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 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

AE – atomin÷ elektrin÷ 

AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

APVA - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra 

BPD – Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas 

BNP – bendrasis nacionalinis produktas 

CPVA – VŠĮ centrin÷ projektų valdymo agentūra 

ERPF - Europos regionin÷s pl÷tros fondas 

ES – Europos Sąjunga 

ESF - Europos socialinis fondas 

ESFA - Europos socialinio fondo agentūra 

EUROSTAT – ES statistikos agentūra 

EZUO – Europos žem÷s ūkio paramos orientavimo ir garantijų fondas 

FIZN – Fizinis kapitalas 

FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

INFR - Infrastruktūra 

IRT - informacin÷s ir ryšių technologijos 

IT – informacin÷s technologijos 

IVPK - Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 

LVPA – VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 

MTTP – Mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tra 

MVĮ – mažos ir vidutin÷s įmon÷s 

SADM – Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija 

SFMIS – ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacin÷ kompiuterizuota 
valdymo ir priežiūros sistema  

SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministerija 

SMART – rodiklių ir tikslų vertinimo metodika 

STD – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

TID - Transporto investicijų direkcija 

ŪM – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

VPVI – Viešosios politikos ir vadybos institutas 

VP – Veiksmų programa 

ZMOG – Žmogiškasis kapitalas  

ZOF – Žuvininkyst÷s orientavimo finansinis instrumentas 

ŽŪM – Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerija 
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 SĄVOKŲ SĄRAŠAS 

Bendrasis produktyvumas apjungia darbą, kapitalą ir kitus veiksnius, turinčius įtakos gamybos apimčiai. 

Bendroji (visumin÷) paklausa - visos visuomen÷s išlaidos šalyje per tam tikrą laikotarpį galutin÷ms 
prek÷ms bei paslaugoms įsigyti 

Bendroji (visumin÷) pasiūla – prekių ir paslaugų visuma, kuri gali būti pateikta rinkai. 

Darbas – vienas iš pagrindinių gamybos veiksnių, suprantamas kaip bet kokia žmogaus fizin÷ ar protin÷ 
veikla, sukurianti visuomenei naudingą g÷rybę.  

Darbo j÷ga – visi dirbantys ar norintys dirbti (ieškantys darbo) gyventojai nepaisant jų amžiaus.  

Darbo j÷gos aktyvumo lygis – 15–64 m. amžiaus ekonomiškai aktyvių gyventojų (darbo j÷gos) ir tos pačios 
amžiaus grup÷s gyventojų santykis. 

Darbo našumas - per metus vieno darbuotojo sukurta prid÷tin÷ vert÷ arba produkcijos apimtis.   

Darbo paklausa - darbo kiekis, kurį įmon÷s nori naudoti gamyboje. 

Darbo pasiūla - darbo j÷ga, norinti ir galinti dirbti. 

Ekonomikos augimas – pastovus ūkio gamybinio paj÷gumo kilimas, pasireiškiantis nacionalinio produkto 
(pajamų) apimties did÷jimu. 

Gamybin÷ funkcija - maksimalus produkcijos kiekis, kuris gali būti gaunamas panaudojant nustatytų dydžių 
išteklius - gamybos veiksnius, iš kurių svarbiausieji yra darbas ir kapitalas. 

Kapitalas – žmogaus darbo pertvarkytas gamtos objektas ir pritaikytas tolimesniam perdirbimui arba 
dalyvavimui žmon÷ms reikalingų g÷rybių kūrime. 

Kapitalo kaštai – žem÷s, pastatų ir įrangos įsigijimo, statybos kaštai, patirti iki produkcijos gamybos ar 
paslaugų teikimo.  Naujos įrangos įsigijimas gamybos metu, jeigu jis padidina gaminamos 
produkcijos kiekius, taip pat priskiriamas kapitalo kaštams. Kapitalo kaštai neapima darbo 
kaštų, išskyrus tuos darbo j÷gos kaštus, kurie buvo patirti statybos procese. 

Kapitalo produktyvumas - gamybos apimtis arba prid÷tin÷ vert÷, apskaičiuota  kapitalo vienetui.  

Natūralusis nedarbas – pad÷tis, kuomet darbo išteklių kiekio paklausa atitinka darbo išteklių kiekio pasiūlą. 
Paprastai sudaro apie 5 proc. 

Neaktyvūs gyventojai - asmenys, kurių negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių. Tai vaikai, 
nedirbantys mokiniai ir studentai, namų šeiminink÷s (-ai), nedirbantys pensininkai, neįgalieji, 
rentininkai, nuteistieji, asmenys, praradę viltį rasti darbą. 

Nedarbas – nevisiškas darbo j÷gos išteklių panaudojimas ekonomin÷je veikloje; ieškančių darbo asmenų 
(bedarbių) ir visos darbo j÷gos santykis. 

Paneliniai duomenys - tai informacija apie kelių steb÷jimo vienetų būkl÷s kitimą tam tikru laiko periodu. 

Užimtumas – dirbančių darbingo amžiaus žmonių skaičiaus santykis, palyginti su visa darbo j÷ga.  

Užimtumo lygis – užimtų 15-64 m. amžiaus gyventojų ir tos pačios amžiaus grup÷s gyventojų santykis.  

Visiškas užimtumas – pad÷tis, kuomet visi šalies ekonominiai ištekliai dalyvauja prekių ir paslaugų 
gamyboje, t.y. kai visi norintys įsidarbinti asmenys gali rasti darbo. Realyb÷je visiškas 
užimtumas n÷ra įmanomas, tod÷l jį atitinka natūralusis nedarbas. 

Žmogiškasis kapitalas - žmoguje esantis pajamų kūrimo šaltinis, apimantis jo įgimtus gabumus, talentą, 
išsilavinimą, įgytas žinias ir išsiugdytus įgūdžius. 
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 ĮVADAS 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui 
įgyvendinant Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrąjį programavimo 
dokumentą (toliau BPD) vertinimą, remdamasis 2008 m. sausio 15 
d. paslaugų teikimo sutartimi su Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija (toliau – Finansų ministerija), atliko Viešosios politikos ir 
vadybos institutas (toliau - VPVI). Vertintojai d÷kingi Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos ir Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s darbuotojams už tyrimui 
suteiktus duomenis ir bendradarbiavimą.  
 
Ši ataskaita tai pirmas išsamus kompleksin÷s socialin÷s ir 
ekonomin÷s programos vertinimas Lietuvoje. Ji pirmiausiai svarbi 
tuo, kad v÷l augančio nedarbo sąlygomis nustat÷, kurios 
ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros priemon÷s efektyviausiai padeda 
stiprinti užimtumą ir mažinti nedarbą Lietuvoje. Tai šalies 
institucijoms pad÷s priimti geriau pagrįstus ekonominius 
sprendimus. Antra, vertinimo ataskaita pasiūlo naujovišką 
ekonometrinį modelį ir kitus veiksmingus metodus, kurie ir ateityje 
gal÷tų būti pritaikyti matuoti viešosios politikos priemonių įtaką 
darbo vietų kūrimui ir nedarbo mažinimui. Trečia, ji pasiūlo kaip 
patobulinti užimtumo rodiklių steb÷senos ir matavimo sistemą, 
įskaitant tikslius rodiklių apibr÷žimus ir jų planinių reikšmių 
nustatymo būdą, 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuojamose veiksmų programose. 
 
BPD poveikio užimtumui vertinimas atliktas pagal šiuos vertinimo 
kriterijus: tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą ir poveikį. 
Ataskaitoje atskirai išskiriamas BPD užimtumo rodiklių steb÷senos 
ir matavimo sistemos rezultatyvumo vertinimas. 
 
Pirmoje ataskaitos dalyje pateikiama detali vertinimo metodika, 
kurioje pristatomas vertinimo objektas, kriterijai ir metodai. 
Tolesn÷s penkios vertinimo ataskaitos dalys struktūruojamos pagal 
vertinimo kriterijus. Septintoje darbo dalyje pateikiamos įvertintos 
BPD užimtumo rodiklių reikšm÷s. Galiausiai pateikiamos detalios 
išvados, atsakančios į visus užsakovo iškeltus klausimus. 
Paskutin÷je dalyje pateikiamos rekomendacijos ES struktūrin÷s 
paramos programų įgyvendinimo lankstumo ir užimtumo rodiklių 
matavimo ir steb÷senos sistemos tobulinimui. 
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 SANTRAUKA 

Tyrimo tikslas buvo įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį 
užimtumui įgyvendinant 2004 - 2006 m. Lietuvos bendrąjį 
programavimo dokumentą (BPD) ir parengti rekomendacijas d÷l 
užimtumo rodiklių priežiūros ir matavimo tobulinimo. Vertinimas 
ap÷m÷ tinkamumo, rezultatyvumo, poveikio, efektyvumo ir 
steb÷senos sistemos analizę. 
 
Vertinimo metu nustatyta, kad užimtumo didinimo tikslas buvo vis 
dar aktualus baigiant įgyvendinti BPD, nes išliko kai kurios 
buvusios užimtumo problemos, o ūkio augimo l÷t÷jimas gali v÷l 
išauginti nedarbo rodiklius. Lietuva taip pat atsilieka nuo daugelio 
kitų Europos Sąjungos šalių pagal ūkio produktyvumo rodiklius ir 
aukštesnę prid÷tinę vertę kuriančių sektorių dalį ekonomikoje ir tai 
kelia gr÷smę esamų darbo vietų išsaugojimui. 
 
BPD rezultatyvumo vertinimas išryškino BPD rodiklių steb÷senos 
sistemos problemas: duomenys nepalyginami, dažnai nepatikimi; 
užimtumo didinimo rodiklių priskyrimas kai kurioms priemon÷ms 
prieštarauja ekonominei logikai. Rekomenduojama tobulinti 
steb÷senos sistemą ir viešosios politikos priemon÷ms, kurios siekia 
kurti darbo vietas, taikyti objektyvų “tikslingai sukurtų darbo vietų” 
rodiklį; programų poveikį užimtumui skaičiuoti siūloma taikant 
ekonometrinį vertinimą.  
 
Šioje ataskaitoje pateiktas ekonometrinis modelis remiasi 2004-
2007 m. laikotarpio duomenimis, viso laikotarpio (2004-2008 m.) 
poveikį nustatant pagal įvertintą darbo vietos kainą ir per visą 
laikotarpį pagal priemones numatytą įsisavinti paramos apimtį. 
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad vertinimo laikotarpis dar net 
neapima viso BPD įgyvendinimo laikotarpio, tod÷l pateikiami 
įverčiai gali būti nepakankamai tikslūs. 
 
Ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, jog bendras paramos 
rezultatyvumas (2008 m. pabaigai) kuriant ir išsaugant darbo 
vietas yra pakankamas: d÷l BPD l÷šų panaudojimo sukurtų darbo 
vietų skaičius – apie 26,8 tūkst. darbo vietų atitinka ir net viršija 
planuotą rodiklį – 18,7 tūkst. darbo vietų. Tačiau iš beveik 26,8 
tūkst. BPD d÷ka sukurtų darbo vietų apie 6,4 tūkst. darbo vietų 
sukurta tose priemon÷se, kuriose darbo vietų kūrimas nebuvo 
įvardijamas kaip tikslas. Tik÷tinas poveikis sukurtoms ar (ir) 
išlaikytoms papildomoms darbo vietoms d÷l BPD l÷šų (per 2004-
2008 m. laikotarpį) taip pat nustatytas taikant ekonometrinį 
modeliavimą. Geriausiai ilgalaikį BPD l÷šų poveikį atspindi sukurtų 
ilgalaikių darbo vietų skaičius, kurių d÷l BPD priemonių 
įgyvendinimo buvo įsteigta apie 13,1 tūkst. arba maždaug pus÷ 
visų programos d÷ka įsteigtų darbo vietų. Planuotas nedarbo lygio 
sumaž÷jimas d÷l paramos efektų 1,5 procentinio punkto yra 
viršytas. Iš apie 8 procentiniais punktais nuo 2003 m. sumaž÷jusio 
nedarbo lygio šalyje, apie 2 procentiniai punktai gali būti priskirti 
BPD intervencijomis. BPD intervencijos sąlygojo tik apie šeštadalį 
planuoto darbo j÷gos aktyvumo paskatinimo 1 procentiniu punktu.  
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Glaudi (teigiama) koreliacija tarp nedarbo lygio sumaž÷jimo ir 
įvertintų sukurtų ar išsaugotų darbo vietų skaičiaus apskrityse taip 
pat leidžia manyti, jog parama reikšmingai prisid÷jo prie nedarbo 
lygio mažinimo apskrityse, kuriose BPD įgyvendinimo pradžioje 
nedarbo lygis buvo aukštesnis nei vidutiniškai šalyje.  
 
Apie 54% visų (laikinų ir nuolatinių) darbo vietų sukūr÷ investicijų į 
infrastruktūrą priemon÷s, apie 26% - investicijų į žmogiškąjį 
kapitalą priemon÷s ir apie 20% - investicijų į įmonių fizinį kapitalą 
priemon÷s. Daugiausiai grynųjų darbo vietų buvo sukurta statybos, 
viešojo valdymo ir gynybos, švietimo, sveikatos priežiūros ir 
socialinio darbo ekonomin÷se veiklose. Didžiausia vienos darbo 
vietos sukūrimo kaina buvo investicijų į įmonių fizinį kapitalą 
priemon÷se - vidutiniškai apie 122 tūkst. litų. Vidutin÷ vienos darbo 
vietos kaina investuojant į infrastruktūrą siek÷ apie 116 tūkst. litų, 
o mažiausiai kainavo darbo vieta investuojant į žmogiškąjį kapitalą 
- vidutiniškai apie 104 tūkst. litų. Investicijos į infrastruktūrą 
pasižym÷jo stipresniu multiplikavimo efektu ir tod÷l vidutin÷ vienos 
ilgalaik÷s darbo vietos kaina čia buvo truputį mažesn÷ lyginant su 
kitais intervencijų tipais.  

 
Apibendrinant vertinimo rezultatus, galima teigti, jog ne visi 
planuoti rodikliai yra pasiekti, tačiau intervencijų d÷ka sukurtos ar 
išlaikytos darbo vietos neabejotinai reikšmingai prisid÷jo ne tik prie 
bendro Lietuvos nedarbo lygio sumaž÷jimo, bet ir prie regioninių 
netolygumų mažinimo. Kiti kiekybiniai ataskaitoje pateikti 
vertinimai yra preliminarūs, kadangi per vertinimui naudotą 2004-
2007 m. laikotarpį buvo įsisavinta tik apie du trečdalius skirtos 
paramos.  
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 EXECUTIVE SUMMARY 

The aim of the presented report was to evaluate the impact of the 
EU Structural Funds on employment as a result of implementation 
of Lithuanian Single Programming Document for 2004 – 2006 
(further - SPD) and to present recommendations for further 
development of the monitoring system. Evaluation covers analysis 
of relevance, effectiveness, efficiency and impact of the SPD 
interventions with respect to its employment objectives as well as 
analysis of system for monitoring and measurement of 
employment indicators. 
 
The remaining structural problems of unemployment and an 
observed slower pace of economic development, which caused an 
increase in unemployment in the second half of 2008, make 
employment policy measures as relevant in the new structural 
funds programming period as they were at the start of 
implementing the SPD.  
 
The evaluation of effectiveness of the SPD interventions disclosed 
the problems of monitoring system: the indicators collected 
through this system are not comparable across measures and the 
data is often unreliable, and, in some cases, attribution of 
employment indicators to some of the interventions is contradictory 
to an economic logic. We propose to improve the monitoring 
system and, for the interventions seeking to create new jobs, to 
employ a more objective measure of “intentionally created new 
jobs”; for the estimation of the total impact of interventions we 
propose to use an econometric model.  
 
The results of econometric evaluation of the effects presented in 
this report lean on the SPD financial monitoring data of 2004-2007 
period (the estimation of regional-sectoral econometric models 
leans on the 1995-2007 period). The impact for the whole period 
2004-2008 is estimated using the total amount of planned means 
for each intervention and a price of a job creation specific to an 
intervention that is estimated using the financial data of 2004-2007 
period. Due to the limited financing period covered the evaluation 
results are preliminary and must be interpreted with caution. 
 
Taking into account various substitution, multiplication and other 
secondary effects (both positive and negative), the report 
calculated net job creation as a result of SPD measures at 26.8 
thous., which is well above the planned target of 18.7 thous. 
However, 6.4 thous. jobs were created in SPD measures, which 
had no new employment creation targets. The permanent net 
employment effect was 13.1 thous., which constituted about half of 
all net job creation at almost was much lower than the earlier 
stated total number of net jobs created. The corresponding 
reduction of unemployment due to interventions is about 2 
percentage points (1.5 percentage point above the SPD target), 
which makes up about a quarter of the total reduction in 
unemployment (about 8 percentage points) observed since the 
pre-intervention unemployment level in 2003 (14.2%). However, 
the interventions resulted only in a minor increase of the activity of 
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population in the labour market - only by about 0.16 of a 
percentage point as compared to a planned increase by 1 
percentage point.  
 
Highly correlated numbers of reduction of unemployment and the 
estimated number of jobs created in the Lithuanian regions allows 
supposing that the SPD interventions were an important factor in 
reducing regional employment disparities.  
 
According to the performed estimation, about 54% of all the jobs 
(both permanent and temporary) can be attributed to the 
interventions related to building of physical infrastructure, 26% - to 
interventions linked to creation of human capital, and 20% were 
created or saved due to interventions associated with accumulation 
of capital in the business sector. The highest average price per net 
job created was related to the accumulation of physical capital – on 
average 122 thousand of litas. The average price per job created 
as a result of investment in physical infrastructure stood at about 
116 thousand of litas, while the smallest price was related to 
creation of human capital - 104 thousand of litas. Investment into 
physical infrastructure had stronger multiplicator effect and thus 
average price per long-term job was slightly lower here compared 
to other types of interventions. The estimation of impact on the 
permanent jobs created is especially hindered by the fact that the 
estimation leans only on a 2004-2007 financing period, during 
which less than 3/4 of the total SPD budget has been disbursed.  
 
The findings are preliminary, but a summarizing conclusion could 
be drawn that not all of the initially planned objectives were 
achieved and the lasting impact on employment is smaller than 
temporary employment creation. Nevertheless, the interventions 
were a significant factor in reducing both the total unemployment 
level and the regional employment disparities.  
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 1. VERTINIMO PAGRINDAS 

 
Atliekamo vertinimo tikslas yra įvertinti ES struktūrinių fondų 
poveikį užimtumui įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 
2004 - 2006 m. programavimo laikotarpiu ir parengti 
rekomendacijas d÷l užimtumo rodiklių priežiūros ir matavimo 
tobulinimo.  
 
Siekiant įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikį 
užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD, technin÷je 
vertinimo specifikacijoje įvardinti trys vertinimo uždaviniai: 

1. Įvertinti, kaip pasikeitusi socialin÷ – ekonomin÷ situacija 
Lietuvoje įtakojo BPD suformuluotus tikslus bei nustatytus 
kiekybinius rezultatus užimtumo srityje; 

2. Įvertinti BPD priede nustatytų užimtumo rodiklių tinkamumą 
ir jų pasiekimo laipsnį bei BPD priemonių poveikį 
užimtumui; 

3. Identifikuoti gerą ir blogą patirtį įgyvendinant BPD 
priemones, susijusias su užimtumo didinimu, 2004 – 2006 
metų programavimo laikotarpiu.  

 

 
Vertinimo objektas - Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių 
fondų investicijų poveikio užimtumui, įgyvendinant Lietuvos 2004-
2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, vertinimas pagal 
konkurso sąlygose nustatytus kriterijus. BPD poveikio užimtumui 
vertinimas, kaip ir kitų ES programų vertinimas, laikomas svarbia 
sud÷tine sprendimų pri÷mimo proceso dalimi ir bus naudojamas 
2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamoms 
programoms ir jų valdymui tobulinti, struktūrin÷s pagalbos 
tinkamumui, veiksmingumui, poveikiui ir efektyvumui didinti.  
 
Technin÷je specifikacijoje išskirti 4 pagrindiniai vertinimo kriterijai:  

1. Tinkamumo (angl. relevance) kriterijus rodo, kiek struktūrinių 
fondų intervencijos, susijusios su užimtumo didinimu, buvo 
naudingos regionams/tikslin÷ms grup÷ms ir kiek jos atitiko 
pastarųjų poreikius. 

2. Rezultatyvumo1 (angl. effectiveness) kriterijus rodo, kokia 
apimtimi buvo pasiekti programos įgyvendinimo pradžioje 
numatyti (ar v÷liau pakeisti) tikslai ir rezultatai ir ar tai buvo 
atlikta veiksmingiausiu būdu.  

                                           
 
 

1 Technin÷je specifikacijoje ir vertinimo pasiūlyme antrasis vertinimo kriterijus buvo įvardijamas kaip 
“veiksmingumas” (angl. effectiveness), tačiau naujausioje vertinimo metodin÷je literatūroje lietuvių kalba (žr. 
V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷, Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 2007) 
rekomenduojama anglų kalbos žodį “effectiveness” versti kaip “rezultatyvumas”.    

1.1. Vertinimo uždaviniai  

1.2. Vertinimo kriterijai ir klausimai 
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3. Efektyvumo (angl. efficiency) kriterijus rodo sąnaudų ir 
rezultatų užimtumo srityje santykį, t.y. išlaidos vienai darbo 
vietai.  

4. Poveikio (angl. impacts) kriterijus rodo ilgalaikio struktūrinių 
fondų poveikio  tikslin÷ms grup÷ms ar regionams užimtumo 
srityje apimtį ir pobūdį2.  

 
Nors technin÷ specifikacija tiesiogiai nereikalavo atlikti užimtumo 
rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos vertinimo, siekiant 
pagrindinio darbo tikslo buvo atliktas šios sistemos rezultatyvumo 
įvertinimas. Tai pad÷jo suformuluoti detalias rekomendacijas, kaip 
patobulinti užimtumo rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemą 
įgyvendinant 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamas 
veiksmų programas, tiksliau įvertinti intervencijų nukreiptų į 
užimtumo didinimą rezultatus ir poveikį. 

Detalūs vertinimo klausimai vertinimo ataskaitoje buvo suskirstyti 
pagal atskirus vertinimo kriterijus (žr. lentelę).  
 
1 lent. Vertinimo klausimai, susieti su pagrindiniais vertinimo kriterijais 

 
Nr. 

Vertinimo 
klausimo Nr. 
technin÷je 
užduotyje 

Vertinimo kriterijai ir klausimai 

Tinkamumas 

1. 
Papildomas 
klausimas 

Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka 
dabartiniuose/aktualiuose ES ir nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose 
įvardintus su užimtumu susijusius tikslus?  

2. 13.2.1.1 
Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka dabartinius tikslinių 
grupių (regionų, sektorių) poreikius pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai 
Lietuvoje BPD įgyvendinimo metu? 

3. 13.2.2.1 Ar BPD priede suformuluoti užimtumo didinimo rodikliai (rezultatų, poveikio) 
atitinka BPD užimtumo didinimo tikslus ir uždavinius (vidin÷ tinkamumo logika)? 

Rezultatyvumas 

4. 13.2.2.2  
Ar BPD priede nustatyti užimtumo rodikliai buvo pasiekti, koks jų pasiekimo 
laipsnis einamuoju laikotarpiu ir koks numatomas ateityje? Kiek tiesiogiai buvo 
sukurta darbo vietų (iš jų nuolatinių, laikinų ir kt.)? 

5. 13.2.2.2 
Kokie veiksniai ir kaip paaiškina nukrypimus nuo BPD priede nustatytų užimtumo 
rodiklių? (nepagrįsti rodikliai, netinkamas programos įgyvendinimas ar kt.)? 

6. Papildomas  
klausimas 

Ar metodikos, kurias naudojo įgyvendinančios institucijos (rinkdamos duomenis 
apie BPD užimtumo rodiklius)yra tinkamos ir suderintos? 

7. 13.2.1.2 Kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ekonomin÷ situacija tur÷jo kiekybinių 
rezultatų užimtumo didinimo srityje pasiekimo lygiui? 

8. 
Papildomas 
klausimas 

Kaip skiriasi skirtingų tipų BPD intervencijų susijusių su užimtumo didinimu ir  to 
paties tipo BPD intervencijų susijusių su užimtumo didinimu skirtingų priemonių 
rezultatyvumas, kokie veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

Poveikis 

9. 
13.2.2.3 
antra dalis 

Kiek BPD priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu, pad÷jo sukurti papildomų 
darbo vietų (koks investicijų grynasis poveikis užimtumui, atsižvelgiant į visus 
netiesioginius efektus)? 

10. 13.2.2.3  
pirma dalis 

Koks BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, esamas (tik÷tinas) poveikis 
tikslin÷ms grup÷ms (regionams, sektoriams)? 

11. 13.2.2.3  
trečia dalis 

Ar ir kiek BPD priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu, prisid÷jo prie darbo 
rinkos stabilizavimo ir efektyvaus bedarbyst÷s mažinimo? 

                                           
 
 

2 European Commission, “Working document No. 6. Measuring structural funds employment effects”, March 
2007.  



 

12 

 
Nr. 

Vertinimo 
klausimo Nr. 
technin÷je 
užduotyje 

Vertinimo kriterijai ir klausimai 

12. 13.2.1.3 
Ar ir kaip užimtumą paveik÷ struktūrinių fondų intervencijos, kurių tikslas nebuvo 
darbo vietų kūrimas (išlaikymas)? Kokie veiksniai šį poveikį atskleidžia ir 
paaiškina? 

Efektyvumas 

13. Papildomas 
klausimas 

Kiek BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, investicijų teko vienai 
sukurtai papildomai darbo vietai? Ar Lietuva efektyviai panaudojo investicijas 
skirtas užimtumo didinimui lyginant su kitomis panašiomis šalimis, 
įgyvendinusiomis panašias programas? 

14. 13.2.3.2 
trečia dalis 

Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas skirtingų tipų BPD intervencijose, susijusiose su 
užimtumo didinimu, ir kokie veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

15. 
13.2.3.2 
trečia dalis 

Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas to paties tipo BPD intervencijų susijusių su 
užimtumo didinimu skirtingose priemon÷se ir kokie veiksniai paaiškina šiuos 
skirtumus? 

16. 
13.2.3.2  
pirma dalis 

Ar BPD nustatyti tikslai ir uždaviniai užimtumo didinimo srityje buvo pasiekti 
efektyviausiu būdu: 
a) Ar gal÷jo būti pasiekti geresni rezultatai, taikant kitas priemones, bet nekeičiant 
sąnaudų? 
b) Ar gal÷jo būti pasieki tokie patys rezultatai mažesn÷mis sąnaudomis?  

17. 13.2.3.2  
antra dalis 

Kokios priemon÷s leistų pasiekti užimtumo didinimo srityje numatytus rezultatus 
mažesn÷mis sąnaudomis arba geresnius rezultatus, nekeičiant sąnaudų?  

Užimtumo rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos rezultatyvumas 

18. 13.2.3.1 Ar tinkami ir kokybiški duomenys buvo surinkti užimtumo rodikliams matuoti? 
Jeigu ne, - kokios pagrindin÷s priežastys tai l÷m÷? 

19. 13.2.3.1 
Kokie yra gerosios ir blogosios patirties pavyzdžiai renkant užimtumo rodiklių 
duomenis, sprendžiant problemas d÷l jų patikimumo bei matuojant užimtumo 
rodiklių pasiekimo laipsnį? 

20. Papildomas 
klausimas 

Kaip galima būtų patobulinti užimtumo rodiklių nustatymą, matavimą ir užimtumo 
rodiklių steb÷senos duomenų rinkimo sistemą? 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

 
1.3.1. BPD vieta užimtumą įtakojančių veiksnių sistemoje 
 
Užimtumą įtakojantys veiksniai skirstomi į struktūrines sąlygas, 
sisteminius veiksnius ir specifines priemones. Struktūrin÷mis 
sąlygomis galima vadinti tokius išor÷s socialinius – ekonominius 
veiksnius, kuriems daryti esminę įtaką konkrečiomis priemon÷mis 
yra sud÷tinga. Šiems veiksniams gal÷tų būti priskiriamas gyventojų 
skaičiaus pokyčiai (pvz., visuomen÷s sen÷jimas turi esminę įtaką 
užimtumui išsivysčiusiose šalyse), taip pat politiniai ir socio-
kultūriniai veiksniai. Pvz., prasta žmogaus teisių situacija šalyje, 
menkas patriotizmas gali įtakoti gyventojų emigraciją. Aukštas 
korupcijos lygis gali neigiamai įtakoti verslo pl÷trą, užsienio 
investicijas šalyje, o kartu ir gyventojų užimtumo rodiklius. Esminę 
įtaką užimtumui turi ekonominiai veiksniai - tarptautin÷s prekybos, 
situacijos pasaulin÷se ir regiono rinkose pokyčiai, įtakojantys 
visuminę paklausą.  
 
Sisteminiai veiksniai apima veiksnius, susijusius su sąlygų 
ilgalaikiam užimtumui didinti sudarymu:  

• Darbo rinkos reguliavimo priemones (įdarbinimo teisę, 
darbo mokesčius, nedarbo ir neveiklumo pajamas, užimtumo 

1.3. Metodologinis pagrindas 
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garantijas, socialinę darbuotojų apsaugą ir kt.). Atlikti empiriniai 
tyrimai3 teigia, kad didžiausią įtaką užimtumui turi būtent 
struktūrin÷s darbo rinkos reguliavimą mažinančios reformos. 
Tyrimais įrodyta, kad aukštas nedarbo lygis būdingesnis toms ES 
šalims, kuriose aukšti darbo mokesčiai, intensyvi socialin÷ 
darbuotojų apsauga ir aktyvios profesin÷s sąjungos.  

• Makroekonomines sąlygas, susijusias su kainų stabilumu -
infliacijos valdymu, biudžeto išlaidų efektyvumu ir kt.; 

• Verslo aplinką (verslo pl÷trai, užsienio investicijoms aktualų 
teisinį reguliavimą, mokestinę aplinką, susijusią su naujų MVĮ 
kūrimu, įmonių investicijomis ir kt.);  

• Mokymosi visą gyvenimą prieinamumą (švietimo, mokslo ir 
studijų, profesinio rengimo ir perkvalifikavimo sistemas, 
neformalųjį mokymąsi). Globalioje ekonomikoje atsiveriant rinkoms 
ir nuolat diegiant naujas technologijas,  aktualus tiek įmonių, tiek 
darbuotojų geb÷jimas greitai prisitaikyti ir atsinaujinti tam, kad 
išlaikyti konkurencingumą.  
 
Didžiausią įtaką užimtumui turi struktūrin÷s sąlygos ir sisteminiai 
veiksniai, tačiau esant tam tikriems rinkos trūkumams, pagrįstos 
specifin÷s  priemon÷s, kurios turi poveikį trumpuoju laikotarpiu, 
tačiau nebūtinai užtikrina poveikio ilgalaikiškumą.  Specifin÷s 
priemon÷s susijusios su darbdaviams, darbuotojams, bedarbiams ir 
kitoms socialin÷ms grup÷ms taikomomis subsidijomis, įvairiomis 
išmokomis, lengvatomis ir specialiomis nefinansin÷mis (mokymo, 
informavimo, konsultavimo ir pan.) priemon÷mis. Įvertinus BPD 
investicijų pobūdį, jas didžiąja dalimi galima priskirti prie specifinių 
finansinių priemonių. BPD yra finansinis instrumentas, jis neapima 
darbo rinkos ar verslo aplinkos teisinio reguliavimo ir panašių 
priemonių, kurios yra kitų strateginių nacionalinių dokumentų 
objektas.  
 
1.3.2. BPD užimtumo didinimo uždaviniai 
 
Įvertinus BPD bendrąjį tikslą, specifinius uždavinius ir atskirų 
prioritetų uždavinius, galima teigti, kad aiškiai suformuluoti 
užimtumo didinimo uždaviniai Bendrajame programavimo 
dokumente nebuvo keliami. Aukštas gyventojų užimtumo rodiklis 
pamin÷tas pagrindiniame BPD tiksle, tod÷l aukštas užimtumo lygis 
yra daugiau suvokiamas kaip BPD įgyvendinimo poveikis ilguoju 
laikotarpiu.  
 
Tačiau aukštas nedarbo lygis ir žemas užimtumas Lietuvoje BPD 
rengimo metu4 įtakojo tai, kad daugumai BPD priemonių buvo 
priskirti užimtumo didinimo rodikliai t.y. užimtumo didinimo tikslas 
horizontaliai integruotas į visus prioritetus, net jeigu jų tiesioginiai 
tikslai nebuvo susiję su užimtumo didinimu. 
 
Galima identifikuoti dvi BPD strategijas, susijusias su ūkio 
konkurencingumo didinimu (ir netiesiogiai – su užimtumu). Pirma 
strategija - skatinti ūkio produktyvumo augimą. Siekiama 
gerinti bendrąją verslo aplinką, didinti produktyvumą ir tarptautinį 
                                           
 
 

3 Kai kurie iš nagrin÷tų tyrimų: 1) M. Belot, J. Van Ours. Does the recent success of some OECD countries in 
lowering their unemployment rates lie in the clever design of their labour market reforms? 2000. 2) Labour 
Market Institutions and Unemployment Revisited. Carsten Ochsen, Universität Rostock. 2005. 3) Julian 
Morgann, Annabelle Mourouganenn. What can changes in structural factors tell us about unemployment in 
Europe. Scottish Journal of Political Economy, Vol. 52, No.1. February 2005 
4 Rengiant BPD buvo naudojami 2001-2002 m. statistiniai duomenys, kuomet nedarbas Lietuvoje buvo 
aukščiausias per laikotarpį nuo 1998 m.  
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konkurencingumą tradiciniuose sektoriuose (pvz. žem÷s ūkyje, 
pramon÷je), bei ekonomikos struktūroje padidinti aukštesnę 
prid÷tinę vertę (žinias) kuriančias dalis (pavyzdžiui, 
aukštųjų/vidutiniškai aukštųjų technologijų pramonę, žinioms imlių 
paslaugų sektorius).  

 
1 pav. BPD ūkio konkurencingumo didinimo strategijos 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Antroji strategija yra investuoti į darbo j÷gos įgūdžius ir 
aktyvumą. Kitaip tariant, siekiama didinti darbo j÷gos pasiūlą ir 
gerinti jos kokybę. Investicijos skiriamos nepalankioje situacijoje 
esančioms socialin÷ms grup÷ms, siekiama mažinti užimtumo lygio 
netolygumus tarp socialinių grupių ir regionų. Kartu siekiama 
sukurti efektyviai veikiančias mokymosi visą gyvenimą sistemas. 
 
1.3.3. Vertinimo metodai 
 
Šiame skyrelyje pateikiama trumpa informacija apie vertinimo 
metodus, taikytus atliekant BPD įtakos užimtumui vertinimą. 
Detalus taikytų metodų pristatymas pateiktas įvadin÷je vertinimo 
ataskaitoje. 

 
Loginis užimtumo modelis 
 
Atliekant vertinimą buvo siekiama išsiaiškinti, kiek skirtingos BPD 
investicijos, hipotetiškai įvertinus jų įtaką ekonomikai, gal÷jo 
prisid÷ti prie užimtumo didinimo. BPD neap÷m÷ teisinio reguliavimo 
priemonių ar naujų institucijų kūrimo, o daugiausia apsiribojo 
specifin÷mis finansin÷mis priemon÷mis, tod÷l jo investicijų 
vertinimui labiausiai tinkamas yra neoklasikin÷s sintez÷s požiūris. 
Remiantis šia teorija, kuri teigia, kad pagrindin÷ nedarbo priežastis 
trumpu laikotarpiu yra visumin÷s paklausos nepakankamumas, o 
ilgu laikotarpiu darbo rinkos situaciją lemia pasiūlos pus÷s efektai, 
formuluojamas loginis užimtumo modelis. Detalus loginio užimtumo 
modelio taikymo aprašymas pateiktas 5 Priede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruk-
tūros 

gerinimas
(1.1-1.5,  
3.3 pr.) 

Aktyvi darbo 
rinkos  

politika (2.1) 

Lanksčių 
darbo 
formų 
diegimo 

skatinimas
(2.2) 

Aukštas ūkio  
produktyvumas  

Aktyvi ir gerai prie pokyčių 
prisitaikanti darbo j÷ga 

 

Ūkio konkurencingumo  
didinimas 

Darbo 
j÷gos 
įgūdžių 

gerinimas
(2.2) 

Kaimo 
pl÷tra ir 
žuvinin-
kyst÷ 

(4.1-4.10 
priem.) Socialin÷ 

integracija 
(2.3)  

Tyr÷jų 
geb÷jimų 
ir MTEP 
pl÷tra 
(2.5) 

Turizmo 
sekt. pl÷tra 
(3.1, 3.4) 

Viešųjų 
paslaugų 
verslui 

gerinimas
(3.2) 

Verslo aplinkos 
gerinimas 

Ūkio struktūros  
atnaujinimas 

Nedarbo  
prevencija 

Mokymosi 
visą 

gyvenimą 
skatinimas

(2.4) 

Darbo j÷gos  
lankstumo gerinimas 

Tiesiogin÷ 
parama 

verslui (3.1)
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 2 pav. Loginio užimtumo modelio schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Šaltinis: parengta autorių 
 
ES parama gali dvejopai veikti užimtumą: jei ji sukuria papildomą 
paklausą ar gamybos pl÷trą, tai paramos poveikis bus teigiamas, 
jei ES parama per papildomas investicijas vien didina darbo 
našumą (d÷l investicijų sąlygoto kapitalo dalies produkcijoje 
augimo ar/ir bendrojo veiksnių našumo did÷jimo) ar jį didina 
daugiau nei sukuria papildomos paklausos, tai poveikis užimtumui 
yra neigiamas (kitoms sąlygoms esant vienodoms, išaugęs darbo 
našumas mažina darbuotojų poreikį). 
 
Tam, kad modelio taikymas būtų paprastesnis, BPD investicijos 
išskiriamos į tris pagrindines grupes pagal tai, kurį gamybos veiksnį 
jos įtakoja (darbą, kapitalą ar produktyvumą). Investicijų poveikis 
užimtumui vertinamas hipotetiškai, taikant prielaidą, kad visumin÷s 
paklausos neveikia su BPD investicijomis nesusiję veiksniai. 
 
BPD investicijos į žmogiškąjį kapitalą5 sukuria prielaidas 
ilgalaikiam šalies konkurencingumui, kartu didina darbo našumą 
bei bendrąjį produktyvumą. Pastarojo įtaka užimtumui gali būti tiek 
teigiama, tiek ir neigiama. Viena vertus, BPD investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą sumažina produkcijos kaštus (produktyvesni 
ištekliai įsigyjami neišleidus tam papildomų l÷šų); tai skatina 
įmones gaminti daugiau produkcijos, kartu didinama ir visumin÷ 
paklausa, nes daugiau gamina ir susiję sektoriai. Kita vertus, darbo 
našumo augimas mažina darbo poreikį gamyboje: a) išaugusi 
darbuotojų kvalifikacija ir darbo našumas leidžia tą patį produkcijos 
kiekį pasiekti su mažesniu darbuotojų skaičiumi, o kai kurios 
žemesn÷s kvalifikacijos tampa nereikalingos; b) augantis darbo 
intensyvumas didina poreikį darbo j÷gos regeneravimui, darbo 
sąlygų kokybei, nuolatiniam darbo j÷gos mokymui, spartesniam 
vidutinio darbo užmokesčio kilimui. Sparčiau nei darbo našumas 
did÷jantys darbo kaštai mažina darbo paklausą. 
 
Vis d÷lto BPD investicijos į žmogiškąjį kapitalą labiausiai susijusios 
su užimtumo didinimu. Hipotetiškai vertinant, BPD investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą gal÷tų padidinti užimtumą tuo atveju, jeigu 

                                           
 
 

5 Šiai grupei priskiriamos: visos BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ priemon÷s; BPD 4.4 priemon÷s 
„Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“ 3 veikla „Konsultavimas“; BPD 4.6 priemon÷ „LEADER+ 
pobūdžio priemon÷“; 4.7 priemon÷ „Mokymas“. 

 
Bendrasis produktyvumas 

Produkcijos kaštai 

Privačios ir 
valstyb÷s pajamos  

Bendroji paklausa 
(rinkos) 

Prid÷tin÷ vert÷ 

Produkcija 
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Naujos darbo vietos 

Investicijos  

Masto 
ekonomija 

Technologin÷ 
pažanga 

Darbas Kapitalas 
Geresnis išteklių 
paskirstymas 
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darbo našumo augimas viršytų darbo kaštų augimą. Neatitikimo 
tarp paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje mažinimas, potencialo 
sukurti darbo vietą didinimas ir visumin÷s paklausos didinimas – 
teigiami užimtumo didinimo efektai, susiję su investicijomis į darbo 
j÷gos įgūdžius ir aktyvumo didinimą. Kvalifikacija – tiesiogiai 
leidžianti sukurti darbo vietą sąlyga, ypač būtina s÷kmingam 
ilgalaikiam konkuravimui. Investuoti į kvalifikacijos k÷limą 
veiksminga tiek ekonomikos nuosmukio, tiek pakilimo laikotarpiu. 
 
BPD investicijos į viešąją infrastruktūrą6 mažiau susijusios su 
užimtumo didinimu. Jų tiesioginis poveikis užimtumui BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu gal÷jo būti teigiamas (d÷l sukurtų darbo 
vietų statybos, technin÷s priežiūros ir pan. sektoriuose), tačiau 
ilguoju laikotarpiu įtaka užimtumui mažiau pagrįsta.  
 
Šios investicijos skatino bendrojo produktyvumo did÷jimą. Vienos 
investicijos (pvz. į transporto, energetikos infrastruktūrą) didina 
gamybinio sektoriaus fizinio kapitalo produktyvumą ir mažina 
įmonių išlaidas kapitalui. Kartu jos gali skatinti darbo j÷gos 
mobilumą ir tur÷ti kitus efektus, susijusius su darbo j÷ga. Kitos 
investicijos (pvz. į švietimo, darbo rinkos, socialin÷s apsaugos 
sistemų infrastruktūrą) didina darbo našumą.  Hipotetiškai 
vertinant, investicijos į bendrąjį produktyvumą tur÷tų mažinti kitų 
gamybos veiksnių (kapitalo ir darbo) poreikį. Kita vertus, šios BPD 
investicijos gali teigiamai įtakoti ūkio konkurencingumo augimą, kuris 
susijęs ne tik su esamų darbo vietų išlaikymu, bet ir jų kūrimu ilguoju 
laikotarpiu.  
 
BPD investicijos į įmonių fizinį kapitalą7 (įrangą, žemę, 
pastatus ir pan.) mažino kapitalo kaštus. Šiems maž÷jant, kartu 
maž÷ja darbo paklausa. Pasireiškia pakeitimo efektas – darbo j÷gai 
tapus brangesnei nei kapitalas, įmon÷s įsigyja daugiau kapitalo ir 
mažiau darbo j÷gos. Be to, nauja technologiškai pažangesn÷ įranga 
tiesiogiai įtakoja esamų darbo vietų skaičiaus sumaž÷jimą.  Kita 
vertus, d÷l BPD investicijų įtakos gal÷jo pasireikšti ir produkcijos 
daugiklio efektas. BPD investicijos, mažindamos įmonių produkcijos 
kaštus, skatina jas pirkti daugiau gamybai reikalingų prekių bei 
paslaugų ir gaminti dar daugiau produkcijos. Taip didinama 
visumin÷ paklausa, o naujos darbo vietos gali būti sukuriamos 
susijusiuose sektoriuose. 
 
Vertinant hipotetiškai, BPD investicijų į įmonių fizinį kapitalą 
teigiama įtaka užimtumui yra mažiausiai pagrįsta. Labiausiai 
tik÷tina, kad šios investicijos gal÷jo neigiamai įtakoti užimtumą 

                                           
 
 

6 Į šią grupę pakliūna šios BPD priemon÷s: 1.1 priemon÷. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas; 1.2 priemon÷. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos 
efektyvumo užtikrinimas; 1.3 priemon÷. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija; 1.4 priemon÷. 
Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas; 1.5 priemon÷. Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra; 3.2 priemon÷. 
Verslo aplinkos gerinimas; 3.3 priemon÷. Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra; 3.4 
priemon÷. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos; kai kurios 4.4 priemon÷s „Kaimo vietovių pritaikymo ir 
pl÷tros skatinimas“ veiklos (vandentvarkos veikla); 4.5 Priemon÷. Miškų ūkis; kai kurios 4.9 priemon÷s 
„Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos. 
7 Šiai investicijų grupei priskiriamos BPD priemon÷s: 3.1 priemon÷. Tiesiogin÷ parama verslui; 4.1 priemon÷. 
Investicijos į žem÷s ūkio valdas; 4.2. priemon÷. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas; 4.3 priemon÷. Žem÷s ūkio 
produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas; 4.4 priemon÷. Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas; 
kai kurios 4.5 priemon÷s „Miškų ūkis“ veiklos; 4.8 priemon÷. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu; kai kurios 
4.9 priemon÷s „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, 
rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos; 4.10 priemon÷ „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“. 
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Lietuvoje (ypač jei tai investicijos į produktyvumo didinimą), 
nebent daugiklio efektas viršytų pakeitimo efektą, o darbo j÷gos 
kaštai išliktų palyginti nedideli. Net ir investuojant į naujai 
kuriamas įmones, galimas neigiamas poveikis užimtumui 
konkurentų įmon÷se.  
 
Ekonometrinis modeliavimas 
 
BPD poveikiui sukurtoms ar išsaugotoms darbo vietoms kiekybiškai 
įvertinti sudarytas redukuotu gamintojo elgesį aprašančios lygčių 
sistemos pavidalu pagrįstas panelinių duomenų sektorinis-
regioninis ekonometrinis modelis, kuriuo modeliuojamas sąlyginio 
darbuotojų skaičiaus, o taip pat nedarbo lygio kitimas. Panelinių 
duomenų modelyje ES struktūrinių fondų paramos poveikį padeda 
identifikuoti ne tik laiko momentas (t.y. nuo kada gauta parama), 
bet ir sektoriniai-regioniniai skirtumai tarp skirtingas paramos 
apimtis gavusių (ar iš viso negavusių) ūkio sektorių. Toks panelinių 
duomenų principą išnaudojantis tyrimas tinkamai specifikavus BPD 
paramos poveikį parodančius kintamuosius taip pat leidžia nustatyti 
trumpalaikį-ilgalaikį bei tiesioginį-netiesioginį poveikį skirtingose 
Lietuvos apskrityse pagal ūkio veiklas ir BPD priemones.   
 
Antrinių šaltinių analiz÷ 
 
Vertinimo metu išanalizuoti įvairūs antriniai šaltiniai, tarp jų 
svarbiausi 2000-2006 m. programavimo laikotarpio dokumentai, 
Lietuvos teis÷s aktai ir strateginiai dokumentai, ankstesnių 
vertinimų ataskaitos, Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s, EUROSTAT bei kiti oficialūs statistiniai 
duomenys, ekonomin÷s teorijos literatūra, su vertinimu susijusiose 
srityse atlikti taikomieji tyrimai bei kiti antriniai informacijos 
šaltiniai. Taip pat atlikta priežiūros duomenų ir rodiklių analiz÷. 
Pagrindiniai duomenų analiz÷s šaltiniai projektų lygiu: SFMIS 
(projektų ID, rangovai, išmok÷tos l÷šos pagal išlaidų kategoriją, 
intervencijos tipą);  įgyvendinančios agentūros (pirkimai iš 
subsidijos l÷šų: sutarčių datos, sumos, rangovai, kt.). 
 
SMART analiz÷ 
 
SMART metodika leidžia įvertinti, ar viešosios politikos tikslai, 
uždaviniai, rodikliai, kriterijai yra specifiški (angl. specific), 
išmatuojami (angl. measurable), pasiekiami (angl. achievable), 
patikimi (angl. reliable) ir savalaikiški (angl. timed), t.y. ar jie yra 
kokybiški. SMART metodika taikyta atliekant BPD priede įvardintų 
su užimtumu susijusių rodiklių tinkamumo ir rezultatyvumo 
vertinimą.  
 
Ekspertų grup÷s 
 
Ekspertų nuomon÷s kaip duomenų šaltinio pasitelkimas yra 
naudingas metodas sprendžiant vertinimo problemas. Ekspertai 
pasirenkami, remiantis jų srities kvalifikacija, žiniomis ir patirtimi. 
Atliekant BPD įtakos užimtumui vertinimą, ekspertų grup÷s 
metodas buvo naudojamas po atskiruose vertinimo etapuose 
atlikto tyrimo, siekiant pateikti gilesnę duomenų analizę. Iš viso 
organizuotos 3 skirtingos ekspertų grup÷s.  
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Lyginimas pagal gaires  
 
Lyginamoji analiz÷, pagrįsta gair÷mis (angl. benchmarks), remiasi 
įvairiomis gair÷mis, kurios gali būti susijusios su geriausiais 
standartais ar teisiniais reikalavimais, rezultatais ir procesu. Šis 
metodas naudotas vertinant BPD investicijų efektyvumą. Atliktas 
palyginimas tarp skirtingų BPD priemonių ir intervencijų tipų, 
lyginama BPD intervencijų sukurtos papildomos darbo vietos kaina 
su kitų šalių investicinių programų panašių intervencijų pagalba 
sukurtų darbo vietų (palyginamomis) kainomis.  
 
Giluminiai interviu  
 
Šis vertinimo metodas naudotas vertinant BPD intervencijų 
tinkamumą bei rezultatyvumą. Buvo siekiama įvertinti, ar 
užimtumo priežiūros duomenys patikimi ir ar jie apima visą 
tiesioginę BPD intervencijų, skirtų užimtumo didinimui, įtaką 
užimtumui. Interviu duomenys leido sp÷ti apie galimus sisteminius 
užimtumo rodiklio priežiūros duomenų trūkumus.  
 
Projektų vykdytojų apklausa 
 
BPD l÷šomis finansuotų projektų vykdytojų apklausa atlikta, 
siekiant surinkti informaciją apie BPD subsidijų prašiusius bet 
negavusius ir BPD finansuotų projektų vykdytojų pirkimus, 
finansuotus ES paramos l÷šomis, pralaim÷jusius subjektus. Tai 
leido palyginti šių subjektų rodiklių (pvz., užimtumo) pokyčių laike 
skirtumus lyginant su subsidijas gavusiais ar konkursus 
laim÷jusiais subjektais. Tai atskleid÷, kiek paramos prašiusios, bet 
negavusios įmon÷s elgiasi kitaip lyginant su paramą gavusiomis.  
 
 

 
Šiame poskyryje aptariamas empirinis modelis, naudojamas 
nustatant paramos įtaką darbo vietoms bei susijusios sąvokos.  
 
1.4.1. Bendro darbo vietų skaičiaus ir papildomų darbo vietų 
skaičiaus sąvokų problemiškumas 
 
Empiriniam poveikio darbo vietoms vertinimui aktualus rodiklis yra 
darbo vietų pasikeitimas d÷l pagal BPD įsisavinamos paramos. 
Pagrindiniai aktualūs darbo vietų rodikliai pagal LR Finansų ministro 
2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 1K-254 D÷l Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo programavimo dokumento rodiklių skaičiavimo yra 
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius ir Papildomų darbo vietų 
skaičius. Šiame įsakyme nusakytas toks aptartų darbo vietų 
turinys: 
 

„1. Rodiklis „Bendras sukurtų darbo vietų skaičius“ apima:  
1.1. tik tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtas/išlaikytas nuolatines ir laikinas 
darbo vietas; 
1.2. 1.1 punkte nurodytos laikinos darbo vietos skaičiuojamos kaip sukurtos darbo 
vietos, jei perskaičiavus taikant 40 valandų per savaitę darbo laiką, jos užimtos ne 
trumpiau nei 26 savaites.  
 2. Rodiklis „Papildomų darbo vietų skaičius“ apima: 
2.1. d÷l įgyvendinto projekto per dvejus trejus ateinančius metus projekto vykdytojų ir 
(arba) jų partnerių numatomas sukurti nuolatines ir laikinas darbo vietas; 

1.4. Paramos poveikio darbo vietoms empirinio 
įvertinimo modelis 
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2.2. projekto vykdytojo surinktais duomenimis projekto įgyvendinimo metu d÷l 
įgyvendinto projekto ne projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių sukurtas nuolatines ir 
laikinas darbo vietas. 
<...> 
5. Konkreti darbo vieta skaičiuojama tik vieną kartą, priskiriant ją arba 1 punkte, arba 2 
punkte nurodytam rodikliui.“ 

 
Pateiktų apibr÷žimų suvokimui tikslinga atkreipti d÷mesį į kelis 
aspektus:  
 a) bendros ir papildomos darbo vietos negali persidengti;  
 b) ir bendros, ir papildomos darbo vietos apima tiek nuolatines, 
tiek laikinas darbo vietas;  
 c) darbo vietos yra gaunamos darbo laiką perskaičiuojant į visos 
darbo dienos darbo vietas (40 val. per savaitę);  
 
Svarbiausiais skiriančiais ypatumais tarp bendrų ir papildomų darbo 
vietų yra: laiko momentas, susijęs su darbo vietos 
sukūrimu/išsaugojimu: projekto įgyvendinimo metu ar per dvejus 
trejus ateinančius metus, ir sąsaja su projektu ar vieta (subjektų 
pjūvis): tik tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu  ar d÷l 
įgyvendinto projekto ne projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių 
sukurtos/išsaugotos. Griežtas nepersidengiamumo reikalavimas 
kartu rodo, jog visas planuojamas sukurti darbo vietų skaičius yra 
bendro darbo vietų skaičiaus ir papildomų darbo vietų skaičiaus 
suma. 
 
Pasteb÷tina, kad tokia terminologija yra kiek klaidinanti ir 
nevienareikšmiai interpretuojama, o tai buvo svarbi priežastis, 
kod÷l susiję SFMIS duomenys n÷ra labai patikimi. Klaidinti gali keli 
dalykai. Pirma, žodžio „bendras“ numanoma reikšm÷ yra susijusi su 
apjungimu, platesniu mastu, o 5 punkte įvardintas ir jau aptartas 
darbo vietų nepersidengimas aiškiai parodo, kad bendros darbo 
vietos n÷ra apibendrinantis rodiklis, o tik atskiras (dalinis) darbo 
vietų tipas (sukūrimo laiko ir vietos požiūriu). Antra, dabartin÷s 
„bendro darbo vietų skaičiaus“ ir „papildomų darbo vietų skaičiaus“ 
sąvokos gali būti neteisingai susietos su angliškais terminais „gross 
jobs“ ir „net jobs“, nors jų turinys yra visiškai neadekvatus 
pastarųjų apibr÷žimams, pateiktiems Europos komisijos darbo vietų 
skaičiavimui skirtuose metodologiniuose dokumentuose8. Kad būtų 
išvengta klaidinimo, ateityje sąvoka „bendras darbo vietų skaičius“ 
yra keistina, pavyzdžiui, į šios ataskaitos rekomendacijų skyriuje 
apibr÷žiamą “tikslingai sukurtų darbo vietų” rodiklį. Papildomai 
der÷tų išskirti tikslingai sukuriamų nuolatinių ir tikslingai sukuriamų 
laikinų darbo vietų rodiklį  
 
Taip pat ne visiškai aišku, ar ir papildomų darbo vietų sąvokos 
naudojimas yra pakankamai aiškus. Abejonių kyla ir d÷l tos 
priežasties, kad dabartiniame papildomų darbo vietų apibr÷žime 
dalies darbo vietų neapimama, pavyzdžiui tų, kurios sukuriamos 
(išlaikomos) po projekto įgyvendinimo ne projekto vykdytojų ir (ar) 
jų partnerių, taip pat tų, kurios sukuriamos (išlaikomos) projekto 
vykdytojų ir (ar) jų partnerių v÷liau nei po trejų metų. Pabr÷žtina ir 
tai, kad dabartinis rodiklių apibr÷žimas neapima dalies svarbių 
efektų: d÷l paramos gavusių sukurtos darbo vietos kituose 
                                           
 
 

8 Pavyzdžiui, European Commission (2007). „Measuring Structural Funds Employment Effects“, Working 
Document N°6.  
European Commission (1997). „Counting the Jobs – How to evaluate the employment effects of Structural 
Fund interventions“, Evaluation and Documents No.1 
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subjektuose gali ne tik kurti papildomas darbo vietas, bet ir jas 
panaikinti. Tod÷l ateityje būtų tikslinga peržiūr÷ti ir papildomų 
darbo vietų sąvokos apibr÷žimą. Galbūt į papildomas darbo vietas 
įtraukiant tik netiesioginius efektus, jei reikia ilgalaikius tiesiogiai 
su projektų įgyvendinimu susijusius efektus išskiriant kaip atskirą 
rodiklį. Antra vertus, atrodo, dvejotina, ar ateityje yra būtina 
fiksuojant tiek „bendro darbo vietų skaičiaus“, tiek „papildomų 
darbo vietų skaičiaus“ rodiklių analogus skirti jų reikšmes pagal tai, 
po kelerių metų buvo sukurtos laikinos ar nuolatin÷s darbo vietos. 
Svarbiau, kad būtų aiškus laikinų ir nuolatinių darbo vietų 
atskyrimas.  
 
Taigi toliau pateikiami ekonometriniu vertinimu pagrįsti rezultatai, 
labiau atitinka papildomų darbo vietų rodiklio sąvoką, Vertinant 
pagal empirinius duomenis yra atsižvelgiama į visus (teigiamus ir 
neigiamus) netiesioginius efektus. Tod÷l pateikiamos papildomos 
darbo vietos yra „grynosios“ ta prasme, kad tai yra teigiamų ir 
neigiamų efektų bendras rezultatas. 
 
Manome, kad norint tiksliau įvertinti intervencijų poveikį yra būtina 
atskirti laikinas ir nuolatines darbo vietas, kadangi (ilgalaikis) 
poveikis yra sietinas su nuolatinių darbo vietų sukūrimu 
(išsaugojimu). Tod÷l greta papildomų darbo vietų skaičiaus yra dar 
išskiriamas laikinų ir nuolatinių darbo vietų pjūvis.  
 
1.4.2. Vertinimui naudojamas modelis 
 
Šiame skirsnyje detalizuojamas modelis, pagal kurį skaičiuojamas 
paramos poveikis darbo vietų skaičiui. 1.4.2.1. poskirsnis apibūdina 
bendrus modeliavimo principus. 1.4.2.2. poskirsnis pateikia 
įvertintas empirines ekonometrines lygtis.  1.4.2.3. poskirsnis 
detalizuoja poveikio apskaičiavimo ypatumus, naudojant sudarytą 
modelį. Ankstesn÷se ataskaitose taip pat buvo pateikiamas ir 
vertinimas pagrįstas šalių duomenimis, tačiau, vertintojų nuomone, 
jis yra žymiai mažiau tikslus, kadangi: a) reikalauja prielaidos apie 
skirtingų šalių panašumą; b) vertinimą buvo galima atlikti tik 
remiantis duomenimis iki 2006 m. Kadangi sektoriniu-regioniniu 
modeliu pagrįstas vertinimas yra detalesnis ir tikslesnis (jis 
sudarytas ir įvertintas būtent pagal Lietuvos duomenis iki 2007 
m.), laikome, kad šalių lygmens modeliavimo rezultatai neaktualūs. 
 
1.4.2.1. Bendra vertinimo schema 
 
Kadangi abiejų aktualių darbo vietų tipų skaičius pagal LR Finansų 
ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 1K-254 nustatomas 
naudojant visos darbo dienos analogą, tai tiesioginis empirinis 
darbo vietų skaičiaus atitikmuo yra Statistikos departamento prie 
LRV skelbiamas sąlyginis darbuotojų skaičius. Siekiant nustatyti, 
kokią įtaką šio rodiklio pasikeitimams tur÷jo ES parama pagal BPD, 
yra suformuota sąlyginio darbuotojų skaičiaus ekonometrin÷ lygtis, 
atitinkanti tam tikrą redukuotą ekonominį modelį (struktūrin÷ 
lygčių sistema, iš kurios gautas šis redukuotas modelis, pateikta 
įvadin÷je ataskaitoje). Greta sąlyginio darbuotojų skaičiaus dar 
suformuotos ir kitos susijusios lygtys, iš kurių sudaryta atitinkama 
sąlyginį darbuotojų skaičių, nedarbo lygį bei darbo j÷gos aktyvumą 
ir darbo j÷gą aprašanti lygčių sistema.  
 

 Kiekviena ekonometrin÷ lygtis yra panelinių duomenų 
ekonometrinio modelio tipo ir įvertinta naudojant 1995-2007 m. 
laikotarpio sektorinius-regioninius duomenis. Parametrų vertinimui 
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taikomas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis, turintis tokią 
stilizuotą išraišką: 

Zjt = cj + α ′ Wjt  +  ujt, 

kur Zjt žymi priklausomą kintamąjį (pavyzdžiui, sąlyginį darbuotojų 
skaičių, galbūt, po tam tikrų jo transformacijų), stebimą sektoriniu-
regioniu ir laiko pjūviais, atitinkamai indeksuojamus j=1,…,N, ir 
t=1,…,T indeksais;  cj yra nuo laiko nepriklausantys individualūs 
fiksuoti (neatsitiktiniai) efektai; Wjt žymi aiškinančiųjų veiksnių 
vektorių, o α - atitinkamos dimensijos parametrų vektorių; ujt yra 
su veiksniais nekoreliuotos modelio paklaidos, tenkinančios įprastus 
regresinio modelio paklaidų reikalavimus.   
 
Kadangi dalis veiksnių vektoriaus Wjt yra susiję su ES parama, 
modelis leidžia imituoti situaciją, kas būtų jei ES parama nebūtų 
gauta. Tada paramos tiesioginis vienalaikis efektas užimtumui yra 
nustatomas lyginant sąlyginio darbuotojų skaičiaus rodiklius 
scenarijuose su ir be ES paramos (kaip jų skirtumas) panaudojant 
tiesiogiai tik sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtį (čia netiesioginiai 
efektai nepasireiškia, tod÷l n÷ra reikalo spręsti visos lygčių 
sistemos) bei atsižvelgiant tik į tiesiogiai tekusias paramos apimtis. 
Norint nustatyti papildomų darbo vietų skaičių jau yra aktualūs ne 
tik tiesioginiai vienalaikiai, arba momentiniai, efektai, bet ir visi 
netiesioginiai efektai, tod÷l jie nustatomi panaudojant toliau 
aptariamą lygčių sistemą: pirma yra išsprendžiama lygčių sistema 
su visais paramos efektais, tada iš bendro gauto rezultato at÷mus 
anksčiau gautą bendrą darbo vietų skaičių apskaičiuojamas ir 
papildomas darbo vietų skaičius.   
 
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad norint atlikti tokį modeliavimą 
atliktas duomenų kaupiamų SFMIS ir Statistikos departamento prie 
LRV apjungimas. To prireik÷, kadangi SFMIS nekaupia informacijos 
apie paramą gavusių subjektų pagrindinę veiklą, o fiksuoja tik 
įmonių registro kodus. Tad pagal šiuos kodus buvo suformuota 
užklausa Statistikos departamentui prie LRV, iš kurio gauti 
duomenys leido nustatyti pagrindinę paramos gav÷jų ir susijusių 
projekto vykdytojų veiklą. Pasinaudojant šiais duomenimis poveikis 
pagal veiklas nustatytas darant prielaidą, kad pagrindin÷ veikla yra 
vienintel÷ naudą tur÷jusio subjekto veikla. Ateityje, norint gauti 
tikslesnius paramos poveikio veikloms įverčius, būtų tikslinga 
SFMIS fiksuoti paramos ir kitų naudos gav÷jų bent pagrindinę 
veiklą (veiklas), o dar geriau – nusakyti pagrindines dvi ar tris 
veiklas, jų aktualumą įmon÷s veiklai procentiškai, bei kurią iš jų (ar 
kurioms dalimis) priskirtinas paramos poveikis. 
 
1.4.2.2. Įvertintos ekonometrin÷s lygtys 
 
Intervencijų įtaka darbo vietų pasikeitimams modeliuojama 
naudojant šią keturių pagrindinių lygčių sistemą (praktiniam 
sprendimui naudojama sistema dar papildyta keletu kitų tapatybes 
apibr÷žiančių lygčių).  
 
1) Sąlyginio darbuotojų skaičiaus kaitą kiekvienoje apskrityje ir 
tam tikroje veikloje aprašanti ekonometrin÷ lygtis: 
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ln(lrs,t) = αrs – 0.01ut-1 + 0.07ln(it+0.1) – 0.02ln(Lt) + 7.75frs,t/lrs,t-1  
         (<0.01)    (<0.01)            (<0.01)       (<0.03) 
+ 4.10cfrs,t/lrs,t-1 - 0.02NFrs,t/lrs,t-1 + 0.07CNFrs,t/lrs,t-1 + ε

l
rs,t, 

 (<0.03)           (<0.01)             (<0.01) 
 
R2 = 0.98, DW=1.54. 
 
čia:  
αrs – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities ir s-osios 
veiklos efektas);  
lrs,t – r-osios apskrities ir s-osios veiklos sąlyginis darbuotojų 
skaičius laiko momentu t; 
ut – nedarbo lygis; 
it – ilgalaik÷s paskolų palūkanų normos; 
Lt – paskolų apimtis; 
frs,t – r-ajai apskričiai ir s-ajai veiklai skirta paramos apimtis 
(susijusi su tiesioginiu laikinas darbo vietas kuriančiu poveikiu); 
cfrs,t = Σj=1995

t frs,j  – kumuliuota r-ajai apskričiai ir s-ajai veiklai 
skirta paramos apimtis (susijusi su tiesioginiu nuolatines darbo 
vietas kuriančiu poveikiu); 
NFrs,t = Frs,t-frs,t – paramos apimtis, tenkanti ne r-ajai apskričiai ir s-
ajai veiklai (susijusi su netiesioginiu laikinas darbo vietas kuriančiu 
poveikiu); 
CNFrs,t = Σj=1995

t(Frs,j-frs,j)  – kumuliuota paramos apimtis, tenkanti 
ne r-ajai apskričiai ir s-ajai veiklai skirta (susijusi su netiesioginiu 
nuolatines darbo vietas kuriančiu poveikiu); 
ε
l
rs,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 

 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelio 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių ir 15 ūkio veiklų 
suskaidymą (pagal 1494 steb÷jimus).  
 
 
2) Darbo j÷gos aktyvumą kiekvienoje apskrityje aprašanti 

ekonometrin÷ lygtis: 
 
ln(ar,t) = αr –0.85t –0.11ut-1 –3⋅10

-4(Er,t-1+E r,t-2)+3⋅10
-4(Ir,t-1+It r,-2)+  

     (<0.01) (<0.02)  (<0.01)            (<0.01) 
+ εar,t, 
 
R2 = 0.80, DW=1.86. 
 
čia:  
αr – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities efektas);  
ar,t– r-osios apskrities gyventojų aktyvumo rodiklis t-aisiais metais 
(darbo j÷gos ir darbingo amžiaus gyventojų santykis); 
ut – nedarbo lygis; 
Er,t – iš r-osios apskrities emigravę; 
Ir,t – į r-ąją apskritį imigravę; 
ε
a
r,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 

 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelio 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių suskaidymą (pagal 90 
steb÷jimų). Greta trendo ir nedarbo lygio į modelį įtraukti 
emigracijos bei imigracijos srautai naudojami kaip pakaitalas 
rodikliams, parodantiems bendrą apskrities patrauklumą gyventi ir 
dirbti. Pasteb÷tina, kad ES paramos apimtys tiesiogiai nebuvo 
reikšmingos, tod÷l į darbo j÷gos aktyvumo lygtį jos neįtrauktos. 
Tačiau aktyvumo lygį parama paveikia netiesiogiai – per tai, kad 
sumažina nedarbo lygį. 
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Pasinaudojant įvertintu aktyvumo lygiu (ar,t), darbo j÷ga (dr,t) yra 
nustatoma pagal šį sąryšį: 
 
dr,t = ar,t gr,t , 
 
čia gr,t yra vyentojų skaičius r-ojoje apskrityje. 
 
3) Sąlyginis darbuotojų skaičius aukščiau pateiktoje lygtyje yra 
modeliuojamas pagal veiklas ir apskritis, o darbo j÷gos aktyvumas 
– tik pagal apskritis. Tod÷l suderintam modelio išsprendimui 
papildomai būtina sektorinių-regioninių sąlyginio darbuotojų 
skaičiaus apimčių agregavimas (pagal 15 ūkio veiklų) į regioninį 
sąlyginių darbuotojų skaičių: 
 
lr,t = Σj=1

15 lrj,t, r=1,...,10; t=1995,...,2007. 
 
4) Kadangi nedarbo lygis pagal apibr÷žimą tiesiogiai priklauso nuo 
užimtųjų bei darbo j÷gos, tai jis taip pat modelyje yra endogeninis 
rodiklis. Užimtieji sistemoje tiesiogiai nemodeliuojami, tačiau jie 
yra labai glaudžiai susiję su sąlyginiu darbuotojų skaičiumi 
(santykis tarp užimtųjų ir sąlyginio darbuotojų skaičiaus šalies lygiu 
yra gan÷tinai pastovus). Tod÷l perrašant nedarbo lygio tapatybę 
pasinaudojant sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir užimtųjų sąryšiu 
gaunamas toks nedarbo lygio ekonometrinis modelis: 
 
ln(1-ur,t) = αr + 0.01t + 0.31ln(lr,t/dr,t) + ε

u
r,t, 

                   (<0.01) (<0.01)   
 
R2 = 0.81, DW=1.37. 
 
čia:  
αr – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities efektas);  
ur,t – nedarbo lygis r-ojoje apskrityje; 
lr,t – sąlyginis darbuotojų skaičius r-ojoje apskrityje; 
dr,t – darbo j÷ga r-ojoje apskrityje; 
ε
u
r,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 

 
Laikant gyventojų skaičių, ilgalaikę palūkanų normą, paskolų 
apimtis, migracijos srautus bei ES finansavimą egzogeniniais 
dydžiais, ši lygčių sistema leidžia nustatyti sąlyginio darbuotojų 
skaičiaus, darbo j÷gos aktyvumo bei nedarbo lygio pasikeitimą d÷l 
ES paramos pokyčių. 
 
 
5) Norint atsakyti dar į papildomą klausimą apie paramos poveikį 
moterų aktyvumo lygiui, greta aukščiau pateiktų ekonometrinių 
lygčių atskirai sudarytas ir moterų aktyvumo lygį aprašantis 
ekonometrinis modelis: 
   
ln(mr,t) = αr –0.84t –0.10ut-1 –7⋅10

-4E r,t-2+7⋅10
-4It r,-2 + ε

m
r,t,  

     (<0.01) (0.31)    (<0.01)       (<0.01) 
 
R2 = 0.61, DW=1.90. 
 
čia:  
αr – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities efektas);  
mr,t– r-osios apskrities moterų aktyvumo rodiklis t-aisiais metais; 
ut – nedarbo lygis; 
Er,t – iš r-osios apskrities emigravę; 
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Ir,t – į r-ąją apskritį imigravę; 
ε
m
r,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 

 
Nors nedarbo lygio koeficiento reikšm÷ yra labai artima gautam 
visų gyventojų aktyvumo lygtyje, tačiau šis koeficientas jau neb÷ra 
statistiškai reikšmingas (taip pat iš lygties pašalinti kiti labai 
nereikšmingais tapę veiksniai). Tod÷l, nors skaičiuojant paramos 
įtaką moterų aktyvumo lygiui ir naudojamas parametro prie 
nedarbo lygio įvertis, tačiau jis yra nereikšmingas ir ES finansin÷s 
paramos poveikis moterų aktyvumui gali iš viso būti 
nereikšmingas.  
 
1.4.2.3. Poveikio apskaičiavimo apibūdinimas bei kai kurie 
apribojimai 
 
Vieninteliu tiesiogiai reikšmingu paramos poveikio šaltiniu pasirod÷ 
jos įtaka per sąlyginį darbuotojų skaičių. Tod÷l tai, kaip nustatomi 
paramos efektai papildomoms darbo vietoms, galima apibūdinti 
(bet ne suskaičiuoti) naudojant vien sąlyginio darbuotojų skaičiaus 
ekonometrinę lygtį. Primintina, kad įvertinta lygtis turi tokį 
pavidalą:  
 
ln(lrs,t) = αrs+α1ut-1 +α2ln(it+0.1) + α3ln(Lt)+ θ1frs,t/lrs,t-1 + 
+ θ2(Σj=1995

t frs,j)/lrs,t-1 +  θ3NFrs,t/lrs,t-1 +  θ4CNFrs,t/lrs,t-1 + ε
l
rs,t. 

 
Tiesioginiams-momentiniams efektams priskiriamos tos laikinos ir 
nuolatin÷s darbo vietos, kurios sukuriamos/išsaugomos projektų 
įgyvendinimo metu tiesiogiai paramą gavusių subjektų. Modelyje 
tokį poveikį sudaro tiesioginiai momentiniai nuolatinių (susiję su 
frs,t/lrs,t-1) ir laikinų (susiję su Σj=1995

t frs,j) darbo vietų kūrimo 
efektai:  (θθθθ1+θθθθ2)frs,t/lrs,t-1. Kadangi norima matyti tik projekto 
įgyvendinimo metu gaunamą (momentinę) naudą, tai pridedamas 
ne visas nuolatines darbo vietas parodantis tiesioginis efektas 
θ2(Σj=1995

t frs,j) /lrs,t-1, o tik tais metais sukurtos nuolatin÷s darbo 
vietos, t.y. θ2 frs,t/lrs,t-1.  
 
Papildomų darbo vietų skaičius apima visas kitas tiesiogiai ir 
netiesiogiai sukuriamas nuolatines ir laikinas darbo vietas. Jos yra 
susijusios su visais kitais paramos rodikliais modelyje, t.y. d÷l 
ankstesnių metų intervencijų sukurtos/išlaikytos nuolatin÷s darbo 
vietos (susijusios su Σj=1995

(t-1) frs,j) bei netiesiogiai sukurtos  
laikinos (susijusios su NFrs,t) ir nuolatin÷s darbo vietos (susijusios 
su CNFrs,t). Tačiau papildomoms darbo vietoms apskaičiuoti jau 
nepakanka vien sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygties. Norint 
nustatyti papildomą darbo vietų skaičių atsižvelgiant į visus 
efektus, sprendžiama visa anksčiau apibūdinta keturių lygčių 
sistema ir lyginamos sąlyginio darbuotojų skaičiaus reikšm÷s 
dviejuose scenarijuose: kai aptarti paramos efektai yra 
(naudojamos faktin÷s įsisavintų fondų apimtys), ir kai efektų n÷ra 
(visų fondų reikšm÷s prilyginamos nuliui). Skirtumas tarp tokiuose 
scenarijuose apskaičiuotų sąlyginio darbuotojų skaičiaus reikšmių 
kiekvienais atskirais metais ir parodo tais metais paramos sąlygotą 
(grynąjį) papildomų darbo vietų skaičių. 
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1.4.3. Vertinimo rezultatų ribotumas 
 
Dabartinis vertinimas atliktas remiantis statistiniais duomenimis iki 
2007 m., tačiau l÷šų įsisavinimas dar tęsiasi ir 2008 metais. Be to, 
paramos poveikis gali tur÷ti ir tam tikrą v÷luojantį poveikį, kurio 
patikimai apčiuopti turint dabartinius duomenis praktiškai 
negalima, nes didžioji 2004-2007 m. laikotarpio l÷šų dalis įsisavinta 
tik 2007 m. Be to, l÷šų įsisavinimo tempai pagal priemones yra 
labai nevienodi, o darbo vietų sukūrimo momentas (nuo pat l÷šų 
įsisavinimo pradžios, tik projekto realizavimo pabaigoje ir pan.) 
priklauso nuo konkretaus atvejo. Tod÷l pateiktas vertinimas yra 
labai preliminarus ir gauti rezultatai tur÷tų būti interpretuojami 
suprantant šią riziką. Vertintojų nuomone, visapusiškas ir dvejonių 
d÷l rezultatų žymiai mažiau keliantis paskesnysis vertinimas gal÷tų 
būti atliktas apie 2010 ar net 2011 m. rudenį, kai jau bus paskelbti 
2009-2010 m. statistiniai duomenys ir nuo paskutinio paramos 
įsisavinimo bus pra÷ję bent pora metų. 
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 2. TINKAMUMO VERTINIMAS 

Tinkamumas (angl. relevance) apibr÷žiamas kaip 
laipsnis, kuriuo intervencijos tikslai ir uždaviniai 
atitinka tikslinių grupių poreikius bei socialines – 
ekonomines problemas.  

 
1.  Tinkamumas yra vienas iš pagrindinių kriterijų, pagal kurį numatyta 

vertinti struktūrinių fondų poveikį užimtumui įgyvendinant Lietuvos 
2004 - 2006 m. BPD. Įvadin÷je vertinimo ataskaitoje buvo iškelti 4 
klausimai, į kuriuos svarbu atsakyti vertinant struktūrinių fondų 
investicijų poveikį užimtumui pagal tinkamumo kriterijų: 

• Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai 
atitinka ES strateginiuose dokumentuose įvardintus su 
užimtumu susijusius tikslus? 

• Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai 
atitinka Lietuvos strateginiuose dokumentuose įvardintus su 
užimtumu susijusius tikslus? 

• Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai 
atitinka dabartinius tikslinių grupių (regionų, sektorių) 
poreikius pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai 
Lietuvoje BPD įgyvendinimo metu? 

• Ar BPD priede suformuluoti užimtumo didinimo rodikliai 
(rezultatų, poveikio) atitinka BPD užimtumo didinimo tikslus 
ir uždavinius (vidin÷ tinkamumo logika)? 

 

 
2. Kadangi BPD nebuvo keliami aiškiai suformuluoti užimtumo didinimo 

uždaviniai (išskyrus aukštą gyventojų užimtumo rodiklį, pamin÷tą 
pagrindiniame 2004-2006 m. BPD tiksle), vertinamas BPD 
intervencijų tikslų atitikimas ES ir nacionaliniams strateginiams 
dokumentams, susijusiems su užimtumo didinimu. 
 
2.1.1. BPD atitikimas ES strateginiuose dokumentuose 
įvardintiems su užimtumu susijusiems tikslams  
 

3. Svarbiausias ES dokumentas užimtumo srityje yra 1997 m. 
Liuksemburge patvirtinta Europos užimtumo strategija. Šia 
strategija siekiama skatinti darbo rinkų politikos konvergenciją, 
gerinti šių rinkų struktūrą bei sukurti daugiau ir geresn÷s kokyb÷s 
darbo vietų9. ES valstybių narių užimtumo politikos krypčių 
prioritetai ir uždaviniai, susiję daugiausiai su darbo pasiūlos 
didinimu, yra nustatyti visų valstybių narių bendrai sukurtose 
                                           
 
 

9 Ten years of the European Employment Strategy (EES). European Commission. Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 2007 

2.1. Atitikimas ES ir nacionalinio lygio 
strateginiams dokumentams 
užimtumo srityje 
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daugiamet÷se Užimtumo gair÷se. Šiuo metu galiojančios gair÷s 
skirtos 2005–2008 m. laikotarpiui ir yra 2005–2008 m. Integruotų 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių dalis. Taip pat jau 
yra pateikti Europos Komisijos pasiūlymai Integruotoms užimtumo 
gair÷ms 2008-2010 m. laikotarpiui10. Užimtumo gair÷mis 
grindžiamos nacionalin÷s reformų programos ir ES Lisabonos 
programos dalis, skirta užimtumui. Užimtumo gair÷mis darbo 
pasiūlos srityje siekiama įgyvendinti tris pagrindinius ES užimtumo 
politikos prioritetus: užtikrinti visišką užimtumą aktyvios darbo 
rinkos politikos priemon÷mis; gerinti darbo kokybę bei 
produktyvumą investicijomis į žmones; stiprinti socialinę bei 
teritorinę sanglaudą. Pagrindin÷s prielaidos darbo paklausos 
didinimui (naujų darbo vietų kūrimui) apibr÷žtos atnaujintoje 
Lisabonos strategijoje11 ir Integruotose ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo gair÷se, kuriose įvardijami šie pagrindiniai prioritetai: 
patikimos makroekonomin÷s sąlygos; mokslas ir naujov÷s augimo 
labui; palanki verslo aplinka. 
 

4.  Detali BPD atitikimo dabar galiojančių ES užimtumo gairių 2005-
2008 uždaviniams analiz÷ pateikiama 6 priedo 1-4 lentel÷se. 
Svarbu atkreipti d÷mesį, kad BPD yra finansinis instrumentas, jis 
nebuvo skirtas darbo rinkos reguliavimo ir panašioms priemon÷ms 
įgyvendinti, tod÷l jo atitikimo ES užimtumo gair÷ms min÷tose 
srityse vertinimas neturi prasm÷s. Apskritai, ES užimtumo srityje 
taikomų uždavinių taikymas Lietuvoje aktualus tik tais atvejais, jei 
jis atitinka tikslinių grupių poreikius (tiek BPD rengimo metu, tiek 
dabar, socialinei – ekonominei situacijai pasikeitus). Pavyzdžiui, 
Lietuvoje kol kas mažiau aktualus imigrantų integracijos klausimas.  
 

5.  Apibendrinant, BPD užimtumo didinimo logika iš esm÷s atitiko ES 
strateginiuose dokumentuose įtvirtintus užimtumo didinimo tikslus. 
Silpnesnis ES prioritetų atitikimas darbo paklausos (darbo vietų 
kūrimo) srityje, pavyzdžiui: 

• Nepakankamai atspind÷ti 2 prioriteto „Mokslas ir naujov÷s 
augimo labui“ uždaviniai. Mokslo ir naujovių skatinimui buvo 
skirta palyginti mažai BPD l÷šų, kad jų d÷ka įvyktų esminis 
pokytis; neišnaudota galimų priemonių įvairov÷ (pvz. 
nebuvo teikiama parama tyr÷jų įdarbinimui įmon÷se, 
nebuvo finansuojami rizikos kapitalo fondai, galintys remti 
rizikingus ir brangius aukštųjų technologijų kūrimo 
projektus). 

• Iš esm÷s BPD uždaviniai atitiko ES „verslo aplinkos 
gerinimo“ prioritetą, tačiau buvo išnaudotos ne visos 
galimos priemon÷s, ypač verslumo skatinimo srityje: 
nebuvo teikiama parama pradedantiems verslininkams 
(tiesiogin÷ parama fiziniams asmenims), netaikytos 
finansin÷s inžinerijos priemon÷s12.  

                                           
 
 

10 European Commission. Communication from the Commission to the Spring European Council. Integrated 
guidelines for growth and jobs (2008-2010). Brussels, 11.12.2007.  COM(2007) 803 final. 
<http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-
annual-report-integrated-guidelines_en.pdf>  
11 EK pranešimas pavasario Europos vadovų tarybai „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos 
strategijos pradžia“. Briuselis, 2005 m. vasario 2 d. KOM (2005) 24 
12 Finansin÷ inžinerija gali būti apibūdinta kaip finansinių instrumentų naudojimas, siekiant finansinę situaciją 
padaryti palankesne. Šiame kontekste kalbama apie tokias priemones kaip dalinis ar pilnas paskolų palūkanų 
dengimas, mikrokreditavimas, finansavimo instrumentų (paskolų, lizingo) ir rizikos kapitalo investicijų 
garantijų schemos. Pagrindinis finansin÷s inžinerijos priemonių požymis yra tai, kad priešingai nei įprastų 
subsidijavimo schemų atveju, finansin÷s inžinerijos priemon÷ms skirtos l÷šos yra atsinaujinančios - gali būti 
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6.  BPD gal÷jo užtikrinti geresnį atitikimą ES 2005-2008 m. užimtumo 

gairių 18 gair÷s „Skatinti požiūrį į darbą kaip į visą gyvenimą 
trunkantį procesą“ uždaviniams. Mažiau d÷mesio nei kitoms 
tikslin÷ms grup÷ms skirta vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo 
skatinimui, taip pat ši tikslin÷ grup÷ neatsispind÷jo rodiklių 
sistemoje. Mažai d÷mesio skirta lanksčių darbo formų skatinimui. 
BPD 2.2 priemon÷ „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ planavo teikti paramą lanksčių 
darbo formų ir darbo apmok÷jimo metodų taikymui įmon÷se, tačiau 
tokie projektai nebuvo įgyvendinti, nes BPD įgyvendinimo metu 
pareišk÷jai (įmon÷s) neparod÷ susidom÷jimo šia veiklų grupe. 
 

7.  Vidutiniškas BPD priemonių atitikimas ES 2005-2008 m. užimtumo 
gairių 20 gair÷s „Gerinti darbo rinkos poreikių atitiktį“ uždaviniams. 
Rengiant BPD, ekonomin÷s migracijos problema, v÷liau tapusi 
vienu iš Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros stabdžiu, nebuvo tinkamai 
įvertinta ir Lietuva jai buvo nepasiruošusi. Darbo j÷gos mobilumo 
skatinimas taip pat mažai atsispind÷jo BPD, nes tai yra kitų 
Lietuvos teis÷s aktų objektas. 

 
2.1.2. BPD atitikimo Lietuvos strateginiuose dokumentuose 
įvardintiems su užimtumu susijusiems tikslams vertinimas 
 

8. BPD rengimo metu dar galiojo Lietuvos Respublikos užimtumo 
didinimo 2001-2004 metų programa, patvirtinta Vyriausyb÷s 2001 
m. geguž÷s 8 d. nutarimu. Šiuo metu svarbiausias strateginis 
dokumentas užimtumo politikos srityje yra 2005 metų lapkričio 22 
d. patvirtinta Lietuvos Respublikos Nacionalin÷ Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo programa13.  
 

9. Apibendrinant, BPD iš esm÷s atitiko ir nacionalinių dokumentų 
tikslus tiek, kiek leido jo paskirtis (kaip min÷ta, BPD finansin÷s 
priemon÷s negal÷jo apimti darbo rinkos reguliavimo priemonių, 
kurios yra kitų nacionalinių strateginių dokumentų objektas). Detali 
BPD atitikimo Lietuvos strateginių dokumentų su užimtumu 
susijusiems uždaviniams analiz÷ pateikiama 6 priede. 
 

10. Keliose srityse BPD atitikimas strateginių dokumentų uždaviniams 
buvo silpnesnis: 

• Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001-2004 metų 
programos strategin÷ kryptis „Darbo vietų išsaugojimas, 
verslininkyst÷s skatinimas“. Taikomi tie patys argumentai 
kaip ir atitikimo Es dokumentams vertinimo atveju:  
išnaudotos ne visos galimos priemon÷s verslumo skatinimo 
srityje: nebuvo teikiama parama pradedantiems 
verslininkams (tiesiogin÷ parama fiziniams asmenims), 
netaikytos finansin÷s inžinerijos priemon÷s (rizikos kapitalo, 
pradinio kapitalo fondai). 

• Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001-2004 metų 
programos strategin÷ kryptis „Geb÷jimų prisitaikyti prie 
rinkos pokyčių didinimas“,  Lisabonos strategijos III 

                                                                                                    
 
 

naudojamos kelis kartus ir leidžia paremti žymiai didesnį įmonių skaičių nei naudojant tas pačias l÷šas 
subsidijoms. 

 
13 III skyrius „Užimtumo politika siekiant skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą“ 
<http://www.socmin.lt/index.php?1881895737> 
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skyriaus 2 tikslas „Gerinti darbuotojų ir įmonių geb÷jimus 
prisitaikyti“. BPD neinvestavo į lankstesnes darbo 
apmok÷jimo ir organizavimo formas, nors tokia galimyb÷ 
buvo numatyta. 

 
11.  Kita vertus, strateginiai nacionalinio lygio dokumentai užimtumo 

srityje keit÷si jau patvirtinus BPD. Lietuvos ES struktūrin÷s 
paramos programavimo ir kituose paramos dokumentuose 
apibr÷žtų tikslų ir uždavinių pradinis atitikimas  nacionalinio lygio 
strateginių dokumentų tikslams ir uždaviniams buvo aukštesnis nei 
tęstinis, nes į BPD priedą ir kitus programinius dokumentus buvo 
mažai integruoti nacionalinių teis÷s aktų pokyčiai. BPD priedas ir 
kiti ES struktūrin÷s paramos dokumentai (pvz. gair÷s 
pareišk÷jams) buvo tikslinami daugiau reaguojant į tikslinių grupių 
poreikius. Pvz., sumaž÷jus nedarbui ir išaugus darbuotojų mokymo 
poreikiui,  dalis BPD 2.1 priemon÷s l÷šų (per 2 kartus 90 mln. Lt) 
buvo perkelta 2.2 priemonei, kur buvo žymiai didesn÷ paklausa. 
 
BPD atitikimo nacionaliniams tikslams vertinimas mažai kuo 
naudingas neįvertinus dabartinių tikslinių grupių poreikių. Jie 
detaliai aptariami kitame skyriuje. 
 

 
12.  Šis skyrius siekia atsakyti į įvadin÷je ataskaitoje keliamą klausimą: 

ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka 
dabartinius tikslinių grupių (regionų, sektorių) poreikius pasikeitus 
socialinei ir ekonominei situacijai Lietuvoje BPD įgyvendinimo 
metu. 
 
2.2.1. Tikslinių grupių identifikavimas 
 

13. Bendriausia prasme tikslin÷ grup÷ BPD intervencijų užimtumo 
didinimo srityje yra visi darbingo amžiaus Lietuvos piliečiai.  
 

14.  Ataskaitos 1.3.2 skyriuje identifikuotos dvi BPD užimtumo didinimo 
strategijos: ūkio produktyvumo didinimo bei darbo j÷gos 
kompetencijų ir lankstumo didinimo.  Pagal šias dvi strategijas 
tikslin÷ grup÷ išskiriama trimis pagrindiniais pjūviais: socialinių 
grupių pjūviu, regioniniu pjūviu, pagal ekonomines veiklas.  

 
2 lent. Tikslinių grupių apibr÷žimas 

Pjūviai Ūkio produktyvumo 
didinimo strategija 

Darbo j÷gos kompetencijų ir aktyvumo 
 didinimo strategija 

Savarankiškai dirbantys 
asmenys 

Bedarbiai (ypač ilgalaikiai bedarbiai) 

Moterys/vyrai 
Jaunimas (iki 25 m.) Socialin÷s 

grup÷s 

Ne visą darbo laiką dirbantys 
asmenys 
Visi dirbantieji Socialin÷s rizikos grup÷s (neįgalieji; priešpensinio 

amžiaus žmon÷s (nuo 55 m.); asmenys, esantys bei 
grįžę iš įkalinimo įstaigų; asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų; vienišos motinos ar t÷vai 
ir kt.) 

   
Problemin÷s teritorijos 
Alytaus regionas 
Marijampol÷s regionas 
Šiaulių regionas 

Regionai 

Didieji miestai 

Ignalinos AE regionas 
   

Turizmo sektorius 

2.2. BPD užimtumo didinimo tikslų ir 
uždavinių atitikimas tikslinių grupių 
poreikiams  
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Pjūviai Ūkio produktyvumo 
didinimo strategija 

Darbo j÷gos kompetencijų ir aktyvumo 
 didinimo strategija 

Pramon÷, didinanti 
produktyvumą  (ypač aukštųjų 
technologijų pramon÷) 
Paslaugos, didinančios 
produktyvumą (ypač žinioms 
imlių paslaugų sektorius)  

veiklos 
(sektoriai) 

Tradicin÷s žem÷s ūkio ir 
žuvininkyst÷s sektorių veiklos 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

15. Tikslin÷ grup÷ pagal kiekvieną pjūvį (socialinių grupių, regionų, 
sektorių) BPD išskirta pagal tris pagrindinius rodiklius: užimtumo 
lygį, nedarbo lygį ir aktyvumo lygį. Nustatant kiekvienos tikslin÷s 
grup÷s „užimtumo situaciją“, min÷tų rodiklių įverčiai daugeliu 
atveju lyginami su ES šalių vidutiniais įverčiais. Užimtumo, nedarbo 
ir aktyvumo rodikliai bus taikomi, vertinant, ar BPD tikslai ir 
uždaviniai vis dar atitinka tikslinių grupių esamus poreikius.  
 
2.2.2. BPD bendrųjų užimtumo didinimo tikslų ir uždavinių 
atitikimas tikslinių grupių poreikiams 
 

16.  Pats bendriausias BPD tikslas užimtumo srityje, remiantis bendruoju 
BPD tikslu, buvo didinti užimtumo lygį Lietuvoje. Kartu (remiantis 
užimtumo didinimo rodikliais) siekta sumažinti nedarbą ir padidinti 
darbo j÷gos ekonominį aktyvumą.  

 

 
17.  2001 m. užimtumo lygis buvo pasiekęs žemiausią ribą, o nedarbo 

lygis – aukščiausią, tod÷l rengiant BPD mažas užimtumas buvo itin 
aktuali problema. Nuo 2002 m. (tų metų duomenimis buvo 
remiamasi programuojant BPD) iki 2006 m. užimtumo lygis 
Lietuvoje pakilo 4 proc. punktais ir pasiek÷ ES šalių vidurkį. Tuo 
tarpu nedarbo lygis per tą patį laikotarpį sumaž÷jo nuo 14 proc. iki 
6 proc. Užimtumo lygio kaitos tendencijos rodo, kad užimtumo 
lygio didinimo tikslo tęstinis tinkamumas formaliai sumaž÷jo 
palyginti su BPD rengimo laikotarpiu. Kita vertus, atkreiptinas 
d÷mesys į tai, kad sparčiausias užimtumo augimas bei nedarbo 
lygio kritimas vyko kaip tik paramos įsisavinimo laikotarpiu, o nuo 
2001 m. iki 2004 m. steb÷tas situacijos ger÷jimas tur÷jo l÷t÷jimo 
tendenciją. 
 

3 pav. Užimtumo lygio pokytis 1998 – 2006 m. 4 pav. Nedarbo lygio pokytis 1998 – 2006 m 
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18. Tačiau 
pažym÷tina, kad 

svarbiausias 
nedarbo lygio 
maž÷jimo veiksnys 
buvo sumaž÷jusi 
darbo j÷ga. Nors 
darbingo amžiaus 
gyventojų Lietuvoje 
per dešimtmetį 
padaug÷jo, tačiau iš 
tiesų padaug÷jo 
jaunimo iki 24 m. ir 

pensinio amžiaus (virš 65 m.) žmonių, o darbingiausio amžiaus 
(24-65 m.) žmonių sumaž÷jo. Be to, darbo j÷gos maž÷jimą l÷m÷ 
itin intensyvi Lietuvos gyventojų emigracija ir santykinai menka 
imigracija. Kadangi Lietuvoje vyrauja ekonomin÷ emigracija, ji daro 
itin didelę įtaką darbo j÷gos kiekiui Lietuvoje. Tikslūs ekonomin÷s 
emigracijos skaičiai n÷ra žinomi – nemaža dalis išvykusiųjų 
nedeklaruoja darbo užsienyje, tod÷l yra įtraukiami į neaktyvių 
darbo rinkoje gyventojų statistiką. Šis faktas galimai įtakoja ir 
nežymiai sumaž÷jusį darbo j÷gos aktyvumo lygio statistinį rodiklį 
(žr. 4 pav. 7 priede), tačiau tai nebūtinai reiškia realiai sumaž÷jusį 
darbo j÷gos aktyvumo lygį. Užsienyje dirbantys gyventojai yra 
naudingesni šalies ūkiui, nei nedirbantys Lietuvoje (nes jie 
investuoja užsienyje uždirbtas l÷šas į nekilnojamąjį turtą, perka 
prekes ir paslaugas). 
 

19.  Apibendrinant, užimtumo lygis Lietuvoje padid÷jo ne tik tod÷l, kad 
buvo sukurta daugiau darbo vietų, bet ir tod÷l, kad d÷l emigracijos 
ir darbingiausio amžiaus gyventojų skaičiaus sumaž÷jimo sumaž÷jo 
norinčių dirbti Lietuvoje skaičius. Tik÷tina, kad d÷l darbo mokesčių 
mažinimo BPD įgyvendinimo metu taip pat legalizavosi dalis 
„juodojoje rinkoje“ dirbusiųjų. Šie užimtieji pakliūna į „naujų 
užimtųjų“ statistiką. 
 

20.  2006 - 2007 m. Lietuvos ekonomika prad÷jo jausti darbo j÷gos 
trūkumą. Ženkliai sumaž÷jo bedarbių skaičius (nuo  284 tūkst. 
2001 m. iki 69 tūkst. 2007 m.). Didžiausią bedarbių grupę 2006 m. 
sudar÷ ilgalaikiai bedarbiai (ieškantys darbo 1 metus ar ilgiau), 
tačiau ir jos dydis ženkliai sumaž÷jo, palyginti su 2001 ar 2002 m., 
bei yra mažesnis nei ES šalių vidurkis. Kitaip tariant, pastaraisiais 
metais šalyje išryšk÷jo vadinamasis struktūrinis nedarbas, kylantis 
d÷l darbo paklausos ir pasiūlos struktūros skirtumų profesiniu, 
kvalifikacijos ir teritoriniu požiūriu (nesutampa laisvų darbo vietų 
reikalavimai žinioms ir bedarbių turimos žinios). Šiuo atveju 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, suteikiant potencialiems darbo 
rinkos dalyviams reikiamą kvalifikaciją atrodo ypač svarbi. 
 

21.  2004-2006 m. Bendrajame programavimo dokumente išskiriami ir 
du užimtumo rodikliai, susiję su gyventojų verslumu. Pirmasis - 
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius/dalis nuo visų užimtųjų. 
2001 m. savarankiškai dirbantys asmenys sudar÷ penktadalį visų 
užimtųjų ir viršijo tuometinį ES-15 šalių vidurkį. Nuo 2003 m. 
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius ÷m÷ maž÷ti ir 2006 m. jau 
sudar÷ tik 16 proc. visų užimtųjų (15 pav. 7 priede). Didelis 
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius BPD interpretuojamas 
kaip verslo pl÷tojimui palankios aplinkos rodiklis. Tačiau Lietuvoje 
didelis (didesnis nei ES šalių vidurkis) savarankiškai dirbančių 
asmenų skaičius labiau sietinas su dideliu užimtųjų skaičiumi 

5 pav. Užimtųjų skaičiaus pokytis 2001-2007 
m., tūkst. 
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žem÷s ūkio sektoriuje. Būtent šis ryšys geriausiai paaiškina, kod÷l 
pastaraisiais metais savarankiškai dirbančių asmenų Lietuvoje 
ženkliai sumaž÷jo (did÷ja produktyvumas žem÷s ūkyje, tačiau 
maž÷ja dirbančiųjų šiame sektoriuje).  
 

22.  Antrasis rodiklis - taikant lanksčias darbo formas (darbas ne visu 
etatu) dirbančių asmenų skaičius/dalis. Šis rodiklis 2006 m. buvo 
išlikęs toks pat kaip 2001 m. (sudar÷ 10 proc. visų užimtųjų) - 
dvigubai mažesnis nei ES-15 vidurkis. Taigi lanksčios darbo formos 
išlieka viena iš nepakankamai išnaudojamų užimtumo didinimo 
priemonių.  
 

23.  Apibendrinant, BPD užimtumo didinimo tikslų ir uždavinių atitikimas 
dabartiniams tikslinių grupių poreikiams yra didele dalimi tinkamas. 
Galima teigti, kad didžiausias esamas poreikis yra struktūrinio 
nedarbo mažinimas ir ekonominio gyventojų aktyvumo skatinimas, 
kuris leistų spręsti darbo j÷gos stokos problemą ir kartu užtikrintų 
aukštą bei did÷jantį užimtumo lygį. Didel÷ svarba tur÷tų būti 
suteikiama darbo rinkos (darbdavių ir darbo j÷gos) lankstumui  
didinti. Papildomas d÷mesys tur÷tų būti skiriamas ekonominių 
migrantų grąžinimo į T÷vynę priemon÷ms. Svarbu atsižvelgti ir į 
tai, kad artimiausiais metais prognozuojamas Lietuvos ekonomikos 
augimo l÷t÷jimas. Tokia situacija gali v÷l išauginti nedarbo lygį. 
Tod÷l ES paramos investicijos į ūkio konkurencingumo didinimą ir 
verslumo skatinimą, kuriančios ilgalaikę darbo paklausą, išlieka 
aktualios.  

 
2.2.3. BPD tikslų ir uždavinių bei socialinių grupių poreikių 
atitikimas 

 
24. BPD išskiriamos kelios socialin÷s grup÷s, kurioms būdingas 

santykinai žemesnis užimtumo lygis: jaunimas, moterys, vyresnio 
amžiaus žmon÷s, neįgalieji, esami ar buvę kaliniai, etninių mažumų 
atstovai ir kiti. Šių grupių aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką 
skatinimas yra vienas iš BPD uždavinių, susijusių su užimtumo 
didinimu. Toliau analizuojamas min÷tų grupių dalyvavimo darbo 
rinkoje aktyvumas pastaraisiais metais, siekiant nustatyti, ar BPD 
numatytos intervencijos teb÷ra aktualios.  
 

25. BPD išskiriami keli vyrų ir moterų užimtumo netolygumo 
aspektai. Pirma, su moterų dalyvavimu darbo rinkoje susijusios 
problemos: 1) žemesnis moterų, ypač vyresnių (55-64 metų) 
užimtumo lygis nei vyrų; 2) mažiau savarankiškai dirbančių 
moterų; 3) santykinai mažesnis moterų darbo užmokestis palyginti 
su vyrų. Antra, su vyrų dalyvavimu darbo rinkoje susijusios 
problema - didesnis vyrų nedarbo lygis, palyginti su moterimis.  

26.  Vyrų ir moterų užimtumo skirtumas per analizuojamą laikotarpį 
nesumaž÷jo. 2002 m. vyrų užimtumo lygis buvo 62 proc., moterų – 
57 proc. 2006 m. vyrų užimtumo lygis siek÷ 66 proc., o moterų – 
61 proc. Savarankiškai dirbančių moterų ir moterų–darbdavių 
skaičius išlieka ženkliai mažesnis negu vyrų. 2006 m. buvo 123 
tūkst. vyrai darbdaviai ir savarankiškai dirbantys vyrai, tuo tarpu 
tokių moterų buvo 76,6 tūkst. Tuo tarpu vyrų ir moterų nedarbo 
lygio skirtumas praktiškai išnyko. 2001 m. šis skirtumas siek÷ 5 
proc. punkto, tuo tarpu 2006 m. nedarbo lygis skyr÷si tik keliomis 
dešimtosiomis proc. punkto. Apibendrinant, statistiniai duomenys 
rodo, kad moterų užimtumo rodiklių atotrūkis nuo vyrų 2004 – 
2006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpiu nesumaž÷jo. Moterų 
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užimtumo didinimo, moterų savarankiško darbo skatinimas išlieka 
aktualiais užimtumo politikos tikslais.  
 

27.   Santykinai žemas jaunų žmonių (15-24 metų) užimtumo lygis 
BPD įvardijamas kaip viena iš didžiausių problemų užimtumo 
srityje.  

 
6 pav. Jaunimo užimtumo, ekonominio aktyvumo ir nedarbo lygio pokytis 
1998 – 2006 m.  
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

28.  Vienas iš sumaž÷jusį jaunimo ekonominį aktyvumą paaiškinančių 
veiksnių yra išaugęs studentų skaičius. 2000 m. Lietuvos 
aukštesniosiose mokyklose, kolegijose ir universitetuose studijavo 
137 tūkst. studentų, o 2006 m. – 200 tūkst. Kadangi nedirbantys 
studentai priskiriami neaktyvių gyventojų kategorijai, jaunimo 
ekonominis aktyvumas sumaž÷jo. Kitas svarbus jaunimo aktyvumo 
maž÷jimo veiksnys – emigracija. Emigruoti yra labiau linkę 
ekonomiškai aktyvūs (dirbantys arba ieškantys darbo) jauni 
žmon÷s, tod÷l emigracija mažina darbo j÷gos proporciją tarp visų 
šios amžiaus grup÷s žmonių. 2006 m. 40 proc. visų emigrantų 
sudar÷ 20–29 metų amžiaus gyventojai, o 30–34 metų amžiaus 
emigrantai sudar÷ dar 12 procentų14. 
 Tokią prielaidą patvirtina ir ženkliai sumaž÷jęs bedarbių skaičius 
tarp 15-24 m. amžiaus Lietuvos gyventojų – 2001 m. Lietuvoje 
buvo 50,5 tūkst. darbo ieškančių jaunų žmonių, o 2006 m. – tik 
13,7 tūkst.  
 

29.  Apibendrinant, žemas jaunimo užimtumo lygis esamu laikotarpiu 
išlieka aktuali problema, tod÷l jaunimo užimtumo didinimo tikslas 
atitinka esamus šios socialin÷s grup÷s poreikius. Tačiau kintanti 
socialin÷ ekonomin÷ situacija skatina performuluoti uždavinius. 
2001 – 2002 m. jaunimo nedarbo lygis buvo labai aukštas, tod÷l 
siekiant didinti užimtumą, pirmiausia reik÷jo mažinti jaunų žmonių 
nedarbą. Tuo tarpu vertinimo laikotarpiu nedarbo lygis jaunimo 
tarpe yra santykinai nedidelis, o pagrindin÷ galimyb÷ didinti 
užimtumą yra skatinti jaunimo ekonominį aktyvumą ir mažinti 
emigraciją. Taip pat reik÷tų skatinti lanksčių darbo formų (lankstus 
darbo grafikas, nepilna darbo diena ir pan.) taikymą įdarbinant 
jaunus žmones, kad jie gal÷tų pilnavertiškai studijuoti ir dirbdami.   

 
30.  Neįgalieji yra viena iš svarbiausių socialin÷s rizikos grupių, kurių 

ribota integracija į darbo rinką BPD minima kaip viena iš užimtumo 
srities problemų. 2006 m. registruotų neįgalių bedarbių skaičius 
išaugo daugiau kaip 2 kartus ir pasiek÷ 10828. Iš jų net 3809 
įsidarbino, sudarydami jau 4 proc. visų įsidarbinusių bedarbių (žr. 9 

                                           
 
 

14 Statistikos departamentas. Lietuvos gyventojų tarptautin÷ migracija 2006. Vilnius 2007 

Socialin÷s rizikos 
grupių 
užimtumas 
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pav. 7 priede)15. Tačiau tiek 2000 m., tiek 2006 m. įsidarbino tik 
maždaug trečdalis visų neįgalių registruotų bedarbių. Galima daryti 
išvadą, kad ekonominis neįgaliųjų aktyvumas did÷ja, tačiau jų 
įdarbinimo lygis iš esm÷s nekinta. Atsižvelgiant į tai, reik÷tų siekti, 
kad kuo didesn÷ darbo ieškančių neįgaliųjų dalis rastų darbą.  
 

31.  Santykinai žemesnis užimtumo lygis tarp vyresnio amžiaus (55-
64 m.) žmonių BPD įvardijamas kaip viena iš probleminių sričių. 
2002 m. Iki 2006 m. vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo 
rodikliai gerokai pager÷jo. 55–59 m. amžiaus grup÷je užimtumo 
lygis išaugo iki 67,3 proc. ir viršijo bendrą šalies užimtumo lygį. Iki 
31 proc. užimtumo lygis padid÷jo ir 60-64 m. amžiaus grup÷je (žr. 
10 pav. 7 priede). Kartu išaugo šių amžiaus grupių ekonominio 
aktyvumo lygis. Itin ženkliai pakito 55-59 m. moterų aktyvumas. 
2002 m. jis siek÷ 57 proc., o 2006 m. – jau net 72 proc. Remiantis 
Eurostat duomenimis, 2006 m. užimtumo lygis 55 - 64 m. amžiaus 
grup÷je Lietuvoje daugiau kaip 6 procentiniais punktais viršijo ES 
šalių vidurkį. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad žemo vyresnio 
amžiaus gyventojų užimtumo problema per pastaruosius metus 
ženkliai sumaž÷jo, tačiau šios grup÷s užimtumo didinimo tikslas 
išlieka aktualus, atsižvelgiant į darbo j÷gos trūkumo ir visuomen÷s 
sen÷jimo problemą Lietuvoje. 

 
32.   Kitų Lietuvos 2004-2006 m. Bendrajame programavimo dokumente 

minimų socialin÷s rizikos grupių (t.y. asmenys, esantys bei grįžę iš 
įkalinimo įstaigų; asmenys, priklausomi nuo psichotropinių 
medžiagų; vienišos motinos ar t÷vai; etnin÷s mažumos, pab÷g÷liai) 
užimtumo situacijos pokyčių per vertinamą laikotarpį išnagrin÷ti 
nepavyko d÷l užimtumo statistikos duomenų šioms grup÷ms 
nebuvimo. Norint vertinti šių grupių užimtumo situaciją tur÷tų būti 
atlikti atskiri kiekybiniai tyrimai 
 
2.2.4. BPD tikslų ir uždavinių bei regionų poreikių atitikimas 

 
33.  2004 – 2006 m. BPD yra išskirta užimtumo lygio netolygumo tarp 

Lietuvos regionų problema. Vienas iš struktūrinių fondų investicijų 
uždavinių yra sumažinti šiuos regioninius skirtumus. Atskirai 
išskirtas poreikis mažinti socialinius Ignalinos AE uždarymo kaštus, 
tod÷l užimtumo didinimui Ignalinos AE regione (Ignalinos, Zarasų 
rajonų ir Visagino savivaldyb÷se) teiktas prioritetas. Vertinant, kiek 
pasikeit÷ užimtumo situacija per 2001-2007 m. laikotarpį šiose 
savivaldyb÷se, matyti kad nedarbo lygio rodikliai ženkliai pager÷jo. 
Pvz., Ignalinos rajono ir Visagino savivaldyb÷se nedarbo lygis nuo 
atitinkamai 19,4 proc. ir 12,9 proc. sumaž÷jo iki 6,9 proc. Zarasų 
rajono savivaldyb÷je nedarbo lygis taip pat sumaž÷jo nuo 9,2 iki 
6,9 proc. Tačiau, analizuojant užimtųjų skaičiaus pokyčius, matyti, 
kad užimtųjų padaug÷jo tik Zarasų raj. savivaldyb÷je (nuo 7,9 iki 
9,6 tūkst.), tuo tarpu Ignalinos rajono ir Zarasų raj. savivaldyb÷je 
šis rodiklis išliko beveik toks pat kaip 2001 m. – atitinkamai 7,9 ir 
14,3 tūkst. Tik÷tina, kad nedarbo lygio rodikliai min÷tose 
savivaldyb÷se pager÷jo tik d÷l ekonomin÷s migracijos. Tai rodo, 
kad užimtumo didinimas išlieka aktualus tikslas šioje teritorijoje ir 
d÷mesys tur÷tų būti skiriamas gyventojų verslumo ir ekonomin÷s 
veiklos skatinimui (t.y. naujų darbo vietų kūrimui). 
 

                                           
 
 

15 Neįgaliųjų socialin÷ integracija 2006 m. Lietuvos statistikos departamentas. 2007 liepos 27 d.   
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34.  Rengiant BPD buvo remiamasi 2001 m. regionine užimtumo ir 
nedarbo statistika. Tais metais mažiausias užimtumo lygis buvo 
Alytaus ir Marijampol÷s apskrityse. Tuo tarpu nedarbo lygis 2001 
m. didžiausias buvo Alytaus, Telšių ir Šiaulių apskrityse.  BPD buvo 
išskirti problemiškiausi užimtumo požiūriu regionai – Alytaus, 
Marijampol÷s, Šiaulių, Telšių. Tai tik iš dalies atitiko regionin÷s 
politikos pl÷tros srityje 2000 m. priimto LR regionin÷s pl÷tros 
įstatymo tikslą ir uždavinius. BPD nebuvo įvardintos problemin÷s 
teritorijos, tod÷l tarpin÷s institucijos, rengdamos gaires 
pareišk÷jams, labai įvairiai interpretavo bendrąjį regionų 
išsivystymo skirtumų mažinimo atrankos kriterijų ir Lietuvos 
probleminių teritorijų nustatymą16. 
 

35. 2006 m., remiantis statistika, užimtumas ženkliai išaugo 
Marijampol÷s ir Vilniaus apskrityse, tačiau, lyginant užimtumo lygį 
atskiruose Lietuvos regionuose, situacija santykinai17  pablog÷jo 
Šiaur÷s Lietuvoje, ypač Panev÷žio apskrityje (žr. 11-14 pav. 7 
priede). Pastarasis regionas už÷m÷ Lietuvos „lyderio“ pozicijas ir 
pagal nedarbo lygį. Situacijos pablog÷jimui didelę įtaką  padar÷ 
Panev÷žio „Ekrano“ bankrotas 2006 m. Be to, Šiaur÷s Lietuvos 
regione pastebimas ženkliai didesnis nei visoje Lietuvoje jaunimo 
nedarbo lygis (11,8 – 22,2 proc. atskirose savivaldyb÷se). 
Apibendrinant, galima teigti, kad užimtumo lygio skirtumų 
mažinimas regionuose išlieka aktualus. Šis tikslas tur÷tų būti 
derinamas su Lietuvos strateginiais dokumentais regionin÷s pl÷tros 
srityje. 

 
2.2.5. BPD tikslų ir uždavinių bei ūkio sektorių poreikių 
atitikimas 
 

36. Vienas iš BPD specifinių tikslų yra aktyvinti ekonomikos 
restruktūrizavimo procesus. Galima išskirti dvi pagrindines 
pageidautinas restruktūrizacijos kryptis: 1) žem÷s ūkio, 
medžiokl÷s, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s (toliau žem÷s ūkio) 
sektoriaus produktyvumo didinimas; 2) aukštesnę prid÷tinę vertę 
kuriančių sektorių, pirmiausia paslaugų sektoriaus ir aukštųjų 
technologijų pramon÷s svarbos did÷jimas.  
 

37.  2001 m. žem÷s ūkyje dirbo 17,4 proc. visų dirbančių Lietuvos 
gyventojų, paslaugų sektoriuje – 56 proc., pramon÷je – 21 proc., 
statyboje – 6 proc. 2006 m. Lietuvos ekonomikos struktūra buvo 
šiek tiek pakitusi. 5 proc. punktais sumaž÷jo žem÷s ūkyje dirbančių 
darbuotojų dalis, išaugo paslaugų ir ypač statybos sektoriai. Nors 
Lietuvos ekonomikos restruktūrizacija vyksta teigiama linkme, 
tačiau ūkio struktūra kol kas išlieka gerokai agrariškesn÷ nei 
daugelio kitų ES šalių.  
 

                                           
 
 

16 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas. Vilnius 2008. Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos 
užsakymu. 

17 Kadangi 2001 – 2006 m. bendras užimtumo lygis šalyje išaugo, o nedarbo lygis – sumaž÷jo, tai 
regionuose šie rodikliai taip pat pager÷jo, tačiau pakito regionų išsid÷stymas pagal šiuos rodiklius.  
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7 pav. Lietuvos ekonomikos struktūros pagal 
ekonomikos sektoriuose dirbančių užimtųjų dalį 
kaita 1998 -2006 m.  

8 pav. Lietuvos, ES 27 ir ES 15 ūkio struktūros 
pagal atskiruose sektoriuose įdarbinamą 
užimtųjų dalį palyginimas 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Šaltinis: Eurostat (Employment in Europe 2007) 

 
38.  Vertinant, kiek šalies gamybinis sektorius pasislinko link aukštesnę 

prid÷tinę vertę kuriančių veiklų, naudojami du rodikliai: įmonių 
išlaidų MTTP bei žinioms imlių sektorių, aukštųjų ir vidutiniškai 
aukštųjų technologijų pramon÷s dalies pokyčiai (žr. 16-18 pav. 7 
priede). Nors įmonių išlaidos MTTP nuo 2001 metų šiek tiek 
padid÷jo, tačiau vis tiek ženkliai atsilieka nuo ES vidurkio. Kartu 
matyti, kad sumaž÷jo užimtųjų dalis tiek žinioms imliuose paslaugų 
sektoriuose, tiek aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų paslaugų 
pramon÷je (nors 2004 – 2006 m. laikotarpiu kiek padid÷jo, tačiau 
2001 metų lygio nepasiek÷). Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad 
šalies ekonomikos restruktūrizavimo tikslas, didinant ūkio 
produktyvumą ir aukštesnę prid÷tinę vertę kuriančių sektorių dalį 
ekonomikoje išlieka itin aktualus.  
 
2.2.6. BPD tikslų ir uždavinių bei tikslinių grupių pradinio ir 
tęstinio tinkamumo vertinimas  
 

39.  Pradinis ir tęstinis BPD tikslų ir uždavinių atitikimo tikslinių grupių 
poreikiams įvertinimas pateikiamas lentel÷je žemiau. 
 
3 lent. BPD tikslų ir uždavinių bei tikslinių grupių poreikių pradinio ir 
tęstinio atitikimo vertinimas 

 BPD tikslai ir uždaviniai Pradinio tinkamumo 
įvertinimas 

Tęstinio tinkamumo 
įvertinimas 

 
Bendro užimtumo lygio 
didinimas. 

Tinkama. BPD rengimo 
metu žemas užimtumas 
buvo itin aktuali problema 

Vidutiniškai tinkama. Tikslinga 
būtų išskirti specifiškesnius 
tikslus: 1. Ekonominio aktyvumo 
didinimas; 2. Struktūrinio nedarbo 
mažinimas. 

    
Jaunimo užimtumo didinimas. Tinkama. Tinkama, tačiau tikslinga 

performuluoti kaip „Jaunimo 
ekonominio aktyvumo didinimas“ 

Moterų užimtumo didinimas. Tinkama. Tinkama.  
Vyresnio (priešpensinio) 
amžiaus žmonių užimtumo 
didinimas. 

Tinkama. Tinkama.  

Neįgaliųjų užimtumo 
didinimas 

Tinkama. Tinkama.  

Savarankiškai dirbančiųjų 
skaičiaus didinimas 

Tinkama. Tikslas tinkamas, 
tačiau nebuvo perkeltas į 
priemonių/ veiklų lygmenį 

Tinkama. 

Socialin÷ 
dimensija 

Ne visą darbo dieną dirbančių 
asmenų skaičiaus didinimas 

Tinkama. Tikslas tinkamas, 
tačiau nebuvo perkeltas į 
priemonių/ veiklų lygmenį 

Tinkama. 

    

Regionin÷ 
dimensija 

Užimtumo didinimas 
probleminiuose užimtumo 
požiūriu regionuose. 

Tinkama.  Tinkama. Remiantis dabartine 
situacija, orientuotis reik÷tų į 
Šiaur÷s Lietuvos regioną: Šiaulių, 
Panev÷žio, Utenos apskritis. 
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 BPD tikslai ir uždaviniai Pradinio tinkamumo 
įvertinimas 

Tęstinio tinkamumo 
įvertinimas 

Tačiau turi būti užtikrintas 
atitikimas Lietuvos strateginiams 
dokumentams regionin÷s pl÷tros 
srityje. 

    
Ūkio produktyvumo, ypač 
tradiciniuose ūkio sektoriuose 
(pvz. žem÷s ūkyje), 
didinimas  

Tinkama. Tinkama. 

Paslaugų sektoriaus ir 
aukštųjų technologijų 
pramon÷s įdarbinamų 
asmenų dalies didinimas.  

Tinkama. Tinkama.  
Sektorin÷ 
dimensija 

Užimtųjų alternatyviose 
veiklose kaime skaičiaus 
didinimas 

Tinkama. Tinkama. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
40.  Šis skyrius siekia atsakyti į įvadin÷je ataskaitoje keliamą klausimą: 

ar BPD priede suformuluoti užimtumo didinimo rodikliai (rezultatų, 
poveikio) atitinka BPD užimtumo didinimo tikslus ir uždavinius. 
 
2.3.1. Vertinimo pagrindas 
 

41.  Vertinant BPD užimtumo didinimo rodiklių atitikimą BPD užimtumo 
didinimo tikslams ir uždaviniams, keliamos dvi užduotys: 

• rodiklių priskyrimo poveikio, rezultatų rodikliams tinkamumo 
vertinimas; 

• uždavinių ir rodiklių atitikimo vertinimas. 
 

42.  Rodiklių priskyrimą poveikio ir rezultatų rodikliams galima vertinti 
remiantis keletu kriterijų, pagal kuriuos atliekamas šis skirstymas. 
Rezultato rodikliai vidutiniu laikotarpiu matuoja tarpinius 
padarinius, sukuriamus naudojant pasiekimus. Šie rodikliai turi būti 
susieti su programos uždaviniais bei projektų tikslais (BPD atveju). 
Poveikio rodikliai matuoja ilgo laikotarpio padarinius. Taigi šiuos 
rodiklius galima apskaičiuoti tik pra÷jus keliems metams po 
programos įgyvendinimo pabaigos. Jie turi būti susiję programos 
tikslais18.  
 

43.  BPD tikslų ir uždavinių bei rodiklių atitikimas vertinamas dviem 
aspektais: 

• ar atskiroms BPD priemon÷ms taikomi užimtumo didinimo 
rodikliai susieti su konkrečiais šių priemonių tikslais; 

• ar rodikliai atitinka ekonominę logiką, remiantis loginio 
užimtumo modelio taikymo rezultatais, t.y. ar konkreti BPD 
priemon÷ gal÷jo tur÷ti teigiamą įtaką užimtumui.  

 
44.  Intervencijos grupuojamos pagal savo išlaidų pobūdį ir galimą įtaką 

užimtumui.  

                                           
 
 

18 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo 
priežiūros rodiklių tinkamumo įvertinimas.  Priežiūros rodiklių ataskaita. Parengta LR švietimo ir mokslo 
ministerijos užsakymu 2007 m. 

2.3. BPD priede suformuluotų 
užimtumo didinimo rodiklių atitikimas 
BPD užimtumo didinimo uždaviniams  
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2.3.2. Parama viešajai infrastruktūrai19 
 

45.  BPD investicijos į infrastruktūrą yra skirtos  bendrojo produktyvumo 
didinimui. Nors šios BPD priemon÷s nek÷l÷ užimtumo didinimo 
uždavinių, tačiau aukštas nedarbo lygis BPD rengimo metu l÷m÷ 
tai, kad daugumai BPD priemonių buvo priskirti užimtumo didinimo 
rodikliai. Tačiau šių priemonių teigiama įtaka užimtumui yra mažai 
pagrįsta, o kai kurių priemonių atveju gali būti netgi neigiama. 
Pavyzdžiu gali būti 3.3 priemon÷s atvejis. Priemon÷s investicijos 
yra skirtos naujų technologijų diegimui, pvz. viešųjų elektroninių 
paslaugų, plačiajuosčio internetinio ryšio pl÷trai ir pan., ko 
pas÷koje kai kurios darbo vietos gali būti prarastos, o jas pakeisti 
mažesnis skaičius žymiai kokybiškesnių darbo vietų. Tod÷l 
priemon÷ jai taikytų užimtumo didinimo rodiklių greičiausiai 
nepasieks20. Su panašiomis problemomis susiduriama įgyvendinant 
ir kitas priemones (transporto, kaimo pl÷tros, žuvininkyst÷s 
srityse), nek÷lusias sau užimtumo didinimo tikslų21. Pavyzdžiui, 
BPD 4.8 priemon÷ „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ ir BPD 4.10 
priemon÷ „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ teik÷ išmokas už 
veiklos nutraukimą, tod÷l negal÷jo būti tiesiogiai susijusios su 
užimtumo didinimu. 
 
4 lent. Vertinami užimtumo didinimo rodikliai (priemonių lygmeniu) 

Rodiklis Priemon÷ 
Rodiklio 

tinkamumo 
įvertinimas 

Pagrindimas/komentarai 

Poveikio rodikliai 

Sukurtų 
papildomų darbo 
vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.5, 
3.2, 3.3, 
3.4, 4.4, 
4.5, 4.9 

Tinkamas 

Užimtumo didinimo rodikliai (sukurtos papildomos darbo 
vietos) yra svarbūs siekiant įvertinti grynąjį priemon÷s ar 
prioriteto poveikį (teigiamą ar neigiamą). Šie rodikliai gali 
būti naudojami poveikio lygmenyje tiek šioms, tiek ir kitoms 
priemon÷ms, tačiau jie turi būti skaičiuojami centralizuotai, 
naudojant vieningą ekonometrinio modeliavimo metodiką. 

Sukurtų 
papildomų/ 

išsaugotų darbo 
vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

1.4 
Tinkamas iš 

dalies 

Ekonometriniu požiūriu poveikio lygmenyje neįmanoma 
atskirti „naujų“ ir „išlaikytų“ darbo vietų, tod÷l visoms 
priemon÷ms poveikio lygmenyje tur÷tų būti taikomas 
vieningas rodiklis – sukurtos papildomos darbo vietos. 

Rezultatų rodikliai 

Bendras sukurtų 
darbo vietų 
skaičius 

(vyrų/moterų) 

1.1, 1.2, 
1.3, 3.2, 
3.3, 3.4 

Netinkamas 

BPD 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.4 priemon÷s nek÷l÷ užimtumo 
didinimo tikslų. Kai kurių priemonių atveju (pvz. BPD 3.3 
priemon÷s, kuri investavo į IT infrastruktūrą, viešasias 
elektronines paslaugas) tiesiogin÷ įtaka užimtumui gal÷jo 
būti ir neigiama, tod÷l užimtumo didinimo rodiklių taikymas 
rezultatų lygmenyje prieštarauja ekonominei logikai. 
Rezultatų lygmenyje tur÷tų būti taikomi rodikliai, tiesiogiai 
susiję su priemonių uždaviniais. 

Bendras sukurtų/ 
išsaugotų darbo 
vietų skaičius 

1.4, 4.4  Mažai 
tinkamas 

1.4 priemon÷ skirta sveikatos priežiūros įstaigų 
modernizavimui ir paslaugų pl÷trai, ypač kaimiškose 
vietov÷se. 4.4 priemon÷s veiklos, susiję su ž.ū. vandentvarka 

                                           
 
 

19 Šiai intervencijų grupei priskiriamos „Paramos ekonominei infrastruktūrai“ priemon÷s: 1.1 priemon÷; 1.2 
priemon÷; 1.3 priemon÷; 3.3 priemon÷; 3.4 priemon÷; kai kurios 4.4 priemon÷s veiklos (susiję su kaimo 
vandentvarka ir pan.); 4.5. priemon÷; kai kurios 4.8 priemon÷s veiklos; kai kurios 4.9 priemon÷s veiklos. Taip 
pat šiai grupei gali būti priskiriama investicijų grup÷ „Parama viešųjų paslaugų ir verslo infrastruktūrai“: 1.4 
priemon÷; 1.5 priemon÷; 3.2 priemon÷. Šios BPD priemon÷s skirtos švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros 
paslaugų objektų, mokslo ir technologijų parkų ir pan. statybai ar rekonstrukcijai. 
20 Interviu su IVPK Struktūrinių fondų administravimo skyriaus ved÷jos pavaduotoja Laura Mieldažyte ir vyr. 
specialiste Laura Miškinyte, įvykusio 2008-05-09, duomenys 
21 Interviu su ŽŪM specialistais, įvykusio 2008-05-10, ir interviu su Zita Dubickiene, SM Strateginio planavimo 
ir finansų departamento   ES paramos koordinavimo skyriaus  ved÷ja, duomenys. 
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Rodiklis Priemon÷ 
Rodiklio 

tinkamumo 
įvertinimas 

Pagrindimas/komentarai 

ir sklypų perskirstymu, nek÷l÷ užimtumo didinimo tikslų. Jų 
įgyvendinimo pas÷koje gal÷jo tiek padid÷ti, tiek ir sumaž÷ti 
darbo vietų.  

(vyrų/moterų) 
4.5, 4.8, 
4.9 

Netinkamas 

4.5, 4.8, 4.9 priemon÷s nek÷l÷ užimtumo didinimo tikslų ir jų 
veiklos nebuvo susiję su darbo vietų kūrimu. BPD 4.5 
priemon÷ „Miškų ūkis“ investavo į miško atkūrimą, 
apželdinimą. BPD 4.8 priemon÷ finansavo žvejybin÷s veiklos 
nutraukimą visam laikui, laivų modernizavimą. BPD 4.9 
priemon÷ finansavo žuvies perdirbimo sektorių, uostų, laivų 
modernizavimą. Taigi nemaža dalis 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių 
veiklų susijusi su užimtumo mažinimu, o ne didinimu. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

46.  Apibendrinant, BPD investicijų į infrastruktūrą atveju taikyti „bendro 
sukurtų darbo vietų“ bei „sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičiaus 
rodikliai“ rezultatų lygmenyje vertinami kaip mažai tinkami. 
Užimtumo rodiklių taikymas šių priemonių įgyvendinimui poveikio 
lygmenyje taip pat yra ribotai tinkamas.  
 
2.3.3. Investicijos į įmonių fizinį kapitalą22 
 

47.  Dalis šių priemonių yra skirtos technologinių inovacijų diegimui, 
siekiant didinti ūkio produktyvumą (ypač 4 prioriteto priemon÷s). 
Loginio užimtumo modelio taikymas parod÷, kad tokios investicijos, 
hipotetiškai vertinant, gali tur÷ti daugiau neigiamą nei teigiamą 
įtaką užimtumui. Produktyvumo augimas susijęs su darbo vietų 
skaičiaus maž÷jimu, ypač jau veikiančiose įmon÷se, o neigiamas 
poveikis užimtumui investuojant į naujai kuriamas įmones gali būti 
susijęs su neigiamu poveikiu konkurentams. Kita dalis priemonių 
(pvz. BPD 3.1 priemon÷) investavo į naujos gamybos objektus ir 
gal÷jo būti tiesiogiai susijusi su naujų darbo vietų kūrimu. Tod÷l 
investicijų į įmonių fizinį kapitalą poveikio užimtumui negalima 
vertinti vienareikšmiai, jis priklauso nuo atskiros priemon÷s 
investicijų pobūdžio. 
 
5 lent. Vertinami užimtumo didinimo rodikliai (priemonių lygmuo) 

Rodiklis Priemon÷ 
Rodiklio 

tinkamumo 
įvertinimas 

Pagrindimas/komentarai 

Poveikio rodikliai 

Sukurtų 
papildomų 
darbo vietų 
skaičius 

(vyrų/moterų) 

3.1, 4.3, 
4.9 

Tinkamas 

Užimtumo didinimo rodikliai (sukurtos papildomos darbo 
vietos) yra svarbūs siekiant įvertinti grynąjį priemon÷s ar 
prioriteto poveikį (teigiamą ar neigiamą). Šie rodikliai gali būti 
naudojami poveikio lygmenyje tiek šioms, tiek ir kitoms 
priemon÷ms, tačiau jie turi būti skaičiuojami centralizuotai, 
naudojant vieningą ekonometrinio modeliavimo metodiką.  

Sukurtų/ 
išlaikytų darbo 
vietų skaičius 

(vnt.) 

4.2, 4.4, 
4.5, 4.8, 
4.9, 4.10 

Tinkamas iš 
dalies 

Ekonometriniu požiūriu poveikio lygmenyje neįmanoma atskirti 
„naujų“ ir „išlaikytų“ darbo vietų, tod÷l visoms priemon÷ms 
poveikio lygmenyje tur÷tų būti taikomas vieningas rodiklis – 
sukurtos papildomos darbo vietos. 

Rezultatų rodikliai 

Bendras sukurtų 
darbo vietų 
skaičius 

(vyrų/moterų) 

3.1 Tinkamas 

BPD 3.1 priemon÷ finansavo ne tik naujų technologijų diegimą, 
kuris gal÷jo būti susijęs su darbo našumo didinimu, galinčiu 
tur÷ti neigiamą įtaką užimtumui. Ji taip pat finansavo naujus 
gamybos objektus. Šios investicijos gal÷jo sukurti papildomų 

                                           
 
 

22 Į šią investicijų grupę pakliūna: 3.1 priemon÷; 4.1 priemon÷; 4.2. priemon÷; 4.3 priemon÷; 4.4 priemon÷; 
kai kurios 4.5 priemon÷s „Miškų ūkis“ veiklos; 4.8 priemon÷; kai kurios 4.9 priemon÷s veiklos; 4.10 priemon÷.  
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darbo vietų statybos sektoriuje, taip pat dar iki priemon÷s l÷šų 
įsisavinimo pabaigos prad÷jo veikti nauji gamybos objektai, 
kuriuose sukurtos naujos darbo vietos. 

4.1, 4.3, 
4.5, 4.8, 

4.9 

Mažai/ 
vidutiniškai 
tinkamas 

Šių priemonių veiklų grup÷s investavo į naujas technologijas 
(4.1 priemon÷ investavo į ž.ū. gamybos modernizavimą, 4.3 
priemon÷ – į ž.ū. gamybos perdirbimą; 4.5 priemon÷s veiklos, 
skirtos miško kirtimo technologijoms racionalizuoti; 4.8 
priemon÷ – į laivų modernizavimą; 4.9 priemon÷ investavo į 
žuvų perdirbimą), tod÷l gal÷jo tur÷ti ir neigiamą įtaką 
užimtumui d÷l pakeitimo efekto.  

4.2, 4.4 Tinkamas 

Vienas 4.2 priemon÷s tikslų buvo „jaunųjų ūkininkų skaičiaus 
did÷jimas“, tod÷l rodiklis yra tinkamas. Rodiklis taip pat 
tinkamas taikyti toms 4.4 priemon÷s veikloms, kurios siek÷ 
didinti dirbančiųjų skaičių alternatyviose veiklose kaime (pvz. 
kaimo turizme). 

Bendras 
sukurtų/ 

išsaugotų darbo 
vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

4.10 Netinkamas 
4.10 priemon÷ finansavo išmokas žvejams už veiklos 
nutraukimą, ši veikla negali būti siejama su užimtumo 
didinimu 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

48. Apibendrinant, užimtumo didinimo rodiklių taikymas BPD 
priemon÷ms, investuojančioms į įmonių fizinį kapitalą ir 
produktyvumą, yra nepagrįstas, išskyrus tuos atvejus, kai 
priemon÷ k÷l÷ specifinius užimtumo didinimo tikslus. 
 
2.3.4.  Investicijos į žmogiškąjį kapitalą23 
 

49. Tai BPD priemon÷s, skirtos darbo j÷gos įgūdžių gerinimui ir 
aktyvumo skatinimui. Šių priemonių tikslų įgyvendinimui buvo 
taikomi įvairūs užimtumo didinimo rodikliai (žr. lentelę).  
 
6 lent. Vertinami užimtumo didinimo rodikliai 

Rodiklis Priemon÷ 
Rodiklio 

tinkamumo 
įvertinimas 

Pagrindimas/komentarai 

Poveikio rodikliai 

Sukurtų/ 
išlaikytų darbo 
vietų skaičius 

(vnt.) 

4.6 Tinkamas iš 
dalies 

Užimtumo didinimo rodikliai (sukurtos papildomos darbo vietos) 
yra svarbūs siekiant įvertinti grynąjį priemon÷s ar prioriteto 
poveikį (teigiamą ar neigiamą). Šie rodikliai gali būti naudojami 
poveikio lygmenyje tiek šioms, tiek ir kitoms priemon÷ms, tačiau 
jie turi būti skaičiuojami centralizuotai, naudojant vieningą 
ekonometrinio modeliavimo metodiką.  

Ekonometriniu požiūriu poveikio lygmenyje neįmanoma atskirti 
„naujų“ ir „išlaikytų“ darbo vietų, tod÷l visoms priemon÷ms 
poveikio lygmenyje tur÷tų būti taikomas vieningas rodiklis – 
sukurtos papildomos darbo vietos. 

Sumaž÷jęs 
nedarbo lygis 

2.1 

Išaugęs darbo 
j÷gos aktyvumo 

lygis 
2.3 

Išaugęs moterų 
darbo j÷gos 

aktyvumo lygis 
2.3 

Tinkami kaip 
konteksto ar 

grynojo 
programos 
poveikio 
rodikliai 

„Sumaž÷jęs nedarbo lygis“ yra daugiau konteksto rodiklis, 
sud÷tinga pamatuoti konkrečios priemon÷s poveikį šiam rodikliui.  

BPD 2.3 priemon÷ siek÷ padidinti socialin÷s rizikos grupių 
integraciją į darbo rinką ir kurti sąlygas moterų integracijai į 
darbo rinką. Šiuos tikslus matuojantys poveikio lygio rodikliai 
„išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis“ ir „išaugęs moterų darbo 
j÷gos aktyvumo lygis“ laikomi tinkamais kaip poveikio lygmens ar 
konteksto rodikliai. Priemon÷s įtaka šiems rodikliams gal÷tų būti 
matuojama tik centralizuotai, naudojant vieningą ekonometrinio 
modeliavimo metodiką. 

Rezultatų rodikliai 

Bendras 
sukurtų/ 

išsaugotų darbo 
vietų skaičius 
(vyrų/moterų) 

4.6 
Mažai 

tinkamas 

BPD 4.6 priemon÷ investavo į kaimo bendruomenių mokymą, į 
gyventojų geb÷jimus inicijuoti pokyčius, į strategijų, susijusių su 
kaimo pl÷tra, rengimą. Šios priemon÷s tiksluose tiesiogiai 
neatsispindi užimtumo didinimo tikslai, tod÷l numatytas rezultato 
lygmens rodiklis „Bendras sukurtų/išsaugotų (išlaikytų) darbo 

                                           
 
 

23 Šiai grupei priskiriamos BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ 1, 3 ir 5 priemon÷s bei BPD 4.6 
priemon÷ „LEADER+ pobūdžio priemon÷“. BPD 2.2 priemon÷, BPD 2.4 priemon÷ ir BPD 4.7 priemon÷ 
neįtrauktos, nes joms netaikomi užimtumo didinimo rodikliai. 
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Rodiklis Priemon÷ 
Rodiklio 

tinkamumo 
įvertinimas 

Pagrindimas/komentarai 

vietų skaičius (vyrų/moterų)“ laikomas mažai tinkamu.  

Bendras 
įsidarbinimo 
rodiklis po 

aktyvinimo (%, 
vyrai/moterys) 

2.1, 2.3 Tinkamas 

BPD 2.1 priemon÷ siek÷ tobulinti aktyvias darbo rinkos 
priemones, skirtas bedarbių integravimui į darbo rinką. Priemon÷s 
įgyvendinimas logiškai prisideda prie nedarbo mažinimo. Tod÷l 
užimtumo didinimo rodiklis „bendras įsidarbinimo lygis po 
aktyvinimo, proc.“  rezultatų lygmenyje laikomas tinkamu, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad jis yra objektyviai pamatuojamas. 
Įsidarbinimo lygį rekomenduojama matuoti iki 6 m÷n. po 
aktyvinimo, nes šį rodiklį seka Lietuvos darbo birža. 
BPD 2.3 priemon÷ siek÷ padidinti socialin÷s rizikos grupių 
integraciją į darbo rinką ir kurti sąlygas moterų integracijai į 
darbo rinką. Rodiklis „bendras įsidarbinimo lygis po aktyvinimo, 
proc.“  rezultatų lygmenyje laikomas tinkamu, jei priemon÷ 
įgyvendino konkrečias su aktyviomis darbo rinkos priemon÷mis 
susijusias veiklas. 

Įsidarbinimo 
lygis praktinių 

mokymų 
programas 

baigusiųjų tarpe 

2.5 Mažai 
tinkamas 

BPD 2.5 priemon÷ investavo į mokslinius tyrimus ir technologinę 
pl÷trą, t.y. siek÷ kelti tyr÷jų kvalifikaciją, kurti MTTP vertinimo 
sistemą, kurti ir atnaujinti magistrantūros ir doktorantūros studijų 
programas, tobulinti konkursinį MTTP finansavimą. Šios 
priemon÷s tiksluose nebuvo numatytas užimtumo didinimas. 
Tod÷l rezultato lygio rodiklis „Įsidarbinimo lygis praktinių mokymų 
programas baigusiųjų tarpe“  laikomas mažai tinkamu d÷l to, kad 
jis tiesiogiai nesusietas su priemon÷s tikslais ir n÷ra tinkamas 
pagal priemon÷s investicijų logiką. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

50.  BPD investicijos į darbo j÷gos įgūdžius savaime nedidina užimtumo 
- jos gerina darbo j÷gos kokybę ir jos geb÷jimus prisitaikyti darbo 
rinkoje; tokiu būdu įgalina spręsti struktūrinį nedarbą. BPD parama 
žmonių mokymui (pvz. darbuotojų mokymui įmon÷se) didina darbo 
našumą ir tuo pačiu bendrąjį produktyvumą. Tačiau šios 
investicijos nekuria darbo vietų, tod÷l tokių užimtumo rodiklių kaip 
„sukurtos/išlaikytos darbo vietos“ taikymas rezultatų ar poveikio 
lygmenyje yra mažai tinkamas. Daugiau tinkami yra darbo j÷gos 
(ar atskirų socialinių grupių) įsidarbinimo ar aktyvumo lygio 
pokyčius matuojantys rodikliai.  
 
2.3.5. Bendros rodiklių tinkamumo vertinimo išvados 
 

51. BPD neturi tiesiogiai įvardintų užimtumo tikslų ar uždavinių - 
kiekviena priemon÷ turi savo specifinius tikslus, kurie atspindi 
konkrečią intervenciją. Tačiau intervencijų, kurioms nekeliami 
užimtumo tikslai, rezultatyvumas ir poveikis dažnai matuojamas 
užimtumo didinimo rodikliais. Užimtumo didinimo rodiklių taikymas 
kai kurioms BPD priemon÷ms prieštarauja ekonominei logikai. 
Užimtumo didinimo rodikliai netinka matuoti ekonominių 
intervencijų, kurioms keliamas tikslas didinti ūkio produktyvumą, 
rezultatus ir poveikį. “Bendrų sukurtų darbo vietų” rodiklis gali būti 
naudojamas tik tuomet, kada projektas yra tiesiogiai susijęs su 
darbo vietų kūrimu (pvz. alternatyviose veiklose kaime). 
 

52.  Investicijos į žmogiškąjį kapitalą, darbo j÷gos geb÷jimą prisitaikyti 
didina darbo pasiūlos ir paklausos atitikimą, didesnį geb÷jimą 
įsidarbinti, o specifin÷s priemon÷s gali padidinti atskirų socialinių 
grupių aktyvumą darbo rinkoje. Tod÷l, nors žmonių mokymo 
priemonių įgyvendinimo rezultatyvumui matuoti mažai tinkami 
darbo vietų kūrimo rodikliai, rezultatų ir poveikio lygmenyje yra 
tinkami socialinių grupių įsidarbinimo lygio pokyčius matuojantys 
rodikliai.  
 

53.  BPD įgyvendinimo laikotarpiu pasireiškę esminiai tęstinio užimtumo 
didinimo tikslų ir rodiklių tinkamumo pokyčiai (išaugęs užimtumas 
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ir sumaž÷jęs nedarbas) parod÷ ES struktūrin÷s paramos 
įgyvendinimo sistemos lankstumo poreikį, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad naujas programavimo laikotarpis yra du kartus ilgesnis. 
 

54. Detali analiz÷ ir rekomendacijos užimtumo didinimo rodiklių 
taikymui, matavimui ir duomenų rinkimui pateiktos užimtumo 
rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos vertinimo dalyje. 
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 3. REZULTATYVUMAS 

Rezultatyvumas – tai numatytų ir įgyvendintų 
programos ar jos dalies tikslų ir uždavinių santykis, t. 
y. jų pasiekimo laipsnis24.  

 
1. Įvadin÷je vertinimo ataskaitoje iškelti šie rezultatyvumo klausimai: 

• Ar BPD priede nustatyti užimtumo rodikliai buvo pasiekti, 
koks jų pasiekimo laipsnis einamuoju laikotarpiu ir koks 
numatomas ateityje? Kiek tiesiogiai buvo sukurta darbo 
vietų (iš jų nuolatinių, laikinų ir kt.)? 

• Kokie veiksniai ir kaip paaiškina nukrypimus nuo BPD priede 
nustatytų užimtumo rodiklių (nepagrįsti rodikliai, 
netinkamas programos įgyvendinimas ar kt.)? 

• Kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ekonomin÷ situacija 
tur÷jo kiekybinių rezultatų užimtumo didinimo srityje 
pasiekimo lygmeniui?  

• Kaip skiriasi skirtingų tipų BPD intervencijų susijusių su 
užimtumo didinimu ir  to paties tipo BPD intervencijų 
susijusių su užimtumo didinimu skirtingų priemonių 
rezultatyvumas, kokie veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

 
2. Sukurtų darbo vietų rodiklių pasiekimas nagrin÷jamas remiantis 

2008 m. geguž÷s 28 d. SFMIS duomenimis.  Įsidarbinimo ir 
aktyvinimo lygio rodiklių kiekybin÷s išraiškos įvertinamos remiantis 
2007 m. BPD ataskaita ir 2008 m. rugpjūčio 21 d. SFMIS 
duomenimis. Bendro ir papildomų darbo vietų skaičiaus rodikliai bei 
nedarbo lygio ir darbo j÷gos aktyvumo rodiklių pasikeitimo d÷l 
paramos vertinimas taip pat remiasi ekonometrinio modeliavimo 
rezultatais.  
 

 
 

3.1.1. Sukurtų darbo vietų rodiklių pasiekimas 
  
 

3. 2008 m. geguž÷s 28 d. SFMIS buvo užregistruota 1721 projektų, 
renkančių sukurtų papildomų darbo vietų rodiklį, ir 2032 – 
renkančių bendrai sukurtų darbo vietų rodiklį. Taigi daugiau kaip 

                                           
 
 

24 Pagal: V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷, Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 
2007. 

3.1. Užimtumo rodiklių pasiekimas 
SFMIS duomenimis 
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pus÷ visų iš BPD finansuotų projektų deklaravo arba ketina 
deklaruoti savo ind÷lį užimtumo didinimo srityje.  

 
 

 7 lent. Papildomų ir bendrai sukurtų darbo vietų palyginimas (vienetais) 
 

Rodiklis 
Projektų 
skaičius Min. Maks. 

Pasiekta 
pagal 
SFMIS 

Planuota 
BPD25 

Papildomos darbo vietos 1721 ,00 1180,00 16510 18700 

Bendrai sukurtos darbo vietos 2032 ,00 22008,00 54060 20000 

Šaltinis: SFMIS, 2008-05-28 
  
 

4. Remiantis SFMIS duomenimis, maždaug pus÷ darbo vietų rodiklius 
planavusių26 projektų užregistravo ne daugiau kaip 1 papildomą ir 
ne daugiau kaip 4 bendras darbo vietas.  Remiantis SFMIS 
įregistruotais duomenimis, kuriant papildomas darbo vietas 
pasižym÷jo 1.2 ir 3.1 priemon÷s. Bendrai sukurtų darbo vietų 
daugiausiai užregistravo 4.1 ir 4.3 priemonių projektai.  

8 lent. Sukurtų darbo vietų rodiklių faktinio pasiekimo palyginimas su BPD planuotomis 
reikšm÷mis. Pabaigtų ir nepabaigtų projektų duomenys. 

 

BPD 
prie-
mon÷ 

Rodiklis Pasiekta 

Bendras 
pasiekimas 
lyginant su 

BPD 
planais 

Tik÷tinas 
faktinis 

pasiekimas27 

Per didelis pasiekimas   

4.1 R 5. Bendras sukurtų išlaikytų darbo vietų skaičius: iš viso 1300 vnt. 30003,728 2308% mažesnis 

1.2 I 1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 400 vnt. 5296 1324% mažesnis 

4.3 R 1. Bendras sukurtų /išlaikytų darbo vietų skaičius: iš viso 850 vnt. 9683 1139% mažesnis 

4.5 R 2. Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius iš viso 350 vnt. 3680 1051% mažesnis 

1.4 R 2. Bendras sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius iš viso 300 vnt.  944,1 315% esamas29 

4.3 I 1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 320 vnt. 686 214% didesnis 

4.1 I 1. Sukurtų išlaikytų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 700 vnt. 1476,12 211% didesnis 

4.9 R 2. Bendros sukurtos/ išlaikytos darbo vietos iš viso 350 vnt. 535 153% mažesnis 

Normalus pasiekimas   

3.1 I 1. Papildomų darbo vietų skaičius iš viso 3000 vnt. 4370 146% mažesnis 

1.3 R 2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius iš viso 500 vnt.: "(v.m)" 604,45 121% didesnis 

3.2 I 1. Bendras sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 1500   1809 121% mažesnis 

3.1 R 2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš viso 2800 vnt. 2748 98% didesnis 

1.3 I 1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 400 vnt. "(v/m)" 335,21 84% mažesnis 

4.2 I 1. Sukurtų išlaikytų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 460 vnt 376,5 82% didesnis 

1.1 R 1. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: iš viso "(v/m)" 2900 vnt. 2244 77% mažesnis 

Per mažas pasiekimas   

1.5 R 1. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš viso  2500 vnt. "(v/m)" 1599,07 64% esamas 

4.2 R 5. Bendros sukurtos/ išlaikytos darbo vietos: iš viso 600 vnt. 311,5 52% mažesnis 

3.4 I 1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 3500 vnt. 1750 50% mažesnis 
                                           
 
 

25 BPD priedas 
26 Yra atvejų, kai darbo vietų rodiklius pasiek÷ ir šių rodiklių neplanavę projektai. 
27 Atsižvelgiant į taikytą rodiklio apibr÷žimą, kai standartu laikomi CPVA taikyti sukurtų darbo vietų 
apibr÷žimai, o įvertis atliktas ekspertinio vertinimo būdu.  Didesnis/mažesnis už nurodytą lentel÷je. 
Apibr÷žimų tema plačiau – 6.1 poskyryje. 

28 Didel÷ reikšm÷ d÷l vienos išskirtin÷s reikšm÷s, kuri gali būti klaida. 
29 Kadangi CPVA rodiklių apibr÷žimai laikomi standartu. 
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4.5 I 1. Sukurtų /išlaikytų darbo vietų skaičius: iš viso 320 vnt. 144 45% didesnis 

4.6 R 1. Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius iš viso 120 vnt. 52 43% mažesnis 

3.3 R 2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: iš viso, 1500 vnt. 611,65 41% esamas 

3.2 R 2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš viso 1200 vnt. 360 30% didesnis 

4.9 I 2. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, iš viso 180 vnt. 37 21% didesnis 

4.4 R 5. Bendras sukurtų išlaikytų darbo vietų skaičius: iš viso 1800 vnt. 267 15% mažesnis 

3.4 R 1. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš viso 2500 vnt.  323 13% didesnis 

4.4 I 1. Sukurtų išlaikytų (papildomų) darbo vietų skaičius: iš viso 1800  219 12% didesnis 

1.2 R 3. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: iš viso 800 vnt. "(v/m)" 91 11% didesnis 

4.10 R 2. Bendros sukurtos/ išlaikytos darbo vietos iš viso 115 vnt. 3 3% mažesnis 

1.5 I 1. Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 2000 vnt.  11 1% esamas 

4.10 I 1. Sukurtų išlaikytų papildomų darbo vietų skaičius iš viso 110 vnt. 0 0% didesnis 

4.6 I 1. Sukurtų išlaikytų darbo vietų skaičius: iš viso 110 vnt. 0 0% didesnis 

4.8 R 2. Bendros sukurtos/ išlaikytos darbo vietos: iš viso 15 vnt. 0 0% mažesnis 
Šaltinis: SFMIS, 2008-05-28 
 

5. Remiantis 2008 m. geguž÷s 28 d. SFMIS duomenimis, vos 
ketvirtadalio darbo vietų rodiklių faktinis pasiekimas iš dalies atitiko 
BPD lygmeniu planuotą rodiklių reikšmę (8 lent.). Svarbu atkreipti 
d÷mesį, kad dauguma BPD priemonių ir projekto lygmenimis 
suplanuotų rodiklių reikšmių stipriai skyr÷si. Tod÷l BPD tikslų 
nepasiekimas arba viršijimas darbo vietų kūrimo atveju buvo 
nulemtas jau projekto lygmens rodiklių planavimo etape (planuotų 
reikšmių skirtumus žr. 9, 10 pav.). Kita vertus, SFMIS užfiksuotas 
rodiklių pasiekimas yra priklausomas nuo įgyvendinančių institucijų 
taikytų rodiklių apibr÷žimų, kurie didele dalimi l÷m÷ didesnį arba 
mažesnį pasiekimo laipsnį (plačiau 6.1 poskyryje). 

6. Atsižvelgiant į darbo vietų rodiklių pasiekimo laipsnį, galima teigti, 
kad projektų lygmeniu sunkiau prognozuojami (planuojami) buvo 
papildomų nei bendrai sukurtų darbo vietų rodikliai. Stipriai nuo 
projekto lygmeniu planuotų užimtumo rodiklių reikšmių nukrypo 
1.2, 3.1, 3.2, 3.4, t. y. LVPA administruojamų priemonių rodikliai 
(9, 10 pav.). Šių priemonių rodikliams būdingos tiek labai didel÷s, 
tiek labai mažos pasiekimo laipsnio reikšm÷s. Tuo tarpu gerai 
suplanuoti projektų lygmeniu buvo rodikliai, priklausantys 
daugiausiai 4 prioriteto projektams (administruojami NMA). 
Dauguma jų santykinai toli nenukrypo nuo 100 proc. pasiekimo. 
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9 pav. Papildomų darbo vietų rodiklio planuotos ir pasiektos reikšm÷s pagal 
BPD priemones (vienetais). Pabaigtų ir nepabaigtų projektų duomenys. 

 
Šaltinis: SFMIS, 2008-05-28 

 
10 pav. Bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio planuotos ir pasiektos 
reikšm÷s pagal BPD priemones (vienetais). Pabaigtų ir nepabaigtų projektų 
duomenys. 

Šaltinis: SFMIS, 2008-05-28 
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7. Atsižvelgiant į papildomų ir bendrai sukurtų darbo vietų rodiklių 
apibr÷žimus, taikytus skirtingose įgyvendinančiose institucijose 
(plačiau – 6 skyriuje), galima teigti, kad NMA bei TID 
administruojamos BPD priemon÷s SFMIS užfiksavo santykinai30 
daugiau bendrai sukurtų darbo vietų d÷l taikyto plataus rodiklio 
apibr÷žimo. Tuo tarpu LVPA – priešingai – mažiau d÷l taikyto siauro 
apibr÷žimo.  Vertinant papildomų darbo vietų skaičių pagal 
įgyvendinančiose institucijose taikytus rodiklio apibr÷žimus – 
galima teigti, kad LVPA užfiksavo SFMIS daugiau papildomų darbo 
vietų d÷l plataus apibr÷žimo, o NMA bei APVA – mažiau. 

8. Lyginant rodiklių duomenis su projekto biudžetu nustatyti keli 
d÷sningumai. Kuo didesnis projekto biudžetas – tuo daugiau 
sukurtų darbo vietų rodiklių planuojama. Tačiau nenustatyta, kad 
didesnio biudžeto projektai didesniu laipsniu įgyvendintų planuotus 
rodiklius.  

3.1.2. Įdarbinimo ir aktyvumo lygio rodiklių pasiekimas 
 

9. BPD 2.1. 2.3 ir 2.5 priemonių projektai renka veiklose dalyvavusių 
(paprastai mokytų) bei po šių veiklų įsidarbinusių asmenų skaičių. 
Iš šių rodiklių SFMIS automatiškai skaičiuoja dar vieną užimtumo 
rodiklį – bendrą įsidarbinimo lygį po aktyvinimo. Remiantis 2007 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis, pateiktais 2007 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaitoje, šio rodiklio reikšm÷s yra 53,75 (2.1 priemon÷) ir 5,4 
proc. (2.3 priemon÷), kai planuota BPD yra atitinkamai 50 ir 30 
proc. (lentel÷ žemiau). Įdarbintų asmenų po aktyvinimo rodiklis 
SFMIS yra automatiškai apskaičiuojamas 16-ai projektų.  

9 lent. Įsidarbinimo ir aktyvumo lygio rodiklių faktinio pasiekimo palyginimas su BPD planuotomis 
reikšm÷mis. Pabaigtų ir nepabaigtų projektų duomenys. 

BPD 
prie-
mon÷ 

Rodiklis Pasiekta 

Bendras 
pasiekimas 
lyginant su 
BPD planais 

2.1 Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo 53,75 107,50% 

2.3 Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo 5,4 18% 

2.3 Išaugęs moterų darbo j÷gos aktyvumo lygis netaikoma netaikoma 

2.3 Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis netaikoma netaikoma 

2.5 Įsidarbinimo lygis praktinių mokymų programas baigusių tarpe neapskaičiuota neapskaičiuota 
Šaltinis: 2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita, 2007-12-31. 

10. Rodikliai „Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis“ ir „Įsidarbinimo 
lygis praktinių mokymų programas baigusių tarpe“ SFMIS 
nefiksuojami, tačiau atsakingų institucijų atstovų teigimu bus 
apskaičiuoti vertinimų būdu po paramos įsisavinimo. 

11. Analizuojant esamus SFMIS duomenis galima padaryti kelis 
apibendrinimus. Pirma, dauguma BPD priemonių ir projekto 
lygmenimis suplanuotų rodiklių reikšmių stipriai skyr÷si. Taigi BPD 
užimtumo tikslų nepasiekimas arba viršijimas buvo 
užprogramuotas jau projektų sutarčių pasirašymo etape. 
Analizuojant einamuosius sukurtų darbo vietų rodiklių duomenis 
akivaizdus projekto lygmeniu planuotų reikšmių viršijimas. Apie 
rodiklių viršijimo ir nepasiekimo priežastis plačiau – 3.1.3 dalyje.  

                                           
 
 

30 Lyginant su CPVA taikytu apibr÷žimu – kuris gali būti laikomas optimaliu bendrai sukurtų darbo vietų 
įvertinimu. 
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3.1.3. Užimtumo rodiklių nepasiekimas ir viršijimas: 
steb÷senos priežastys 
 

12. Šioje dalyje rodiklių nepasiekimu arba viršijimu laikomas projektų 
lygmeniu planuotų rodiklių reikšmių neatitikimas SFMIS 
įregistruotoms rodiklių reikšm÷ms. Papildomų darbo vietų, bendrai 
sukurtų darbo vietų ir bendro įsidarbinimo po aktyvinimo rodiklių 
nuokrypiai nagrin÷jami naudojant interviu su įgyvendinančių 
institucijų atstovais medžiagą. Rodikliai „Išaugęs moterų darbo 
j÷gos aktyvumo lygis“, „Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis“ ir 
„Įsidarbinimo lygis praktinių mokymų programas baigusių tarpe“ – 
neanalizuojami, kadangi jų kiekybin÷s reikšm÷s yra 
neapskaičiuotos, tod÷l kol kas negalima įvertinti šių rodiklių 
pasiekimo ar viršijimo. 

13. Rodiklių analizei taikoma SMART metodika. Ši metodika padeda 
paaiškinti rodiklių sandaros trūkumus ir su ja susijusius rodiklių 
nukrypimus. Taigi SFMIS duomenys šioje dalyje taikomi kaip 
šaltinis steb÷senai vertinti. Tiek papildomų darbo vietų, tiek 
bendrai sukurtų darbo vietų skaičius vertinamas ekonometrinio 
modeliavimo metodu. 

14. Papildomų darbo vietų rodiklio pasiektų reikšmių nukrypimus 
nuo planuotų bendrai (t. y. nepaisant kai kurių išimčių) paaiškina 
keli tarpusavyje susiję veiksniai. Pirma, papildomų darbo vietų 
rodiklis BPD įgyvendinimo pradžioje nebuvo detaliai išaiškintas 
(pagal SMART – Measurable, išmatuojamas). Rodiklio skaičiavimo 
metodologija buvo patikslinta tik 2006 m. liepos m÷nesį31, vykstant 
BPD įgyvendinimui. Pavyzdžiui, iki min÷tos datos visi 3.3 
priemon÷s kvietimai jau buvo paskelbti ir visos sutartys 
pasirašytos. Taigi planavimo ir įgyvendinimo metu greičiausiai buvo 
taikomos skirtingos šio rodiklio interpretacijos.  

15. Antra, tiek rodiklio planavimo, tiek įgyvendinimo etapuose buvo 
neapibr÷žtas atsiskaitymas (terminai ir atsakomyb÷) už rodiklį 
(pagal SMART – Timed, periodiškas, laiku). Rodiklis buvo 
skaičiuojamas įvairiais lygmenimis - tiek paramos gav÷jų, tiek 
įgyvendinančių ir tarpinių institucijų. Pavyzdžiui, LVPA 
kompetencijos srityje papildomas darbo vietas skaičiuoja projektų 
vykdytojai, NMA – rodiklį apskaičiuoja pati agentūra, o TID – 
rodiklio skaičiavimą atlieka Susisiekimo ministerija. Taigi aiškios 
atskaitomyb÷s už rodiklį nebuvimas nepaskatino efektyvių rodiklio 
planavimo ir siekimo būdų. 

16. Trečia, papildomų darbo vietų rodiklio nukrypimus nuo planuotų 
reikšmių l÷m÷ ir tai, kad šis rodiklis daugeliui projektų nebuvo 
tinkamas ar svarbus (pagal SMART - Specific, Relevant, specifiškas 
ir aktualus). Pavyzdžiui, 4.8, 4.10 priemon÷s yra susijusios su 
išmokomis d÷l veiklos nutraukimo, taigi mažino, o ne didino darbo 
vietų skaičių (plačiau apie tinkamumą 2.5 dalyje). Rodiklio svarbos 
nebuvimas pasireiškia tuo, kad rodiklio nepasiekimas arba 
viršijimas nei projektų vykdytojams, nei įgyvendinančioms 
institucijoms n÷ra susijęs su sankcijomis ar paskatinimais. Šio 
rodiklio pagrindu nepriimami sprendimai, tod÷l jo pasiekimui 
nebuvo teikiama didel÷ svarba.   

                                           
 
 

31 Finansų ministro įsakymas “D÷l Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento rodiklių 
apskaičiavimo“, 2006 m. liepos 13 d. Nr. 1K-254. 
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17. Bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio, užregistruoto SFMIS, 
nukrypimus l÷m÷ panašūs veiksniai. Pirma, kaip ir papildomų darbo 
vietų, taip ir bendrai sukurtų darbo vietų sąvoka BPD planavimo  
etape nebuvo detaliai išaiškinta (pagal SMART - Measurable). Ji 
buvo detalizuota tik v÷lesniais projektų įgyvendinimo etapais 
neretai įgyvendinančių institucijų iniciatyva, tačiau nesuderinta ir 
nesuvienodinta tarp atskirų BPD administruojančių institucijų. 
Pavyzdžiui, CPVA bendrai sukurtų darbo vietų skaičiavimo 
pagrindas yra darbo valandos, o TID – dirbantys asmenys.  

18. Antra, bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio reikšm÷s n÷ra patikimos 
(pagal SMART – Reliable). Tod÷l netgi vienodai interpretuojant 
bendrai sukurtų darbo vietų rodiklį buvo pasiekiamos didesn÷s ar 
mažesn÷s reikšm÷s, nei planuota. Rodiklio kokybei nebuvo taikomi 
griežti standartai ar taisykl÷s. Dažniausiai rodiklio pagrindimui 
užtenka raštiško projekto vadovo pagrindimo laisva forma 
(pavyzdžiui, mok÷jimo prašyme). Be to, projekto įgyvendinimo 
metu gal÷jo būti keičiamos rodiklių reikšm÷s. Taip pat nebuvo 
sukurti standartiniai instrumentai ar procedūros rodikliui rinkti bei 
skaičiuoti, tod÷l rodiklio skaičiavimai buvo dažniausiai atliekami 
taikant individualias praktikas ir labai priklausomi nuo paramos 
gav÷jo geb÷jimų įvertinti su projektu susijusių darbuotojų skaičių. 
Didel÷ klaidų tikimyb÷ yra rodiklius suvedant į SFMIS, kadangi 
automatiškai nekontroliuojamos suvedamų duomenų reikšm÷s. 
Pavyzdžiui, šio vertinimo metu nustatyta, kad atsitiktinai į SFMIS 
buvo įvesta bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio reikšm÷ 
„15306,70“. Tokia reikšm÷ praktiškai yra neįmanoma. 

19. Trečia, nebuvo numatytos tarpin÷s rodiklio pasiekimo datos (pagal 
SMART – Timed). Projektų vykdytojai neplanavo bendrai sukurtų 
darbo vietų rodiklio pasiekimo tarpinių reikšmių. Iki 2008 m. sausio 
28 d. nebuvo užbaigti visi projektai, kurie potencialiai gal÷jo 
sukurti darbo vietų, tačiau nesant tarpinei rodiklio pasiekimo datai 
(pavyzdžiui, kiek darbo vietų buvo planuota sukurta iki 2008 m. 
sausio m÷n.), sunku teigti, ar esamas rodiklio pasiekimo laipsnis 
yra planuotas ar ne.  

20. Ketvirta, taip pat, kaip ir papildomų darbo vietų rodiklio atveju, 
bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio nukrypimus nuo planuotų 
reikšmių įtakojo tai, kad šis rodiklis daugeliui projektų nebuvo 
pakankamai tinkamas ar svarbus (pagal SMART - Specific, 
Relevant). 

21. Bendro įsidarbinimo rodiklio po aktyvinimo nuokrypiai 2.1 
priemon÷s atveju yra minimalūs, tod÷l galima teigti, kad rodiklis 
buvo suplanuotas ir įgyvendinamas gerai. Tuo tarpu 2.3 priemon÷s 
bendro įsidarbinimo rodiklio mažą pasiekimą gali paaiškinti šie 
veiksniai. Pirma, rodiklis nebuvo visiškai tinkamas (pagal SMART - 
Specific) priemon÷s veikloms. Įgyvendinimo metu paaišk÷jo, kad 
kai kurių veiklų dalyviai negali įsidarbinti d÷l objektyvių priežasčių, 
pvz., kaliniai, esantys įkalinimo įstaigose, arba asmenys, 
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų ir gydomi reabilitacijos 
įstaigose.  

22.  Antra, tinkamumo problemą iš dalies gal÷jo išspręsti tarpinių 
rodiklio pasiekimo datų numatymas (pagal SMART – Timed). 
Rodiklio pasiekimą suplanavus v÷lesniam laikui, pvz., tokiam 
terminui, kai kaliniai išeis iš įkalinimo įstaigų, jo pasiekimas būtų 
tikslesnis.   
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23. Trečia, rodiklis daugeliui (pagal SMART – Relevant) projektų 
nebuvo aktualus ir svarbus. Iš 16 bendrą įsidarbinimo rodiklį po 
aktyvinimo SFMIS matuojančių projektų tik keli jį suplanavo 
sutartyse, vadinasi likusieji projektai jo neskaičiuoja – skaičiavimai 
yra atliekami automatiškai SFMIS duomenų baz÷je. Tokiu būdu 
projekto vykdytojai n÷ra motyvuojami siekti didesnio veiklose 
dalyvavusių ir po jų įsidarbinusių asmenų santykio. 

24. Apibendrinant galima teigti, kad pagrindin÷s rodiklių nukrypimo 
nuo planuotų reikšmių priežastys yra nenusistov÷jusi rodiklių 
interpretacija ir skaičiavimo metodologija, atsakomyb÷s už rodiklių 
atsiskaitymą nebuvimas bei rodiklių netinkamumas ir 
neaktualumas kai kurioms projektų grup÷ms. Bendri ekonominiai 
procesai buvo daug stipresni nei BPD poveikis ir sudar÷ labai 
palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui. Taigi rodiklių 
nukrypimus iš dalies gali paaiškinti steb÷senos sistemos trūkumai. 

 

 
3.2.1. Sukurtų darbo vietų rodiklių pasiekimas 
 

25. Pagal ataskaitos 1.4.2. skirsnyje pateiktą metodiką apskaičiuotų 
papildomų darbo vietų skaičiaus įvertintų rodiklių palyginimas su jų 
planuotomis reikšm÷mis yra pateikti 10 lentel÷je. 

10 lent. Planuotas ir pasiektas (įvertis) papildomų darbo vietų skaičius 
(2008 m. pabaigai). 

Papildomų darbo vietų 
įvertis pagal efektų 

pobūdį 

  
Papildomų 
nuolatinių ir 

laikinų darbo vietų 
įvertis 

Struktūrinis fondas 
Planuotos 
papildomos 
darbo vietos  

 
Papildomų 

darbo 
vietų 
įvertis 

 
Tiesioginiai-
momentiniai 

efektai 

Visi kiti 
efektai 

Nuolati
-n÷s Laikinos 

Europos regionin÷s 
pl÷tros fondas 

(ERPF) 14700 16945 12474 4471 8783 8162 
Europos socialinis 

fondas (ESF) - 5998 4768 1230 2509 3489 
Europos žem÷s ūkio 

orientavimo ir 
garantijų fondas 

(EŽŪOGF) 3710 3722 2862 860 1759 1963 
Žuvininkyst÷s 
orientavimo 
finansinis 

instrumentas (ŽOFI) 290 109 82 27 52 57 

Iš viso 18700 26773 20185 6588 13103 13670 
 

26. Remiantis modeliu gautais įverčiais, iš viso d÷l ES paramos 2008 
m. pabaigai Lietuvos ūkyje buvo sukurta apie 26,8 tūkstančiais 
daugiau darbo vietų nei būtų be ES paramos. Pagal nustatytą 
papildomai sukurtų darbo vietų įvertį atitinkamas BPD užimtumo 
rodiklis yra pasiektas.  

27. Nors planuota rodiklio reikšm÷ yra pasiekta, tačiau atkreiptinas 
d÷mesys į tai, kad dalis pasiekto (įvertinto) papildomų darbo vietų 

3.2. Užimtumo rodiklių pasiekimas 
ekonometrinio vertinimo duomenimis 
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skaičiaus sukurta tose priemon÷se, kuriose pasiekimas nebuvo 
planuotas.  

28. Procentiniu požiūriu prasčiausias rezultatas pasiektas taikant 
Žuvininkyst÷s orientavimo finansinį instrumentą, geresnis, - 
Europos žem÷s ūkio orientavimo ir geriausias – Europos regionin÷s 
pl÷tros fondo paramą. Bendrą pasiekimo rodiklį žymiai pagerina 
Europos socialinio fondo l÷šomis sukurtų darbo vietų rezultatai. 

Ši situacija atsispindi ir nagrin÷jant rezultatyvumą pagal priemones 
(žr. 11 pav.).  
 
11 pav. Papildomai sukurtų darbo vietų rodiklio planuotos ir pasiektos 
reikšm÷s pagal BPD priemones (vienetais).  
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29. S÷kmingiausiai pagal sudarytą įvertį atrodo 1-o, 2-o ir 5-o 
prioriteto priemon÷s. Šių priemonių planuotų sukurti darbo vietų 
skaičius yra stipriai viršytas. 

30. Pasteb÷ta gan÷tinai aiškiai išreikšta bendra tendencija, jog esant 
aukštesniam l÷šų įsisavinimo lygiui priemon÷se matomas ir 
didesnis rezultatyvumas. Tai gali rodyti, kad atskirose priemon÷se 
dar n÷ra pra÷jęs pakankamas laiko tarpas nuo l÷šų įsisavinimo 
pradžios, kad pasireikštų visiškas darbo vietų sukūrimas. Kita 
vertus, negalima pamiršti, kad netiesioginiai efektai nebūtinai 
teigiamai veikia darbo vietų kūrimą, tod÷l pasiekimas n÷ra 
garantuotas. 

31. Tiesioginio darbo vietų rezultatyvumo skirtumus dar gali paaiškinti 
ir skirtingi darbo vietų kūrimo skirtingo tipo projektuose principai. 
Infrastruktūrą kuriančiuose projektuose (daugiausiai 1-a priemon÷) 
darbo vietoms iš karto priskiriami infrastruktūrą kuriantieji ir jų 
poreikis atsiranda iš karto, o investuojant į fizinį kapitalą (3-ia 
priemon÷), tiesioginis darbo vietų sukūrimo rezultatas paprastai 
matomas tik įgyvendinus projektą. Kartu su l÷tesniu l÷šų 
įsisavinimu tai gal÷tų paaiškinti 3-io prioriteto priemonių bendro 
darbuotojų skaičiaus sukūrimo santykinį atsilikimą, lyginant su 1-o 
prioriteto priemon÷mis. Tačiau toks paaiškinimas kiek mažiau tiktų 
4-o prioriteto priemonių nuokrypiui paaiškinti.   
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3.2.2. Įdarbinimo ir aktyvumo lygio rodiklių pasiekimas 
 

32. Darbo rinkos visuminių rodiklių (nedarbo lygio bei aktyvumo lygio) 
planuojamų pasiekimų įgyvendinimas apibūdintas žemiau 
pateiktoje lentel÷je.  

11 lent. Nedarbo lygio, darbo j÷gos aktyvumo kaita ir planuotas bei 
pasiektas (įvertis) poveikis šiems rodikliams.  

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenų baz÷ bei autorių skaičiavimai 
* LR Finansų ministerijos skelbiama nedarbo lygio projekcija 2008 m. 
** Skaičiuotas visų BPD priemonių poveikis. Atskirai BPD 2.1 arba 2.3 priemonių poveikis šiems rodikliams yra 
nereikšmingas. 
 

33. Kadangi planuojant buvo fiksuoti pradiniai 2003 m. rodiklių 
reikšmių lygiai, vertintojams nagrin÷jant rezultatyvumą buvo ne 
visiškai aišku, ar formuluotas tikslas buvo, pavyzdžiui, pasiekti 
nedarbo lygio sumaž÷jimą 1.5 procentinio punkto, ar tokį 
sumaž÷jimą turi sukelti būtent paramos efektai. Pirmuoju atveju 
tikslo formulavimas būtų nekorektiškas, kadangi rodiklių reikšmių 
pokytį gali sąlygoti kiti su parama nesusiję veiksniai. Tod÷l 
ateityje reik÷tų planuojamą pokyti sieti tiesiogiai su paramos 
efektais. 

34. Pateiktoje lentel÷je esantys skaičiai rodo, jog nedarbo lygis d÷l 
paramos sąlygotų efektų jau 2007 m. sumaž÷jo beveik norimu 
dydžiu: iš apie aštuoniais septyniais procentiniais punktais 
sumaž÷jusio nedarbo lygio apie penktadalis sumaž÷jimo gali būti 
siejamas su paramos efektais. Tačiau norimas darbo j÷gos 
aktyvinimas vis tik nebuvo pasiektas (pasiekta reikšm÷ sudaro 
vos apie šeštadalį planuoto dydžio). O moterų darbo j÷gos 
aktyvumo rodiklio atveju dar primintina, kad su poveikiu susijęs 
koeficientas buvo netgi statistiškai nereikšmingas, tod÷l 
neatmestina hipotez÷, kad prie moterų aktyvumo lygio parama 
neprisid÷jo net tiek.  

Nedarbo lygis ir paramos 
poveikis** 

Darbo j÷gos aktyvumo lygis ir 
paramos poveikis** 

Moterų darbo j÷gos 
aktyvumo lygis ir paramos 

poveikis** 

Metai 
Nedarbo 
lygis 
(%) 

Sumaž÷jimas 
d÷l paramos 
poveikio 

(procentiniais 
punktais) 

Darbo j÷gos 
aktyvumo 
lygis (%) 

Padid÷jimas 
d÷l paramos 
poveikio 

(procentiniais 
punktais) 

Moterų 
darbo j÷gos 
aktyvumo 
lygis (%) 

Padid÷jimas 
d÷l paramos 
poveikio 

(procentiniais 
punktais) 

2004 11.4 0.02 69.0 0.000 65.6 0.000 

2005 8.3 0.24 68.3 0.002 64.9 0.002 

2006 5.6 0.75 67.4 0.025 64.6 0.023 

2007 4.3 1.49 67.9 0.081 65.0 0.074 

2008 4.9* 2.20 n.d. 0.161 n.d. 0.148 
Planuotas 
pokytis nuo 
pradinio 2003 
m. lygio  

- 1.5 - 1.0 - 1.0 
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 4. POVEIKIS 

Poveikis (angl. impacts) apibr÷žiamas kaip 
tiesioginiai ir netiesioginiai programos įgyvendinimo 
padariniai (nauda arba žala)32. 

 
1. Įvadin÷je ataskaitoje suformuluoti šie konkretūs vertinimo klausimai, 

taikomi poveikio vertinimui: 

• Kiek BPD priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu, pad÷jo 
sukurti papildomų darbo vietų (koks investicijų grynasis 
poveikis užimtumui, atsižvelgiant į visus netiesioginius 
efektus)? 

• Koks BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, esamas 
(tik÷tinas) poveikis tikslin÷ms grup÷ms (regionams, 
sektoriams)? 

• Ar ir kiek BPD priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu, 
prisid÷jo prie darbo rinkos stabilizavimo ir efektyvaus 
bedarbyst÷s mažinimo? 

• Ar ir kaip užimtumą paveik÷ struktūrinių fondų intervencijos, 
kurių tikslas nebuvo darbo vietų kūrimas (išlaikymas)? Kokie 
veiksniai šį poveikį atskleidžia ir paaiškina? 

 

 
1. Poveikis apima visus tiesioginius ir netiesioginius programos 

įgyvendinimo padarinius. Šioje poveikio dalyje pateikiamos visuminį 
(grynąjį) poveikį nusakančios iš viso sukurtos ar išsaugotos darbo 
vietos. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad šios darbo vietos 
analizuojamos ankstesniame skyriuje kaip papildomos darbo vietos, 
tačiau rezultatyvumo požiūriu, t. y., siekiant nustatyti, kiek įvertintas 
papildomų darbo vietų skaičius atitiko planuotą papildomai sukurtų 
darbo vietų skaičių,. Poveikį ir ypač ilgalaikį, geriau atitinka sukurtos 
nuolatin÷s papildomos darbo vietos, kadangi laikinų darbo vietų 
nutrūkus projekto finansavimui nebelieka. 
 

2. D÷l šios priežasties, nors ankstesniame skyriuje buvo konstatuotas 
geras pasiektas rezultatas kuriant papildomas darbo vietas, mažinant 
nedarbo lygį, tačiau ilgalaikis nedarbo lygio sumažinimas, susijęs su 
nuolatinių darbo vietų kūrimu, yra gerokai mažesnis. 

                                           
 
 

32 V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷, Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 2007 

4.1. Grynasis paramos poveikis 
nedarbo lygiui ir darbo vietoms pagal 
BPD priemones ir jų grupes 
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12 lent. Paramos poveikio įvertis sukurtoms (grynosioms) darbo vietoms 

Visos sukurtos (išlaikytos) 
darbo vietos  

Nedarbo lygio sumaž÷jimas 
d÷l paramos poveikio 

(procentiniais punktais) 
Poveikio 
metai 

Laikinos ir 
nuolatin÷s Nuolatin÷s 

Nuolatinių 
darbo vietų 
dalis nuo 

visų 
(procentais) 

Atsižvelgiant į 
visas darbo 

vietas 

Atsižvelgiant 
tik į 

nuolatines 
darbo vietas 

Galimas 
nedarbo lygio 
padid÷jimas 
pasibaigus 

l÷šų 
įsisavinimui 

2004 270 102 38 0.02 0.01 - 

2005 2872 1227 43 0.24 0.10 - 

2006 9005 4060 45 0.75 0.34 - 

2007 18103 9189 51 1.49 0.75 - 

2008 26773 13103 49 2.20 1.08 1.12 

 
3. Kadangi dalis visų (papildomai) sukurtų darbo vietų yra laikinos, o ne 

nuolatin÷s (iš 26,8 tūkstančių nuolatin÷s darbo vietos sudaro apie 
13,1 tūkst.), po projektų įgyvendinimo (l÷šų įsisavinimo) galima būtų 
laukti nedarbo lygio išaugimo didesniu nei vienu procentiniu punktu. 
Šis nedarbo lygio padid÷jimas dar apsunkintų šiuo metu jau ir taip 
ūkio l÷t÷jimo apgręžtą nedarbo lygio kitimo tendenciją. Tačiau 
situacija švelnins naujo 2007-2013 m. laikotarpio l÷šų įsisavinimas, 
kuris v÷l leis išsaugoti tam tikrą skaičių laikinų darbo vietų. Jei 2007-
2013 m. laikotarpiui skirtų l÷šų įsisavinimas nusikels, yra didel÷ 
rizika pasireikšti min÷tam nedarbo lygio šoktel÷jimui. O 2007-2013 
m. periodo pabaigoje tokia rizika yra ypač didel÷, kadangi Lietuva 
gali nebegauti reikšmingos ES paramos. 
 

4. Paramos poveikis sukurtoms/išsaugotoms visoms ir tik nuolatin÷ms 
darbo vietoms pagal priemones bei jų grupes pateiktas 13 lentel÷je..  
 
13 lent. Paramos poveikio įvertis sukurtoms (grynosioms) darbo vietoms 

Iš viso sukurta darbo 
vietų 2007 m. 

laikotarpio pabaigai 

Sukurtų ar išsaugotų 
(grynųjų) darbo vietų 

įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai 

BPD investicijų tipai, 
fondai, prioritetai ir 

priemon÷s 
Laikinų ir 
nuolatinių Nuolatinių 

Laikinų ir 
nuolatinių Nuolatinių 

Nuolatinių 
darbo vietų 

dalies nuo visų 
(įvertinta pagal 

2007 m. 
laikotarpio 
pabaigos 
duomenis) 

Pasiektas 
įsisavinimo 
slenkstis 
(2007 m. 
pabaigoje) 

Iš viso 18103 9189 26773 13103 0.51 >50 
Fizinis 

kapitalas 3338 1757 5447 2784 0.53 >50 

Infrastruktūra 10736 5682 14513 7384 0.53 >75 
Investicijų 

tipai 
Žmogiškasis 
kapitalas 4030 1749 6814 2935 0.43 >50 

ERPF 12458 6673 16945 8783 0.54 >50 

ESF 3451 1446 5998 2509 0.42 >50 

EŽŪOGF 2167 1057 3722 1759 0.49 >50 
Fondai 

ŽOFI 27 12 109 52 0.47 =<25 

1 8551 4753 10054 5501 0.56 >75 

2 3177 1325 5596 2332 0.42 >50 

3 3628 1769 6508 3076 0.49 >50 

4 2194 1070 3831 1811 0.49 >50 

Prioritetai 

5 553 272 785 384 0.49 >50 
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        (lentel÷s tęsinys) 

Iš viso sukurta darbo 
vietų 2007 m. 

laikotarpio pabaigai 

Sukurtų ar išsaugotų 
(grynųjų) darbo vietų 

įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai BPD investicijų tipai, 

fondai, prioritetai ir 
priemon÷s 

Laikinų ir 
nuolatinių Nuolatinių 

Laikinų ir 
nuolatinių Nuolatinių 

Nuolatinių 
darbo vietų 

dalies nuo visų 
(įvertinta pagal 

2007 m. 
laikotarpio 
pabaigos 
duomenis) 

Pasiektas 
įsisavinimo 
slenkstis 
(2007 m. 
pabaigoje) 

1.1 3728 2467 3921 2595 0.66 >75 

1.2 1687 748 1894 840 0.44 >75 

1.3 636 302 737 350 0.47 >75 

1.4 743 414 881 492 0.56 >75 

1.5 1758 821 2620 1224 0.47 >50 

2.1 470 216 807 372 0.46 >50 

2.2 1018 400 1778 698 0.39 >50 

2.3 302 128 554 234 0.42 >50 

2.4 919 391 1537 654 0.43 >50 

2.5 467 190 920 374 0.41 >50 

3.1 1444 840 2050 1192 0.58 >50 

3.2 382 191 857 428 0.50 >25 

3.3 916 393 1300 558 0.43 >50 

3.4 887 346 2302 898 0.39 >25 

4.1 944 469 1701 845 0.50 >50 

4.2 3 - 489 - - =<25 

4.3 570 249 631 275 0.44 >75 

4.4 525 272 722 373 0.52 >50 

4.5 88 51 106 61 0.58 >75 

4.6 19 8 58 26 0.45 >25 

4.7 18 8 15 6 0.44 >75 

4.8 - - - - - =<25 

4.9 26 12 104 47 0.45 =<25 

4.10 1 1 5 5 0.97 =<25 

5.1.  279 151 383 207 0.54 >50 

Priemon÷s 

5.2.  275 121 402 177 0.44 >50 
 

 
5. Kad galima būtų atsižvelgti į galimą didesnę vertinimo paklaidą esant 

mažesniam įsisavinimui, greta sukurtų darbo vietų skaičiaus rodiklių 
taip pat pateiktas ir 2007 m. pasiektas įsisavinimo slenkstis. Esant 
įsisavinimui mažesniam nei 50%, neteisinga įverčio tikimyb÷ yra 
žymiai didesn÷, nei pasiekus 75% ribą.  
 

6. Vertinant pagal 2008 m. pabaigai paskaičiuotus įverčius, priemon÷s, 
susijusios su užimtumo didinimu (t.y. tos, kurioms buvo naudojami 
sukurtų ar išsaugotų darbo vietų rodikliai), 2008 m. laikotarpio 
pabaigai sukūr÷ apie 76% laikinų ir nuolatinių darbo vietų. Panašus 
jų ind÷lis ir kuriant nuolatines darbo vietas (apie 79% nuo visų 
sukurtų ar išsaugotų darbo vietų skaičiaus). Tiesiogiai su darbo vietų 
kūrimu nesietų veiklų ind÷lis taip pat svarus, tačiau prie nuolatinių 
darbo vietų kūrimo/išsaugojimo jos prisid÷jo mažiau (sukūr÷ apie 
10% visų priemonių sukurtų ar išsaugotų nuolatinių darbo vietų). 
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4.2. Paramos poveikis tikslin÷ms grup÷ms 

 
4.2.1. Paramos poveikis nedarbo lygiui apskrityse 

 
7. Apskaičiuotas apskrityse sukurtų darbo vietų įvertis pateiktas žemiau 

esančioje lentel÷je. 
 
14 lent. Paramos poveikio įvertis sukurtoms (grynosioms) darbo vietoms 
apskrityse 

Nedarbo lygis, % 
Sukurtos visos darbo 
vietos  (2007 m. 

laikotarpio pabaigai) 

Sukurtų ar išsaugotų 
(grynųjų) darbo vietų 

įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai Apskritis 

2003 
m. 

2007 
m. 

skirtumas 
(proc. 

punktais) 

Laikinos ir 
nuolatin÷s 

Nuolatin÷s Laikinos ir 
nuolatin÷s 

Nuolatin÷s 

Alytaus 13.6 3.3 10.3 2526 1719 3735 2452 

Kauno  12.1 4.2 7.9 2299 1107 3401 1579 

Klaip÷dos 12.5 4.1 8.4 1421 673 2102 960 

Marijampol÷s 7.5 2 5.5 698 330 1032 470 

Panev÷žio 11.4 6.5 4.9 1112 518 1644 738 

Šiaulių 16.9 4.4 12.5 2807 1372 4151 1957 

Taurag÷s 9.5 3.4 6.1 497 242 736 345 

Telšių 12.5 4.3 8.2 498 237 736 338 

Utenos 15.3 4.4 10.9 823 407 1217 581 

Vilniaus 11.7 4.5 7.2 5423 2583 8020 3683 
 
 

8. Pagal paramos pasiskirstymą tarp apskričių iš įsisavintų iki 2007 m., 
Vilniui teko daugiau nei ketvirtadalis įsisavintų l÷šų, o sukurtų laikinų 
ir nuolatinių darbo vietų čia buvo sukurta dar kiek daugiau - apie 
30%. Kauno apskričiai taip pat tenka nemaža sukurtų visų darbo 
vietų dalis (apie 13%). Tačiau santykinai didel÷ parama teko bei 
atitinkamai buvo sukurtos susijusios darbo vietos ir BPD laikotarpio 
pradžioje labai problemin÷se nedarbo lygio požiūriu apskrityse 
(Šiaulių, Alytaus, Utenos). Pasteb÷tina, jog prie santykinai didesnio 
darbo vietų sukūrimo šiose apskrityse taip pat prisid÷jo ne tik 
apskričių tiesiogiai gauta didesn÷ parama, bet ir jose įsikūrusios 
stambios statybų bei kelių tiesimo bendrov÷s, dalyvavusios 
įgyvendinant projektus, finansuotus ne tik min÷tose apskrityse.  
 

9. Atmetus išsiskiriančią Vilniaus apskritį koreliacija tarp nedarbo lygio 
sumaž÷jimo per 2003-2007 m. laikotarpį ir įvertintų d÷l paramos 
sukurtų darbo vietų skaičiaus yra labai didel÷ (tiek visoms darbo 
vietoms, tiek vien nuolatin÷ms – apie 0.60). Tod÷l neabejotinai 
galima daryti išvadą, kad parama reikšmingai prisid÷jo prie nedarbo 
lygio netolygumų mažinimo apskrityse.  
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4.2.2. Ūkio veiklose sukurtos darbo vietos 
 

 
15 lent. Paramos poveikio įvertis sukurtoms (grynosioms) darbo vietoms 
ūkio veiklose 

Sukurtos visos darbo 
vietos  (2007 m. 

laikotarpio pabaigai) 

Sukurtų ar išsaugotų 
(grynųjų) darbo vietų 

įvertis 2008 m. laikotarpio 
pabaigai Ekonomin÷ veikla 

Laikinos ir 
nuolatin÷s Nuolatin÷s 

Laikinos ir 
nuolatin÷s Nuolatin÷s 

A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 634 400 938 570 
B Žuvininkyst÷ 9 6 13 8 

C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 6 2 9 3 
D Apdirbamoji gamyba 1060 463 1568 661 

E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 42 18 62 26 

F Statyba 7094 3920 10492 5590 
G Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir motociklų remontas, 
asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 1981 821 2929 1171 
H Viešbučiai ir restoranai 26 10 38 14 
I Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai 198 118 292 168 
J Finansinis tarpininkavimas 19 8 27 11 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 
veikla 1929 895 2853 1277 
L Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 1711 840 2530 1199 

M Švietimas 1943 899 2874 1282 

N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 892 509 1319 725 
O Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ 
aptarnavimo veikla 560 279 828 398 
 

10. Didžiausią naudą d÷l paramos neabejotinai tur÷jo statybų veikla. Šią 
tendenciją paaiškina didžiul÷s investicijos į naujos viešosios 
infrastruktūros statybą ES struktūrin÷s paramos l÷šomis. Tiek 
vertinant pagal visas, tiek pagal nuolatines darbo vietas, šioje 
veikloje buvo sukurta (ar išsaugota) apie 40% visų d÷l paramos 
sukurtų ar išsaugotų darbo vietų. 2007 m. laikotarpio pabaigai d÷l ES 
paramos sukurtos nuolatin÷s ir laikinos darbo vietos sudaro apie 
pusę viso darbuotojų prieaugio statybų veikloje per 2003-2007 m. 
laikotarpį. Nors tai tur÷jo teigiamų aukščiau aptartų pasekmių 
sprendžiant regionų nedarbą, tačiau kartu prisid÷jo ir prie nestabilios 
nekilnojamojo turto sektoriaus pl÷tros bei prie spaudimo darbo 
užmokesčiui kilti statybų sektoriuje ir visoje darbo rinkoje.  
 

11. Antras didžiausią naudą gaunantis sektorius pagal sukuriamų darbo 
vietų skaičių yra valdžios sektorius: viešojo valdymo ir gynybos, 
švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklos. Tačiau 
tik÷tina, kad valdžios sektoriuje sukuriamos vietos n÷ra visavert÷s, 
t.y. nor÷dami gauti papildomas išmokas d÷l etatin÷s darbo 
užmokesčio sistemos čia jau dirbantieji priversti iš esm÷s didinti 
apskaitomą darbo krūvį, o realiai naujus darbuotojus įdarbinančių 
darbo vietų gali būti sukurta žymiai mažiau.  
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 5. EFEKTYVUMAS 

 

Efektyvumas – finansinių ir kitų (personalo, laiko ir 
pan.) sąnaudų ir rezultatų santykis33.  

 
1. Įvadin÷je ataskaitoje įvardinti šie efektyvumo vertinimo klausimai: 

• Kiek BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, 
investicijų teko vienai sukurtai papildomai darbo vietai? Ar 
Lietuva efektyviai panaudojo investicijas skirtas užimtumo 
didinimui lyginant su kitomis panašiomis šalimis, 
įgyvendinusiomis panašias programas? 

• Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas skirtingų tipų BPD 
intervencijose, susijusiose su užimtumo didinimu, ir kokie 
veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

• Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas to paties tipo BPD 
intervencijų susijusių su užimtumo didinimu skirtingose 
priemon÷se ir kokie veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

• Ar BPD nustatyti tikslai ir uždaviniai užimtumo didinimo 
srityje buvo pasiekti efektyviausiu būdu: 

o Ar gal÷jo būti pasiekti geresni rezultatai, taikant 
kitas priemones, bet nekeičiant sąnaudų? 

o Ar gal÷jo būti pasiekti tokie patys rezultatai 
mažesn÷mis sąnaudomis?  

• Kokios priemon÷s leistų pasiekti užimtumo didinimo srityje 
numatytus rezultatus mažesn÷mis sąnaudomis arba 
geresnius rezultatus, nekeičiant sąnaudų?  

 
2. Užimtumo rodiklių skaičiavimo metodikų lyginimas parod÷, kad 

kiekviena įgyvendinančioji institucija taik÷ savo skaičiavimo 
metodikas, tod÷l rezultatų lygmens rodikliai naudojantis SFMIS 
duomenimis gali būti nepalyginami. Šiais duomenimis paremtas 
efektyvumo vertinimas (sukurtos darbo vietos kainos skaičiavimai 
pagal atskiras BPD priemones) yra nepatikimas, tod÷l jis 
nenaudojamas, naudojami tik ekonometrinio modelio skaičiavimai. 
 

3.  Efektyvumo kriterijus tradiciškai suprantamas kaip ryšys tarp 
sąnaudų ir rezultatų, kurį šiuo atveju atspindi visų papildomai 
sukurtų darbo vietų kaina. Tačiau šiame darbe papildomai tikslinga 
nagrin÷ti efektyvumą ir kaip ryšį tarp sąnaudų ir poveikio, 
parodančio liekamo ilgalaikio darbo vietų efekto (sukurtų nuolatinių 
darbo vietų) pasiekimo kainą. Tod÷l efektyvumo vertinimas, kuris 
remiasi ekonometrinio modeliavimo rezultatais, apima abiejų tipų 
darbo vietos sukūrimo kainas.  
                                           
 
 

33 Pagal: V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷, Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 
2007. 
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1. Vienas iš nagrin÷jamų klausimų siekiant įvertinti efektyvumą yra ar 

Lietuva efektyviai panaudojo investicijas, skirtas užimtumo didinimui, 
lyginant su kitomis panašiomis šalimis, įgyvendinusiomis panašias 
programas gauti rezultatai. Tačiau toks šalių tarpusavio lyginimas, 
kiek skiriasi SF investicijų vienai darbo vietai sukurti kaina Lietuvoje 
ir kitose šalys, yra komplikuotas d÷l kelių priežasčių:  

 

• Skirtingų šalių taikytų užimtumo didinimo rodiklių (ypač 
susijusių su sukurtomis darbo vietomis) taikymo skirtumai 
komplikuoja pasiektų rodiklių palyginamumą; 

• Kainos vienai sukurtai darbo vietai skaičiavimo metodikos 
skirtumai taip pat mažina lyginamosios analiz÷s rezultatų 
patikimumą; 

• Verslo sąlygų, situacijos ir geografiniai skirtumai įvairiose 
šalyse gali įtakoti tų pačių priemonių taikymo skirtumus 
(pvz. investicijų į viešąją paramą verslui reik÷tų daugiau, 
vertinant pagal sukurtas darbo vietas, tose šalyse, kur SVV 
išgyvenimo per pirmuosius veiklos metus procentas yra 
mažesnis); 

• Kainų lygio skirtumai (pvz. atlyginimų ir kitų kaštų 
skirtumai) taip pat įtakoja kainos vienai darbo vietai sukurti 
skirtumus. 

 
2. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, SF investicijų vienai darbo vietai 

sukurti lyginamuosius skaičiavimus reik÷tų naudoti itin atsargiai. 
 

 
3. Remiantis Čekijos regionin÷s pl÷tros ministerijos pateiktais 

duomenimis, daugiausiai darbo vietų Čekijoje analizuojamu 
laikotarpiu sukūr÷ ES struktūrin÷s paramos investicijos į įmonių 
konkurencingumą ir verslumo pl÷trą regionuose, investicijos į įmonių 
fizinį kapitalą bei tiesiogin÷ parama naujai besikuriančioms įmon÷ms, 
pradedantiems verslininkams. Mažiausiai darbo vietų sukūr÷ 
investicijos į infrastruktūrą, atitinkamai šios darbo vietos yra 
brangiausios.  
 

16 lent. Informacija apie ES paramos poveikį užimtumui per analizuojamą 
laikotarpį Čekijoje 

Intervencijos 

Darbo vietos 
planuotos 
(angl. gross 

jobs) 

Darbo vietos 
pasiektos* 
(gross jobs) 

Darbo vietų 
kaina (gross 

jobs), 
planuotos, Lt 

Darbo vietų 
kaina (gross 

jobs), 
pasiektos, Lt 

2004-2006 m. veiksmų programa „Pramon÷ ir verslas“ 

1. Verslo aplinkos pl÷tra 4000 1177,9 139753,31 192252,78 

2. Įmonių konkurencingumo pl÷tra 12000 5394,4 49774,79 82251,30 

2004-2006 m. Bendroji regionin÷ veiksmų programa 

1. Verslumo pl÷tra regionuose 2900 2462 71656,88 59161,15 

2. Infrastruktūros pl÷tra  370 229 2451159,56 3807278,53 

3. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra  850 731 472112,06 460741,96 

4. Turizmo pl÷tra 1090 1475 456511,76 303406,91 

* Paskutiniais prieinamais duomenimis. Skaičiuojant rodiklį, įtraukiamos projekto 
valdymo darbo vietos ir d÷l projekto įgyvendinimo tiesiogin÷s įtakos sukurtos darbo 

5.1. BPD investicijų efektyvumas, 
lyginant su kitomis šalimis 
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vietos projekto  vykdytojų organizacijose (ne v÷liau nei per 1 metus projektui 
pasibaigus). 

Šaltiniai: Čekijos regionin÷s pl÷tros ministerija (užpildytas klausimynas); 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_re
g=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=1 . 

 
4. Remiantis Lenkijos atsakingų institucijų pateiktais duomenimis, 

Lenkijoje daugiausiai darbo vietų analizuojamu laikotarpiu sukūr÷ 
Įmonių konkurencingumo didinimo veiksmų programa (žr. lentelę). 
Šios programos investicijų d÷ka sukurtos darbo vietos taip pat yra 
efektyviausios kaštų požiūriu. Mažiausiai efektyvios kaštų požiūriu 
yra darbo vietos, susikūrę d÷l Es paramos investicijų į infrastruktūrą.  
 

17 lent. Informacija apie ES paramos poveikį užimtumui per analizuojamą 
laikotarpį Lenkijoje 

Veiksmų programa 
Sukurtos darbo 

vietos (net jobs)* 

Darbo vietų 
kaina (net 
jobs), Lt 

1. Įmonių konkurencingumo didinimo veiksmų programa. Apima 
šiuos prioritetus: 
- Verslui palankios aplinkos pl÷tra; 
- Tiesiogin÷ parama verslui; 
- Technin÷ pagalba. 

181830  

(57 proc. visų d÷l ES 
paramos poveikio 

sukurtų darbo vietų) 

32519,68 

2. Bendroji regionin÷ veiksmų programa. Apima šiuos prioritetus: 
- Infrastruktūros pl÷tra regionuose; 
- Žmogiškųjų išteklių pl÷tra regionuose; 
- Vietin÷ pl÷tra; 
- Technin÷ pagalba. 

66990  

(21 proc.) 
210499,85 

3. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa. Apima šiuos 
prioritetus: 
- Aktyvios darbo rinkos ir socialin÷s įtraukties priemon÷s; 
- Žinių ekonomikos pl÷tra; 
- Technin÷ pagalba. 

54230  

(17 proc.) 
124799,39 

* Skaičiuota ekonometrinio modeliavimo būdu 2007 metais. 

Šaltiniai: Lenkijos regionin÷s pl÷tros ministerija (užpildytas klausimynas);  
Struktūrinių fondų įtakos užimtumui Lenkijoje vertinimo galutin÷ ataskaita, 2007; 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_r
eg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=1 >. 
 

5. Tuo tarpu Estijoje, remiantis pateiktais duomenimis, daugiausia 
darbo vietų sukurta d÷l ES paramos investicijų į žmoniškųjų išteklių 
pl÷trą, atitinkamai šios darbo vietos taip pat yra efektyviausios kaštų 
požiūriu (t.y. pigiausios). Investicijos į įmonių konkurencingumo 
pl÷trą sukūr÷ mažiausiai darbo vietų. Tiesa, šie rezultatai nebuvo 
tikrinami ekonometrinio modeliavimo būdu.  
 

18 lent. Informacija apie ES paramos poveikį užimtumui per analizuojamą 
laikotarpį Estijoje 

2004-2006 m. 1 tikslo veiksmų 
programos prioritetai 

Sukurtos 
darbo vietos 
(net jobs), 
planuotos 

Sukurtos darbo 
vietos (net 
jobs), 

pasiektos* 

Darbo vietų 
kaina (net 
jobs), 

planuotos, Lt 

Darbo vietų 
kaina (net jobs), 
pasiektos, Lt 

1. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra 2000 1439 155660,69 167074,57 

2. Įmonių konkurencingumo pl÷tra 5640 585 59740,71 510379,63 

3. Žem÷s ūkio, žuvininkyst÷s ir 
kaimo pl÷tra 1170 853 287763,00 395679,18 

4. Infrastruktūros ir vietin÷ pl÷tra ND ND ND ND 

* Skaičiuota ekonometrinio modeliavimo būdu 2007 metais. Taikoma rezultatams, 
pasiektiems iki 2007 m. Sukurtos darbo vietos apima tiek naujai sukurtas, tiek 
išsaugotos darbo vietas, sukurtas ne v÷liau nei per 12 m÷n. nuo intervencijos 
pabaigos ir susikūrusias d÷l tiesiogin÷s ES struktūrin÷s paramos įtakos. 
Infrastruktūros ir vietin÷s pl÷tros prioritetui šis rodiklis nebuvo taikomas, tod÷l jis 
nebuvo skaičiuojamas modelio pagalba.  

Šaltiniai: Estijos finansų ministerija (užpildytas klausimynas); 

ES struktūrin÷s paramos poveikio vertinimo galutin÷ ataskaita, 2007; 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_re
g=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=1 . 

 
6. Latvijoje sukurtų darbo vietų rodikliai buvo numatyti tik tose 

priemon÷se, kurios buvo susiję su investicijomis į įmonių 
konkurencingumo didinimą, verslo pl÷trą, naujo verslo pradžią 
(bedarbiams), jaunųjų ūkininkų veiklos ir alternatyvios veiklos kaime 
skatinimą. Daugiausia darbo vietų planuota sukurti investicijomis į 
verslo infrastruktūrą ir įmonių fizinį kapitalą. Duomenų apie tai, kiek 
darbo vietų buvo sukurta per analizuojamą laikotarpį, atsakingos 
Latvijos institucijos nepateik÷. 
 
19 lent. Informacija apie ES paramos poveikį užimtumui per analizuojamą 
laikotarpį Latvijoje 

Latvijos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo 
dokumento priemon÷s numeris ir pavadinimas* 

Sukurtos ir/arba 
išsaugotos darbo vietos 
darbo vietos, planuotos 

(gross jobs) 

Planuojama darbo 
vietų kaina (gross 

jobs), Lt 

2.2. Verslo infrastruktūros pl÷tra 
4670 (per 5 metus nuo 
intervencijos pabaigos; 

poveikio rodiklis) 
101597,44 

2.3. Verslo paramos priemon÷s SVV įmon÷ms (remiamas 
dalyvavimas verslo mug÷se, konsultacijos, verslo planų 
rengimas ir marketingo priemon÷s) 

550 (poveikio rodiklis) 55721,88 

2.4. Finansavimo priemon÷s SVV įmon÷ms 2940 (poveikio rodiklis) 40418,65 
3.1.3. Priemon÷s „Užimtumo skatinimas“ veiklų grup÷, 
suteikianti mikrokreditus, paskolas ir finansavimą 
bedarbiams ir kitų socialinių grupių atstovams, 
siekiantiems dirbti savarankiškai ar prad÷ti verslą 

290 (prad÷ję verslą ar tapę 
savarankiškai dirbančiais; 

rezultato rodiklis) 
97919,02 

4.2. Jaunųjų ūkininkų veiklos skatinimas 560 50574,00 
4.4. Kaimo vietovių adaptacijos ir persitvarkymo 
skatinimas (alternatyvios veiklos kaime skatinimas) 

2000 52437,78 

* Pateikta informacija tik apie tas BPD priemones, kuriose buvo numatyti sukurtų 
ir/ar išsaugotų darbo vietų rodikliai.  

Šaltiniai: Latvijos finansų ministerija (užpildytas klausimynas); 

Latvijos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas; 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_re
g=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=1 . 
 

7. Kitose šalyse kaštų požiūriu santykinai efektyviausios dažniausia yra 
darbo vietos, sukurtos d÷l investicijų į įmonių fizinį kapitalą (t.y. 
tiesiogin÷s paramos verslui). Lietuvoje visų darbo vietų (laikinų ir 
nuolatinių) kūrimo požiūriu efektyviausios yra investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą, tačiau nuolatinių darbo vietų kūrimo požiūriu 
(bent vertinant pagal duomenis iki 2007 m.) santykinai 
efektyviausios buvo investicijos į infrastruktūrą. Tačiau toks santykis 
gali pasikeisti, kadangi šio tipo priemonių įsisavinimas ir tęstinis 
finansavimas per visą vertinimui turimų duomenų laikotarpį (2004-
2007 m.) buvo geras, o, pavyzdžiui, žmogiškajam kapitalui formuoti 
skirtų intervencijų l÷šos įsisavintos vos 2007 m. Tod÷l ir poveikio bei 
susijusios efektyvumo vertinimas dar gali būti mažai tikslus.  
 

8. Vertinant pagal vidutinę darbo vietos kūrimo  kainą, Lietuvoje 
stebima darbo vietų kūrimo kaina n÷ra nei geriausia, nei blogiausia. 
Visų darbo vietų (laikinų ir nuolatinių) kūrimo kaina (apie 115 tūkst. 
litų) yra arčiau žemiausią darbo vietos kūrimo kainą turinčių šalių 
(mažesn÷ yra tik Latvijoje), o nuolatinių darbo vietų kūrimo kaina 
Lietuvoje (apie 236 tūkst. litų) jau yra artimesn÷ stebimai mažiausiai 
šiuo požiūriu efektyvioje šalyje (Estija) nei kitose šalyse.  
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20 lent. SF investicijų į darbo vietų kūrimą lyginamoji analiz÷ 

Darbo vietos kaina, tūkst. Lt 

Šalis Investicijos į viešąją 
infrastruktūrą 

Investicijos į įmonių fizinį 
kapitalą 

Investicijos į 
darbo j÷gos 
įgūdžius 

Vidurkis 

Čekija 192,3 (verslo aplinkos 
pl÷tra); 

3807,3 (infrastruktūros 
pl÷tra); 

59,2 (verslumo skatinimas); 
82,3 (tiesiogin÷ parama 

įmon÷ms); 
303,4 (turizmo pl÷tra). 

460,7 160,7 

Estija ND 510,4 (parama įmon÷ms) 
395,7 (parama žem÷s ūkiui) 

167,1 357,7 

Latvija 101,6 (2.2) 40,4 (2.4) 
50,6 (4.2) 
52,4 (4.4) 
55,7 (2.3) 

97,9 (3.1.3) 

ND 97,9 

Lenkija ND 32,5 124,8 122,6 

Lietuva 
(tiesioginių-
bendro 
darbo vietų 
skaičiaus) 

156,9 163,3 132,4 151,6 

Lietuva 
(visų) 

116,1 127,4 104,4 115,4 

Lietuva 
(nuolatinių) 

228,3 249,2 242,3 235,9 

Šaltinis: VPVI kartu su Finansų ministerija organizuota ES šalių Vadovaujančiųjų 
institucijų apklausa; ekonometrinio modeliavimo skaičiavimų rezultatai. 2008 

 

 
9. Darbo vietų kūrimo skirtingose BPD priemon÷se ir jų grup÷se kaina 

pateikta 21 lentel÷je. Kadangi vertinimas remiasi tik 2004-2007 m. 
laikotarpio faktiniais duomenimis, tai papildomai pateiktas ir 2007 m. 
pasiekto įsisavinimo slenkstis, t.y. ar jau buvo įsisavinta daugiau 
kaip 25, 50 ir 75% visų numatytų l÷šų? Darbo vietos kūrimo kainos 
vertinimas tuo patikimesnis, kuo didesnis įsisavintų l÷šų slenkstis 
pasiektas, nes pilniau yra pasireiškę BPD priemonių efektai.   
 

10. Vertinant pagal tiesiogiai projektų įgyvendinimo metu sukuriamas ar 
išsaugomas darbo vietas (tiesioginiai-momentiniai efektai), 
mažiausiai kainuojančios buvo su žmogiškojo kapitalo kūrimu 
susijusios intervencijos (apie 132 tūkst. Lt), kuriant infrastruktūrą 
tiesioginių momentinių efektų darbo vietos kūrimas kainavo apie 157 
tūkst. Lt, o brangiausios buvo su investicijomis į fizinį kapitalą 
susijusios priemon÷s (apie 163 tūkst. Lt).  

 
11. Jei atmestume priemones, kuriose iki 2007 m. pabaigos buvo 

įsisavinta mažiau nei 25%, didžiausia tiesiogiai projektų 
įgyvendinimo metu sukurtos darbo vietos kaina yra 1.1 priemon÷s 
Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas, o mažiausia – 2.2 priemon÷s Darbo j÷gos kompetencijos 
ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas kuriama/išsaugoma 
darbo vieta. 
 

5.2. Išlaidų efektyvumas skirtingose 
BPD priemon÷se 
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21 lent. Sukurtos darbo vietos bei jų kaina BPD priemon÷se ir jų grup÷se 

Papildomų darbo  
vietų įvertis 2008 

m.  
laikotarpio pabaigai 

Papildomos darbo 
vietos kaina* (įvertinta 

pagal 2007 m. 
laikotarpio pabaigos 

duomenis) BPD investicijų tipai, fondai, 
prioritetai ir priemon÷s 

Laikinų 
ir nuola-
tinių 

Nuola-
tinių 

Visų 
darbo 
vietų 
kaina 
(litais) 

Nuolatinių 
darbo 

vietų kaina 
(litais) 

Pasiektas 
įsisavinimo 
slenkstis 

Iš viso 26773 13103 114336 233620 >50 

Fizinis kapitalas 5447 2784 121932 238562 >50 

Infrastruktūra 14513 7384 116169 228305 >75 
Investicijų 

tipas 
Žmogiškasis 
kapitalas 6814 2935 104361 242304 >50 

ERPF 16945 8783 118989 229549 >50 

ESF 5998 2509 101441 242491 >50 

EŽŪOGF 3722 1759 114022 241283 >50 
Fondai 

ŽOFI 109 52 111375 233959 =<25 

1 10054 5501 119187 217841 >75 

2 5596 2332 101079 242548 >50 

3 6508 3076 118011 249702 >50 

4 3831 1811 113947 241073 >50 

Prioritetai 

5 785 384 118139 241491 >50 

1.1 3921 2595 125351 189380 >75 

1.2 1894 840 109421 246838 >75 

1.3 737 350 115307 242831 >75 

1.4 881 492 134410 240968 >75 

1.5 2620 1224 112997 241861 >50 

2.1 807 372 112540 244374 >50 

2.2 1778 698 95246 242442 >50 

2.3 554 234 102114 241706 >50 

2.4 1537 654 103057 242292 >50 

2.5 920 374 98366 241904 >50 

3.1 2050 1192 136824 235222 >50 

3.2 857 428 120226 240841 >25 

3.3 1300 558 122295 284835 >50 

3.4 2302 898 98020 251317 >25 

4.1 1701 845 119532 240727 >50 

4.2 489 - 85522 243155 =<25 

4.3 631 275 105590 242182 >75 

4.4 722 373 124631 241008 >50 

4.5 106 61 139315 241011 >75 

4.6 58 26 107849 241989 >25 

4.7 15 6 106677 241491 >75 

4.8 - - - - =<25 

4.9 104 47 105171 233187 =<25 

4.10 5 5 232921 241018 =<25 

5.1.  383 207 130406 241275 >50 

Priemon÷s 

5.2.  402 177 106469 241744 >50 
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* Kaina nustatyta naudojant įsisavintas sumas iki 2007 m. pabaigos, pagal SFMIS 
duomenis, atmetus įmones, kurių kodai duomenų baz÷je buvo neteisingi ir nebuvo 
galima suklasifikuoti SFMIS pateiktos informacijos bei susieti su Statistikos 
departamento pateikta informacija. 
 

12. Taip pat ir vertinant pagal visų darbo vietų (laikinų ir nuolatinių) 
kūrimą, kaip jau min÷ta lyginamojoje šalių analiz÷je, efektyviausios 
yra investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Tačiau jos pasirod÷ mažiau 
efektyvios kuriant nuolatines darbo vietas. Nekreipiant d÷mesio į 
prielaidą apie įsisavinimo poveikį tokius rezultatus gali lemti keletas 
priežasčių. 
 

13. Pirma, su žmogiškuoju kapitalu susijusios intervencijos dažniausia 
vykdomos viešojo valdymo arba viešųjų paslaugų sektoriuose, 
kuriuose veikia etatin÷ sistema, leidžianti dirbti daugiau nei vienu 
etatu. Kaip jau buvo aptarta poveikio vertinimo skyriuje, tokia 
sistema gal÷jo sąlygoti momentinį darbo vietų sukūrimą, kai tie 
patys jau iki projektų įgyvendinimo dirbę asmenys padidino etatų 
skaičių, tačiau darbo vietų, kuriose būtų įdarbinti nauji asmenys, 
gal÷jo ir nepadid÷ti. Pasibaigus projektui, tokie „projektui reikalingi“ 
etatai panaikinami, nebesant jiems finansuoti reikalingų l÷šų. Tod÷l 
nustatytas rezultatas gali rodyti, kad BPD investavimo į žmogiškąjį 
kapitalą priemon÷s, gali būti ne visiškai efektyvios kuriant nuolatines 
darbo vietas. 
 

14. Antra, gautas rezultatas gali rodyti, jog dabar „žmogiškajam 
kapitalui formuoti“ skirtos l÷šos yra tokios, kurios darbo j÷gą ilgu 
laikotarpiu padaro produktyvesne, o išaugus darbo j÷gos 
produktyvumui, sumaž÷jo darbo vietų skaičiaus poreikis. Tačiau tai 
reikštų, kad dabartin÷s investicijos buvo daugiau kvalifikacijos 
tobulinimo tipo, o ne „žinių kūrimo“, kurios leistų d÷l išaugusio šalies 
konkurencingumo pl÷sti bendrą gamybos apimtį ir taip kompensuoti 
kvalifikacijos augimo sukeltą darbo j÷gos poreikio maž÷jimą. Tačiau 
gali būti, kad kvalifikacijos tobulinimo projektų poveikis, didinantis 
konkurencingumą, pasireikš tik po ilgesnio laikotarpio ir dar negal÷jo 
būti apčiuoptas pagal turimus vertinimo duomenis.  

 
15. Investicijų į fizinį kapitalą santykinai mažesnis efektyvumas matomas 

aukščiau pateiktoje lentel÷je buvo lauktas formuluojant teorinį 
poveikio darbo vietoms modelį daugiausia d÷l to, kad investicijos į 
fizinį kapitalą turi stiprų darbo j÷gos pakeitimo efektą. Net jei 
investicijos buvo skirtos gamybos pl÷trai, jei investuota buvo į 
efektyvesnę technologiją, tai leidžia arba pakeisti įmon÷s darbo j÷gą 
kapitalu, arba konkuruoti d÷l papildomos darbo j÷gos su kitais 
mažiau našiais konkurentais mokant didesnį atlyginimą (d÷l dabar 
jau didesnį našumą sąlygojančios geresn÷s technologijos), taip 
santykinai sumažinant visuminę darbo j÷gos paklausą, nei būtų be 
investicijų. Kol laikotarpio pradžioje nedarbo lygis dar buvo didelis, 
tokia pl÷tra gal÷jo sąlygoti tiesiog darbo j÷gos kvalifikacijos 
struktūros pasikeitimą įmon÷se: našiau dirbančios ir didesnį 
atlyginimą siūlančios gal÷jo pritraukti našesnius darbuotojus. Tačiau 
2007 m. ypač sumaž÷jęs nedarbo lygis tikrai jau tur÷jo atskleisti 
pakeitimo efektus, o 2007 m. ir buvo įsisavinta pagrindin÷ vertinimui 
naudoto 2004-2007 m.  laikotarpiui skirtų l÷šų dalis.  
 

16. Dabartiniuose duomenyse stebimas investicijų į infrastruktūros pl÷trą 
našumas kuriant visas (laikinas ir nuolatines) darbo vietas iš dalies 
gali būti susijęs su tokių projektų įgyvendinimo specifika. Fizin÷s 
infrastruktūros pl÷tojimas reikalauja iš karto įdarbinti (ir santykinai 
nemažai) darbuotojų, kai, pavyzdžiui, investicijų į įmonių fizinį 
kapitalą atveju įdarbinimas paprastai vyksta jau pabaigus projektą. 
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Tai, kad stebimas gan÷tinai didelis nuolatinių darbo vietų skaičius 
procentas nuo visų sukurtų ar išsaugotų darbo vietų gali tur÷ti kelis 
specifinius paaiškinimus. Pirma, šio tipo priemon÷s buvo geriausiai 
bei nuolatos finansuojamos, o taip pat tik÷josi geros tolimesn÷s 
finansavimo perspektyvos nauju 2007-2013 m. laikotarpiu. Tod÷l 
šiuos projektus įgyvendinančiose įmon÷se sukūrus darbo vietas 
nebuvo poreikio jas iš karto panaikinti po projekto įgyvendinimo, 
priešingai nei kitų intervencijų atveju, kur tokio tęstinio finansavimo 
n÷ra. Antra, buvo susiformavusi palanki bendra ekonomin÷ situacija 
statybų veiklos sektoriuje, tad net laikinai ir negavus projektinio 
užsakymo, d÷l projektų sukurtos laikinos darbo vietos gal÷jo būti 
nukreipiamos į privačius projektus. Visa tai gali rodyti, kad reali 
infrastruktūros intervencijų sukuriamų ilgalaikių (nuolatinių) darbo 
vietų dalis visose sukurtose darbo vietose gali būti gerokai mažesn÷ 
ir patikimesnis įvertis jau būtų gautas turint bent 2008 m. faktinius 
duomenis, kai situacija statybų sektoriuje pasikeit÷. Tačiau 
vertinamu laikotarpiu susidariusios geros sąlygos neleidžia atskirti 
aptartų efektų, tod÷l yra nemaža rizika, kad nuolatinių darbo vietų 
kūrimo infrastruktūroje kaina yra per daug optimistin÷. 

 
 

 
17.  BPD investicijos į darbo našumą ir bendrojo produktyvumo didinimą 

yra svarbios ne tik d÷l naujų darbo vietų kūrimo ilguoju laikotarpiu, 
bet ir d÷l to, kad esamos darbo vietos ateityje nebūtų prarastos d÷l 
smukusio tarptautinio konkurencingumo (pvz. d÷l konkurencijos su 
Kinijos gamintojais). Tod÷l vertinant išlaidų efektyvumą kuriant 
darbo vietas, būtina atsižvelgti į naujų darbo vietų kokybę. 
 

18.  Įvertinti darbo vietų kokybę n÷ra lengva. Egzistuoja įvairūs sukurtos 
darbo vietos kokybę vertinantys metodai. Pvz., sukurta darbo vieta 
gali būti vertinama pagal darbui atlikti reikiamas kvalifikacijas, 
žinias, pasitenkinimą darbu ir sukurtos pareigyb÷s atlyginimo dydį. 
Šis būdas yra imlus laikui bei duomenims ir negali būti taikomas šio 
vertinimo atveju. Kitas būdas yra išskirti darbo vietas, sukurtas 
sektoriuose, itin svarbiuose šalies ekonomikos konkurencingumui 
ilguoju laikotarpiu (pvz. žinioms imlūs sektoriai, ar sektoriai, 
turintys didelį eksporto ar ilgalaik÷s pl÷tros potencialą). SF 
investicijų poveikio užimtumui vertinimo studijos rekomenduoja 
išskirti sektorius, kurie yra svarbūs žinių ekonomikos pl÷trai t.y. 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų pramon÷s ir žinioms 
imlių paslaugų sektorius. Taikoma prielaida, kad žinioms imliuose 
sektoriuose sukurtos darbo vietos savaime reikalauja aukštesn÷s 
kvalifikacijos ir pasižymi didesniu atlyginimų lygiu34. Dar vienas 
kriterijus sukurtų darbo vietų kokybei vertinti yra naujų darbo vietų 
ilgalaikiškumas. 
 

19.  Įvertinti BPD išlaidų efektyvumą pagal įvardintus kokyb÷s kriterijus 
yra sud÷tinga d÷l duomenų trūkumo. Tačiau sprendžiant iš to, 
kuriuose sektoriuose buvo sukurtos darbo vietos grynai d÷l BPD 
investicijų poveikio (žr. lentelę žemiau), galima daryti išvadą, kad 
nemažai sukurtų darbo vietų n÷ra kokybiškos ar ilgalaik÷s. Daugiau 
nei trečdalis visų (laikinų ir nuolatinių) darbo vietų sukurta statybos 

                                           
 
 

34 Šaltinis: Study on measuring employment effects. Centre for Strategy and Evaluation Services. 2006 

5.3. Sukurtų darbo vietų kokyb÷s 
vertinimas 
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sektoriuje, ketvirtadalis – daugiausiai su viešojo valdymo ir viešųjų 
paslaugų sektoriumi sietinose veiklose (L, M ir N), kurių sukurtų 
nuolatinių darbo vietų išlikimas, išskyrus sveikatos priežiūros ir 
socialinio darbo veiklą, nesiekia net vidutinio lygio (0.49 visų 
sukuriamų ar išsaugojamų darbo vietų dalis tenka nuolatin÷ms 
darbo vietoms) d÷l jau anksčiau aptartų galimų priežasčių. Tuo 
tarpu apdirbamojoje gamyboje, kuri tiesiogiai per eksportą atskleis 
konkurencingumo pokyčius, grynųjų darbo vietų (ir ypač 
nuolatinių) sukurta ar išsaugota mažai. Vertinimas, kiek darbo 
vietų buvo sukurta žinioms imliuose pramon÷s sektoriuose (pvz. 
aukštųjų, vidutiniškai aukštųjų technologijų pramon÷je) net ir 
nelabai turi prasmę – akivaizdu, kad šioje srityje gal÷jo būti 
sukurta nebent labai mažai darbo vietų. Kita vertus, tik÷tina, kad 
BPD investicijų į bendrąjį produktyvumą poveikis gali pasireikšti 
v÷liau, pra÷jus keliems metams po paramos įsisavinimo. 
 
22 lent. ES paramos poveikio užimtumui  išskaidymas pagal agreguotas 
ūkio veiklas (sąlyginiais darbuotojais) 

Papildomų darbo vietų 
įvertis 2008 m. 

laikotarpio pabaigai 

Papildomos darbo vietos 
kaina* 

Ekonomin÷ veikla 
Laikinų ir 
nuolatinių Nuolatinių 

Nuolatinių 
darbo 

vietų dalis 
nuo visų 
darbo 
vietų 

Visų darbo 
vietų kaina 
(litais) 

Nuolatinių 
darbo 
vietų 
kūrimo 
(litais) 

A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir 
miškininkyst÷ 938 570 0.61 147523 234034 

B Žuvininkyst÷ 13 8 0.63 143180 219183 
C Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas 9 3 0.38 91858 234934 

D Apdirbamoji gamyba 1568 661 0.42 102800 235114 
E Elektros, dujų ir vandens 
tiekimas 62 26 0.41 99831 234891 

F Statyba 10492 5590 0.53 122209 221152 

G Didmenin÷ ir mažmenin÷ 
prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir 
motociklų remontas, 
asmeninių ir namų ūkio 
reikmenų taisymas 2929 1171 0.40 97639 235606 
H Viešbučiai ir restoranai 38 14 0.37 89899 234771 
I Transportas, sand÷liavimas 
ir ryšiai 292 168 0.57 138955 233289 

J Finansinis tarpininkavimas 27 11 0.39 96540 236244 

K Nekilnojamasis turtas, 
nuoma ir kita verslo veikla 2853 1277 0.45 112098 241604 
L Viešasis valdymas ir 
gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 2530 1199 0.47 115645 235422 

M Švietimas 2874 1282 0.45 108827 235197 
N Sveikatos priežiūra ir 
socialinis darbas 1319 725 0.55 133647 234322 
O Kita komunalin÷, socialin÷ 
ir asmenin÷ aptarnavimo 
veikla 828 398 0.48 117159 234643 

* Kaina nustatyta naudojant įsisavintas sumas iki 2007 m. pabaigos, pagal SFMIS 
duomenis, atmetus įmones, kurių kodai duomenų baz÷je buvo neteisingi ir nebuvo 
galima suklasifikuoti SFMIS pateiktos informacijos bei susieti su Statistikos 
departamento pateikta informacija. 
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 6. UŽIMTUMO RODIKLIŲ MATAVIMO IR 
STEBöSENOS SISTEMOS REZULTATYVUMAS 

Steb÷sena – tai išsamus ir reguliarus informacijos 
apie programos sąnaudas, produktus, rezultatus ir 
poveikį rinkimas. Steb÷senos sistema – tai 
nuoseklios informacijos visuma, apimanti ataskaitas, 
apžvalgas, finansines suvestines, rodiklius ir pan.35  

 

1. Užimtumo rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos rezultatyvumo 
klausimai, numatyti įvadin÷je ataskaitoje, yra šie: 

• Ar tinkami ir kokybiški duomenys buvo surinkti užimtumo 
rodikliams matuoti? Jeigu ne, kokios pagrindin÷s priežastys tai 
l÷m÷? 

• Ar metodikos, kurias naudojo įgyvendinančios institucijos 
(rinkdamos duomenis apie BPD užimtumo rodiklius) yra 
tinkamos ir suderintos? (klausimas iš dalies 2. 
Rezultatyvumas) 

• Kokie yra gerosios ir blogosios patirties pavyzdžiai renkant 
užimtumo rodiklių duomenis, sprendžiant problemas d÷l jų 
patikimumo bei matuojant užimtumo rodiklių pasiekimo 
laipsnį? 

• Kaip galima būtų patobulinti užimtumo rodiklių nustatymą, 
matavimą ir užimtumo rodiklių steb÷senos duomenų rinkimo 
sistemą? 

 

 
2. Šioje dalyje pateikiama sukurtų darbo vietų rodiklių skaičiavimo 

penkiose įgyvendinančiose institucijose metodikos apžvalga bei 
palyginimas.  

6.1.1. Centrin÷ projektų valdymo agentūra 
 

3. Bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio apibr÷žimas buvo parengtas 
pagal Finansų ministro įsakymą ir konsultuojantis su Finansų 
ministerija. Rodiklio patikimumo kontrol÷ CPVA buvo vykdoma, taip 
pat buvo organizuojami mokymai, kurių metu aiškinamas rodiklių 
skaičiavimas. Paramos gav÷jai tarpin÷je ir galutin÷je ataskaitoje 

                                           
 
 

35 Pagal European Commission,  Evaluation of Socio Economic Development (EVALSED), Glossary. 
Internete http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm 

6.1. Užimtumo rodiklių skaičiavimo 
metodika pagal įgyvendinančias 
institucijas 
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pateikia darbo vietų rodiklių pagrindimą pagal nustatytą CPVA 
formą (18 lentel÷) ir ją patvirtina parašu.  

23 lent. Bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio pagrindimo lentel÷ 

Eil nr. Sukurta darbo vieta 

Darbo/pir
kimo 

sutarties 
nr. 

Žmonių 
skaičius 

Trukm÷ 
(val. arba 
m÷n.) 

Sukurtų 
darbo 
vietų 

skaičius 

Pastabos/p
aaiškinimai 

1. Pagal rangos sutartis: 
1.1. Rangovo darbuotojai      
1.2. Subrangovo darbuotojai      
2. Pagal paslaugų sutartis: 
2.1. Auditas      
2.2. Techninis projektas      
2.3. Autorin÷ priežiūra      
5.2. Projekto administravimas      
3. Projektą administruojantys darbuotojai 
3.1. Projekto vadovas      
3.2. Projekto finansininkas      
3.3. Projekto priežiūra      
 Iš viso      

Šaltinis: CPVA 
 

4. CPVA – viena detaliausiai apibr÷žusi užimtumo rodiklius 
įgyvendinanti institucija. Paramos gav÷jams rodikliai buvo 
aiškinami daugiausiai per mokymus, taip pat pateikiant bendrai 
sukurtų darbo vietų rodiklio pagrindimo lentelę prie tarpin÷s ir 
galutin÷s ataskaitos. Bendrai sukurtos darbo vietos CPVA 
administruojamų projektų atveju buvo suskirstytos į tris grupes: 
darbo vieta pagal rangos sutartį, darbo vieta pagal paslaugų sutartį 
ir projektą administruojantys darbuotojai. Skaičiuojant rodiklį 
registruojamas šių darbuotojų skaičius bei darbo valandos. Jei 
darbo valandų suskaičiuoti negalima (pvz., audito sutartis sudaryta 
ne valandinio įkainio principu), tuomet fiksuojama paslaugų 
sutarties trukm÷. Viena nuolatin÷ bendrai sukurta darbo vieta yra 
>= 1040 val. darbo, arba taikant 40 val. per savaitę laiką >=  26 
darbo savaičių darbo. Esant trumpesniam darbo laikui, laikinos 
darbo vietos konvertuojamos į nuolatines darbo vietas su 
trupmenine dalimi (pvz., 520 val. darbo sudaro 0,5 bendrai 
sukurtos darbo vietos).  

5. Papildomos darbo vietos apibr÷žiamos kaip darbo vietos, sukurtos 
vykdytojo organizacijoje po projekto. Jos taip pat yra 
skaičiuojamos išdirbto laiko pagrindu pagal aukščiau aprašytą 
taisyklę. 

 
6.1.2. Aplinkos projektų valdymo agentūra 

 
6. APVA bendrai sukurtų darbo vietų rodiklį detalizavo pagal Finansų 

ministro įsakymą. Šis įsakymas buvo tiesiogiai siunčiamas BPD 
projektų vadovams, tačiau labiau nedetalizuotas. Paramos gav÷jai 
rodiklių skaičiavimo klausimais daugiausiai konsultuojami telefonu. 
Užimtumo rodikliai APVA pateikiami su tarpine ir galutine projekto 
vykdymo ataskaita. Užimtumo rodikliai pagrindžiami ataskaitose 
arba mok÷jimų prašymuose tekstu, kurio privaloma struktūra  
nenumatyta. Pateiktų rodiklių patikimumo kontrol÷ atskirai 
nevykdoma, ji yra bendros projekto priežiūros, kurią atlieka APVA 
projektų vadovai, dalis. 

7. Į bendrai sukurtų darbo vietų rodiklį, skaičiuojamą APVA, paprastai 
įeina projektą administruojantis personalas (jei projektas buvo 
administruojamas iš struktūrinių fondų), paslaugų teik÷jai, 
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rangovai, subrangovai. Jų darbo laikas skaičiuojamas valandiniu 
pagrindu, kaip ir CPVA - 1040 darbo valandų sudaro vieną darbo 
vietą. Nepaisant to, kad APVA rodiklis buvo skaičiuojamas Finansų 
ministro įsakymo pagrindu, praktikoje atsirado naujų sukurtų 
papildomų darbo vietų interpretacijų. Papildomai sukurtoms darbo 
vietoms priskiriamos tos darbo vietos, kurios buvo sukurtos 
neplanuotai.  

 
6.1.3. Lietuvos verslo paramos agentūra 
 

8. LVPA užimtumo rodiklius skaičiavo taip pat Finansų ministro 
įsakymo pagrindu. Darbo vietų rodikliai yra renkami vieną kartą 
metuose su papildoma ataskaita. Rodikliai pagrindžiami įrodančiais 
dokumentais nebuvo, kokyb÷s kontrol÷ – nevykdoma. Duomenys 
apie darbo vietas iš projektų yra renkami 5 metus po projekto 
pabaigos (kai kuriais atvejais, po sutarties pasirašymo). 
Konsultacijos d÷l rodiklių vyksta dažniausiai telefonu.  

9. LVPA į Finansų ministro įsakyme pateikiamą papildomų darbo vietų 
rodiklio aiškinimą įtrauk÷ papildomą sąlygą - „projekto vykdytojo 
surinktais duomenimis projekto įgyvendinimo metu ne projekto 
vykdytojai, dalyvavę įgyvendinant projektą, t.y. rangovai, tiek÷jai, 
konsultantai, auditoriai ir pan.“ Taigi, priešingai nei CPVA, LVPA 
pagal paslaugų ir rangos sutartis dirbančius asmenis skaičiuoja 
kaip sukurtų papildomų darbo vietų rodiklį. Bendrai sukurtas darbo 
vietas sudaro tik tos vietos, kurios yra sukurtos specialiai projektui 
administruoti arba vykdyti. Jei projektą administruojanti ar 
vykdanti komanda nebuvo specialiai samdoma arba naujai 
įdarbinama, tai šios darbo vietos yra priskiriamos išsaugotoms 
darbo vietoms. Išsaugotos darbo vietos nei prie rezultato, nei prie 
poveikio lygmens rodiklių n÷ra priskiriamos. Darbo vietos daugeliu 
atveju apvalinamos iki vieneto ir jų skaičiavimui dažniausiai n÷ra 
taikomas išdirbto laiko principas, nors jis ir nurodytas papildomos 
ataskaitos pildymo instrukcijose (lentel÷ žemiau).  

24 lent. Atsiskaitymo už bendrai sukurtų, išsaugotų ir sukurtų papildomų 
darbo vietų rodiklius lentel÷ 

PAPILDOMA ATASKAITA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIUS 

Sukurtos ir išsaugotos 
darbo vietos (be 

papildomų) 
Išsaugotos darbo vietos Sukurtos darbo vietos 

Sukurtos papildomos darbo 
vietos 

1=2+3 2 3 4 

    

Rodiklis "sukurtų darbo vietų skaičius" apima: 
    1.  tik  tiesiogiai projekto  įgyvendinimo  metu  sukurtas/išlaikytas nuolatines ir laikinas darbo vietas;  
    2. pirmame punkte nurodytos laikinos darbo vietos skaičiuojamos kaip sukurtos darbo vietos, jei perskaičiavus 
taikant 40  valandų per savaitę darbo laiką, jos užimtos ne trumpiau nei 26 savaites. 
 
Rodiklis "Papildomų darbo vietų skaičius" apima: 
    1. d÷l įgyvendinto projekto per dvejus trejus ateinančius metus projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių 
numatomas sukurti nuolatines ir laikinas darbo vietas; 
    2. projekto vykdytojo surinktais duomenimis projekto įgyvendinimo metu d÷l įgyvendinto projekto ne projekto 
vykdytojų ir  (arba) jų partnerių sukurtas nuolatines ir laikinas darbo vietas; 
    3. projekto vykdytojo surinktais duomenimis projekto įgyvendinimo metu ne projekto vykdytojai, dalyvavę 
įgyvendinant projektą, t.y. rangovai, tiek÷jai, konsultantai, auditoriai ir pan. 

Šaltinis: LVPA 
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6.1.4. Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra 
 

10. NMA skaičiuodama sukurtas darbo vietas nesivadovavo Finansų 
ministro įsakymu. Užimtumo rodiklių skaičiavimo pagrindas yra 
Žem÷s ūkio ministerijos išaiškinimas. Pirmą kartą užimtumo 
rodikliai suskaičiuojami po galutin÷s projekto vykdymo ataskaitos 
pateikimo. Projektų duomenys, susiję su darbo vietomis, teikiami 
penkerius metus po sutarties pasirašymo. Vadinasi, nebaigtiems 
projektams sukurtų darbo vietų rodikliai n÷ra skaičiuojami. Darbo 
vietų pagrindimai pateikiami tik tais atvejais, kai už darbo vietas 
BPD priemonei buvo skiriami papildomi balai. Atskira rodiklių 
kokyb÷s kontrol÷ nevykdoma. Priešingai nei kitų įgyvendinančių 
institucijų atveju, NMA administruojamų BPD priemonių paramos 
gav÷jai darbo vietų rodiklių patys neskaičiavo. Šie rodikliai buvo 
apskaičiuojami agentūroje pagal paramos gav÷jų pateiktus 
duomenis.  

11. NMA bendrai sukurtų (t. y. sukurtų/išlaikytų) darbo vietų rodiklį 
skaičiuoja kaip darbo vietų skaičių projekto vykdytojo 
organizacijoje teikiant projekto paraišką. Papildomų (t. y. 
sukurtų/išlaikytų papildomų) darbo vietų rodiklis vertinamas kaip 
skirtumas tarp projekto vykdytojo organizacijoje arba ūkyje 
esančių darbo vietų skaičiaus teikiant paraišką ir darbo vietų 
skaičiaus projektui pasibaigus, arba tiksliau, pra÷jus penkeriems 
metams po projekto sutarties pasirašymo. Taigi pareišk÷jo 
organizacijoje arba ūkyje dirbantys asmenys yra išlaikytos darbo 
vietos, o po paraiškos pateikimo naujai priimti darbuotojai – 
sukurtos. Projektą administruojantis personalas, rangovai, 
paslaugų teik÷jai buvo neįskaičiuojami. Skaičiuojant darbo vietas 
buvo galimas neigiamas darbo vietų balansas – organizacijoje arba 
ūkyje per penkerius metus po projekto sutarties pasirašymo 
panaikinus darbo vietas. Tokiu atveju užimtumo rodikliai yra lygus 
ne neigiamam skaičiui, o nuliui.  

 
6.1.5. Transporto investicijų direkcija 

 

12. TID renka ir skaičiuoja tik bendrai sukurtų darbo vietų rodiklį. 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičiavimas buvo atliktas 
Susisiekimo ministerijos iniciatyva. Bendrai sukurtų darbo vietų 
aiškinimas remiasi Finansų ministro įsakymu. Rodiklį paramos 
gav÷jai pateikia su galutine projekto vykdymo ataskaita. Taigi 
nebaigti projektai nefiksuoja tarpinio rodiklio pasiekimo. TID 
paramos gav÷jus d÷l rodiklio skaičiavimo konsultavo daugiausiai 
telefonu, institucija atskirų rodiklio aiškinimo instrukcijų n÷ra 
parengusi. Rodiklio kokyb÷s kontrol÷ nebuvo vykdoma, tod÷l šio 
rodiklio skaičiavimas buvo gana neformalus. 

13. TID bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio išaiškinimą detalizavo 
tokiu apibr÷žimu - „žmonių, susijusių su projekto įgyvendinimu 
skaičius (už projekto priežiūrą atsakingi asmenys, rangovai, 
paslaugų teik÷jai, prekių teik÷jai)“36. Taigi į bendrai sukurtas darbo 
vietas buvo įtraukiami visi darbuotojai, bet kuriuo būdu prisid÷ję 

                                           
 
 

36 Iš BPD 1.1 priemon÷s ataskaitos, Susisiekimo ministerija. 
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prie projekto įgyvendinimo. Rodiklio skaičiavimas nebuvo pagrįstas 
išdirbtų valandų pagrindu. 

6.1.6. Metodikų palyginimas 
 

14. Galima išskirti keletą gerų praktikų, kurios buvo taikomos 
skaičiuojant užimtumo rodiklius kai kuriose įgyvendinančiose 
institucijose: 

� NMA tą pačią rodiklių skaičiavimo metodiką taik÷ nuo 
Gairių rengimo ir sutarčių pasirašymo etapų; 

� NMA rinko objektyvius duomens iš paramos gav÷jų 
(darbuotojų skaičių iki paramos sutarties ir pra÷jus 5 
metams) ir jų pagrindu atliko rodiklių paskaičiavimus; 

� CPVA reng÷ mokymus apie rodiklių paskaičiavimą; 
� CPVA paruoš÷ standartinę atsiskaitymo už užimtumo 

rodiklius procedūrą – lentelę su galimų darbo vietų 
variantais; 

� TID sukurtų papildomų darbo vietų rodiklio neskaičiavo 
projektų lygmeniu, rodiklio skaičiavimai buvo atlikti 
Susisiekimo ministerijos organizuoto ekspertinio vertinimo 
metu; 

� Dauguma įgyvendinančių institucijų duomenis apie 
rodiklius rinko ir renka po projekto pabaigos. 

 
15. Kaip blogą praktiką galima įvardinti šiuos reiškinius: 

� NMA ir likusių įgyvendinančių institucijų darbo vietų 
rodiklių struktūra ir skaičiavimo metodika iš esm÷s 
skiriasi;  

� Įgyvendinančios institucijos, kurios skaičiuodamos darbo 
vietų rodiklius r÷m÷si FM įsakymu, nesuderino rodiklių 
metodikų tarpusavyje; 

� TID, APVA, LVPA nedetalizavo ir neapraš÷ rodiklių 
skaičiavimo taisyklių bei procedūrų per visą BPD 
įgyvendinimo laikotarpį; 

� Daugelis įgyvendinančių institucijų skaičiuodamos rodiklį 
laikinų darbo vietų nekonvertavo į nuolatines; 

� APVA ir LVPA projektu lygmeniu skaičiavo papildomų 
darbo vietų rodiklio pasiekimą; 

� Daugelis įgyvendinančių institucijų nekontroliavo rodiklių 
paskaičiavimo proceso ir projektų pateikiamų skaičių 
pagrįstumo;  

� LVPA įvedant rodiklių reikšmes į SFMIS padar÷ šiurkščių 
klaidų. 

 
16. Užimtumo rodiklių skaičiavimo metodologijų palyginimas tarp 

įgyvendinančių institucijų pateikimas lentel÷je žemiau. 
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25 lent. Rodiklių skaičiavimo palyginimas 
 

Darbo vietų tipai ir palyginimo kriterijai FM37 APVA CPVA LVPA NMA TID 

Projektą administruojantis personalas - I, R R I, R - R 
Projekto darbuotojai pagal paslaugų sutartis - I, R R I - R 
Projekto darbuotojai pagal darbų sutartis - I, R R I - R 
Projekto vykdytojo organizacijoje arba ūkyje 
projekto metu įsidarbinę asmenys 

R - R - I R 

Projekto vykdytojo organizacijoje arba ūkyje 
po projekto įsidarbinę asmenys 

I - I - I R 

Projekto vykdytojo organizacijoje arba ūkyje 
dirbantys asmenys 

- - - - R R 

Ne projekto vykdytojo sukurtos darbo vietos I - - - - - 
Ar praktikoje skaičiuoja darbo vietas išdirbto 
laiko pagrindu? 

Taip Taip Taip Ne Ne Ne 

Ar renka užimtumo duomenis projekto 
įgyvendinimo metu? 

-   Taip Taip Taip Taip Ne 

Ar atlieka darbo vietų rodiklio kokyb÷s 
kontrolę? 

- Ne Taip Taip Taip Ne 

Ar tur÷jo darbo vietų rodiklio skaičiavimo 
metodinę taisykles (išskyrus instrukcijas 
ataskaitose ir Finansų ministro įsakymą) 

- Ne Taip Ne Taip Ne 

“I” – skaičiuojamas kaip poveikio lygio rodiklis, “R” – skaičiuojamas kaip rezultatų lygio rodiklis, “- 
“(brūkšnelis) -  ne arba n÷ra informacijos, kad tokios darbo vietos būtų įskaičiuojamos. 
 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal interviu su įgyvendinančių institucijų atstovais 
medžiagą. 

 
17. Taigi iš aukščiau pateiktos lentel÷s matyti, kad TID taik÷ ypač 

plačią bendrai sukurtų darbo vietų sampratą, o LVPA labai siaurą. 
Tuo tarpu LVPA sukurtų papildomų darbo vietų skaičius ap÷m÷ 
palyginti didelį įvairių darbuotojų ratą, o NMA – priešingai – labai 
ribotą. Nepaisant įgyvendinančių institucijų pateiktų darbo vietų 
rodiklių apibr÷žimų, savitas rodiklių interpretacijas taik÷ patys 
vykdytojai. Atlikus kelis interviu su projektų administravimo 
paslaugas teikiančiomis įmon÷mis38, nustatyta, kad pastarųjų 
administruojamų projektų užimtumo rodiklių skaičiavimui buvo 
taikomos specifin÷s metodikos, kurios nepilnai atitinka 
rekomenduojamas įgyvendinančių institucijų. 

18. Apibendrinant užimtumo rodiklių skaičiavimo metodologijas galima 
teigti, kad rodiklių pasiekimo reikšm÷s tarp įgyvendinančių 
institucijų yra nepalyginamos. Be to, d÷l nepakankamos 
steb÷senos kokyb÷s kontrol÷s, rodikliai kartais buvo savitai 
interpretuojami ir projektų vykdytojų, nepriklausomai nuo 
įgyvendinančios institucijos pateiktos metodologijos.  

 
 

 

19. Užimtumo rodikliai, taikyti ES 2000-2006 programavimo 
laikotarpiu, paprastai apima tiesiogiai ir netiesiogiai sukurtų darbo 
vietų rodiklių skaičiavimą bei  (tik kai kuriais atvejais) darbo vietų 
kokyb÷s matavimą. ES lygmeniu sukurtų darbo vietų rodiklių 
                                           
 
 

37 Pagal Finansų ministro įsakymą “D÷l Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 
rodiklių apskaičiavimo“, 2006 m. liepos 13 d. Nr. 1K-254 
38 „EIP Vilnius” konsultantas (įmon÷ administruoja 1, 2, 3 prioriteto ir 4.1 priemon÷s projektus) ir 
„Daug÷la” konsultant÷ (įmon÷ administruoja 1.3 priemon÷s projektus). 

6.2. Užimtumo rodiklių skaičiavimas 
užsienio šalyse 
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visuma yra standartizuota Europos Komisijos darbiniais 
dokumentais39, tod÷l daugumoje šalių skaičiuojamos tiesiogiai ir 
netiesiogiai sukurtos darbo vietos. Kai kurios šalys taiko išsaugotų 
darbo vietų rodiklį. Jungtin÷je Karalyst÷je papildomai 
skaičiuojamas naujose arba modernizuotose patalpose įsikūrusių 
darbo vietų skaičius. Iš kokybinių poveikio užimtumui rodiklių bene 
populiariausias horizontalus sukurtų darbo vietų pjūvis pagal lytį. 
Kai kur poveikį užimtumui apima kvalifikaciją k÷lusių asmenų 
rodiklis.  

20. Kaip matyti iš informacijos, pateiktos lentel÷je žemiau, labiausiai 
paplitęs kombinuotas rodiklių skaičiavimo metodas, t. y. tiesiogin÷s 
darbo vietos skaičiuojamos iš apačios į viršų būdu, o netiesiogin÷s 
– iš viršaus į apačią. Šalys, kuriose yra labiau paplitęs iš apačios į 
viršų būdas, paprastai susiduria su rodiklių patikimumo 
problemomis. Pastarosios kyla d÷l rodiklio išaiškinimo trūkumų ir 
d÷l paramos gav÷jų polinkio pervertinti projekto rezultatus. Tod÷l 
būtini kontroliniai ir papildomi duomenų apie sukurtas darbo vietas 
šaltiniai. Taip pat iš apačios į viršų būdas negali įvertinti sinergijos 
efektų ir platesnio poveikio užimtumui, kadangi remiasi tik projekto 
lygmens duomenimis. Kaip rodo tarptautin÷ patirtis, šio 
skaičiavimo būdo privalumas yra operatyvumas, nes steb÷senos 
duomenys gaunami reguliariai ir greitai. Iš apačios į viršų būdas 
neretai taikomas ir d÷l to, kad stiprina projektų vadybą -  suteikia 
svarbos tikslams ir rezultatams. Iš apačios į viršų metodas yra 
geras ir tuo, kad leidžia nustatyti priežastingumo ryšius tarp 
sąnaudų ir rezultatų, taip pat leidžia išmatuoti kokybines darbo 
vietų charakteristikas. Svarbu pamin÷ti, kad iš apačios į viršų 
metodo privalumai pasireiškia tik esant kokybiškai steb÷senos 
sistemai.40 

21. Kitas rodiklių matavimo metodas – iš viršaus į apačią. Jo rezultatai 
yra gaunami daug v÷liau nei iš apačios į viršų būdu (maždaug 2 
metais, d÷l statistikos duomenų pateikimo). Skaičiuojant 
ekonometriniu būdu taikomos standartizuotos prielaidos apie 
regioną ar intervencijos tipą, kurios sumažina rodiklio patikimumą. 
Tačiau iš viršaus į apačią būdas yra pigesnis, nes nereikalauja 
nuolatinio darbo renkant steb÷senos duomenis, ir gali nustatyti 
platesnį intervencijų poveikį, kadangi remiasi ne tik projekto 
lygmens duomenimis41. 

                                           
 
 

39 Pavyzdžiui, European Commission, Working Document N°6, Measuring Structural Funds Employment 
Effects, March 2007 
40 Pagal Center for Startegy and Evaluation Services, Study on Measuring Employment Effects, 2007. 
41 Pagal Center for Startegy and Evaluation Services, Study on Measuring Employment Effects, 2007. 
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26 lent. Sukurtų darbo vietų skaičiavimo palyginimas ES šalyse 
 

Kriteri
jai 

Prancūzija Italija Airija Lietuva Švedija Ispanija 
R
o
d
ik
li
a
i 

Daugiau 
rezultato 
lygio, 
nuolatin÷s ir 
laikinos darbo 
vietos, 
išsaugotos 
darbo vietos.  
 
Poveikio 
labai 
robotai, 
sukurtos 
darbo vietos. 

Daugiau 
rezultato 
lygio, 
nuolatin÷s ir 
laikinos darbo 
vietos, 
išsaugotos 
darbo vietos. 
 
Poveikio 
labai ribotai, 
sukurtos 
darbo vietos 

Rezultato 
lygio, 
nuolatin÷s ir 
laikinos darbo 
vietos, 
išsaugotos 
darbo vietos.  

Rezultato 
lygio, 
sukurtos 
darbo vietos. 
 
Poveikio 
lygio, 
sukurtos 
darbo vietos 

Rezultato 
lygio, 
nuolatin÷s ir 
laikinos darbo 
vietos, 
išsaugotos 
darbo vietos.  

Rezultato 
lygio, 
sukurtos, 
išsaugotos 
darbo vietos. 

M
e
to
d
a
i 

Iš apačios į 
viršų – renka 
užimtumo 
rodiklius iš 
projektų 
vykdytojų 
 
Iš viršaus į 
apačią  - 
darbo vietų 
skaičių 
apskaičiuoja 
pagal darbo 
vietos kainą, 
t.y. pagal 
gaires 
(Benchmarks) 

Iš apačios į 
viršų – renka 
užimtumo 
rodiklius iš 
projektų 
vykdytojų 
 
iš viršaus į 
apačią – 
darbo vietoms 
apskaičiuoti 
taikomas 
ekonometrinis 
modelis. 
 

Iš apačios į 
viršų – renka 
užimtumo 
rodiklius iš 
projektų 
vykdytojų 
 

Iš apačios į 
viršų – renka 
užimtumo 
rodiklius iš 
projektų 
vykdytojų 
 
iš viršaus į 
apačią – 
darbo vietoms 
apskaičiuoti 
taikomas 
ekonometrinis 
modelis. 

 

Iš apačios į 
viršų – renka 
užimtumo 
rodiklius iš 
projektų 
vykdytojų 
 

Iš viršaus į 
apačią – 
darbo vietoms 
apskaičiuoti 
taikomas 
ekonometrinis 
modelis. 
 

P
ro
b
le
m
o
s 

Ne visada 
atskiriami 
tiesioginiai ir 
netiesioginiai 
poveikiai, 
skirtingas 
rodiklių 
interpretavim
as, 
nesistemingas 
duomenų 
suvedimas 

D÷l personalo 
kaitos sunku 
rasti asmenis, 
kurie suteiktų 
reikiamos 
informacijos, 
ne visada 
atskiriami 
tiesioginiai ir 
netiesioginiai 
poveikiai 

Kyla abejonių 
d÷l duomenų 
objektyvumo, 
neskiriamas 
SF ir 
Vyriausyb÷s  
paramos 
poveikis 
užimtumui 

Ne visada 
atskiriami 
tiesioginiai ir 
netiesioginiai 
poveikiai, 
skirtingas 
rodiklių 
interpretavim
as 

Kyla abejonių 
d÷l duomenų 
objektyvumo, 
kelis kartus 
įskaičiuojami 
rodikliai, 
pervertinamas 
poveikis 

Pervertinamas 
poveikis 

P
a
g
ri
n
d
in
a
i 

d
u
o
m
e
n
ų
 

ša
lt
in
ia
i 

Steb÷senos 
sistema, 
Benchmark 
analiz÷ 

Steb÷senos 
sistema, 
ekonometrinis 
modelis 

Steb÷senos 
sistema 

Steb÷senos 
sistema, 
ekonometrinis 
tyrimas 

Steb÷senos 
sistema, 
ekonometrinis 
tyrimas 

Ekonometrinis 
modelis 

K
o
n
tr
o
li
n
ia
i 

d
u
o
m
e
n
ų
 

ša
lt
in
ia
i 

Tyrimas su 
naudos 
gav÷jų 
apklausa 

Atvejo 
studijos, akis į 
akį rodiklių 
patikros/patik
slinimai, 
įmonių 
statistika 

N÷ra N÷ra Interviu su 
projektų 
vykdytojais 

Papildomi 
teminiai 
tyrimai. 

K
o
k
y
b
in
ia
i 
d
a
rb
o
 

v
ie
tų
 r
o
d
ik
li
a
i 

Paramos 
gav÷jų 
klausiama – 
teigiamą ar 
neigimą įtaką 
tur÷jo 
užimtumui), 
tyrimo metu 
apie kokybę 

Kokyb÷ darbo 
vietų 
nevertinama. 

Pagal lytį. Pagal lytį. Pagal lytį. 
Papildomi 
rodikliai, 
susiję su 
finansuojamai
s mokymais. 

 
- 

 

Šaltinis: parengta autorių pagal Center for Startegy and Evaluation Services, Study on Measuring Employment 
Effects, 2007. 
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22. Naujuoju programavimo laikotarpiu Veiksmų programų užimtumo 

steb÷senos rodikliai pasižymi ne tik kiekybin÷mis, bet ir 
kokybin÷mis charakteristikomis. Remiantis Europos Komisijos 
rekomendacijomis d÷l poveikio užimtumui steb÷senos 2007-2013 
m. programavimo laikotarpiu42, galima išskirti keturis bazinius 
rodiklius: 

- Sukurtų darbo vietų skaičius – tai naujos darbo vietos, kurios 
buvo sukurtos d÷l Struktūrinių fondų intervencijos. Taigi šios 
darbo vietos gali būti nuolatin÷s arba laikinos; 

- Išlaikytų darbo vietų skaičius – tai esančios darbo vietos, 
kurios būtų prarastos be Struktūrinių fondų intervencijos; 

- Naudos gav÷jų, kurie pasibaigus intervencijoms susirado 
darbą, skaičius; 

- „Geresnių“ darbo vietų skaičius, arba kitaip - naudos gav÷jų, 
kurie intervencijų metu patobulino savo kvalifikaciją, 
reikalingą darbui, skaičius. 

 
23. Išanalizavus 2007-2013 m. VP pagal aukščiau nurodytų rodiklių 

požymius, nustatyta, kad naujuoju programavimo laikotarpiu 
poveikio užimtumui steb÷sena apims sukurtų darbo vietų skaičių, 
po mokymų įsidarbinusių ir kvalifikaciją pak÷lusių dirbančių 
asmenų skaičių (žr. lentelę žemiau). 

27 lent. 2007-2013 m. veiksmų programų užimtumo rodiklių apibendrinimas 
Rodiklio klasifikacija 

pagal EK 
Rodiklis 

(gali būti sutrumpintas ar 
performuluotas) 

Už rodiklį atsakinga 
tarpin÷ institucija 

sukurtos naujos darbo vietos ŪM, SADM 
pagal darbo sutartis įdarbinti 
asmenys 

ŠMM 

pagal darbo sutartis įdarbinti ir 
toliau išdirbę daugiau nei 6 m÷n. 
po projekto pabaigos 

ŠMM 
Sukurtos darbo vietos 

asmenys, atlikę darbus ŪM 
Išlaikytos darbo vietos  
 

- - 

Naudos gav÷jai, susiradę 
darbą 

asmenys, įdarbinti per 6 
m÷nesius po dalyvavimo 
mokymuose 
 

SADM 

s÷kmingai baigusieji mokymą ŠMM, SADM, VRM 
mokyme dalyvavę asmenys, 
patobulinę kvalifikaciją asmenys 

ŠMM, SADM, FM, VRM 

mokymo kursus, suteikiančius ir 
tobulinančius profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir įgūdžius, 
lankę asmenys 

SADM 
 
 
 
 

„Geresn÷s“ darbo vietos  

įgytų žinių, geb÷jimų 
pritaikomumas darbo vietoje po 
6 m÷nesių po mokymo 

SADM 

 

                                           
 
 

42 European Commission, Working Document N°6, Measuring Structural Funds Employment Effects, March 
2007. Internete http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_en.pdf  

6.3. Užimtumo rodikliai 2007-2013 m. 
programavimo laikotarpiu  
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24. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentel÷s, 2007-2013 m. nebus 
skaičiuojamos išsaugotos darbo vietos. Kai kuriose Europos šalyse 
taip pat siekiama atsisakyti šio rodiklio, kadangi žinių ekonomikos 
kontekste jis tampa nebe toks aktualus. Tuo tarpu sukurtos darbo 
vietos bus skaičiuojamos tik ŪM, SADM ir ŠMM kompetencijos 
srityse. Lyginant su 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu, 
galima teigti, kad šio rodiklio taikymo sritis gerokai susiaur÷jo. 

 

 
25. Ateinančiu programavimo laikotarpiu matuojant VP poveikį 

užimtumui galima taikyti keletą steb÷senos būdų. Šioje dalyje 
aprašytos steb÷senos alternatyvos yra aptartos ekspertų grup÷je 
po galutin÷s ataskaitos projekto pateikimo 2008 m. liepos 3 d. 

26. Projektų lygmens rodikliai – tai labiausiai įprastas poveikio 
užimtumui steb÷senos būdas. Kaip aprašyta ankstesn÷je dalyje, 
naujajam programiniam laikotarpiui jau suplanuotas projektų 
lygmens rodiklių kompleksas, kuris atitinka Europos Komisijos 
rekomenduojamą bazinių užimtumo rodiklių sąrašą, t. y.: 

� Sukurtos darbo vietos; 
� Naudos gav÷jai, susiradę darbą; 
� „Geresn÷s“ darbo vietos. 
 

27. Europos Komisija pabr÷žia rodiklių palyginamumo būtinybę tarp 
šalių, gaunančių ES paramą43. Nepaisant to, kad sukurtų darbo 
vietų rodiklių apibr÷žimai pateikiami Europos Komisijos darbiniuose 
dokumentuose, rodiklių palyginamumas tarp skirtingų šalių yra 
žemas. Tai rodo apibr÷žimų interpretavimo ir duomenų patikimumo 
problemos (žr. 6.3 dalį). Lentel÷je žemiau pateikiamas Europos 
Komisijos siūlomas bazinio (angl. core) darbo vietų rodiklio, 
taikomo ERPF finansuojamoms priemon÷ms, apibr÷žimas 2007-
2013 m. laikotarpiui.   

28 lent. Tiesiogiai sukurtų darbo vietų rodiklio apibr÷žimas pagal Europos 
Komisiją44 

Tiesiogiai sukurtos darbo vietos - tai yra tiesiogin÷s, nuolatin÷s ir pilnos dienos 
darbo vietos, sukurtos programos įgyvendinimo metu ir per trejus metus nuo 
programos pabaigos.  
 
Nuolatin÷s darbo vietos – tai darbo vietos, kurios buvo sukurtos projekto d÷ka ir 
išlieka projektui pasibaigus neribotą laiką. Projektui įgyvendinti, arba vykdyti, 
sukurtos darbo vietos yra laikinos, nes jos neišlieka po projekto, arba yra sukurtos 
apibr÷žtam laiko tarpui. Laikinos vietos gali būti konvertuojamos į nuolatines. 
 
Tiesiogin÷s – tokios darbo vietos, kurios sukuriamos akivaizdžiai d÷l Struktūrinių 
fondų įtakos, t. y. projekto veikloms vykdyti arba projekto veiklomis sukurtiems 
rezultatams eksploatuoti. 
 
Pilnos dienos – tokios darbo vietos, kurios užima daugiau nei pusę darbo savait÷s 
laiko. Nepilnos dienos darbo vietos konvertuojamos į pilnos dienos darbo vietas 

                                           
 
 

43 European Commission Draft working paper, Indicators for Monistoring and Evaluation: A Practical Guide 
2007-2013, 23 January 2006 

44 Pagal European Commission, Working Document N°6, Measuring Structural Funds Employment Effects, 
March 2007.  
Internete http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_en.pdf 

6.4. Poveikio užimtumui steb÷senos 
būdai 2007-2013 m. 
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pagal taisyklę – dvi nepilnos dienos darbo vietos lygios vienai pilnos dienos darbo 
vietai. 

 
28. Beveik tapatus apibr÷žimas šiuo metu yra pateikiamas Ūkio 

ministerijos kompetencijoje esančių VP priemonių sukurtų darbo 
vietų rodiklio išaiškinime. SADM, kuri taip pat numačiusi sukurtų 
darbo vietų rodiklį, kol kas n÷ra viešai paskelbusi šio rodiklio 
skaičiavimo metodikos. Tiek EK, tiek ŪM pateikiami apibr÷žimai yra 
gana sud÷tingi, nes apima rangovus, paslaugų teik÷jus ir projekto 
rezultatams eksploatuoti įsteigtas darbo vietas, taip pat reikalauja 
konvertuoti laikinas darbo vietas į nuolatines, perskaičiuoti nepilnos 
darbo dienos vietas į pilnos, taip pat reikalauja išmanymo apie 
tiesioginius ir netiesioginius SF efektus. Kaip rodo praktika, tokius 
rodiklius yra sud÷tinga išaiškinti projektų vykdytojams, taigi d÷l 
savo sud÷tingumo šis rodiklis netinkamas skaičiuoti projektų 
lygmeniu. Tod÷l būtų galima supaprastinti sukurtų darbo vietų 
skaičiavimą projektų lygmeniu ir taikyti tokį apibr÷žimą: 

 29 lent. Alternatyvus tiesiogiai sukurtų darbo vietų rodiklio apibr÷žimas45 

Tikslingai sukurtos darbo vietos - tai yra naujos darbo vietos, tikslingai sukurtos 
projekto įgyvendinimo metu ir per metus nuo projekto pabaigos.  
 
Naujos – tai darbo vietos, kurių nebuvo iki projekto įgyvendinimo pradžios.  
 
Tikslingai – tokios darbo vietos, kurių sukūrimas yra projekto tikslas. Darbo vietos, 
kurios yra skirtos projekto produktams ir rezultatams kurti, projektui administruoti 
neįskaičiuojamos.  
 
Viso etato – tokios darbo vietos, kurios trunka ne mažiau kaip 40 val. per savaitę, 
išskyrus tam tikrų profesijų (pedagogų, medikų ir kt.), kurių darbo laiką nustato 
specialūs Vyriausyb÷s teis÷s aktai, darbą. Nepilnos dienos darbo vietos 
konvertuojamos į pilnos dienos darbo vietas. 
 

 

29. Šį darbo vietų apibr÷žimą nuo EK bei ŪM pateikiamų apibr÷žimų 
skiria tai, kad akcentuojama tik tikslingai sukurtų darbo vietų 
steb÷sena. 2008 m. liepos 3 d. ekspertų grup÷s metu prieita 
išvados, kad naudinga ir aktualu sukurtų darbo vietų rodiklį rinkti 
tik iš tų projektų, kurių tikslas (vienas iš tikslų) yra kurti darbo 
vietas, pvz., sukurti daugiau darbo vietų mokslininkams privačiam 
sektoriuje. 

30. Pagal aukščiau pateiktą apibr÷žimą skaičiuojant tik naujas darbo 
vietas būtų išvengta projektą administruojančio personalo ar 
rangovų darbuotojų įtraukimo į rodiklį, nebeliktų poreikio iš laikinų 
darbo vietų konvertuoti į nuolatines, taip pat taptų paprastesnis 
ryšys tarp tiesioginių ir netiesioginių efektų užimtumui. 

31. SADM kompetencijos srityje numatyta taikyti naudos gav÷jų, 
susiradusių darbą rodiklį. Jis yra pakankamai apibr÷žtas, tod÷l 
detalizuoti n÷ra poreikio.  

32. ESF finansavimo srityje bus matuojami kvalifikaciją pak÷lę 
asmenys, arba kitaip „geresn÷s“ darbo vietos.  Šiuo metu n÷ra 
suderinta, kaip skirtingo pavadinimo rodikliai, susiję su darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limu (pvz., įmonių socialin÷s atsakomyb÷s 

                                           
 
 

45 Pagal European Commission, Working Document N°6, Measuring Structural Funds Employment Effects, 
March 2007.  
Internete http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_en.pdf 
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konsultantų ir patar÷jų mokyme dalyvavę asmenys46 ir mokymosi 
visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mok÷si 
pagal formaliojo švietimo programas47), gal÷tų būti agreguojami 
programos lygmeniu.  

33. Projektų lygmens rodiklių pogrupiai – papildoma priemon÷, 
padedanti geriau išmatuoti sukurtų darbo vietų kokybę, yra apačios 
į viršų rodiklių skaidymas į pogrupius, paremtus horizontaliais 
prioritetais. Galima išskirti penkis svarbiausius pogrupius: 

� pagal lytį, 
� pagal statusą darbo rinkoje, 
� pagal išsilavinimą, 
� pagal amžių, 
� pagal vietovę (kur buvo sukurtos darbo 

vietos). 
 

34. Šiuo metu VP numatyta, kad tik ESF finansuojamų programų 
rodikliai, skaičiuojantys asmenis, bus skaidomi pagal lytį, amžių, 
statusą darbo rinkoje, socialin÷s atskirties ar socialin÷s rizikos 
grupes, išsilavinimą. 

35. Ekonometrinis modeliavimas - kitas poveikio užimtumui 
steb÷senos būdas yra rinkti / sisteminti projektus vykdančių 
organizacijų statistiką (lentel÷ žemiau).  Naujuoju programavimo 
laikotarpiu, siekiant nustatyti netiesioginius paramos efektus 
užimtumui, būtų naudinga taikyti ne fizinių rodiklių duomenis, o 
taikyti ekonometrinį modelį pakartotinai.  

Pirkimo data 
(pvz., 

2008.04.30) 

Pirkimo 
rūšis (pvz., 

a) 

Pirkimo 
suma (pvz., 
10000) 

Laim÷jusios 
organizacijos 
kodas (pvz., 
300000013) 

Nelaim÷jusių 
organizacijų kodai 
(pvz., 300000131, 

300000132) 

Laim÷jusios 
organizacijos  
pagrindin÷s 

veiklos kodas 

      

PAAIŠKINIMAI: 
Pirkimo data - sutarties su geriausią pasiūlymą pateikusiu juridiniu asmeniu 
pasirašymo data. Jei sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu - informacijos pateikti 
nereikia. 
Pirkimo rūšis - darbai, paslaugos ar prek÷s. 
Pirkimo suma - pirkimo suma (litais su PVM), nurodyta sutartyje su pirkimą 
laim÷jusiu juridiniu asmeniu. Jei laim÷jo fizinis asmuo - informacijos apie pirkimą 
pateikti nereikia. 
Laim÷jusios organizacijos kodas - juridinio asmens, su kuriuo buvo sudaryta 
pirkimo sutartis, kodas. Jei sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu - informacijos apie 
pirkimą pateikti nereikia. 
Nelaim÷jusių organizacijų kodai - visų juridinių asmenų, kurie oficialiai varž÷si 
d÷l pirkimo sutarties, tačiau jos nelaim÷jo, kodai. Jei varž÷si tik fiziniai asmenys - 
informacijos apie pirkimą pateikti nereikia . 
Laim÷jusios organizacijos pagrindin÷s veiklos kodas - juridinio asmens 
pagrindin÷s veiklos kodas.  
 
 

36. Horizontalių prioritetų būdas - paskutinis alternatyvus 
užimtumo matavimo būdas yra darbo vietų kūrimą, išlaikymą ir 
„gerinimą“ laikyti horizontalia tema.  Tokią horizontalią temą 
galima kiekybiškai įvertinti  taikant kokybinį klausimą - kokią įtaką 
užimtumui tur÷s arba tur÷jo projektas (žr. lentelę žemiau). Į ši 
klausimą projektų vykdytojai tur÷tų atsakyti projektų paraiškose 

                                           
 
 

46 VP1-1.1-SADM-03 PRIEMONö „ĮMONIŲ SOCIALINö ATSAKOMYBö“ 
47 VP1-2.1-ŠMM-02 PRIEMONö „LYDERYSTE PAREMTAS IR LYDERIAVIMĄ SKATINANTIS ŠVIETIMO 
ĮSTAIGŲ VALDYMO TOBULINIMAS“ 
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arba galutin÷se projektų ataskaitose. Priklausomai nuo atsakymų, 
projekto poveikiui užimtumo srityje gali būti suteikiamas balas (ne 
konkursinis balas). 

30 lent. Poveikis užimtumui kaip horizontali tema – klausimo pavyzdys 
 

Kokią įtaką užimtumui tur÷s projektas?  
Žym÷ti visus tinkamus atsakymus. 
 
- Sukurs darbo vietų, kurios išliks po projekto įgyvendinimo (+1 balas) 
- Išlaikys pavojuje esančias darbo vietas (+ 1 balas) 
- Panaikins darbo vietas (- 1 balas) 
- Pad÷s bedarbiams susirasti darbą  (+ 1 balas) 
- Pakels darbuotojų kvalifikaciją (+ 1 balas) 
 

 
37. Šie poveikio užimtumui matavimo būdai yra suderinami 

tarpusavyje. Iš apačios į viršų rodikliai gali būti taikomi projektų 
vadybos tikslais, arba motyvavimo priemon÷, ir kaip išankstinio 
persp÷jimo apie projekto eigą įrankis. Ekonometrinis modeliavimas 
pad÷tų nustatyti aukštesnį nei projektų lygmens poveikį 
užimtumui. Horizontalių prioritetų būdas gali būti taikomas kaip 
papildoma kokybinio įvertinimo priemon÷ visiems be išimties 
projektams. 
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 7. ĮVERTINTOS BPD RODIKLIŲ 
REIKŠMöS 

31 lent. Pagrindiniai BPD užimtumo rodikliai 

 

Papildomų darbo vietų 
skaičius 

Papildomų nuolatinių ir 
laikinų darbo vietų įvertis BPD 

priemon÷s 
Nr. Planuotas Įvertintas Laikinos Nuolatin÷s 

1.1 2100 3921 1326 2595 

1.2 400 1894 1054 840 

1.3 400 737 387 350 

1.4 100 881 389 492 

1.5 2000 2620 1396 1224 

2.1 - 807 435 372 

2.2 - 1778 1080 698 

2.3 - 554 320 234 

2.4 - 1537 883 654 

2.5 - 920 546 374 

3.1 3000 2050 858 1192 

3.2 1200 857 429 428 

3.3 2000 1300 742 558 

3.4 3500 2302 1404 898 

4.1 700 1701 856 845 

4.2 460 489 489 - 

4.3 320 631 356 275 

4.4 1800 722 349 373 

4.5 320 106 45 61 

4.6 110 58 32 26 

4.7 
- 

15 9 6 

4.8 
 - - 

- - 

4.9 180 104 57 47 

4.10 110 5 0 5 

5.1 
- 

383 176 207 

5.2 
- 

402 225 177 
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32 lent. Sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius ir kaina pagal priemones.  

 

Papildomų darbo vietų 
skaičiaus įvertis pagal 

efektus 

Nuolatin÷s ir 
papildomos darbo 

vietos 
 

Papildomos darbo vietos kaina 
2004-2006 m. 

Lietuvos 
bendrojo 

programavimo 
dokumento 
priemon÷s 

Tiesiogini
ai-

momenti
niai 

efektai 

 
 

Visi kiti 
efektai 

 
Nuolati-
n÷s ir 

papildo-
mos* 

Nuola
ti-n÷s  

Tiesioginių-
momentini
ų efektų 

darbo vietų 
kaina 
(litais) 

Visų 
papildo
mųdarbo 
vietų 
kaina 
(litais) 

Nuolatinių 
darbo 
vietų 
kaina 
(litais) 

1.1 2438 1483 3921 2595 201617 189380 125351 

1.2 1495 399 1894 840 138652 246838 109421 

1.3 567 170 737 350 149841 242831 115307 

1.4 636 245 881 492 186295 240968 134410 

1.5 2020 601 2620 1224 146601 241861 112997 

2.1 626 182 807 372 145234 244374 112540 

2.2 1436 342 1778 698 117941 242442 95246 

2.3 439 115 554 234 128804 241706 102114 

2.4 1217 320 1537 654 130129 242292 103057 

2.5 735 185 920 374 123109 241904 98366 

3.1 1450 600 2050 1192 193395 235222 136824 

3.2 647 209 857 428 159130 240841 120226 

3.3 1066 234 1300 558 149083 284835 122295 

3.4 1876 426 2302 898 120289 251317 98020 

4.1 1287 414 1701 845 158025 240727 119532 

4.2 406 83 489 - 103048 243155 85522 

4.3 498 133 631 275 133873 242182 105590 

4.4 539 183 722 373 167001 241008 124631 

4.5 76 30 106 61 194624 241011 139315 

4.6 45 13 58 26 137905 241989 107849 

4.7 12 3 15 6 135807 241491 106677 

4.8 - - - - - - - 

4.9 80 24 104 47 137030 233187 105171 
4.1
0 3 

3 
5 5 450213 241018 232921 

5.1. 279 104 383 207 178885 241275 130406 

Priem
o-n÷s 

5.2. 315 87 402 177 135894 241744 106469 
 

* Šis skaičius šioje lentel÷je sudaro visų papildomų darbo vietų (iš viso) įvertį.
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33 lent. Sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius ir kaina pagal apskritis  

Papildomų darbo vietų įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai pagal grupes 

Papildomos darbo vietos kaina 

Apskritis Tiesioginiai-
momentiniai 

efektai 

Laikinų ir 
nuolatinių* 

Nuolatinių 

Tiesioginių-
momentinių 

efektų 
darbo vietų 

kaina 
(litais) 

Visų darbo 
vietų kaina 
(litais) 

Nuolatinių 
darbo vietų 

kaina 
(litais) 

Alytaus 1987 3735 2452 176618 138958 204123 

Kauno  1689 3401 1579 153930 113077 234843 

Klaip÷dos 1056 2102 960 150289 111623 235582 

Marijampol÷s 510 1032 470 152699 111510 236184 

Panev÷žio 832 1644 738 148205 110994 238393 

Šiaulių 2065 4151 1957 156603 115227 235666 

Taurag÷s 364 736 345 156403 114400 235134 

Telšių 365 736 338 152435 111798 234969 

Utenos 607 1217 581 158837 117076 236470 

Vilniaus 3954 8020 3683 153705 112079 235300 
 

* Šis skaičius šioje lentel÷je sudaro visų papildomų darbo vietų (iš viso) įvertį. 

 

34 lent. Sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius ir kaina pagal veiklas 

Papildomų darbo vietų įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai 

Papildomų darbo vietos kaina 

Ekonomin÷ veikla Tiesioginiai-
momentiniai 

efektai 

Laikinų ir 
nuolatinių* 

Nuolatinių 

Tiesioginių-
momentinių 

efektų 
darbo vietų 

kaina 
(litais) 

Visų darbo 
vietų kaina 
(litais) 

Nuolatinių 
darbo 
vietų 
kūrimo 
(litais) 

A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir 
miškininkyst÷ 462 938 570 202489 147523 234034 

B Žuvininkyst÷ 6 13 8 207632 143180 219183 

C Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas 5 9 3 122663 91858 234934 

D Apdirbamoji gamyba 778 1568 661 140065 102800 235114 

E Elektros, dujų ir vandens 
tiekimas 31 62 26 135945 99831 234891 

F Statyba 5309 10492 5590 163318 122209 221152 
G Didmenin÷ ir mažmenin÷ 
prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir 
motociklų remontas, 
asmeninių ir namų ūkio 
reikmenų taisymas 1459 2929 1171 132516 97639 235606 

H Viešbučiai ir restoranai 19 38 14 122812 89899 234771 

I Transportas, sand÷liavimas 
ir ryšiai 144 292 168 191283 138955 233289 

J Finansinis tarpininkavimas 14 27 11 127219 96540 236244 

K Nekilnojamasis turtas, 
nuoma ir kita verslo veikla 1468 2853 1277 147350 112098 241604 

L Viešasis valdymas ir 
gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 1252 2530 1199 157982 115645 235422 

M Švietimas 1425 2874 1282 148418 108827 235197 

N Sveikatos priežiūra ir 
socialinis darbas 649 1319 725 183516 133647 234322 

O Kita komunalin÷, socialin÷ 
ir asmenin÷ aptarnavimo 408 828 398 160704 117159 234643 
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veikla 

 

* Šis skaičius šioje lentel÷je sudaro visų papildomų darbo vietų (iš viso) įvertį. 

 

 
 
35 lent. Atskirų struktūrinių fondų investicijų poveikis užimtumui Lietuvoje 
įgyvendinant BPD 

Papildomų darbo vietų 
įvertis pagal efektus 

Laikinų ir nuolatinių 
papildomų darbo vietų 

įvertis 2008 m. 
laikotarpio pabaigai Struktūrinis 

fondas 

  
Planuotos 
papildomos 

darbo 
vietos 

Tiesioginiai-
momentiniai 

efektai 

Visi kiti 
efektai 

Laikinų ir 
nuolatinių* 

Nuolatinių 

Europos 
regionin÷s 

pl÷tros fondas (1 
ir 3 prioritetai) 

14700 12474 4471 16945 8783 

Europos 
socialinis fondas 
(2 prioritetas) 

- 4768 1230 5998 2509 

Europos žem÷s 
ūkio orientavimo 

ir garantijų 
fondas (4.1-4.7) 

3710 2862 860 3722 1759 

Žuvininkyst÷s 
orientavimo 
finansinis 

instrumentas 
(4.8-4.10) 

290 82 27 109 52 

 
* Šis skaičius šioje lentel÷je sudaro visų papildomų darbo vietų (iš viso) įvertį. 

 
36 lent. BPD investicijų poveikis kitiems užimtumo rodikliams (įvertintas) 

Sumaž÷jęs nedarbo lygis d÷l su 
intervencijomis susijusių 

efektų** 

Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo 
lygis d÷l su intervencijomis 

susijusių efektų** 

Išaugęs moterų darbo j÷gos 
aktyvumo lygis d÷l su 

intervencijomis susijusių 
efektų** 

Planuotas Įvertintas Planuotas Įvertintas Planuotas Įvertintas* 

1,5 proc., 
(pradinis 
taškas – 

12,4%, 2003 
m.)   

2.2 proc. punkt. 
(įsisavinimo 
laikotarpiu) 

 
1.08 proc. punkt. 
(permanentinis) 

1 proc. 
(pradinis 
taškas – 

69,7%, 2003 
m.). 

0.161 proc. punkt. 
(įsisavinimo 
laikotarpiu) 

 
0.082 proc. punkt. 
(permanentinis) 

1 proc. 
(pradinis 

taškas – 66,5 
%, 2003 m.). 

0.148 proc. punkt. 
(įsisavinimo 
laikotarpiu) 

 
0.075 proc. punkt. 
(permanentinis) 

* Įvertintas remiantis statistiškai nereikšmingu koeficientu. 
** Skaičiuotas visų BPD priemonių poveikis. Atskirai BPD 2.1 arba 2.3 priemonių 
poveikis šiems rodikliams yra nereikšmingas. 
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 8. IŠVADOS 

Šiame skyriuje pateikiamos BPD poveikio užimtumui vertinimo 
išvados pagal vertinimo kriterijus ir klausimus ar jų grupes. 
 

 
1.  Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka 

dabartiniuose/aktualiuose ES ir nacionalinio lygmens strateginiuose 
dokumentuose įvardintus su užimtumu susijusius tikslus? 
 

1.1. Lietuvos 2004-2006 m. Bendrasis programavimo dokumentas iš 
esm÷s atitiko ES ir nacionalinio lygmens strateginiuose 
dokumentuose įtvirtintus užimtumo didinimo tikslus, išskyrus kai 
kuriuos uždavinius, kuriems gal÷jo būti skirtas didesnis d÷mesys. 
Išvados pagrindimas pateiktas 6 priedo 1-4 lentel÷se. 

 
1.2. BPD nepakankamai atspind÷ti ES užimtumo gairių prioriteto 

„Mokslas ir naujov÷s augimo labui“ uždaviniai. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, technologin÷s pl÷tros skatinimui buvo skirta palyginti 
mažai BPD l÷šų, kad jų d÷ka įvyktų esminis pokytis; neišnaudota 
galimų priemonių įvairov÷ (pvz. nebuvo teikiama parama tyr÷jų 
įdarbinimui įmon÷se, nebuvo finansuojami rizikos kapitalo fondai, 
galintys remti rizikingus ir brangius aukštųjų technologijų kūrimo 
projektus). Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 5 
ir 11 punktuose bei 6 priedo 2 ir 4 lentel÷se. 

 
1.3. Buvo išnaudotos ne visos galimos priemon÷s verslumo skatinimo 

srityje: nebuvo teikiama parama pradedantiems verslininkams 
(netaikyta tiesiogin÷ parama žmon÷ms), netaikytos finansin÷s 
inžinerijos priemon÷s (rizikos kapitalo, pradinio kapitalo fondai ir 
pan.). Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 5 ir 11 
punktuose bei 6 priedo 2 ir 4 lentel÷se. 

 
1.4. BPD gal÷jo užtikrinti geresnį atitikimą ES 2005-2008 m. užimtumo 

gairių 18 gair÷s „Skatinti požiūrį į darbą kaip į visą gyvenimą 
trunkantį procesą“ uždaviniams - mažai d÷mesio skirta lanksčių 
darbo formų skatinimui. Tuo tarpu lanksčios darbo formos itin 
aktualios siekiant didinti tam tikrų socialinių grupių - besimokančio 
jaunimo, moterų (pvz. auginančių mažus vaikus), neįgaliųjų ir kt. - 
užimtumą. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 ir 11 
punktuose bei 6 priedo 1 ir 3 lentel÷se. 

 
1.5. BPD neskyr÷ d÷mesio ekonomin÷s migracijos problemai, v÷liau 

tapusiai vienu iš Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros stabdžiu. Rengiant 
BPD ši problema nebuvo tinkamai įvertinta ir Lietuva jai buvo 
nepasiruošusi. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 
7 punkte. 
 

2.  Ar ir kiek BPD užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka 
dabartinius tikslinių grupių (regionų, sektorių) poreikius pasikeitus 
socialinei ir ekonominei situacijai Lietuvoje BPD įgyvendinimo 
metu? 

 

I. Tinkamumo vertinimas 
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2.1. Keičiantis socialinei ir ekonominei situacijai šalyje, nedarbo 
mažinimo tikslo aktualumas sumaž÷jo, tačiau užimtumo didinimo 
tikslas neprarado savo svarbos. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 2 skyriaus 18-24 punktuose. 

 
2.2.  Siekiant kuo didesn÷s būsimų struktūrinių fondų investicijų naudos, 

svarbu formuluoti specifiškesnius tikslus ir uždavinius užimtumo 
srityje. Trumpuoju laikotarpiu reik÷tų orientuotis į potencialios 
darbo j÷gos aktyvinimą bei darbo rinkos pasiūlos ir paklausos 
atitikimo gerinimą. Darbo j÷gos mokymosi visą gyvenimą ir 
lankstumo, geresnio prisitaikymo prie darbo rinkos skatinimas 
išlieka itin aktualus. Reik÷tų mažinti struktūrinį nedarbą, teikiant 
efektyvias perkvalifikavimo ir kompleksines socialin÷s įtraukties 
paslaugas. Taip pat reik÷tų didinti šalies gyventojų ekonominį 
aktyvumą, siekiant į darbo rinką įtraukti socialines grupes, kurioms 
būdingas santykinai žemesnis užimtumo lygis: moteris, jaunimą, 
neįgaliuosius ir t.t. Tam galima naudoti įvairias lanksčias darbo 
formas, tokias kaip darbas ne visą darbo dieną, darbas iš namų, ir 
pan. Svarbios yra ekonominę migraciją stabdančios priemon÷s. 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 18-24 
punktuose. 

 
2.3. Pagal ūkio produktyvumo rodiklius ir aukštesnę prid÷tinę vertę 

kuriančių ūkio sektorių dalį ekonomikoje Lietuva dar labai atsilieka 
nuo lyderiaujančių ES šalių. Tuo tarpu artimiausiais metais 
prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimo l÷t÷jimas gali 
paryškinti nacionalinio ūkio problemas ir v÷l išauginti nedarbo lygį. 
Analiz÷ rodo, kad šalies ūkio produktyvumo didinimo tikslas yra 
labai aktualus. Tod÷l ES paramos investicijos tur÷tų būti kreipiamos 
į ūkio produktyvumo didinimą ir verslumo skatinimą tam, kad 
nebūtų prarastos esamos darbo vietos ir būtų kuriamos naujos. 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 22, 23, 37 ir 
38 punktuose. 

 
2.4. Regioniniu aspektu, reik÷tų siekti užimtumo netolygumų tarp 

regionų mažinimo. Naujausi statistiniai duomenys rodo, kad 
santykinai prasčiausia situacija šiuo metu yra susiklosčiusi Šiaur÷s 
Lietuvoje. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 33-35 
punktuose. 

 
2.5. Prieš-pensinio amžiaus gyventojų užimtumo didinimo tikslo 

aktualumas per pastaruosius metus sumaž÷jo, tačiau išlieka 
aktualus visuomenei sen÷jant ir did÷jant socialin÷s apsaugos 
sistemoms tenkančiam spaudimui. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 2 skyriaus 32 punkte. 

 
2.6. Neįgaliųjų aktyvumas did÷ja, tačiau jų įdarbinimo lygis iš esm÷s 

nekinta, tod÷l neįgaliųjų užimtumo didinimo tikslas išlieka tinkamas 
ir 2007-2013 m. laikotarpiu. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 2 skyriaus 31 punkte. 

 
2.7. Vyrų ir moterų užimtumo ir atlyginimų skirtumai išliko, tod÷l moterų 

užimtumo didinimo ir moterų savarankiško darbo skatinimas išlieka 
aktualiais užimtumo politikos tikslais. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos  2 skyriaus 27 punkte. 

 
2.8. Žemas jaunimo užimtumo lygis esamu laikotarpiu išlieka aktuali 

problema, tačiau kintanti situacija skatina performuluoti 
uždavinius. Pagrindin÷ galimyb÷ didinti užimtumą yra skatinti 
jaunimo ekonominį aktyvumą - visų pirma mažinant jaunimo 
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emigraciją. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 
28-30 punktuose. 
 

2.9. Visoms socialin÷ms grup÷ms, o ypatingai besimokančiam jaunimui, 
aktualus lanksčių darbo formų (lankstaus darbo grafiko, nepilnos 
darbo dienos, darbo iš namų ir pan.) taikymas. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus  25-32 punktuose. 

 
3.    Ar BPD priede suformuluoti užimtumo didinimo rodikliai (rezultatų, 

poveikio) atitinka BPD užimtumo didinimo tikslus ir uždavinius 
(vidin÷ tinkamumo logika)? 

 
3.1. BPD intervencijų, kurioms nekeliami užimtumo tikslai, 

rezultatyvumas ir poveikis dažnai matuojamas užimtumo didinimo 
rodikliais. Kai kurios intervencijos gal÷jo tur÷ti netgi priešingą 
poveikį užimtumui, tod÷l užimtumo didinimo rodiklių naudojimas 
tais atvejais šių intervencijų rezultatų lygmenyje yra nepagrįstas. 
Apibendrinant, intervencijų, kurioms nekeliami užimtumo didinimo 
tikslai, rezultatui ir poveikiui matuoti netur÷tų būti taikomi 
užimtumo didinimo rodikliai. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 2 skyriaus 46-49 punktuose ir 5 priede, kur pristatytas 
loginis užimtumo modelis. 

 
3.2. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą, darbo j÷gos geb÷jimą prisitaikyti 

didina darbo pasiūlos ir paklausos atitikimą, didesnį geb÷jimą 
įsidarbinti, o specifin÷s priemon÷s gali padidinti atskirų socialinių 
grupių aktyvumą darbo rinkoje. Žmonių mokymo priemonių 
įgyvendinimo rezultatyvumui matuoti mažai tinkami darbo vietų 
kūrimo rodikliai, tačiau rezultatų ir poveikio lygmenyje yra tinkami 
socialinių grupių įsidarbinimo lygio pokyčius matuojantys rodikliai. 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 50-51 
punktuose. 

 
3.3.  Visų priemonių rezultato lygmenyje turi būti taikomi tik objektyvūs 

(vienodai suprantami) ir pamatuojami rodikliai, tiesiogiai susiję su 
priemon÷s uždaviniais, apie kuriuos įmanoma surinkti informaciją 
per programos įgyvendinimo steb÷senos sistemą. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 46-51 punktuose.  

 
3.4. Grynasis programos poveikis užimtumui (apimantis ir tiesioginį, ir 

netiesioginį intervencijų poveikį užimtumo ir nedarbo rodikliams) 
gali būti pamatuojamas tik naudojant vieningą ekonometrinio 
modeliavimo metodiką. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 
skyriaus 46-51 punktuose, bei rodiklių steb÷jimo ir matavimo 
sistemos rezultatyvumo vertinimo dalyje. 

 
3.5.  BPD įgyvendinimo laikotarpiu pasireiškę esminiai tęstinio užimtumo 

didinimo tikslų ir rodiklių tinkamumo pokyčiai (išaugęs užimtumas 
ir sumaž÷jęs nedarbas) parod÷ ES struktūrin÷s paramos 
įgyvendinimo sistemos lankstumo poreikį. Tod÷l būtina užtikrinti 
galimybę peržiūr÷ti ir koreguoti naujų veiksmų programų 
uždavinius, investicijų kryptis ir rodiklius programų įgyvendinimo 
laikotarpiu. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 2 skyriaus 
17-24 punktuose. 

 

 
1. Ar BPD priede nustatyti užimtumo rodikliai buvo pasiekti, koks jų 
pasiekimo laipsnis einamuoju laikotarpiu ir koks numatomas 

II. Rezultatyvumo vertinimas 



 

87 

ateityje? Kiek tiesiogiai buvo sukurta darbo vietų (iš jų nuolatinių, 
laikinų ir kt.)? 

 
1.1. Remiantis steb÷senos duomenimis, BPD priede nustatyti užimtumo 

rodikliai buvo pasiekti. SFMIS duomenimis bendras sukurtų darbo 
vietų skaičius siek÷ 54060 vietoje 20000 planuotų. Tačiau d÷l 
SFMIS duomenų patikimumo problemų negalime teigti, kad BPD 
planuoti rodikliai buvo taip stipriai viršyti. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos 3 skyriaus 3 - 5 punktuose. 
 

1.2. Remiantis ekonometriniu modeliu gautais duomenimis, iš viso 
sukurtų ar išsaugotų darbo vietų gal÷jo būti apie 26,8 tūkst. 
Planuoti BPD papildomų darbo vietų rodikliai buvo pasiekti. 
Dabartinis tyrimas apima tik 2004-2007 m. laikotarpį, tod÷l 
tik÷tina, kad papildomų darbo vietų skaičius gali būti didesnis, 
kadangi dalies ilgalaikių efektų vertinimas gal÷jo neapimti. Kita 
vertus, 2008 m. įsisavinamos l÷šos gali kiekybiškai ir kokybiškai 
skirtis nuo įsisavintų per ankstesnį laikotarpį (tiek teigiama, tiek 
neigiama linkme, d÷l galimo rezultatų, susijusių su v÷luojančiu 
poveikiu neap÷mimu bei mažesniu ekonomin÷s situacijos nuo 
2008 m. palankumu darbo vietoms ne tik kurti, bet ir išsaugoti), 
tod÷l pateikiamas vertinimas yra preliminarus. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 3 skyriaus 26 - 28 punktuose.  
 

1.3. Planuotas nedarbo lygio sumaž÷jimas d÷l paramos intervencijų yra 
pasiektas ir 2008 m. tik÷tina bus viršytas. Tačiau darbo rinkos 
aktyvinimo rodikliai pasiekti tik penktadaliu. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos 3 skyriaus 34 - 35 punktuose.  
 

2. Kokie veiksniai ir kaip paaiškina nukrypimus nuo BPD priede 
nustatytų užimtumo rodiklių (nepagrįsti rodikliai, netinkamas 
programos įgyvendinimas ar kt.)? 

 
2.1. SFMIS užfiksuotas rodiklių pasiekimas didele dalimi yra 

priklausomas nuo įgyvendinančių institucijų taikytų rodiklių 
apibr÷žimų.  SMFIS nesant patikimų duomenų apie rodiklių 
pasiekimą, užimtumo rodiklių nukrypimus nuo BPD priede 
nustatytų užimtumo rodiklių galima iš dalies paaiškinti steb÷senos 
sistemos trūkumais. Taip pat svarbu atkreipti d÷mesį, kad 
dauguma BPD priemonių ir projekto lygmenimis suplanuotų rodiklių 
reikšmių stipriai skyr÷si. Taigi BPD užimtumo tikslų nepasiekimas 
arba viršijimas buvo užprogramuotas jau projektų sutarčių 
pasirašymo etape. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 3 
skyriaus 5 punkte bei 14-23 punktuose.  

 
2.2. Sukurtų papildomų darbo vietų rodiklio pasiektų reikšmių 

nukrypimus nuo planuotų iš dalies paaiškina rodiklio sandaros ir 
steb÷senos organizavimo trūkumai. Pirma, sukurtų papildomų 
darbo vietų rodiklis BPD įgyvendinimo pradžioje nebuvo detaliai 
išaiškintas. Antra, tiek rodiklio planavimo, tiek įgyvendinimo 
etapuose buvo neapibr÷žtas atsiskaitymas už rodiklį. Taigi aiškios 
atskaitomyb÷s už rodiklį nebuvimas nepaskatino efektyvių rodiklio 
planavimo ir siekimo būdų. Trečia, šis rodiklis daugeliui projektų 
nebuvo tinkamas ar svarbus. Rodiklio svarbos nebuvimas 
pasireiškia tuo, kad rodiklio nepasiekimas arba viršijimas nei 
projektų vykdytojams, nei įgyvendinančioms institucijoms n÷ra 
susijęs su sankcijomis ar paskatinimais. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos 3 skyriaus 14-16 punktuose. 
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2.3. Bendrai sukurtų darbo vietų rodiklio nukrypimus iš dalies l÷m÷ 
panašūs veiksniai. Pirma, kaip ir sukurtų papildomų darbo vietų, 
taip ir bendrai sukurtų darbo vietų sąvoka BPD planavimo  etape 
nebuvo detaliai išaiškinta. Ji buvo detalizuota tik v÷lesniais 
projektų įgyvendinimo etapais neretai įgyvendinančių institucijų 
iniciatyva, tačiau nesuderinta ir nesuvienodinta. Antra, Rodiklio 
kokybei nebuvo taikomi griežti standartai ar taisykl÷s. Kadangi 
nebuvo sukurti standartiniai instrumentai ar procedūros rodikliui 
rinkti bei skaičiuoti, rodiklio skaičiavimai buvo dažniausiai atliekami 
taikant individualias praktikas ir labai priklausomi nuo paramos 
gav÷jo geb÷jimų įvertinti su projektu susijusių darbuotojų skaičių. 
Trečia, projektų vykdytojai neplanavo bendrai sukurtų darbo vietų 
rodiklio pasiekimo tarpinių reikšmių, tod÷l sunku teigti, ar esamas 
rodiklio pasiekimo laipsnis yra planuotas ar ne. Ketvirta, taip pat, 
kaip ir sukurtų papildomų darbo vietų rodiklio atveju, bendrai 
sukurtų darbo vietų rodiklio nukrypimus nuo planuotų reikšmių 
įtakojo tai, kad šis rodiklis daugeliui projektų nebuvo pakankamai 
tinkamas ar svarbus. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 3 
skyriaus 17-20 punktuose. 

 
2.4. Bendro įsidarbinimo rodiklio po aktyvinimo nuokrypius 2.3 

priemon÷s bendro įsidarbinimo rodiklio mažą pasiekimą dalinai gali 
paaiškinti šie su steb÷sena susiję veiksniai. Pirma, rodiklis nebuvo 
visiškai tinkamas (pagal SMART - Specific) priemon÷s veikloms. 
Įgyvendinimo metu paaišk÷jo, kad kai kurių veiklų dalyviai negali 
įsidarbinti d÷l objektyvių priežasčių, Antra, rodiklis daugeliui (pagal 
SMART – Relevant) projektų nebuvo aktualus ir svarbus. Tik keli 
projektai šį rodiklį suplanavo sutartyse, vadinasi, likusieji projektai 
jo neskaičiuoja – skaičiavimai yra atliekami automatiškai SFMIS 
duomenų baz÷je. Tokiu būdu projekto vykdytojai n÷ra 
motyvuojami siekti didesnio veiklose dalyvavusių ir po jų 
įsidarbinusių asmenų santykio. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 3 skyriaus 21-23 punktuose. 

 
2.5. Atsižvelgiant į rodiklių apibr÷žimo bei supratimo trūkumus, lyginti 

ekonometriniu modeliu įvertintus rezultatus su planuojamais yra 
keblu. Tačiau dalį rezultatyvumo skirtumų skirtingose priemon÷se 
galima paaiškinti su skirtingo tipo priemon÷mis susijusia specifika: 
su į įmonių fizinį kapitalą formuojančiomis priemon÷mis susijusios 
intervencijos paprastai darbo vietoms didžiausią įtaką daro po 
intervencijų, o kitų priemonių (ypač infrastruktūros formavimo) 
intervencijos darbo vietas turi sukurti jau infrastruktūros kūrimo 
procese. Šią prielaidą sud÷jus su l÷tesniu įsisavinimu kitose (ne 
fizinę infrastruktūrą kuriančiose priemon÷se), paaiškinama tam 
tikra dalis rezultatų nepasiekimo. Išvados pagrindimas pateiktas 
ataskaitos 3 skyriaus 30-32 punktuose. 

 
2.6. Darbo rinkos aktyvumą intervencijos didino tik netiesiogiai per 

nedarbo lygio sumažinimą, o statistiškai reikšmingo tiesioginio 
paskatinimo nenustatyta. D÷l šios priežasties pasiektas darbo 
rinkos aktyvinimo rodiklių reikšmių rezultatas tesudaro tik apie 
šeštadalį planuoto. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 
1.4.2.2. skirsnyje bei 3 skyriaus 35 punkte. 

 
 
3.   Kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ekonomin÷ situacija tur÷jo 

kiekybinių rezultatų užimtumo didinimo srityje pasiekimo 
lygmeniui? 

 



 

89 

3.1. Bendri ekonominiai procesai yra daug stipresni nei vienos, kad ir 
labai didel÷s, investicijų programos poveikis. 2003 – 2007 m. ypač 
sparčiai augusi Lietuvos ekonomika sudar÷ labai palankias 
makroekonomines sąlygas (didel÷ vidaus ir užsienio paklausa 
sąlygojusi papildomų gamybos paj÷gumų, o ne darbo j÷gos 
pakeitimo kapitalu poreikį) naujų darbo vietų kūrimui, tame tarpe ir 
tų darbo vietų, kurios buvo kuriamos BPD investicijų pagalba. Jei 
bendra ekonomin÷ situacija būtų buvusi ne tokia palanki, tada BPD 
investicijos būtų pad÷jusios sukurti mažiau visiškai naujų darbo 
vietų, bet daugiau prisid÷tų prie esamų darbo vietų išsaugojimo, 
pirmiausia didinant jų našumą arba kompensuojant prarastas 
darbo vietas naujomis, kokybiškesn÷mis darbo vietomis. 

 
4.    Kaip skiriasi skirtingų tipų BPD intervencijų susijusių su užimtumo 

didinimu ir  to paties tipo BPD intervencijų susijusių su užimtumo 
didinimu skirtingų priemonių rezultatyvumas, kokie veiksniai 
paaiškina šiuos skirtumus?  

 
4.1. Remiantis steb÷senos duomenimis negalima pasakyti, kurių tipų 

intervencijos buvo rezultatyviausios. Kadangi steb÷senos 
duomenys yra nepatikimi ir neatspindi faktiškai sukurtų darbo 
vietų, be to yra nepalyginami tarp įgyvendinančių institucijų. 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 dalies 20-22 
punktuose. Remiantis ekonometrinio modeliavimo rezultatais, 
rezultatyvios pasirod÷ dauguma 1-os priemon÷s investicijų, tačiau 
objektyviai analizuoti priežastis yra keblu d÷l galimo planuojamų 
rodiklių nevienareikšmio supratimo planavimo procese. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 3 skyriaus 30-32 punktuose. 

 
 

 

1. Kiek BPD priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu, pad÷jo 
sukurti darbo vietų (koks investicijų grynasis poveikis užimtumui, 
atsižvelgiant į visus netiesioginius efektus)? 

 ES parama užimtumą veik÷ tiek teigiamai, tiek neigiamai d÷l 
atitinkamų sukurtų papildomos paklausos (vidaus ir, tik÷tina, 
išor÷s) bei darbo našumo padid÷jimo efektų. Įvertinus visus 
efektus, galima teigti, kad per 2008 m. laikotarpio pabaigoje ES 
struktūrin÷s paramos poveikis užimtumui Lietuvoje vertinant pagal 
sukurtų nuolatinių darbo vietų skaičių gali sudaryti apie 13 
tūkstančių vietų. Visų (nuolatinių ir laikinų darbo vietų) darbo vietų 
2008 m. laikotarpio pabaigoje gali būti sukurta apie 26,8 
tūkstančiais daugiau nei būtų be intervencijų. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos Poveikio vertinimo dalies 3-6 punktuose. 

 Koks BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, esamas 
(tik÷tinas) poveikis tikslin÷ms grup÷ms (regionams, sektoriams)? 

 Vertinama, kad ES struktūrin÷ parama per 2004 – 2008 m. 
laikotarpį daugiausiai darbo vietų sukurs Vilniaus apskrityje (apie 8 
tūkst. visų darbo vietų, iš kurių 3,7 tūkst. nuolatinių). Atmetus 
Vilniaus apskritį kaip labai specifinę, nustatyta glaudi koreliacija 
tarp nedarbo lygio sumaž÷jimo ir sukurtų darbo vietų skaičiaus 
apskrityse. Bendras nedarbo lygio netolygumas žymiai sumaž÷jo ir 
prie to reikšmingai prisid÷jo vykdomos intervencijos. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos Poveikio vertinimo dalies 8-9 
punktuose. 

III. Poveikio vertinimas 
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 Didžiausia nauda nustatyta statybos sektoriuje (apie 10 tūkst. visų, 
iš kurių apie 5,6 tūkst. nuolatinių darbo vietų), viešojo valdymo ir 
gynybos (apie 2,5 tūkst. visų, iš jų apie 1,2 tūkst. nuolatinių darbo 
vietų), švietimo (apie 2,9 tūkst. visų, iš to apie 1,3 tūkst. 
nuolatinių darbo vietų), sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 
(apie 1,3 tūkst. visų, iš jų apie 0,7 tūkst. nuolatinių darbo vietų) 
sektoriuose. Šią tendenciją paaiškina didžiul÷s investicijos į naujos 
viešosios infrastruktūros statybą ES struktūrin÷s paramos l÷šomis. 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos Poveikio vertinimo dalies 
10-11 punktuose. 

2. Ar ir kaip užimtumą paveik÷ struktūrinių fondų intervencijos, kurių 
tikslas nebuvo darbo vietų kūrimas (išlaikymas)? Kokie veiksniai šį 
poveikį atskleidžia ir paaiškina? 

3.1.  Intervencijos, kuriose nebuvo planuota sukurti darbo vietų (toks 
rodiklis nebuvo įvardintas kaip pasiekimų vertinimo kriterijus), 
sukūr÷ apie 6 tūkstančius visų darbo vietų (apie 32% visų 
priemonių sukurtų visų darbo vietų), tačiau jos menkiau prisid÷jo 
prie nuolatinių darbo vietų kūrimo: šios intervencijos sukūr÷ apie 
2,7 tūkst. nuolatinių darbo vietų, kas sudaro apie 10% visų darbo 
vietų. Tod÷l intervencijos, kurių tikslas nebuvo darbo vietų kūrimas 
(išlaikymas) daugiau prisid÷jo prie laikino užimtumo situacijos 
pagerinimo. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos Poveikio 
vertinimo dalies 6 punkte. 

3.2. Toks šių (daugiausiai su žmogiškojo kapitalo formavimu susijusių) 
priemonių mažesnis poveikis nuolatin÷ms darbo vietoms gali 
rodyti, jog dabartin÷s investicijos į žmogiškąjį kapitalą yra 
nepakankamai efektyvios, tačiau gali būti ir keletas alternatyvių 
tokio rezultato priežasčių. Investicijų į infrastruktūrą ir fizinį 
kapitalą rezultatai gali pasireikšti žymiai sparčiau (nemažai darbo 
vietų buvo sukurta statybos sektoriuje d÷l investicijų į viešąją ir 
įmonių infrastruktūrą). Tuo tarpu investicijų į žmogiškąjį kapitalą 
poveikio pasireiškimas per konkurencingumo paskatinimą d÷l 
did÷jančio bendrojo produktyvumo gali užtrukti. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 5 skyriaus 12-14 punktuose. 

 

1. Kiek BPD priemonių, susijusių su užimtumo didinimu, investicijų 
teko vienai sukurtai papildomai darbo vietai? Ar Lietuva efektyviai 
panaudojo investicijas skirtas užimtumo didinimui lyginant su 
kitomis panašiomis šalimis, įgyvendinusiomis panašias programas? 

1.1. Vidutiniškai vienai d÷l ES struktūrin÷s paramos poveikio sukurtai 
darbo vietai (laikinai ir nuolatinei) Lietuvoje tenka apie 114,3 tūkst. 
Lt. Tiesiogiai sukuriamų darbo vietų (bendro darbo vietų skaičiaus) 
vidutin÷ kaina yra apie 151,7 tūkst. Lt, o nuolatin÷s darbo vietos 
vidutin÷ sukūrimo kaina sudaro apie 233,6 tūkst. Lt. Šie rezultatai 
panašūs į kitų panašių ES šalių (pvz. Čekijos, Latvijos, Lenkijos) 
rezultatus: pagal visų (laikinų ir nuolatinių) darbo vietų kūrimo 
kaina Lietuva yra artimesn÷ apatiniam kitų šalių r÷žiui, pagal 
nuolatin÷s darbo vietos – viršutiniam. Tačiau lyginimas yra labai 
keblus d÷l skirtingose šalyse atliekamų tyrimų metodologinių 
skirtumų. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos Efektyvumo 
vertinimo dalies 8 punkte. 

2. Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas skirtingų tipų BPD intervencijose, 
susijusiose su užimtumo didinimu, ir kokie veiksniai paaiškina šiuos 
skirtumus? 

IV. Efektyvumo vertinimas 



 

91 

2.1. Kaip ir tik÷tasi kuriant loginį užimtumo modelį, didžiausia 
tiesioginių (bendro darbo vietų skaičiaus) ir visų (laikinų ir 
nuolatinių) darbo vietų kūrimo/išsaugojimo kaina yra 
intervencijose, susijusiose su įmonių fizinio kapitalo formavimu 
(atitinkamai 163,3 ir 121,9 tūkst. Lt). Tokio tipo darbo vietų 
kūrimas yra efektyviausias naudojant su žmogiškojo kapitalo 
formavimu susijusias investicijas (atitinkamai 132,4 ir 104,4 tūkst. 
Lt). Nuolatinių darbo vietų kūrimo/išsaugojimo vidutin÷ kaina yra 
233,6 tūkst. litų ir jų kūrimo požiūriu efektyviausios pasirod÷ su 
fizin÷s infrastruktūros kūrimu susijusios intervencijos (228,3 tūkst. 
Lt). Tačiau pastarasis rezultatas atrodo gali būti specifiškas d÷l 
dalinio vertinimu apr÷piamo laikotarpio (2004-2007 m.) ir 
palankios situacijos ūkyje nagrin÷jamu laikotarpiu statybų 
sektoriui. Tik÷tina, kad vertinimui naudojant viso l÷šų įsisavinimo 
laikotarpio (2004-2008 m.) duomenis, intervencijų, susijusių su 
infrastruktūros kūrimu, efektyvumas kuriant ar išsaugant 
nuolatines darbo vietas bus mažesnis. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos Efektyvumo vertinimo dalies 10, 15-16 
punktuose. 

3. Kaip skiriasi išlaidų efektyvumas to paties tipo BPD intervencijų 
susijusių su užimtumo didinimu skirtingose priemon÷se ir kokie 
veiksniai paaiškina šiuos skirtumus? 

3.1. Jei atmestume priemones, kuriose iki 2007 m. pabaigos buvo 
įsisavinta mažiau nei 25%, didžiausia tiesiogiai projektų 
įgyvendinimo metu sukurtos darbo vietos kaina yra 1.1 priemon÷s 
Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas (201,6 tūkst. Lt), o mažiausia 2.2 priemon÷se Darbo 
j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 
(117,9 tūkst. Lt). Vertinant pagal visų (laikinų ir nuolatinių) darbo 
vietų kainą brangiausiai darbo vietos kūrimas kainuoja 3.1 
priemon÷je Tiesiogin÷ parama verslui (136,8 tūkst. Lt), o 
mažiausiai toje pačioje 2.2 bei 2.5 priemon÷je Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (95,2 ir 
98,4 tūkst. Lt vienai darbo vietai atitinkamai). Tačiau pagal 
įvertintą nuolatinių darbo vietų kūrimui 2.2 ir 2.5 priemon÷s n÷ra 
efektyvesn÷s už kitas. Viena iš priežasčių gal÷tų būti tai, kad 
investicijos į žmogiškojo kapitalo darbo našumą gali ne tik mažinti 
naujų darbo vietų kūrimo poreikį, bet ir esamų darbo vietų poreikį 
(jeigu kiti veiksniai išlieka pastovūs ir gamybos/paslaugų apimtys 
nedid÷ja). Tačiau šios investicijos ekonomikoje neefektyvias darbo 
vieta keičia efektyviomis ir didina darbo rinkos lankstumą.  Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos Efektyvumo vertinimo dalies 11-
14 punktuose.  

 

4. Ar BPD nustatyti tikslai ir uždaviniai užimtumo didinimo srityje 
buvo pasiekti efektyviausiu būdu: 

• Ar gal÷jo būti pasiekti geresni rezultatai, taikant kitas 
priemones, bet nekeičiant sąnaudų? 

• Ar gal÷jo būti pasiekti tokie patys rezultatai mažesn÷mis 
sąnaudomis?  

Kokios priemon÷s leistų pasiekti užimtumo didinimo srityje 
numatytus rezultatus mažesn÷mis sąnaudomis arba geresnius 
rezultatus, nekeičiant sąnaudų?  

4.1.  Remiantis ekonometrinio modeliavimo rezultatais, mažiausiai 
efektyviomis kuriant visas, o taip pat tik nuolatines darbo vietas 
buvo investicijos į fizinio įmonių kapitalo formavimą. Nors 
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finansuojančios naujų gamybos objektų statybą, teikiant tiesioginę 
paramą verslo įmon÷ms bei verslą pradedantiems fiziniams 
asmenims (pavyzdžiui, bedarbiams) kuriamos naujos vietos, tačiau 
atrodo, kad net ir esant gana palankioms makroekonomin÷ms 
sąlygoms, pasireišk÷ gan÷tinai stiprūs išstūmimo efektai. Trumpu 
laikotarpiu (kuriant visas darbo vietas) Lietuvoje efektyvesn÷s 
pasirod÷ investicijos į žmogiškąjį kapitalą bei fizin÷s infrastruktūros 
kūrimą (tik÷tina, kad šios priemon÷s ne tik įtraukia į darbo rinką 
naujus darbuotojus, bet ir kuria darbo vietas mokymo, 
konsultavimo ir susijusių paslaugų sektoriuose). Jeigu vertinant 
rezultatus tik kiekybiškai, galima teigti, kad tie patys rezultatai 
(t.y. apie 26,8 tūkstančių darbo vietų) gal÷jo būti sukurti ir 
mažesn÷mis sąnaudomis mažinant su įmonių fizinio kapitalo 
formavimu sietinų priemonių finansavimą bei didinant žmogiškojo 
kapitalo formavimo ir fizin÷s infrastruktūros priemonių 
finansavimą. Vertinant pagal ekonometrinio modeliavimo 
rezultatus, toks finansavimo struktūros pakeitimas sąlygotų ir 
efektyvesnį rezultatų pasiekimą vertinant pagal sukuriamas 
nuolatines darbo vietas. Tačiau primintina, kad dabartinis 
vertinimas atliktas dar nepasibaigus įsisavinamų l÷šų laikotarpiui ir 
rezultatai labai preliminarūs. Įvairūs v÷luojantys efektai gali 
reikšmingai keisti išvadas, ypač apie efektyvumą kuriant nuolatines 
darbo vietas. Tod÷l pateiktos rekomendacijos turi būti vertinamos 
rezervuotai. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos Efektyvumo 
vertinimo dalies 12-16 punktuose. 
 
 

 
 
1.   Ar tinkami ir kokybiški duomenys buvo surinkti užimtumo rodikliams 

matuoti? Jeigu ne, kokios pagrindin÷s priežastys tai l÷m÷? Ar 
metodikos, kurias naudojo įgyvendinančios institucijos (rinkdamos 
duomenis apie BPD užimtumo rodiklius) yra tinkamos ir suderintos?  

 
1.1. Apžvelgus užimtumo rodiklių steb÷senos praktikas įgyvendinančiose 

institucijose. galima pasteb÷ti, kad įgyvendinančios institucijos taik÷ 
skirtingas bendrai sukurtų ir papildomų darbo vietų rodiklių 
skaičiavimo metodikas. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 
skyriaus 17 punkte. 

 
1.2. Taigi užimtumo rodiklių skaičiavimo metodologijas galima teigti, kad 

rodiklių pasiekimo reikšm÷s tarp įgyvendinančių institucijų yra 
nepalyginamos. Be to, d÷l nepakankamos kokyb÷s kontrol÷s, 
rodikliai kartais buvo savitai interpretuojami ir projektų vykdytojų, 
nepriklausomai nuo įgyvendinančios institucijos pateiktos 
metodologijos. Taigi suskaičiuoti bendrai ir sukurtų papildomų 
darbo vietų rodikliai atspindi pastangas steb÷ti BPD poveikį 
užimtumui, tačiau n÷ra pritaikomi vertinimo tikslais. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 6-16 punktuose. 

 
1.3. Taip pat surinkti steb÷senos duomenys apie sukurtas darbo vietas 

yra sunkiai palyginami su kitose ES struktūrinę paramą gavusiose 
šalyse apskaičiuotais sukurtų darbo vietų rodikliais. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 19-21 punktuose. 

  

V. Užimtumo rodiklių matavimo ir 
steb÷senos rezultatyvumo vertinimas 
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2.  Kokie yra gerosios ir blogosios patirties pavyzdžiai renkant 
užimtumo rodiklių duomenis, sprendžiant problemas d÷l jų 
patikimumo bei matuojant užimtumo rodiklių pasiekimo laipsnį? 

 
2.1. Galima išskirti keletą gerų praktikų, kurios buvo taikomos 

skaičiuojant užimtumo rodiklius kai kuriose įgyvendinančiose 
institucijose: 

� NMA tą pačią rodiklių skaičiavimo metodiką taik÷ nuo 
Gairių rengimo ir sutarčių pasirašymo etapų; 

� NMA rinko objektyvius duomens iš paramos gav÷jų 
(darbuotojų skaičių iki paramos sutarties ir pra÷jus 5 
metams) ir jų pagrindu atliko rodiklių paskaičiavimus; 

� CPVA reng÷ mokymus apie rodiklių paskaičiavimą; 
� CPVA paruoš÷ standartinę atsiskaitymo už užimtumo 

rodiklius procedūrą – lentelę su galimų darbo vietų 
variantais; 

� TID sukurtų papildomų darbo vietų rodiklio neskaičiavo 
projektų lygmeniu, rodiklio skaičiavimai buvo atlikti 
Susisiekimo ministerijos organizuoto ekspertinio vertinimo 
metu; 

� Dauguma įgyvendinančių institucijų duomenis apie 
rodiklius rinko ir renka po projekto pabaigos.  

 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 2-15 
punktuose. 

 
2.2. Kaip blogos praktikos reiškinius galima įvardinti šiuos reiškinius: 

� NMA ir likusių įgyvendinančių institucijų darbo vietų 
rodiklių struktūra ir skaičiavimo metodika iš esm÷s 
skiriasi. Įgyvendinančios institucijos nesuderino rodiklių 
metodikų tarpusavyje; 

� TID, APVA, LVPA nedetalizavo ir neapraš÷ rodiklių 
skaičiavimo taisyklių bei procedūrų per visą BPD 
įgyvendinimo laikotarpį; 

� Daugelis įgyvendinančių institucijų skaičiuodamos rodiklį 
laikinų darbo vietų nekonvertavo į nuolatines; 

� APVA ir LVPA projektu lygmeniu skaičiavo papildomų 
darbo vietų rodiklio pasiekimą; 

� Daugelis įgyvendinančių institucijų nekontroliavo rodiklių 
paskaičiavimo projektų lygmeniu proceso ir duomenų 
pagrįstumo;  

� LVPA įvedant rodiklių reikšmes į SFMIS padar÷ šiurkščių 
klaidų. 

 
Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 2-15 
punktuose. 

 
3. Kaip galima būtų patobulinti užimtumo rodiklių nustatymą, matavimą 
ir užimtumo rodiklių steb÷senos duomenų rinkimo sistemą?  

 
3.1. Ateinančiu programavimo laikotarpiu matuojant VP poveikį 

užimtumui galima taikyti keletą steb÷senos būdų: 
 

Projektų lygmens rodiklius. Naujajam programiniam laikotarpiui jau 
suplanuotas projekto lygmens rodiklių kompleksas, kuris atitinka 
Europos Komisijos rekomenduojamą bazinių užimtumo rodiklių 
sąrašą. Rekomenduojame sukurtas darbo vietas tiksliai matuoti 
projektuose, kurių vienas iš tikslų buvo naujų darbo vietų steigimas 
(apibr÷žimas pateikiamas 6 skyriaus 28 punkte). VP priemonių, 
kurios neturi darbo vietų kūrimo tikslų, tačiau yra numatę steb÷ti 
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sukurtų darbo vietų rodiklį, atveju siūlome neatsisakyti darbo vietų 
steb÷senos. Nepaisant to, kad d÷l rodiklio apibr÷žimo sud÷tingumo  
jo duomenų greičiausiai nebus galima naudoti vertinimo tikslais,  
šie rodikliai gali būti taikomi projektų vykdytojų motyvacijos 
tikslais. Išvados pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 25-29 
punktuose. 
 
Ekonometrinį modeliavimą. S÷kmingam šio metodo taikymui 
reik÷tų patobulinti pirkimų modulį SFMIS. Pirkimų modulis tur÷tų 
kaupti tokius duomenis: pirkimo data, pirkimo rūšis, pirkimo suma, 
laim÷jusios organizacijos kodas, nelaim÷jusių organizacijų kodai, 
laim÷jusios organizacijos pagrindin÷s veiklos kodas. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 34 punkte. 
 
Horizontalių prioritetų būdą. Darbo vietų kūrimą, išlaikymą ir 
„gerinimą“ laikyti horizontalia tema. Tokią horizontalią temą galima 
kiekybiškai įvertinti taikant kokybinį klausimą - kokią įtaką 
užimtumui tur÷s arba tur÷jo projektas. Išvados pagrindimas 
pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 35 punkte. 

 
3.2. Šie poveikio užimtumui matavimo būdai yra suderinami 

tarpusavyje. Iš apačios į viršų rodikliai gali būti taikomi projektų 
vadybos tikslais ir kaip išankstinio persp÷jimo apie projekto eigą 
įrankis. Kainų gair÷s gali būti pritaikytos siekiant patikrinti VP 
sukurtų darbo vietų rodiklių siekiamų kiekybinių išraiškų 
realistiškumą. Ekonometrinis modeliavimas pad÷tų nustatyti 
aukštesnį nei projektų lygmens poveikį užimtumui. Horizontalių 
prioritetų būdas gali būti taikomas kaip papildoma kokybinio 
įvertinimo priemon÷ visiems be išimties projektams. Išvados 
pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 skyriaus 25 - 36 punktuose. 
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 9. REKOMENDACIJOS 

Remiantis atliktu vertinimu, lentel÷je žemiau pateikiamos rekomendacijos 2007 - 2013 m. ES struktūrin÷s paramos 
administravimo laikotarpiui. 

 

36 lent. Remiantis analiz÷s rezultatais ir vertinimo išvadomis suformuluotos rekomendacijos 

Nr. Rekomendacija Institucija, 
kuriai skiriama 
rekomendacija 

Priemon÷s rekomendacijai 
įgyvendinti 

Numatomas 
pasiekti 

rezultatas/ 
poveikis 

Pastabos 

 Rekomendacijos ES struktūrin÷s paramos programų 
įgyvendinimo lankstumo tobulinimui 

    

1. Aktyviai naudoti priemones, leidžiančias peržiūr÷ti ir 
koreguoti ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m. 
veiksmų programų uždavinius, investicijų kryptis, 
rodiklius bei l÷šų pasiskirstymą programų įgyvendinimo 
laikotarpiu, pvz. įvykus didesnio masto socialiniams-
ekonominiams pokyčiams, siekiant geriau arba kitaip 
atsižvelgti į nacionalinių arba Europos Bendrijos prioritetų 
pokyčius, atsižvelgiant į įgyvendinimo sunkumus ir kitais 
aktualiais atvejais.  

 

  

Koordinuojančioji 
institucija, 
tarpin÷s 
institucijos savo 
atsakomyb÷s 
srityse. 

a)  Ateityje planuojant užimtumo 
didinimo rodiklius (pvz. sukurtas 
naujas darbo vietas) ar jų reikšmes, 
naudoti vertinimo ataskaitos 
rezultatus, pvz. vidutines darbo vietų 
kainas (pritaikius korekcijas d÷l 
infliacijos) bei kitą informaciją, 
susijusią su skirtingų investicijų 
krypčių poveikiu užimtumui (pvz. 
teigiamu ar neigiamu, ilgalaikiu ar 
greitu, didžiausiu ar mažesniu); 

 

b)  iki 2009 m. liepos m÷n. 1 d. priimti 
sprendimą d÷l veiksmų programų 
vidurio laikotarpio vertinimo taikymo 
2010 metų viduryje. 

Geresnis 
programos 
planavimas. 

 

Įgyvendinamų 
viešosios politikos 
priemonių derinys 
ir paramos 
teikimo sąlygos 
išliks aktualios ir 
visiškai arba 
dalinai pasikeitus 
jų įgyvendinimo 
kontekstui. 

Sprendimas d÷l vidurio 
laikotarpio vertinimo 
taikymo tur÷tų būti 
priimamas atsižvelgiant 
į tai, ar nuo veiksmų 
programos/-ų 
planavimo laikotarpio 
įvyko esminių socialinių-
ekonominių pokyčių 
(pvz. itin išaugo 
nedarbas, labai sul÷t÷jo 
ekonominis augimas ar 
atskirų ūkio sektorių 
pl÷tra). 

 Rekomendacijos ES struktūrin÷s paramos programų 
užimtumo rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos 
tobulinimui 

    

2. a) Sukurtų darbo vietų rodiklį taikyti tik toms 
priemon÷ms, kurių vienas iš tikslų yra darbo vietų 
kūrimas.  
 

Vadovaujančioji 
institucija ir 
tarpin÷s 
institucijos savo 

a) Peržiūr÷ti 2007-2013 m. veiksmų 
programų priemonių tikslus ir 
rodiklius, apsvarstyti tarp atsakingų 
institucijų galimybę rinkti tikslingai 

Pigesn÷ ir 
patikimesn÷ 
programos 
steb÷sena, 
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Nr. Rekomendacija Institucija, 
kuriai skiriama 
rekomendacija 

Priemon÷s rekomendacijai 
įgyvendinti 

Numatomas 
pasiekti 

rezultatas/ 
poveikis 

Pastabos 

b) Šį rodiklį vadinti „Tikslingai sukurtos darbo vietos“ - tai 
yra naujos darbo vietos, tikslingai sukurtos projekto 
įgyvendinimo metu ir per metus nuo projekto pabaigos. 
Užtikrinti skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau tapačią 
prasmę turinčių rodiklių skaičiavimo metodikų 
suderinimą. 

 

c) Užtikrinti detalų ir savalaikį užimtumo didinimo rodiklių 
išaiškinimą, potencialius paramos gav÷jus apie užimtumo 
rodiklių turinį informuojant paraiškų teikimo etape. 
„Tikslingai sukurtų darbo vietų“ rodiklių turiniui taikyti 
šiuos kriterijus: 

1. Rodikliui priskiriamos tik naujos darbo vietos, 
t.y. darbo vietos, kurių nebuvo iki projekto 
įgyvendinimo pradžios.  

2. Rodikliui priskiriamos tik tikslingai sukurtos 
darbo vietos, t.y. tokios darbo vietos, kurių 
sukūrimas yra projekto tikslas. Darbo vietos, 
kurios yra skirtos projekto produktams ir 
rezultatams kurti (rangovų, paslaugų teik÷jų 
darbo vietos), projektui administruoti - 
neįskaičiuojamos. 

3. Rodikliui priskiriamos tik nuolatin÷s darbo vietos, 
kurios nebus panaikintos per nustatytą laikotarpį 
projektui pasibaigus. Rekomenduojamas 
laikotarpis – vieneri metai po projekto pabaigos.  

4. Viso etato darbo vieta sudaro vienetą. Viso etato 
yra tokios darbo vietos, kurios trunka ne mažiau 
kaip 40 val. per savaitę, išskyrus tam tikrų 
profesijų (pedagogų, medikų ir kt.), kurių darbo 
laiką nustato specialūs Vyriausyb÷s teis÷s aktai, 
darbą.  

5. Nepilnos dienos darbo vietos konvertuojamos į 
pilnos dienos darbo vietas.  

atsakomyb÷s 
srityse. 

sukurtų darbo vietų rodiklį tose 
priemon÷se, kuriose yra keliami darbo 
vietų kūrimo tikslai. 

 

b) Rodiklio apibr÷žimas pateikiamas 
šioje ataskaitoje. Jei šį rodiklį bus 
nutarta taikyti – paviešinti apibr÷žimą. 

 

c) Ankstyvos informavimo priemon÷s 
apie rodiklių turinį. 

 

d) Planuotas rodiklio reikšmes galima 
būtų nustatyti naudojantis 
apskaičiuotomis vidutin÷mis vienos 
papildomos darbo vietos sukūrimo 
kainomis pateikiamomis šios 
ataskaitos 21 lentel÷je. Planuojamas 
tikslingai sukurti darbo vietų skaičius 
gal÷tų būti šiek tiek mažesnis (pvz., iki 
10%), nei skaičius, kuris būtų gautas 
padalinus naujo laikotarpio 
intervencijai turimą sumą iš 
analogiškos BPD intervencijos vienai 
papildomai sukurtai darbo vietai 
tekusios sumos. 

 

mažesnis 
atsiskaitymo 
krūvis projektų 
vykdytojams 

3. Planuoti tarpines užimtumo rodiklių (kaip ir kitų rodiklių) 
pasiekimo reikšmes priemonių lygiu, tai yra, suplanuoti 
kiekvieno rodiklio tarpinį pasiekimą kiekvieniems metams 
iki paramos pabaigos.  

Vadovaujančioji 
institucija, 
tarpin÷s 
institucijos savo 
atsakomyb÷s 

Tobulinti SFMIS. Planuojamas rodiklių 
reikšmes galima būtų nustatyti pagal 
BPD analogus, atsižvelgiant į tai, kiek 
skirtingose BPD intervencijose buvo 
sukurta papildomų darbo vietų per 

Efektyvesn÷ 
programos 
steb÷sena 

SFMIS duomenų baz÷ 
tur÷tų rodyti kiekvienų 
metų tarpinį pasiekimą 
procentais. 
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Nr. Rekomendacija Institucija, 
kuriai skiriama 
rekomendacija 

Priemon÷s rekomendacijai 
įgyvendinti 

Numatomas 
pasiekti 

rezultatas/ 
poveikis 

Pastabos 

srityse. tam tikrą laiko vienetą ir išleidus tam 
tikrą l÷šų kiekį. Šių planuojamų 
rodiklių reikšmių nustatymui reiktų 
atlikti papildomus skaičiavimus. 

4. 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikį užimtumui 
vertinti centralizuotai, nesiremiant tik projektų vykdytojų 
apklausos būdu surinktais duomenimis. Poveikiui 
užimtumui vertinti naudoti vertinimą, besiremiantį 
ekonometriniu modeliu, sukurtu Lietuvos 2004-2006 m. 
Bendrojo programavimo dokumento poveikiui užimtumui 
įvertinti. 

Koordinuojančioji 
institucija 

Ekonometrinio modelio taikymas 
veiksmų programų poveikiui vertinti. 

Būtų užtikrinama 
aukšta vertinimo 
kokyb÷ ir išvadų 
naudingumas 
tolesniam 
viešosios politikos 
tobulinimui. 

 

5. Užtikrinti patikimus duomenis, susijusius su visų 2007-
2013 m. veiksmų programų priemonių ir tame tarpe 
priemonių, kurios neturi darbo vietų kūrimo tikslų, 
įgyvendinimu, reikalingus nustatyti šių priemonių bendrą 
(tiesioginį ir netiesioginį) poveikį užimtumui. Vertinimui 
reikalingi duomenys: 

1. pirkimo data - sutarties su geriausią pasiūlymą 
pateikusiu juridiniu asmeniu pasirašymo data. 
Jei sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu - 
informacijos pateikti nereikia;  

2. pirkimo rūšis - darbai, paslaugos ar prek÷s; 

3. pirkimo suma - pirkimo suma (litais su PVM), 
nurodyta sutartyje su pirkimą laim÷jusiu 
juridiniu asmeniu. Jei laim÷jo fizinis asmuo - 
informacijos apie pirkimą pateikti nereikia; 

4. laim÷jusios organizacijos kodas - juridinio 
asmens, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo 
sutartis, kodas. Jei sutartis sudaryta su fiziniu 
asmeniu - informacijos apie pirkimą pateikti 
nereikia;  

5. pirkimo nelaim÷jusių organizacijų kodai - visų 
juridinių asmenų, kurie oficialiai varž÷si d÷l 
pirkimo sutarties, tačiau jos nelaim÷jo, kodai. 
Jei varž÷si tik fiziniai asmenys - informacijos 
apie pirkimą pateikti nereikia. 

Vadovaujančioji 
institucija 

Galimos priemon÷s: 

a) tobulinti pirkimų modulį SFMIS, ir 
kaupti detalius pirkimų duomenis 
SFMIS, juos renkant programų 
steb÷senos metu iš projektų 
vykdytojų; 

 

b) papildyti projektų vykdymo sutartis 
su projektų vykdytojais, įtraukiant 
įsipareigojimą kaupti detalius pirkimų 
duomenis ir juos pateikti pagal 
pareikalavimą; 

 

c) SFMIS duomenų baz÷je kaupti 
pirkimo numerius bei pasirašyti sutartį 
su Viešųjų pirkimų tarnyba, kad 
duomenys apie pirkimus būtų pateikti 
pagal pareikalavimą, pateikus pirkimo 
numerių sąrašą. 

Aukšta poveikio 
vertinimo kokyb÷ 
ir nauda politikos 
formavimui. 

Būtina apsvarstyti 
priemones, labiausiai 
tinkamas 
rekomendacijai 
įgyvendinti. 
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