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ĮŽANGA 

 
Trumpa Europos lyčių lygybės instituto istorija 

Pirmą kartą idėja įsteigti Europos lyčių lygybės institutą iškelta 1995 m., o 1999 m. birželio mėn. per 

Stokholme vykusį seminarą Švedijos lyčių lygybės ministras pateikė pasiūlymo įsteigti tokį institutą 

projektą
1
. 

2000 m. gruodžio mėn. Nicoje nustatydama Socialinės politikos darbotvarkę Europos Vadovų Taryba 

pripažino būtinybę didinti sąmoningumą, telkti išteklius ir keistis patirtimi siekiant skatinti lyčių lygybę 

bei įsteigti Europos lyčių lygybės institutą. 

Europos Komisija, vadovaudamasi 2001–2005 m. Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės, atliko 

galimybių studiją. 2004 m. birželio 1–2 d. vykusiame susitikime Užimtumo, socialinės politikos, 

sveikatos ir vartotojų reikalų taryba
2
, remdamasi 2004 m. gegužės 7 d. Airijos, pirmininkaujančios 

valstybės narės, surengto neoficialaus lyčių lygybės ministrų susitikimo rezultatais, pareiškė visiškai 

pritarianti Europos lyčių lygybės instituto steigimo principui ir pabrėžė, kad būtina suformuoti 
struktūrą, kuri galėtų sukurti pridėtinę vertę ir nedubliuotų jau vykdomų funkcijų šioje srityje. 

2004 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba
3
, atsižvelgusi į Lisabonos darbotvarkėje

4
 įtvirtintus 

moterų ir vyrų lygybės tikslus ir įvertinusi ankstesnius svarstymus, pareiškė pritarianti Europos lyčių 

lygybės instituto steigimui ir paprašė Komisijos pateikti specialų pasiūlymą. 

Europos Parlamentas nuo 2002 m. taip pat ragino įsteigti Europos lyčių institutą
5
. 2004 m. 

birželio mėn. jis paskelbė pranešimą apie būsimo Europos lyčių instituto vaidmenį. 

Institutas įsteigtas Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus 2006 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) 

Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą. 

                                                                 

1
 Švedijos pramonės, užimtumo ir komunikacijų ministerijos pranešimas 1999 m. birželio mėn. Stokholme 

vykusiame Europos lyčių institutui skirtame seminare (2000 m. sausio mėn., Stokholmas). 

2 Europos Sąjungos Taryba, pranešimas spaudai 9507/04, p. 11. 

3 Europos Vadovų Taryba, 2004 m. birželio 17–18 d., pirmininkaujančios valstybės išvados, 43 dalis. 

4 Europos Vadovų Taryba, 2000 m. kovo 23−24 d., pirmininkaujančios valstybės išvados, 5 dalis. 

5 Europos Parlamento 2002 m. liepos 4 d. rezoliucija P5-TA (2002)0372, 2004 m. gruodžio 17 d. rezoliucija P5-TA 

(2002) 0606, 2004 m. sausio 14 d. rezoliucija P5-TA (2004) 0023 ir 2004 m. kovo 10 d. rezoliucija P5-TA (2004) 

0167. 
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UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

 

RYŠIAI SU NAUJOS SUDĖTIES EUROPOS PARLAMENTU IR EUROPOS KOMISIJA 
2010 m. Institutas toliau bendradarbiaus su naujos sudėties Europos Parlamentu, ypač Moterų teisių ir 

lyčių lygybės komitetu (FEMM). Bus aptartos Europos Parlamentą dominančios EIGE metinės darbo 

programos sritys ir galimi bendri veiksmai. 

Pokyčiai Komisijoje taip pat atneš daug iššūkių, kai naujas už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę 

atsakingas Komisijos narys pradės planuoti ir įgyvendinti naujas strategijas. Bus sprendžiama, kaip EIGE 

galėtų padėti dirbti Komisijai ir Komisijos nariui. 

NAUJA 2011−2015 M. EUROPOS KOMISIJOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS STRATEGIJA 
EIGE metinėje darbo programoje siekiama suplanuoti ir įgyvendinti veiklą, kuri papildytų pagal šiuo metu 

galiojančias Moterų ir vyrų lygybės gaires vykdomus veiksmus tam tikrose srityse. EIGE veikloje išskirtinos 

kelios prioritetinės sritys, susijusios su ES lyčių lygybės indeksu, stereotipais ir žiniasklaida. Institutas 

glaudžiai bendradarbiaus su Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniu direktoratu 

siekdamas savo veiksmus suderinti su nauja strategija, kuri bus paskelbta 2010 m. vasarą. 

FINANSŲ IR EKONOMIKOS KRIZĖ 
Nepaisant visų ekonomikos gaivinimo strategijų ir pastangų išsivaduoti iš krizės, su lyčių lygybe susijusios 
problemos, pavyzdžiui, susijusios su geresnėmis moterų ir vyrų galimybėmis darbo rinkoje, veikiančia 
socialine apsauga ir visuomenės senėjimu, liko neišspręstos. 
Galimybės didinti lyčių lygybę yra glaudžiai susijusios su šiandiene ekonomikos padėtimi. Norint pasiekti 
lyčių lygybę reikės tokių priemonių ir būdų, kurie leistų sušvelninti krizės padarinius moterims ir vyrams. 

 

NAUJOS ORGANIZACIJOS SUKŪRIMAS 
Steigiant Institutą intensyviausi bus 2010 metai. Būdama palyginti maža ES agentūra, EIGE turės parodyti 

didžiausią kompetenciją ir profesionalumą, nustatydama visas reikiamas vidaus taisykles, parengdama 

dokumentus bei siekdama rezultatų lyčių lygybės srityje. 
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EIGE MISIJA IR PRIORITETAI 2010 M. 

Moterų ir vyrų lygybė − pagrindinė teisė ir bendras Europos Sąjungos principas. „Kova su tebevyraujančia 

lyčių nelygybe įvairiose visuomenės srityse – ilgalaikis uždavinys, nes jam išspręsti būtini struktūriniai ir 

elgesio pokyčiai, taip pat nauja moters ir vyro vaidmenų apibrėžtis. Didėjantis dirbančių moterų skaičius 

yra teigiamas poslinkis, turintis didelį poveikį ES ekonomikos augimui – nuo 1995 m. jis sudaro ketvirtadalį 

metinio ekonomikos augimo. <…> Moterų ir vyrų padėties, susijusios su užimtumo lygiu, darbo 

užmokesčiu, darbo valandų skaičiumi, atsakingomis pareigomis, priežiūros ir namų ruošos pareigų 

pasidalijimu ir skurdo rizika, skirtumai ir toliau išlieka
6
. Tyrimai rodo, kad lyčių lygybė gali būti naudingas 

veiksnys ir kad moterų dalyvavimas darbo rinkoje duoda didelę ekonominę ir socialinę naudą. Investicijos 

į lyčių lygybės politiką padeda užtikrinti didesnį dirbančių moterų skaičių, moterų indėlį į BVP, mokestines 

pajamas ir nemažėjantį tvarų gimstamumą. 

Instituto nuomone, labai svarbu suteikti moterims daugiau galių ir užtikrinti jų finansinį savarankiškumą, 

pasiekti, kad moterų indėlis skatinant ekonomikos augimą taptų labiau žinomas, o vyrams suteikti daugiau 

galių ir užtikrinti jų savarankiškumą asmeniniame ir šeiminiame gyvenime bei pasiekti, kad vyrų indėlis 

formuojant ateities kartas taptų labiau žinomas. Šiai užduočiai įvykdyti Institutas numato rinkti ir skleisti 

informaciją ir gerąją praktiką apie galių suteikimą, lygias galimybes dalyvauti priimant sprendimus ir 

atliekant priežiūros bei namų ruošos darbus, kovą su skurdu ir diskriminavimą dėl lyties. 

 

1.1   BENDRIEJI TIKSLAI 

Reglamente nustatyti šie EIGE darbo (tikslų poveikio lygmuo) bendrieji tikslai (arba ilgalaikis poveikis) : 

prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją stiprinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos 

politikos kryptis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos kryptis, kovoti su diskriminacija dėl lyties bei 

ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimu. 

1.2 2010 M. PAGRINDINĖS SRITYS 

2010 m. EIGE veiklos tikslas bus užtikrinti, kad būtų skubiai baigtas agentūros kūrimo etapas ir ji pradėtų 

savo veiklą. 

i) Be darbuotojų įdarbinimo ir visų pagrindinių EIGE dokumentų parengimo Instituto administracinei ir 

veiklos struktūrai parengti skirta veikla apims sąlygų, būtinų sklandžiam agentūros darbui jos nuolatinėje 

buveinėje, sukūrimą. Su EIGE organais susijusi veikla apims Valdymo tarybos rotacijos ir jos kadencijos 

pradžios organizavimą bei Ekspertų forumo įsteigimą. 

ii) Parama ES institucijų ir valstybių narių su politikos formavimu susijusiam darbui kitais metais bus 

antra pagrindinė veiklos sritis. Bus atliktas poreikių ir skirtumų tyrimas bei išsamiai aprašyti esami 

modeliai ir požiūris į lyčių aspekto integravimą. Taip pat bus pradėtas su Pekino rodikliais susijęs darbas, 

skleidžiant informaciją apie esamų rodiklių naudojimą ir padedant ES pirmininkaujančioms valstybėms 

toliau plėtoti rodiklius likusiose srityse. EIGE taip pat sieks padėti pirmininkaujančioms valstybėms ir 

kitose srityse.  

                                                                 

6
  Komisijos ataskaitos Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Moterų ir vyrų lygybė (2010 m.)“ 2.1 punktas. 
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iii) Teminėse ir prioritetinėse srityse, kurios apibūdinamos kaip su lyčių lygybe susijusiai veiklai svarbios 

sritys, bus pradėta analizuoti dabartinė padėtis Europoje lyčių lygybės atžvilgiu. Remiantis Pekino 

rodikliais ir kitais sutartais rodikliais, bus kuriamas ES lyčių lygybės indeksas kaip platesniam ir 

sudėtingesniam požiūriui į esančią nelygybę taikytina sąvoka, bus toliau plėtojami bendri rodikliai, būtini 

moterų ir vyrų lygybės procesui įvertinti. 

iv) Sąmoningumo didinimas, bendradarbiavimas kuriant tinklus ir informavimas bus ketvirtoji 

pagrindinė veiklos sritis, kurioje pagrindinis tikslas bus didinti pradinį sąmoningumą apie lyčių lygybę ir 

Institutą įvairiuose lygmenyse. Pažymint EIGE veiklos pradžią bus surengtas logotipo konkursas, o 

laimėtojas bus oficialiai pristatytas per oficialų Instituto atidarymą. Svarbu pažymėti, kad bus plėtojama 

išorės informavimo strategija siekiant padėti suinteresuotosioms šalims ir žiniasklaidos atstovams geriau 

suprasti lyčių lygybės problemas. Kovos su lyčių stereotipais srityje bus pradėta lyčių stereotipų poveikio 

analizė atsižvelgiant į dabartinę padėtį Europoje lyčių lygybės srityje. Bus tiriamos kultūrinės normos ir 

modeliai, kurie, prieštaraudami tarptautinei, Europos ir valstybių narių teisei, primygtinai sieja moteris su 

reprodukcija, o vyrus – su visuomeniniu gyvenimu bei formuojama geriausia praktika apie konkrečias 

priemones tokiems stereotipams laužyti. Siekiant padėti Institutui atlikti šį darbą bus sukurta darbo grupė, 

kurią sudarys žurnalistai ir žiniasklaidos (informavimo) srities specialistai ir jaunimo išteklių grupė. 

v) Dialogas ir partnerystė bus plėtojami palaikant ryšius su esamais tinklais ir bendradarbiaujant su 

pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Šioje pagrindinėje srityje vykdoma veikla taps Europos lyčių 

lygybės tinklo sukūrimo varomąja jėga. 

1.3 ĮGYVENDINIMO PRINCIPAS IR METODAI 

Siekiant užtikrinti Instituto veiklos ir veiksmų atskaitomybę ir kontrolę ši darbo programa parengta 

remiantis plačiai pripažintu rezultatais pagrįsto valdymo principu. 

Pažangai stebėti visuose lygmenyse bus parengti rodikliai, apie kuriuos pirmaisiais Instituto veiklos metais 

bus surinkti pagrindiniai duomenys. 

Pirmaisiais savo veiklos metais, ypač kai bus priimami nauji darbuotojai, EIGE analizuos visus galimus 

pavojus ir parengs veiksmingą rizikos valdymo sistemą, kurią bus galima įtraukti į Vidaus kontrolės 

standartus. 

Pagal reglamento nuostatas Institutas savo uždavinius turi atlikti neviršydamas ES kompetencijos, 

vadovaudamasis patvirtintais tikslais bei metų programoje nustatytomis prioritetinėmis sritimis. Instituto 

darbo programa, taip pat jo statistinio ir mokslinio darbo kryptys, turi atitikti ES prioritetus lyčių lygybės 

srityje ir Komisijos darbo programą. 

 

Norint sulaukti konkrečių rezultatų (laikotarpio vidurio ir greitesnių) EIGE darbo grupių veikla bus siejama 

tarpusavyje (vykdant įvairią vidaus veiklą ir projektus) taip skatinant bendrus pasiekimus ir kuriant bendrą 

mokymuisi palankią aplinką. 

 

2 2010 M. DARBO PROGRAMA 
Šioje programoje nurodyta 2010 m. veikla ir jai vykdyti būtini žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. Instituto 

daugiametę programą sudarys ilgalaikiai ir laikotarpio vidurio tikslai (poveikio ir padarinių lygmens tikslai). 

Siekdamas bendrųjų tikslų Institutas savo darbą organizuos atsižvelgdamas į apibrėžtas veiklos sritis, o tai 

užtikrins pasiekimus (greitus rezultatus) ir padės įgyvendinti padarinių lygmens tikslus (laikotarpio vidurio 

rezultatus). 
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2.1 1 PAGRINDINĖ SRITIS.  INSTITUCINĖ INSTITUTO STRUKTŪRA 

Ši sritis 2010 m. − pati svarbiausia EIGE sritis, nes kuriamos visos išankstinės sąlygos jo būsimam darbui. 

Darbai bus baigti iki 2011 m., kai bus įdarbinti visi darbuotojai, parengti ir patvirtinti administraciniai ir 

vidaus dokumentai, veiks visi organai ir tinklai, o Institutas taps Europos lyčių lygybės centru, skleidžiančiu 

geriausią praktiką. Jame bus plėtojami ir naudojami reikiami metodai ir priemonės. 

2010 m. šioje srityje bus vykdoma toliau nurodyta plati veikla. 

 

2.1.1 ADMINISTRACINĖS IR FINANSINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS UŽTIKRINIMAS  

 

Veiklos pasiekimai: sudaromos būtiniausios sąlygos visapusiškai Instituto veiklai vykdyti 

Ši veikla apima Instituto plėtrą ir visų dar neparengtų administracinių ir veiklos dokumentų, Instituto 

vidaus taisyklių, 2010 m. darbo programos ir laikotarpio vidurio darbo programos, vidaus politikos krypčių 

ir strategijų, taip pat dar nenustatytų Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių, parengimą. Remiantis 

2009 m. personalo etatų planu bus baigtas priėmimas į likusias laisvas vietas. Tikimasi, kad iki metų 

pabaigos dirbs visa 2010 m. numatyta darbuotojų komanda. Numatoma rengti darbuotojų mokymo ir 

kompetencijos plėtros renginius ypač lyčių lygybės ir Europos Sąjungos institucijų darbo ir funkcionavimo 

srityse. 

Vykdant šią veiklą bus baigtos iki šiol nebaigtos procedūros siekiant užtikrinti visapusišką 

nepriklausomybę − nepriklausomybę tvirtinant metų biudžetą, įdarbinant apskaitos pareigūną ir įdiegiant 

reikiamas finansinės apskaitos sistemas. Minėta veikla taip pat apims ryšius su priimančiąją šalimi, 

buveinės susitarimo įsigaliojimą ir papildomų procedūrų, padedančių sudaryti sklandų Instituto darbą 

užtikrinančias sąlygas, kūrimą. Be to, numatoma galutinai įrengti patalpas, surengti reikiamas viešųjų 

pirkimų procedūras ir parūpinti reikiamą įrangą. 

Siekiant sukaupti pagrindinius duomenis, kuriais remiantis ateityje bus vertinamas EIGE veiklos poveikis, 

2010 m. pradžioje bus užsakytas ex-ante vertinimas. 

Kai EIGE taps administraciniu ir finansiniu atžvilgiu visiškai nepriklausomas, jis planuoja surengti oficialų 

atidarymą, kuris taps svarbiu renginiu, skatinančiu sąmoningumą. Europos Parlamentas, Komisija, 

valstybės narės, Europos Taryba ir kitos atitinkamos suinteresuotosios šalys bus pakviestos pažymėti 

oficialią EIGE veiklos pradžią. 

 

Pasiekimų rodikliai: 2010 m. antrajame ketvirtyje Valdymo tarybos priimtos EIGE vidaus taisyklės, iki 

2010 m. pirmojo ketvirčio patvirtinta 2010 m. metinė darbo programa, iki 2010 m. pirmojo ketvirčio 

patvirtinta 2010–2012 m. laikotarpio vidurio darbo programa, iki 2010 m. ketvirtojo ketvirčio patvirtintos 

dar nenustatytos Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklės, iki 2010 m. spalio mėn. įdiegta ICS sistema, 

iki 2010 m. antrojo ketvirčio sukurta ir veikianti administracinė dokumentų sisteminimo ir archyvavimo 

sistema, nuo 2010 m. trečiojo ketvirčio veikiantis Intranetas ir interneto svetainė, nuo 2010 m. antrojo 

ketvirčio 2009 m. įdarbintų darbuotojų įkurdinimas tarnyboje, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio parengtas 

2010 m. personalo etatų planas, iki 2010 m. pirmojo ketvirčio pabaigos Valdymo tarybos paskirtas ir 

įdarbintas apskaitos pareigūnas, iki 2010 m. antrojo ketvirčio atidaryta EIGE sąskaita, nuo 2010 m. antrojo 

ketvirčio veikianti STesta linija ir ABAC, iki 2010 m. antrojo ketvirčio likę padaliniai aprūpinti įranga, iki 

2010 m. užmegzti santykiai su priimančiąja šalimi ir veiksminga bendradarbiavimo procedūra, iki 2010 m. 

antrojo ketvirčio užsakytas ex-ante vertinimas. 

 

2.1.2 EIGE ORGANAI 
Veiklos pasiekimai: iki 2010 m. pabaigos visiškai veiksnūs agentūros organai  

Valdymo taryba 
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Ši veikla apima Valdymo tarybos posėdžių organizavimą, jai bus numatytos atitinkamos vertimo žodžiu 

išlaidos. 2010 m. gegužės mėn. vyks valstybių narių rotacija, Valdymo taryba pradės savo naują kadenciją 

ir išrinks Valdymo tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. 

Ekspertų forumas 

2009 m. gruodžio mėn. įsteigtas Ekspertų forumas sudarys savo pirmąsias dvi darbo grupes ir parengs 

darbo metodus bei konsultavimo dėl būsimų mokslinių tyrimų sričių, tyrimų ir galimybių studijų 

priemones. Bus pradėtos tinkamų informacijos sklaidos visoms valstybėms narėms, socialiniams ir kitiems 

partneriams kanalų paieškos. Taip pat bus apibrėžtas Ekspertų forumo dalyvavimas kampanijose, 

apskritojo stalo diskusijose ir seminaruose, rengiamuose įgyvendinant laikotarpio vidurio darbo 

programą. 

 

Pasiekimų rodikliai: nauja Valdymo taryba veiksni nuo 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos, iki 2010 m. 

antrojo ketvirčio pabaigos apibrėžtas Ekspertų forumo vaidmuo renkant ir platinant informaciją, iki 

2010 m. trečiojo ketvirčio sudarytos pirmosios dvi darbo grupės, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos 

priimtas sprendimas dėl atliktinos studijos ar mokslinio tyrimo. 

 
Žmogiškieji ištekliai  (2010 m.) 

1 pagrindinė sritis.  Administracinė Instituto struktūra 

 

Laikinieji 

darbuotojai 

AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE
7
 Sutartininkai

CA 

Iš viso 

darbuotojų 

% 1 biudžeto 

antraštinė 

dalis  

„Darbuotojai“ 

5 3  3,25 11,25 33  % 970  000 

 

2.2 2 PAGRINDINĖ SRITIS. PARAMA ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ 

MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR SU POLITIKOS FORMAVIMU SUSIJUSIAM DARBUI 

2.2.1 PATIKIMŲ DUOMENŲ, STATISTIKOS IR RODIKLIŲ RENGIMAS 
Veiklos pasiekimai: sudaromos būtinos pagrindinės sąlygos dirbti su patikimais duomenimis ir rodikliais 

2010 m. EIGE pradės parengiamuosius esamų duomenų, informacijos ir statistikos kaupimo darbus. Bus 

pradėta rinkti informacija apie atliktus su lytimis susijusius socialinius mokslinius tyrimus. Bus užmegzti 

ryšiai su Eurostatu ir visomis kitomis šios srities mokslinių tyrimų ir akademinėmis institucijomis bei 

aptartos bendradarbiavimo formos. Siekiant, kad veikla nesidubliuotų, bus pradėtos pirminės diskusijos 

su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 

Europos profesinio mokymo plėtros centru ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. 

Institutas teiks techninę pagalbą Tarybai, įgyvendinančiai veiksmus pagal Pekino veiksmų programą, 

būtent – rodiklių sklaidos ir atnaujinimo srityje. Visų pirma Institutas suteiks galimybę susipažinti su 

rodikliais savo interneto svetainėje, pateiks esamų duomenų šaltinių analizę ir palaipsniui, kai įmanoma, 

atnaujins rodiklių duomenis. 

2010 m. EIGE peržiūrės esamus, anksčiau Tarybos patvirtintus rodiklius ir statistikos duomenis, kad galėtų 

patarti, kaip juos atnaujinti ir patobulinti; anksčiau patvirtintų (vienodo užmokesčio) rodiklių peržiūra bus 

                                                                 

7
  Deleguotas nacionalinis ekspertas. 
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pradėta 2010 m. pirmininkaujant Belgijai. EIGE pradės diskusijas ir padės pirmininkaujančioms valstybėms 

rengti planus siekdamas dalyvauti plėtojant rodiklius ir palyginamąją informaciją. 

 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos nustatytos bendradarbiavimo su Eurostatu ir 

Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniu direktoratu formos ir sritys, iki 2010 m. antrojo 

ketvirčio pabaigos pradėta turimos informacijos ir statistikos duomenų peržiūra, iki 2010 m. pabaigos 

atliktas poreikių ir įgyvendinant kylančių sunkumų tyrimas, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos parengti 

darbo su Pekino rodikliais metodai, iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos sudaryta Pekino rodiklių darbo 

grupė, iki 2010 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos interneto svetainėje paskelbta pirmoji informacija apie 

esamus Pekino rodiklius, 2010 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje teikiama pagalba ES pirmininkaujančiai 

Belgijai ir po jos pirmininkausiančioms valstybėms. 

 

2.2.2 LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO PRIEMONIŲ IR METODŲ KŪRIMAS 
Veiklos pasiekimai: pradedamas darbas naudojantis priemonėmis ir metodais 

Vadovaudamasis Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) išvada
8
, 

kurioje palaikomas nuoseklus požiūris į lyčių aspekto integravimo strategiją – visų pirma apimančią 
veiksmingą politikos poveikio lytims vertinimo taikymą, statistinių duomenų pagal lytis rengimą, rodiklių 
naudojimą pažangai įvertinti ir mokymo programas, skirtas su lytimis susijusių specialiųjų žinių plėtrai, – 
EIGE šioje srityse dirbs keliais frontais. Jis atliks poreikių ir įgyvendinant kylančių sunkumų, esamų 
sėkmingų požiūrių bei ES institucijų, valstybių narių ir pilietinės visuomenės organizacijų naudojamų 
moterų ir vyrų aspektų integravimo priemonių tyrimą. Suinteresuotosios šalys bus supažindintos su 
pirmaisiais geriausios praktikos pavyzdžiais 2010 m. gruodžio mėn. Briuselyje vyksiančiame seminare, 
kuriame dalyvaus Komisijos, valstybių narių, Europos Parlamento ir kitų suinteresuotųjų organizacijų 
atstovai. Siekdamas remti pirmininkaujančių valstybių pastangas integruoti lyčių aspektą į visą 2020 m. 
Europos strategiją, EIGE padės plėtoti reikiamus rodiklius ir palyginamąją informaciją. 
 

Sąveika plėtojant metodus, priemones ir vadovus taip pat bus aptarta su Europos gyvenimo ir darbo 

sąlygų gerinimo fondu, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra. 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos pradėtas esamų metodų ir priemonių tyrimas, 

iki 2010 m. pabaigos suinteresuotosios šalys supažindinamos su pirmosiomis išvadomis, iki 2010 m. 

antrojo ketvirčio pabaigos pradėtos diskusijos su ES pirmininkaujančiomis valstybėms, iki 2010 m. 

gruodžio mėn. pabaigos drauge su agentūromis nustatyti vykdytini veiksmai. 

 

2.2.3 GERIAUSIOS PRAKTIKOS KAUPIMAS, DOKUMENTAVIMAS IR SKLAIDA 
Veiklos pasiekimai: sudaromos pagrindinės geriausios praktikos kaupimo, dokumentavimo ir bendro 

naudojimosi ja sąlygos 

 

2010 m. bus imamasi pirmųjų veiksmų kuriant visuomenei prieinamą dokumentų archyvą. Institutas rengs 

Europoje atliktų mokslinių tyrimų aprašą bei kaups geriausią valstybių narių ir vietos valdžios institucijų 

praktiką. Bus nustatyti veiksmingiausi darbo metodai ir pradėti elektroninės internetinės duomenų bazės, 

nacionalinių geriausios praktikos pavyzdžių dokumentavimo centro ir bibliotekos, kurioje bus kaupiama 

informacija apie lyčių lygybę (ypač vadinamoji neoficialioji literatūra), techninio projektavimo darbai. 

                                                                 

8
    Tarybos išvados dėl lyčių lygybės: augimo ir užimtumo didinimas – dalykai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta naujoje 

po 2010 m. įsigaliosiančioje Lisabonos strategijoje, 2009 m. lapkričio 30 d. 2980-asis Užimtumo, socialinės 

politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdis, Briuselis.  
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Siekiant veiksmingo bendradarbiavimo ir mainų ateityje bus užmegzti ryšiai su nacionalinėmis mokslinių 

tyrimų įstaigomis ir universitetais. Atitinkamos medžiagos ir informacijos sklaidos sumetimais bus pradėta 

bendradarbiauti dėl  su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos saugos ir sveikatos 

darbe agentūra, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra. 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos sudaromas atliktų mokslinių tyrimų aprašas, iki 

2010 m. trečiojo ketvirčio vidurio pasirinktose srityse sukaupiama pirmoji geriausia praktika, iki 2010 m. 

ketvirtojo ketvirčio pabaigos parengtos geriausios praktikos dokumentavimo sistemos, kuriomis galės 

naudotis Vilniaus visuomenė, iki 2010 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos surengtos pirmosios diskusijos apie 

mokslinių tyrimų sritis, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio vidurio įsigyta elektroninių internete pateikiamų 

archyvinių duomenų centrui reikalinga kompiuterinė ir programinė įranga, iki 2010 m. ketvirtojo ketvirčio 

pabaigos parengta pirmoji medžiaga visuomenei atvirai bibliotekai, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos 

priimti sprendimai dėl geriausios praktikos sklaidos per agentūras, iki 2010 m. pabaigos užmegzti ryšiai su 

bent 27 nacionalinėmis mokslinių tyrimų įstaigomis. 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  (2010 M.) 

2 pagrindinė sritis. Parama ES institucijų ir valstybių narių moksliniams tyrimams ir su politikos formavimu 

susijusiam darbui 

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai  

CA 

Iš viso  % 1 biudžeto 

antraštinė 

dalis  

„Darbuotojai“ 

4,25 2,75 1 1 9 26  % 590  000 

 

2.3 3 PAGRINDINĖ SRITIS. TEMINĖS ARBA PRIORITETINĖS SRITYS 

2.3.1 ES LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS 
Veiklos pasiekimai: patobulinta ES lyčių lygybės indekso bazinė struktūra 
 

2010 m. bendradarbiaudamas su Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniu direktoratu ir 
Eurostatu, Institutas toliau plėtos ES lyčių lygybės indekso koncepciją, remdamasis patikslintais Pekino ir 
kitais suderintais rodikliais, siekdamas įvertinti moterų ir vyrų lygybę visuomeniniame ir šeiminiame 
gyvenime ES valstybėse narėse. 
  
Metų pradžioje bus sudaryta darbo grupė, padėsianti Institutui vykdyti šią veiklą. 2010 m. EIGE pradės 
parengiamuosius indekso plėtros darbus naudodamasis kuriant esamus nacionalinius indeksus įgyta 
patirtimi, analizuodamas ir aptardamas jų sudedamąsias dalis ir prireikus jas pakeisdamas. Taip pat 
numatoma išsamiai surašyti esamus ir būsimus duomenų šaltinius, būtinus indeksui atnaujinti. 

 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos sudaryta ES lyčių lygybės indekso darbo grupė, 

iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pradėtas esamų ir būsimų duomenų šaltinių išsamus surašymas, iki 2010 m. 

pabaigos parengtas būsimo darbo ES lyčių lygybės indekso srityje pagrindas. 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  (2010 M.) 

3 pagrindinė sritis. Teminės arba prioritetinės sritys 

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai 

CA  

Iš viso  % 1 biudžeto 

antraštinė 

dalis  
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„Darbuotojai“ 

3,5 0,75 1 0,75 6 18  % 350  000 

 

 

2.4 4 PAGRINDINĖ SRITIS. SĄMONINGUMO DIDINIMAS, BENDRADARBIAVIMAS 

KURIANT TINKLUS IR INFORMAVIMAS 

2.4.1 PRADINĖS INFORMACIJOS APIE INSTITUTĄ SKLAIDA ES PILIEČIAMS IR ĮVAIRIOMS TIKSLINĖMS 

GRUPĖMS 
Veiklos pasiekimai: ES piliečiai supažindinti su Instituto misija ir darbu 

2.4.1.1 Informavimo strategijos rengimas 

2010 m. Institutas parengs ilgalaikę informavimo strategiją, kurioje siekiant užtikrinti neribotą 

prieinamumą visos suinteresuotosios šalys ir naudotojai bei personalas bus išsamiai supažindinti su 

priemonėmis, kurias planuojama taikyti siekiant didinti sąmoningumą, bendradarbiauti kuriant tinklus ir 

užtikrinti išorės informavimą. Bus ieškoma informavimo priemonių ir kanalų, kuriais informacija kuo 

veiksmingiau pasiektų valstybes nares, pavyzdžiui, naudojantis Europos Komisijos ir Europos Parlamento 

atstovybėmis valstybėse narėse, ir jie patvirtinami. 

i) Išorės informavimui skirtoje strategijos dalyje bus apibrėžtos tikslinės grupės, nustatyti pasirinktų grupių 

poreikiai ir interesai, atitinkamai pritaikomi informavimo ir ryšių palaikymo metodai, nurodyti atrinkti 

informavimo kanalai ir analizuojami tolesniam mokymuisi naudinga grįžtamoji informacija. Joje taip pat 

numatoma suplanuoti suinteresuotųjų šalių ryšius ir bendradarbiavimo formas siekiant skatinti lyčių 

lygybę ir geriausios praktikos mainus. 

Vienas svarbiausių išorės informavimo siekių bus užtikrinti, kad nuo pat pradžių Institutas aktyviai 

reikštųsi internetinėje žiniasklaidoje. 

ii) Vidaus reikalams skirta strategijos dalis bus naudojama kaip vidaus gairės, padedančios darbuotojams 

įgyvendinti suplanuotą veiklą, apibrėžti skelbtinas išvadas, formuluoti pranešimus ir pasirinkti 

informavimo kanalus.  

2010 m. rugsėjo mėn. Institutas numato dalyvauti Europos Parlamente rengiamoje visų agentūrų 

pristatymo parodoje. 

2.4.1.2 Europos EIGE logotipo konkursas 

Konkursas Instituto logotipui išrinkti bus pirmoji EIGE kampanija, skirta ne profesionalioms dizaino 

įmonėms, bet Europos piliečiams, ypač menininkams, studentams ir jaunimui. Konkurse dalyvaujantys 

asmenys galės išbandyti savo meninius gebėjimus, įkūnydami savo lyčių lygybe pagrįsto pasaulio viziją ir 

žodžiais (šūkiu) arba meniniu vaizdu (logotipu) išreikšdami Europoje lyčių lygybės simbolizuojamas 

vertybes. Konkurse Institutas bus pristatytas kaip lyčių lygybės reikalais užsiimantis Europos centras, 

žmonės bus supažindinami su Instituto nagrinėjamais klausimais ir kviečiami sukurti jam vaizdingą ir 

reikšmingą simbolį. 

Logotipas bus pateikiamas ant EIGE blankų, leidinių ir kitos medžiagos (taip pat garso ir vaizdo 

medžiagos), kaip Instituto ženklas ir interneto svetainėje. 

Konkursą planuojama pradėti metų pradžioje ir baigti 2010 m. pavasarį. Logotipo konkurso laimėtojas bus 

pakviestas dalyvauti oficialiame EIGE atidaryme, kuriame logotipas bus pristatytas. 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. pabaigos parengta informavimo strategija, iki 2010 m. antrojo ketvirčio 

pabaigos į darbo programą įtraukti vidaus informavimo veiksmai, iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos 
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nustatytos pirmosios bendradarbiavimo kuriant tinklus formos, konkurso dalyvių skaičius, pranešimų 

spaudai apie logotipo konkursą skaičius, nuo 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos oficialiai naudojamas 

logotipas. 

 

2.4.2 PATIKIMOS IR IŠSAMIOS INFORMACIJOS PARENGIMAS 
Veiklos pasiekimai: parengtos pagrindinės išsamaus informavimo apie lyčių lygybę priemonės 

EIGE interneto svetainės kūrimas 

Nuo 2010 m. pradžios EIGE sieks parengti svetainės projektą ir technines sistemas. Svetainės struktūra 

turėtų atitikti įvairių tikslinių grupių poreikius. Ji apims pokalbių ir diskusijų su naudotojais bei atsiliepimų 

pateikimo kanalus. Iki metų pabaigos bus sukurti įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems 

naudotojams skirti pirmieji vaizdo pranešimai apie Institutą, jo vaidmenį ir įgaliojimus. Bus pradėtos kurti 

sistemos, skirtos elektroninei informacijai rinkti ir viešai skelbti, pavyzdžiui, pranešimų spaudai, 

žiniasklaidos informacijos ištraukų stebėjimo ar interneto informacijos skaitymo. Interneto svetainė bus 

nuolat papildoma naujomis techninėmis priemonėmis ir parametrais. 

Pasiekimų rodikliai: pirminės svetainės versijos pasirodymas metų pradžioje, iki 2010 m. pabaigos 

parengta galutinė svetainės struktūra, el. naujienlaiškio prenumeratorių skaičius 2010 m. pabaigoje, 

bendras mėnesinis pelės spustelėjimų skaičius 2010 m. pabaigoje, bendras mėnesinis spausdintos 

medžiagos kiekis 2010 m. pabaigoje, bendras metinis parsisiųsdintų dokumentų skaičius 2010 m. 

pabaigoje, bendras metinis į naujienų skirsnį parsisiųsdintų pranešimų spaudai skaičius 2010 m. 

pabaigoje, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio vidurio sukurti pirmieji vaizdo pranešimai, iki 2010 m. pabaigos 

surengta apskritojo stalo diskusija dėl naujos Komisijos strategijos. 

 

2.4.3 LYČIŲ STEREOTIPŲ LAUŽYMAS 

Veiklos pasiekimai: EIGE pradeda kurti lyčių stereotipų laužymo modelius 

 

2.4.3.1 Išteklių grupių sudarymas 

Veikla bus pradėta sudarant žurnalistų ir žiniasklaidos (informavimo) srities specialistų grupę, padėsiančią 

didinti Instituto informavimo pastangų poveikį. Darbo grupė konsultuos EIGE ir informavimo komandą, 

kaip pasirinkti geriausius informacijos sklaidos būdus ir inicijuoti debatus pasirinktais klausimais 

valstybėse narėse. Grupei priklausančių specialistų taip pat bus prašoma patarti, kaip rengti 

sąmoningumui didinti skirtus renginius ir debatus, skirtus konkrečioms grupėms ir atskiroms valstybėms 

narėms. 

Iki metų pabaigos gerai žinomi nuomonės formuotojai bus pakviesti dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje, 

kurioje bus pristatyta nauja Komisijos lyčių lygybės strategija. 

 

2.4.3.2. Tikslas – jaunimas 

Vienas EIGE uždavinių bus nustatyti ir laužyti lyčių stereotipus visoje ES. Atsižvelgiant į užduoties 

sudėtingumą, ypač dėl Europoje nusistovėjusių kultūrinių, socialinių ir religinių skirtumų, pirmajam 

vidutinės trukmės laikotarpiui bus pasirinkta viena tikslinė grupė, konkrečiai jaunimas. 

Siekiant tvaraus pokyčio ir galimybės palyginti Europos valstybių panašumus ir skirtumus 2010 m. bus 

atliktas pirminis kultūrinių (taip pat kalbinių) ir socialinių normų ir modelių, lemiančių nesimetriškas 

„vyro“ ir „moters“ sąvokas ir lyčių vaidmenis (tapatybę) visuomenėje, ypač jaunų vyrų ir jaunų tėvų 

sąvoką visuomenėje, tyrimas. Iš pradžių dviejose šalyse vykdomas tyrimas vėliau palaipsniui bus išplėstas 

ir į kitas valstybes nares. 

2010 m. pavasarį bus sudaryta darbo grupė, kuri padės planuoti ir stebėti darbą. 
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Pradinė veikla bus nedidelio masto – pradiniam bandymo laikotarpiui dviejose bandomajame projekte 

dalyvaujančiose šalyse bus atrinkta jaunų asmenų grupė. Padedant nacionalinėms įstaigoms ir kitoms 

atitinkamoms institucijoms bus nustatytos dvi paauglių (merginų ir vaikinų) grupės, kurie taps būsimais 

lyčių atstovais. Iš pradžių dalyviai bus supažindinti su kultūrinių ir socialinių normų ir modelių, darančių 

įtaką lyčių vaidmenims, tyrimu, o vėliau kartu su EIGE darbuotojais rengs priemones, kurios padės rinkti 

nuomones apie visuomenėje paplitusias su moterų ir vyrų vaidmenimis susijusias normas ir modelius. Tuo 

pat metu grupės bus supažindinamos su pagrindiniais lyčių lygybės principais ir Europos Sąjunga. 

Pirmąjį šios veiklos rezultatams aptarti ir abiejų šalių išvadoms palyginti skirtą posėdį planuojama surengti 

iki 2010 m. pabaigos. 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos sudaryta žurnalistų ir žiniasklaidos 

(informavimo) srities specialistų grupė, darbo grupėje dalyvaujančių asmenų skaičius, darbo grupės 

surengtų informacinių renginių skaičius, nuo 2010 m. pabaigos pradėti pirmieji žiniasklaidos stebėjimo 

veiksmai, iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos sudaryta bandomųjų projektų darbo grupė, iki 2010 m. 

trečiojo ketvirčio pradėtas kultūrinių ir socialinių normų bei modelių tyrimas, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio 

pabaigos surengtas pirmasis bandomųjų projektų grupių posėdis. 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  (2010 M.) 

4 pagrindinė sritis. Sąmoningumo didinimas, bendradarbiavimas kuriant tinklus ir informavimas 

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai  

CA 

Iš viso  % 1 biudžeto 

antraštinė 

dalis  

„Darbuotojai“ 

1,75 1,25  0,5 3,5 10  % 270 000 

 

2.5. 5 PAGRINDINĖ SRITIS. DIALOGAS IR PARTNERYSTĖ 

 

Šios veiklos tikslas − pradėti veiksmingą bendradarbiavimą su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis 

įvairiuose lygmenyse. 

2.5.1 EUROPOS LYČIŲ LYGYBĖS TINKLO SUKŪRIMAS 
Veiklos pasiekimai: sudarytos kompetencijos ir patirties mainų tinklui veikti būtinos sąlygos 

 

Vykdant šią veiklą visų pirma bus atlikta veiksmingų elektroninio tinklo rūšių galimybių studija, kuria 

remiantis, bus parengti bendradarbiavimo tinklo metodai. 

Iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos bus sudaryta naudingų ir veiksmingų tinklų darbo grupė, kuri padės 

EIGE nustatyti ryšius ir kanalus, kuriais informacija pasieks atitinkamas organizacijas ir įstaigas, bei žinių 

rinkimo ir telkimo būdus. 

Taip pat bus rengiami tinklo ir jam priklausančių partnerių naudojimo veiksmingai naudingos informacijos 

sklaidai metodai. 

Norėdamas susisiekti su galimais tinklo nariais, EIGE naudosis Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 

galimybių GD duomenų baze, Valdymo tarybos, Ekspertų forumo ir įvairių organizacijų informavimo 

kanalais. 
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Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos pradėta veiksmingų elektroninio tinklo rūšių 

galimybių studija, iki 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigos sudaryta tinklo darbo grupė, iki 2010 m. trečiojo 

ketvirčio pabaigos sudarytas pirmasis galimų tinklo narių aprašas, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos 

apibrėžtos pagrindinės elektroniniam tinklui skirtos IT priemonės. 

 

2.5.2 SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR PARTNERIAI 
Veiklos pasiekimai: sudaryta pirmoji partnerystė Europoje 

Ruošdamasis būsimam dialogui ir bendradarbiavimui kuriant tinklus Institutas užmegs ryšius su 

pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Bus susitarta dėl bendradarbiavimo su i) naujos sudėties 

Europos Parlamentu ir atitinkamais jo komitetais, ii) Europos Komisija, konkrečiai su Užimtumo, socialinių 

reikalų ir lygių galimybių generaliniu direktoratu, iii) valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis 

institucijomis. Bus aptariamos ir nustatomos bendradarbiavimo formos, galimi bendri veiksmai, renginiai 

ir kita veikla. 

Bus rengiami seminarai ir posėdžiai, kuriuose dalyvaus Europos Parlamento, konkrečiai, Moterų teisių ir 

lyčių lygybės komiteto, atstovai ir kuriuose dalyviai bus supažindinami su informacija apie pažangą 

įgyvendinant EIGE darbo programą, taip pat priimtas sprendimas dėl bendradarbiavimo formos. 

Taip pat numatoma apibrėžti konkrečias bendradarbiavimo su kitomis ES agentūromis formas ir susitarti 

dėl jų. 

2010 m. bus pradėtas tyrimas siekiant Europos mastu išsamiai nustatyti suinteresuotąsias šalis ir dalyvius 

bei būsimus dalyvius trečiosiose šalyse bei išsamiai nurodyti atskirų suinteresuotųjų šalių interesus ir 

poreikius, susijusius su veikla lyčių lygybės srityje. 

Siekdamas telkti pastangas ir žinias, būtinas moterų ir vyrų lygybei skatinti, iki 2010 m. pabaigos EIGE 

sudarys darbo grupę, kuri planuos ir rengs didesnius renginius. 

Siekdamas reguliariai teikti informaciją ir skleisti svarbią informaciją EIGE parengs elektroninį 

naujienlaiškį, kurį platins visoms suinteresuotosioms šalims ir partneriams. 

 

Pasiekimų rodikliai: iki 2010 m. pabaigos parengtas elektroninis naujienlaiškis, iki 2010 m. pabaigos 

sudaryta suinteresuotųjų šalių koordinavimo darbo grupė, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos pradėtas 

išsamus suinteresuotųjų šalių ir dalyvių surašymas, 2010 m. antrajame ir ketvirtajame ketvirtyje surengti 

seminarai, į kuriuos kviečiami Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto atstovai, iki 2010 m. trečiojo 

ketvirčio pabaigos sudarytas susitarimo memorandumas su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis 

arba susitarta dėl kitokių bendradarbiavimo formų, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio pabaigos dėl 

bendradarbiavimo planų susitarta su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos saugos ir 

sveikatos darbe agentūra, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių agentūra. 

 

Žmogiškieji ištekliai  (2010 m.) 

5 pagrindinė sritis. Dialogas ir partnerystė 

Laikinieji 

darbuotojai AD 

Laikinieji 

darbuotojai 

AST 

DNE Sutartininkai  

CA 

Iš viso  % 1 biudžeto 

antraštinė 

dalis  

„Darbuotojai“ 

1,5 1,25 1 0,5 4,25 13 % 240 000 



 

3. DUOMENŲ APIE ŽMOGIŠKUOSIUS IR FINANSINIUS IŠTEKLIUS SANTRAUKA 

  
Preliminarus 2010 m. biudžeto projektas   

    2 420 000 1 020 000 3 500 000 6 940 000   

VEIKLA   

  % 

    

Iš viso 
HR 

1 antraštinė 
dalis 

Darbuotojai 

2 antraštinė 
dalis 

Infrastruktūra 

3 antraštinė 
dalis 

Veikla 

Visas 
biudžetas  

Biudžeto 
dalis 

1 pagrindinė sritis.  Institucinė Instituto 
struktūra 33 % 11,25 970 000 331 000 428 000 1 729 000 25 % 

26 % 9 590 000 201 000 847  000 1 638 000 24 % 2 pagrindinė sritis. Techninė parama ES 
institucijų bei valstybių narių su politikos 
formavimu susijusiam darbui 

  
       

18 % 6 350 000 119 000 120 000 589 000 8 % 3 pagrindinė sritis. Teminės arba 
prioritetinės sritys 

         

10 % 3,5 270 000 92 000 1 425 000 1 787 000 26 % 
4 pagrindinė sritis. Sąmoningumo 
didinimas, bendradarbiavimas kuriant 
tinklus ir informavimas          

5 pagrindinė sritis. Dialogas ir partnerystė 13 % 4,25 240 000 82 000 460 000 782 000 11 % 
REZERVAS9    195  000 220 000 415 000 6 % 

Iš viso 100 % 34 2 420 000 1 020 000 3  500 000 6 940 000 100 % 

    2010 m. biudžeto projektas   

 

                                                                 

9
 Rezervo lėšos įšaldytos tol, kol Valdymo taryba priims sprendimą dėl jų. 



 

 

4 ETATŲ PLANAS 
 

Pareigų grupė ir lygis 
Patvirtintas 2009 m. etatų 

planas 

2010 m. etatų planas, kurį 

prašoma patvirtinti 

2010 m. vasario 19 d. 

Valdymo tarybos 

sprendimu pakeistas 

etatų planas 

AD16    

AD15    

AD14    

AD13 1 1 1 

AD12    

AD11 1 1 1 

AD10 1 1 1 

AD9   1 

AD8 2 2 3 

AD7 2 2 2 

AD6  1 1 

AD5 5 8 8 

IŠ VISO AD 12 16 18 

AST11    

AST10    

AST9 1 1  

AST8 1 1  

AST7    

AST6 2 2 2 

AST5 2 3 3 

AST4 2 2 2 

AST3    
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AST2    

AST1    

IŠ VISO AST 8 9 7 

IŠ VISO AD/AST 20 25 25 

 

Išorės darbuotojai: sutartininkai 

Pareigų grupė  2009 m. 2010 m. 

FG IV 2 2 

FG III 1 2 

FG II 2 2 

5 STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS 

5.1 STEBĖJIMO ĮGYVENDINIMAS 
Vadovaudamasis rezultatais pagrįsto stebėjimo principu Institutas rinks ir analizuos informaciją apie 

darbo programos įgyvendinimo pažangą. Bus surinkti pagrindiniai duomenys ir informacija, parengti 

rodikliai ir nustatyti tikslai siekiant vadovybei ir pagrindinėms suinteresuotosioms šalims pateikti 

programos įgyvendinimo pažangos duomenis. 

Kiekviena grupė parengs stebėjimo sistemą, kuria remdamiesi abu skyriai sudarys vieną planą, kuriuo bus 

naudojamasi rengiant vidaus kontrolės standartus. 

5.2 METINĖ ATASKAITA  
Iki 2010 m. pabaigos bus parengta pirmoji metinė ataskaita, skirta naujausiems rezultatams aptarti, ir 

pateikta Valdymo tarybai bei visoms kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims. 

 


