženklo po-

puliarinimą tarp užsienio studentų (taip 

pat ir užsienio lietuvių), tarp partnerių 

institucijų ir organizacijų. Projekto tiks-

lams pasiekti reikalingos profesionaliai 

parengtos ir įgyvendintos rinkodaros 

priemonės: dalyvavimas specializuoto-

se parodose, susitikimuose su kitų šalių 

švietimo atstovais, renginių organizavi-

mas, informacijos sklaida internete, re-

klama ir kt.

institucijoms tema „ESF projektai: nuo 

A iki Z“. Šie mokymai skirti visų Euro-

pos Sąjungos investicijas administruo-

jančių institucijų darbuotojams, kurie 

2014–2020 m. programavimo laikotar-

piu dirbs su Europos socialinio fondo 

(ESF) finansuojamomis arba bendrai 

finansuojamomis priemonėmis. Mo-

kymų metu glaustai ir koncentruotai 

bus pristatyti ESF projektų ypatumai, 

praktiniai pavyzdžiai, nuosekliai ap-

tariami visi ESF projektų valdymo eta-

pai – nuo planavimo iki įgyvendinimo. 

Didelis dėmesys taip pat bus skiriamas 

ir projektų dalyvių bei projektų išlaidų 

temoms.

Tarp Europos Sąjungos lėšas Lietuvoje 

administruojančių institucijų ESFA yra 

sukaupusi didžiausią darbo su ESF pro-

jektais patirtį. Mokymus ves ilgametę 

praktinę patirtį turintys ESFA darbuotojai.

ir išsiųsta visiems 2014–2020 m. laiko-

tarpio projektų vykdytojams. Džiaugia-

mės, kad į klausimus atsakė net 56,83 

procento respondentų.

Atliktos apklausos rezultatai  parodė, kad 

69,23 procento respondentų Agentūrą 

mato labiau kaip partnerę, o ne kontro-

lierę (2015 m. buvo 59,59 procento). Net 

89,42 procento apklausos dalyvių Agen-

tūros darbą ir paslaugas įvertino ge-

rai ir labai gerai. Vis dėlto, palyginti su 

2015 m. apklausos duomenimis, paten-

kintų Agentūros darbu ir paslaugomis 

klientų skaičius sumažėjo maždaug 8,5 

procento. Tai būtų galima sieti su naujo 

laikotarpio įsibėgėjimu ir iššūkiais.

Išsamiau apie apklausos rezultatus 

kviečiame skaityti čia.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, planuo-

jama sukurti antikorupcinės socialinės 

reklamos strategiją, rengti ir įgyvendinti 

antikorupcines informacines ir šviečia-

mąsias kampanijas, skirtas korupcijos 

atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti. 

Projektu siekiama nukreipti valstybės 

pastangas į labiausiai korupcijos pažeis-

tus sektorius, mažinti prielaidas korup-

cijai pasireikšti ir didinti Lietuvos gyven-

tojų antikorupcinį sąmoningumą, t.  y. 

ne tik motyvuoti nedaryti korupcinio 

pobūdžio pažeidimų, bet ir skatinti pra-

nešti apie pastebėtą kito asmens daromą 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą ir 

patiems įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Projektas bendrai finansuojamas Euro-

pos socialinio fondo lėšomis, o jo vertė 

siekia 214  989,84 Eur. Planuojama pro-

jekto įgyvendinimo pabaiga –  2020 m. 

spalio mėnuo.

http://www.esf.lt/
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/agentura-partnere-laiko-dar-daugiau-klientu/222

