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 ĮVADAS  

Suaugę Lietuvos gyventojai yra tarp mažiausiai besimokančiųjų 
Europos Sąjungoje. Jų mokymosi visą gyvenimą lygis 2007 m. 
siekė 5,3 proc. ir stipriai atsilikdamas nuo ES šalių vidurkio (9,7 
proc.), buvo septintas nuo pabaigos iš 27 ES šalių narių. Lyginant 
su 2006 m. situacija šiek tiek gerėjo, tačiau iš esmės beveik 
nekinta keletą pastarųjų metų. Neaktyvus darbo jėgos mokymasis 
lemia lėtą darbo našumo augimą ir nestiprina šalies įmonių 
konkurencingumo.  
 
Suprantant šių problemų reikšmę, 2004-2006 m. Lietuvos 
Bendrajame programavimo dokumente buvo sukurta 2.2 priemonė 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ (toliau – BPD 2.2 priemonė), kuria numatyta skirti 
subsidijas privačių įmonių ir bendrovių, įvairių asociacijų, taip pat 
valstybės valdymo ir viešųjų paslaugų teikimo įstaigų darbuotojų 
mokymui. BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir 
socialinė integracija“ (toliau – BPD 2.3 priemonė) taip pat iš dalies 
skirta specialistų kvalifikacijos tobulinimui. Baigiantis abiejų 
priemonių įgyvendinimo laikotarpiui 2008 m. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, kuri atsakinga už abi minėtas priemones, užsakė 
atlikti jų galutinį vertinimą.  
 
Šis darbas yra BPD 2.2 ir 2.3 priemonės vertinimo ataskaita. 
Vertinimo tikslas yra įvertinti struktūrinės paramos, skirtos 
darbuotojų kompetencijai didinti, rezultatus, įtaką, pamokas ir 
parengti rekomendacijas efektyvesniam ir veiksmingesniam 
Lietuvos 2007 – 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos įgyvendinimui. Kadangi minėtų BPD priemonių lėšomis 
buvo mokyti ne tik dirbantieji, o informacija apie dalies priemonių 
lėšomis mokytų asmenų darbo rinkos situaciją ir darbdavius 
nebuvo renkama (nemaža dalis asmenų mokyti ne per jų 
darbdavius ar šių darbdavių asociacijas), vertinimas neapima visų 
šios paramos efektų visuomenei ir darbo rinkai. Svarbiausias 
vertinimo uždavinys yra išnagrinėti tiesioginį paramos poveikį 
priemonių lėšomis mokytiems dirbantiesiems ir jų darbdaviams. 
Vertinimas atliktas pagal 2008 m. kovo 6 d. vertinimo paslaugų 
pirkimo sutartį Nr. D4-67 tarp Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir Viešosios politikos ir vadybos instituto. 
 
Vertintos BPD priemonės Lietuvoje beveik neturi precedentų. Jų 
įgyvendinimas tapo įmanomas tik įstojus į Europos Sąjungą ir 
pradėjus naudotis ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis. 
Panašios subsidijos dirbančiųjų mokymui buvo teikiamos 
įgyvendinant ES PHARE ekonominės ir socialinės sanglaudos 
programas, tačiau jų finansavimo apimtis buvo kur kas mažesnė ir 
dalis jų buvo įgyvendinta ne visoje Lietuvos teritorijoje, o tik 
keliuose tiksliniuose regionuose. Tai kol kas didžiausios 
nepriklausomos Lietuvos istorijoje įgyvendintos mokymo paklausos 
skatinimo programos, skirtos darbdavių investicijų į jų darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimą skatinimui. Įgyvendinant BPD 2.2 
priemonę numatyta išleisti daugiau negu 225 mln. litų valstybės 
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biudžeto lėšų. BPD 2.3 priemonės specialistų mokymas buvo 
numatytas finansuoti tik valstybės biudžeto lėšomis. 
Panašios programos buvo ar yra įgyvendinamos daugelyje ES šalių 
narių. Valstybės vaidmuo skatinant privačias investicijas į 
gyventojų mokymąsi yra nagrinėjamas gausioje švietimo 
ekonomikos literatūroje. Plačiai pripažįstama, kad asmenys kurie 
mokosi patiria įvairią piniginę (pvz., per aukštesnes pajamas) ir 
nepiniginę (pvz., per didesnį pasitenkinimą gyvenimu, geresnę 
sveikatą) naudą1. Tačiau tik teigiama šio mokymosi įtaka platesnei 
visuomenei suteikia racionalų pagrindą viešajai politikai skirtai 
skatinti gyventojų mokymąsi ir privačias investicijas į švietimą. 
 
Valstybės įsikišimo į švietimo paslaugų rinką būtinybė grindžiama 
tuo, kad asmenys investuos į savo mokymąsi tik tol, kol jų 
gaunama privati mokymosi nauda viršys jų privačias sąnaudas 
šiam mokymuisi.2 Tad jie paprastai neatsižvelgs į jų mokymosi 
teikiamą naudą visos šalies ekonomikai ir visuomenei. Ši nauda 
taip pat yra tiek išreiškiama pinigais (darbo našumo augimas, 
inovacinio ekonomikos potencialo augimas, žinių sklaida), tiek 
nepiniginė (aktyvesnis piliečių dalyvavimas visuomenės gyvenime, 
geresnė socialinė sanglauda, žemesnis nusikalstamumo lygis ir 
pan.).3 Privačios investicijos pagrįstos privačios naudos ir sąnaudų 
balanso užtikrinimu visada bus mažesnės negu visuomenei 
optimalus lygis. Tai pateisina valstybės įsikišimą į švietimo rinką 
viešosiomis investicijomis, reguliavimo priemonėmis ir kitais 
valstybei prieinamais instrumentais. 
 
Valstybės investicijos į dirbančiųjų mokymąsi skirtos paskatinti ir 
pritraukti privačias investicijas į darbuotojų mokymą. Tiesioginė ir 
didžiausia investicijų į šį mokymąsi nauda tenka pačiam 
besimokančiajam ir jo darbdaviui. Todėl reikėtų tikėtis, kad vienas 
jų ar jie abu padengs bent dalį mokymosi kaštų. Valstybės vaidmuo 
yra skatinti tokias privačias investicijas, o ne pakeisti jas viešomis 
investicijomis. To buvo tikimasi ir įgyvendinant BPD 2.2 priemonę. 
 
Tolesnėje darbo dalyje pristatomas vertinimo analizės pagrindas, 
kuriame aprašomi svarbiausi kintamieji ir jų ryšiai, pristatomi 
vertinimo klausimai. Tolesnėse darbo dalyse pateikiama vertinimo 
rezultatų analizė pagal pagrindinius vertinimo kriterijus – 
investicijų tinkamumą, efektyvumą. rezultatyvumą, poveikį ir 
tęstinumą. Vėliau detaliau analizuojama kokie veiksniai lemia 
mokymo kokybę. Galiausiai atliekamas paramos paskirstymo 
mechanizmo įvertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir 
rekomendacijos tolesnių programų tobulinimui. 
 

                                          
 
 

1 Ankstesnių tyrimų rezultatai apie piniginę ir nepiniginę švietimo naudą yra gerai apibendrinti Wöβmann, 
Ludger, Gabriela Schütz, „Efficiency and Equity in European Education and Training Systems“. Analytical 
Report for the European Commission, 2006. – P. 4-6. 

2 Formali individualaus sprendmo investuoti į mokymąsi analizė pateikiama Barr, Nicholas, The Economics 
of the Welfare State. Third Edition.  Oxford: Oxford University Press, 1998. – P. 322―323. 

3 Švietimo nauda visuomenei nagrinėjusių tyrimų rezultatai taip pat apibendrinti Wöβmann, Ludger, 
Gabriela Schütz, „Efficiency and Equity in European Education and Training Systems“. Analytical Report 
for the European Commission, 2006. – P. 6-8. 
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 1. ANALIZĖS PAGRINDAS 

 
Šioje dalyje pristatomas ES struktūrinės paramos, skirtos pagal 
Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo 
jėgos kompetencijai didinti, vertinimo analizės pagrindas. 
Pateikiami vertinimo klausimai. Apibrėžiami svarbiausi veiksniai, 
susiję su darbuotojų mokymo rezultatyvumu. 
 
 

 
BPD 2004 – 2006 m. 2.2 ir 2.3 priemonės apėmė platų intervencijų 
spektrą. Šiuo vertinimu siekiama nustatyti investicijų į darbuotojų 
mokymą patirtį: kaip darbuotojų mokymas prisidėjo prie 
darbuotojų situacijos darbo rinkoje gerėjimo ir paramą gavusių 
organizacijų produktyvumo ir konkurencingumo. Šio vertinimo 
objektas – dirbančiųjų profesinis mokymas.   
 
Pagal Statistikos departamento pateikiamą apibrėžimą, dirbančiųjų 
profesinis mokymas – tai įmonės iš anksto planuotas ir visiškai ar 
bent iš dalies finansuotas mokymas, siekiant tobulinti dirbančiųjų 
kvalifikaciją. Mokymas gali vykti profesinio mokymo kursuose, 
darbuotojo darbo vietoje, o taip pat darbuotojui dalyvaujant 
konferencijose, seminaruose, paskaitose ar mokantis 
savarankiškai4. 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis buvo finansuotas ne 
tik įmonių bet ir viešųjų organizacijų dirbančiųjų mokymas, todėl 
šis apibrėžimas traktuojamas plačiau – kaip visiškai ar iš dalies 
darbdavio lėšomis vykdomas darbuotojo kvalifikacijos tobulinimas 
ar įgijimas, kompetencijų ugdymas. Šis dirbančiųjų profesinio 
mokymo apibrėžimas taikomas todėl, kad ESF lėšos pagal 2.2 ir 
2.3 priemones buvo skiriamos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, 
jų darbuotojų mokymui ir joms iš dalies prisidedant, taip pat 
siekiant, darbuotojų mokymo tęstinumo pačių įmonių, įstaigų ar 
organizacijų lėšomis.  
 
Šiuo vertinimu siekiama nustatyti struktūrinių fondų paramos, 
skirtos darbuotojų kompetencijos ugdymui įtaką, todėl toliau 
apibrėžiama kompetencijos sąvoka ir vertinime taikomas 
kompetencijų skirstymas. Aptariama, kaip jis siejasi su gairėse 
pareiškėjams apibrėžta mokymo sąvoka.  
 
Gairėse pareiškėjams naudojama mokymo sąvoka, apibrėžtas 
bendrasis ir specialusis mokymas. Vertinime naudojama 
kompetencijos sąvoka, apimanti platesnę reikšmę negu mokymo ir 
kvalifikacijos sąvokos. Kvalifikacija nusako teisės aktų nustatyta 
tvarka pripažintą mokėjimą ir teisę verstis profesine veikla. 
Kompetencijos sąvoka apima mokėjimą atlikti tam tikrą veiklą, 

                                          
 
 

4 Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai. Vilnius, 2007. 

1.1 Struktūrinės paramos darbuotojų 
mokymams vertinimo objektas 
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remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų 
visuma5. Kvalifikacija įgyjama formalaus švietimo metu, tuo tarpu 
kompetencijos gali būti ugdomos vykdant neformalų darbuotojų 
švietimą.  
 
2.2 priemonės gairėse pareiškėjams darbuotojų mokymai buvo 
skirstomi į bendrąjį mokymą, kuris tiesiogiai nesusijęs su 
esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis valstybės pagalbą 
gaunančioje įmonėje, bet suteikia įgūdžius, kurie lengvai gali būti 
pritaikomi kitoje įmonėje ar kitoje darbo srityje, o įgyta profesinė 
kvalifikacija labai pagerina darbuotojo užimtumo gebėjimus ir 
galimybes įsidarbinti. Ir į specialųjį mokymą – teorinį ir praktinį 
darbuotojų mokymą, kuris tiesiogiai yra susijęs su esamomis ar 
būsimomis darbuotojo pareigomis valstybės pagalbą gaunančioje 
įmonėje. Specialiojo mokymo metu įgyti įgūdžiai gali būti ribotai 
pritaikomi dirbant kitame ūkio subjekte arba kitose darbo srityse6. 
 
Atliekant vertinimą taikomas platesnis kompetencijų skirstymas į 
profesines bendrąsias, profesines specialiąsias, vadybines ir 
bendrąsias kompetencijas7. Gairėse pareiškėjams apibrėžiamas 
specialusis mokymas apima profesinių specialiųjų kompetencijų 
ugdymą. Bendrasis mokymas apima trijų tipų kompetencijų 
ugdymą – profesinių bendrųjų, vadybinių ir bendrųjų. Kadangi šių 
kompetencijų reikšmė tiek darbuotojui, tiek organizacijai yra 
nevienoda, svarbu vertinant programą analizuoti šių kompetencijų 
skirtumus.  
 
Profesinės specialiosios kompetencijos – tai kompetencijos 
pritaikomos tik konkrečioje įmonėje. Tuo tarpu profesinės 
bendrosios kompetencijos yra lengvai pritaikomos beveik visose 
tam tikro ūkio sektoriaus įmonėse. Bendrosios kompetencijos, kaip 
nurodyta Europos parlamento ir tarybos rekomendacijoje dėl 
bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, apima 
gebėjimą bendrauti užsienio kalbomis, skaitmeninį raštingumą, 
mokėjimą mokytis, tarpasmeninius, tarpkultūrinius, socialinius ir 
pilietinius gebėjimus, kultūrinę išraišką ir verslumą8. Verslumas ir 
su juo susietos vadybinės kompetencijos vertinimo metu išskirtos į 
atskirą kompetencijų bloką dėl jų reikšmės įmonių veiklai. 
 
Nors pagal 2.3 priemonę buvo mokyti įvairus naudos gavėjai – 
daugiausia socialinės rizikos grupėms priskiriami asmenys, šioje 
ataskaitoje vertinami tik darbuotojų mokymo rezultatai, poveikis ir 
pamokos. Darbuotoju, šio vertinimo atveju, laikomas asmuo, kuris 
pradėjo dirbti projekto vykdytojo organizacijoje iki projekto 
mokymų. Į respondentų imtį nebuvo įtraukti asmenys, atlikę 
praktiką 2.3 priemonės lėšomis ir pasibaigus projektui įdarbinti 
pareiškėjų organizacijose. 
                                          
 
 

5 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX-
1630, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 63-2853, aktuali redakcija nuo 2006 m. birželio 13 d. Nr.: I-1489; 
Petkevičiūtė, Nijolė, Kaminskytė, Eglė. 2003. Vadybinė kompetencija: teorija ir praktika. Pinigų studijos 
2003 Nr.1; Jucevičienė, P., Lepaitė, D. 2000. Kompetencijos sampratos erdvė. Socialiniai mokslai. 2000, 
Nr.1. P.44-51 
6 Gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 M. Bendrojo programavimo dokumento „žmogiškųjų 
išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. 
Kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.20-02 
7 Pasirengimo optimaliai profesinio rengimo infrastruktūros plėtrai galimybių studija. 2005. Vilnius: 
Viešosios politikos ir vadybos institutas.  
8 Europos parlamento ir tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
gebėjimų. KOM(2005)548 galutinis 2005/0221(COD) Briuselis, 10.11.2005 
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Atliekant vertinimą yra atsižvelgiama į skirtingą darbuotojų 
mokymo patirtį skirtingo tipo organizacijose. Atsižvelgiant į 
techninėje užduotyje nurodytą rezultatyvumo klausimą: „Ar (kiek) 
BPD 2.2-2.3 priemonių parama įtakojo paramą gavusių įmonių ar 
įstaigų produktyvumą ir konkurencingumą?“, pagrindinis dėmesys 
yra skiriamas darbuotojų mokymo įtakos privataus sektoriaus 
organizacijoms vertinimui. 
 

 
Pirmame paveiksle pateikiama valstybės investicijų į žmogiškųjų 
išteklių tobulinimą logika, kurioje paaiškinami priežastiniai ryšiai ir 
pagrindiniai vertinimo kriterijai: tinkamumas, efektyvumas, 
rezultatyvumas, poveikis ir tęstinumas. Pateikiama schema yra 
pritaikyta vertinti ES struktūrinės paramos indėlį į darbuotojų 
kompetencijos ir įmonių produktyvumo pokyčius, įmonių 
konkurencingumo prielaidų kūrimą. Analizės modelis sudarytas 
integruojant vertinimo kriterijus (tinkamumą, rezultatyvumą, 
efektyvumą, poveikį ir tęstinumą), Kirkpatrick mokymų programų 
vertinimo modelį ir literatūros analizės metu išskirtus veiksnius, 
didinančius mokymo programų rezultatyvumą.  
 
1 paveikslas. BPD 2.2 ir 2.3 priemonės vertinimo pagrindas 
 

 
 
 
 
Priklausomas ir nepriklausomas kintamieji  
 
Atliekant vertinimą didžiausias dėmesys skiriamas rezultatyvumo ir 
poveikio įvertinimui, t.y. kokia įtaka darbuotojams ir 
organizacijoms, kurių darbuotojai mokėsi sukurta programos dėka. 
Todėl rezultatyvumo vertinimas atliekamas analizuojant ryšius tarp 
nepriklausomo ir priklausomo kintamųjų. Vertinimo pagrindą 
sudaro: nepriklausomas kintamasis, priklausomas kintamasis ir  

1.2 Struktūrinės paramos darbuotojų 
mokymams vertinimo analizės modelis 

 
 

POVEIKIS 

REZULTATYVUMAS 

EFEKTYVUMAS 

APLINKA 

„Probleminė situacija“:  
Žemas įmonių 
produktyvumas ir 
konkurencingumas; 
Darbuotojai per lėtai 
prisitaiko prie kintančių 
darbo rinkos sąlygų ir 
technologinių naujovių. 

Poveikis: 
išaugęs įmonių 

produktyvumas ir 
konkurencingumas 

Tikslai, uždaviniai: 
įmonių konkurencingumo 
augimas, investuojant į dirbančių 
asmenų kompetencijos kėlimą 

Sąnaudos: 
subsidijos lėšos 
ir privatus 
indėlis 

Veikla: 
mokymų 
įgyvendinimas 

Produktai: 
asmenys, baigę projektų 
veiklas 

Rezultatai: 

Kompetencijos pritaikymas 
darbo vietoje ir  motyvacija 

tai daryti 

Kompetencijos įgijimas 

Tęstinumas: 
motyvacija toliau 

mokyti(s) 

Mokymų kokybė 

Įmonės investicijos į 
darbo organizavimą 

ir technologijas 

Paskatos 
darbuotojams 

PROGRAMA 
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Priklausomas ir nepriklausomas kintamieji  
 
Atliekant vertinimą didžiausias dėmesys skiriamas rezultatyvumo ir 
poveikio įvertinimui. Svarbiausias vertinimo uždavinys yra 
išnagrinėti tiesioginį paramos poveikį priemonių lėšomis mokytiems 
dirbantiesiems ir jų darbdaviams. Todėl rezultatyvumo vertinimas 
atliekamas analizuojant ryšius tarp nepriklausomo ir priklausomo 
kintamųjų. Vertinimo pagrindą sudaro: nepriklausomas kintamasis, 
priklausomas kintamasis ir veiksniai, didinantys mokymo programų 
rezultatyvumą. Toliau lentelėje pateikiami darbuotojų mokymo 
vertinimo kintamieji. 
 
1 lentelė. Darbuotojų mokymo vertinimo kintamieji. 
 

Nepriklausomas 
kintamasis 
(sąnaudos) 

Veiksniai, didinantys 
mokymo programų 
rezultatyvumą (prielaidos) 

Priklausomi 
kintamieji 
(rezultatai) 

Investicijos į 
darbuotojų 
mokymą  
 

Mokymų kokybė  Kompetencijos 
įgijimas  

Išorinės paskatos ir vidinė 
motyvacija  

Žinių ir įgūdžių 
taikymas darbovietėje  

Darbdavio investicijos į 
technologijas ir darbo 
organizavimo būdus  

Įmonės produktyvumo 
ir konkurencingumo 
pokyčiai  

 
Nepriklausomas kintamasis – tai darbuotojų mokymas BPD 2.2 ir 
2.3 priemonės ir jų privataus bendro finansavimo lėšomis. 
 
Programos sąnaudos apima subsidijos lėšas ir privatų indėlį į 
darbuotojų mokymą. Mokymams skiriamos lėšos, įgyvendinat 
mokymus, yra skirtos programos tikslams pasiekti, t.y. gerinti 
organizacijų veiklą, didinti organizacijų produktyvumą ir 
konkurencingumą. Mokymai yra veikla, kurios metu sąnaudos turi 
būti paverstos rezultatais. Kadangi vertinimo tikslas yra nustatyti 
darbuotojų mokymo įtaką, darbuotojų mokymas yra 
nepriklausomas kintamasis. Vertinama, kokią įtaką mokymai 
padarė darbuotojams kompetencijų tobulinimo, situacijos darbo 
rinkoje atžvilgiu ir organizacijai, jos veiklos kokybės, 
produktyvumo, konkurencingumo atžvilgiu. 
 
Priklausomas kintamasis apima programos pasiekimus. Programos 
pasiekimai yra trijų tipų: produktai, rezultatai ir poveikis. Šie 
pasiekimai skiriasi priklausomai nuo jų atsiradimo laiko ir, kiek 
tiesiogiai jų atsiradimą veikia programos intervencija, šio vertinimo 
atžvilgiu – darbuotojų mokymai. Produktai yra pasiekimai, kurie 
turi būti įgyvendinti konkrečiai apibrėžtu programos vykdymo 
laikotarpiu, pvz.: projekto metu numatyta išmokyti tam tikrą 
skaičių darbuotojų. Rezultatai nusako artimiausius pasiekimus, 
kurie atsiranda iš karto po intervencijos naudos gavėjų lygmeniu, 
pvz.: darbuotojai, kurie mokėsi įgyja tam tikras kompetencijas, 
taiko jas savo profesinėje veikloje. Poveikis apima vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio pokyčius, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai veikia naudos 
gavėjus. Šiame vertinime poveikis apima įmonių produktyvumo ir 
konkurencingumo pokyčius, organizacijų veiklos pokyčius. Toliau 
lentelėje pateikiamas programos pasiekimo tipų aprašymas ir 
pavyzdiniai indikatoriai. 

Nepriklausomas 
kintamasis 

Priklausomas 
kintamasis 
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2 lentelė. Pasiekimo tipų aprašymas9. 
 
Pasiekimų 

tipas 
Aprašymas Indikatoriai 

Produktai  Tai, kas turi būti 
įgyvendinta programos 
(projektų) metu 
konkrečiai nustatytu 
laikotarpiu.  

Išmokytų naudos gavėjų skaičius; 
Naudos gavėjų tipai. 

Rezultatai  Artimiausi pasiekimai 
atsirandantys iš karto po 
intervencijos naudos 
gavėjų lygmeniu. 

Įgytos kompetencijos, kompetencijos 
patobulinimas; 
 
Darbuotojo darbo atlikimo kokybės 
pokyčiai; 
 
Darbuotojų, kurių žinios pagerėjo 
mokymų metu, procentas, remiantis 
darbuotojų ir darbdavių įvertinimu; 
 
Darbuotojų, kurių darbo atlikimo 
kokybė pagerėjo dėl mokymų, 
procentas, remiantis darbuotojų ir 
darbdavių įvertinimu.  

Poveikis  Vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio pokyčiai 
tiesiogiai ir netiesiogiai 
veikiantys naudos 
gavėjus. 

Organizacijos veiklos kokybės pokyčiai; 
Įmonės produktyvumo pokyčiai; 
Įmonės konkurencingumo pokyčiai. 

 
Informacija apie konkrečiai apibrėžtu laikotarpiu sukurtus 
produktus, t.y. kiek išmokyta naudos gavėjų 2.2 ir 2.3 priemonių 
įgyvendinimo metu, yra kaupiama SFMIS duomenų sistemoje 
rodiklių pavidalu. Tuo trapu kitiems pasiekimo lygmenims – 
rezultatams ir poveikiui – išmatuoti reikia pasitelkti papildomus 
vertinimo kintamuosius. Šiems pasiekimams matuoti bus taikomas 
Donaldo Kirkpatricko suformuluotas vertinimo modelis10.  
 
Kirkpatrick mokymų programų vertinimo modelis apima keturių 
lygmenų matavimą. Matuojamos naudos gavėjų reakcijos į 
mokymą – pasitenkinimas mokymais. Šis lygmuo leidžia nustatyti 
tiesioginę mokymų patirtį, tam, kad būtų galima tobulinti 
programą. Nuo pasitenkinimo mokymai priklauso, ar įgytos žinios 
bus panaudojamos darbo procesams tobulinti.  
 
Pasitenkinimo mokymais matavimas nusako naudos gavėjų 
(plačiąja prasme – tiek darbdavių, tiek darbuotojų) tiesioginę 
reakciją į mokymus. Pasitenkinimo matavimas padeda nustatyti, 
kiek mokymai buvo aktualūs, reikšmingi mokytų asmenų darbui, ar 
atitiko lūkesčius, ar taikyti tinkami metodai ir medžiaga. 
Pasitenkinimo mokymų programa lygis matuojamas tam, kad būtų 
galima nustatyti, ką reikia tobulinti programoje. Taip pat – 
mokymų dalyvių pasitenkinimas mokymais veikia tai, kaip dalyviai 
įsisavina žinias. Pasitenkinimas mokymais neužtikrina 

                                          
 
 

9 Sudarant lentelę remtasi de Koning, Jaap, Korolkova, Katja, Maasland, Emiel, van Nes, Peter. Evaluation 
of the ESF support to capacity building. SEOR, Erasmus University Rotterdam. 2006. 

10 Crone, Glenn. Evaluation of Executive Training. http://www.tbs-sct.gc.ca/eval/pubs/eet-efcs/eet-
efcs_e.asp; Chapman, Alan. Kirkpatrick's learning and training evaluation theory. 
http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm; Eseryel, Deniz. 2002. 
Approaches to Evaluation of Training: Theory &amp; Practice. Educational Technology & Society 5 (2) 
2002 



 

13 

kompetencijų įgijimo, bet neigiama reakcija į mokymus sumažina 
išmokimo tikimybę11.  
 
Antrasis Kirkpatrick mokymų vertinimo lygmuo skirtas matuoti, ar 
mokymų dalyvių žinias, gebėjimai ir įgūdžiai patobulėjo mokymų 
metu. Paprastai, vertinant mokymų programas atliekamas žinių 
lygio matavimas prieš mokymus ir po mokymų. Atliekant šį 
vertinimą nėra galimybių išmatuoti individualaus darbuotojo žinių 
pokytį. Kompetencijų įgijimo vertinimo tikslas yra nustatyti ar 
apskritai pagerėjo darbuotojų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, 
darbuotojų, kurie mokėsi ir darbdavių vertinimu.  
 
Kadangi struktūrinės paramos teikimo darbuotojų mokymui tikslas 
buvo paskatinti darbdavius daugiau investuoti į mokymus, kurie 
didintų darbo jėgos prisitaikymo, lankstumo gebėjimus, atliekant 
vertinimą buvo siekiama nustatyti ar mokyta plačiai pritaikomų 
kompetencijų – kaip plačiai ar siaurai pritaikomi gebėjimai. Taip 
pat, ar įgytos kompetencijos, kurios leidžia atlikti konkrečias darbo 
užduotis, ar ir tokios, kurios didina kūrybinį potencialą, leidžiantį 
įmonėms konkuruoti ne pigia darbo jėga, o aukštesnės kokybės 
produktais ir paslaugomis, o organizacijoms padidinti veiklos 
kokybę.   
 
Trečiasis lygmuo – taikymas. Tam, kad būtų užtikrintas mokymų 
metu įgytų žinių tvarumas, jos turėtų būti pritaikomos iš karto po 
mokymų darbuotojui pradėjus dirbti. Tada naujai įgytos žinios ir 
įgūdžiai išvysto naujus, organizacijos veiklos kokybę didinančius, 
darbuotojo gebėjimus, taip pat įgytos žinios turėtų skatinti asmenis 
siekti naujų žinių, paskatinti mokymosi motyvaciją. Jei po 
mokymosi žinios nėra taikomos darbe, nesudarytos galimybės 
darbe pritaikyti žinias, jos yra užmirštamos ir investicijas galima 
laikyti neveiksmingai panaudotomis12. 
 
Ketvirtasis lygmuo – rezultatų matavimas. Tiriama, ar 
organizacijoje, kurios darbuotojai mokėsi, buvo sukurti reikšmingi 
pokyčiai. Šis lygmuo matuojamas tokiais rodikliais kaip veiklos 
kokybė, sutaupytos žaliavos, pakilęs pelnas, produktyvumo 
pokyčiai. Jei įmonė gauna neadekvačią investicijų grąžą, tikėtina, 
jog nebeinvestuos, sumažins investicijas į mokymus13. Todėl 
rezultatų ir investicijų grąžos tyrimas (t.y. produktyvumo pokyčių, 
sietinų su išmokymų darbuotojų indėliu nustatymas) yra svarbus 
informacijos šaltinis ir prielaida tęstinumui matuoti. Viešojo ir 
privataus sektorių organizacijų pokyčiai matuojami šiek tiek 
skirtingai. Toliau lentelėje pateikiamas matavimo lygmenų 
klausimų aprašymas. 

                                          
 
 

11 Winfrey, E.C. (1999). Kirkpatrick's Four Levels of Evaluation. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of 
Educational Technology. Retrieved March 24, 2005, prieiga per internetą: 
http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/k4levels/start.htm 

12 Rae, W Leslie. Evaluation of training and learning. 2004.  
13 Kumpikaitė, Vilmantė. 2007. Human Resource Training Evaluation. Engineering econimics. 2007. No 5 

(55) 
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3 lentelė. Kirkpatrick darbuotojų mokymų vertinimo modelis. 
 

Matavimo 
lygmuo 

Matuojamas 
kintamasis 

Pagrindinis klausimas 

Reakcija Naudos gavėjo 
pasitenkinimas 
mokymais  

Kaip dalyviai vertina mokymus? 
 

Mokymasis Naudos gavėjo mokymų 
metu įgytos žinios, 
gebėjimai ir įgūdžiai 

Kaip pasikeitė mokymų dalyvių 
kompetencija? 

Elgesys Žinių taikymas darbinėje 
veikloje 

Ar tai, ko dalyviai išmoko keičia jų 
darbo praktiką? 

Rezultatai Įgytų žinių įtaka 
organizacijai 

Kaip pasikeitęs dalyvių elgesys veikia 
organizaciją? (organizacijos 
produktyvumo pokyčių matavimas) 
Ar atsiperka investicijos į darbuotojų 
mokymą? 

 
Pirmus tris matavimo lygmenis – pasitenkinimą mokymais, 
kompetencijos įgijimą ir taikymą – apima programos rezultatyvumo 
vertinimas. Ketvirtojo lygmens – darbuotojo įgytos kompetencijos 
įtaka organizacijai – matavimą apima poveikio vertinimas. 
 
Veiksniai, didinantys mokymo programų rezultatyvumą, veikia tai, 
ar esant pradinei sąlygai – mokymų finansavimui – bus sukurti 
rezultatai. Veiksniai, kurie skatina pokyčių šiuose lygmenyje 
atsiradimą yra mokymų kokybė, darbuotojų motyvavimas ir 
darbdavio investicijos į darbuotojo žinių tolesnį panaudojimą. Šie 
veiksniai remiasi dviem mokymų veiksmingumo prielaidomis, 
kurias apibūdina sisteminis ir dalyvavimą pabrėžiantis požiūriai į 
darbuotojų mokymus. Mokymų rezultatyvumo prielaidos14: 
 
Sistemų požiūris: Atskirų darbuotojų mokymas, nesusietai su kitų 
darbuotojų mokymu ir pokyčiais organizacijoje, nėra pakankamas 
užtikrinti pokytį visoje sistemoje. Projektas, orientuojamas į 
atskirus individus ar atskiras individų grupes, yra nepakankamai 
efektyvus, nes apribojimai organizacijos lygmenyje gali lemti tai, 
jog išmokyti darbuotojai tinkamai nepanaudos įgytų žinių. Išmokyti 
asmenys gali neturėti galimybės pritaikyti įgytų žinių ir įgūdžių, jei 
tam jų darbovietėje nėra sudarytos sąlygos. Todėl mokymų 
rezultatyvumui užtikrinti, mokymai turi būti orientuoti į konkrečius 
pokyčius, kurių siekiama organizacijoje. Darbuotojo įgyti įgūdžiai 
turėtų būti remiami, t.y. užtikrinamos sąlygos pritaikyti mokymų 
metu įgytas žinias ir įgūdžius. Remiantis sisteminiu požiūriu į 
mokymus vertinime yra tiriama, kaip suplanuoti mokymai, 
finansuojami 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis, ar po mokymų yra 
remiamas įgytų kompetencijų pritaikymas. 
 
Dalyvavimą pabrėžiantis požiūris: siekiant tvaraus mokymų 
poveikio, įgytų žinių pritaikomumo organizacijoje, naudos gavėjai 
turi būti įtraukti į mokymo poreikių nustatymo, mokymų planavimo 
procesą. Žinios, kurių įgijimui skiriami mokymai turi būti 
reikšmingos asmenims, kurie mokosi, pritaikomos darbe, todėl turi 
būti užtikrintas darbuotojų dalyvavimas formuojant mokymų 

                                          
 
 

14 de Koning, Jaap, Korolkova, Katja, Maasland, Emiel, van Nes, Peter. 2006. Evaluation of the ESF 
support to capacity building. SEOR, Erasmus University Rotterdam.  

Veiksniai 
didinantys 
mokymo 
programų 
rezultatyvumą 
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programas. remiantis dalyvavimą pabrėžiančiu požiūriu, tiriama, 
kiek darbuotojai yra įtraukiami formuojant mokymo programas.  
 
Pirmas veiksnys, didinantis mokymų rezultatyvumą, yra mokymų 
kokybė. Darbuotojų mokymą vertinančios ir nagrinėjančios 
literatūros analizė atskleidė, jog mokymų poveikiui atsirasti svarbi 
mokymų kokybė15. Kad išmokyti darbuotojai įgytų reikiamas 
kompetencijas, mokymai turi būti kokybiški, todėl vertinimo metu 
yra tiriama kaip rengiant ir įgyvendinant 2.2 ir 2.3 priemonių 
projektus buvo užtikrinama mokymų kokybė. 
 
Kokybės sąvoka šiame vertinime apibrėžiama kaip atitikimas 
reikalavimams, tikslams ir vartotojų poreikiams. Kokybė – tai 
„sąlygų tinkamumas plėtoti besimokančio asmenybės saviugdą ir 
pasirengimą konkuruoti kintančioje darbo rinkoje įvertinant 
nusistatytus kokybės reikalavimus, institucijos tikslus ir vartotojų 
poreikius“16. Kokybė atskleidžia, kokiu laipsniu mokymai tenkina 
vartotojų lūkesčius, poreikius. Mokymų kokybės šiame vertinime 
apims paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimą ir 
prielaidų kokybiškiems mokymams įvertinimą. 
 
Mokymų kokybei vertinti yra naudojama dviejų tipų informacija: 
pasitenkinimo arba vertinančioji informacija ir aprašančioji arba 
faktinė informacija. Faktinė, aprašančioji informacija suteikia žinių 
apie prielaidas, kurios galėjo būti sudarytos kokybei užtikrinti. Tuo 
tarpu pasitenkinimo tyrimas suteikia žinių apie tai, kiek mokymai 
buvo kokybiški dalyvių vertinimu – matuojama tiesioginė mokymo 
dalyvių patirtis. Klausimas ar mokymai buvo kokybiški išskaidytas į 
dvi dalis:  
 

 Ar sukurtos sisteminės prielaidos kokybei užtikrinti? 
 Ar paramos ir naudos gavėjai mokymus vertina kaip 

kokybiškus? 
 
Mokymų kokybė apima: 
 

 Mokymų planavimą – šis kokybės matmuo priklauso 
nuo darbdavio.  

 Mokymų įgyvendinimą, t.y. pačius mokymus – šis 
kokybės matmuo priklauso nuo paslaugų tiekėjo; 

 
Mokymų planavimas. Tam, kad darbuotojų mokymai duotų 
rezultatą, svarbus tinkamas mokymų planavimo procesas17. 
Mokymo planavimo procesas apibūdina sistemines prielaidas, 
priklausančias nuo pareiškėjo organizacijos, užtikrinant mokymų 
programos kokybę. Mokymų planavimą aprašantys veiksniai: 
 

 Organizacijos poreikių analizė;  
 Asmenų, kurie mokysis, pasirengimo lygio 

nustatymas; 
 Intervencijų pasirinkimas; 

                                          
 
 

15 Želvys, Rimantas, „Švietimo sistemos tobulinimas. Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų 
kokybė“. Acta paedagogica Vilnensia, 9. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2002.  

16 Pūkelis, Kęstutis, Savickienė, Izabela, Žibėnienė, Gintautė, Laužackas, Rimantas, Stumbrys, Eugenijus, 
Dailidienė, Eilina, Navickienė, Lijana, Pileičikienė, Nora. 2008. Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 
terminų žodynas. Profesinio mokymo metodikos centras. 

17 de Koning, Jaap, Korolkova, Katja, Maasland, Emiel, van Nes, Peter. 2006. Evaluation of the ESF 
support to capacity building. SEOR, Erasmus University Rotterdam. 

Mokymų kokybė 

Mokymų 
planavimas 
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 Konkrečių tikslų apibrėžimas; 
 Mokymo tipo pasirinkimas; 
 Planuojamos veiklos turi būti skirtos konkrečių 

problemų sprendimui; 
 Intervencijų formavimas turi remtis poreikių 

analize; 
 Turi būti suformuluoti konkretūs, strateginiai tikslai; 
 Turi būti matuojama, kokią naudą atnešė mokymai, 

kad būtų aiškus tęstinumo pagrindas. 
 
Mokymų įgyvendinimas. Mokymų įgyvendinimo procese kokybei 
labai svarbu mokymo trukmė; mokymų priežiūra – ar mokymų 
metu atliekamos korekcijos geresniam poreikių atitikimui užtikrinti 
ir mokymų teikiamos naudos vertinimas. Kokybė didele dalimi 
priklauso nuo mokymo paslaugų teikėjo18, todėl tiriant kokybę 
mokymų įgyvendinimo atžvilgiu dėmesys skiriamas mokymo 
paslaugų teikėjo vaidmeniui. Europos Komisijos Komunikate 
„Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“ išskiriami 
svarbiausi kokybės aspektai apima: mokymo metodus; mokymo 
personalo kokybę; mokymo paslaugų teikėjų veiklos kokybę ir 
mokymo kokybę19. Šie mokymų kokybės kriterijai vertinime yra 
detalizuoti. Mokymų įgyvendinimo kokybės matavimui taikomi šie 
kriterijai. 

 Personalo kokybė ir paslaugų teikėjo patirtis; 
 Mokymo metodų tinkamumas; 
 Mokymų atitikimas tikslams, iškeltų tikslų 

pasiekimas;  
 Mokymų turinys – dėstomos informacijos 

aktualumas darbe; 
 Įranga, naudojama mokymų metu;  
 Mokymų medžiaga; 
 Mokymosi sąlygos; 
 Žinių ir įgūdžių vertinimas ir pripažinimas. 

 
Žinių ir įgūdžių taikymas darbe priklauso ne vien nuo darbuotojo 
įgytų žinių, ir įgūdžių, tačiau ir nuo motyvacijos, paskatų juos 
taikyti20. Vertinant investicijų į darbuotojų mokymą rezultatyvumą, 
nagrinėjama, ar atsiranda šios paskatos susietai su mokymais. 
Šiuo požiūriu reikšmingi du darbuotojo motyvacijos tipai, veikiantys 
darbuotojo pasitenkinimą darbu: vidinė ir išorinė motyvacija21.  
 

 Vidinė motyvacija susijusi su tinkamai 
panaudojamais darbuotojo laimėjimais, suteikiama 
atsakomybe, pripažinimu, galimybėmis tobulėti, 
darbo turiniu.  

 Išorinė motyvacija (dar vadinama paskatomis arba 
motyvavimu) susijusi su organizacijos vykdoma 
politika ir administravimu, darbo priežiūra, darbo 
sąlygomis, tarpasmeniniais santykiais, atlyginimu, 
statusu ir saugumo užtikrinimu, tiesioginiu 

                                          
 
 

18 de Koning, Jaap, Korolkova, Katja, Maasland, Emiel, van Nes, Peter. 2006. Evaluation of the ESF 
support to capacity building. SEOR, Erasmus University Rotterdam. 

19 Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu. Komisijos komunikatas. Briuselis, 23.10.2006 
KOM(2006)614 galutinis 

20 Žaptorius, Jonas. 2007. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. 
Sociologija. T. 18. Nr. 4, p. 105–117, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007. 

21Palidauskaitė, Jolanta. Motyvacijos unikalumas valstybės tarnyboje. Viešoji politika ir administravimas 
2007. Nr. 19, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2007. 

Mokymų 
įgyvendinimas 

Paskatos ir 
motyvacija 
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kontrolės lygiu. Taigi su paskatomis ir apribojimais, 
kuriuos galima kryptingai planuoti bei, esant 
reikalui, keisti.  

 
Vidinė motyvacija labiau susijusi su darbuotojo pasitenkinimu 
darbu, savirealizacijos galimybėmis. Išorinė motyvacija (arba 
paskatos) su darbdavio veiksmais. Nors šios motyvacijos 
tarpusavyje glaudžiai susiję, tačiau jas aprašo skirtingo pobūdžio 
kintamieji. Žinių ir įgūdžių taikymui darbe svarbu, kad būtų 
užtikrintas motyvavimas (paskatų teikimas). Jis susijęs ne tik su 
įgūdžių taikymu, bet ir su darbuotojo motyvacija likti įmonėje. 
Pasitenkinimas darbu veikia darbuotojo produktyvumą, pastangas, 
taip pat darbuotojų kaitą. Pasitenkinimas darbu veikia asmeninę 
gerovę ir sprendimą ar išeiti iš darbo vietos. Darbuotojo 
sprendimas ar dirbti, kaip intensyviai, ar išeiti iš darbo priklauso 
nuo subjektyvaus darbo įvertinimo ir pasitenkinimo darbu22. Jei 
darbuotojas išeina po mokymų – darbdavys patiria nuostolių. Taigi 
vertinimo metu bus tiriama, ar kartu su darbuotojų kompetencijų 
ugdymu yra užtikrinamas darbuotojų motyvavimas taikyti šias 
kompetencijas darbe.  
 
Vien investicijos į mokymus nėra pakankamas augančio 
produktyvumo kaip konkurencingumo prielaidos veiksnys. Tai, ar 
darbuotojo mokymų metų įgytų žinių taikymas darbovietėje 
padidins įmonės produktyvumą ir sukurs prielaidas 
konkurencingumui, priklauso nuo to, ar įmonės investuos į naujas 
technologijas, tobulins darbo organizavimą, diegs naujus darbo 
metodus ir verslo modelius. Tam, kad investicijos į darbuotojų 
mokymą atsipirktų, įmonės turi turėti poreikį kvalifikuotiems 
darbuotojams ir išnaudoti jų įgytas kvalifikacijas. Kad vyktų kaita 
taikant kompetencijas, turi būti kaitą skatinančios sąlygos. Kad 
žinios duotų naudos turi būti sudaryta erdvė jas panaudoti.  
 

 
Lentelėje pateikiami techninėje užduotyje suformuluoti vertinimo 
klausimai.  
 
4 lentelė. Techninėje užduotyje pateikti vertinimo klausimai. 
 

Vertinimo 
kriterijus 

Techninėje užduotyje išdėstyti vertinimo klausimai 

Tinkamumas Ar (kaip) BPD 2.2-2.3 priemonių intervencijos logika atitiko 
šalies ūkio ir tikslinių grupių poreikius? 

Rezultatyvumas  Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių parama prisidėjo prie 
naudos gavėjų kompetencijų tobulinimo, kaip tai įtakojo jų 
vėlesnę situaciją darbo rinkoje: motyvacijos, atlyginimo ir 
karjeros prasme? 

Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių parama įtakojo paramą 
gavusių įmonių ar įstaigų produktyvumą ir 
konkurencingumą? 

Ar (kiek) veiksmingi BPD 2.2-2.3 priemonių įgyvendinimui 
pasirinkti paramos paskirstymo mechanizmai? 

Efektyvumas  Ar BPD 2.2-2.3 priemonių įgyvendinimo rezultatai buvo 
pasiekti su protingais finansiniais ištekliais? 

                                          
 
 

22 Measuring job satisfaction in surveys - Comparative analytical report. Dublin: European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions,  2006. 
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Tęstinumas Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių įgyvendinimo metu pasiekti 
rezultatai sudarė sąlygas tikslinių grupių atstovams toliau 
siekti tų tikslų, kuriems pasiekti buvo skirta parama, be 
tolesnės valstybės pagalbos? 

 
Techniniame pasiūlyme papildomai buvo įtrauktas poveikio 
kriterijus ir pasiūlytas naujas vertinimo klausimų sugrupavimas. 
 
5 lentelė. Vertinimo klausimai. 
 

Vertinimo kriterijus Klausimas 
Tinkamumas Ar (kaip) BPD 2.2-2.3 priemonių intervencijos logika 

atitiko šalies ūkio ir tikslinių grupių poreikius? 

Rezultatyvumas  Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių parama prisidėjo prie 
naudos gavėjų kompetencijų tobulinimo, kaip tai 
įtakojo jų vėlesnę situaciją darbo rinkoje: motyvacijos, 
atlyginimo ir karjeros prasme? 

Ar (kiek) veiksmingi BPD 2.2-2.3 priemonių 
įgyvendinimui pasirinkti paramos paskirstymo 
mechanizmai? 

Poveikis Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių parama įtakojo 
paramą gavusių įmonių ar įstaigų produktyvumą 
konkurencingumą? 

Efektyvumas Ar BPD 2.2-2.3 priemonių įgyvendinimo rezultatai 
buvo pasiekti su protingais finansiniais ištekliais? 

Tęstinumas Ar (kiek) BPD 2.2-2.3 priemonių įgyvendinimo metu 
pasiekti rezultatai sudarė sąlygas tikslinių grupių 
atstovams toliau siekti tų tikslų, kuriems pasiekti buvo 
skirta parama, be tolesnės valstybės pagalbos? 

 
Vertinimo metodai pasirinkti taip, jog 1) atitiktų iškeltus vertinimo 
klausimus, t.y. leistų surinkti reikiamą informaciją ir būtų 
adekvatūs taikomam teoriniam modeliui; 2) užtikrintų išvadų 
patikimumą. Kadangi kiekvienas duomenų rinkimo metodas ar 
šaltinis turi savų privalumų ir trūkumų, duomenų patikimumą bus 
siekiama užtikrinti taikant analizės metodų ir informacijos šaltinių 
papildomumo principą (angl. - „triangulation“). 
 

 
Šiame vertinime buvo atlikta kelių tipų antrinių šaltinių analizė:  
 
Dokumentų analizė. Mokslinės literatūros, tyrimų, mokymų poveikį 
darbuotojams nagrinėjančių vertinimų pagrindu suformuluotas 
vertinime taikomas analizės modelis, nustatyti mokymams 
reikšmingi veiksniai. Tyrimų rezultatai, statistiniai duomenys, 
strateginiai nacionaliniai dokumentai buvo analizuojami vertinant 
tinkamumą, stengiantis nustatyti su darbuotojų mokymu susietus 
poreikius šalies mastu ir atliekant atitikimo jiems analizę.  
 
Rodiklių ir priežiūros (stebėsenos) duomenų analizė. Struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje 
kaupiamų 2.2 ir 2.3 priemonių priežiūros duomenų analizės metu 
aprašytas paramos, skirtos pagal 2.2 priemonę pasiskirstymas 
šalies teritorijoje ir išanalizuoti lėšų, skirtų išmokyti vieną naudos 
gavėją, skirtumai pagal pareiškėjo tipą, remiamą veiklą ir projekto 
partnerių skaičių.  
 
Kokybinė galutinių projektų ataskaitų analizė. Galutinės projektų 
ataskaitos buvo analizuojamos siekiant nustatyti veiksnius, 

Vertinimo 
metodai 

1.4 Vertinime naudoti metodai 

Antrinių šaltinių 
analizė 
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apsunkinančius projektų įgyvendinimą, ištirti projektuose 
suvokiamas projekto tęstinumo užtikrinamas. Atlikta projektų 
išlaidų kategorijų analizė. 
 
Lyginamoji analizė. Prie antrinių šaltinių analizės taip pat priskirtina 
lyginamoji mokymų finansavimo alternatyvų analizė. Siekiant 
įvertinti taikyto finansavimo mechanizmo rezultatyvumą buvo 
atlikta lyginamoji analizė, taikytas finansavimo mechanizmas buvo 
lyginamas su kitų ES šalių dirbančiųjų mokymo finansavimo 
mechanizmais. Buvo ieškoma naudingų pavyzdžių, kurie leistų 
palyginti taikytą finansavimo mechanizmą su užsienio šalimis.  
 
Vertinimo duomenims surinkti buvo atlikti kokybiniai  pusiau 
struktūruoti interviu su vertinamų priemonių projektų vadovais. Šių 
interviu metu renkami duomenys, stengiantis nustatyti poreikius ir 
lūkesčius, siejamus su struktūrinių fondų investicijomis į 
darbuotojų mokymą, siekiant nustatyti požiūrį į programos eigą, 
pasiekimus, atskleisti programos įtakos naudos gavėjams būdus, 
taip pat – pasiruošti apklausų atlikimui.  
 

 
Vykdant vertinimą buvo atliktos 2 apklausos. Apklausti darbuotojai, 
dalyvavę mokymuose vykdytuose pagal 2.2 ir iš dalies pagal 2.3 
priemonę. Įvykdyta įmonių ir įstaigų gavusių paramą darbuotojų 
mokymui atstovų apklausa. Darbuotojų ir darbdavių apklausos 
leido palyginti darbuotojų ir darbdavių atsakymus, tiriant mokymų 
rezultatyvumą. Darbuotojų apklausos būdu buvo siekiama 
išsiaiškinti pasitenkinimą mokymais, kvalifikacijos pokyčius, 
pakitusią padėtį darbo rinkoje, įgytų žinių taikymą darbo rinkoje. 
Darbdavių apklausos būdu didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
išsiaiškinti darbuotojų mokymosi poveikį įmonei. Šiame tyrime 
buvo naudojamas anketavimas. Duomenys apdorojami statistinių 
duomenų analizės programa SPSS.  
 
2.2 ir 2.3 priemonių poveikiui darbo jėgos našumui kiekybiškai 
įvertinti sudaryti gamintojo (įmonių) elgesį aprašančios lygčių 
sistemos pavidalu pateikti panelinių duomenų sektorinis ir 
regioninis ekonometriniai modeliai, kuriais modeliuojami 
pagrindiniai makroekonominiai ūkio rodikliai: įmonių sukurta 
pridėtinė vertė (ir jos defliatorius), užimtųjų skaičius, materialinės 
investicijos, bruto darbo užmokestis. Panelinių duomenų 
modeliuose analizuojamų priemonių 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 papildo kitais metodais 
gautas išvadas bei leidžia nustatyti bendrą 2.2 ir 2.3 priemonių 
poveikį darbo jėgos našumui skirtingose Lietuvos apskrityse pagal 
ekonomines veiklas. 
 

Interviu  

Apklausos  

Ekonometrinis 
modeliavimas 
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 2. TINKAMUMAS  

 
Šioje dalyje analizuojama, kaip pagal BPD 2.2 ir 2.3 priemones 
finansuotos veiklos atitinka šalies ūkio ir tikslinių grupių poreikius 
paramos darbuotojų mokymui teikimo atžvilgiu. Vertinant 
tinkamumą atsakoma į šiuos klausimus: 
 
 Ar 2.2 priemonė pasižymėjo nuoseklia intervencijos logika? 
 Kaip 2.2 priemonės tikslai ir uždaviniai atitiko nacionalinius ir 

ES strateginius dokumentus? 
 Kiek tinkamas paramos pasiskirstymas pagal apskritis ir 

savivaldybes? 
 Kiek tinkamas paramos pasiskirstymas pagal paramos gavėjų 

ekonominę veiklą? 
 Kiek tinkamas paramos pasiskirstymas pagal įmonių dydį? 
 Kaip parama pasiskirstė pagal darbuotojų mokymo praktiką 

organizacijose? 
 Kaip paramos pasiskirstymas atitinka visuomenės grupių 

poreikius? 
 

 

 
Programos, skirtos dirbančiųjų mokymui tikslas, uždaviniai ir būdai 
jiems įgyvendinti suformuluoti nepakankamai konkrečiai, apibrėžtai 
ir nuosekliai. Konkrečiai apibrėžtų paramos teikimo uždavinių stoka 
kelia riziką, jog paramos lėšomis bus finansuojama tai, kas būtų 
finansuojama rinkos sąlygomis, t.y. kyla investicijų, kurios būtų 
skirtos bet kuriuo atveju išstūmimo rizika. Nesant apibrėžto 
siekiamo rezultato, programos sėkmingumas tampa sunkiai 
išmatuojamas – neaišku, kada galima laikyti programą sėkmingai 
įgyvendinta23.  
 
2.2 priemonės tikslas buvo suformuluotas gana plačiai – didinti 
ūkio subjektų ir bendrą šalies ūkio konkurencingumą. Darbuotojų 
mokymai, kuriems skiriamos ESF lėšos, yra ne vienintelis 
konkurencingumą lemiantis veiksnys. Be to, parama darbuotojų 
mokymui gali būti priemonė, be ne tikslas savaime. Programos 
tikslas turėtų apibrėžti prie kokio siekiamo rezultato turėtų vesti 
pagerėjusios žinios. 
 
Programos tikslas buvo išskaidytas į keletą įvairiai su juo 
besisiejančių uždavinių, kurie turėtų būti įgyvendinami finansuojant 
projektus pagal remiamas veiklos sritis. BPD 2.2 priemonė 
finansavo labai skirtingas 5 veiklų sritis, kurių indėlis į pagrindinio 
priemonės tikslo įgyvendinimą buvo labai nevienodas arba galėjo 
pasireikšti skirtingu būdu. Pagal 2.2 priemonę galėjo būti 
finansuojamos šios remiamos veiklos sritys: 
                                          
 
 

23 De Koning, J., Korolkova, K., Maasland, E., van Nes, P. Evaluation of the ESF support to capacity 
building. Rotterdam: SEOR, Erasmus University, 2006. 

2.1 Intervencijos logikos analizė 
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 Parama pramonės, verslo įmonių dirbančiųjų mokymui; 
 Parama valstybės ir savivaldybių institucijų dirbančiųjų 

mokymui; 
 Socialinės partnerystės plėtojimas; 
 Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas; 
 Gyventojų, gyvenančių probleminėse teritorijose ir tose, 

kuriose vyksta esminiai ekonominės veiklos pertvarkymai, 
mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas.24 

 
Remiamos veiklos turėtų būti apibrėžtos kaip būdas pasiekti norimą 
rezultatą suformuluotą uždavinio forma. Kai kurios 2.2 priemonės 
remiamos veiklos neatitiko jokio uždavinio, kai kuriems 
uždaviniams įgyvendinti nebuvo suformuluota remiamų veiklų kaip 
priemonių juos įgyvendinti. Pvz.: kompiuterinio raštingumo 
ugdymo atžvilgiu nebuvo suformuluota uždavinio, tad nebuvo 
aiškios paramos teikimo krypties: Ar parama skirta 1)gyventojų 
kompiuterinio raštingumo didinimui užtikrinant naudojimosi e-
paslaugomis sklaidą; ar 2) geresniam darbuotojų prisitaikymui prie 
įmonių poreikių. Tačiau parama galėjo būti teikiama ne vien 
dirbančiųjų mokymui, taip pat – nenustatyta koks įmonių poreikis 
minimalaus kompiuterinio raštingumo atžvilgiu. 3) Kaip trečias 
uždavinys galėtų būti įsidarbinimo gebėjimų stiprinimas, tačiau 
priemonė turėjo būti skirta dirbančiųjų mokymui. Nesant apibrėžto 
tikslo, nėra pagrindo, kurio pagalba galėtų būti vertinamos projektų 
paraiškos. 2.2 priemonės uždavinys – priderinti specialistų rengimą 
prie kintančių ūkio poreikių – glaudžiau siejasi su Švietimo ir 
mokslo ministerijos kuruojama sritimi – studijomis ir profesiniu 
rengimu. Programos uždaviniai apėmė ir uždavinį bei remiamą 
veiklą – lanksčių darbo vietų diegimo skatinimas. Kadangi ESF 
lėšomis finansuojami mokymai, neaišku kaip ši veikla turėjo būti 
įgyvendinama.  
 
Uždavinys, didinti dirbančiųjų kvalifikaciją, atitinka jau tiksle 
apibrėžtą siekiamo rezultato įgyvendinimo būdą, tačiau 
nedetalizuoja siekiamo rezultato: kokių dirbančiųjų grupių 
kvalifikaciją siekiama didinti, kaip ji turėtų sietis su įmonių 
konkurencingumo augimu. Kaip bus atskleista tolimesnėse 
vertinimo dalyse, darbuotojų mokymai savaime neskatina įmonių 
konkurencingumo, o kai kuriais atvejais gali ir riboti, kai 
intensyvūs, tačiau neaktualūs mokymai stabdo įmonės veiklą. 
 
Pagal 2.2 priemonę parama taip pat buvo skirta valstybės ir 
savivaldybių dirbančiųjų mokymui, tačiau nebuvo apibrėžta, kokių 
būtent gebėjimų trūksta valstybės tarnautojams, susietai su įmonių 
konkurencingumo plėtra. BPD priede pateikiamame priemonės 
pagrindime nurodoma, jog bus organizuojamas valdžios ir valdymo 
institucijų, viešojo, regioninio ir vietinio administravimo darbuotojų 
mokymas ir kvalifikacijos kėlimo kursai sveikatos apsaugos, 
švietimo ir kitais klausimais. Nenustatyta, kuo būtent šie klausimai 
siejasi su įmonių konkurencingumo plėtote. Gairėse pareiškėjams 
veiklos srities aprašyme nepateikiama nuorodų į specifines sritis, 
taip pat – teikiami papildomi balai ketinantiems vykdyti bendrųjų 
gebėjimų (kalbos, kompiuterinis raštingumas, tarpasmeniniai 
gebėjimai ir kt.) mokymus. Nekonkretizuota, kokiuose valdymo 

                                          
 
 

24 2005 m. LR SADM gairėse pareiškėjams penktosios remiamų veiklų srities neliko. 
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sektoriuose veiklos kokybė yra nepakankama, kas tai lemia, ar 
mokymai yra tinkamiausias būdas išspręsti šias problemas ir kokius 
pokyčius dar reikėtų įgyvendinti tam, kad mokymuose įgytos žinios 
didintų veiklos kokybę. 
 
Pagal 2.2 priemonę taip pat buvo plėtojamos viešosios paslaugos. 
Viešųjų paslaugų plėtotė nebuvo įtraukta nei priemonės 
uždaviniuose, nei remiamose veiklose. Nebuvo apibrėžta, kokių 
viešųjų paslaugų trūksta ir kokias viešąsias paslaugas siekiama 
plėtoti. Taip pat, neapibrėžtas santykis su priemonės tikslu – 
įmonių konkurencingumo augimu. Viešųjų paslaugų plėtotė turėtų 
būti apibrėžiama ne tiek konkurencingumo, kiek kokybės, 
prieinamumo sąvokomis.  
 
Taigi, priemonės tikslas ir uždaviniai buvo apibrėžti gana 
nespecifiškai. Priemonę detalizuoja, uždavinius konkrečiau 
apibrėžia paramos teikimo sąlygos: specifiniai atitikties 
reikalavimai, už kuriuos teikiami balai, ir paramos intensyvumo 
diferencijavimas. Specifiniai atitikties reikalavimai sudaro atskirą 
uždavinių struktūrą, konkrečiau kreipiančią paramos srautus: 
pirmenybė mažoms ir vidutinėms įmonėms, vyresnio amžiaus, 
jauniems darbuotojams ir kitoms socialiai pažeidžiamoms 
darbuotojų grupėms, bendrųjų gebėjimų stiprinimui.  
 
Finansuojamų veiklų atskyrimo 2004 – 2006 m. netinkamumą rodo 
SFMIS duomenų analizė. Pirmiausia, tai rodo žemas pareiškėjų 
aktyvumas socialinės partnerystės plėtojimo ir probleminių 
teritorijų gyventojų mokymo srityse: socialinės partnerystės atveju 
buvo įgyvendinami tik 6 projektai (atmesta viena paraiška), 
sudarantys 3 proc. visų pagal BPD 2.2 priemonę įgyvendinamų 
projektų. Probleminių teritorijų srityje įgyvendinamų projektų 
tebuvo trys (atmestos 2 paraiškos), t.y. maždaug 1 proc. visų 
projektų. Mažas pareiškėjų aktyvumas rodo, kad šios sritys nebuvo 
tiek aktualios, kad atskirai joms būtų rengiami projektai.  
 
Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo veikla buvo gerokai 
populiaresnė dėl to, kad paraiškas paramai gauti galėjo teikti 
paslaugų teikėjai, norintys suteikti gyventojams šios srities 
paslaugas, ir stiprios kompiuterinį raštingumą propaguojančios 
asociacijos. Ši veikla buvo skirta visų gyventojų, o ne tik 
dirbančiųjų kompiuterinio raštingumo ugdymui ir tuo ne visiškai 
tiesiogiai atitiko BPD 2.2 priemonės tikslus, taip pat skyrėsi nuo 
dviejų populiariausių priemonės veiklų, kurios buvo skirtos išimtinai 
dirbantiesiems.  
 
Socialinės partnerystės plėtojimas, kompiuterinio raštingumo 
ugdymas ir probleminių teritorijų gyventojų mokymas galėjo būti 
įgyvendinti finansuojant dvi pagrindines BPD 2.2 priemonės veiklos 
sritis – pramonės, verslo įmonių ir valstybės ir savivaldybių 
institucijų dirbančiųjų mokymą. Trečioji remiamų veiklų sritis jau 
2007 metų BPD įgyvendinimo ataskaitoje25 apibrėžiama labiau kaip 
horizontalusis prioritetas, o ne atskira veiklų sritis. Nurodoma, kad 
socialinė partnerystė stiprinama investuojant į pramonės ir verslo 
subjektų darbuotojų ir valstybės ir savivaldybių bei joms pavaldžių 
įstaigų ir institucijų darbuotojų kompetencijas. Tuo tarpu 

                                          
 
 

25 2007 metų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento BPD įgyvendinimo ataskaita. 
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probleminių teritorijų dirbančiųjų mokymai 2004 m. 2.2 priemonės 
gairėse buvo remiamų veiklų sąraše, 2005 m. gairėse minimi tik 
prie bendrųjų projektų atrankos kriterijų, nurodant, kad prioritetas 
bus teikiamas projektams, turintiems teigiamą poveikį regionų 
išsivystymo skirtumų mažinimui (įgyvendinamiems probleminėse 
teritorijose ir Ignalinos atominės elektrinės regione).  
 
Naujuoju programavimo laikotarpiu 2007 – 2013 m. patvirtintos 
atskiros priemonės, atitinkančios 2.2 priemonės remiamų veiklų 
sritis. Žmogiškųjų išteklių tobulinimui įmonėse skirta atskira 
priemonė, numatytas žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 
sektoriuje, socialinio dialogo skatinimas, kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas. Atskirų priemonių skirtingiems tikslams 
įgyvendinti skyrimas padės rezultatyviau įgyvendinti siekiamus 
tikslus.  
 
SADM paskelbto kvietimo Žmogiškųjų išteklių įmonėse tobulinimui 
2007 – 2013 m. laikotarpio tikslo, uždavinių ir remiamų veiklų 
struktūra išlieka tokia kaip ir 2004 – 2006 m. laikotarpiu. 
Priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ tikslas išlieka 
neapibrėžtas: „tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, 
žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie 
įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių“. Naujuoju laikotarpiu 
priemonės aprašymo struktūroje neformuluojami uždaviniai, 
priemonės tikslą detalizuoja remiamos veiklos. Specifiniai atitikties 
kriterijai sudaro atskirą numanomą uždavinių struktūrą. Remiamos 
veiklos nusako intervencijų tipus, tačiau nekonkretizuoja siekiamų 
rezultatų.  
 
Žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje tobulinimui skirta 
priemonė pagal pirmąjį Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos prioritetą „Sanglauda ir kokybiškas užimtumas“, taip 
pat administracinių gebėjimų stiprinimui ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimui skirtas atskiras prioritetas. Pirmajam 
prioritetui priklausanti priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
viešajame sektoriuje“ skirta didinti viešojo sektoriaus institucijų ir 
įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį, tačiau 
neapibrėžta, kokio rezultato siekiama šia priemone. Priemonės 
tikslas yra nespecifinis. Nespecifiškai suformuluotas tikslas 
nesudaro pagrindo programos sėkmingumo vertinimui ir 
finansavimui tinkamų projektų pasirinkimui. Siekiant veiksmingo 
priemonės įgyvendinimo turėtų būti nustatyta, kokio tikslo 
siekiama didinant viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, pvz.: 
viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimo, viešąsias 
paslaugas teikiančių organizacijų veiklos efektyvumo didinimo 
(tobulinant darbo organizavimą, vadybines struktūras) ar lanksčios 
darbo jėgos formavimo.  

 
2004-2006 metų Lietuvos bendrojo programavimo dokumento 
„Žmogiškųjų išteklių plėtros“ prioriteto 2.2 priemone „Darbo jėgos 
kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ buvo 
siekiama didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos 
ūkyje, investuojant į mokymą ir įgūdžių formavimą, kad 
darbuotojai prisitaikytų prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai 

2.2 BPD 2.2 priemonės tikslų ir uždavinių atitikimas 
ES ir nacionalinio lygmens strateginių dokumentų ir 
teisės aktų nuostatoms 



 

24 

kintančių darbdavių poreikių. Paramos teikimas, siekiant didinti 
dirbančiųjų kvalifikacijos ir žinių lygį, stiprinti socialinę partnerystę 
bei diegti modernias darbo ir darbo organizavimo formas įmonėse, 
buvo derinamas su Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001-
2004 metų programa26, Europos užimtumo strategija, gairėmis27 ir 
kitais ES struktūrinių fondų panaudojimą ir finansinės pagalbos 
teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. 
 
BPD 2.2 priemonės veiklos uždaviniai, finansuojamos veiklos sritys 
ir prioritetai apibrėžti remiantis LR Užimtumo didinimo 2001-2004 
metų programos trečiąja kryptimi „Gebėjimų prisitaikyti prie 
pokyčių didinimas“. Šia kryptimi, pabrėžiant būtinybę skatinti 
darbdavių suinteresuotumą patiems investuoti į darbuotojų 
profesinį mokymą, numatoma plėtoti lanksčias darbo organizavimo 
ir apmokėjimo formas, kelti darbuotojų kvalifikaciją bei švelninti 
struktūrinių pokyčių padarinius. Šie tikslai atitinka 2003 m. 
Europos užimtumo gairių 3 ir 4 prioritetus, numatančius 
žmogiškųjų išteklių vystymą, skatinant darbdavių ir įmonių 
investicijas į suaugusiųjų mokymą.  
 
BPD „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas“ priemonės prioritetai ir uždaviniai atitinka 
nacionalinėse strategijose ir teisės aktuose apibrėžiamus užimtumo 
politikos tikslus, tačiau nepakankamai atitinka ES dokumentuose 
keliamus investicijų į tęstinį profesinį mokymąsi tikslus. Strateginiai 
paramos dokumentai pagal 2.2 priemonę nenumato 4-8 profesijos 
pagal ISCO klasifikatorių ir Lietuvos profesijų klasifikatorių ir 
nekvalifikuotų darbininkų mokymų skatinimo, nors tokie 
darbuotojai Europos užimtumo gairių 7 prioritete priskiriami 
socialiai pažeidžiamų asmenų grupei. Be to, nekvalifikuotų 
darbuotojų mokymų svarba pabrėžiama Europos Komisijos 
rekomendacijose 2003 m. Europos užimtumo gairėms28 (konkrečios 
rekomendacijos Lietuvai), Europos užimtumo darbo grupės 2003 
m. lapkričio mėnesio ataskaitoje29, analizuojančioje žmogiškųjų 
išteklių vystymo galimybes ES, 2003 m. Europos užimtumo 
gairėse, suderintose su Europos užimtumo ir Lisabonos 
strategijomis. BPD 2.2 priemonė buvo skirta visų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui, o socialiai pažeidžiamoms grupėms buvo 
numatytas didesnis paramos intensyvumas, tačiau žemesnės 
kvalifikacijos ir nekvalifikuoti darbuotojai į šią kategoriją 
nepatenka. Taip pat yra nepabrėžiamas ir tiesiogiai neskatinamas 
privačių investicijų į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą dalies 
didinimas.  
 
Pagal BPD 2.2 priemonės gaires pareiškėjams finansinės paramos 
prioritetas numatytas mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – 
                                          
 
 

26 LR Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001-2004 metų programos 
patvirtinimo, aktuali redakcija nuo 2001 m. gegužės 12 d., Nr. 529, 2001-05-08, Žin., 2001, Nr. 40-
1404. 

 Prieiga internetu:  
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=132114&p_query=&p_tr2=> 
27 Europos Tarybos sprendimas dėl užimtumo priemonių gairių šalims narėms. KOM(2003) 578, Briuselis. 

Prieiga internetu <http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_197/l_19720030805en00130021.pdf> 
28 Europos Komisijos komunikatas „Europos užimtumo strategijos įgyvendinimo stiprinimas“. 

KOM(2004)239 galutinis 2004/0082(CNS) Briuselis, 7.4.2004. Prieiga internetu <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0239en01.pdf> 

29 Europos užimtumo darbo grupės 2003 m. lapkričio mėnesio ataskaita „Darbas, darbas, darbas: 
užimtumo didinimas Europoje“. Prieiga internetu  

<http://www.tyolinja.fi/mol/en/99_pdf/en/90_publications/employment_taskforce_report2003.pdf> 
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MVĮ), kurių paraiškos atitinka projektų atrankos kriterijus. Tiek 
bendrųjų, tiek specialiųjų mokymų atveju paramos intensyvumas 
MVĮ didesnis negu didžiosioms įmonėms. Ši nuostata suderinta su 
Europos Komisijos reglamentu dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių 
taikymo30, nustatančio išimties taikymo sąlygas teikiant valstybės 
pagalbą mažų ir vidutinių įmonių mokymams. Smulkaus ir vidutinio 
verslo sritis ES Komisijos reglamentuose pripažįstama kaip pati 
svarbiausia kuriant darbo vietas, užtikrinant socialinį stabilumą ir 
ekonomikos pažangą. ES nuostata remti MVĮ išreikšta ir Europos 
Komisijos komunikate – gairėse „Dėl struktūrinių fondų 
panaudojimo ir jų koordinavimo su Sanglaudos fondu“31, pabrėžiant 
MVĮ darbuotojų mokymų svarbą. 
 
Remiantis minėtais užimtumo skatinimą reglamentuojančiais ES 
teisės aktais, BPD dokumente išskiriami horizontalieji prioritetai – 
darnus vystymasis, regionų išsivystymo skirtumų mažinimas, 
informacinės visuomenės ugdymas ir lygių galimybių užtikrinimas. 
Šių horizontaliųjų krypčių pagrindu numatyta parama IT srities 
kompetencijos plėtrai, didesnio intensyvumo finansavimas 
socialinės atskirties grupių ir probleminių teritorijų (ypač Ignalinos 
atominės elektrinės regiono) gyventojų mokymams, didesnis 
paramos intensyvumas, teikiamas mokant socialiai pažeidžiamus 
darbuotojus. 
 
BPD 2.2 priemonės finansuojamos veiklos sritys, prioritetai ir 
uždaviniai suformuluoti atsižvelgiant tiek į Lietuvos, tiek į ES 
institucijų parengtus dokumentus, reglamentuojančius darbuotojų 
mokymą. Priemonėje neatsižvelgta į ES dokumentuose 
akcentuojamą žemos kvalifikacijos darbuotojų mokymų svarbą, 
nenumatomos priemonės paskatinti privačias investicijas į 
nekvalifikuotų darbuotojų gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymą. 
 
Naujuoju paramos laikotarpiu paskelbtame kvietime paramai 
įmonių dirbančiųjų mokymui gauti specifinių atitikties kriterijų 
struktūroje įtraukiamos priemonės paskatinti neturinčių 
kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos (įgijusių pradinį ar žemesnįjį 
vidurinį išsilavinimą (pagrindinį) (ISCED 1 ir 2)) bei vyresnio 
amžiaus darbuotojų (vyresnių nei 45 metų) mokymąsi. Projektui 
suteikiami papildomi balai atitinkamai šioms tikslinėms grupės 
priklausančių darbuotojų procentą projekte.  
 

 
BPD 2.2 priemonės tinkamumui įvertinti atlikta teritorinė paramos 
sklaidos analizė. Iš Struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir 
priežiūros informacinės sistemos (toliau – SFMIS) gauti duomenys 
apie projektams skirtas lėšas ir išmokytus naudos gavėjus 
analizuojami keliais – apskričių ir savivaldybių – lygmenimis. 
Susisteminta projektų informacija palyginama su statistine 
                                          
 
 

30 Europos Komisijos reglamentas dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms 
ir vidutinėms įmonėms.  Prieiga internetu  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:02:32001R0070:LT:PDF> 
31 Europos Komisijos komunikatas – peržiūrėtos indikatyvuos gairės dėl struktūrinių fondų panaudojimo 

bei jų koordinavimo su sanglaudos fondu. KOM(2003)499 galutinis, Briuselis, 25.8.2003. Prieiga 
internetu <http://www.spatial.baltic.net/programm/_downloads/orientations_mod_en.pdf> 

2.3 Paramos pasiskirstymas pagal 
apskritis ir savivaldybes  
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informacija apie veikiančių ūkio subjektų ir darbuotojų 
koncentraciją šalyje. Duomenų gretinimas atskleidžia, kad paramos 
sklaida proporcinga ūkio subjektų ir jų darbuotojų koncentracijai 
atskiruose regionuose, tačiau nesudaro sąlygų mažinti regionų 
išsivystymo netolygumus.  
 
Apskrityse finansinė parama pagal BPD 2.2 priemonę pasiskirstė 
netolygiai, tačiau proporcingai veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu. 
Apskrityse, kuriose įsikūrę didieji miestai, parengta daugiau 
patvirtintų paraiškų, gauta daugiau lėšų, išmokytas didesnis 
naudos gavėjų kiekis. Pagal visus šiuos rodiklius išsiskiria Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos apskritys – paramos vertė šiuose 
administraciniuose vienetuose veikiantiems pareiškėjams sudaro 
59 proc. visos paramos vertės, o pareiškėjai ir jų partneriai 
įgyvendina apie 45 proc. visų projektų. Kita vertus, minėtų rodiklių 
(paraiškų kiekis, finansinės paramos dydis, išmokytų naudos 
gavėjų kiekis) netolygumai atspindi Lietuvos verslo koncentracijos 
netolygumus, t.y. nevienodą veikiančių ūkio subjektų tankį 
apskrityse. BPD 2.2 priemonės regioninio paramos pasiskirstymo ir 
veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymo apskrityse lyginimas rodo, 
kad didžiausia įmonių, kurių darbuotojai yra potencialūs naudos 
gavėjai, dalis veikia tose pačiose apskrityse, kurios ir įgyvendino 
didžiausią kiekį projektų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse. 
Atitinkamai apskritys, kuriose veikia mažiausia ūkio subjektų dalis 
gavo mažiausią paramos dalį (Tauragės, Marijampolės, Telšių 
apskritys). 
 
Paramos pagal BPD 2.2 priemonę regioninės sklaidos tendencijas 
taip pat paaiškina lėšų pasiskirstymo apskrityse ir užimtų asmenų 
koncentracijos jose palyginimas. Didžiausia parama skirta 
apskritims, kuriose yra daugiausiai užimtų asmenų, t.y. potencialių 
naudos gavėjų. Pavyzdžiui, Vilniaus apskrities užimtieji asmenys 
sudaro apie 27 proc. visų šalies užimtų asmenų, o šios apskrities 
gauta parama sudaro maždaug 30 proc. visų lėšų, skirtų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Gana proporcingai parama 
pasiskirstė ne tik tarp apskričių, kuriose įsikūrę didieji miestai, 
tačiau ir Tauragės, Marijampolės bei Telšių apskrityse, gavusiose 
po 3 proc. paramos lėšų (kiekvienoje šių apskričių užimtų asmenų 
kiekis yra po 5 proc. visų Lietuvos užimtų asmenų). 
 
Savivaldybių lygmenyje paramos pasiskirstymas taip pat atspindi 
veikiančių ūkio subjektų ir kapitalo koncentraciją atskiruose 
administraciniuose vienetuose (parama pasiskirsto proporcingai). 
Veikiančių ūkio subjektų koncentracija Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
miestų savivaldybėse yra net didesnė (skaičiuojant procentinę dalį 
šiose savivaldybėse nuo visų veikiančių šalies ūkio subjektų) negu 
paramos pagal BPD 2.2 priemonę koncentracija jose. Vadinasi, kai 
kuriose savivaldybėse gauta didesnė paramos dalis negu būtų 
gauta skirstant lėšas laikantis proporcingumo principo, pvz.: Šiaulių 
miesto savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų koncentracija – 4,4 
proc., paramos dalis – 6 proc., Birštono savivaldybėje atitinkamai 
0,1 proc. ir 0,8 proc., Pagėgių savivaldybėje atitinkamai 0,1 proc. ir 
0,4 proc. 
 
Lietuvos 2004 – 2006 metų BPD 2007 metų įgyvendinimo 
ataskaitoje teigiama, kad projektų paraiškų vertinimo metu ne 
didžiausiuose šalies miestuose įgyvendinamiems projektams buvo 
skirti papildomi vertinimo balai ir tokiu būdu parama skirta ne tik 
Lietuvos ekonominiuose centruose veikiantiems projektų 
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vykdytojams, tačiau ir esantiems nuo šių centrų nutolusiuose 
regionuose32. Visgi turimų duomenų analizė leidžia konstatuoti, kad 
lėšos darbo jėgos kompetencijos kėlimui geografiškai nepasiskirstė 
taip, jog būtų mažinami regionų išsivystymo netolygumai – parama 
nepadėjo sumažinti atotrūkio tarp geriausiai ir prasčiausiai 
išsivysčiusių šalies regionų. Taigi regionų išsivystymo netolygumų 
mažinimo tikslai lieka neįgyvendinti, nes tiek mažiausiai projektų 
parengusios, mažiausią paramą gavusios ir mažiausiai naudos 
gavėjų išmokiusios apskritys, tiek daugiausiai projektų 
parengusios, didžiausią paramą gavusios ir daugiausiai naudos 
gavėjų išmokiusios apskritys yra gerokai nutolusios nuo bendrojo 
šalies vidurkio pagal visus tris rodiklius. Šis disbalansas egzistuoja 
tiek apskričių, tiek savivaldybių lygmenyje. 
 
Atmestų ir nepatvirtintų paraiškų statistikos analizė rodo, jog 
pareiškėjai iš ekonomiškai silpnesnių regionų parengia mažiau 
paraiškų, tačiau jos yra kokybiškos. Tvirtinant projektus daugiausia 
atmesta Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos paraiškų. Tai rodo, 
kad apskrityse, kuriose įsikūrę didieji miestai yra gerai informuotos 
apie galimybes gauti paramą. Tuo tarpu gana žemas paraiškų iš 
kitų regionų atmetimas paneigia galimą prielaidą, jog ekonomiškai 
silpnesnės apskritys neturi pajėgumų parengti kokybiškas 
paraiškas. Nedidelės išlygos taikytinos tik Telšių, Marijampolės ir 
Tauragės apskritims – šiuose regionuose rengtų paraiškų atmesta 
kiek daugiau nei Panevėžio, Alytaus ar Utenos apskričių paraiškų. 
Ekonomiškai silpnesni regionai susiduria su kita problema – 
parengiamų paraiškų kiekis yra palyginti mažas. Tai greičiausiai 
lemia informacijos apie galimybes gauti paramą stoka. Paslaugų 
teikėjų (pareiškėjų, gavusių paramą ir mokiusių ne savo 
darbuotojus) vykdytų projektų analizė rodo, jog ekonomiškai 
silpnesniuose regionuose veikiantys ūkio subjektai rečiau įtraukiami 
į tokius projektus: daugiausiai mokyti naudos gavėjai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos apskričių, mažiausiai - naudos gavėjai iš 
Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskričių. Konsultacinės ir 
mokymo paslaugas teikiančios įmonės yra susitelkusios taip pat 
didžiuosiuose miestuose, tad joms patogiau tenkinti netoli 
veikiančių įmonių poreikius. Šios Konsultacinių ir mokymo paslaugų 
įmonės atlieka svarbų vaidmenį skleisdamos informaciją apie ES 
paramos galimybes savo potencialiems klientams. Jų veikla 
pirmiausia sustiprina miestuose veikiančių įmonių aktyvumą ir 
natūraliai didina jų prašomos ir gaunamos paramos dalį.  
 
Finansinės paramos pagal BPD 2.2 priemonę pasiskirstymas 
atitinka šalies ūkio poreikius, nes lėšos darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui pasiekė visus regionus ir koncentravosi apskrityse, 
savivaldybėse, kuriose skaitlingiausia tikslinė grupė. Regioninė 
paramos sklaida proporcinga ir BPD 2.3 priemonės atveju – 
didžiausia lėšų, skirtų specialistų mokymams, dalis pasiekė 
apskritis, kuriose didžiausia gyventojų koncentracija. Kita vertus, 
paramai koncentruojantis labiausiai išsivysčiusiuose regionuose, 
neužtikrinamas horizontaliojo tolygios regionų plėtros prioriteto 
įgyvendinimas. SFMIS duomenų analizė atskleidė, kad ekonomiškai 
silpnesnių regionų parengtos paraiškos kokybe (remiantis paraiškų 
atmetamumo rodikliu) nenusileidžia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos 
apskričių pareiškėjų paraiškoms. Nedidelis paraiškų iš tokių regionų 
                                          
 
 

32 Lietuva: Bendrasis programavimo dokumentas 2004 – 2006 metai. 2007 m. BPD įgyvendinimo 
ataskaita 
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kiekis liudija, kad paramos skyrimas turi būti labiau populiarinamas 
mažinant informacijos asimetriją tarp didžiųjų miestų ir nuo jų 
nutolusiose teritorijose veikiančių įmonių, taip užtikrinant bendrą 
šalies konkurencingumo augimą ir tolygų šalies regionų vystymąsi. 
 

 
Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD buvo siekiama sustiprinti 
nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, 
paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas 
didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti 
žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų 
Lietuvos gyventojų gerovę. Investicijos į žinioms imlių sektorių 
darbuotojų mokymą yra priemonė siekti žinių ekonomikos plėtros 
tikslo įgyvendinimo.  
 
BPD 2.2 priemonės projektai buvo įgyvendinami įvairiose 
ekonominėse veiklose, kurios sugrupuotos į žinioms imlius, 
tradicinius stabiliai augančius ir kitus ūkio sektorius.33 SFMIS 
duomenų analizė rodo, kad patvirtintos žinioms imlių sektorių 
darbuotojų mokymus numačiusios paraiškos sudaro 33 proc. (54 
paraiškos) visų BPD 2.2 priemonės paraiškų. Lygiai tokią pačią dalį 
sudaro ir tradicinių, stabilių sektorių paraiškos (55 paraiškos). Šis 
pasiskirstymas rodo, jog žinioms imlių sektorių pareiškėjai aktyviau 
siekė paramos, nes juose dirba tik 7,4 proc. visų Lietuvos užimtųjų. 
Tradiciniuose, stabiliai augančiuose sektoriuose 2004 m. 
duomenimis dirbo 37 proc. šalies užimtųjų. Santykinai mažesnį šių 
sektorių pareiškėjų aktyvumą lemia mažesnis aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų poreikis. Žinioms imlūs ir tradiciniai sektoriai apima 
44,4 proc. visų Lietuvos užimtųjų, jiems tenkanti patvirtintų 
paraiškų dalis – 66 proc. Didesnė parama atspindi spartesnę šių 
sektorių raidą, augantį investicijų ir kvalifikuotos darbo jėgos arba 
darbuotojų mokymo poreikį.  
 
Remiantis Statistikos departamento dirbančiųjų profesinio mokymo 
įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatais34, 2005 m. 
tiesioginės mokymo išlaidos vienam kursų dalyviui Lietuvoje sudarė 
vidutiniškai 855 Lt. Aktyviausiai į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
investavo finansinio tarpininkavimo sektorius – kursus organizavo 
63 proc. šią veiklą vystančių įmonių, vieno kursų dalyvio 
mokymams skyrusių vidutiniškai 1662 Lt (beveik dvigubai daugiau 
nei šalies vidurkis). Santykinai aktyviai darbuotojų kvalifikaciją kėlė 
kasybos ir karjerų eksploatavimo įmonės (48 proc. sektoriaus 
įmonių), elektros, dujų ir vandens tiekėjai (52 proc. įmonių). Visgi 
šiuose sektoriuose 2007 m. dirbo tik 3,5 proc. visų užimtų Lietuvos 
asmenų. Mažiausiai privačių investicijų darbuotojų mokymams 
skyrė viešbučių ir restoranų, apdirbamosios gamybos, transporto, 
sandėliavimo ir ryšių, didmeninės ir mažmeninės prekybos 
sektoriai, nors šių sektorių dirbantieji sudaro 44 proc. visų šalies 
užimtųjų asmenų.  
 

                                          
 
 

33 Ūkio sektorių priskyrimas atliktas vadovaujantis metodika išdėstyta ankstesniame VPVI tyrime 
„Magistrantūros ir Lietuvos ūkio poreikių atitikimas“. 

34 Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai. Tyrimo ataskaita, 
Statistikos departamentas prie LRV, Vilnius, 2007. 

2.4 Paramos pasiskirstymas pagal 
ekonomines veiklas 
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Atskirų ekonominių veiklų lygmens BPD 2.2 priemonės paramos 
analizė atskleidžia, kad darbuotojų mokymams skirtos lėšos kiek 
labiau koncentravosi keliose srityse. Didžiausią dalį paramą gavusių 
projektų sudarė patvirtintos švietimo, sveikatos priežiūros ir kitų 
komunalinių ir socialinių aptarnavimo veiklų (64 projektai), viešojo 
valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo (43 
projektai), apdirbamosios gamybos (32 projektai) pareiškėjų 
paraiškos.  
 
Didžioji dalis paramą pagal BPD 2.2 priemonės 1-ą finansuojamų 
veiklų sritį gavusių įmonių priklauso apdirbamosios gamybos (94 
įmonės), didmeninės ir mažmeninės prekybos (80 įmonių), 
nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos (79 įmonės) 
sektoriams. Šiomis ekonominėmis veiklomis užsiimančios įmonės 
sudaro 59,4 proc. visų įmonių-paramos gavėjų. Atsižvelgiant į 2005 
m. profesinio mokymosi įmonėse statistiką, apdirbamosios 
gamybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai yra tarp 
mažiausiai investuojančių į kvalifikacijos kėlimą (darbuotojų 
profesinį mokymą organizavo po 44 proc. šių sektorių įmonių), 
todėl paramos skyrimas šių sektorių įmonėms tikslingas. Kita 
vertus, parama pernelyg koncentruojasi keliuose sektoriuose, 
didėja tikimybė, kad paramos lėšas gauna įmonės, savomis lėšomis 
organizuojančios mokymus ir taip išstumiamos privačios 
investicijos. Nedidelė paramos gavėjų dalis priklauso absoliučiai 
mažiausiai mokymus organizuotiems viešbučių ir restoranų bei 
transporto, sandėliavimo; pašto ir telekomunikacijos ryšių 
sektoriams. Nors 2005 m. tik 27 proc. viešbučių ir restoranų 
ekonominę veiklą vystančių įmonių mokė savo darbuotojus, tačiau 
paramą pagal BPD 2.2 priemonę tegavo 12 šio sektoriaus įmonių. 
Transporto, sandėliavimo; pašto ir telekomunikacijos ryšių įmonių 
atveju paramą gavusių įmonių buvo 31, nors 2005 m. mokymus šio 
sektoriaus dirbantiesiems organizavo 41 proc. įmonių, t.y. mažiau 
nei apdirbamosios gamybos ar didmeninės ir mažmeninės prekybos 
sektoriuose.  
 
Suskaičiavus pagal BPD 2.2 priemonę projektus įgyvendinančius 
pareiškėjus ir jų partnerius nustatyta, jog priemonės parama 
pasiekė 795 veikiančius ūkio subjektus, iš jų 460 įmonių 
(pareiškėjai ir jų partneriai). Paramą gavusios įmonės sudaro 3 
proc. 2006 m. šalyje veikusių įmonių neskaičiuojant mikro įmonių. 
2006 m. šalyje veikė 53.128 įmonės (iš jų 37.795 mikro). Paramą 
gavusių įmonių dalis sumažėja iki 0,8 proc. priskaičiavus mikro 
įmones, tačiau pastarosioms gauti paramą buvo tik teorinės 
galimybės (dėl mažo darbuotojų skaičiaus, aukštų fiksuotų projekto 
administravimo sąnaudų, nepakankamų nuosavų išteklių). Mikro 
įmonės į BPD 2.2 priemonės paramą faktiškai galėjo pretenduoti tik 
per darbdavių asociacijas arba kelti darbuotojų kvalifikaciją 
paslaugų teikėjų organizuotuose mokymuose. Tikėtina, jog viena 
priežasčių, apribojusių galimybes paramai pasiekti didesnį naudos 
gavėjų kiekį buvo aukštas paramos intensyvumas. Didelėms 
paramos lėšoms pasiekiant tik labai mažą dalį potencialių naudos 
gavėjų yra neskatinama privataus investavimo į darbuotojų 
mokymą praktika. Paramos negavę ūkio subjektai neįgauna tokio 
investavimo patirties, o skiriama aukšto intensyvumo parama 
didele dalimi pakeičia privačias įmonių investicijas į darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą paramą gavusiose įmonėse.  
 
Santykinai didelė BPD 2.2 priemonės paramos dalis buvo skirta 
žinioms imlių sektorių darbuotojų kvalifikacijai kelti. Taigi ši 
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parama sudarė sąlygas siekti žinių ekonomikos plėtros tikslo. Kita 
vertus, parama neproporcingai koncentravosi keliuose sektoriuose, 
aplenkdama mažiausiai į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
investuojančius sektorius, išskyrus apdirbamąją pramonę, kurios 
įmonės sudarė gana didelę paramos gavėjų dalį. Parama pasiekė 
nedidelę dalį Lietuvos įmonių, ir todėl nebuvo sudarytos sąlygos 
formuotis platesnio darbdavių rato suvokimui apie investavimo į 
darbuotojų mokymą naudą ir įgyti tokio investavimo praktiką. 
 

 
Skirstant paramą įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui pagal 2.2 
priemonės 1-ą finansuojamų veiklų sritį, prioritetas buvo teikiamas 
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didžiąją dalį Lietuvos privataus 
sektoriaus ūkio subjektų sudaro mažos ir mikro įmonės. Didelės 
įmonės sudaro labai nedidelę dalį šalies įmonių, ypač didelių 
įmonių, turinčių daugiau negu 1000 darbuotojų 2006 m. Lietuvoje 
buvo 40. 
 
6 lentelė. Įmonių pasiskirstymas šalyje pagal dydį, procentais. 

Dirbančiųjų skaičius Procentas nuo visų šalies įmonių35 
1-9 71,1 proc. 
10-49 23,1 proc. 
50-250 5,1 proc. 
Daugiau negu 250 0,7 proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas36. 
 
Taigi, vidutinės įmonės Lietuvos kontekste yra pakankamai didelės 
ir turi daugiau galimybių mokyti darbuotojus negu mažos įmonės. 
Tai rodo ir darbuotojų mokymo praktika įmonėse. Statistikos 
departamento duomenimis, 2005 m. 88 proc. didžiųjų šalies įmonių 
organizavo savo darbuotojų profesinį mokymą. Dirbančiųjų 
kvalifikaciją kėlė 64 proc. vidutinių įmonių ir 40 proc. mažų. 
Statistikos analizė rodo, jog didelės įmonės ne tik aktyviai rengė 
savo darbuotojus kvalifikacijos kėlimo kursuose (78 proc. didžiųjų 
įmonių), tačiau organizavo ir kitokio pobūdžio mokymus (82 proc. 
didžiųjų įmonių). Tik 19 proc. mažųjų įmonių kėlė dirbančiųjų 
kvalifikaciją kursuose.  
 
7 lentelė. Dirbančiųjų profesinį mokymą organizavusios įmonės pagal 
mokymo būdus ir dirbančiųjų skaičiaus grupes 2005 m. (procentais, 
palyginti su visomis įmonėmis) 

Dirbančiųjų skaičius Kursai Kiti mokymai 
10-49 19 proc. 36 proc. 
50-250 43 proc. 59 proc. 
Daugiau negu 250 78 proc. 82 proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas37 
 
Todėl prioriteto teikimas MVĮ 2004 – 2006 m. buvo tik iš dalies 
tinkamas, tikslingiau būtų atskirti mažas ir vidutines įmones 

                                          
 
 

35 Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. Lietuvoje veikė 53128 įmonės. Į šį skaičių 
neįtraukiamos įmonės, kuriose dirba 0 samdomų darbuotojų. 

36 Statistikos departamentas. Smulkių, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2006. Vilnius: 
Statistikos departamentas, 2007. 

37 Statistikos departamentas. Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo 
rezultatai. Vilnius: Statistikos departamentas, 2007. 

2.5 Paramos pasiskirstymas pagal 
įmonių dydį 
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paramos teikimo sąlygose, nes jų mokymo apimtis ir pajėgumai 
nevienodi. Taip pat tikslinga būtų didinti paramos prieinamumą 
mikro įmonėms (pvz.: per asocijuotas struktūras, mokymai turėtų 
būti vykdomi projekto partneriams kartu, kad susidarytų 
pakankamos kursų dalyvių grupės). 
 
Nepaisant skirtingo investicijų į darbuotojų mokymą lygio šalyje, 
parama pagal BPD 2.2 priemonės 1-ą finansuojamų veiklų sritį tarp 
skirtingo dydžio įmonių pasiskirstė tolygiai. Iš 42638 paramą 
gavusių įmonių tik 40, t.y. 9,4 proc. buvo mikro įmonės. Tolygus 
paramos paskirstymas pagal įmonių dydį yra netinkamas. 137 
paramą gavusios mažos įmonės sudaro tik 1,12 proc. šalyje 
veikiančių to paties dydžio įmonių, struktūrinių fondų paramą 
darbuotojų mokymui gavo daugiau nei ketvirtadalis (25,76 proc.) 
didžiųjų šalies įmonių. Tikėtina, jog didelėms įmonėms teko 
didesnė priemonės lėšų dalis, atsižvelgiant į tai, jog didelės įmonės 
retai vykdė projektus asocijuotose struktūrose, o mažos įmonės 
tikėtina daugiausiai dalyvavo kaip partneriai asociacijų projektuose 
ar partnerystėse su kitomis įmonėmis.  
 
8 lentelė. Paramą pagal BPD 2.2 priemonės 1 finansuojamų veiklų sritį 
gavusios įmonės pagal dydį 

Dirbančiųjų 
skaičius 

Paramą 
gavusių 

įmonių kiekis 

Procentas nuo 
paramą gavusių 

įmonių 

Procentas nuo 
visų šalies 
įmonių39 

Procentas palyginti su 
visomis atitinkamo 
dydžio įmonėmis 

1-9 40 9,4 proc. 0,08 proc. 0,11 proc. 
10-49 137 32,2 proc. 0,26 proc. 1,12 proc. 
50-250 156 36,6 proc. 0,29 proc. 5,74 proc. 
Daugiau negu 250 93 21,8 proc. 0,18 proc. 25,76 proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Atsižvelgiant į faktą, kad mažos įmonės mažiau aktyviai investuoja 
į savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, o intervencijos pagalba 
pasiekiamas itin mažas jų skaičius, tolygus paramos pasiskirstymas 
yra netinkamas. MVĮ investicijų į mokymus skatinimo prioritetas 
2004 – 2006 m. buvo įgyvendinamas neefektyviai. 
 

 
Teikiant struktūrinių fondų paramą darbuotojų mokymui buvo 
siekiama paskatinti darbdavius daugiau investuoti į darbuotojų 
mokymą; paskatinti darbdavius, nevykdančius darbuotojų 
mokymų, pradėti organizacijose įgyvendinti šią praktiką. Lietuvoje 
darbuotojų mokymus vykdo sąlyginai nedidelė darbdavių dalis 
palyginti su ES vidurkiu – 2005 m. Lietuvoje mokėsi 15 proc. 
darbuotojų visose įmonėse, ES vidurkis – 33 proc. Mokymus vykdė 
46 proc. įmonių, palyginti su 1999 m. ES vidurkiu – 62 proc.40 Taip 
pat Lietuvoje nedideliu mastu išvystytas kryptingas, sistemingas 
žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. 2005 m. darbuotojų 
mokymus iš anksto planavo – buvo parengusios mokymo planus, 

                                          
 
 

 
39 Čia iš paramą gavusių privačiame sektoriuje veikiančių įmonių sąrašo buvo atmesti paslaugų teikėjai, 
įmonės, kurių įmonės kodas nenurodytas  SFMIS sistemos duomenyse ir įmonės, apie kurių dydį 2006 
m. statistikoje Statistikos departamentas neturi duomenų. 

40 Commission staff working document progress towards the Lisbon objectives in education and training. 
Indicators and benchmarks, 2008. 

2.6 Paramos pasiskirstymas pagal darbuotojų 
mokymo praktiką organizacijose  
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numačiusios lėšas, mažiau negu ketvirtadalis įmonių – 23 proc. 
Darbuotojų mokymo planus turėjo tik kas dešimta maža įmonė, 
turinti 10–49 darbuotojus41.  
 
2.2 priemonės rezultato lygmens rodiklis numato, jog parama 
turėjo būti skirta 5 proc. organizacijų, kuriose, pirmą kartą 
vykdomi darbuotojų mokymai. BPD 2007 m. ataskaitoje nurodoma, 
jog pirmą kartą teikiančių mokymą bendrovėje darbdavių dalis 
sudaro 16,81 proc.42. 99 proc. darbdavių atstovų dalyvavusių 
apklausoje nurodė, jog jų organizacijose iki projekto buvo vykdomi 
kokie nors darbuotojų mokymai. Didžioji dalis respondentų (64 
proc.) nurodė, jog jų atstovaujamos organizacijos turi ilgalaikius 
darbuotojų planus ir vykdo juos savo lėšomis. Mokymo planų neturi 
22 proc. paramos gavėjų, dar 13 proc. paramos gavėjų turi 
mokymo planus, kuriuos įgyvendina tik gavę struktūrinę paramą. 
Pusė paramos gavėjų paprastai organizuoja mokymus savo 
darbuotojams su išorės švietimo teikėjų pagalba (48 proc.), taigi 
vykdo struktūruotus mokymus. Pusė paramos gavėjų paprastai 
moko darbuotojus įmonės ar organizacijos jėgomis (45 proc.). 
Toliau pateikiamas atsakymų pasiskirstymas pagal paprastai, ne 
projekto metu, darbuotojams organizuojamų mokymų praktiką. 
 
9 lentelė. Darbuotojų mokymo praktika paramą gavusiose įmonėse ir 
organizacijose. 

Paramos gavėjų atstovų atsakymai į klausimą: „Kaip 
darbuotojams paprastai (ne projekto metu ) daugiausiai 
yra organizuojami mokymai?“ 

Atsakymų 
procentas 

Su išorės švietimo teikėjų pagalba 48 proc. 
Įmonės ar organizacijos jėgomis 45 proc. 
Kitur  7 proc. 
Mokymai neorganizuojami 1 proc. 
Paveikslas. Paramos gavėjų atstovų atsakymai į klausimą: 
„Ar Jūsų įmonė ar organizacija turi ilgalaikį savo 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą?“ 

Atsakymų 
procentas 

Turi ir vykdo savo lėšomis 64 proc. 
Turi, bet vykdo tik tada, kai gauna ES finansinę paramą 13 proc. 
Neturi  22 proc. 
 
Pagal 2.2 ir 2.3 priemonę paramą gavo privataus ir viešojo 
sektoriaus organizacijos. 2.2 priemonės atžvilgiu buvo siekiama 
ypač paskatinti privataus sektoriaus darbdavių investicijas į 
darbuotojų mokymąsi, iš dalies prisidedant, tačiau skatinat 
darbdavius taip pat prisidėti prie darbuotojų mokymų. Apklausos 
duomenimis, iš paramą darbuotojų mokymui gavusių įmonių, 
didelės įmonės dažniau turėjo mokymo planus, kuriuos vykdė savo 
lėšomis. Parama suteikta nedidelei daliai didelių įmonių, neturinčių 
mokymo planų. Taigi didelėms įmonėms buvo suteikta papildoma 
parama greta įmonės išleidžiamų lėšų darbuotojų mokymui. Iš 
paramą gavusių mažų ir vidutinių įmonių, paramą gavo didesnė 
procentinė dalis palyginti su didelėmis įmonių, neturinčių mokymo 
planų, tačiau ir MVĮ atžvilgiu parama buvo dažniau suteikta 
įmonėms turinčioms ir savo lėšomis vykdančioms mokymo planus. 
Mažos įmonės dažniausiai neturėto mokymo planų. Jų neturėjo 46 
proc. šių įmonių.  
 

                                          
 
 

41 Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai. Tyrimo ataskaita, 
Statistikos departamentas prie LRV, Vilnius, 2007. 

42 2007 metų Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento BPD įgyvendinimo ataskaita. 
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Nors dalis paramą gavusių įmonių neturi ilgalaikių mokymo planų, 
bet beveik visose paprastai organizuojami darbuotojų mokymai. 
Privačiame sektoriuje mokymai daugiau organizuojami pačios 
įmonės jėgomis. Mažose įmonėse kiek daugiau mokymai 
organizuojami išorės šveitimo teikėjų pagalba. Toliau pateikiamas 
turinčių ir neturinčių ilgalaikių darbuotojų mokymo planų įmonių 
pasiskirstymas pagal dydį ir įprastinė mokymo praktika paramą 
gavusiose įmonėse. 
 
10 lentelė. Darbuotojų mokymo praktika įmonėse. 

Ilgalaikiai darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
planai 

11 – 50 
darbuotojų  

51 – 250 
darbuotojų 

Daugiau negu 
250 darbuotojų 

Turi ir vykdo savo lėšomis 46 proc. 68 proc. 69 proc. 
Turi, bet vykdo tik tada, kai 
gauna ES finansinę paramą 

9 proc. 8 proc. 21 proc. 

Neturi  46 proc. 24 proc. 10 proc. 
Darbuotojų mokymo 
praktika įmonėse 

11 – 50 
darbuotojų  

51 – 250 
darbuotojų 

Daugiau negu 
250 darbuotojų 

Su išorės švietimo teikėjų 
pagalba 

55 proc. 48 proc. 35 proc. 

Įmonės jėgomis 36 proc. 44 proc. 52 proc. 
Kitur  9 proc. 4 proc. 14 proc. 
Mokymai neorganizuojami 0 proc. 4 proc. 0 proc. 
 
Viešojo sektoriaus organizacijos43 daugiausiai vykdo mokymus 
darbuotojams su išorės švietimo paslaugų teikėjų pagalba (52 
proc.), mažiau organizacijos jėgomis (43 proc.). 35 proc. 
respondentų atstovaujančių viešojo sektoriaus organizacijas 
nurodė, jog organizacija neturi ilgalaikių mokymo planų, tačiau 
mokymai organizuojami visose organizacijose. Tai reiškia, kad 
mokymai dažniausiai organizuojami pagal poreikį, sistemingai 
neplanuojant organizacijos žinių poreikio. Paramos poveikis šiuo 
atveju galėtų būti paskatinti sistemingiau planuoti mokymų 
poreikius. 
 
Apibendrinant apklausos duomenis galima daryti išvadą, kad, 
parama dažnai buvo skiriama įmonėms ir organizacijoms, kurios 
jau vykdė mokymus savo darbuotojams iki paramos gavimo ir 
dauguma netgi vykdė tai struktūruotai pagal ilgalaikius mokymo 
planus, su išorės švietimo teikėjų pagalba. Taigi paramos 
pasiskirstymo atžvilgiu nepakankamai užtikrintas įmonių, 
nevykdančių mokymų pritraukimas. 
 

 
BPD 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir 2.3 priemonės „Socialinės 
atskirties prevencija“ finansuotų veiklų atitikimas tikslinių grupių 
poreikiams buvo analizuojamas naudojant Viešosios politikos ir 
vadybos instituto specialiai atliktos BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
pareiškėjų ir jų partnerių apklausos apie darbuotojus, kurie 
dalyvavo mokymuose, bendrai finansuotuose pagal BPD, duomenis 
ir antrinius šaltinius: Statistikos departamento duomenis, 
                                          
 
 

43 Valstybės valdymo, viešųjų paslaugų teikimo organizacijos, valstybės ir savivaldybės įmonės, priskirtos 
ir pagal 2.3 priemonę paramą gavusios organizacijos, nes dalis atsakiusiųjų atstovauja valstybės 
įstaigas, o atstovaujantys viešąsias įstaigas priskirti prie viešųjų paslaugų teikėjų. 

2.7 Tinkamumas pagal visuomenės 
grupių poreikius  
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ankstesnių tyrimų neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje 
ataskaitas.  
 
Pagal J. Heckmano ir bendraautorių išplėtotą ir daugeliu empirinių 
tyrimų pagrįstą švietimo ciklo teoriją kompetencijų daugiklis lemia, 
jog investicijos, skiriamos švietimui viename mokymosi etape, ne 
tik tiesiogiai gausina kompetencijas, įgyjamas šiame etape, bet ir 
netiesiogiai didina kitų kompetencijų įgijimo galimybes ir 
produktyvumą kituose švietimo etapuose44. Todėl jaunesni, geriau 
išsilavinę ir aukštesnės kvalifikacijos asmenys turi geresnes 
galimybes įsisavinti mokymosi turinį ir jį panaudoti darbinėje 
veikloje. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl darbdaviai 
daugiau ir dažniau investuoja į šių asmenų mokymąsi. Tuo pačiu 
prastesnės galimybės mokytis kitų grupių asmenims lemia 
žemesnes jų pajamas ir dar žemesnes galimybes investuoti tiek į 
savo, tiek į savo vaikų švietimą. Dalis jų patenka į nepertraukiamą 
skurdo ir socialinės atskirties ratą. Dėl šios priežasties siekiama, 
kad valstybės investicijos į švietimą padėtų sumažinti privataus 
investavimo trūkumus ir paskatintų mažiau švietime dalyvaujančių 
visuomenės grupių mokymąsi, taip užtikrindamos lygias galimybes 
ir bendrą visuomeninę naudą. BPD 2.2 priemonės paramos 
pasiskirstymas pagal mokymų dalyvių amžių, išsilavinimą ir 
profesiją atspindi bendras įvairių darbuotojų grupių dalyvavimo 
mokymesi šalyje tendencijas. Struktūrinių fondų paramos dėka 
nebuvo paskatintas didesnis grupių, kurios rinkos sąlygomis mokosi 
mažiau dalyvavimas mokymuose.  
 
Palyginus 2005 m. EUROSTAT pateikiamus statistinius duomenis 
apie suaugusiųjų neformalaus mokymosi tendencijas šalies ūkyje 
pagal amžiaus grupes su Viešosios politikos ir vadybos instituto 
surinkta informacija apie BPD 2.2 priemonėje dalyvavusius 
darbuotojus, nustatyta, jog 2.2 priemonės lėšomis mokytų 
darbuotojų struktūra atitinka suaugusiųjų mokymosi tendencijas 
šalyje. Daugiausiai mokosi 35 – 44 metų amžiaus grupės asmenys 
- 37 proc. visų besimokančiųjų, 2.2 priemonės lėšomis mokėsi 32 
proc. tokio amžiaus darbuotojų. Tai atitinka Mokymosi visą 
gyvenimą memorandume išsakytą nuostatą, jog dėl demografinių 
tendencijų ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad darbo 
vietoje ir su profesija susijusių dalykų mokytųsi tie, kuriems per 
35. Mažiausiai šalyje mokosi priešpensijinio 55 – 64 m. amžiaus 
grupės asmenys - apie 9 proc. Priešpensijinio amžiaus darbuotojų, 
kurie mokėsi BPD 2.2 priemonės lėšomis, buvo maždaug 4 
procentiniais punktais daugiau nei vidutiniškai šios grupės asmenų 
mokėsi šalyje 2005 m. – 13 proc. BPD 2.2 priemonės investicijos 
nestipriai prisidėjo prie mokymosi galimybių prieinamumo 
priešpensinio amžiaus darbuotojams didinimo. Toliau pateikiami 
duomenys apie neformaliajame švietime dalyvaujančių asmenų 
grupes.  

                                          
 
 

44 Wöβmann, Ludger ir Gabriela Schütz. Efficiency and Equity in European Education and Training 
Systems. Tyrimo ataskaita, European expert network on economics of education (EENEE), 2006 m.  
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2 paveikslas. Dalyvaujantys 
neformaliajame švietime pagal amžiaus 
grupes. 

3 paveikslas. BPD 2.2 priemonės 
projektuose mokytų asmenų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 
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Šaltinis: EUROSTAT, 2005 Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos 

instituto surinkta informacija apie BPD 2.2. 
priemonės paramos pasiskirstymą 

 
Analizuojant darbuotojų, kurie mokėsi 2.2 priemonės lėšomis 
pasiskirstymą pagal išsilavinimą, nustatyta, kad BPD 2.2 priemonės 
projektų mokymai buvo daugiausiai skirti aukštesnįjį ir aukštąjį 
išsilavinimą turintiems asmenims. Viešosios politikos ir vadybos 
instituto surinktais duomenimis, 2.2 priemonės lėšomis mokėsi - 75 
proc. tokių asmenų. 2.2 priemonės lėšomis finansuoti mokymai 
buvo labiau koncentruoti į aukštesnio išsilavinimo grupes negu 
bendra mokymosi situacija šalyje. Šalyje daugiau mokosi labiau 
išsilavinę žmonės, tačiau koncentracija nėra tokia ryški (54 proc.), 
gana aktyviai mokosi ne tik asmenys turintys aukštąjį ir 
aukštesnįjį, bet ir vidurinį išsilavinimą (42 proc.). Toliau 
pateikiamas duomenų apie darbuotojų mokymąsi pagal išsilavinimą 
ir suaugusiųjų švietimą palyginimas.  
 

 

4 paveikslas. Dalyvaujantys neformaliame 
švietime pagal išsilavinimą. 

 

5 paveikslas. BPD 2.2 priemonės projektuose 
mokytų asmenų pasiskirstymas pagal 
išsilavinimą 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV45, 
2006 

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos 
instituto surinkta informacija apie BPD 2.2. 
priemonės paramos pasiskirstymą 



 

36 

BPD 2.2 priemonės lėšomis mokytų asmenų pasiskirstymas pagal 
pagrindines profesijų grupes atspindi pasiskirstymą pagal 
išsilavinimą, t.y. pirmos trys grupės (teisės aktų leidėjai, vyresnieji 
valstybės pareigūnai, įmonių, įstaigų, organizacijų ar kt. vadovai; 
specialistai ir jaunesnieji specialistai arba technikai) privalėtų turėti 
aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, 4-8 grupės – profesinį 
išsilavinimą ir 9 grupė (nekvalifikuoti darbuotojai) - išsilavinimo 
neturintys asmenys. Išanalizavus BPD 2.2 priemonės paramos 
pasiskirstymą pagal pagrindines profesijų grupes, nustatyta, kad 
daugiausiai asmenų, dalyvavusių mokymuose, buvo pirmų trijų 
pagrindinių profesijų grupių atstovai – šios profesijos atstovai 
sudaro apie 74 proc. visų mokytų darbuotojų. Šalyje taip pat šių 
profesijų grupės  mokosi daugiau negu kitų profesijų atstovai, 
tačiau jų skaičius yra šiek tiek mažesnis. Mažiausiai neformaliajame 
suaugusiųjų mokymuose tiek Viešosios politikos ir vadybos 
instituto, tiek Statistikos departamento surinktais duomenimis 
dalyvauja kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ar žuvininkystės 
darbininkai, įrenginių, mašinų operatoriai, kvalifikuoti darbininkai ir 
amatininkai, nekvalifikuoti darbininkai. Tačiau BPD 2.2 priemonėje 
šios profesijų grupės atstovai dalyvavo dar rečiau. Taigi BPD 2.2 
priemonės lėšomis nebuvo paskatintas žemesnio išsilavinimo ir 
kvalifikacijos asmenų mokymasis. Toliau pateikiamas 2.2 
priemonės projektuose mokytų asmenų ir asmenų, dalyvaujančių 
neformaliajame švietime šalyje pasiskirstymų palyginimas. . 
 

6 paveikslas. Dalyvaujantys neformaliajame švietime 
pagal pagrindines profesijų grupes  

7 paveikslas. BPD 2.2 priemonės projektuose mokytų 
asmenų pasiskirstymas pagal pagrindines profesijų grupes 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV46, 2006 Šaltinis: VšĮ. Viešosios politikos ir vadybos instituto surinkta 

informacija apie BPD 2.2. priemonės paramos pasiskirstymą  

                                                                                                  
 
 

45 2006 m. Suaugusiųjų švietimo tyrimas. Tyrimo ataskaita, Statistikos departamentas prie LRV. 
46 2006 m. Suaugusiųjų švietimo tyrimas. Tyrimo ataskaita, Statistikos departamentas prie LRV. 
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Mokymų darbuotojų pasiskirstymas įmonėse taip pat atitinka šalies 
mokymosi tendencijas. Mažiausiai mokymuose dalyvavo 3-8 
profesijų grupių darbuotojai ir nekvalifikuoti darbininkai. Daugiau 
mokyta aptarnavimo srities ir prekybos darbuotojai, nes įmonėms 
tai aktualu. 
 

11 lentelė. Mokytų įmonių darbuotojų pasiskirstymas (pateikti duomenys 
apie 7794 asmenis). 

Pagrindinės profesijų grupės N Procentas 
Teisės aktų leidėjas, vyresnysis valstybės 
pareigūnas, įmonių, įstaigų, organizacijų ar kt. 
vadovas 

1332 17 proc. 

Specialistas 3284 42 proc. 
Jaunesnysis specialistas arba technikas 746 10 proc. 
Jaunesnysis tarnautojas 276 4 proc. 
Aptarnavimo srities ar prekybos darbuotojas 1308 17 proc. 
Kvalifikuotas prekinio žemės ūkio ar žuvininkystės 
darbininkas 

-  -  

Kvalifikuotas darbininkas ar amatininkas 408 5 proc. 
Įrenginių, mašinų operatorius ar surinkėjas 166 2 proc. 
Nekvalifikuotas darbininkas 274 4 proc. 
Šaltinis: VšĮ. Viešosios politikos ir vadybos instituto surinkta informacija apie BPD 
2.2. priemonės paramos pasiskirstymą 
 
Kokybinių interviu su projektų vadovais metu gauti duomenys leido 
suformuluoti hipotezę, jog mokymai pirmiausiai skiriami 
perspektyviausiems, produktyviausiems darbuotojams, kurių 
galimybės ir motyvacija mokytis didesnė. Paramos gavėjų apklausa 
rodo, jog darbuotojų produktyvumas nebuvo svarbus veiksnys 
atrenkant darbuotojus mokytis. Didžiojoje dalyje respondentų 
atstovaujamų organizacijų darbuotojai mokymams parinkti 
nepriklausomai nuo jų produktyvumo, tačiau, kai buvo 
atsižvelgiama į darbuotojų produktyvumą – buvo parenkami 
produktyvesni, našesni darbuotojai. Nėra reikšmingų skirtumų tarp 
to, kokia dalis darbuotojų mokėsi, kokio dydžio yra organizacija, 
kokiam sektoriui (privačiam ar viešajam) organizacija priklauso.  
 
12 lentelė. Produktyvumo įtaka pasirinkimui, kuriuos darbuotojus mokyti. 

Produktyvumo įtaka pasirinkimui, kuriuos darbuotojus 
mokyti 

Atsakymų 
procentas  

Į darbuotojo darbo našumą nebuvo atsižvelgiama atrenkant 
darbuotojus mokymams 

75 proc. 

Mokyti daugiau produktyvūs darbuotojai  22 proc. 
Mokyti daugiau neproduktyvūs darbuotojai  3 proc. 

 
Interviu metu nustatyta, kad mokymų pirmenybė skiriama ilgiau 
dirbantiems darbuotojams, kai finansuojami brangūs profesiniai 
mokymai. Pirmenybė teikiama naujiems darbuotojams, kai reikia 
suteikti pradinius įgūdžius, išmokyti kaip dirbti įmonėje. „Viešosios 
politikos ir vadybos instituto“ surinktais duomenimis apie BPD 2.2 
priemonės paramos pasiskirstymą, skiriasi darbuotojų mokymo 
praktika viešajame sektoriuje ir įmonėse. Įmonėse mokyta didesnė 
dalis naujų ir nedidelį darbo stažą turinčių darbuotojų. Ilgesnio 
darbo stažo grupėms priklausantys darbuotojai daugiausiai mokyti 
teikiant paramą viešųjų organizacijų darbuotojų mokymams. 
Viešojo sektoriaus organizacijose ESF lėšomis daugiausiai mokyti 
didelį darbo stažą turintys darbuotojai (daugiau negu 10 metų). 
Tačiau parama nesusikoncentravo į atskiras darbo stažo grupes. 
Taigi parama nebuvo panaudota daugiausiai naujai priimtų 
darbuotojų mokymui. Didelę dalį BPD 2.2 priemonės finansuojamos 
programos sudarė asmenys, kurių darbo stažas yra didesnis negu 
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10 metų. Santykinai tolygus darbuotojų mokymas pagal darbo 
stažą ir didelis dėmesys ilgesnį darbo stažą turintiems 
darbuotojams, padeda įgyvendinti priemonės uždavinį – kelti 
dirbančių asmenų kvalifikaciją ir priderinti kvalifikaciją prie 
organizacijos poreikių. Toliau pateikiamas 2.2 priemonės 
finansuojamoje programoje dalyvavusių asmenų pasiskirstymas 
pagal darbo stažą.  
13 lentelė. BPD 2.2 priemonės finansuojamoje programoje dalyvavusių 
asmenų pasiskirstymas pagal darbo stažą (pateikti duomenys apie 12460 
asmenų) 
Stažo grupės (darbo trukmė iki 

mokymų pradžios) 
Mokytų asmenų procentas 

Viešasis sektorius Privatus sektorius 
Iki 1 metų 8 proc. 17 proc. 
1 – 3 metai 21 proc. 34 proc. 
3 – 5 metai 8 proc. 11 proc. 
5 – 10 metų 26 proc. 15 proc. 
Daugiau negu 10 metų 38 proc. 22 proc. 
Šaltinis: VšĮ. Viešosios politikos ir vadybos instituto surinkta informacija apie BPD 
2.2. priemonės paramos pasiskirstymą 
 
Teikiant paramą darbuotojų mokymui buvo siekiama paskatinti 
darbdavius daugiau mokyti socialiai pažeidžiamoms grupėms 
priklausančius asmenis. 2.2 priemonės gairėse pareiškėjams47 buvo 
išskirtos šios darbuotojų, esančių socialiai nepalankioje padėtyje  
grupės: 
  

 Asmenys, jaunesni negu 25 metų, anksčiau 
neturėję nuolatinio apmokamo darbo; 

 Asmenys, turintys rimtą negalią, atsiradusią dėl 
fizinio, protinio ar psichologinio negalavimo, bet vis 
dėlto galintys patekti į darbo rinką; 

 Užsieniečiai darbuotojai, kurie atvyksta ar yra 
atvykę į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos 
valstybių, arba užsieniečiai darbuotojai, tapę 
Lietuvos Respublikos nuolatiniais gyventojais, 
kuriems, kad pradėtų darbinę veiklą, reikalingas 
profesinis ir/ar kalbos mokymas; 

 Asmenys, norintys grįžti į darbą po mažiausiai trejų 
metų pertraukos, ir ypač asmenys, kurie paliko 
darbą dėl sunkumų derinant savo darbą ir šeimyninį 
gyvenimą, pirmuosius šešis mėnesius po 
įdarbinimo; 

 Asmenys, vyresni nei 45 metų, kurie nėra įgiję 
aukštesnio nei vidurinis ar jam prilyginto 
išsilavinimo; 

 Buvę bedarbiai pirmuosius šešis mėnesius po 
įdarbinimo, jei prieš įdarbinant šie asmenys 12 
mėnesių iš eilės neturėjo darbo. 

                                          
 
 

47 Gairės pareiškėjams. Pagal Lietuvos 2004–2006 M. bendrojo programavimo dokumento prioriteto 
„žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas“. Kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.20-02 
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14 lentelė. Socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausančių darbuotojų 
dalyvavimas projektuose. 

Socialiai pažeidžiamų 
darbuotojų grupės   

Šiai grupei 
priklausantys 
darbuotojai 

mokyti projekte 

Nemokyti, nes 
tokių darbuotojų 
nebuvo įmonėje 
ar organizacijoje 

Nemokyti, 
nes mokyti 

kiti 
darbuotojai 

Sunku 
pasakyti 

Asmenys, jaunesni negu 25 metų, 
anksčiau neturėję nuolatinio 
apmokamo darbo 

33 proc.  43 proc. 17 proc. 7 proc. 

Asmenys, turintys rimtą negalią 8 proc.  78 proc. 10 proc. 3 proc. 

Migrantai darbuotojai, atvykę į 
Lietuvos Respubliką ir tapę 
nuolatiniais gyventojais 

2 proc. 84 proc. 10 proc. 3 proc. 

Asmenys, grįžę į darbą po 
mažiausiai trejų metų pertraukos 

17 proc. 60 proc. 8 proc. 16 proc. 

Asmenys, vyresni nei 45 metų, 
neįgiję aukštesnio nei vidurinis ar 
jam prilyginto išsilavinimo 

25 proc. 51 proc. 14 proc. 10 proc. 

Buvę bedarbiai pirmuosius šešis 
mėnesius po įdarbinimo, jei prieš 
įdarbinant šie asmenys 12 
mėnesių iš eilės neturėjo darbo 

11 proc. 62 proc. 11 proc. 16 proc. 

 
Dažniausiai tokių darbuotojų paramą gavusioje organizacijoje 
nebuvo. Tokiu atveju problema yra ne ta, kad darbdaviai mažiau 
investuoja į šiuos darbuotojus, tačiau tai kad šie socialiai 
pažeidžiami asmenys nepatenka į darbo rinką. Mokymai vyresnio 
amžiaus arba jaunesniems negu 25 m. asmenims buvo skirti 
didesniame organizacijų skaičiuje, tačiau šių grupių atstovai mokyti 
nedideliu mastu – projekte įtraukiama sąlyginai nedaug tokių 
darbuotojų.  
 
Nors BPD 2.2 priemonėje vienas iš horizontaliųjų prioritetų yra 
lygių galimybių užtikrinimas, iš Viešosios politikos ir vadybos 
instituto surinktos informacijos apie darbuotojus dalyvavusius šioje 
programoje, matyti, kad įgyvendinant programą mokymai 
finansuoti pagal bendras mokymosi šalyje tendencijas. Dalies 
mažiausiai besimokančiųjų dirbančiųjų grupių dalyvavimas BPD 2.2 
priemonės finansuotuose mokymuose yra žemesnis negu įprastai.  
 

 
Paramos teikimo tikslas buvo suformuluotas labai plačiai. 
Priemonės intervencijos buvo skirtos skirtingų rezultatų 
įgyvendinimui ir nevienodu mastu siejosi su priemonės tikslu. 
Nesant konkrečiai apibrėžtų uždavinių parama daugiausiai pasiekė 
tas dirbančiųjų grupes, į kurių mokymąsi daugiausiai investuojama 
rinkos sąlygomis: jaunus, gerai išsilavinusius specialistus ir 
vadovus, didelių įmonių darbuotojus. Daugiausiai mokėsi tos 
gyventojų grupės, mokymus vykdė tokio tipo įmonės, kurios tai 
daro dažniausiai rinkos sąlygomis. Kai kurie priemonės uždaviniai 
implicitiškai buvo konkretizuoti specifiniuose atitikties kriterijuose ir 
teikiant skirtingus paramos intensyvumus: parama MVĮ, socialiai 
pažeidžiamoms darbuotojų grupėms. Šie uždaviniai vertinimo 
laikotarpiu nebuvo įgyvendinti. Paramos teikimo sąlygos buvo 
nepakankamos siekiant šių uždavinių. Taip pat, priemonė neapėmė 
tokių reikšmingo uždavinio – paskatinti mažiausiai besimokančių 4-
8 pagrindinių profesijų grupių ir nekvalifikuotų darbuotojų 
mokymąsi. Paramos teikimo sąlygos neskatino įmonių prisidėti 
didesne privataus finansavimo dalimi prie darbuotojų mokymo.  

Apibendrinimas  
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  3. EFEKTYVUMAS  

Šioje dalyje pateikiamas programos efektyvumo vertinimas. 
Pirmiausiai įvertinama, kaip panaudoti programos finansiniai 
ištekliai, siekiant nustatyti veiksnius, mažinančius mokymų 
sąnaudas. Tai atliekama analizuojant SFMIS kaupiamus BPD 2.2 ir 
2.3 priemonių techninius priežiūros duomenis. Taip pat pateikiami 
kokybinės efektyvumo analizės rezultatai. Atliekant kokybinę 
efektyvumo analizę, siekiama nustatyti ar išoriniai veiksniai trukdė 
pasiekti projektų tikslus ir padidino projektų valdymo sąnaudas. 
Kokybinė efektyvumo analizė atlikta remiantis paramos gavėjų 
apklausos duomenimis, kokybiniais interviu su projektų vadovais ir 
kokybine galutinių projektų ataskaitų analize.  
 

 
Kokybinė galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų analizė rodo, 
kad tiesioginės mokymų išlaidos sudaro tik dalį projekto išlaidų. 
Nemaža paramos lėšų dalis panaudojama projektų 
administravimui, viešinimui, dirbančiųjų darbo užmokesčio 
apmokėjimui. Pastaroji išlaidų kategorija kai kuriuose projektuose 
sudarė 26-33 proc. galutinių išlaidų. Projektų dalyvių išlaidų dalis 
dar didėjo, jei buvo numatomos lėšos dalyvių kelionėms ir 
pragyvenimui. Projektų administravimo kaštai taip pat pastebimai 
mažino tiesiogiai mokymams skirtų lėšų dalį – administravimui 
skirtos lėšos atskiruose projektuose sudarė nuo 4 iki 20 proc. 
projekto deklaruotų išlaidų. Administravimo išlaidų procentinė dalis 
nuo galutinių išlaidų didžiausia buvo projektuose, kuriuose mokytas 
nedidelis naudos gavėjų kiekis. Be jau minėtų išlaidų, dar 
vidutiniškai 4 proc. (nuo 1 proc. iki 8 proc.) paramos lėšų buvo 
panaudota „kitoms išlaidoms“ – audito paslaugoms, informacijos 
sklaidai ir reklamai – apmokėti. Visos šios išlaidos lėmė, jog dalis 
paramos gavėjų mokymams įsigyti ir įgyvendinti skyrė mažiau 
negu pusę projekto lėšų. 
 
Paskelbtame naujojo laikotarpio kvietime teikti paraiškas paramai 
gauti skirtame įmonių žmogiškųjų išteklių tobulinimui yra nustatyta 
lėšų, skiriamų projekto administravimui, riba. Augant projekto 
finansinei apimčiai, mažėja procentinė dalis skiriama 
netiesioginėms projekto išlaidoms, skiriama 8 – 20 proc.48 
Suformuluoti reikalavimai dėl išlaidų viešinimui. Išlaidos viešinimui 
turi būti pagrįstos ir apskaičiuotos proporcingai projekto tikslams 
bei veiklų pobūdžiui ir neturi viršyti 0,5 procento tinkamų 
tiesioginių finansuoti projekto išlaidų49. Dalyvių kelionių, 
komandiruočių išlaidos lieka tinkamomis projekto išlaidomis.  

                                          
 
 

48 Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-
SADM-01 priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 
patvirtinimo. 2008 m. kovo 31 d. Nr. A1-96, Vilnius. 

49 Ten pat. 

3.1 Išlaidų kategorijų analizė 
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Analizuojant, kiek kainavo išmokyti vieną asmenį, iš SFMIS gauti 
duomenys nagrinėjami keliais pjūviais. Įvertinami kvalifikacijos 
kėlimo kainų skirtumai atskirose finansuojamų veiklų srityse, 
analizuojama vidutinė viešųjų ir privačių pareiškėjų organizuotų 
mokymų kaina ir partnerystės įtaka darbuotojų rengimo kaštams. 
Bendra vidutinė mokymų kaina šioje analizėje yra lygi bendrai 
vidutinei deklaruotinų paramos lėšų daliai tekusiai vienam 
išmokytam asmeniui pagal SFMIS 2008-05-30 d. duomenis.  
 
Pramonės, verslo įmonių darbuotojų mokymui teko kiek daugiau 
negu 134 mln. Lt, t.y. maždaug 64 proc. visų BPD 2.2 priemonės 
lėšų. Gauta parama panaudota beveik 47 tūkst. naudos gavėjų 
mokymui. Vidutinė 1 asmens mokymams tenkanti lėšų dalis 
atskiruose projektuose dažniausiai (87 proc. atvejų) svyravo nuo 
1000 Lt iki 17000 Lt. Šį svyravimą lėmė tai, jog atskiros įmonės 
identifikavo skirtingus poreikius, rinkosi joms aktualius mokymus: 
mokė darbuotojus užsienio kalbų, projektų vadybos, verslumo, 
lavino darbo kompiuteriu įgūdžius (bendrieji mokymai) arba vykdė 
įvairius specialiuosius mokymus (pavyzdžiui, medienos apdirbimo 
staklininkų, vamzdynų klojėjų mokymus ir pan.). Be to, mokymai 
buvo nevienodo intensyvumo ir trukmės, juose dalyvavo skirtingo 
dydžio naudos gavėjų grupės.  
 
Pirmojoje BPD 2.2 priemonės finansuojamų veiklų srityje mažiausia 
1 asmeniui tekusi paramos lėšų dalis yra 364 Lt, o didžiausia – 
102911 Lt. Iš skaičiavimo nepašalinus ekstremumų, vidutinė 
vienam asmeniui tenkanti paramos lėšų dalis yra 7641 Lt. Tuo 
tarpu sumažinus imtį ir pašalinus 5 proc. išsiskiriančių atvejų, 
vidutinė 1 asmeniui tenkanti suma sumažėja iki 5930 Lt. Abiem 
atvejais sumos patenka į pasikliautinį 5561-9720 Lt vienam 
asmeniui tenkančių paramos lėšų intervalą. Šis intervalas rodo 
tipiškiausią 1 asmeniui tenkančią paramos lėšų dalį. 
 
SFMIS duomenų analizė rodo, kad 50 proc. finansuojamų veiklų 
srities projektų 1 asmeniui tenkanti paramos lėšų dalis neviršijo 
4772 Lt sumos (statistinė mediana). Šie projektai išsiskyrė tuo, 
kad arba iki nagrinėjamo laikotarpio įmonės sugebėjo išmokyti 
didesnį (negu planuota) naudos gavėjų kiekį, arba išnaudojo 
mažesnę (negu planuota) paramos lėšų dalį. Kituose 50 proc. 
projektų 1 asmeniui tekusi paramos lėšų dalis viršijo 4772 Lt sumą 
ir koncentravosi 5000-16000 Lt ribose. Dalyje šių projektų, kaip ir 
išskirčių atveju, dėl pratęstos projektų trukmės, užsitęsusių viešųjų 
pirkimų ir kitų problemų buvo išmokytas mažesnis naudos gavėjų 
kiekis, negu planuota. Be to, šiuose projektuose vykdyti didesnių 
kaštų reikalaujantys specialieji mokymai, rengiamos nedidelės 
specialistų grupės arba organizuojami brangesni aukščiausios 
grandies vadovų mokymai. Tai didino paramos lėšų dalį, tenkančią 
1 naudos gavėjui. Toliau lentelėje pateikiami statistiniai rodikliai, 
iliustruojantys 1 asmeniui tenkančių paramos lėšų dalies 
svyravimus pramonės, verslo įmonių dirbančiųjų mokymo veiklų 
srityje. 

 

3.2 Lėšų, skirtų išmokyti vieną naudos 
gavėją, analizė 

Pagal remiamas 
veiklų sritis 
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15 lentelė. 1 pramonės ir verslo įmonių dirbančiajam tenkanti paramos lėšų 
dalis 

 Suma 
litais 

Mokymų 
kaina 

Vidutinė kaina 7640,8 

95% Pasikliautinis intervalas vidutinei 
kainai 

Žemiausia riba 5561,3 

Aukščiausia riba 9720,3 

Vidurkis be 5% kraštutinių reikšmių 5929,6 

Mediana 4771,6 

Standartinis nuokrypis 11746,5 

Mažiausia reikšmė 363,7 

Didžiausia reikšmė 102911,3 

Vienam išmokytam naudos gavėjui tenkančios lėšos (aritmetinis vidurkis) 2856,3 

Šaltinis: SFMIS duomenų bazės 2008-05-28 d. duomenys. 

 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymui 
teko beveik 60 mln. Lt paramos lėšų. Jos buvo panaudotos 
išmokyti 20884 asmenis. Atskiros institucijos ir įstaigos planavo ir 
įgyvendino skirtingo intensyvumo ir turinio mokymų programas: 
atskiruose projektuose skyrėsi kursų trukmė, buvo pasirenkami 
nevienodi bendrieji mokymai, vykdytas skirtingas mokymo 
programų kiekis, kai kuriems darbuotojams numatytas 
stažavimasis užsienyje. Dėl šių priežasčių paramos lėšų dalis, 
tenkanti 1 naudos gavėjui, kiekviename projekte buvo skirtinga. 25 
proc. projektų 1 asmeniui teko mažesnė negu 1679 Lt suma, kai 
tuo tarpu kituose 25 proc. projektų ji buvo nemažesnė negu 5824 
Lt. Likusiuose 50 proc. projektų 1 asmeniui tekusi paramos lėšų 
dalis svyravo 1679-5824 Lt intervalo ribose. Mažiausia 1 asmens 
kvalifikacijos kėlimui tekusi suma buvo 262 Lt, o didžiausia – 
11751 Lt, tačiau dažniausiai svyravo nuo 1700 Lt iki 5600 Lt. 
Nepašalinus iš skaičiavimų ekstremumų, vidutinė 1 naudos gavėjo 
rengimo kaina buvo 4055 Lt. Tuo tarpu neįtraukiant 5 proc. 
labiausiai nuo sąlyginio standarto (1700-5600 Lt) nukrypstančių 
atvejų, vidutinė kaina kiek pakinta ir sumažėja iki 3852 Lt. 
vidutinės kainos standartinis nuokrypis yra didelis, todėl 1 asmeniui 
tenkanti paramos lėšų dalis statistiškai gali didėti arba mažėti 3178 
Lt. Toliau lentelėje pateikiami statistiniai rodikliai, iliustruojantys 1 
asmeniui tenkančių paramos lėšų dalies svyravimus valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymo veiklų srityje 

 
16 lentelė. 1 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiajam 
tenkanti paramos lėšų dalis  

 Suma 
litais 

Mokymų 
kaina 

Vidutinė kaina 4055,3 

95% Pasikliautinis intervalas vidutinei 
kainai 

Žemiausia riba 3254,9 

Aukščiausia riba 4855,7 

Vidurkis be 5% kraštutinių reikšmių 3852,8 

Mediana 3021,6 
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Standartinis nuokrypis 3178,2 

Mažiausia reikšmė 261,7 

Didžiausia reikšmė 11750,7 

Vienam išmokytam naudos gavėjui tenkančios lėšos (aritmetinis vidurkis) 2865 

Šaltinis: SFMIS duomenų bazės 2008-05-28 d. duomenys. 

Kitos trys finansuojamų veiklų sritys gavo nedidelę paramos lėšų 
dalį: 3 veiklų sričiai skirta beveik 4,4 mln. Lt, 4 veiklų sričiai – 9,7 
mln. Lt, 5 veiklų sričiai – 1,2 mln. Lt. Atskiruose socialinės 
partnerystės plėtojimo projektuose 1 asmeniui tenkanti paramos 
lėšų dalis kito nuo 2576 Lt iki 7400 Lt. Mažesnė 1 naudos gavėjui 
tenkanti suma buvo projektuose, kuriuose ugdyti tik kelių 
bendrovių darbuotojų profesinių sąjungų narių instituciniai 
gebėjimai arba tiesiog kelta profesinių sąjungų lyderių ir 
darbuotojų atstovų informacinio raštingumo gebėjimai ir užsienio 
kalbų žinios. Daugiau nei du kartus didesnė paramos lėšų dalis teko 
naudos gavėjams socialinės partnerystės projektuose, kuriais 
steigtos sektorinės dvišalės tarybos arba mokyti dviženklio įmonių 
skaičiaus darbuotojai skirtinguose šalies regionuose. Iš viso 
socialinės partnerystės plėtojimo srityje išmokyti 1499 naudos 
gavėjai.  

Kompiuterinio raštingumo srityje išmokyti 62849 asmenys, iš jų 
47900 „Langas į ateitį“ projekto metu. 1 asmens mokymų vidutinė 
kaina - 830 Lt, tačiau atskiruose šios srities projektuose 1 asmeniui 
tenkanti suma svyravo nuo 169 Lt iki 2423 Lt. Tuo tarpu 
probleminių sričių gyventojų perkvalifikavime ir kvalifikacijos 
kėlime dalyvavo 875 asmenys ir kiekvieno iš jų mokymui 
vidutiniškai teko po 1324 Lt paramos lėšų.  

 

1 asmeniui tenkančios paramos lėšų dalies skirtumus atskirose 
finansuojamų veiklos srityse lėmė skirtingas mokymų pobūdis ir 
krūvis, tekęs besimokiusiems asmenims. Pavyzdžiui, dauguma 
kompiuterinio raštingumo mokymų vykdyti pagal standartinę 
programą, siekiant suteikti pradinius kompiuterių vartojimo 
įgūdžius. Todėl vieno asmens išmokymo kaina šioje veiklos srityje 
buvo santykinai žema. Tuo tarpu aukštos kvalifikacijos darbininkų 
ar specialistų kvalifikacijos tobulinimas greičiausiai vyko 
individualizuotai, pritaikant mokymų turinį prie kiekvienos 
besimokančiųjų grupės poreikių.  

 
Pareiškėjo juridinio asmens forma stipriai lemia vidutinę vienam 
išmokytam asmeniui tenkančių deklaruotinų paramos lėšų dalį. 
Viešųjų juridinių asmenų įgyvendintuose projektuose 1 išmokytam 
asmeniui teko 3852 Lt. Privataus sektoriaus darbuotojų mokymai 
kainavo kur kas daugiau: privačių juridinių asmenų ir jų asociacijų 
projektuose bendra vidutinė deklaruotinų paramos lėšų dalis 
tenkanti vienam išmokytam asmeniui siekė 5896 Lt. neįtraukiant 
asociacijų už vidutinę 2534 Lt sumą vykdytus privačių juridinių 
asmenų mokymus (mokymai pagal „Parama pramonės, verslo 
įmonių dirbančiųjų mokymui“ priemonę), privataus sektoriaus 
mokymai vienam asmeniui kainavo 6325 Lt, t.y. 1,6 karto daugiau 
nei viešojo sektoriaus pareiškėjų mokymai.  
 
Išskirtina atskira paslaugų teikėjų (paramos gavėjų, gavusių 
paramą, tačiau mokiusių ne savo, bet kitų įmonių darbuotojus ar 
įstaigų tarnautojus) projektų grupė, į kurią patenka 23 projektai. 

Pagal paramos 
gavėjo juridinio 
asmens formą 
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Bendra vidutinė deklaruotinų paramos lėšų dalis 1 naudos gavėjui, 
mokytam paslaugų teikėjų buvo 1332 Lt. Kadangi pagal 19 iš šių 
projektų buvo organizuojami mokymai viešojo sektoriaus 
darbuotojams, tai šio sektoriaus vidutinė vieno asmens mokymų 
kaina mažėjo nuo 3852 iki 3163 Lt.  
 
BPD 2.3 priemonės atveju bendra vidutinė specialistų mokymų 
kaina siekė 4084 Lt, t.y. buvo gana panaši į 2.2 priemonės viešųjų 
juridinių asmenų mokymo kainą (3852 Lt). Visgi BPD 2.3 
priemonės 1 naudos gavėjo mokymų kaina – tai rezultato, o ne tik 
specialisto mokymų kaina. Ši priemonė skirta socialinės atskirties 
prevencijai ir socialinės rizikos grupių integracijai, todėl SFMIS 
duomenyse nėra išskiriama atskira biudžetinė eilutė, kurioje būtų 
nurodoma, kokią dalį projekto vertės sudaro specialistų mokymų 
kaštai. Iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) gauti specialistų 
mokymams numatytų lėšų duomenys apima ne tik kvalifikacijos 
kėlimo kursus, tačiau ir programų rengimą, tyrimų atlikimą, 
technikos įsigijimą. Kaip paaiškėjo interviu metu, būtent tai lėmė 
labai didelius paramos lėšų, tenkančių vienam išmokytam 
asmeniui, svyravimus. Mažiausia vidutinė vieno specialisto 
mokymams skirta suma siekė 27,15 Lt. Tuo tarpu dalies projektų 1 
asmeniui tenkančios paramos dalis stipriai augo dėl specifinių 
kiekvienos socialinės rizikos grupės poreikių – buvo kviečiami 
užsienio specialistai, praktikoje taikantys specialiai neįgaliesiems 
sukurtas programas, organizuojamos atskiros mokymų grupės 
vienodą negalią turintiems asmenims ir pan.  
 
Pagal BPD 2.2 priemonę privataus sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas kainuoja maždaug du kartus daugiau nei 
viešojo. Vidutinė 1 asmeniui tenkanti paramos lėšų dalis mažėja 
(mažėja mokymų kainos) projektus vykdant per asocijuotas 
struktūras (privataus sektoriaus atveju) arba dalyvaujant 
„paslaugos teikėjų“ vykdomuose mokymuose (tiek privataus, tiek 
viešojo sektorių atveju). Tuo tarpu BPD 2.3 priemonės vidutinės 
specialistų mokymų kainos yra labai netolygios ir svyruoja dėl 
skirtingo projektų pobūdžio, specifinių tikslinių grupių poreikių ir 
programų rengimo kaštų įtraukimo į specialistų mokymams skirtų 
lėšų biudžetinę eilutę. 
 
Kokybinių interviu su projektų vadovais metu nustatyti projektų 
vykdymo asocijuotose struktūrose efektyvumo veiksniai. Pirma, 
asociacijai administruojant projektą sumažinamos projekto 
administravimo sąnaudos iš karto keletui ar dideliam skaičiui 
įmonių. Antra, organizuojant bendrus mokymus, kuriuose mokosi 
asociacijos vienijamų įmonių darbuotojai sukuriamas masto 
ekonomijos efektas. Tai ypač aktualu mažoms įmonėms, 
neturinčioms resursų įgyvendinti atskirus projektus. Kai įmonė 
vykdo projektą pati, keliems specialistams sunkiau nupirkti atskirus 
mokymus, darbuotojai siunčiami į bendrus kursus, ne taip glaudžiai 
susietus su įmonės problemomis. Trečia, mokymai grupuojami ne 
tik pagal mokymosi poreikius, bet ir pagal vietą. Geografinė 
mokymų vyksmo vieta taip pat labai svarbi, nes darbuotojas turi 
atvykti į mokymus.  
 
Sektorinė partnerystę skatinti papildomais balais numatyta 
kvietime įmonėms teikti paraiškas darbuotojų mokymui. Skatinama 
sektorinė partnerystė – projektų vykdymas asocijuotose 
struktūrose, kai projektą vykdo asociacija, vienijanti konkretaus 
sektoriaus įmones; projekto metu planuojama įgyvendinti bendrus 
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sektoriaus darbuotojų mokymus; profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo poreikis pagrįstas atliktu sektoriniu tyrimu. Toks 
paramos teikimo sąlygų formulavimas turėtų paskatinti projektų 
įgyvendinimo efektyvumą ir rezultatyvumą taip pat poveikį 
sektoriaus mastu. 

 
BPD 2.2 priemonės SFMIS duomenų (daliai projektų tebesitęsiant ir 
nesant galutinių duomenų) analizė rodo, kad partnerystė neturėjo 
teigiamos įtakos efektyviam paramos lėšų panaudojimui. Vertinant 
planuotus projektų įgyvendinimo rezultatus, partnerystė turėjo 
sumažinti 1 asmeniui tenkančią paramos lėšų dalį maždaug 600 Lt, 
tačiau pasiektų rezultatų analizė rodo, kad tiek projektuose su 
partneriais, tiek projektuose be partnerių vidutinė 1 asmeniui 
tenkanti paramos lėšų dalis buvo labai panaši. Projektuose, 
kuriuose pareiškėjai turėjo 1-5 partnerius, darbuotojai buvo 
mokomi už vidutinę 4498 Lt sumą, tačiau pastaroji ne mažėjo, o 
kiek augo didėjant partnerių skaičiui. Vadinasi, šios priemonės 
atveju partnerystė buvo išnaudota neefektyviai. 
 
BPD 2.3 priemonės mokymų kaštų analizė pagrindžia ekonominę 
partnerystės naudą vykdant projektus. Pareiškėjai, vykdę projektus 
su partneriais, vieną naudos gavėją mokė už vidutiniškai 3615 Lt. 
Tuo tarpu kituose projektuose vienam išmokytam asmeniui 
tenkanti dalis siekė 4312 Lt.  
 
Partnerystės neefektyvumą galėtų paaiškinti didesni 
administravimo kaštai, kuriuos patiria pareiškėjas 
administruodamas partnerių iš skirtingų regionų (pavyzdžiui, 
vykdant skirtingų savivaldybių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą) 
mokymus; papildomos kelionių išlaidos, jei mokymų dalyviams 
tenka atvykti į visiems vienoje vietoje teikiamus mokymus. 
Tikėtina, kad augant partnerių skaičiui augo ir projekto 
administravimo ir koordinavimo sąnaudos, kurios padidino ir 
bendrą vidutinę deklaruotinų paramos lėšų dalį tenkančią vienam 
išmokytam asmeniui. Įmanoma, jog akivaizdesnė partnerystės 
nauda atsiskleistų didinant mokymų prieinamumą mikro dydžio 
įmonėms ir taip plečiant paramos sklaidą. Toliau lentelėje 
pateikiamas paramos pasiskirstymo lyginimas atskyrus projektus, 
įgyvendinamus su partneriais ir be partnerių. 
 
17 lentelė. 1 dirbančiajam tenkanti paramos lėšų dalis projektuose 
įgyvendinamuose ir partneriais ir be partnerių 

Be partnerių Suma 
litais 

Mokymų 
kaina 

Vidutinė kaina 5925.4 

95% Pasikliautinis intervalas vidutinei 
kainai 

Žemiausia riba 4228.2 

Aukščiausia riba 7622.6 

Vidurkis be 5% kraštutinių reikšmių 4569.2 

Vienam išmokytam naudos gavėjui tenkančios lėšos (aritmetinis vidurkis) 
*vidurkis be projekto „Langas į ateitį“ 

1088.4* 
(1951.2) 

Su partneriais Suma 
litais 

Mokymų 
kaina 

Vidutinė kaina 5808.2 

95% Pasikliautinis intervalas vidutinei Žemiausia riba 3854.5 

Pagal 
partnerystę 
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kainai Aukščiausia riba 7761.8 

Vidurkis be 5% kraštutinių reikšmių 4789.1 

Vienam išmokytam naudos gavėjui tenkančios lėšos (aritmetinis vidurkis) 2673.1 

Šaltinis: SFMIS duomenų bazės 2008-05-28 d. duomenys. 
 
Paramos gavėjų atstovų apklausa ir interviu leido nustatyti, kad 
partnerystės efektyvumą mažino pasyvus partnerių vaidmuo 
įgyvendinat projektą. Efektyvumas mažėjo dėl pareiškėjui 
tenkančio krūvio, išaugančio vykdant projektą su partneriais. 
Apklausos duomenys rodo, jog partneriams ir pareiškėjams tenka 
netolygus krūvis įgyvendinant projektą. Pareiškėjai dažniau negu 
partneriai teigė, jog susidūrė su išoriniais veiksniais, apsunkinusiais 
projektų vykdymą. Partneriai linkę labiau teigiamai vertinti 
partnerystę negu pareiškėjai. Pareiškėjai linkę labiau nesutikti su 
partnerystės privalumais. Pvz.: vertinant, kokių kitų sąlygų reikėtų 
rengiant projektą 2007 – 2013 m. laikotarpiui, paprastesnės 
projektų administravimo procedūros aktualesnės pareiškėjams 
negu partneriams.  
18 lentelė. Paprastesnių projekto administravimo procedūrų poreikis 
rengiant mokymų projektą siekiant gauti valstybės paramą iš naujų 
paramos programų, kurios bus įgyvendinamos 2007 – 2013 m. laikotarpiu 

 
Projekto vykdytojo tipas Atsakymų procentas 

Pareiškėjai  96 proc. 
Partneriai  72 proc. 
Asociacijos partneriai 67 proc. 

 
Ne vienodą partnerių ir pareiškėjų krūvį vykdant projektą rodo tai, 
kad tų pačių teiginių apie partnerystę atžvilgiu partneriai reiškia 
stiprų pritarimą, kai tuo tarpu pareiškėjai stiprų nepritarimą. 
Pareiškėjai ir partneriai vienodai pritarė tam, jog projekto 
vykdymas leidžia sutelkti organizacijų lėšas, tokiu būdu išplečiant 
darbuotojų mokymo galimybes; mokymai geriau atitinka 
organizacijų žinių poreikius. Taip pat, jog projektai su partneriais 
tinkamesni mažoms įmonėms ir organizacijoms negu didelėms. 
Tačiau skirtingai vertina administracines išlaidas, mokymų sąnaudų 
mažėjimą, galimybę lengviau rasti paslaugų teikėją. 
 
19 lentelė. Partnerių ir pareiškėjų požiūris į partnerystę. 

Partnerystės įvertinimas Pareiškėjai Partneriai 
Įgyvendinant projektą su partneriais sumažėja 
išlaidos administravimui 30 proc. 88 proc. 
Galima vykdyti mokymus visų partnerių 
darbuotojams ir jie dėl to yra pigesni 46 proc. 83 proc. 
Paraiškos teikimas kartu su partneriais leidžia gauti 
didesnį paramos kiekį 70 proc. 95 proc. 
Mokymus vykdo partneris ir nereikia skelbti viešųjų 
pirkimų 21 proc. 86 proc. 
Lengviau rasti paslaugos teikėją, kai kartu mokomi 
keleto partnerių darbuotojai 41 proc. 82 proc. 

 
Pareiškėjai daugiau negu partneriai atsakingi ne tik už 
administravimą, bet ir sprendimus – kokius mokymus, kokius 
paslaugų teikėjus pasirinkti. Planuojant mokymus, pasirenkant 
paslaugų teikėjus partneriai kartais dalyvavo mažiau, jų 
darbuotojai buvo mokomi pagal tai, ką parinko pareiškėjai. 
Partneriai ne taip aktyviai įsitraukė į žinių poreikio nustatymą. 
Apklausoje, respondentai į klausimą, kaip buvo pasirinkti mokymai 
nurodė aktyvesnį pareiškėjo vaidmenį parenkant mokymus: 
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„Mokymus pasiūlo partneriai ir pati organizacija jų nesirenka.“ 
(partnerio atstovas) „Pasiūlė paraiškos tiekėjas.“ (partnerio 
atstovas) „Pakvietė partneriai.“ (partnerio atstovas) „Įstaiga 
dalyvavo kaip partnerė vykdomame projekte.“ (partnerio atstovas). 
 
Naujuoju paramos teikimo laikotarpiu bus dedamos pastangos 
užtikrinti partnerystės efektyvumą. Projekto aprašyme turės būti 
aiškiai pagrįstas projekto partnerių pasirinkimas. Bus vertinama, ar 
partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., 
patirtis, finansinis indėlis, atskirų projekto veiklų vykdymas bei 
naudojimasis rezultatais ir pan.) 
 

 
BPD 2.2 ir 2.3 priemonių įgyvendinimo efektyvumą mažino 
projektų vykdytojų patirti neigiami veiksniai, padidinę projektų 
sąnaudas ir apsunkinę projektų tikslų pasiekimą. Daugiau negu 
pusė darbdavių atstovų, dalyvavusių apklausoje, nurodė, jog 
projekto rengimą ir įgyvendinimą apsunkino išoriniai veiksniai. 
Išoriniai veiksniai dažniau apsunkino įmonių negu viešojo 
sektoriaus organizacijų projektų įgyvendinimą. Tai, kad su išoriniais 
veiksniais susidūrė ir viešojo sektoriaus organizacijos, turinčios 
daugiau patirties vykdant biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumui 
užtikrinti taikomas procedūras, rodo, jog įgyvendinant projektus 
buvo patirtas didelis administracinis krūvis. Dauguma respondentų, 
nurodžiusių, jog patirti išoriniai veiksniai, teigė, jog šie veiksniai 
stipriai ar iš dalies trukdys pasiekti projekto tikslus. Lentelėje 
pateikiamas išorinių veiksnių vertinimas paramos gavėjų požiūriu. 
 
20 lentelė. Paramos gavėjų požiūris į išorinius veiksnius 

 Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Nėra išorinių veiksnių 53 proc. 30 proc. 
Išoriniai veiksniai trukdė (trukdys) pasiekti 
užsibrėžtus projekto tikslus 

6 proc. 24 proc. 

Išoriniai veiksniai iš dalies trukdė (trukdys) pasiekti 
užsibrėžtus projekto tikslus 

27 proc. 36 proc. 

Išoriniai veiksniai netrukdė (netrukdys) pasiekti 
užsibrėžtų projekto tikslų 

14 proc. 9 proc. 

 
Pagrindinė problema, kurią nurodė projektų įgyvendintojai Europos 
socialinio fondo agentūrai teikiamose galutinėse projektų 
įgyvendinimo ataskaitose, yra ilgas viešųjų pirkimų organizavimo ir 
įgyvendinimo procesas. Mokymus planavę ir paslaugas pirkę 
pirmos finansuojamų veiklų srities paramos gavėjai konstatuoja, 
kad dėl ilgai trunkančio dokumentacijos rengimo ir jos derinimo su 
įgyvendinančia agentūra įmonės būna priverstos koreguoti veiklos 
planus. Dėl šių užsitęsusių procesų sutrumpėja mokymams 
numatytas laikas, didėja mokymų intensyvumas ir kvalifikaciją 
keliantiems įmonių darbuotojams iškyla darbo ir mokymosi 
suderinimo problema. Didelis krūvis mažina besimokančiųjų 
motyvaciją, susiduriama su kursų lankomumo problemomis, dėl 
kurių ne visi mokymus pradėję asmenys gauna jų baigimą 
liudijančius pažymėjimus. Tai, kad didelis mokymų intensyvumas 
mažino darbuotojų mokymosi motyvaciją aiškėjo ir interviu su 
projektų vadovais metu.  
 

3.3 Projektų įgyvendinimą 
apsunkinantys veiksniai 
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Didelis mokymų intensyvumas mažino darbdavių motyvaciją 
mokyti darbuotojus – vienu metu mokantis didelei daliai darbuotojų 
organizacijos patyrė dideles sąnaudas. Šią problemą nurodė tiek 
darbdavių atstovai, dalyvavę apklausoje, tiek projektų vadovai 
interviu metu. Interviu su įmone, atsisakiusia paramos metu 
nustatyta, jog įmonė atsisakė paramos, nes mokymams 
susikoncentravus į nedidelį laikotarpį tapo neįmanoma derinti darbo 
ir mokymų. Interviu metu respondentai teigė, jog mokymai turėtų 
būti mažiau intensyvūs, tolygiai išdėstyti per ilgesnį laikotarpį.  
 
Interviu su Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) 
atstove metu nustatyta, kad, paraiškų nagrinėjimas nėra ilgai 
trunkantis procesas. Jos yra išnagrinėjamos per 10 – 15 dienų, 
tačiau viešieji pirkimai ir pakeitimų derinimai užtruko gana ilgai ir 
tai atitolino projektų veiklų pradžią. Atlikus darbdavių atstovų 
apklausą, nustatyta, jog ilgas laikotarpis tarp projekto parengimo ir 
veiklų vykdymo pradžios mažino suplanuotų mokymų aktualumą, 
sukėlė papildomų sąnaudų dėl išaugusių mokymo paslaugų kainų, 
didino mokymų intensyvumą ir ribojo projekto tikslų pasiekimą.  
 
52 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių atstovų nurodė, jog dalis 
suplanuotų mokymų prarado savo aktualumą mokymų eigoje, 3 
proc. nurodė, jog visi mokymai tapo nebeaktualūs. Tai mažino 
paramos panaudojimo efektyvumą. Organizacijos, kurių mokymai 
tapo neaktualūs, dažniau patyrė neplanuotų sąnaudų negu tos, 
kurių visi mokymai išliko aktualūs. Mažėjantis aktualumas 
neigiamai veikė ir projekto tikslų pasiekimą. Organizacijos, kurios 
nurodė, jog suplanuotų mokymų aktualumas mažėjo, dažniau 
teigė, jog išoriniai veiksniai trukdys pasiekti projekto tikslus.  
 
21 lentelė. Suplanuotų mokymų temų aktualumo kaita projekto eigoje. 

Numatytų mokymo temų aktualumo 
projekto eigoje kaita 

Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Visos išliko aktualios 84 proc. 45 proc. 
Kai kurios tapo nebeaktualios 15 proc. 52 proc. 
Dauguma ar visos tapo nebeaktualios 1 proc. 3 proc. 
 
Mokymų aktualumas projekto eigoje mažėjo ne vien dėl ilgai 
trunkančių procedūrų, bet ir dėl nepakankamai gero mokymų 
planavimo. Interviu su projektų vadovais metu nustatyta, kad kai 
mokymai buvo planuojami susietai su organizacijos ilgalaikiais 
tikslais ir/arba mokoma bendrųjų (profesinių, vadybinių, bendrųjų 
gebėjimų) kompetencijų, jų aktualumas nemažėjo.  
 
2007 – 2013 m. paramos teikimo laikotarpiu projekto plano 
racionalumas laiko atžvilgiu yra numatytas kaip bendrasis atitikties 
kriterijus. Taip pat bus būtina įvertinti, ar projekto rizikos analizėje 
argumentuotai įrodytas pareiškėjo pasirengimas laiku įgyvendinti 
projekte numatytas veiklas50. 
 
Mokymų efektyvumą taip pat mažino reikiamų paslaugų trūkumas 
ir įgyvendinamų mokymų kokybės trūkumai. Paramos gavėjų 
apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, jog nėra atitinkamos 
kokybės mokymo paslaugas teikiančių įstaigų: „keletą kartų teko 
                                          
 
 

50 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis“  VP1-1.1-SADM-01 priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašas. 1 priedas Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma 
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skelbti konkursą, kol parinkome paslaugų teikėjus. Negaudavome 
pasiūlymų.“ Didelė problema „labai aukštos kvalifikacijos 
specialiųjų gebėjimų mokymų lektorių stoka rinkoje“; „patalpų 
mokymams pasiūlos nebuvimas“; „paslaugų tiekėjų paieška, sunku 
rasti lektorius specialiesiems mokymams.“  
 
Darbdavių atstovai, dalyvavę apklausoje, nurodė, jog dėl išaugusių 
mokymų kainų ir nepakankamos paramos sumos negalima buvo 
nusipirkti kokybiškų mokymų. Interviu su ESFA atstove 
duomenimis, esant nepakankamai sumai įsigyti kokybiškus 
mokymus pareiškėjai galėjo prisidėti savo lėšomis, tačiau paramos 
gavėjai daugiausiai deklaravo darbuotojų, kurie mokosi atlyginimus 
kaip savo indėlį į projekto biudžetą. Be to, pasak ESFA atstovės, 
kai kurie pareiškėjai nusimatė pernelyg mažas lėšas mokymams. 
Tokiu atveju buvo siūloma peržiūrėti kitas biudžetines eilutes ir jei 
esama sutaupymu, koreguoti suplanuota lėšų pasiskirstymą.  
 
Mokymus įgyvendinantys paramos gavėjai taip pat susidūrė su 
darbuotojų kaitos įmonėse problema (mokymus pradėję 
darbuotojai išeidavo iš darbo), patirties ir žinių trūkumu 
organizuojant ir įgyvendinant viešuosius pirkimus. Kai kurie 
projektų įgyvendintojai negavo pasiūlymų viešiesiems mokymų 
pirkimams, todėl po neįvykusio konkurso rinkosi paslaugų pirkimą 
savo nuožiūra. Esama ir tokių paramos gavėjų, kurie greičiausiai 
dėl netinkamo mokymų planavimo ir įmonės poreikių identifikavimo 
susidūrė su tikslinės grupės motyvacijos stoka dalyvauti 
mokymuose arba buvo priversti papildomai kontroliuoti kursų 
lankomumą. Galutinėse projektų ataskaitose kaip problema 
įvardinta dažna projektų vadovų Europos socialinio fondo 
agentūroje kaita, apsunkinusi įmonių ir agentūros 
bendradarbiavimą. 
 
Galutinėse projektų ataskaitose nurodomos ne tik techninės, tačiau 
ir finansinės problemos, su kuriomis susidūrė projektų 
įgyvendintojai. Dažniausiai minimas lėšų perskirstymas tarp 
biudžetinių eilučių, būtinas dėl nevisai tiksliai suplanuotų išlaidų. 
Kita vertus, yra pastebėjimų, kad kai kuriais atvejais išlaidų 
perskirstymą tarp biudžetinių eilučių nulėmė jau minėti, ilgai 
trunkančios administravimo procedūros ir jų derinimo metu 
pakitusios mokymų kainos.  
 
Sudėtingą projekto administravimą, didelį administracinį krūvį, 
nelankstumą darbdavių atstovai daugiausiai nurodė apklausos ir 
interviu metu.  
Išorinius veiksnius, su kuriais susidurta, įgyvendinant projektus, 
atskleidžia ir klausimas, kokių sąlygų reikėtų rengiant mokymų 
projektą, siekiant gauti paramą darbuotojų mokymui 2007 – 2013 
m. laikotarpiu. Didžiausi trūkumai susiję su dideliu atotrūkiu tarp 
to, kada projektas planuojamas ir kada įgyvendinamos veiklos ir 
sudėtingomis projekto administravimo procedūromis, užimančiomis 
daug laiko projektų vykdytojams. Statistiškai reikšmingi skirtumai 
nustatyti tarp to, kokie trūkumai aktualesni privataus, o kurie 
viešojo sektoriaus organizacijoms. Privataus sektoriaus 
organizacijoms aktualiau negu viešojo sektoriaus trumpesnis 
laikotarpis tarp projekto planavimo ir jo realizavimo. Trumpesnis 
laikotarpis viešajam sektoriui mažiau aktualus, šiame sektoriuje 
mokymai, esant ilgesniam laikotarpiui, neprarado savo aktualumo. 
Viešojo sektoriaus organizacijas atstovaujantys respondentai 
nurodė, jog naujuoju paramos laikotarpiu reikėtų, kad valstybės 
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parama finansuotų tokias su darbuotojų mokymu susijusias veiklas, 
kurios nebuvo finansuojamos pagal 2004 - 2006 m. BPD. Lentelėje 
pateikiamas sąlygų, reikalingų rengiant mokymų projektą 2007 – 
2013 m. laikotarpiui, vertinimas.  
 

22 lentelė. Sąlygų, kurių reikėtų, rengiant mokymų projektą siekiant gauti 
valstybės paramą iš naujų paramos programų, įgyvendinamų 2007 – 2013 
m. vertinimas paramos gavėjų požiūriu 

 Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Santykinai didesnio valstybės finansinio indėlio 24 proc. 27 proc. 

Trumpesnio laikotarpio tarp projekto planavimo ir jo 
realizavimo 

31 proc. 58 proc.  

Kad valstybės parama finansuotų tokias su darbuotojų 
mokymu susijusias veiklas, kurios nebuvo finansuojamos 
šiuo laikotarpiu 

31 proc. 16 proc. 

Paprastesnių projekto administravimo procedūrų 85 proc. 82 proc. 

 

 
Darbdavių atstovai, dalyvavę apklausoje, investicijas į darbuotojų 
mokymą dažniausiai vertino kaip atsipirksiančias ateityje. Įmonių 
atstovai prasčiau vertino mokymų atsipirkimą, dažniau negu 
viešųjų organizacijų atstovai teigė, jog mokymai iš viso neatsipirks. 
Viešųjų organizacijų atstovai dažniau teigė, jog darbuotojų 
mokymas atsipirko jau dabar.   
 
23 lentelė. Projekto lėšomis finansuotų mokymų atsiperkamumas 
darbdavių požiūriu. 

 Viešasis sektorius Privatus sektorius 
Atsipirko jau dabar  31 proc. 12 proc. 
Atsipirks ateityje 62proc. 69 proc. 
neatsipirks 7 proc. 19 proc. 

 
Patirtos nenumatytos išlaidos sumažina įsitikinimą, kad darbuotojų 
mokymai atsipirks. Respondentai, kurie teigė, jog organizacijoje 
vykdant darbuotojų mokymus buvo patirta papildomų sąnaudų, 
buvo labiau linkę manyti, kad mokymai neatsipirks arba atsipirks 
ateityje. Organizacijų, nepatyrusių papildomų sąnaudų, atstovai 
manė kad mokymai atsipirko jau dabar.  
 
24 lentelė. Darbdavių požiūris į mokymų atsiperkamumą priklausomai nuo 
patirtų papildomų sąnaudų. 

 Patirta neplanuotų 
sąnaudų 

Nepatirta neplanuotų 
sąnaudų 

Atsipirko jau dabar 15 proc. 48 proc. 
Atsipirks ateityje 63 proc. 48 proc. 
Neatsipirks  22 proc. 4 proc. 

 

 
Apibendrinant efektyvumo vertinimą galima teigti, jog programa 
įgyvendinta nepakankamai efektyviai. Mokymams buvo skiriama tik 
apie pusę projekto lėšų. Nemaža paramos lėšų dalis panaudojama 
projektų administravimui, viešinimui, dirbančiųjų darbo užmokesčio 
apmokėjimui. Efektyvumą ribojo projektų įgyvendinimo metu 
patirti išoriniai veiksniai. Didelis administracinis krūvis, ilgai 
trunkantis viešųjų pirkimų organizavimo ir įgyvendinimo procesas ir 

3.4 Mokymų sąnaudų ir naudos 
santykio vertinimas  

Apibendrinimas  
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nepakankamai geras mokymų planavimas mažino projektų tikslų 
pasiekimą. Projektų įgyvendinimas asocijuotose struktūrose darė 
teigiamą poveikį efektyvumui. Vidutinė mokymų kaina mažėjo, jei 
projektai buvo vykdomi per asocijuotas struktūras arba 
dalyvaujama „paslaugos teikėjų“ mokymuose. Partnerystė 
nepadidino projektų įgyvendinimo efektyvumo (tokią išvadą gali 
lemti galutinių duomenų nebuvimas) – pareiškėjų su partneriais ir 
be partnerių mokymai kainavo beveik tiek pat. Specialistų, kurių 
mokymas finansuojamas pagal BPD 2.3 priemonę, rengimo kainos 
svyruoja dar labiau. Tai lemia specifinė priemonės tikslinė grupė 
bei galimybė vienoje biudžetinėje eilutėje numatyti ne tik 
mokymams, tačiau ir specialių programų rengimui, technikos 
įsigijimui reikiamas lėšas. 
 
 

 4. REZULTATYVUMAS  

Šioje dalyje pristatomas BPD paramos, skirtos darbuotojų 
kompetencijos tobulinimui, rezultatyvumo vertinimas. Visų pirma 
įvertinami 2.2 priemonės stebėsenai taikyti rodikliai. Antra 
aptariamos mokymų dalyvių įgytos kompetencijos ir jų 
pritaikomumas darbo vietoje. Atsakoma į klausimus, kiek parama 
prisidėjo prie darbuotojų kompetencijos tobulinimo, kiek 
darbuotojai pritaiko mokymuose įgytas žinias darbinėje veikloje ir 
kaip tai keičia jų darbo praktiką. Analizuojama, kaip mokymai veikė 
tolesnę darbuotojų situaciją darbo rinkoje atlyginimo, karjeros, 
motyvacijos atžvilgiu – aptariamas mokytų darbuotojų darbo vietos 
kokybės pokytis. Galiausiai įvertinama, kiek parama paskatino 
mokytis dirbančius asmenis iki programos nedalyvavusius 
tęstiniame mokymesi. 
 

 
Programos rodikliai turėtų būti renkami tam, kad jų pagrindu būtų 
galima vertinti programos sėkmingumą ir įgyvendinti pokyčius. 
Kiekybiniai rodikliai leidžia konkrečiai išmatuoti programos 
pasiekimus, tačiau kuo aukštesnį programos pasiekimą (uždavinį) 
atitinka rodiklis, tuo mažiau jis išmatuojamas ir tuo mažiau 
susietas su konkrečiomis intervencijomis. Rinkti rodiklius, kurių 
negalima išmatuoti ir susieti su programos poveikiu yra 
nenaudinga51. Pvz.: 2.2 priemonės poveikio rodiklis buvo asmenų, 
dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalies 25 – 64 
metų amžiaus grupėje padidėjimas. Šio rodiklio pokytį ir 
programos ryšį nustatyti labai sunku. Programos sėkmingumui 
matuoti reikšminga rinkti su pačiomis intervencijomis susietus 
rodiklius. Tokių rodiklių įgyvendinant 2.2 priemonę sistemingai 
buvo renkama mažai. Informacija apie mokymų dalyvius: pareigos, 
amžius – buvo renkama, tačiau šie duomenys nebuvo sisteminami 
ir kaupiami bendroje duomenų bazėje. Taigi, nors projektų 

                                          
 
 

51 De Koning, J., Korolkova, K., Maasland, E., van Nes, P. Evaluation of the ESF support to capacity 
building. Rotterdam: SEOR, Erasmus University, 2006. 

4.1 Rodiklių įvertinimas 
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vykdytojai rinko šiuos duomenis, tačiau jie yra nepanaudojami 
programos vertinimui. 
 
Vertinamos priemonės viršijo numatytus rodiklius, tačiau numatyti 
rodikliai yra nepakankami ir neleidžia vertinti programos 
sėkmingumo. 2.3 priemonės rodiklis išmokytų specialistų skaičius 
viršijo suplanuotą 54 kartus. Išmokytų asmenų skaičius nenusako 
jų parengimo kokybės. Kiekybiškai išmatuoti parengimo kokybę 
galėtų padėti mokymo valandų, tenkančių asmeniui skaičius.  
 
Rezultato lygmens rodiklis – pirmą kartą mokymus vykdančių 
įmonių dalis – galėtų būti laikomas produkto lygmens rodikliu, nes 
nusako tiesiogines intervencijas. Produkto lygmens rodikliai nusako 
tai, kas turi būti įgyvendinta programos (projektų) metu konkrečiai 
nustatytu laikotarpiu, o rezultato lygmens – tai artimiausi 
pasiekimai atsirandantys iš karto po intervencijos naudos gavėjų 
lygmeniu, pvz.: Įgytos kompetencijos, kompetencijos 
patobulinimas; darbuotojo darbo atlikimo kokybės pokyčiai. 
Poveikio lygmens rodikliai turėtų nusakyti vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio pokyčius tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančius naudos 
gavėjus52. 
 
Naujuoju laikotarpiu bus renkama daugiau duomenų apie mokymų 
dalyvius53, bet rodikliai išlieka tokie patys: išmokytų žmonių 
skaičius, asmenų, įgijusių kvalifikaciją ar gavusių neformaliojo 
švitimo kursų pažymėjimus, skaičius. Numatyta rinkti informaciją 
apie mokymų dalyvius pagal išsilavinimą, pagal amžių, tačiau labai 
plačiais intervalais – iki ir virš 45 m. Tokie intervalai nesuteiks 
informacijos apie skirtingai besimokančias gyventojų grupes 
surinktos informacijos nebus galima panaudoti programos 
vertinimui – nebus galima palyginti su renkama šalies statistika. 
Pareigybių atžvilgiu darbuotojai skirstomi į įmonių darbuotojus, 
personalo specialistus ir įmonių vadovus. Toks suskirstymas neleis 
nustatyti kaip pasiskirsto mokyti darbuotojai pagal ISCO profesines 
grupes. Kaip ir amžiaus atžvilgiu – surinktos informacijos nebus 
galima panaudoti programos vertinimui. Nebus galima palyginti su 
renkama šalies statistika ir nustatyti, ar žemesnės kvalifikacijos 
profesijų grupių mokymo apimtys išaugo. Duomenys apie mokymų 
dalyvius turėtų būti ne tik pateikiami projektų vykdytojų 
ataskaitose, bet sisteminami bendroje duomenų bazėje ir 
panaudojami programos vertinimui ir tobulinimui.  
 
Naujojo laikotarpio žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse 
rezultato lygmens rodiklis – įmonių, organizuojančių tęstinio 
mokymosi kursus dalis, atitinka 2.2 priemonės rodiklį, darbdavių, 
teikiančių mokymą bendrovėje pirma kartą, dalis. Nepateikiamas 
rodiklio išaiškinimas. Tęstinis mokymasis iš principo reiškia bet kokį 
tolimesnį asmens mokymąsi, tęstinis profesinis mokymasis – tai 
profesinis mokymas, skirtas tobulinti asmens turimą kvalifikaciją ar 
įgyti kitą kvalifikaciją54. Taigi visos įmonės, kurios gauna SF paramą 
ir organizuoja darbuotojų mokymus – vykdo tęstinį mokymąsi. 
                                          
 
 

52 De Koning, J., Korolkova, K., Maasland, E., van Nes, P. Evaluation of the ESF support to capacity 
building. Rotterdam: SEOR, Erasmus University, 2006. 

53 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis“  VP1-1.1-SADM-01 priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašas 1 priedas (Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma)  

54 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, 1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450, Vilnius, aktuali 
redakcija 2008. 
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Todėl egzistuoja rizika, jog nebus galima surinkti patikimų 
duomenų šio rodiklio įvertinimui – bus sunku šį rodiklį pagrįstai 
apskaičiuoti, trūkstant jo apibrėžimo.  
 
Teikiant paramą pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“, numatyta rinkti informaciją apie įmonės dydį ir 
ekonominę veiklą. Ši informacija, jeigu bus pateikiama vientisoje 
sistemoje, leis vertinti programos sėkmingumą. 
 

 
Programos lėšomis daugiausiai buvo finansuoti intensyvūs 
mokymai: daugiausiai trunkantys visą darbo dieną, vykstantys 
kelis kartus per savaitę. Taip pat dažna mokymų forma – kartą per 
mėnesį ir rečiau visą darbo dieną vykstantys mokymai.  
25 lentelė. Mokymų intensyvumas. 

 

 Visą darbo dieną Dalį darbo dienos Po darbo 
 Privatus 

sektorius 
Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Kelis kartus per 
savaitę ir dažniau 

36  
(18 proc.) 

35  
(20 proc.) 

31  
(16 proc.) 

67  
(38 proc.) 

4  
(2 proc.) 

6  
(3 proc.) 

Vieną kartą per 
savaitę 

20  
(10 proc.) 

2  
(1 proc.) 

28  
(14 proc.) 

8  
(5 proc.) 

1 
(0,5 proc.) 

0  
(0 proc.) 

Keletą kartų per 
mėnesį 

19  
(9,5 proc.) 

12  
(7 proc.) 

7  
(3,5 proc.) 

6  
(3 proc.) 

3  
(1,5 proc.) 

1  
(0,5 proc.) 

Kartą per mėnesį 
ir rečiau 

45  
(23 proc.) 

34  
(19 proc.) 

5  
(2,5 proc.) 

4  
(2 proc.) 

0  
(0 proc.) 

0  
(0 proc.) 

 
Didesnioji mokymų dalis vyko ne darbovietėje. Darbuotojai 
išvykdavo mokytis į mokymus organizavusių paslaugos teikėjų 
patalpas. Kiek mažiau negu pusė mokymų vyko darbovietėse. 
Nedidelė mokymų dalis vyko panašia veikla užsiimančios 
organizacijos patalpose – projekto partnerių patalpose. Dažniausiai 
mokymai buvo vykdomi 11 – 20 žmonių grupėms.  
 

 
Absoliuti dauguma mokymų dalyvių mokymų metu įgijo naujų žinių 
ir patobulino senąsias. Didelė dalis darbuotojų taip pat įgijo 
anksčiau neturėtą kvalifikaciją. Tačiau tiek patys darbuotojai, tiek 
darbdaviai tik iš dalies patenkinti darbuotojų įgytomis žiniomis. 
Mokymų metu darbuotojų įgytos žinios visiškai atitiko trečdalio 
darbdavių lūkesčius. 21 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų 
nurodė, jog mokymų metu žinios labai pagerėjo. Darbuotojų 
įgytomis kompetencijomis liko nepatenkinta nedidelė darbdavių 
dalis – 2 proc. 9 proc. darbuotojų nurodė, jog BPD lėšomis 
finansuotose mokymuose nepagerino savo žinių. Toliau lentelėje 
pateikiamas mokymuose įgytų kompetencijų vertinimas darbuotojų 
ir darbdavių požiūriu. 
26 lentelė. Mokymuose įgytų kompetencijų vertinimas darbdavių ir 
darbuotojų požiūriu. 

Kompetencijų įgijimas darbuotojų požiūriu Sutiko Iš dalies sutiko Nesutiko 
Įgijau naujų įgūdžių, kurių anksčiau neturėjau 66 proc.  26 proc. 8 proc. 
Patobulinau savo ankstesnius įgūdžius 66 proc. 29 proc. 6 proc. 
Įgijau kvalifikaciją, kurios anksčiau neturėjau 32 proc. 37 proc. 31 proc. 

Projekto mokymuose įgytų kompetencijų 
vertinimas darbuotojų ir darbdavių požiūriu 

Visiškai 
atitinka 

lūkesčius/ 
labai 

Iš dalies 
atitinka 

lūkesčius/ 
pagerėjo 

Neatitinka 
lūkesčių/ 

mažai 
pagerėjo 

4.2 ESF lėšomis įgyvendinti mokymai 

4.3 Kompetencijų įgijimas 
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pagerėjo 
Kiek projekto metu mokytų darbuotojų patobulintos 
ar įgytos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka Jūsų 
lūkesčius? (darbdavių atstovų apklausa) 

38 proc. 60 proc. 2 proc. 

Kiek pagerėjo, pagilėjo Jūsų žinios, įgūdžiai ir 
gebėjimai tomis temomis, kuriomis vyko mokymai? 
(darbuotojų apklausa) 

21 proc. 70 proc. 9 proc. 

 
Kadangi struktūrinės paramos teikimo darbuotojų mokymui tikslas 
buvo paskatinti darbdavius daugiau investuoti į mokymus, kurie 
didintų darbuotojų gebėjimus prisitaikyti, lankstumą, siekiama 
nustatyti ar projektuose įgyvendinti mokymai, formuojantys plačiai 
pritaikomas kompetencijas. Kuo daugiau skirtingų atvejų kontekstų 
darbuotojas gali pritaikyti žinias, tuo labiau jis prisitaiko, yra 
lankstus. Todėl vertinama ar vykdyti mokymai, kuriuose įgyjamos 
kompetencijos yra plačiai pritaikomos. Taip pat, ar įgytos 
kompetencijos gerina darbuotų veiklą, didina darbuotojų kūrybinį 
potencialą, atsakomybę, lojalumą darbovietei. Darbdavių atstovų 
apklausos duomenimis, BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis 
daugiausiai buvo mokoma plačiai pritaikomų kompetencijų: 
bendrųjų gebėjimų, vadybinių, profesinių bendrųjų kompetencijų. 
Mažiausiai – specialiųjų kompetencijų, pritaikomų tik konkrečioje 
darbovietėje, kurioje dirbo besimokantis asmuo. Toliau paveiksle 
pateikiamas mokymų pasiskirstymas pagal darbuotojų pareigas. 
 

8 paveikslas. Paramos gavėjų atstovų atsakymai į klausimą: „Kokių žinių, 
gebėjimų ir įgūdžių buvo mokomi šie darbuotojai projekto lėšomis?“ 
(procentais) 

0 50 100 150 200

Profesinių specialiųjų 

Profesinių bendrųjų 

Vadybinių

Bendrųjų 

Darbininkai

Specialistai 

Administracijos 
personalas 

Vadovai (įmonės ar 
organizacijos,  jos 
struktūrinių 

padalinių)

 
 
Darbuotojų apklausos rezultatai atitinka darbdavių apklausos 
rezultatus. Dauguma apklausoje dalyvavusių darbuotojų nurodė, 
jog įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus galėtų visiškai ar bent iš 
dalies panaudoti tiek darbovietėje, kurio dirbo, kai vyko mokymai 
ar panašia veikla užsiimančioje kitoje darbovietėje, tiek bet kurioje 
kitoje darbovietėje ar gyvenime. Įgytas kompetencijas kiekvienoje 
iš šių sferų visiškai ar bent iš dalies mano galėsiantys pritaikyti nuo 
85 iki 92 proc. respondentų. Mažiausiai žinios galėtų būti 
pritaikomos bet kurioje kitoje darbovietėje. Mažiausia dalis 
darbuotojų nurodė, jog galės visiškai panaudoti įgytas žinias ir 
didžiausia dalis, jog žinias galėtų pritaikyti tik iš dalies, taip pat 
daugiausiai nurodė, jog žinių nepritaikytų apskritai. Taigi mokymai 
buvo labiau nukreipti į darbovietę, kurioje asmuo dirbo arba buvo 
labai bendri ir panaudojami daugiau kitoje, ne profesinėje veikloje. 
Visgi, tai, kad dauguma darbuotojų mano galėsiantys panaudoti 
mokymuose įgytas kompetencijas tiek darbo rinkoje, tiek apskritai 
gyvenime, rodo pakankamai bendrą mokymų pobūdį. Nedidelė 
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dalis apklausoje dalyvavusių darbuotojų nurodė, jog nepritaikys 
įgytų žinių. Nors darbuotojų, kurie nepritaikys įgytų žinių dalis 
nedidelė, tačiau tai yra nuostolis darbdaviui ir valstybei. Viena 
vertus turint omenyje, jog BPD 2.2 lėšomis iki vertinimo laikotarpio 
pagal 1 ir 2 remiamas sritis, kurių finansuotuose projektuose 
dalyvavę darbuotojai buvo daugiausiai apklausiami, buvo išmokyta 
beveik 68 tūkstančiai asmenų, ir nedidelis procentas reiškia 
nuostolius valstybei. Kita vertus, mokymai užėmė darbo laiką. 
Besimokydami darbuotojai buvo mažiau produktyvūs ir, jei 
mokymuose įgytos žinios nebus pritaikomos – šis produktyvumo 
nuostolis neatsipirks. Toliau lentelėje pateikiamas darbuotojų 
požiūris į galimybes pritaikyti mokymuose įgytas žinias.   
 
27 lentelė. Darbuotojų atsakymai į klausimą „Kur galėsite pritaikyti 
mokymų metu įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius?“ (procentais) 

Projekto mokymų metu įgytų 
kompetencijų taikymas darbuotojo 

požiūriu 

Taip Iš dalies Mažai/ 
nepritaikysiu 

Darbovietėje, kurioje dirbau, kai vyko 
projekto mokymai 

67 proc. 25 proc. 8 proc. 

Darbovietėje, kuri užsiima ta pačia arba 
labai panašia ekonomine veikla 

55 proc. 34 proc. 11 proc. 

Bet kurioje kitoje darbovietėje 41 proc. 44 proc. 16 proc. 
Ne tik darbe, bet ir apskritai gyvenime 52 proc. 33 proc. 15 proc. 

 
2.2 priemonės lėšomis skirtingų profesijų grupių darbuotojų 
mokymai buvo įgyvendinti ne vienodai sėkmingai. Darbininkų 
mokymai buvo įgyvendinti mažiausioje paramą gavusių 
organizacijų ir įmonių dalyje. Paramos teikimo sąlygose nebuvo 
sudaryta prielaidų padidinti šioms grupėms priklausančių 
darbuotojų mokymosi apimtį. Lentelėje pateikiami duomenys 
procentais, kokioje organizacijų dalyje mokyti pagrindinių 
pareigybių darbuotojai. 

 
28 lentelė. Organizacijų, kuriose mokyti pagrindinių pareigybių darbuotojai 
procentas.  

 
Pagrindinės 
pareigybės 

2.2 ir 2.3 
priemonių 
paramos 
gavėjai 

Valdymo ir 
viešųjų 
paslaugų 
įstaigos 

Įmonės (įskaitant 
valstybės ir 
savivaldybės 
įmones) 

Privačios 
įmonės ir 
bendrovės 

Specialistai  84 proc. 85 proc. 84 proc. 88 proc. 
Vadovai  79 proc. 70 proc. 87 proc. 91 proc. 
Administracijos 
personalas 

79 proc. 69 proc. 87 proc. 89 proc. 

Darbininkai  36 proc. 16 proc. 53 proc. 56 proc. 
 

Žemesnių negu 1 -2 grupių pagal ISCO profesijų klasifikatorių 
mokymai buvo planuojami prasčiau negu 1 – 2 profesijų grupių 
mokymai. Kokybinių interviu metu surinkti duomenys leidžia teigti, 
jog nepakankamas dėmesys skirtas darbininkų mokymų planavimui 
neigiamai veikė darbuotojų mokymosi motyvaciją ir galimybes 
taikyti mokymuose teikiamas žinias savo darbe.   
 
Remiantis interviu su projektų vadovais metu gautais duomenimis, 
nustatyta, kad organizacijose buvo teikiamas prioritetas vadovų ir 
specialistų mokymui. Vadovų mokymams prioritetas teikiamas dėl 
vadovo įtakos pavaldinių darbinei motyvacijai, darbo 
organizavimui, pavaldinių ugdymui. Vadovų mokymą kaip 
svarbiausią mokymų poreikį organizacijoje lemia vadovo vaidmuo 
diegiant organizacijoje žinias, keičiant darbo organizavimo 
principus. Specialistų mokymui buvo teikiamas didžiausias 
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prioritetas. Interviu dalyvavusių respondentų, atstovaujančių 
įmones, požiūriu, reikia mokyti „ašinius“ įmonės atžvilgiu 
darbuotojus, nuo kurių labai priklauso įmonės sėkmė. Pirmenybė 
teikiama didelį potencialą, įvairių skirtingų sričių įgūdžių turintiems 
stipriausiems darbuotojams. Mokant specialistus siekiama lavinti 
darbuotojų kūrybiškumą, perimti profesinės srities naujoves, 
pakelti kvalifikaciją.  
 
Žemas prioritetas, teikiamas žemesnio lygmens specialistams ir 
darbininkams, veikė nepakankamai gerą mokymų pritaikymą šios 
grupės poreikiams. Nedidelis dėmesys mokymosi poreikių analizei 
neigiamai veikė mokymų aktualumą darbuotojams. Paramos 
gavėjų atstovų apklausos metu nustatyta, jog darbininkai 
dažniausiai buvo mokomi arba bendrųjų gebėjimų, kurie kaip 
nustatyta kokybinių interviu metu buvo nepakankamai aktualūs 
arba specialiųjų, tik konkrečioje darbovietėje pritaikomų, 
kompetencijų. Taigi šios darbuotojų dalies lankstumas, gebėjimas 
prisitaikyti kintančiomis sąlygomis skatinamas mažai. Žemesnių 
profesijų grupių mokymosi poreikių nustatymui buvo skirta mažiau 
dėmesio negu 1 – 2 profesijų grupių.  
 
29 Lentelė. Mokymosi poreikių nustatymas. 

Profesijų grupės pagal profesijų 
klasifikatorių (ISCO) 

Ištirti mokymosi 
poreikiai 

Nustatytas 
žinių lygis 

Teisės aktų leidėjas, vyresnysis 
valstybės pareigūnas, įmonių, įstaigų, 
organizacijų ar kt. vadovas (1 grupė) 

71 proc. 52 proc. 

Specialistas (2 grupė) 64 proc. 49 proc. 
3-9 profesijų grupės 56 proc. 36 proc. 

 
Žemesnių negu 1 -2 grupių pagal ISCO profesijų klasifikatorių 
mokymai šios darbuotojų grupės poreikius atitiko prasčiau negu 
kitų profesijų grupių. Atlikus darbuotojų, kurie mokėsi 2.2 ir 2.3 
priemonių lėšomis apklausą, nustatyta, jog mokymai geriau atitiko 
vadovų ir specialistų profesinio tobulėjimo poreikius, žemesnių 
profesinių kategorijų pagal ISCO klasifikatorių poreikius atitiko 
prasčiau. (toliau pateikiama lentelėse) 
 
30 lentelė. Mokymų atitikimas profesinio tobulėjimo poreikiams. 

Profesijų grupės pagal profesijų 
klasifikatorių (ISCO) 

Labai 
atitiko 

Iš dalies 
atitiko 

Neatitiko 

Teisės aktų leidėjas, vyresnysis 
valstybės pareigūnas, įmonių, įstaigų, 
organizacijų ar kt. vadovas (1 grupė) 

50 proc. 46 proc. 4 proc. 

Specialistas (2 grupė) 47 proc. 49 proc. 4 proc. 
3-9 profesijų grupės 35 proc. 55 proc. 10 proc. 

 

31 lentelė. Mokymų medžiagos ir metodų atitikimas darbuotojų patirčiai, 
žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams. 

Profesijų grupės pagal profesijų 
klasifikatorių (ISCO) 

Labai 
atitiko 

Iš dalies 
atitiko 

Neatitiko 

Teisės aktų leidėjas, vyresnysis 
valstybės pareigūnas, įmonių, įstaigų, 
organizacijų ar kt. vadovas (1 grupė) 

40 proc. 58 proc. 2 proc. 

Specialistas (2 grupė) 36 proc. 63 proc. 2 proc. 
3-9 profesijų grupės 29 proc. 62 proc. 9 proc. 

 
 
Atlikus interviu su projektų vadovais išskirti mokymų 
rezultatyvumą lemiantys veiksniai: 
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 Investicijos į mokymus yra rezultatyvios tada, kai 
žinios suteikiamos darbuotojams, kurie taikys jas 
savo darbe. Mokyti daugelį darbuotojų tų pačių 
kompetencijų buvo nenaudinga: dalis darbuotojų 
nejautė motyvacijos mokytis, nemanydami, jog 
galės pritaikyti įgytas žinias darbe.  

 Mokymai mišrioms grupėms mažiau naudingesni už 
tuos, kurie organizuojami vientisoms grupėms. 
Mokymuose, kur visi mokymų dalyviai turi vienodą 
žinių lygį ir vienodai suinteresuoti nagrinėjamais 
dalykais gali būti pateikiama daugiau praktinių 
pavydžių, sprendžiamos konkrečios problemos.  

 Per aukštas mokymų intensyvumas mažina 
mokymosi motyvaciją, apsunkina darbuotojo 
darbinių įsipareigojimų vykdymą, mažina darbdavių 
motyvaciją mokyti darbuotojus. Mokymai turėtų 
būti mažiau intensyvūs, tolygiai išdėstyti per ilgesnį 
laikotarpį. 

 Siekiant įgyvendinti esminius pokyčius įmonėje ar 
organizacijoje, reikia sistemingai susieti mokomų 
darbuotojų mokymų turintį ir formuoti efektyviai 
veikiančias darbuotojų komandas.  

 

 
Darbdavių atstovų ir darbuotojų apklausų ir interviu duomenimis 
dauguma darbuotojų įgytas kompetencijas pritaikė savo darbe iš 
karto po mokymų ar dar mokymų metu. Pritaikant naujai įgytas 
žinias ir įgūdžius išvystomi nauji, organizacijos veiklos kokybę 
didinantys darbuotojo gebėjimai. Jei po mokymosi žinios nėra 
taikomos darbe, nesudarytos galimybės darbe pritaikyti žinias, jos 
yra užmirštamos ir investicijas galima laikyti neveiksmingai 
panaudotomis55. Tai, kad dauguma darbuotojų taiko įgytas žinias 
savo darbe, sudaro prielaidas įgytų žinių tvarumui. 22 proc. 
darbuotojų nurodė, jog įgytų žinių šiuo metu netaiko ir galės 
pritaikyti jei atsiras poreikis ir galimybės. Vadinasi maždaug 
ketvirtadalis asmenų, dalyvavusių apklausoje mokėsi to, ko jiems 
šiuo metu nereikia, kam nėra poreikio ar galimybių taikyti. Toliau 
lentelėje pateikiami duomenys apie mokymų metu įgytų žinių, 
gebėjimų ir įgūdžių taikymą. 
 
32 lentelė. Mokymuose įgytų žinių taikymas.  

Darbdavių apklausa Dauguma taiko Dalis taiko Kol kas netaiko 
Ar asmenys, kurie mokėsi 
projekte, taiko mokymų metu 
įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius 
įmonėje ar organizacijoje? 

68 proc. 31 proc. 1 proc. 

Darbuotojų apklausa 

Iš karto darbe, 
nes tam yra 
poreikis ir 
galimybės 

Po kurio laiko, 
jei atsiras 

galimybės ir, 
arba poreikis 

Manau, kad 
įgytų žinių savo 

darbovietėje 
nepanaudosiu 

Kada galėsite panaudoti mokymų 
metu įgytas žinias, gebėjimus, 
įgūdžius savo darbovietėje? 

76 proc. 22 proc. 3 proc. 

 
                                          
 
 

55 Rae, W Leslie. Evaluation of training and learning. 2004.; Koning, J., Korolkova, k., Maasland, E., Nes, 
P. Evaluation of the ESF support to capacity building. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, SEOR, 
2006. 

4.4 Kompetencijų taikymas 
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Toliau pateikiama rodiklio „Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas 
darbo vietoje po 6 mėnesių po mokymų“ pradinė situacija. 
Skaičiuojant rodiklį respondentai buvo suskirstyti į 
tebesimokančius, baigusius mokytis per paskutinius 6 mėnesius ir 
baigusius mokytis prieš 6 mėnesius. Atskirai apskaičiuotas rodiklis 
1 remiamų veiklų grupei, nes ši remiamų veiklų grupė atitinka 
2007 – 2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmonėse“. Nustatyta, kad žinias įgytas mokymų metu 
po 6 mėnesių savo darbovietėje pritaikė 73 proc. darbuotojų, ir 74 
proc. įmonių darbuotojų, baigusių mokymus prieš 6 mėnesius, 
dalyvavusių apklausoje. Tačiau taip pat svarbu atkreipti dėmesį į 
tai, kad žinias daugiau taikė ir daugiau galimybių pritaikyti teigė 
turintys asmenys, kurie tebesimoko projekto mokymuose. Tuo 
tarpu, praėjus ilgesniam laikotarpiui po mokymų – galimybės juos 
pritaikyti sumažėjo. Taip pat ilgėjant laikotarpiui praėjusiam nuo 
mokymų pabaigos, mažėjo mokymų poveikis darbuotojo darbo 
kokybei. Ketvirtadalis darbuotojų, kurie mokėsi, nepriklausomai 
nuo laiko, kada baigėsi mokymai, nurodė, jog pasibaigus 
mokymams, įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių pritaikymo galimybės 
mažėja.   
 
Įgytos kompetencijos padarė teigiamą, nors ne labai didelį poveikį 
darbuotojų darbo kokybei, spartai. Tai, kad pakilo darbuotojų 
darbo kokybė teigė ketvirtadalis apklausoje dalyvavusių darbdavių, 
15 proc. darbdavių teigė, jog darbuotojų darbas paspartėjo. 
Mokymuose dalyvavę darbuotojai savo darbo kokybės ir spartos 
pokyčius vertino prasčiau negu darbdaviai. Trečdalis darbuotų 
mano, kad mokymai nepadarė teigiamo poveikio jų darbo spartai, 
ketvirtadalis – jog mokymai nepadidino darbo kokybės. Taigi, gana 
didelės mokymų darbuotojų dalies darbo kokybė dėl mokymų 
nepagerėjo. Dauguma darbuotojų ir darbdavių linkę tik iš dalies 
sutikti, jog mokymai pagerino darbuotojų darbo rezultatus. Toliau 
lentelėje pateikiamas mokymuose dalyvavusių darbuotojų veiklos 
pokyčių vertinimas darbdavių ir darbuotojų požiūriu.  
 
33 lentelė. Darbuotojų darbo kokybės ir spartos pokyčiai po projekto 
mokymų.  

Įgytų žinių 
poveikis darbinei 

veiklai (proc.) 

Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka 

 Darbuotojai  Darbdaviai Darbuotojai  Darbdaviai Darbuotojai  Darbdaviai 
Darbuotojų darbas 
paspartėjo, greičiau 
atlieka užduotis 

25 proc. 15 proc. 42 proc. 55 proc. 34 proc. 31 proc. 

Pakilo darbuotojų 
darbo kokybė 

32 proc. 24 proc. 46 proc. 62 proc. 22 proc. 15 proc. 

 
Mokymų metu darbuotojai gali įgyti skirtingų tipų kompetencijas. 
Paprastai mokymai skirti veiklos kompetencijoms, reikalingoms 
atlikti užduotis darbe, įgyti. Tačiau taip pat darbuotojai gali įgyti 
gebėjimų geriau prisitaikyti prie reikalavimų darbovietėje; 
mokymai gali paskatinti darbuotoją aktyviau veikti savo 
organizacijoje ir atlikti daugiau negu reikalaujama; mokymai taip 
pat gali ugdyti darbuotojo lojalumą organizacijai. Tai yra 
normatyvinės kompetencijos. Taip pat mokydamasis darbuotojas 
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gali tapti kūrybiškesniu, įgyti gebėjimų tobulinti darbo procesus, 
spręsti nenumatytas problemas darbe iš anksto nenustatytais 
būdais56. BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis vykdytų mokymų metu 
įgytos kompetencijos darbuotojams labiausiai padeda prisitaikyti 
prie pokyčių darbe ir tobulinti darbo procesus. Mažiau mokymai 
paskatino darbuotojus imtis iniciatyvos, siekiant atlikti daugiau nei 
priklauso pagal konkrečias užduotis, prisiimti daugiau 
atsakomybės, spręsti iškylančias naujas, nenumatytas problemas, 
valdyti naujas situacijas, su kuriomis kol kas nebuvo susidurta. 
Ketvirtadalis apklausose dalyvavusių darbuotojų ir darbdavių 
atstovų nurodė, jog mokymai nepaskatino tokių pokyčių. Darbdavių 
atstovų apklausos duomenimis, mokymai taip pat sustiprino 
darbuotojų bendradarbiavimo įgūdžius, kurie teigiamai veikė 
palankesnio psichologinio klimato darbe formavimąsi. 
 
34 lentelė. Projekto mokymų poveikis darbuotojų, kurie mokėsi 
struktūrinių fondų paramos lėšomis darbui. 

 Labai Iš dalies Mažai, nepadeda/kol kas 
tokių pokyčių 
nepastebėta 

 Darbuotojai  Darbdaviai Darbuotojai  Darbdaviai Darbuotojai  Darbdaviai 
Prisitaikymas prie 
darbe keliamų 
reikalavimų/pokyčių 

32 proc. 28 proc. 55 proc. 51 proc. 13 proc. 21 proc. 

Gebėjimai imtis 
iniciatyvos, siekiant 
atlikti daugiau nei 
priklauso pagal 
konkrečias 
užduotis, prisiimti 
daugiau 
atsakomybės 

21 proc. 25 proc. 51 proc. 49 proc. 28 proc. 25 proc. 

Gebėjimai spręsti 
iškylančias naujas, 
nenumatytas 
problemas, valdyti 
naujas situacijas, 
su kuriomis kol kas 
nebuvo susidurta 

28 proc. 29 proc. 51 proc. 48 proc. 22 proc. 23 proc. 

Darbo procesų 
tobulinimas 

31 proc. - 52 proc. - 17 proc. - 

Geresni darbuotojų 
bendradarbiavimo 
įgūdžiai, 
psichologinis 
klimatas darbe 

- 33 proc. - 50 proc. - 17 proc. 

 
Remiantis interviu su projektų vadovais ir darbdavių atstovų 
apklausa, nustatyta, kad naudingiausi buvo ir didžiausią poveikį 
organizacijoms padarė profesinių kompetencijų mokymai. 
Kokybinių interviu su projektų vadovais metu nustatyta, jog 
geriausiai darbdavių lūkesčius atitiko profesiniai bendrieji mokymai. 
Mažiausiai pridėtinės vertės darbdaviai galėjo išskirti kalbėdami 
apie bendrųjų gebėjimų mokymus. Darbdavių atstovų apklausos 
metu respondentų buvo paprašyta įvardinti organizacijai 
naudingiausius mokymus. Naudingiausius mokymus įvardijo 109 
respondentai. Mokymai buvo suskirstyti į bendrųjų gebėjimų, 
vadybinius ir profesinius. Kadangi apklausos metu nurodyta tik 
informacija apie ekonominę veiklą, negalima išskirti, kurie iš 
                                          
 
 

56 Impact of flexible labour market arrangements in the machinery electrical and electronic industrines. 
1998. Report for discussion at the Tripartite Meeting on the Impact of Flexible labour market 
Arrangements in theMachinery, Electrical and Electronic Industries. Geneva: International Labour Office  
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profesinių mokymų yra organizacijos atžvilgiu specialieji, kurie 
bendrieji profesiniai. Darbdavių atstovai apklausoje kaip 
naudingiausius mokymus daugiausiai nurodė profesinius mokymus. 
Juos paminėjo 53 proc. atsakiusių respondentų. Vadybinius ir 
bendrųjų gebėjimų mokymus nurodė atitinkamai 33 ir 32 proc. 
respondentų. Darbdaviai, kurie nurodė, jog organizacijai 
naudingiausi buvo profesiniai mokymai, labiau patenkinti 
darbuotojų įgyta kompetencija. Mažiausiai kaip visiškai 
atitinkančias lūkesčius darbuotojų įgytas žinias, gebėjimus, 
įgūdžius vertino tie respondentai, kurie kaip naudingiausius 
mokymus nurodė bendruosius mokymus.  
 
Interviu metu surinkti duomenys taip pat leido išskirti 
kompetencijas, kurių taikymas pasireiškė iš karto darbe po 
mokymų. Profesines bendrąsias kompetencijas (jas respondentai 
apibūdino kaip specialiąsias, bet iš vardinamų pavyzdžių analizė 
leidžia jas traktuoti kaip profesines bendrąsias) darbuotojai, 
respondentų nuomone, taikė aktyviau negu bendrųjų gebėjimų. 
Profesines bendrąsias kompetencijas darbuotojai galėjo panaudoti 
darbe iš karto po mokymų. Respondentams buvo sunkiau apibrėžti, 
kiek taikomos bendrųjų gebėjimų kompetencijos darbe, ar ir kaip 
kinta dėl to darbuotojų darbo kokybė ir našumas. Profesinių 
kompetencijų pritaikymą darbe iš karto po mokymų veikė būtinybė 
kylanti darbe. Ribotą bendrųjų gebėjimų taikymą veikė sąlygų 
pritaikyti darbe stoka. Kompetencijų pritaikymo darbe rėmimas 
pvz.: skiriamos užduotys, kurių metu darbuotojas galėtų pritaikyti 
įgytas žinias, priklauso nuo žinių poreikio planavimo. Kai 
organizuojant mokymus buvo numatyta, kokių problemų 
sprendimui jie skirti, toms problemoms spręsti ir buvo pritaikomos 
įgytos žinios, pvz.: kompiuterinis raštingumas buvo ugdomos dėl 
konkrečių poreikių darbe, užtikrinti darbuotojų gebėjimus naudoti 
įdiegtas technologijas. Interviu metu išaiškėjo, jog darbuotojai 
daugiau taiko profesinei veiklai artimesnes kompetencijas, pvz.: 
strateginis valdymas, auditoriaus padėjėjo kursai ir pan., kaip 
kontrastą organizacijoje vykdytiems bendriesiems mokymams, 
pvz.: anglų kalbos. Šios kompetencijos laikomos naudingesnėmis, 
nes gali būti pritaikytos tiesiogiai dirbant ir todėl yra įtvirtinamos, 
tuo tarpu, kad būtų išlaikytos bendrosios kompetencijos, asmeniui 
reikia toliau tobulintis pačiam, o nenaudojant jos yra pamirštamos. 
Iš bendrųjų kompetencijų stiprinimo išsiskiria komandinio darbo, 
komunikacijos, vadybinės kompetencijos. Šias kompetencijas 
respondentai vertino kaip reikalingas organizacijai, jos kolektyvui ir 
asmeniui kaip kolektyvo nariui.  
 
Panašių programų vertinimuose57 ir naujausiuose darbuotojų 
mokymo tyrimuose58 nustatyta, jog organizacijose vykdomų 
mokymų negalima griežtai atskirti ir apibrėžti kaip bendrųjų ir 
specialiųjų. Organizacijose finansuojami abiejų tipų mokymai ir 

                                          
 
 

57 Airijoje 2005 m. atliktas struktūrinių fondų lėšomis finansuotos programos vertinimas, kurios tikslas 
finansuoti darbuotojų mokymąsi – skatinti tvarų įmonių produktyvumą ir konkurencingumą, ypač MVĮ, 
didinant darbuotojų mokymosi lygį ir intensyvinti politikos pastangas šio tikslo siekimu. Evaluation of the 
In-Company Training Measures under the NDP/CSF 2000-2006. 2005. NDP/CSF Evaluation Unit. Dublin, 
Ireland. 

58 Bo Hansson, Ulf Johanson, Karl-Heinz Leitner. 2004. The impact of human capital and human capital 
investments on company performance. Evidence from literature and European survey results. Impact of 
education and training Third report on vocational training research in Europe: background report. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, (Cedefop Reference series, 
54) 



 

61 

mokymų pasirinkimą lemia ne jų specialumas ar bendrumas, o tai, 
kaip mokymai atitinka ilgalaikius organizacijų tikslus. Įmonėse 
vykdomi mokymai dažniausiai yra pakankamai bendro pobūdžio. 
Todėl nebegalima sakyti, kad įmonėse mažiau investuojama į 
darbuotojams naudingesnius bendruosius mokymus, o daugiau 
mokoma darbuotojams nenaudingų specialiųjų įgūdžių. Airijoje 
atliktame panašios į 2.2 priemonę programos vertinime teigiama, 
jog svarbiausia nefinansuoti nekokybiškai suplanuotų ir parengtų 
kursų. Svarbus ne tiek skirtumas tarp bendrųjų ir specialiųjų 
mokymų, kiek tai, kiek mokymuose formuojamos kompetencijos 
prisideda prie organizacijos ilgalaikių tikslų pasiekimo, kaip įgytos 
žinios bus panaudojamos organizacijos veikloje. Skirstymas į 
bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas su skirtingu paramos 
intensyvumu paskatino daugiau orientuotis ne tiek į organizacijos 
ilgalaikius tikslus, kiek siekti didesnio paramos intensyvumo. Todėl 
dalyje projektų darbuotojai mokėsi to, kas nereikalinga nei 
organizacijai nei patiems darbuotojams. Pasak mokymuose 
dalyvavusių darbuotojų, atsakiusių į klausimą, kurie iš projekto 
mokymų buvo vertingiausi profesiniam tobulėjimui: „Teko mokytis 
tik anglų kalbos pradmenų, todėl negaliu vertinti. Šios kalbos 
nenaudoju savo darbe“; „Mokymuose tiesiogiai susijusių su 
profesiniu tobulėjimu nedalyvavau“; „Profesiniam tobulėjimui nė 
vieni mokymai nebuvo vertingi“; „Pažymėtinų nebuvo“.  
 

 
Atlikus interviu analizę, paramos gavėjų atstovų ir mokytų 
darbuotojų apklausas, nustatyta, kad mokymai nepadarė didesnio 
poveikio darbuotojų atlyginimo, karjeros pokyčiams. Didžiausioje 
organizacijų dalyje darbuotojų sąlygos nesikeitė arba mažai keitėsi. 
Kai darbuotojų sąlygos keitėsi, jos keitėsi, darbdavių atstovų 
požiūriu, nepriklausomai nuo mokymų, t.y. mokymai nebuvo darbo 
sąlygų pokyčio priežastis. Skiriant darbuotoją į aukštesnes pareigas 
nebuvo atsižvelgiama į mokymuose įgytas kompetencijas, visiems 
panašų darbą dirbantiems darbuotojams atlyginimai keitėsi 
vienodai. Interviu duomenimis, atlyginimai ir pareigos kyla ne 
tiesiogiai dėl mokymų, o dėl darbuotojo produktyvumo ir darbo 
kokybės. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie mokytų 
darbuotojų darbo sąlygų pokyčius.  
 
35 lentelė. Materialinių darbuotojų sąlygų pokyčiai po mokymų. 

Organizacijų procentas – atlyginimų pokyčiai (darbdavių apklausa) 
Ne, atlyginimai mūsų įmonėje ar organizacijoje po mokymų dar nesikeitė arba keitėsi 
nežymiai 53 proc. 
Ne, atlyginimai visiems panašų darbą dirbantiems darbuotojams kilo vienodai 31 proc.  
Taip, daliai darbuotojų, kurie mokėsi projekto mokymuose 15 proc.  
Taip, visiems darbuotojams, kurie mokėsi projekto mokymuose 1 proc. 

Organizacijų procentas – pareigų pokyčiai (darbdavių apklausa) 

Ne, po mokymų dar nebuvo vykdomi jokie paskyrimai į aukštesnes pareigas 44 proc. 
Ne, skiriant į aukštesnes pareigas nebuvo atsižvelgiama į dalyvavimą projekto 
mokymuose ir jų metu įgytas kompetencijas 39 proc. 
Taip, daliai darbuotojų, kurie mokėsi projekto mokymuose 17 proc. 
Taip, visiems darbuotojams, kurie mokėsi projekto mokymuose 0 proc. 

Darbuotojų procentas (darbuotojų apklausa) 
Padidėjo mano atlyginimas  23 proc. 
Buvau paskirtas į aukštesnes pareigas 11 proc. 
Gavau vienkartinę finansinę premiją 10 proc.  

 

4.5 Mokymų įtaka darbuotojų darbo 
vietos kokybei 
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Organizacijose, kuriose keitėsi darbo sąlygos, daugiausiai pasikeitė 
specialistų darbo sąlygos. 
36 lentelė. Darbdavių atstovų atsakymai į klausimą: „Kokias pareigas 
užimančių darbuotojų, kurie mokėsi projekto mokymuose, darbo sąlygos 
daugiausiai pasikeitė?“. 

 
Pagrindinės pareigybės Organizacijų ir įmonių procentas 
Kol kas sąlygos nesikeitė 66 proc. 
Specialistų 25 proc. 
Administracijos darbuotojų 13 proc. 
Darbininkų 11 proc. 
Vadovų 8 proc. 

 
Interviu su darbdavių atstovais metu nustatyta, jog keisti sąlygas 
darbuotojams, kurie mokėsi, darbdaviai nebuvo numatę. Darbo 
sąlygų pokytis dažnai nusakomas kaip išaugusi ateities galimybė. 
Kitas būdas, kuris išaiškėjo interviu metu, iš anksto, atrenkant 
darbuotoją mokymui, apgalvojamas tolimesnis jo darbas įmonėje. 
Apgalvojama kaip bus palaikoma darbuotojo motyvacija toliau 
dirbti įmonėje. Kalbinti respondentai pabrėžė riziką, jog 
darbuotojai, įgiję daugiau žinių, negu reikia įgyvendinti darbo 
užduotis, pakeis darbovietę. Pasak respondentų, vykdant projekto 
mokymus organizacijose vyko didelė darbuotojų kaita. Interviu 
metu nustatyta, kad darbuotojų darbo sąlygos kinta kitais, ne 
tokiais tiesioginiais būdais. Mokymai paskatina darbuotojus siekti 
karjeros. Darbuotojai įgyja žinių, už kurių įgijimą turėtų mokėti 
patys ir į jas nebūtų investavę. Darbo sąlygos iš karto po mokymų 
nesikeičia – lieka tas pats darbo kiekis, atlyginimas, tačiau pvz.: 
mokymų metu darbuotojai galėjo įgyti valstybės pripažįstamus 
kvalifikacijos pažymėjimus, už kuriuos kitu atveju būtų turėję 
mokėti patys, taip pat darbuotojai įgijo daugiau žinių nei būtina 
atliekant tiesiogines pareigas ir tai sudarė galimybes, skatino kilti 
karjeros laiptais. Kokybinių interviu duomenimis, darbuotojai buvo 
motyvuojami didesne atsakomybe, naujomis užduotimis, 
sudėtingesnėmis užduotimis, galimybe dirbti naujose srityse, 
skatinant darbuotojų kūrybiškumą, darbu su naujomis 
technologijomis ar darbo priemonėmis. Taip pat taikomos į 
darbuotojo pasitenkinimą, savirealizaciją orientuotos priemonės. 
 
Darbuotojų apklausos metu nustatyta, kad didesnį poveikį 
mokymai padarė nematerialioms darbo sąlygoms ir darbuotojo 
motyvacijai. Mokymai padidino asmenų, kurie mokėsi pasitikėjimą 
savimi profesinėje veikloje ir apskritai gyvenime. Mažiau 
darbuotojų sutiko, jog po mokymų darbas tapo įdomesnis, 
darbovietės tikslai labiau suprantami. Mokymai taip pat prisidėjo 
prie didesnio dalies darbuotojų socialinio pripažinimo. Daugiau 
negu pusė darbuotojų sutiko visiškai ar iš dalies, jog po mokymų 
juos pradėjo geriau vertinti kolegos ir vadovai. Taigi mokymai 
leidžia ne vien įgyti veiklai būtinų kompetencijų, bet kartu daro 
netiesioginę įtaką darbuotojų socialiniam pripažinimui, pasitikėjimui 
savimi, pasitenkinimui darbu. Toliau lentelėje pateikiama mokymų 
nauda darbuotojų vertinimu.  
 
37 lentelė. Poveikis darbuotojui po mokymų. 
 

 Sutinka Iš dalies 
sutinka 

Nesutinka 

Labiau pasitikiu savimi profesinėje 
veikloje 

48 proc. 40 proc. 12 proc. 

Labiau pasitikiu savimi apskritai 41 proc. 44 proc. 15 proc. 
Darbas tapo įdomesnis 24 proc. 47 proc. 28 proc. 
Mokymai padėjo geriau suprasti 22 proc. 47 proc. 30 proc. 
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darbovietės, organizacijos tikslus, veiklą 
Mano viršininkas mane geriau vertina 18 proc. 41 proc. 42 proc. 
Mano kolegos mane geriau vertina 16 proc. 40 proc. 44 proc. 

 
Darbuotojų apklausos metu nustatytas gana aukštas 
pasitenkinimas darbu. Mažiausiai darbuotojai patenkinti tuo, kaip 
atlyginimas atitinka padaromo darbo kiekį. Po mokymų labiausiai 
išaugo darbuotojų pasitenkinimas galimybėmis panaudoti savo 
žinias, gebėjimus, įgūdžius. Mokymai padidino darbuotojo 
atliekamo darbo įvairovę, galimybes mokytis ir tobulėti. Mažiausiai 
mokymai padidino pasitenkinimą materialiomis darbo sąlygomis – 
atlyginimu ir karjeros perspektyvomis. Šių dalykų atžvilgiu po 
mokymų įvyko mažiausiai pokyčių. 10 proc. respondentų nurodė, 
jog po mokymų atlyginimas geriau atitinka padaromo darbo kiekį, 
19 proc. respondentų nurodė, jog pagerėjo jų karjeros 
perspektyvos. Galimybės darbe mokytis ir tobulėti didina 
darbuotojo progresavimą esamame darbe ir galimybes iš naujo 
įsidarbinti59. 41 proc. respondentų nurodė, jog po projekto mokymų 
darbe turi daugiau galimybių mokytis ir tobulėti. Toliau pateikiamas 
mokytų darbuotojų pasitenkinimas įvairiais darbo aspektais ir 
pasitenkinimo pokytis po mokymų. 
 
38 lentelė. Pasitenkinimas darbu.  

Darbuotojų pasitenkinimas darbu Taip Iš dalies Mažai/ 
ne 

Po mokymų 
pagerėjo 

Darbas suteikia Jums galimybę 
geriausiai panaudoti savo žinias, 
gebėjimus, įgūdžius 

48 proc. 44 proc. 8 proc. 46 proc. 

Galite savo darbe daryti skirtingus 
dalykus, atlikti skirtingas užduotis 

47 proc. 41 proc. 12 proc. 41 proc. 

Galite darbe taikyti savo sugalvotus 
darbo metodus, darbo procesų, 
rezultatų pagerinimui 

34 proc. 40 proc. 26 proc. 39 proc. 

Atlikdami savo darbą patiriate 
pasitenkinimo savo darbu jausmą 

44 proc. 43 proc. 13 proc. 37 proc. 

Turite darbe galimybę mokytis ir 
tobulėti 

50 proc. 34 proc. 16 proc. 41 proc. 

Esate patenkintas karjeros 
perspektyvomis dabartiniame darbe 

26 proc. 42 proc. 32 proc. 19 proc. 

Esate patenkintas tuo, kaip Jūsų 
atlyginimas šiuo metu atitinka 
padaromo darbo kiekį 

15 proc. 38 proc. 47 proc. 10 proc. 

Atmosfera darbe yra gera, palanki 45 proc. 42 proc. 13 proc. 18 proc. 
 

 
Iš 480 darbuotojų, dalyvavusių apklausoje 104, t.y. 22 proc. 
nurodė per paskutiniuosius metus iki projekto mokymų nesimokę 
nei kvalifikacijos kėlimo kursuose, nei nuosekliosiose studijose. 
Asmenų, kurie iki projekto nesimokė, darbovietėse paprastai 
mokymų neorganizuojama. 32 proc. asmenų, dalyvavusių 
mokymuose nebūtų niekur mokęsi, jei nebūtų suorganizuoti 
projekto mokymai. Taigi BPD paramos dėka buvo pritraukti 
mokytis anksčiau nesimokę asmenys. Tai, kad mokėsi 32 proc. 
asmenų, kurie nebūtų mokęsi, jei nebūtų buvę programos, rodo, 
kad parama padėjo populiarinti organizacijų žmogiškųjų išteklių 

                                          
 
 

59 Parent-Thirion, A., Macías, E. F., Hurley, J., Vermeylen, G. Fourth European Working Conditions Survey. 
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007. 

4.6 ESF paramos įtaka tęstinio 
mokymosi plėtrai 
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vystymą. Programa prisidėjo prie darbuotojų mokymo 
populiarinimo, tačiau turėjo ir privačių lėšų išstūmimo efektą. 
Maždaug pusė respondentų nurodė, jog iki projekto mokymų kėlė 
kvalifikaciją darbdavio iniciatyva. 78 proc. darbuotojų nurodė, jog 
jų įmonėje ar organizacijoje paprastai, ne projekto metu yra 
organizuojami mokymai. Lentelėje pateikiama, kur projektų 
dalyviai mokėsi iki projekto.  
 
39 lentelė. Darbuotojų mokymosi patirtis iki projekto. 

Mokymasis vienerius metus iki projekte organizuotų mokymų    
Kėliau kvalifikaciją darbdavio iniciatyva 49 proc. 
Kėliau kvalifikaciją savo iniciatyva 33 proc. 
Mokiausi nuosekliosiose studijose  26 proc. 
Nesimokiau  22 proc. 

 

 
Darbuotojai, kurie mokėsi BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis įgijo ir 
patobulino anksčiau turėtas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, tačiau jos 
tik iš dalies patenkino darbdavių ir pačių darbuotojų lūkesčius. 
Dauguma besimokiusiųjų taiko įgytas žinias savo darbovietėje. BPD 
2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis iš dalies finansuoti mokymai leido įgyti 
pakankamai bendras kompetencijas, pritaikytinas skirtingose 
darbovietėse ir didinančias darbuotojo kūrybiškumą, gebėjimą 
prisitaikyti prie pokyčių darbe. Darbdavių atstovų vertinimu, 
naudingiausi mokymai buvo profesiniai, susieti su asmens darbo 
specifika. Sėkmingiausiai suplanuoti ir įgyvendinti 1 - 2 profesijų 
grupių mokymai, žemesnių profesijų grupių mokymai buvo 
įgyvendinami prasčiau, mažiau atitiko darbuotojų profesinio 
tobulėjimo poreikius. Įgytos kompetencijos padarė teigiamą, nors 
ne labai didelį, poveikį darbuotojų darbo praktikos atžvilgiu. 
Programa neturėjo didelio poveikio darbuotojų, kurie mokėsi BPD 
2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis materialioms darbo sąlygoms 
vertinimo laikotarpiu, tačiau veikė nematerialias darbo sąlygas, 
susietas su darbo motyvacija. Pagerėjo darbuotojų pasitikėjimas 
savimi tiek profesinėje, tiek kitoje veikloje, pasitenkinimas 
atliekamu darbu, darbas tapo įvairesnis ir kūrybiškesnis. Kadangi 
materialios darbuotojų sąlygos kinta ne tiesiogiai priklausomai nuo 
mokymų, bet nuo to kaip po mokymų pasikeičia darbuotojo darbas, 
tam, kad būtų galima realiai įvertinti tokius rezultatus – reikėtų 
matuoti praėjus ilgesniam laikotarpiui po mokymų. BPD 2.2 ir 2.3 
priemonių parama paskatino mokytis asmenis, kurie anksčiau 
nedalyvavo mokymuose ir nebūtų mokęsi ir taip prisidėjo prie 
darbuotojų mokymo populiarinimo šalyje.  
 

Apibendrinimas  
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 5. POVEIKIS  

 
Šioje dalyje pristatomas BPD 2.2 ir 2.3 priemonių paramos poveikis 
paramą darbuotojų mokymui gavusioms organizacijoms. Poveikio 
matavimas apima pakitusio darbuotojų darbo poveikį organizacijos 
veiklos rezultatams. Taip pat įvertinamas finansinis papildomumas 
– nustatoma, kiek struktūrinė parama paskatino naujas ir kiek 
pakeitė jau vykdytas privačias investicijas į darbuotojų mokymą.  
 

 
Struktūrinių fondų investicijų dėka išaugo organizacijų, gavusių 
subsidijas darbuotojų mokymui, mokymų apimtys. Projektų lėšomis 
buvo išmokyta daugiau darbuotojų negu paprastai mokoma 
organizacijose. Kokybinių interviu su projektų vadovais metu 
nustatyta, kad tam tikros darbuotojų grupės – jaunesnieji 
specialistai, mažiau kvalifikuoti darbuotojai, negavus paramos, 
nebūtų mokytos. Taigi parama padarė teigiamą įtaką – paskatino 
daugiau investuoti į mažiau besimokančių darbuotojų grupių 
mokymą. Taip pat darbuotojai dalyvavo didesniame skirtingų 
mokymų skaičiuje. Interviu metu taip pat išaiškėjo, jog paramos 
dėka įmonės galėjo vykdyti daugiau skirtingų mokymų, kurių 
nebūtų vykdžiusios savo lėšomis. Pailgėjo darbuotojų mokymosi 
trukmė. Darbuotojų apklausos metu taip pat nustatyta, jog 
projekto metu darbuotojai mokėsi daugiau negu įprastai. Toliau 
lentelėje apibendrinami darbdavių atstovų ir darbuotojų atsakymai 
apie struktūrinės paramos poveikį mokymo apimčių pokyčiams.  
 
40 lentelė. Mokymų projekte palyginimas su įprastiniais mokymais įmonėje 
ar organizacijoje. 

Paramos gavėjų 
apklausos rezultatai 

Daugiau Mažiau Maždaug tiek pat, kaip 
įprastai 

Išmokyta darbuotojų 
projekto metu 

92 proc. 4 proc. 4 proc. 

Mokymų trukmė projekto 
metu 

83 proc. 1 proc. 17 proc. 

Mokytų temų skaičius 
projekto metu 

81 proc. 6 proc. 13 proc. 

Naudos gavėjų 
apklausos rezultatai 

Taip Ne Paprastai darbovietėje 
nesimokau 

Ar projekto metu 
mokėtės daugiau nei 
įprastai? 

74 proc. 14 proc. 12 proc. 

 
Kokybinių interviu metu nustatyta, kad organizacijos, kurios iki 
paramos gavimo beveik nevykdė mokymų ar vykdė juos retai, 
nesistemingai, turėjo mažus mokymų biudžetus, didesnių lėšų ir 
reikalavimo suplanuoti mokymus dėka padidino mokymų kokybę. 
Mokymus vykdė aukštesnio lygio specialistai. Mokymai buvo 
gilesni, kompleksiškesni, išmokyta daugiau darbuotojų. Pvz.: iki 
BPD 2.3 priemonės finansuoto projekto įgyvendinimo vyko bendri 
darbuotojų veiklos įvertinimai, buvo dalinamasi žiniomis savo 
jėgomis, ieškoma seminarų už organizacijos ribų, į kuriuos galėtų 

5.1 Mokymų poveikis įmonių ir 
organizacijų veiklos kokybei 
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įsijungti darbuotojai, tačiau specialiai darbuotojams mokymai 
organizuojami nebuvo. Gavus BPD paramą mokymai buvo 
organizuojami tik paramos gavėjo darbuotojams, aktualiomis 
temomis, kurios gali būti sprendžiamos seminaro metu, aukšto 
lygio specialistų. 
 
Kokybinių interviu metu nustatyta, jog BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
parama leido padidinti organizacijų, gavusių paramą, paslaugų 
kokybę, paskatino inovacinio potencialo augimą. Kokybinių interviu 
metu nustatyta, kad mokymai padėjo įmonėms, kurių mokymosi 
poreikis yra nuolatinis dėl greitai besikeičiančių žinių ir technologijų 
prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Leido įdiegti naujas 
technologijas, naujus produktus. Šiuos duomenis patvirtina ir 
apklausų rezultatai. Remiantis paramos gavėjų atstovų apklausos 
duomenimis, pusėje paramą gavusių organizacijų mokymai padėjo 
įgyvendinti produktų arba paslaugų, technologines arba vadybines 
inovacijas. Parama padarė didesnį poveikį įmonėms negu viešojo 
sektoriaus organizacijoms. Atskira pokyčių vertinimo skalė, sukurta 
pokyčių įmonėse matavimui, rodo, jog parama darbuotojų 
mokymui padidino įmonių konkurencingumą, prekių ir paslaugų 
kokybę. 74 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių atstovų nurodė, 
jog mokymai padidino įmonių konkurencingumą ir 67 proc. teigė, 
jog išaugo įmonės prekių ar paslaugų kokybė. Parama leido 
padidinti didelės ją gavusių įmonių dalies pelnus ir apyvartą 
netrukus po mokymų. Mokymų poveikį šiems pokyčiams patvirtina 
interviu duomenys. Interviu metu darbdavių atstovai išaugusią 
įmonės apyvartą respondentai siejo su mokymų poveikiu. Kadangi 
parama leido sutaupyti įmonių sąnaudas mokymams, įmonės gavo 
viršpelnius – padarytas didelis poveikis mikro lygiu. Taigi, parama 
darbuotojų mokymui padarė teigiamą poveikį paramą gavusioms 
įmonėms. Toliau lentelėje apibendrinamas mokymų poveikis 
įmonėms ir organizacijoms. 
 
41 lentelė. Projekto mokymų dėka sukurti pokyčiai paramą gavusiose 
organizacijose.  

Klausimai visiems paramos 
gavėjams (įmonėms ir 

organizacijoms) 

Taip Ne 
Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Padėjo kurti ar reikšmingai 
tobulinti įmonės ar organizacijos 
teikiamas paslaugas, 
gaminamus produktus 

60 proc. 51 proc. 40 proc. 49 proc. 

Padėjo įgyvendinti naują ar 
reikšmingai patobulintą 
organizacinę struktūrą ar 
valdymo metodus 

52 proc. 36 proc. 48 proc. 64 proc. 

Padėjo diegti naujas 
technologijas 

48 proc. 45 proc. 52 proc. 55 proc. 

Padėjo sumažinti veiklos 
sąnaudas (pvz.: laiko, žaliavos 
ar pan.) 

43 proc. 32 proc. 57 proc. 68 proc. 

Padėjo įdiegti lanksčias darbo 
formas 

40 proc. 9 proc. 60 proc. 91 proc. 

Padėjo išplėsti veiklą 32 proc. 33 proc. 68 proc. 67 proc. 
Klausimai tik įmonėms Taip Ne 

Padidėjo gebėjimai konkuruoti 74 proc. 26 proc. 
Išaugo prekių ar paslaugų 
kokybė 

67 proc. 33 proc. 

Išaugo prekių ar paslaugų 
apyvarta 

57 proc. 43 proc. 

Gautas didesnis pelnas 40 proc. 60 proc. 
Padėjo plėstis į naujas rinkas 31 proc. 69 proc. 
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Mokymai taip pat padėjo diegti pokyčius. Interviu metu nustatyta, 
Kad mokymų metu organizacijoje buvo sukurtos naujos žinios, 
kurios leido pakeisti darbo principus. Mokymai leido sutaupyti 
įmonės nuolatos patiriamus kaštus, pvz.: patiriamus dažnai 
keičiantis darbuotojams – mokymai padidino darbuotojų lojalumą. 
Mokymai prisidėjo prie įmonių konkurencingumo augimo ne vien 
gerinant veiklą panaudojant mokymuose įgytas žinias, bet ir dėl 
augančio įmonės prestižo klientų ir būsimų, potencialių darbuotojų 
akyse. Prestižą didina mokymuose įgyti pažymėjimai, liudijantys 
apie aukštą įmonės paslaugų lygį. Darbuotojų mokymu 
besirūpinanti darbovietė tampa patrauklesnė esamų ir potencialių 
darbuotojų akyse. Pvz.: interviu metu nustatyta, kad vieno 
projekto atveju darbuotojai į įmonę atėjo dirbti todėl, kad žinojo, 
jog bus organizuojami mokymai.  
 

 
Struktūrinė parama leido sustiprinti įmonių, gavusių paramą pagal 
veiklos sritį „Parama pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų 
mokymui“, konkurencines pozicijas. Nustatytas nedidelis, tačiau 
statistiškai reikšmingas skirtumas. Dauguma paramą gavusių 
įmonių veikia labai stiprioje (30 proc.) ir stiprioje (49 proc.) 
konkurencinėje aplinkoje. Po mokymų įmonių konkurencinė pozicija 
sustiprėjo – sumažėjo įmonių, kurios nepretenduoja tapti 
pagrindinėmis veikėjomis rinkoje, šios įmonės įgijo geras 
perspektyvas tapti vienomis iš pagrindinių veikėjų rinkoje. Tuo 
tarpu įmonės, kurios buvo vienos iš pagrindinių veikėjų rinkoje, 
įgijo geresnes perspektyvas tapti rinkos lyderėmis arba tapo rinkos 
lyderėmis.  
 
42 lentelė. Struktūrinės paramos poveikis įmonių konkurencinei pozicijai. 

Įmonės pozicija konkurentų 
atžvilgiu 

Po mokymų 
projekto 

įgyvendinimo 

Iki mokymų 
projekto 

įgyvendinimo 
Įmonė yra rinkos lyderė 31 proc. 30 proc. 
Įmonė turi geras perspektyvas tapti 
rinkos lydere ateityje 

16 proc. 14 proc. 

Įmonė yra viena iš pagrindinių 
veikėjų rinkoje 

34 proc. 38 proc. 

Įmonė turi geras perspektyvas tapti 
viena iš pagrindinių veikėjų rinkoje 

13 proc. 8 proc. 

Įmonė nepretenduoja tapti viena iš 
pagrindinių veikėjų rinkoje 

6 proc. 11 proc. 

 

 
Šiame poskyryje įvertinami ekonometrinio modeliavimo metu 
nustatyti darbo jėgos našumo pokyčiai. Darbo jėgos našumo 
poveikio apskaičiavimas atliekamas pagal specifikuotus regioninį ir 
sektorinį modelius (žr. 1 priedą). Kiekvienam modeliui yra 
vertinami du scenarijai. Pirmasis nagrinėja atvejį, kai yra skirtos ES 
SF lėšos pagal 2.2 ir 2.3 BPD priemones. Atskirai kiekvienos BPD 
priemonės poveikiui įvertinti neužtenka makro lygmens duomenų. 
Siekiant sumažinti struktūrinę paramą apibendrinančių rodiklių 
kiekį ir išsaugoti esminę informaciją apie šios paramos kintamumą, 
vietoj 26 priemonių naudojamos jų pagrindinės komponentės 
(tiesiniai deriniai), žymimos PKjt (j = 1, 2, ..., 26). Pasirodė, kad 

5.2 Mokymų poveikis įmonių 
konkurencingumui 

5.3 Poveikio apskaičiavimas 
ekonometrinio modelio pagalba 
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pirmos dvi pagrindinės komponentės pilnai apibūdina BPD 
priemonių kintamumą. Todėl pagal antrą scenarijų iš bendrų 
paramos lėšų, išreikštų pagrindinėmis komponentėmis pašalinami 
(prilyginamos nuliui) nagrinėjamų 2.2 ir 2.3 BPD priemonių 
paramos dydžiai. Tokiu būdu tiriamas hipotetinis atvejis, jei 
paramos pagal 2.2 ir 2.3 BPD priemones nebūtų skirta iš viso. 
Sprendžiant nurodytus modelius gaunamos visų endogeninių 
(apibrėžtų ekonometrinėmis lygtimis) kintamųjų reikšmės, iš kurių 
įvertinami darbo jėgos našumo rodikliai. Šie rodikliai pateikiami 43 
ir 44 lentelėse.  
 
43 lentelė. Darbo našumo pasikeitimai pagal regionus. 
 

Apskritis 

  Darbo jėgos našumas Lt/žm. Papildomai 
sukurta pridėtinė 

vertė, Lt Metai Su 2.2 ir 2.3  Be 2.2 ir 2.3 Skirtumas 

Alytaus 

2005 35835 35833 1.90 114933 

2006 38111 38075 36.52 2263133 

Kauno 

2005 37176 37172 3.27 963933 

2006 40369 40313 55.73 16969533 

Klaipėdos 

2005 44108 44104 3.78 570867 

2006 49148 49080 67.62 10660667 

Marijampolės 

2005 40538 40536 2.01 105733 

2006 41295 41261 34.70 1850333 

Panaevėžio 

2005 41551 41547 3.04 316267 

2006 42887 42839 48.50 5135067 

Šiaulių 

2005 40059 40056 2.93 340667 

2006 42015 41966 48.74 5783133 

Tauragės 

2005 36469 36470 -0.03 -1027 

2006 35814 35812 2.12 64913 

Telšių 

2005 43056 43053 2.58 155467 

2006 45065 45020 44.81 2747533 

Utenos 

2005 43446 43443 2.96 180600 

2006 45306 45257 49.01 3048200 

Vilniaus 

2005 38199 38195 3.54 1862667 

2006 41363 41304 59.27 32194000 

Lietuvos 
Respublika 

2005 39362 39359 3.16 4610107 

2006 42204 42150 53.89 80716513 
Iš viso: 85326620 

 
Pagal skirtingus modelius įvertinti suminiai paramos suteikimo 
efektai ir pagal apskritis ir pagal veiklas yra teigiami ir siekia 85,3 
mln. Lt papildomai sukurtos pridėtinės vertės pagal regioninį 
modelį ir 33,4 mln. Lt pagal sektorinį modelį. Pastarieji suminiai 
skirtumai atsiranda dėl duomenų nesuderinamumo. Pridėtinė vertė 
regioniniame pjūvyje yra išreikšta 1995 metų palyginamosiomis 
kainomis, o pagal ūkio veiklas – 2000 metų kainomis. Dėl tikslesnio 
duomenų sektorinio suskaidymo (regioniniai duomenys turi 
registravimo ir darbų vykdymo problemą, kai įmonė registruota 
vienoje apskrityje, bet pagrindinę veiklą vykdo kitur ar net visoje 
šalyje), tikėtina, kad bendras poveikis nuo priemonių įgyvendinimo 
per du modeliuotus metus (2005-2006) turi būti arčiau 33,4 mln. 
Lt. Pažymėtina, kad vidutiniai darbo jėgos našumo pasikeitimai 
atsižvelgia, kaip į įmones gavusias paramą pagal 2.2 ir 2.3 
priemones, taip ir į negavusias. Iš tikrųjų poveikis, įmonėms 
gavusiems parama turi būti didesnis, nei nurodyti vidurkiai 43 ir 44 
lentelėse, ką būtų galima tiksliau nustatyti iš mikro lygmens 
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duomenų tyrimo. Be to poveikis stiprėja kartu su lėšų įsisavinimu, 
o pastarojo didžiausia dalis įsisavinama 2007-2008 metais. 
Tikėtina, kad praplėstas modelis leistų tiksliau įvertinti poveikio 
dydžius, tačiau tendencijos turėtų išlikti panašios.    
 
44 lentelė. Darbo našumo pasikeitimai pagal ekonomines veiklas. 
 

Ekonominė veikla 

  Darbo jėgos našumas Lt/žm. Papildomai 
sukurta pridetinė 

vertė, Lt Metai Su 2.2 ir 2.3  Be 2.2 ir 2.3  Skirtumas 
A Žemės ūkis, 
medžioklė ir 
miškininkystė 

2005 119332 119331 0.72 43700 

2006 126381 126366 15.33 960000 

B Žuvininkystė 

2005 32385 32385 0.20 596 

2006 35108 35104 4.26 12966 

C Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas 

2005 116268 116281 -12.88 -76740 

2006 114243 114397 -154.66 -876730 

D Apdirbamoji gamyba 

2005 55711 55710 1.36 665000 

2006 59897 59874 22.99 11829000 

E Elektros, dujų ir 
vandens tiekimas 

2005 89379 89378 1.89 116700 

2006 95756 95723 33.22 2108300 

F Statyba 

2005 54043 54043 0.34 54000 

2006 57557 57547 10.26 1739300 

G Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba 

2005 60719 60718 1.30 474000 

2006 65140 65118 22.11 8543000 

H Viešbučiai ir 
restoranai 

2005 32048 32050 -1.99 -90240 

2006 32344 32370 -25.95 -1166800 

I Transportas, 
sandėliavimas ir ryšiai 

2005 88785 88783 2.05 357600 

2006 95910 95876 34.63 6370800 

J Finansinis 
tarpininkavimas 

2005 69580 69581 -0.85 -24990 

2006 73252 73260 -8.53 -266160 
K Nekilnojamasis 
turtas, nuoma ir kita 
verslo veikla 

2005 103493 103490 2.63 329000 

2006 112160 112115 45.07 5999300 
L Viešasis valdymas ir 
gynyba; privalomasis 
soc. Draudimas 

2005 43577 43576 1.07 165300 

2006 46656 46639 17.77 2860500 

M Švietimas 

2005 19496 19497 -1.09 -334800 

2006 19083 19102 -18.81 -5433600 

N Sveikatos priežiūra ir 
socialinis darbas 

2005 17529 17530 -0.72 -129100 

2006 18527 18532 -4.83 -886700 
O Kita komunalinė, 
socialinė ir asmeninė 
aptarnavimo veikla 

2005 36733 36732 0.22 20100 

2006 38186 38186 -0.12 4600 

AO  Iš viso pagal 
ekonomines veiklas 

2005 54564 54563 1.44 1570126 

2006 58865 58842 28.39 31797776 
Iš viso: 33367902 

 
Pagrindinės komponentės apima tik bendro tipo poveikio 
kintamumus, todėl kai kurių ūkio šakų (pavyzdžiui, išgaunamos 
pramonės, švietimo, viešbučių ir restoranų) darbo našumo 
sumažėjimas gali turėti specifines priežastis, kokybiškai 
neidentifikuojamas makroekonometrinio modelio pagalba. 
Pavyzdžiui, BPD 2.2 priemonės lėšomis kvalifikaciją patobulinę 
darbuotojai gali pakeisti darbovietę, o jų vietoje gali būti įdarbinami 
žemesnę kvalifikaciją turintys darbuotojai, darbo jėga migruoja 
kaip tarp apskričių, taip ir tarp šalių. Taip pat gali pasireikšti 
aptariamas žemiau privačių investicijų išstūmimo efektas. 
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Dabartinis vertinimas atliktas remiantis statistiniais duomenimis iki 
2006 m., tačiau lėšų įsisavinimas tęsėsi ir 2007-2008 metais. Be 
to, paramos poveikis gali turėti ir tam tikrą vėluojantį poveikį, kurio 
patikimai nustatyti turint dabartinius duomenis negalima, nes 
didžioji 2004-2006 m. laikotarpio lėšų dalis kaip matyti įsisavinta 
tik 2006 m., ir yra dar didesnė 2007-2008.  Tačiau dabartinėmis 
sąlygomis sudėtinga net preliminariai įvertinti pilną paramos 
gavimo efektą, nes pastarasis įvertinimas labai priklausytų nuo 
daromų prognozavimo už modelio ribų prielaidų daugeliui 
sektorinių-regioninių rodiklių. Pateiktas vertinimas yra labai 
preliminarus ir gauti rezultatai turėtų būti interpretuojami atsargiai. 
Atsižvelgiant į Statistikos departamento duomenų pateikimo 
vėlavimą, vertintojų nuomone, visapusiškas ir dvejonių dėl 
rezultatų žymiai mažiau keliantis paskesnysis vertinimas galėtų 
būti atliktas apie 2010 ar net 2011 m. rudenį, kai jau bus paskelbti 
2009-2010 m. statistiniai duomenys ir nuo paskutinio paramos 
įsisavinimo bus praėję bent pora metų. 
 

 
Nors poveikį paramą gavusioms įmonėms galima vertinti teigiamai, 
tačiau programos poveikis bendrai darbuotojų mokymo situacijai 
šalyje nepakankamas. Valstybės intervencija, panaudojant Europos 
socialinio fondo lėšas, buvo pernelyg koncentruota – finansinė 
parama pasiekė tik nedidelę dalį potencialių naudos gavėjų. 
Neįtraukiant mikro įmonių, kurios turėjo mažai galimybių tiesiogiai 
pretenduoti į struktūrinę paramą darbuotojų mokymams pagal BPD 
2.2 priemonę, paramą gavusios įmonės tesudaro 3 proc. 
potencialių paramos gavėjų, neskaičiuojant mikro įmonių.  
 
Taip pat struktūrinė parama didele dalimi pakeitė, o ne pritraukė 
papildomas privačias investicijas į darbuotojų mokymą, kas 
paprastai būna pagrindinis paramą privačių įmonių darbuotojų 
mokymui teikiančių valstybės investicijų programų uždavinys. Pusė 
– 46 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių atstovų teigė, jog 
darbuotojų mokymams išleista mažiau lėšų negu paprastai 
organizacijoje išleidžiama darbuotojų mokymams, 18 proc., jog 
išleista maždaug tiek pat. Tai rodo, jog skiriamos paramos 
intensyvumas buvo per didelis, o gauta parama leido 
organizacijoms sutaupyti paprastai mokymams skiriamas lėšas.  
 
Parama buvo skirta didelei daliai įmonių ir organizacijų, kuriose 
darbuotojai buvo mokomi iki paramos gavimo. 49 proc. apklausoje 
dalyvavusių darbuotojų nurodė, jog iki projekto kėlė kvalifikaciją 
darbdavio lėšomis. 98 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių 
atstovų nurodė, jog jų organizacijose ar įmonėse darbuotojai buvo 
mokomi iki paramos gavimo. Didelė dalis šių organizacijų – 64 
proc. turėjo ilgalaikius mokymo planus, kuriuos vykdė savo 
lėšomis. Tuo tarpu šalyje 2005 m. duomenimis, darbuotojų 
mokymus iš anksto planavo ir juos kryptingai vykdė – buvo 
parengusios mokymo planus ir numačiusios lėšas, mažiau negu 
ketvirtadalis įmonių – 23 proc.60. 48 proc. apklausoje dalyvavusių 
darbdavių atstovų nurodė, jog mokymai vykdomi su išorės švietimo 

                                          
 
 

60 Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai.. Statistikos 
departamentas, 2007. 

5.4 Privačių investicijų išstūmimo 
efektas 



 

71 

teikėjų pagalba. Taip pat didelė dalis - 68 proc. mokytų darbuotojų 
ir nesant mokymų būtų mokęsi patys savo iniciatyva ir lėšomis. 
Taigi, yra požymių, rodančių, jog dalis privačių investicijų buvo 
išstumta.  
 
Atsižvelgus į skirtumus tarp sektorių, matosi, kad parama labiau 
sumažino iš kitų šaltinių skiriamas viešojo sektoriaus įstaigų 
išlaidas mokymams. Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymas 
reglamentuojamas teisės aktais61. Ankstesni tyrimai62 rodo, kad 
daugelyje viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų teikimo sričių 
valstybė ir savivaldybės dar nepakankamai rūpinasi investicijomis į 
savo darbuotojų mokymą. Todėl pageidautina, kad ES parama ne 
pakeistų, o papildytų jau skiriamas lėšas. Viešojo sektoriaus įstaigų 
darbuotojų mokymams turėtų būti panaudojami biudžetiniai 
šaltiniai. Valstybės tarnautojų mokymui Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatyme numatyta skirti 1–5 procentų nuo 
valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondo. Struktūrinių fondų 
lėšos turėtų papildyti šį šaltinį. Nustatyta, kad viešojo sektoriaus 
įstaigų darbuotojai taip pat mokėsi ir  įvadinių valstybės tarnautojų 
mokymų, kurie paprastai finansuojami iš kitų šaltinių negu 
struktūriniai fondai. Įvadinis mokymas valstybės tarnautojams 
numatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Nr. 
VIII-1316, Žin., 2002, Nr. 45 – 1709). Struktūrinių fondų lėšomis 
turėtų būti finansuojami papildomi mokymai, intensyvesni 
mokymai arba mokymai platesniam valstybės tarnautojų ir viešųjų 
paslaugų darbuotojų ratui, nei yra įmanoma finansuoti iš įprastinių 
finansavimo šaltinių. Be to iš skirtingų šaltinių finansuojami 
mokymai turi būti gerai suderinti organizacijos darbuotojų 
mokymosi planuose.   
 
Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktoje Neformaliojo 
švietimo studijoje „Neformaliojo švietimo plėtra Lietuvoje: 
finansavimo alternatyvų analizė“63 kaip rizikos faktorius buvo 
įvardinta, jog struktūrinės lėšos gali pakeisti investicijas, kurios 
turėtų būti skiriamos valstybės tarnautojų mokymui iš institucijų 
darbo užmokesčio fondo. Remiantis vertinimo duomenimis galima 
daryti išvadą, jog ši rizika nebuvo pakankamai suvaldyta. Viešosios 
institucijos labiausiai sutaupė lėšas darbuotojų mokymui. Be to, jų 
atstovai dažniau negu privataus sektoriaus organizacijas 
atstovaujantys respondentai nurodė, jog organizacija neturi 
mokymo planų, kuriuos finansuotų savo lėšomis, o darbuotojų 
mokymai vykdomi gavus struktūrines lėšas - 19 proc. tuo tarpu 
privataus sektoriaus – 13 proc.  
 
Tai, kad parama nepasiekė didesnio papildomumo efekto rodo ir 
tai, kad parama buvo suteikta 30 proc. įmonių, kurios jau buvo 
rinkos lyderėmis, iš viso 82 proc. įmonių, kurioms buvo skirta 
parama, buvo rinkos lyderės ar vienos iš pagrindinių veikėjų 
rinkoje. Taip pat, parama buvo teikiama įmonėms kurios jau iki 

                                          
 
 

61 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Nr. VIII-1316, Žin., 2002, Nr. 45 – 1709); 
Valstybės tarnautojų mokymo 2007―2010 m. strategija (patvirtinta Vyriausybės 2006 m. lapkričio 22 
d., Nr. 1163); Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija (patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. 
balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2399) 

62 Pvz., Neformaliojo švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė. 
63 Neformaliojo švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė; ; Arbatauskas, Artūras. Tyrimo 

dėl valstybės tarnautojams teikiamų mokymo paslaugų kokybės ir jų gerinimo ataskaita. 2007. Lietuvos 
viešojo administravimo institutas. Tyrimo užsakovas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos. 
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paramos vykdė mokymus. Tačiau, svarbu atsižvelgti į tai, kad buvo 
sukurtas ir teigiamas poveikis – trečdalis organizacijų investavo į 
darbuotojų mokymus daugiau negu paprastai, ypač privačiame 
sektoriuje. Tai rodo, kad parama leidžia pritraukti privačias 
investicijas, tačiau tam būtinas tinkamas paramos sąlygų 
formulavimas. Poveikį taip pat mažina tai, kad paramos lėšos buvo 
paskirstytos nepakankamai efektyviai, 8 proc. apklausoje 
dalyvavusių darbuotojų, kurie mokėsi BPD 2.2 priemonės lėšomis, 
nepanaudos mokymuose įgytų įgūdžių savo darbovietėje, 25 proc. 
galėtų pritaikyti įgūdžius tik iš dalies. Ketvirtadalis darbuotojų 
nurodė, jog galėtų panaudoti įgūdžius nebent ateityje, jeigu tam 
atsirastų poreikis. Tai yra nuostolis tiek jų darbdaviams, nes darbo 
laikas buvo panaudotas ne produktyviai, tiek valstybei, nes 
suteiktos subsidijos nesukūrė rezultatų, kurių buvo siekiama.  
 

 
Vertinimo rezultatai rodo, jog struktūrinės paramos poveikis galėjo 
būti didesnis, jei lėšos būtų paskirstytos efektyviau. BPD 2.2 ir 2.3 
priemonių parama padarė teigiamą poveikį įmonėms ir 
organizacijoms, gavusioms paramą darbuotojų mokymui – leido 
padidinti mokymų apimtis, pagerėjo įmonių konkurencingumas ir 
inovacinis potencialas, organizacijų veiklos kokybė. Apie tai liudija 
ir makro-ekonometrinis modeliavimas, pagal kurį priemonių 
įgyvendinimas jau 2004-2006 laikotarpyje leido papildomai sukurti 
33,4 mln. Lt pridėtinės verties, arba vidutiniškai 29,83 Lt 
kiekvienam darbo jėgos vienetui per metus. Nors poveikį paramą 
gavusioms įmonėms galima vertinti teigiamai, tačiau programos 
poveikis bendrai darbuotojų mokymo situacijai šalyje 
nepakankamas, padarytas nedidelis poveikis šalies ūkio 
konkurencingumui. Viena vertus, parama pasiekė tik labai nedidelę 
potencialių paramos gavėjų dalį. Taigi, programos poveikio aprėptis 
nedidelė. Kita vertus, struktūrinėmis lėšomis buvo didele dalimi 
pakeistos privačios investicijos į darbuotojų mokymą. Parama ne 
tiek paskatino darbdavius daugiau investuoti į darbuotojus, kiek 
sudarė galimybes sutaupyti organizacijų lėšas, anksčiau skirtas 
mokymui. Parama darbuotojų mokymui yra veiksmingas būdas 
skatinti įmonių produktyvumą ir konkurencingumą ir viešojo 
sektoriaus organizacijų veiklos kokybę, tačiau siekiant plataus 
paramos poveikio reikia užtikrinti platesnę paramos sklaidą ir 
finansinį papildomumą. Mažinant paramos intensyvumą ir 
reikalaujant didesnės privačių investicijų dalies, su tokiomis 
pačiomis valstybės investicijomis būtų galima pasiekti didesnį 
paramos gavėjų ratą ir padidinti teigiamą paramos poveikį.  
 

 6. TĘSTINUMAS  

Šioje dalyje vertinama, ar BPD 2.2 ir 2.3 priemonių įgyvendinimo 
metu pasiekti rezultatai paskatino paramos ir naudos gavėjus siekti 
tikslų, kuriems buvo skirta parama, be valstybės pagalbos. 
Struktūrinė parama darbuotojų mokymui įmonėms ir 
organizacijoms buvo skirta siekiant paskatinti darbdavius daugiau 
investuoti į savo darbuotojų mokymą. Darbuotojų mokymo 
tęstinumą faktiškai galima nustatyti tik praėjus laikotarpiui po 

Apibendrinimas  
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mokymų pabaigos, pakartotinai matuojant. Kadangi kai kurie 
projektai tęsiasi, baigiasi ar ką tik pasibaigė, tęstinumas 
vertinamas tiriant darbdavių ir darbuotojų nuostatas tolimesnių 
mokymų atžvilgiu. Pirma, analizuojama, ar gauta parama paskatino 
teigiamą darbdavių ir darbuotojų nusistatymą toliau investuoti į 
mokymą ir mokymąsi. Antra, nustatoma, ar reikalavimas 
suplanuoti mokymus ilgesniam laikotarpiui į priekį paskatino 
organizacijas labiau planuoti mokymų poreikius. Galiausiai 
vertinama kiek projekto mokymai bus tęstiniai – ar tolimesni 
mokymai bus susiejami su projekto metu vykdytais mokymais.  
 

 
Kokybinė galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų analizė rodo, 
kad paramos gavėjų tarpe vyrauja suvokimas, jog projekto 
tęstinumas užtikrinamas mokymuose įsisavintomis žiniomis. 
Dažniausiai teigiama, kad kursus baigę darbuotojai perduos savo 
žinias naujiems ar esamiems kolegoms, jų švietimui bus panaudota 
liekamoji projekto įgyvendinimo medžiaga – lankstinukai, leidiniai. 
Parama mokymams finansuoti projektų įgyvendintojų nebuvo 
suvokiama kaip priemonė paskatinti privačias investicijas į 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.  
 
Paramos gavėjų apklausos duomenimis, BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
parama paskatino teigiamą darbdavių nusistatymą toliau vykdyti 
darbuotojų mokymus – 98 proc. teigė, jog organizacijose ir 
įmonėse ketinama toliau mokyti darbuotojus. Tačiau 99 proc. 
organizacijų, kurių atstovai dalyvavo apklausoje, iki projekto 
įgyvendinimo jau investavo į savo darbuotojų mokymą, o 64 proc. 
turėjo ilgalaikius darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus. 
Dauguma apklausoje dalyvavusių paramos gavėjų atstovų nurodė, 
jog tolimesniems mokymams vykdyti ketinama siekti SF paramos. 
Mokymus savo lėšomis daugiau linkusios finansuoti privataus 
sektoriaus įmonės negu viešojo sektoriaus organizacijos ir įstaigos 
(įskaitant gavusias paramą darbuotojų mokymui pagal BPD 2.3 
priemonę). Įmonėse taip pat ketinama daugiau skatinti darbuotojus 
bendrai finansuoti savo mokymąsi. Viešojo sektoriaus organizacijos 
tolimesnius mokymus daugiausiai sieja su ES struktūrinių fondų 
parama. Daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių darbdavių 
atstovų – 68 proc. nurodė, kad ruoštų projektą paramai gauti tomis 
pačiomis sąlygomis. 
 
45 lentelė. Darbdavių nuostatos į tolimesnį mokymų vykdymą.  

 Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Taip, bet jei iš dalies tokius mokymus ir toliau 
rems valstybė, ES struktūriniai fondai 

56 proc.  81 proc. 

Taip, tik įmonės ar organizacijos lėšomis 35 proc. 13 proc. 
Taip, bet jei iš dalies savo mokymąsi finansuos 
patys įmonės ar organizacijos darbuotojai 

8 proc. 4 proc. 

Nenumatoma 2 proc. 3 proc. 
 
Tokia tendencija rodo, jog struktūrinė parama formuoja tam tikrą 
priklausomybę. Parama ne tiek paskatina organizacijas 
savarankiškai siekti tolimesnių tikslų, kiek tampa šaltiniu sutaupyti 
organizacijų nuosavas lėšas, kurios būtų investuojamos į 
darbuotojų mokymą. Kokybinių interviu su projektų vadovais metu 
nustatyta, jog įmonėse ir organizacijose tolimesni darbuotojų 

6.1 Darbdavių nuostatos į tęstinį 
darbuotojų mokymą 
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mokymai siejami su nauju ES paramos laikotarpiu. Tolesnį 
struktūrinių fondų finansavimą kaip mokymų tęstinumo sąlygą 
minėjo visi respondentai. Pakartotinai klausiant apie tolesnį 
darbuotojų mokymo finansavimą, ne struktūrinėmis lėšomis, 
nustatyta, jog darbuotojų mokymai vyktų taip, kaip jie buvo 
vykdomi iki projekto: sumažėtų mokymų apimtys (mokymai būtų 
vykdomi mažesniu biudžetu; mokymai skirti svarbiausioms 
grupėms (pvz.: vadovai, klientus aptarnaujantys darbuotojai), 
mokymai vyktų nesistemingai (pvz.: kai darbuotojas susiranda 
mokymus, o įmonė apmoka) arba nebūtų vykdomi visai. Taigi, kai 
kuriose įmonėse nesant ES struktūrinių fondų paramos, 
organizacijose žadama grįžti prie tos pačios mokymų praktikos, 
kuri buvo iki projekto įgyvendinimo. Mokyti darbuotojus savo 
lėšomis ketinama organizacijose, kurios jau iki projekto turėjo 
darbuotojų mokymų planus, ir vykdė juos savo lėšomis. Tuo tarpu 
organizacijose, kurios neturi mokymų planų, tolimesni mokymai 
daugiau siejami su galimybe gauti struktūrinių fondų paramą 
mokymams. Nedidelė paramos gavėjų atstovų dalis nurodė, jog 
toliau mokyti darbuotojų neketinama, tačiau tai yra organizacijų, 
kurios neturi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planų, atstovai. 
Taigi, organizacijose daugiausiai išlieka tokia darbuotojų mokymo 
praktika, kokia buvo iki projekto, tačiau kartu daugiau 
orientuojamasi į tolesnę valstybės paramą. Paveiksle pateikiamos 
darbdavių nuostatos toliau sudaryti sąlygas savo darbuotojų 
mokymuisi.  
9 paveikslas. Paramos gavėjų atstovų atsakymai į klausimą :„Ar numatoma 
toliau organizuoti darbuotojų mokymus?“ (atsakymai procentais pagal tai 
ar organizacija turi ilgalaikį darbuotojų tobulinimo planą) 
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Nenumatoma

 
 

 
Kitas svarbus tęstinumo vertinimo aspektas yra nustatymas, ar 
mokymų patirtis projekte ir reikalavimas suplanuoti mokymus 
ilgesniam laikotarpiui į priekį paskatino organizacijas labiau 
planuoti mokymų poreikius. Gebėjimas planuoti žinių poreikį lemia 
įmonių gebėjimus sėkmingai veikti ir konkuruoti64. Žinių poreikio 
planavimo patirtis padarė teigiamą poveikį didžiajai daliai BPD 2.2 
ir 2.3 priemonių paramos gavėjų, paskatindama detaliau planuoti 

                                          
 
 

64 Unlocking the DNA of the Adaptable Workforce. The Global Human Capital Study 2008. 2008. IBM 
Global Services, prieiga per internetą: http://www-05.ibm.com/cy/pdfs/HR_Study_2008.pdf 

6.2 Darbdavių nuostatos į tolimesnių 
mokymų planavimą 
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žinių poreikius ateityje. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 
organizacijų, kurios turi mokymo planus ir kurios neturi, taigi 
paramos teikimo sąlygos šiuo atveju paskatino teigiamus pokyčius 
organizacijų darbuotojų mokymo praktikos atžvilgiu. Paveiksle 
pateikiamos darbdavių nuostatos toliau planuoti žinių poreikius.  
 
46 lentelė. Projekto poveikis nuostatoms į mokymų planavimą 

Projekto poveikis nuostatoms į mokymų planavimą Atsakymų procentas 
Dalyvavimas projekte paskatino detaliau planuoti 
darbuotojų mokymo poreikius 

62 proc. 

Planavimo patirtis projekte nieko nepakeitė  21 proc. 
Nusivilta išankstiniu planavimu, nes mokymosi poreikiai 
sparčiai kinta 

16 proc. 

 
Vertinant mokymų tęstinumą svarbu nustatyti, ar įvykdytų 
mokymų metu įgytos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai panaudojami 
tikslingai – ar susiejami su kitais, tolimesniais mokymais. Tai 
reiškia ir sistemingą žinių poreikio planavimą – ar darbuotojų žinios 
vertinamos ir orientuojantis į rezultatus nustatomi tolimesni 
mokymosi poreikiai. Didžioji dalis respondentų, nurodžiusių, jog 
buvo atlikti visuose ar dalyje mokymų įgytų žinių vertinimai, teigė, 
jog ši informacija bus panaudota tolimesniam žinių planavimui. 17 
proc. organizacijų neketina naudoti tokios informacijos. 14 proc. 
apskirtai neatsakė. Neatsakiusiųjų poziciją galima vertinti kaip tam 
tikrą indiferentiškumą ar nežinojimą kaip panaudoti mokymų 
rezultatų vertinimus. 
 
Remiantis kokybinių interviu duomenimis galima teigti, kad 
struktūrinė parama paskatino kokybinius mokymų organizacijoje 
pokyčius: pvz.: įmonėje formuojasi idėjos kurti personalo skyrių 
kuris valdytų mokymosi poreikius; viešojoje įstaigoje darbuotojų 
mokymai, nors jų buvo mažai, labai pasiteisino ir ketinama kurti 
atskirą projektą naujam paramos laikotarpiui, skirtą darbuotojų 
mokymui. Mokymai organizacijose sukūrė išorinį efektą – padarė 
poveikį kitoms organizacijoms, kurios nevykdė mokymų 
struktūrinių fondų lėšomis. BPD 2.2 ir 2.3 paramos gavėjų sėkmės 
istorijos patraukė kitų panašių organizacijų dėmesį ir susidomėjimą 
panašiomis ateities programomis. Naujo laikotarpio analogiškame 
kvietime NR. VP1-1.1-SADM-01 „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse" įmonėms teikti paraiškas konkursas jau buvo kur kas 
didesnis. Užregistruotos 576 paraiškos, palyginus su 2005 m. 
kvietimu, kurio metu gautos 222 paraiškos paramai pagal visas 2.2 
priemonės remiamas sritis gauti. Prašoma bendra lėšų suma – 
446.337.540,86 Lt, planuojama skirti suma iš ESF ir privačių lėšos 
- 173 mln. 201 tūkst. Lt, iš kurių 130 mln. Lt sudaro Europos 
socialinio fondo lėšos, 43 mln. 201 tūkst. Lt – bendrojo 
finansavimo (pareiškėjų nuosavos) lėšos65. Taigi lėšų prašoma 3,43 
karto daugiau nei buvo ketinama paskirstyti, tuo pačiu kai bendros 
paskirstytinos paramos apimtys išaugo: 2005 m. kvietime buvo 
skirta 38 844 816 Lt ESF lėšų, bendra projektų vertė buvo 61 134 
063 Lt66. 
 

                                          
 
 

65 Informacija iš Lietuvo Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministro įsakymas dėl 2007 -2013 m. 
žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 
aprėptisS“ VP1-1.1-SADM-01 priemonės „žmoniškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo patvirtinimo 2008 m. kovo 31 d. Nr. A1-96 Vilnius     

66 Lietuva: Bendrasis programavimo dokumentas 2004 – 2006 metai BPD įgyvendinimo 2005 m. ataskaita 
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Atlikus darbuotojų, kurie mokėsi 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis 
apklausą, nustatyta, jog mokymai padidino mokymosi naudos 
supratimą. 86 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų visiškai ar 
iš dalies sutiko, jog po projekto mokymų geriau supranta 
mokymosi naudą. Visai nesimokyti žada nedidelis procentas 
mokytų asmenų – 6 proc., palyginus su tuo, jog 32 proc. teigė jog 
būtų nesimokę, jeigu nebūtų vykdyti projekto mokymai. Taigi, BPD 
2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis finansuoti mokymai padarė teigiamą 
įtaką asmenų motyvacijai toliau mokytis. Tačiau didžioji dalis 
darbuotojų – 80 proc. mokytųsi toliau su sąlyga, jog mokymus 
finansuotų darbdavys. Tuo tarpu mokytis savo lėšomis ketina 3 
proc. darbuotojų. Dar 11 proc. sutiktų bendrai finansuoti savo 
mokymąsi. Taigi nors didžioji dauguma mokytų asmenų ketina 
mokytis toliau, tačiau neišaugo motyvacija patiems investuoti į 
savo mokymąsi. Siekiant nustatyti ar pakito motyvacija toliau 
mokytis, buvo palyginta asmenų, kurie mokėsi 2.2 ir 2.3 priemonių 
lėšomis mokymosi patirtis iki projekto. Nustatyta, kad mažiausiai 
linkę toliau mokytis ir ypač mokytis savo lėšomis asmenys, kurie ir 
iki projekto nekėlė kvalifikacijos. Mokytis savo lėšomis ar dalinai 
finansuoti savo mokymąsi labiausiai linkę asmenys, kurie mokėsi 
nuosekliosiose studijose (pvz.: universitete ar profesinėje 
mokykloje) ir asmenys, kurie kėlė kvalifikaciją savo iniciatyva.  
47 lentelė. Darbuotų nuostatos į tolimesnį mokymąsi. 

Ar pasibaigus projekto 
mokymams žadate mokytis 
toliau? 

Taip, jei 
įmonė ar 
organizacija 
finansuotų 

Taip, jei įmonė ar 
organizacija iš dalies 
finansuotų, o kitą dalį 
apmokėtumėte patys 

Taip, 
savo 
lėšomis 

Ne 

Asmuo mokėsi nuosekliosiose 
studijose (pvz.: universitete 
ar profesinėje mokykloje) 

72 proc. 17 proc. 7 proc. 4 proc. 

Asmuo kėlė kvalifikaciją 
darbdavio iniciatyva 

84 proc. 9 proc. 4 proc. 4 proc. 

Asmuo kėlė kvalifikaciją savo 
iniciatyva 

83 proc. 11 proc. 5 proc. 1 proc. 

Asmuo nekėlė kvalifikacijos iki 
projekte vykdytų mokymų 

80 proc. 8 proc. 0 proc. 13 proc. 

 
2007 – 2013 m. kvietime paramai žmogiškųjų išteklių tobulinimui 
įmonėse gauti tęstinumo užtikrinimas įtrauktas į reikalavimus 
bendriesiems atitikties kriterijams. Turi būti užtikrintas mokymuose 
įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų pritaikymas tolesnėje veikloje. 
Tęstinumas – kaip tolesnis darbuotojų mokymas įmonės lėšomis – 
nenumatomas67.  
 

 
BPD 2.2 ir 2.3 priemonių parama paskatino organizacijas toliau 
vykdyti darbuotojų mokymus. Toliau mokyti darbuotojus ketinama 
didžiojoje organizacijų dalyje. Gauta parama taip pat paskatino 
organizacijas sistemingiau planuoti mokymosi poreikius. Visgi, nors 
ES struktūrinių fondų parama suformavo teigiamas darbdavių 
                                          
 
 

67 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašas, 3 priedas, Reikalavimai projektams ir pareiškėjams, detalizuojantys 
bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus bei šių kriterijų vertinimo metodika 

6.3 Darbuotojų nuostatos į tolesnį 
mokymąsi 

Apibendrinimas  
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nuostatas toliau mokyti savo darbuotojus, tačiau ne tik paskatino 
organizacijas savarankiškai investuoti į darbuotojų mokymą. Kai 
kuriais atvejais gautos lėšos paskatino įmonių priklausomybę nuo 
paramos – tolimesni darbuotojų mokymai siejami su nauju 
paramos laikotarpiu. Todėl esama rizikos, jog įmonės ir toliau 
neskirs didesnio dėmesio savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, 
nors tai yra vienas pagrindinių Europos socialinio fondo paramos 
skyrimo tikslų, skatinant darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie 
pokyčių. Norint to išvengti, būtina skatinti suvokimą, jog projekto 
tęstinumą užtikrina ne tik pasiekti rezultatai, o strateginių planų 
darbuotojų mokymams rengimas ir įsipareigojimas ateityje skirti 
tam tikrą sumą jų kvalifikacijos kėlimui. Darbuotojų mokymosi 
motyvacijos pakilo, tačiau tik gana nedidelė jų dalis būtų 
pasirengusi mokytis savo lėšomis – tikimasi darbdavio finansavimo. 
Siekiant paskatinti savarankiškas darbuotojų ir darbdavių 
investicijas į mokymąsi, reikia tobulinti paramos teikimo sąlygas. 
Valstybė turėtų didinti skiriamos paramos efektyvumą, mažindama 
valstybės bendrą finansavimą, reikalaudama didesnės privataus 
finansavimo dalies ir užtikrindama kitas paramos teikimo sąlygas, 
kurios detaliau aptariamos kitoje ataskaitos dalyje. Tai leistų 
išplėsti paramos poveikį ir sumažinti privačių investicijų pakeitimo 
valstybės investicijomis efektą. 

 
 

 7. KOKYBIŠKŲ MOKYMŲ ĮGYVENDINIMAS  

Šioje dalyje įvertinama BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis pilnai ar iš 
dalies finansuotų mokymų kokybė ir mokymų kokybės įtaka 
programos rezultatams, poveikiui ir tęstinumui. Įvertinamas 
darbdavių ir darbuotojų pasitenkinimas mokymais, finansuotais 
BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis. Analizuojama atskirų kokybiškus 
mokymus užtikrinančių veiksnių įtaka programos efektyvumui, 
rezultatyvumui, poveikiui ir tęstinumui.  
 

 
Pasitenkinimo mokymais matavimas nusako naudos gavėjų plačiąja 
prasme – tiek darbdavių, tiek darbuotojų tiesioginę reakciją į 
mokymus. Šis matavimas padeda nustatyti, kiek mokymai buvo 
aktualūs, reikšmingi mokytų asmenų darbui, ar atitiko lūkesčius, ar 
taikyti tinkami metodai ir medžiaga. Pasitenkinimo mokymų 
programa lygis matuojamas tam, kad būtų galima nustatyti, ką 
reikia tobulinti programoje. Mokymų dalyvių pasitenkinimas 
mokymais veikia tai, kaip dalyviai įsisavina žinias. Nors 
pasitenkinimas mokymais neužtikrina kompetencijų įgijimo, bet 
neigiama reakcija į mokymus sumažina išmokimo tikimybę68. 
 
Bendras pasitenkinimas mokymų kokybe yra aukštas. Darbuotojai 
ir darbdaviai buvo patenkinti arba iš dalies patenkinti BPD 2.2 ir 
                                          
 
 

68 Winfrey, E.C. (1999). Kirkpatrick's Four Levels of Evaluation. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of 
Educational Technology. 2005, prieiga per internetą: 
<http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/k4levels/start.htm> 

7.1 Pasitenkinimas mokymais  
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2.3 priemonių lėšomis finansuotais mokymais. Tačiau šio aukšto 
pasitenkinimo negalima pervertinti kaip mokymų kokybės rodiklio. 
Apklausos rezultatai rodo, jog darbuotojai buvo patenkinti mokymų 
buvimu apskritai. Tai rodo atsakymai į klausimą, kokie mokymai 
buvo aktualiausi profesiniam tobulėjimui: „Visi absoliučiai 
mokymai, be išimties buvo vertingi. „Ankstesnėse darbovietėse 
neturėjau jokių mokymų. Todėl tokia galimybė man buvo didelis 
džiaugsmas“; „Bet kokios įgytos žinios manau būtų naudingos“; 
„Sunku išskirti vieną temą, nes visos buvo įdomios ir aktualios“; 
„Sudėtinga išskirti. Visi buvo tikslingi ir labai naudingi“; „Visi 
kuriuos teko gauti“. Mokymai visiškai neatitiko tik 6 proc. 
apklausoje dalyvavusių darbuotojų poreikių. Tačiau, analizuojant 
pasitenkinimą mokymų kokybe susietai su BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
lėšomis finansuotų mokymų rezultatais nustatyta, kad yra 
trūkumų, mažinančių programos rezultatyvumą ir poveikį, į kuriuos 
reikia atsižvelgti tobulinant programą.  
 
Materialieji ištekliai, skirti mokymams įgyvendinti gerai atitiko tiek 
darbdavių, tiek darbuotojų poreikius, tačiau turinio atžvilgiu 
mokymai buvo suorganizuoti prasčiau. Jie buvo nepakankamai 
aktualūs darbuotojų profesiniam tobulėjimui, tik iš dalies atitiko 
daugumos apklausoje dalyvavusių darbuotojų poreikius ir labiau iš 
dalies negu labai gerai atitiko paramą gavusių įmonių ir 
organizacijų žinių, gebėjimų ir įgūdžių poreikius. Mažiausiai 
darbuotojai buvo patenkinti dėstytojų darbu, profesionalumu. 
Nepakankamai kokybiškas dėstytojų darbas susijęs su mokymų 
orientacija į praktinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymą bei pritaikymą 
darbuotojo profesinėje veikloje. Mokymai buvo pernelyg teoriškai 
orientuoti, per mažai nukreipti į praktinių pavyzdžių nagrinėjimą. 
Tai mažino jų aktualumą ir naudingumą darbuotojo veikloje. Pasak 
vieno apklausoje dalyvavusio darbuotojo, mokymai yra naudingi: 
„kai dėstoma konkrečiai ir tai atlieka turintys praktinį supratimą 
apie (...) darbą. Teoretikai, kuriems iš kabineto viskas paprasta, 
dėstymui netinka, nes perduotų žinių pritaikyti realiame gyvenime 
neįmanoma.“ Taip pat prasčiau darbdaviai vertino mokymų 
tvarkaraščių suderinamumą su darbu. Dauguma mokymų vyko 
darbo metu, mokymai buvo gana intensyvūs. Kadangi projektuose 
buvo mokoma didelė įmonės ar organizacijos darbuotojų dalis, 
didelis mokymų intensyvumas stabdė organizacijos veiklą. Daugiau 
negu pusė apklausoje dalyvavusių darbdavių labai patenkinti 
bendradarbiavimu su paslaugos teikėjais. Labai ar iš dalies buvo 
patenkinti visi apklausoje dalyvavę darbdaviai. Toliau lentelėje 
pateikiamas darbuotojų ir darbdavių mokymų kokybės vertinimas.  
 
 
48 lentelė. Darbdavių ir darbuotojų pasitenkinimas mokymų kokybe. 

Mokymų kokybės 
aspektai 

Labai gerai Iš dalies gerai Mažai/prastai 
Darbdaviai Darbuotojai Darbdaviai Darbuotojai Darbdaviai Darbuotojai 

Mokymų medžiagos, 
metodų atitikimas 
darbuotojo patirčiai, 
žinioms, gebėjimams, 
įgūdžiams 

- 34 proc.  - 61 proc. - 4 proc. 

Mokymų medžiagos, 
metodų atitikimas 
įmonės ar organizacijos 
žinių, gebėjimų ir 
įgūdžių poreikiams 

41 proc. - 58 proc. - 1 proc. - 

Dėstytojų, kurie vedė 
mokymus darbas, 
profesionalumas 

57 proc. 34 proc. 41 proc. 50 proc. 3 proc. 16 proc. 
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Mokymų sąlygos 
(mokymo patalpos, 
mokymosi įranga ir 
priemonės) 

58 proc. 61 proc. 43 proc. 36 proc. 0 proc. 3 proc. 

Mokymų tvarkaraščių 
suderinamumas su 
darbu, lankstumas, 
patogumas 

40 proc. 64 proc. 55 proc. 34 proc. 5 proc. 2 proc. 

Mokymų orientacija į 
praktinių gebėjimų ir 
įgūdžių ugdymą bei 
pritaikymą darbuotojo 
profesinėje veikloje 

49 proc. 52 proc. 46 proc. 37 proc. 4 proc. 11 proc. 

Bendradarbiavimas su 
paslaugų teikėjo 
atstovais 

56 proc. - 44 proc. - 0 proc. - 

 
Interviu metu nustatyta, jog paramos gavėjams svarbiausi 
mokymų aspektai buvo personalo patirtis, paslaugų teikėjo patirtis 
su konkrečiu įmonės tipu ar mokymais, valstybės pripažįstamų 
pažymėjimų suteikimas, įrangos, kuri bus naudojama mokymų 
metu kokybė ir orientacija į praktiką. Apklausos duomenimis 
žemiausias iš pasitenkinimo šiais dalykais aspektas – orientacija į 
praktiką, medžiagos atitikimas organizacijos poreikiams, tačiau 
pasitenkinimo skirtumai yra nedideli.  
 
Siekiant nustatyti, ar mokymai buvo kokybiški, darbuotojai buvo 
paklausti, mokėtų patys už tokius mokymus, kokie buvo vykdomi 
projekte. Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas, tarp 
asmenų, kurie mokėtų ir nemokėtų už mokymus. Asmenys, kurie 
mokėtų už mokymus buvo labiau patenkinti mokymų kokybe. Už 
tokius mokymus, kokie buvo suorganizuoti projektuose patys 
mokėtų 37 proc. darbuotojų. 63 proc. patys už tokius mokymus 
nemokėtų. Taigi, nors bendrai vertinant kokybę – ji vertinama gana 
palankiai, bet šis klausimas atskleidžia, kad ne visi mokymai buvo 
pakankamai kokybiški ir aktualūs darbuotojams.  
 
Nuo pasitenkinimo mokymų kokybe priklauso mokymų ir jų 
rezultatų vertinimas. Pasitenkinimas mokymų kokybe statistiškai 
reikšmingai susijęs su įgytų ar patobulintų kompetencijų vertinimu. 
Mažesnis pasitenkinimas mokymų kokybe veikė žemesnį 
pasitenkinimą mokymų metu įgytomis žiniomis. Įgytos žinios 
visiškai neatitiko nedidelės dalies darbdavių lūkesčių – 2 proc., 
tačiau šių respondentų kokybės vertinimas taip pat labai žemas 
lyginant su vidurkiu. Tai rodo mokymų kokybės reikšmę 
kompetencijų įgijimui. Pasitenkinimui mokymų kokybe matuoti 
buvo taikoma skalė, apibūdinanti skirtingus mokymų aspektus. 
Respondentai galėjo pasirinkti atsakymus „labai patenkintas (-a)“, 
„iš dalies patenkintas (-a)“, „visiškai nepatenkintas (-a)“. 
atsakymams atitinkamai buvo priskirti 1, 0,5 ir 0 balų. Lentelėje 
pateikiami vidurkiai pagal skalę intervale nuo 0 iki 1. Darbdaviai, 
kurie buvo mažiau patenkinti mokymų kokybe, dažniau nurodė, 
kad mokymai neatsipirks. Pasitenkinimas mokymų kokybe veikė ir 
tolimesnio mokymo ir mokymosi nuostatas. Kuo prasčiau 
darbuotojai vertino mokymų kokybę, tuo mažiau buvo 
suinteresuoti toliau mokytis. Toliau lentelėje pateikiamas mokymų 
kokybės ir mokymų naudos santykis.  
 

49 lentelė. Mokymų kokybės ir mokymų naudos santykis. 

Darbuotojų patobulintų ar įgytų kompetencijų 
atitikimas darbdavių lūkesčiams 

N Pasitenkinimo 
kokybe vidurkis 

Visiškai atitinka lūkesčius 55 0,8740 
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Iš dalies atitinka lūkesčius 87 0,6708 

Neatitinka lūkesčių 3 0,3333 
Iš viso 145 0,7409 
Darbdavių nuostatos į mokymų 
atsiperkamumą 

N Pasitenkinimo 
kokybe vidurkis 

Atsipirko jau dabar 33 0,8139 
Atsipirks ateityje 94 0,7470 
Neatsipirks 18 0,5833 
Iš viso  145 0,7409 

 
Remiantis interviu su projektų vadovais ir apklausų duomenimis 
nustatyta, kad aukštas darbdavių atstovų pasitenkinimas mokymų 
kokybe priklauso nuo pastangų, kurias įdėjo pats darbdavys 
mokymų planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo metu. Toliau 
aptariami kokybiško mokymų įgyvendinimo etapai.   
 

 
Įvertinus programos efektyvumą, rezultatyvumą, poveikį ir 
tęstinumą, nustatyta, kad nuo tinkamo mokymų suplanavimo 
priklauso, ar darbuotojai įgyja jiems aktualias, darbe 
panaudojamas kompetencijas, ar jas taiko. Netinkamai suplanuotų 
mokymų patirtis mažina nusistatymą toliau investuoti į darbuotojų 
mokymus.  
 
Mokymų planavimas apima du svarbius veiksnius. Pirma, 
organizacijos žinių poreikio nustatymą, t.y. sprendimą dėl to, kokie 
yra ilgalaikiai organizacijos tikslai ir kokių žinių, įgūdžių ir gebėjimų 
reikės jiems įgyvendinti. Antra, darbuotojų profesinio tobulėjimo 
poreikių nustatymą, atsižvelgimą į turimą patirtį, žinias, 
konsultavimąsi su darbuotojais, rengiant mokymų projektą.   
 
Interviu ir apklausų metu nustatyta, kad esant netinkamam 
mokymų planavimui, mokymai buvo nepakankamai aktualūs: tiek 
darbuotojai, tiek darbdaviai, dalyvavę apklausose, nurodė, jog 
mokymai tik iš dalies atitiko darbuotojų profesinio tobulėjimo ir 
organizacijos žinių poreikį. Kita vertus, projekto eigoje mokymų 
aktualumas mažėjo. Nepakankamą mokymų aktualumą lėmė tai, 
kad darbuotojų ir organizacijos žinių, įgūdžių ir gebėjimų poreikiai 
buvo nepakankamai gerai nustatyti, nepakankamai atsižvelgta į 
ankstesnę darbuotojų patirtį, turimas kompetencijas.  
 
Teikdami paraiškas paramai gauti darbdaviai turėjo suplanuoti savo 
organizacijų žinių poreikį porai metų į priekį. Mokymų poreikio kaita 
projekto įgyvendinimo metu yra viena iš svarbių problemų, su 
kuriomis susiduria paramos gavėjai. Respondentai pabrėžė, jog 
prognozuoti kelerių metų įmonės plėtros apimtis ir žinių poreikį yra 
labai sudėtinga, todėl projekto eigoje anksčiau suplanuotų mokymų 
aktualumas mažėja. Mokymų planavimo reikšmę rodo tai, kad, kai 
mokymai buvo suplanuoti atlikus organizacijos žinių poreikių 
analizę, atsižvelgiant į nuolatinius, ilgalaikius organizacijos 
poreikius, į organizacijos problemas, jie išliko aktualūs. Kai 
mokymai buvo pasirinkti vadovaujantis paramos sąlygomis, pagal 
darbuotojų mokymosi norus, tačiau neatliekant organizacijos žinių 
poreikių analizės, mokymų aktualumas sumažėjo. Esant prastam 
mokymų planavimui (skubotai parengiama paraiška, nėra 
organizacijos poreikių analizės) mokymų aktualumas projekto metu 
mažėjo; dalis mokymų tapo neaktualūs; darbuotojai, kurie mokėsi 

7.2 Mokymų planavimas 
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neaktualių ar nepritaikomų dalykų, pasižymėjo žema mokymosi 
motyvacija. Mokymai išlieka aktualūs tada, kai gerai suplanuoti – 
skirti darbuotojams, kurie juos galės taikyti darbe, nukreipti į 
ilgalaikių organizacijos tikslų įgyvendinimą (pvz.: interviu metu 
buvo minimi tokie tikslai: išspręsti darbuotojų kaitos įmonėje 
problemą, padidinti reikiamų sveikatos specialistų regionuose 
skaičių). 
 
Vertinant mokymų kokybę buvo siekiama nustatyti, kiek 
sistemingai planuojami mokymai ir ar darbuotojai buvo įtraukiami 
formuojant mokymo programas. Kokybinių interviu metu 
nustatyta, kad struktūrinių fondų parama darė įtaką mokymų 
planavimui. Organizacijos, kurios iki projekto vykdė darbuotojų 
mokymus, mokymosi poreikius nustatė organizacijai įprastiniu 
būdu, o organizacijas, neturėjusias darbuotojų mokymo tradicijų, 
gauta subsidija paskatino suplanuoti mokymus. ES finansuotų 
mokymų planavimas skyrėsi nuo įprastinės darbuotojų mokymo 
praktikos tuo, kad paprastai darbuotojai patys savo iniciatyva 
susiranda reikalingus mokymus, o organizacija visiškai arba iš 
dalies padengia dalyvavimo mokymuose sąnaudas. Tokiu atveju 
žinių poreikis orientuojamas pagal individualius darbuotojo 
poreikius, nesiorientuojant į organizacijos problemas, taip pat – 
žinias įgyja atskiri darbuotojai, o ne jų grupės. Todėl įtaka 
organizacijos veiklai gali būti ribota. BPD lėšomis finansuotų 
projektų metu mokymosi poreikiai buvo nustatyti sistemingiau nei 
paprastai, pvz.: apklausiant darbuotojus apie jų mokymosi 
poreikius. ES struktūrinės paramos paskatintas mokymosi poreikių 
nustatymo pokytis ir pridėtinė vertė – sistemingumas, geresnis ne 
vien darbuotojų, bet ir įmonės poreikių įvertinimas.  
 
Vertinant mokymų planavimą buvo siekiama išsiaiškinti, kokiu 
būdu buvo pasirinkti mokymai projekte. Darbdavių atstovų, 
dalyvavusių apklausoje, buvo paklausta, kaip, kokiais būdais buvo 
parinkti mokymai ir paprašyta nurodyti tris svarbiausius veiksnius. 
Organizacijos žinių poreikis buvo specialiai tiriamas trečdalyje 
paramą mokymui gavusių organizacijų. Trečdalis darbdavių atstovų 
nurodė, jog organizacijos poreikių analizė buvo vienas svarbiausių 
veiksnių pasirenkant mokymus (34 proc.). Pagrindinis būdas 
parinkti mokymus – vadovybės sprendimas. Antras pagal svarbą 
veiksnys – darbuotojų apklausos. Labai svarbus veiksnys 
pasirenkant mokymus buvo paramos teikimo sąlygos. Daugiau 
negu pusė respondentų nurodė, jog tai buvo vienas svarbiausių 
veiksnių renkantis mokymus. Renkantis mokymus remiantis 
paramos sąlygomis sumažėjo kitų veiksnių reikšmė. Kokybinių 
interviu su projektų vadovais metu nustatyta, kad į paramos 
sąlygas buvo orientuojamasi siekiant didesnio paramos 
intensyvumo, nepaisant to, jog pasirinkti mokymai mažiau atitiks 
organizacijos poreikius. Paramos teikimo sąlygose buvo teikiama 
pirmenybė bendrųjų gebėjimų ugdymui. Įmonių, kurios ketino 
mokyti darbuotojus bendruosiuose mokymuose projektai buvo 
finansuojami didesniu intensyvumu. Papildomi balai suteikti 
įmonėms, kuriose ketinama mokyti bendrųjų gebėjimų: 
kompiuterinio raštingumo, kalbų, socialinių gebėjimų ir kt. 
Organizacijos, kurios atliko organizacijos poreikių analizę, mažiau 
orientavosi į paramos teikimo sąlygas. Respondentai, kurie 
nenurodė, jog projektas buvo sukurtas kaip svarbiausiu veiksniu 
remiantis paramos teikimo sąlygomis, buvo labiau patenkinti 
mokymų kokybe negu tie, kurie labiausiai rėmėsi paramos teikimo 
sąlygomis. 
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Organizacijoms, kuriose renkantis mokymus buvo atlikta poreikių 
analizė kaip mokymų pasirinkimo veiksnys mokymai padarė didesnį 
poveikį negu toms, kuriose mokymai buvo parinkti daugiausiai 
orientuojantis į paramos sąlygas. Interviu metu nustatyta, jog 
darbuotojų mokymo nauda organizacijai buvo didžiausia, kai 
mokymo turinys buvo siejamas su konkrečiomis organizacijos 
problemomis. Kai mokymai buvo paskiriami daugumai darbuotojų, 
neatsižvelgiant į žinių poreikį ir galimybes jas taikyti – darbuotojai 
neturėjo mokymosi motyvacijos ir neaktyviai mokėsi, netaikė žinių 
darbe.  
 
Privačiame sektoriuje mokymai buvo suplanuoti sistemingiau negu 
viešajame, daugiau atsižvelgta į organizacijos poreikius. Viešojo 
sektoriaus organizacijas atstovaujantys respondentai rečiausiai 
nurodė organizacijos poreikių analizę kaip vieną svarbiausių 
veiksnių pasirenkant mokymus. Jos svarbą pabrėžė tik ketvirtadalis 
respondentų – 28 proc. Paramos teikimo sąlygos kaip veiksnys 
mokymų parinkimui buvo svarbiausias 2.3 priemonės atstovams.  
 
Rengiant BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis finansuotus projektus 
buvo specialiai tiriami darbuotojų mokymosi poreikiai, rengiant 
mokymus konsultuojamasi su darbuotojais. Darbuotojų mokymosi 
poreikius nustatančios apklausos buvo svarbus veiksnys renkantis, 
kokius mokymus vykdyti projekte. Toliau lentelėje pateikiama, kaip 
darbuotojai įtraukiami kuriant mokymų programas.  
 
50 lentelė. Darbuotojų įtraukimas rengiant projektą. 

 Darbuotojų 
atsakymų procentas 

Darbdavių atsakymų 
procentas 

Rengiantis projektui ištirti 
darbuotojų mokymosi 
poreikiai  

63 proc.  60 proc. 

Konsultacijos su darbuotojais  66 proc. 69 proc. 
 
Tai, ar buvo tiriami darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikiai, ar 
konsultuojamasi su darbuotojais rengiant mokymų projektą, veikė 
mokymų aktualumą. Mokymai geriau atitiko tų darbuotojų, su 
kuriais buvo konsultuojamasi, poreikius. Tai rodo darbuotojų 
pasitenkinimas mokymų aktualumu, kokybe, galimybe pritaikyti 
įgytas žinias savo darbe. Darbuotojai, su kuriais buvo 
konsultuojamasi, geriau vertino dėstytojų darbą, mokymų 
medžiagos atitikimą turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams. 
Nuo to, ar buvo konsultuojamasi su darbuotojais priklausė 
darbuotojų pasitenkinimas mokymų tvarkaraščiu, sąlygomis, 
orientacija į praktiką mokymų metu. Kokybinių interviu metu 
nustatyta, jog veiksnys, mažinantis mokymosi motyvaciją – tai 
mokymų aktualumo darbuotojo darbui stoka. Mokymai neaktualūs 
darbuotojo darbui buvo tada, kai darbuotojo žinių poreikiai buvo 
nepakankamai gerai nustatyti, darbuotojai nepakankamai 
įtraukiami formuojant mokymų programą.  
 
Siekiant kokybiško mokymų įgyvendinimo svarbu, ar mokymai 
atitinka darbuotojų žinių lygį. Pernelyg sudėtingi ar paprasti 
mokymai, kaip ir skirtingo žinių lygio darbuotojų dalyvavimas 
vienuose mokymuose, mažina mokymų rezultatyvumą. Todėl 
svarbus mokymų kokybės užtikrinimo veiksnys – žinių lygio 
nustatymas. Darbdavių atstovų apklausos duomenimis, asmenų, 
kurie mokysis žinių lygis buvo nustatomas pusėje paramą gavusių 
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organizacijų, tai, kad rengiant projektą ar prieš prasidedant 
mokymams buvo nustatytas jų žinių lygis nurodė pusė apklausoje 
dalyvavusių darbuotojų. Tai, kad ne vienodas žinių lygis buvo 
problema įgyvendinant mokymus, nustatyta interviu metu. 
Mokymai geriau atitiko tų darbuotojų profesinio tobulėjimo 
poreikius, o mokymų medžiaga ir metodai patirtį, žinias, įgūdžius ir 
gebėjimus, kurių žinių lygis buvo nustatytas mokymų pradžioje. 
Toliau lentelėje pateikiamas projekto lėšomis finansuotų mokymų 
atitikimas darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikiams.  
 
51 lentelė. Projekto lėšomis finansuotų mokymų temų atitikimas 
darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikiams. 

 Ištirti darbuotojų 
poreikiai 

Konsultuojamasi su 
darbuotojais 

 Taip Ne Taip Ne 
Labai atitiko 50 proc.  34 proc. 48 proc. 36 proc. 
Iš dalies atitiko 47 proc. 55 proc. 49 proc. 51 proc. 
Neatitiko 3 proc. 11 proc. 3 proc. 13 proc. 

 
Stengiantis įvertinti, kaip projektų mokymai atitiko mokytų 
darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikius, apklausoje dalyvavusių 
darbuotojų buvo prašoma atsakyti, ar jie būtų mokęsi tokiuose 
mokymuose, kokie buvo vykdomi projekte, savo iniciatyva. 
Respondentų atsakymai į šį klausimą rodo, kad mokymai 
nepakankamai gerai atitiko darbuotojų poreikius. Respondentai 
nurodė, jog būtų mokęsi kitų dalykų negu mokėsi projekto metu. 
Kad tikrai būtų mokęsi tokiuose mokymuose nurodė tik 6 proc. 
respondentų, iš viso 34 proc. būtų tikrai ar greičiausiai mokęsi to, 
ko buvo mokomi projekte. Tuo tarpu 55 proc. respondentų būtų 
mokęsi kitos temos mokymuose, skirtuose profesinei kvalifikacijai 
kelti. Taigi, galima daryti išvadą, kad darbuotojų mokymosi 
poreikiai buvo nustatyti nepakankamai gerai. Toliau lentelėje 
pateikiamas mokymų aktualumo vertinimas.  
 
52 lentelė. Darbuotojų atsakymai į klausimą „Jei Jūsų įmonėje ar 
organizacijoje nebūtų buvę suorganizuoti projekto mokymai, ar Jūs 
būtumėte kur nors mokęsis?“ 

 
 Tikrai 

taip 
Greičiausiai 

taip 
Greičiausiai 

ne 
Tikrai 

ne 
To paties kaip projekto 
mokymuose 

6 proc. 28 proc. 50 proc. 16 proc. 

Kitos temos mokymuose 
profesinei kvalifikacijai 
kelti 

13 proc. 42 proc. 36 proc. 10 proc. 

Kitos temos mokymuose, 
skirtuose ne profesinės 
kvalifikacijos kėlimui 

7 proc. 27 proc. 51 proc. 15 proc. 

 
Planavimo reikšmę pagrindžia tai, kad darbuotojai, kurie nebūtų 
mokęsi to paties kaip projekto mokymuose, dažniau nurodė, jog 
mokymuose įgytų žinių savo darbovietėje nepritaikys. 
Respondentai, kurie nurodė, kad nebūtų mokęsi to paties kaip 
projekto mokymuose nurodė, kad mokymai neatitiko profesinio 
tobulėjimo poreikių. Šių darbuotojų mokymosi poreikiai dažniau 
nebuvo tiriami, negu tų, kurie mano, 1) kad pataikys žinias 
dirbdami; 2) kad mokymuose įgytos žinios yra aktualios; ir 3) kad 
jei, nebūtų buvę tokių mokymų – būtų patys tokiuose mokęsi. 
Darbuotojai, kurie nurodė, kad mokymai neatitiko profesinių 
tobulėjimo poreikių, dažniau nurodė, jog mokytųsi kituose 
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mokymuose profesinei kvalifikacijai kelti. Taigi, blogai nustatyti 
mokymosi poreikiai lemia prastą žinių pritaikymą darbovietėje. 
 
Dirbančiųjų profesinio mokymo srityje atlikti tyrimai patvirtina 
išvadas dėl gero mokymų planavimo būtinybės. 2004 m. atliktoje 
plačioje tyrimų apžvalgoje daroma išvada, jog mokymai savaime 
dar nedidina įmonių produktyvumo. Nors mokymai didina 
produktyvumą, inovacinį potencialą ir pelną, tačiau savaime jie 
nėra pakankama jų augimo priežastis. Tam, kad mokymai būtų 
naudingi, turi būti suderinti su žmogiškųjų išteklių valdymo 
praktika. Mokymai turi būti vykdomi vadovaujantis organizacijoje 
priimta mokymų strategija, turi būti tiriamas mokymų poreikis, 
mokymai susieti su strateginiais organizacijos tikslais69. 
 

 
Kokybiškai suplanuotų mokymų įgyvendinimo kokybė priklauso nuo 
pasirinkto paslaugos teikėjo ir nuo darbdavio pastangų užtikrinti, 
prižiūrėti mokymų kokybę. Nuo paslaugos teikėjo priklauso 
mokymus vykdančio personalo kokybė, mokymo metodų 
tinkamumas, mokymų turinys ir medžiaga, įranga ir priemonės, 
naudojamos mokymų metu, mokymosi sąlygos, žinių ir įgūdžių, 
mokymų metu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. 
Paslaugų teikėjo parinkimas, mokymų priežiūra ir pakeitimai 
mokymo planuose yra svarbiausios prielaidos šiai kokybei pasiekti.  
 
Pusė apklausoje dalyvavusių darbdavių atstovų – 51 proc. nurodė, 
jog buvo sunku užtikrinti ir kontroliuoti mokymų kokybę. Kokybinių 
interviu su projektų vadovais metu nustatyta, kokius būdus 
pareiškėjai taikė, siekdami pasirinkti kokybiškus mokymus. 
Kokybiškų mokymų pasirinkimą buvo stengiamasi užtikrinti tiriant 
rinką, siekiant nustatyti, kokie paslaugų teikėjai teikia mokymus ir 
jų teikiamų paslaugų kokybinius skirtumus. Mokymų kokybę padėjo 
užtikrinti aukšti kokybės kriterijai paslaugų teikėjams: personalo 
patirtis, teikėjo patirtis su tokio tipo organizacijomis, tokio tipo 
mokymais. Atrenkami žinomi, pripažinti paslaugų teikėjai, kai 
būtina, turintys licenzijas vykdyti tam tikrus mokymus, 
akredituotas mokymo programas ir suteikiantys valstybės 
pripažįstamus pažymėjimus. Renkamasi, kad mokymus vykdytų 
aukštos kvalifikacijos mokytojai ar dėstytojai. Remiantis apklausos 
duomenimis nustatyta, kad įmonėms samdant paslaugų teikėjus 
mokymams buvo stengiamasi užtikrinti mokymų kokybę, vertinant 
mokymo paslaugų teikėjų patirtį. Tai rodo, kad įmonės dėjo 
pastangas, kad užtikrintų kokybę. 
 
Lietuvoje nėra nustatytų neformalaus švietimo programas 
teikiančių mokymų įstaigų ar programų kokybės standartų. 
Kokybės vadybos principų taikymas mokymo įstaigų kokybės 
sertifikavimui (pvz.: EFQM) Lietuvoje yra neišplėtotas. LR švietimo 
įstatyme numatyta, jog už švietimo kokybę atsako švietimo 
teikėjas. Valstybė užtikrina formaliojo švietimo kokybę, taip pat 

                                          
 
 

69 Hansson, B., Johanson, U., Leitner, K. The impact of human capital and human capital investments on 
company performance. Evidence from literature and European survey results. Impact of education and 
training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2004 (Cedefop Reference series, 54) 

7.3 Paslaugų teikėjų pasirinkimas ir 
kokybės priežiūra įgyvendinimo metu 
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dedamos pastangos užtikrinti valstybės tarnautojų mokymo 
kokybę. Akredituojamos mokymo įstaigos ir valstybės tarnautojų 
mokymo programos. Privačių neformalaus švietimo teikėjų – įvairių 
mokymų ir konsultacinių įmonių paslaugų kokybė nėra užtikrinama 
kokiais nors bendrais standartais, į kuriuos galėtų atsižvelgti 
mokymų paslaugas perkančios įmonės. Todėl įgyvendinant 
mokymus įmonėse buvo dedamos pastangos pasirikti kokybiškas 
paslaugas reikalaujant pateikti tokią informaciją kaip dėstytojų 
gyvenimo aprašymai, ankstesnių klientų sąrašai ir pan. 
 
Lietuvoje esant paslaugų teikėjų trūkumui – paramos gavėjai 
apklausos metu nurodė, jog trūko paslaugų teikėjų, ir skiriant 
subsidijas mokymams, finansuojant projektus aukštu paramos 
intensyvumu, sąlygos susireguliuoti mokymo paslaugų rinkai yra 
nepalankios. Būtina dėti pastangas mokymų kokybės užtikrinimui, 
mokant asmenis ESF lėšomis. Nesant valstybinio neformalaus 
švietimo kokybės reguliavimo yra formuojamas nevalstybinis 
neformalaus švietimo reguliavimas. Pvz.: Vokietijoje70 atskirų sričių 
mokymo paslaugų teikėjai buriasi į asociacijas, kurių narystė 
nurodo vartotojams apie mokymų įstaigos teikiamų paslaugų 
kokybę. Užtikrinami kokybės standartai leidžia vartotojams 
pasirinkti tinkamas paslaugas. Taigi, nesant įstatyminio kokybės 
reguliavimo gali būti nustatyti standartai, kurių pagalba įvertinama 
kokybė: paslaugų teikėjo patirtis vykdant tam tikro tipo mokymus 
– mažiausiai 3 metai; reikalavimai, jog organizacijos vadovai ir 
personalas turėtų atitinkamą kvalifikacija dalyko srityje ir 
pedagoginę kvalifikacija, tam tikro ilgio darbo patirtį ir nuolatos 
būtų vykdomas lektorių kvalifikacijos kėlimas; reikalavimus dėl 
mokymo metodų, turinio ir medžiagos, praktinio mokymų 
pobūdžio; patalpų kokybės; informacijos apie mokymus pateikimo 
(trukmės, tikslų, visų susijusių išlaidų, žinių vertinimo tvarkos ir 
kt.); kursų baigimo pažymėjimų71. Atitinkami standartai gali būti 
nustatyti mokymų paslaugų teikėjų pasirinkimui teikiant subsidijas 
mokymams. 
 
Bendrojo mokymo atžvilgiu yra tikimasi, jog jį sureguliuos 
konkurencija, esant dideliam paslaugų teikėjų skaičiui ir neskiriant 
viešųjų investicijų (be kai kurių išimčių) darbuotojų mokymui.  
 
Atliekant vertinimą, buvo siekiama nustatyti ar rinkdamiesi 
paslaugų teikėjus paramos gavėjai suformulavo kokybės 
užtikrinimo kriterijus. Maždaug 10 proc. viešojo sektoriaus 
paramos gavėjų neatsakė į klausimą apie tai, kokių mokymo 
paslaugų kokybę įrodančių dokumentų reikalauta iš paslaugos 
teikėjo. Taip yra todėl, kad dalis šių respondentų atstovaujamų 
organizacijų buvo projektų partneriais. Kaip rodo respondentų 
atsakymai atviruose anketos klausimuose – partneriai dažnai 
nedalyvavo paslaugos teikėjų parinkime, todėl ir negalėjo atsakyti į 
klausimus apie paslaugų teikėjus. Viešojo sektoriaus organizacijos 
rečiau negu privataus prašė paslaugų teikėjų pateikti kokybę 
patvirtinančius dokumentus.  

                                          
 
 

70 Ši medžiaga buvo gauta pažintinio vizito metu. Dalyvavimas pažintiniame vizite buvo finansuotas iš 
Mokymosi visą gyvenimą programos. Pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

71 Bundesinstitut für Berufsbildung, Checkliste. Qualität beruflicher Weiterbildung, Bonn, 2008. Šiame 
leidinyje pateikiami konkretūs klausimai ir patarimai, kaip nustatyti, jog mokymai bus kokybiški ir 
pasirinkti kokybiškus mokymus.  
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Privataus sektoriaus organizacijoms reikšmingiausi buvo 
dokumentai, rodantys paslaugos teikėjų patirtį: ankstesnių klientų 
sąrašas, dėstytojo patirtis. Buvo vadovaujamasi paslaugų teikėjų 
žinomumu, patirtimi, reputacija. Viešojo sektoriaus organizacijos 
dažniau negu privataus reikalavo įrodyti, jog programa atitinka 
valstybės nustatytus kriterijus. Tiek viešojo sektoriaus 
organizacijos, tiek įmonės rečiausiai reikalavo kokybę 
patvirtinančių sertifikatų. Toliau paveiksle pateikiama, kokių 
kokybę įrodančių dokumentų reikalavo paramos gavėjai, 
rinkdamiesi paslaugų teikėjus.  
 
53 lentelė. Reikalavimai paslaugų teikėjams  

 Privatus 
sektorius 

Viešasis 
sektorius 

Pateikti mokytojų ar dėstytojų kvalifikaciją įrodančius 
dokumentus 

79 proc.  52 proc. 

Pateikti licenciją – dokumentą, patvirtinantį juridiniam 
asmeniui suteiktą teisę vykdyti ugdymo programas. 

64 proc. 54 proc. 

Patekti ankstesnių klientų sąrašą, jų atsiliepimus ar 
rekomendacijas 

64 proc. 28 proc. 

Pateikti vadybos kokybę patvirtinantį sertifikatą (pvz.: 
ISO 9001, EFQM (Europos kokybės valdymo fondo 
modelis), BVM (bendrasis vertinimo modelis), VKV 
(visuotinė kokybės vadyba) ar kt.). 

28 proc. 30 proc. 

Pateikti švietimo programos akreditacijos dokumentą, 
kuris patvirtina, kad programa atitinka valstybės 
nustatytus kriterijus 

27 proc. 35 proc. 

 
Mokymus BPD 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis daugiausiai vykdė 
neformaliojo švietimo įstaigos, daugiausiai – mokymus teikiančios 
įmonės. Labiausiai darbdavių atstovai buvo patenkinti neformaliojo 
švietimo įstaigų paslaugomis, tačiau pasitenkinimo mokymais 
skirtumai labai nedideli. Respondentai daugmaž vienodai vertino 
darbuotojų įgytas žinias ir jų taikymą, nepriklausomai nuo to, ar 
mokymus vykdė formalaus ar neformalaus švietimo įstaiga, ar 
mokymai vykdyti organizacijos jėgomis ar paslaugų teikėjo. 
Kompetencijų įgijimas ir taikymas priklauso ne tiek nuo paslaugos 
teikėjo tipo, kiek nuo tinkamo mokymų parinkimo. Reikšmingesnis 
skirtumas nustatytas tik laisvojo mokytojo atžvilgiu. Šio tipo 
paslaugų teikėjo darbo kokybė vertinama prasčiau. Toliau paveiksle 
pateikiama, kokie paslaugų teikėjai vykdė mokymus 2.2 ir 2.3 
priemonių lėšomis (respondentai galėjo buvo pasirinkti daugiau 
negu vieną atsakymą) ir pasitenkinimo jų mokymais vidurkis.  
 
54 lentelė. Paslaugų teikėjai, kurie vykdė mokymus 2.2 ir 2.3 priemonių 
lėšomis.  

 Atsakymų 
procentas 

Pasitenkinimo 
paslaugomis 

indeksas 
Neformaliojo švietimo įstaiga 44 proc. 0,7597 
Formaliojo švietimo įstaiga 29 proc. 0,7532 
Mano įmonės ar organizacijos padalinys 
atsakingas už darbuotojų mokymą 

27 proc. 0,7586 

Asociacijos, kurioje dalyvauja mano įmonė ar 
organizacija, padalinys atsakingas už 
darbuotojų mokymą 

17 proc. 0,7019 
 

Giminingos įmonės ar organizacijos padalinys 
atsakingas už darbuotojų mokymą 

12 proc. 0,7579 

Laisvasis mokytojas (fizinis asmuo, užsiimantis 
individualia švietimo teikėjo veikla) 

9 proc. 0,6531 
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Kokybinių interviu su projektų vadovais metu nustatyta, kad aukštą 
pasitenkinimą mokymų kokybe ir paslaugų teikėjais lemia mokymų 
kokybės priežiūra projekto metu. Mokymų kokybės priežiūra leido 
koreguoti mokymus projekto metu ir taip gauti geriausią rezultatą. 
Kokybė buvo koreguojama derinant mokymų programą atlikus 
bandomuosius mokymų užsiėmimus. Taip pat buvo paskirtas 
asmuo mokymų kokybės priežiūrai. Jog toks asmuo dirbo projekte 
nurodė 57 proc. darbdavių atstovų, dalyvavusių apklausoje. 
Darbdavių atstovų apklausos duomenimis, dažniausiai kokybę 
stengiamasi užtikrinti naudojant grįžtamąjį ryšį – atliekant  
darbuotojų pasitenkinimo mokymais apklausas po mokymų. Jog tai 
buvo daroma nurodė 74 proc. respondentų.   
 

 
Įgyvendinant mokymus įmonėje ar organizacijoje taip pat svarbu 
įvertinti jų sukurtą naudą. Atlikti įgytų žinių vertinimą, taip pat – 
mokymų naudos organizacijai analizę. Mokymuose įgytų žinių 
vertinimas leidžia kontroliuoti įgytų žinių kokybę, nustatyti, ar 
pasiekti mokymosi tikslai, ar dalyviai mokymų metu įgijo 
numatytas kompetencijas. Kokybinių interviu metu nustatyta, kad 
darbdaviai ėmėsi priemonių kokybei užtikrinti: darbuotojams 
suteikiamas grįžtamasis ryšys apie jų žinių įvertinimą; po mokymų 
buvo pakartotinai tikrinamos žinios; suteikiamas grįžtamasis ryšys 
mokytų darbuotojų vadovui apie pavaldinio mokymosi efektyvumą.  
 
42 proc. darbdavių atstovų, dalyvavusių apklausoje nurodė, jog po 
visų projekto mokymų buvo vertinamos asmenų, kurie mokėsi, 
žinios. Dar 45 proc. respondentų teigė, jog žinių vertinimas (pvz.: 
testai, egzaminai) buvo atliekami po dalies, ne visų mokymų. 13 
proc. neatliko nė vienų mokymų metu įgytų žinių įvertinimo. 
Daugumos darbuotojų, kurie mokėsi BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
lėšomis, žinios po mokymų buvo vertinamos visuose ar bent jau 
dalyje mokymų. Mokymuose įgytas žinias dažniausiai vertino 
viešajam sektoriui priklausančios organizacijos, kadangi viešojo 
sektoriaus organizacijų darbuotojai dažniau kėlė kvalifikaciją 
valstybės reglamentuotu būdu. Tokių mokymų rezultatų vertinimas 
buvo privalomas. Toliau lentelėje pateikiama mokymuose įgytų 
žinių vertinimo praktika pagal sektorius. 
 
55 lentelė. Mokymuose įgytų žinių vertinimo dažnumas. 

Ar buvo atliktas ar 
numatyta atlikti 
žinių, kurias įgijo 
projekto dalyviai 
mokymų metu, 
įvertinimas? 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 
darbdavių 
apklausa 

darbuotojų 
apklausa 

darbdavių 
apklausa 

darbuotojų 
apklausa 

Atliktas visų mokymų 25 proc. 46 proc. 54 proc. 56 proc. 
Atliktas kai kurių 
mokymų 

60 proc. 37 proc. 34 proc. 36 proc. 

Neatliktas  15 proc. 17 proc. 11 proc. 8 proc. 
 
Tai, ar organizacijoje buvo atliktas mokymuose įgytų žinių 
įvertinimas, statistiškai reikšmingai siejasi su tuo, kaip darbdavių 
atstovai vertino darbuotojų įgytas žinias, ir tai, kiek darbuotojai 
taiko žinias dirbdami. Respondentai, kurie teigė, jog buvo atliktas 
visų mokymų metu įgytų žinių įvertinimas statistiškai dažniau buvo 
patenkinti darbuotojų įgyta kompetencija ir jos taikymu darbo 
vietoje. Taip pat, įmonių, kurių vykdytuose projektuose buvo 
atliktas žinių įvertinimas, atstovai nurodė daugiau organizacijose 

7.4 Mokymuose įgytų žinių vertinimas  
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susietai su mokymais įvykusių pokyčių negu tų, kuriose nebuvo 
tokių vertinimų. Viešajame sektoriuje nėra reikšmingų skirtumų 
pokyčių organizacijoje atžvilgiu priklausomai nuo to, buvo ar 
nebuvo vertinamos darbuotojų įgytos žinios.  
 

 
Mokymų rezultatyvumui užtikrinti turi būti vykdomas įgūdžių 
rėmimas: darbuotojams turi būti sudaromos sąlygos pritaikyti 
įgūdžius, jie turi būti atitinkamai motyvuojami. Darbdavių atstovų 
buvo klausiama, ar darbuotojams skiriamos užduotys, kurių metu 
jie galėtų pritaikyti įgytas žinias. Nedidelėje paramą gavusių 
organizacijų dalyje tokios užduotys buvo skiriamos daugumai 
darbuotojų. Trečdalis respondentų nurodė, jog tokios užduotys 
nebuvo skirtos jokiems darbuotojams. Taigi darbuotojų įgūdžiai yra 
nepakankamai remiami, sudaroma nepakankamai galimybių 
pritaikyti įgytas žinias.  
 
Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp organizacijų, 
kuriose neskiriamos užduotys darbuotojams, kurias atlikdami šie 
galėtų pritaikyti įgytus įgūdžius ir organizacijų, kuriose skiriamos 
tokios užduotys. Pirmosiose darbuotojų darbo kokybės pokytis 
vertinamas prasčiau. Tai rodo, kad įgūdžių rėmimas svarbus 
veiksnys darbuotojams taikant mokymuose įgytus įgūdžius ir darbo 
kokybės gerėjimo atžvilgiu. Šiuos rezultatus patvirtina darbuotojų 
apklausos duomenys. Asmenys, kuriems po mokymų buvo 
skiriamos užduotys, kurių metu jie turėtų panaudoti įgytas žinąs, 
buvo labiau linkę sutikti, jog pritaikys žinias iš karto po mokymų. 
Tie, kurie tokių užduočių negavo, buvo labiau linkę manyti kad 
galbūt žinias galės pritaikyti ateityje, jei atsiras poreikis. Labiau 
linkę manyti, kad žinių savo darbovietėje nepritaikys apskritai. 
 
Trečdalio apklaustų darbuotojų nuomone, jų turimos kompetencijos 
yra aukštesnės negu reikalingos esamam darbui atlikti. Nustatyti 
statistiškai reikšmingi skirtumai – asmenys, kurių mokymų metu 
įgyti įgūdžiai neremiami, mano, kad jų žinios geresnės negu 
reikalingos jų darbui atlikti. Taip pat asmenų, kurie mano, kad jų 
gebėjimai geresni nei reikalinga jų užduotims atlikti, 
pasitenkinimas darbu žemesnis. Žemesnis pasitenkinimas darbu 
stiprina pasirengimą keisti darbovietę. Todėl būtina užtikrinti įgytų 
žinių pritaikomumą, panaudoti darbuotojų žinias, kad nebūtų 
prarastos investicijos į mokymus ir nebūtų prarasti išmokyti 
darbuotojai. Toliau paveiksle pateikiama, kaip darbuotojai vertina 
turimą kompetenciją atitikties savo veiklai darbe atžvilgiu.  
 

7.5 Įgūdžių rėmimas  
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10 paveikslas. Darbuotojų atsakymai į klausimą: „Kuri iš nurodytų 
alternatyvų geriausiai nusako Jūsų žinias, įgūdžius, gebėjimus Jūsų 
darbe?“ (procentais) 
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Mokymų sukuriama nauda yra sunkiai išmatuojama. Tačiau nuo to 
ar tiriama mokymų nauda įmonei ar organizacijai, priklauso 
mokymų naudos suvokimas. Mokymų naudą buvo sunkiau nustatyti 
įmonėms, neturinčioms sistemingo mokymų organizavimo patirties. 
Mokymų patirtis ir į konkrečias problemas orientuotas mokymų 
planavimas leido geriau įvertinti mokymų naudą. Kai yra taikomos 
naudos nustatymo procedūros, nauda aiškiau suprantama, 
„matoma“. Kai mokymai vykdomi nestebint, kiek jie naudingi 
įmonei, naudos suvokimas tampa neapibrėžtas. Kokybinių interviu 
metu nustatyta, kokius būdus taikė paramos gavėjai mokymų 
sukurtos naudos įvertinimui. Nauda matuojama vertinant 
konkrečius užduočių atlikimo kriterijus; individualių pokalbių metu; 
vertinant metinių darbuotojo tikslų pasiekimą; atliekant darbuotojų 
žinių po mokymų pakartotinį įvertinimą; atliekant investicijų grąžos 
analizę. 
 

 
Kokybiškas mokymų įgyvendinimas apima ir darbdavio pastangas, 
ir paslaugų teikėjo veiksmus. Vertinimo duomenys rodo, jog 
mokymų kokybei užtikrinti svarbūs šie veiksniai: kokybiškas 
mokymų suplanavimas, remiantis organizacijos žinių poreikio 
analize ir konsultacijomis su darbuotojais, darbuotojų žinių lygio 
įvertinimas, reikalavimai paslaugų teikėjams ir mokymų kokybės 
priežiūra projekto metu, darbuotojų įgytų žinių įvertinimas, 
mokymuose įgytų įgūdžių rėmimas ir mokymų naudos organizacijai 
analizė. Valstybės institucijos teikiančios paramą turėtų tobulinti 
paramos teikimo sąlygas, paraiškų vertinimo procesą ir projektų 
įgyvendinimo stebėseną, kad mokymo kokybei būtų skiriamas 
deramas dėmesys. 
 

7.6 Mokymų naudos organizacijai 
matavimas 

Apibendrinimas  
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 8. BPD 2.2 PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMUI 
PASIRINKTO PARAMOS PASKIRSTYMO 
MECHANIZMO VERTINIMAS 

Šioje dalyje, remiantis atlikta vertinimo kriterijų analize, 
įvertinama, kiek veiksmingas buvo pasirinktas struktūrinės 
paramos paskirstymo įmonių ir viešųjų organizacijų žmogiškųjų 
išteklių tobulinimui mechanizmas. Pagrindinis dėmesys skiriamas 
paramos skyrimo žmogiškųjų išteklių įmonėse tobulinimui 
mechanizmui. Pateikiami naudingi pavyzdžiai, leidžiantys palyginti 
taikytą finansavimo mechanizmą su užsienio šalimis.  
 
Parama įmonių ir viešųjų organizacijų žmogiškųjų išteklių 
tobulinimui pagal 2.2 priemonės 1 remiamų veiklų sritį „Parama 
pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų mokymui“ ir antrą remiamų 
veiklų sritį „Parama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
dirbančiųjų mokymui“, kurios daugiausiai buvo skirtos organizacijų 
žmogiškųjų išteklių tobulinimui, buvo teikiama pačioms 
organizacijoms. Įmonės ar asociacijos galėjo pačios nuspręsti, 
kokia mokymai yra reikalingiausi ir juos vykdyti subsidijos lėšomis. 
Pagal 1 remiamų veiklų sritį parama buvo teikiama įmonėms ir 
viešosioms organizacijoms arba jų asociacijoms. Parama buvo 
teikiama iki 80 proc. intensyvumu vykdant bendrąjį mokymą ir iki 
45 proc. vykdant specialųjį.  
 
Pagal 2 remiamų veiklų sritį parama buvo teikiama valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų bei jų įsteigtų viešųjų įstaigų 
vadovų ir darbuotojų, administracinio personalo mokymui. Paramos 
intensyvumas galėjo siekti iki 75 proc. visų tinkamų projekto 
išlaidų. 100 proc. intensyvumas skiriamas valstybės ir savivaldybių 
institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka vykdančioms valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų bei jų įsteigtų viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo organizavimo funkciją šalies mastu, šių 
darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui.  
 
Pagal 1 remiamą veiklų sritį paramos intensyvumas stipriai skyrėsi 
priklausomai nuo mokymų tipo. Vykdant bendrąjį mokymą įmonės 
buvo finansuojamos dvigubai didesniu intensyvumu negu vykdant 
specialųjį mokymą. Tais atvejais, kai projektas apima tiek 
specialiojo, tiek bendrojo mokymo elementus, kurių neįmanoma 
atskirti, ir tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti, ar projektas 
skirtas bendrajam ar specialiajam mokymui, nustatant paramos 
intensyvumą buvo taikomas specialiajam mokymui numatytas 
intensyvumas. 
 
56 lentelė. Paramos intensyvumas pagal 1 remiamą veiklų sritį.  

 Dideli ūkio 
subjektai 

Smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektai 

Bendrasis mokymas 60 proc.  80 proc.  
Jei dalyvauja darbuotojai, esantys 
socialiai nepalankioje padėtyje  

+10 proc.  +10 proc.  

Specialusis mokymas  35 proc.  45 proc.  

Prioritetinis 
mokymų tipas 
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Jei dalyvauja darbuotojai, esantys 
socialiai nepalankioje padėtyje  

+10 proc.  +10 proc.  

Šaltinis: 2.2 priemonės gairės pareiškėjams 
 
Interviu su projektų vadovais duomenimis, buvo nepakankamai 
aišku, kokius mokymus priskirti bendriesiems, kokius 
specialiesiems. Specialiesiems buvo priskiriami mokymai, 
suteikiantys kompetencijas, kurios gali būti plačiai pritaikomos ir 
visose ūkio šakose ir labai konkrečioms užduotims atlikti, nors šių 
kompetencijų vertė darbuotojui ir organizacijai ne vienoda. 
Vadybiniai ir IT įgūdžiai galėjo būti apibrėžti kaip bendrieji, nors 
tam tikro tipo organizacijose – tai yra pagrindiniai darbo įgūdžiai 
(pvz.: kai mokomi vadybininkai ar IT specialistai). Profesiniai 
įgūdžiai, pritaikomi bet kokioje ūkio šakoje arba plačiai taikomi 
visoje ūkio šakoje buvo priskiriami specialiesiems gebėjimams. 
Respondentai profesinių plačiai pritaikomų kompetencijų 
formavimą išskyrė kaip naudingiausius projekto mokymus. Kaip 
bendrąsias kompetencijas ugdantys mokymai aiškiausiai buvo 
suprantami pagrindinių bendrųjų gebėjimų mokymai: anglų kalbos, 
kompiuterinio raštingumo ir pan. Ketvirtadalis paramos gavėjų 
susidūrė su keblumais, priskirdami mokymus specialiesiems ar 
bendriesiems. 
 
57 lentelė. Paramos pagal 1 remiamą veiklų sritį atsakymai į klausimą „Ar 
buvo pakankamai aišku kokiai mokymų rūšiai – bendriesiems ar 
specialiesiems mokymams priskirti projekto mokymus?“ 

 Atsakymų 
procentas 

Taip, aišku kaip priskirti visus mokymus 66 proc. 

Ne, neaišku, kaip priskirti kai kuriuos mokymus 24 proc. 

Ne, neaišku, kaip priskirti daugumą ar visus mokymus 1 proc. 

Mokymų priskirti bendriesiems ar specialiesiems nereikėjo 9 proc. 

 
Kai kuriais atvejai, atskirti, kurie mokymai bendrieji, kurie 
specialieji buvo sudėtinga ir paraiškas vertinančiai 
įgyvendinančiajai institucijai (ESFA)72. Naujuoju laikotarpiu 
programos uždaviniai apibrėžiami taip pat teikiant prioritetą tam 
tikram mokymų tipui. Šiuo laikotarpiu – specialiajam mokymui. 
Kaip buvo minėta rezultatyvumo dalyje, mokymų rezultatyvumą 
lemia ne tiek įgūdžių tipas, kiek jų reikšmė įmonės ar organizacijos 
tikslų įgyvendinimui. Profesiniai mokymai nėra iš esmės tik 
specialieji, o išimtinai specialiųjų mokymų, kurie galės būti 
pritaikyti tik konkrečios įmonės veikloje, valstybė finansuoti 
neturėtų. 
 
Įgyvendinant projektus, darbdaviai galėjo prisidėti savo lėšomis 
investuodami į mokymus, bet galėjo ir nurodyti kaip tinkamas 
išlaidas darbuotojų, kurie mokosi projekto mokymuose, algas. 
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos su visais darbdavio 
mokesčiais ir įmokomis į Garantinį fondą už laiką, kurį dirbantieji 
dalyvauja projekte, galėjo būti įtrauktos į projekto biudžetą kaip 
pareiškėjo nuosavos lėšos. Interviu su ESFA atstove duomenimis, 
tai buvo dažniausia įmonių praktika indėlio į projekto biudžetą 
atžvilgiu. Projektai buvo finansuoti dideliu intensyvumu. 85 proc. 
įmonių ir jų asociacijų projektų buvo finansuoti 50 iki 80 proc. 

                                          
 
 

72 Interviu su įgyvendinančios institucijos ESFA atstovais. 

Paramos 
intensyvumas 
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intensyvumu. 15 proc. projektų finansuoti mažiau negu 50 proc. 
intensyvumu. Šis intensyvumo intervalas buvo skirtas tiek didelių, 
tiek mažų įmonių specialiesiems mokymams, taip pat mokymams, 
kuriuose sunku atskirti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. 
Ketvirtadalis įmonių ir jų asociacijų projektų buvo finansuotas 
didžiausiu intensyvumu – 75 – 80 proc. Lentelėje pateikiamas 
pirmos remiamos veiklų srities projektų pasiskirstymas pagal 
paramos intensyvumą. 
 

58 lentelė. Pirmos remiamos veiklų srities projektų pasiskirstymas pagal 
paramos intensyvumą 

Paramos intensyvumas Projektų pagal 1 remiamą veiklų sritį skaičius 

iki 50 proc. 22 

50-75 proc. 86 

75-8073 proc. 35 
 
Įvertinus programos rezultatyvumą ir poveikį nustatyta, kad 
didesnis paramos intensyvumas nepadidino mokymų kokybės ir 
nebuvo sukurta daugiau rezultatų ar didesnis poveikis esant 
didesniam paramos intensyvumui. Kadangi įmonių darbuotojų 
mokymai buvo finansuoti dideliu paramos intensyvumu, parama 
didele dalimi pakeitė įmonių investicijas į žmogiškųjų išteklių 
tobulinimą. Teikiant paramą dideliu intensyvumu, ji buvo skirta 
nedidelei daliai potencialių paramos gavėjų. Taip pat, kai įmonės 
galėjo prisidėti tik nurodydamos darbuotojų algas, bet 
neprisidėdamos tiesioginėmis investicijomis į mokymus, mažėjo 
atsakomybė už mokymų planavimą. Interviu duomenimis, siekiant 
didesnio paramos intensyvumo, numatyti mokymai, kurių dalis 
buvo nenaudinga nei įmonei, nei darbuotojui. Dėl tokios praktikos 
daliai darbdavių ir darbuotojų mokymai, finansuoti BPD lėšomis 
buvo neaktualūs, neatitiko įmonės poreikių, darbuotojų profesinio 
tobulėjimo poreikio.  
 
Programa leido padidinti įmonių pelną ir konkurencingumą, nors 
darbuotojų darbo rezultatai, apklausų duomenimis pakito nedaug. 
Įvertinus rezultatyvumą nustatyta, kad dėl mokymų tiriamuoju 
laikotarpiu pagerėjo tik dalies darbuotojų rezultatai, tačiau jau 
tiriamuoju laikotarpiu išaugo įmonių konkurencingumas, pelnas. 
Tyrimų74, nagrinėjančių dirbančių asmenų mokymąsi, metu 
nustatyta, kad žinių įgijimą ir produktyvumo pokyčius skiria ilgas 
laikotarpis. Laikotarpis, kol atsiperka darbuotojų įgytos žinios gali 
būti dveji – treji metai, kol padidėja produktyvumas. Didelė dalis 
darbdavių atstovų apklausoje teigė, jog konkurencingumo ir pelno 
pokyčiai įvyko jau dabar. Tai galima paaiškinti tuo, kad esant 
dideliam paramos intensyvumui įmonės galėjo sutaupyti paprastai 
mokymams skiriamas lėšas ir dėl to mokymai atsipirko iš karto. Kai 
įmonės investuoja savo lėšas, mokymai atsiperka lėčiau – nes 
patiriamos didesnės sąnaudos.  
 

                                          
 
 

73 Pasirinkta skalė iki 80 proc., nes pagal 1 remiamų veiklų sritį didžiausias intensyvumas, kuriuo buvo 
galima gauti paramą buvo 80 proc.  

74 Hansson, B., Johanson, U., Leitner, K. The impact of human capital and human capital investments on 
company performance. Evidence from literature and European survey results. Impact of education and 
training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2004 (Cedefop Reference series, 54) 
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Pirmajame 2007 – 2013 m. kvietime skirtingu paramos 
intensyvumu siekiama paskatinti mažiau besimokančių darbuotojų 
grupių mokymą ir mažiau mokymus įgyvendinančių įmonių 
rėmimą, tačiau intensyvumas išlieka aukštas (60 – 80 proc.). Kaip 
ir 2004 – 2006 m. laikotarpiu darbdavys gali prisidėti 
deklaruodamas besimokančių darbuotojų atlyginimus.  
 
Siūlymą mažinti paramos intensyvumą pagrindžia augančios 
darbuotojų apimtys šalyje. Kadangi auga darbdavių teigiamas 
nusistatymas mokyti savo darbuotojus, maža rizika, jog bus 
pateikta nepakankamai paraiškų. Jau paskelbtame naujojo 
laikotarpio kvietime teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę 
Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 
pateikta daugiau paraiškų paramai gauti negu buvo teikiama BPD 
kvietimuose. Užregistruotos 576 paraiškos, palyginus su 2005 m. 
kvietimu, kurio metu gautos 222 paraiškos paramai pagal visas 2.2 
priemonės remiamas sritis gauti. Prašoma bendra lėšų suma – 
446.337.540,86 Lt, planuojama skirti suma iš ESF ir privačių lėšos 
- 173 mln. 201 tūkst. Lt, iš kurių 130 mln. Lt sudaro Europos 
socialinio fondo lėšos, 43 mln. 201 tūkst. Lt – bendrojo 
finansavimo (pareiškėjų nuosavos) lėšos75. Taigi lėšų prašoma 3,43 
karto daugiau nei buvo ketinama paskirstyti, tuo pačiu kai bendros 
paskirstytinos paramos apimtys išaugo: 2005 m. kvietime buvo 
skirta 38 844 816 Lt ESF lėšų, bendra projektų vertė buvo 61 134 
063 Lt76. Taigi paramos žinomumas ir populiarumas auga.  
 
Taip pat šalyje auga ir poreikis investuoti į žmogiškųjų išteklių 
tobulinimą. 2004 – 2006 m. augo darbuotojų mokymosi lygis, 
mokymus organizavusių įmonių dalis, įmonių išlaidos, susijusios su 
dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, padidėjo tiesioginės 
kursų išlaidos vienam šalies dirbančiajam. Mokymai struktūrinėmis 
lėšomis pradėti įgyvendinti augančio darbuotojų mokymosi lygio 
sąlygomis. 1999 m. Lietuvoje mokėsi 10 proc. darbuotojų visose 
įmonėse, tuo tarpu 2005 – 15 proc. taigi parama jau įsiliejo į 
besivystantį procesą ir kartu jį skatino. Tačiau mokymosi lygis ir 
investicijų dydis dar pakankamai žemas ir todėl investuoti į 
darbuotojų mokymus, valstybės atžvilgiu, vis dar racionalu, pvz.: 
Čekijoje 2005 m. mokėsi 59 proc. darbuotojų visose įmonėse, ES 
vidurkis – 33 proc. Valandų praleistų tęsiant profesinį mokymąsi 
vidurkis vienam darbuotojui Lietuvoje išaugo nuo 4 iki 5 valandų, 
ES vidurkis 2005 m. – 9 val. Liuksemburge, kuriame vidurkis 
didžiausias, praleidžiama 16 val.)77. Taip pat auga darbdavių 
išlaidos mokymams. 2005 m. šios išlaidos išaugo du kartus 
palyginti su 1999 m. nuo 74 mln. litų iki 152 mln. litų, o jų dalis 
bendrajame vidaus produkte – nuo 0,17 iki 0,21 procento. nuo 0,8 
procento iki 1,2 procentų išaugo visų išlaidų kursams dalis, 

                                          
 
 

75 Informacija iš Lietuvo Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministro įsakymas dėl 2007 -2013 m. 
žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 
VP1-1.1-SADM-01 priemonės „žmoniškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų 
aprašo patvirtinimo 2008 m. kovo 31 d. Nr. A1-96 Vilnius     

76 Lietuva: Bendrasis programavimo dokumentas 2004 – 2006 metai BPD įgyvendinimo 2005 m. 
ataskaita. 

77 Commission staff working document progress towards the Lisbon objectives in education and training 
Indicators and benchmarks, 2008. 
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palyginti su metinėmis darbo sąnaudomis78.Taigi, atsižvelgiant į tai, 
kad darbdaviai pajuto poreikį investuoti į žmogiškųjų išteklių 
tobulinimą, reikia skatinti juos tai daryti, finansuojant mažesniu 
intensyvumu ir didinant pačių darbdavių įsitraukimą.  
 
Didesniu paramos intensyvumu racionalu finansuoti grupes, kurių 
mokymasis mažiau finansuojamas rinkos sąlygomis, taip pat buvo 
mažiau finansuotas BPD 2.2 priemonės lėšomis: darbininkiškų 
profesijų ir nekvalifikuotų darbuotojų, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, MVĮ darbuotojų. Teikiant paramą dideliu intensyvumą 
kitoms grupėms, parama sukuria privačių lėšų išstūmimo efektą. 
Struktūrinių fondų parama turėtų kurti pridėtinę vertę ir veikti 
pagal subsidiarumo principą. 
 
Projektų paraiškos tiek 2004 – 2006 m., tiek naujuoju laikotarpiu 
vertinamos pagal atitikimo principą. Projekto naudos ir kokybės 
vertinimas atliekamas paskutiniame vertinimo etape. Gera praktika 
būtų teikti pareiškėjams pagalbą projektų rengimo metu. Šiuo 
etapu galima būtų tikslinti ir taisyti projekto turinį, siekiant kuo 
rezultatyviau priemonės tikslų atžvilgiu panaudoti lėšas. Tokios 
priemonės taikomos kitose analogiškas programas 
įgyvendinančiose šalyse79.  
 
ESFA atstovų suteiktais duomenimis, naujuoju laikotarpiu bus 
paprasčiau išmatuoti projektų rezultatų įgyvendinimą. Paraiškos A 
dalyje detalizuojamos veiklos ir numanomi jų rezultatai: išmokytų 
žmonių skaičiumi. Todėl galima bus išmatuoti rezultatus – kiek 
išmokyta žmonių konkrečiuose mokymuose. 2004 – 2006 m. 
atsiskaitymo sistema buvo nevieninga. Projektų vykdytojai 
atsiskaitydavo pagal tai, ką buvo nusimatę, pasirinktinai buvo 
pateikiamos valandos, žmonių grupėje skaičius, ar tik mokymų 
skaičius.   
 
Paramą pagal 2004 – 2006 m. BPD 2.2 priemonę gauti, projektai 
turėjo atitikti administracinius ir tinkamumo kriterijus, pereiti 
naudos ir kokybės vertinimą. Reikalavimai susieti su mokymų 
planavimo kokybe ir mokymų nauda buvo susieti su specifiniais 
atrankos kriterijais, už kuriuos duodami balai. 2.2 gairėse 
pareiškėjams balai buvo skiriami, kai: 

 Pademonstruojama mokymų pridėtinė vertė; 
 Mokymai yra finansiniu bei instituciniu požiūriu 

tęstiniai; 
 Paraiškoje įrodoma, kad be struktūrinių fondų 

paramos projekto nebūtų įmanoma įgyvendinti.  
 
Teikiant paraišką paramai gauti80 reikėjo aprašyti poreikį ir naudą, 
kurią mokymai sukurs. Balų suteikiantys kriterijai apėmė: 

 Planuojami pasiekimai ir rezultatai atitinka 
sprendžiamos problemos mastą; 

 Pagrįstas priežasties-pasekmės ryšys tarp projekto 
tikslų, veiklų, planuojamų pasiekimų ir rezultatų 

                                          
 
 

78 Dirbančiųjų profesinio mokymo įmonėse statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai. Statistikos 
departamentas, 2007. 

79 Pvz.: Airijoje, NDP/CSF pranešimas „Evaluation of the In-Company Training Measures under the 
NDP/CSF 2000-2006“. Dublin: 2005. 
<http://www.ndp.ie/documents/publications/evaluation/Evaluation_In-Company_Training.pdf> 

80 Šaltinis: Paraiškos paramai gauti pagal BPD 2.2 priemonę B dalis. 
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 Paraiškoje išsamiai aprašytas ir pagrįstas projekto 
rezultatų papildomas socialinis-ekonominis poveikis 
atitinkamam sektoriui, regionui, socialinei gyventojų 
grupei 

 Pareiškėjas nurodo, kokie inovaciniai produktai bus 
sukurti, kodėl šie produktai yra naujoviški; kiek 
inovacinį produktą ketinama viešai pripažinti ir 
plačiai pritaikyti 

 Atliktas projekto įgyvendinimo rizikos vertinimas.  
 
Balai buvo skiriami įmonėms, diegiančioms naujas technologijas; 
vykdančioms struktūrinius pertvarkymus su tuo susijusiam 
darbuotojų mokymui. Taigi, buvo dedamos pastangos nukreipti 
įmones, kad susietų mokymus su įmonės veikla.   
 
Taigi paramos teikimo sąlygose buvo įtraukti reikalavimai dėl 
mokymų planavimo, tačiau pareiškėjai turėjo parašyti pagrindimus 
laisva forma, reikalavimai buvo gana abstraktūs. Nebuvo konkrečių 
reikalavimų: atlikti organizacijos poreikių analizę, pateikti mokymų 
planus, argumentuoti, kaip prisidės prie organizacijos strateginių 
tikslų įgyvendinimo, konkrečiai nurodyti, kokiu požiūriu mokymai 
bus tęstiniai – kaip bus panaudotos žinios organizacijos veikloje, 
kiek lėšų skirta tolimesniems mokymams, t.y. tokia informacija, 
kuri gali būti tiesiogiai stebima, kaip tai yra įgyvendinta, kokių 
konkrečiai veiksmų imamasi.  
 
Kokybinė 2004 – 2006 m. paraiškų analizė atskleidžia, jog 
mokymus pagrindžiantys teiginiai dažnai buvo deklaratyvūs ir 
abstraktūs, buvo teigiama, jog parama padės darbuotojams dirbi 
efektyviau, padidės produktyvumas. Ši praktika išliko ir teikiant 
paraiškas naujuoju laikotarpiu. Paramos poreikis grindžiamas 
įmonių darbuotojų nekompetentingumu. Deklaruojama, jog parama 
yra vienintelė galimybė mokyti darbuotojus. Tai rodo, jog nėra 
geriau suprantami paramos tikslai. Parama turėtų papildyti įmonės 
investicijas į žmogiškųjų išteklių tobulinimą. Jei ji vienintelė 
galimybė mokyti darbuotojus, vadinasi nepaskatintas privatus 
investavimas į mokymus. Darbuotojų ir vadovų kompetencijos 
stokos deklaravimas nėra gera praktika grindžiant mokymų poreikį. 
Mokymai turėtų sustiprinti strateginius įmonės tikslus, o ne 
užpildyti darbuotojų kompetencijos spragas.  
 
Paramos gavėjų apklausos metu buvo stengiamasi nustatyti 
paramos mechanizmo, kai parama teikiama tiesiogiai darbdaviams, 
privalumus ir trūkumus. Dauguma respondentų – 75 proc. teigė, 
kad parama turėtų būti teikiama įmonėms, tačiau taip pat 
pripažino, kad įmonėms sunku pačioms vykdyti projektus ir jos 
susiduria su sunkumais: gautą paramą sunku ir brangu 
administruoti patiems, procedūriniai suvaržymai apriboja galimybes 
pirkti mokymus, kai jų labiausiai reikia. Taip pat sudėtinga patiems 
prižiūrėti mokymų kokybę. Paramos teikimas tiesiogiai 
organizacijoms leidžia organizacijoms pasirinkti reikalingiausius 
mokymus, paslaugų teikėjai atsižvelgia į specifinius organizacijų 
poreikius. Lentelėje pateikiamas paramos gavėjų požiūris į ES 
paramos darbuotojų mokymui įgyvendinimo būdą, kai finansavimas 
skiriamas tiesiogiai įmonėms. 
 
59 lentelė. Paramos gavėjų požiūris į ES paramos darbuotojų mokymui 
įgyvendinimo būdą, kai finansavimas skiriamas tiesiogiai įmonėms 

Darbdavių 
atstovų požiūris į 
paramos teikimo 
mechanizmą 
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ES paramos darbuotojų mokymui 
įgyvendinimo būdo, kai finansavimas 

skiriamas tiesiogiai įmonėms privalumai 
ir trūkumai paramos gavėjų požiūriu  

Visiškai 
sutinku/ 

Greičiau sutinku 
negu nesutinku 

Greičiau 
nesutinku negu 

sutinku/ Visiškai 
nesutinku 

Gautą paramą sunku ir brangu administruoti 
patiems  

71 proc. 29 proc. 

Procedūriniai suvaržymai apriboja galimybes 
nusipirkti mokymus tuo metu, kada jų 
labiausiai reikia  

89 proc.  11 proc. 

Galime patys nuspręsti kokius mokymus 
pirkti, kokius paslaugų teikėjus samdyti 

81 proc. 19 proc. 

Sudėtinga patiems prižiūrėti mokymų kokybę 51 proc. 49 proc. 
Mokymo paslaugų teikėjai visiškai atsižvelgia į 
mūsų poreikius  

80 proc.  20 proc.  

 
Finansinė parama pagal BPD 2.2 priemonę pasiekė 3 proc. šalyje 
veikiančių įmonių, į skaičiavimus įtraukus mikro įmones, parama 
pasiekė 0,8 proc. visų šalies veikiančių įmonių. Palyginimui, 
Suomijoje mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlime 
dalyvauja maždaug 3-4 proc., Airijoje – 4 proc., Švedijoje – 6 proc. 
visų šalies MVĮ81. Nedidelę paramos sklaidą galėjo lemti aukštas 
paramos intensyvumas (45-100 proc.), leidęs įmonėms gauti didelę 
paramą beveik neskiriant privačių investicijų savo darbuotojų 
mokymams. Palyginimui, Škotijoje maksimalus paramos 
intensyvumas yra 45 proc., Švedijoje ir Olandijoje – 50 proc.82 
Nors paramos intensyvumo lygį nusistato pati valstybė ir ES 
valstybėse jis labai skirtingas, tačiau Lietuvos atveju mažinant 
paramos intensyvumą būtų išvengiama lėšų koncentracijos – lėšų 
mokymams gautų didesnis kiekis įmonių. 
 
Kita vertus, paramos sklaidą padidinti galima ir nekeičiant 
nustatyto ir taikomo intensyvumo, kai nuo 45 iki 100 proc. 
projekto kaštų padengiama ESF ir viešosiomis lėšomis. Airijoje, 
įgyvendinant darbuotojų gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių 
priemonę, nustatomos paramos skyrimo kvotos. Siekiant paskatinti 
privačias MVĮ investicijas į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 50 
proc. paramos lėšų yra numatoma įmonėms, kuriose dirba mažiau 
negu 50 darbuotojų, 30 proc. paramos skiriama įmonėms, kurių 
darbuotojų skaičius svyruoja tarp 51 ir 200, o likusios lėšos 
skiriamos  įmonėms, turinčioms iki 500 darbuotojų.83  
 
Galimybės į paramą pretenduoti mikro, mažoms įmonėms 
dažniausiai plečiamos numatant atskirus finansavimo mechanizmus 
mažoms įmonėms. Ispanijos atveju, įmonės, kuriose dirba mažiau 
negu 50 darbuotojų, paraiškas ir mokymų planus privalo rengti su 
partneriais, reikalaujama, jog susidarytų ne mažesnė negu 50 
naudos gavėjų grupė.84 Nors tokia finansavimo schema kiek 
apriboja mažąsias įmones, nes rasti partnerius su identiškais 
poreikiais gali būti sudėtinga, tačiau problema išsprendžiama 
paramą teikiant bendriesiems, o ne specialiesiems mokymams.  
 

                                          
 
 

81 Pukkinen, T., Romijn, C., Elson-Rogers, s. Funding continuing training in SMEs. Cedefop Panorama 
series, 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 
82 Ten pat Pukkinen, T., Romijn, C., Elson-Rogers, s. Funding continuing training in SMEs. Cedefop 
Panorama series, 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 
2001. 
83 Ten pat 
84 Ten pat 
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Lietuvoje pareiškėjai susiduria su mokymų planų rengimo 
sunkumais – nusimatoma nepakankamai lėšų mokymams, 
pasirenkami nepakankamai kvalifikuoti lektoriai, prastai atliekama 
įmonės poreikių analizė. Paraiškų rengimo ir koregavimo sunkumai 
taip pat įvairios biurokratinės kliūtys atbaido dalį potencialių 
pareiškėjų. Siekiant tiksliai identifikuoti įmonių poreikius ir išvengti 
galimų planavimo klaidų, daugelyje ES valstybių veikia regioniniai 
centrai, kurie tiria ir analizuoja įmonių poreikius, tiesiogiai 
bendrauja su įmonių atstovais ir juos konsultuoja, organizuoja 
valstybės akredituotų paslaugų teikėjų mokymus, stebi projektų 
įgyvendinimą ir pan. 
 
Gera mokymų planavimo praktika taikoma Airijoje. Įmonių 
žmogiškųjų išteklių vadovams yra organizuojami 1-3 dienų kursai, 
kuriuose padedama išsiaiškinti, ar įmonė atitinka standartus (ar 
įmonės darbuotojai yra pakankamai kvalifikuoti). Vėliau taikoma 
aplikavimo procedūra paramai gauti, apimanti įmonės planų ir 
tikslų apžvalgą; mokymų plano rengimą; mokymų pasiūlos ir 
kokybės įvertinimą; darbuotojų informavimą ir įtraukimą.85 
Pabaigus šią procedūrą skiriamos lėšos ir vienerių metų laikotarpis, 
kurio pabaigoje pareiškėjai gali teikti paraišką mokymams. Airijoje 
neleidžiama, jog visa įmonės bendrafinansavimo dalis būtų 
dengiama deklaruotomis darbo užmokesčio sąnaudomis. Įmonės 
privalo tiesioginėmis lėšomis prisidėti prie darbuotojų mokymų. Šis 
reikalavimas leidžia apsisaugoti nuo situacijos, kai deklaruojami 
daugiausiai uždirbančių asmenų atlyginimai ir apribojamos žemos 
kvalifikacijos darbuotojų galimybės mokytis. 
 
ES valstybėse, atsižvelgiant į mokymo planavimo reikšmę mokymų 
įgyvendinimo sėkmingumui, teikiant paramą formuluojami 
reikalavimai finansuojamam mokymų planui: 

 Parama teikiama įmonėms, nusistačiusioms savo 
veiklos strategijas, pvz.: Švedijoje kiekviena įmonė, 
norinti gauti valstybės subsidijas, turi tiksliai 
apibrėžti savo verslo ir veiklos kryptis86. 
 

 Mokymo planai turi atitikti įmonės veiklos strategiją, 
būti pagrįsti patikimais tyrimais, vystymo planais ir 
ištirtais poreikiais (Estija87, Prancūzija, Švedija88). 
Kai kuriose šalyse, pvz.: Prancūzijoje, įmonėms 
nesiūlomas mokymų tipas, kiekviena įmonė 
mokymų turinį gali pasirinkti pati, tačiau mokymų 
turinys turi atitikti daugiamečius įmonės mokymų 
planus.89 Pvz.: Estijoje akcentuojama poreikių 
vertinimo, tyrimų, konsultacijų svarba mokymo 
plano parengimui. Mokymų programa turi būti 
pagrįsta įmonių ir asociacijų poreikių įvertinimu ir 

                                          
 
 

85 NDP/CSF pranešimas „Evaluation of the In-Company Training Measures under the NDP/CSF 2000-
2006“. Dublin: 2005. Prieiga internetu: 
<http://www.ndp.ie/documents/publications/evaluation/Evaluation_In-Company_Training.pdf> 

86 Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers, "Funding continuing training in SMEs". Cedefop 
Panorama series, nr. 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 

87 Prieiga internetu: http://www2.sm.ee/esf2004/index.php?lk=74 
88 Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers, "Funding continuing training in SMEs". Cedefop 

Panorama series, nr. 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 
89 Ten pat.  
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įvairiomis konsultacijomis, siekiant nustatyti 
poreikius90. 

 
 Atsižvelgiant į besimokančiųjų suinteresuotumo 

poveikį mokymosi rezultatams ir poveikiui įmonei, 
yra išvystyta konsultavimosi su darbuotojais 
praktika. Mokymo planai turi būti sudaromi 
konsultuojantis su darbuotojais ir vykdomi gavus 
darbuotojų pritarimą (Lenkija91, Didžioji Britanija92). 

 
 Turi būti pateikiamas mokymų įgyvendinimo 

tvarkaraštis, kuriame pagrindžiamas užsiėmimų 
planas, kad mokymų planas būtų realistiškas, 
įgyvendinamas, mokymai ne pernelyg intensyvūs  
(Estija93, Suomija, Švedija94) Portugalijoje mokant 
darbuotojus yra laikinai įdarbinami bedarbiai. 
Nesutrinka įmonės veikla, o bedarbiai įgyja 
vertingos darbo patirties95. 

 
 Kai kuriose šalyse siekiant išvengti nekokybiškų 

mokymų ir piktnaudžiavimo subsidijomis yra 
nustatytas mokymų trukmės standartas arba vieno 
asmens mokymų kainos "lubos". Lietuvoje vieno 
asmens mokymo kainos skyrėsi net keliasdešimt 
kartų, didžiausia kaina buvo 102.911 lt. Taip pat 
viena dažniausių mokymo formų buvo rečiau negu 
kartą per mėnesį vykstantys dienos ar kelių 
seminarai. Tokie reti ir trumpalaikiai mokymai 
negali padaryti didelio poveikio asmens elgsenai. 
Prancūzijoje kiekvienas mokymų paslaugų teikėjas 
turi įsipareigoti mokyti mažiausiai 39 valandas. 
Siūloma, nustatyti laiko standartą – kiek minimaliai 
turėtų trukti mokymai. Didžiojoje Britanijoje 
apibrėžiama maksimali suma, kurią galima skirti 
vieno asmens mokymams96. 

 
Teikiant paramą pagal 2.2 priemonę, paramos sąlygos buvo mažiau 
palankios mažų ir mikro įmonių darbuotojų mokymų finansavimui. 
Gera praktika taikoma Airijoje97, Vokietijoje, kur yra suformuotos 
institucijos padedančios įgyvendinti mažų ir mikro įmonių mokymų 
poreikius. Airijoje regioninės institucijos teikia SF paramą mažoms 
įmonėms. Vokietijoje mažų įmonių mokymus organizuoja 
pramonės ir amatų rūmai (Industrie- und Handelskammer), 
kuriems mažos įmonės regioniniu pagrindu moka mokestį. Mažos 
įmonės yra nepajėgios pačios mokyti savo darbuotojus, neturi 
                                          
 
 

90 Prieiga internetu: http://www2.sm.ee/esf2004/index.php?lk=74 
91 Prieiga internetu:  
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/English/European+Social+Fund/Documents/Programme+Comple

ment/ 
92 Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers, "Funding continuing training in SMEs". Cedefop 

Panorama series, nr. 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 
93 Prieiga internetu: http://www2.sm.ee/esf2004/index.php?lk=74 
94 Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers, "Funding continuing training in SMEs". Cedefop 

Panorama series, nr. 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 
95 Ten pat. 
96 Ten pat. 
97 NDP/CSF pranešimas „Evaluation of the In-Company Training Measures under the NDP/CSF 2000-

2006“. Dublin: 2005. Prieiga internetu: 
<http://www.ndp.ie/documents/publications/evaluation/Evaluation_In-Company_Training.pdf> 
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galimybių, mokymo padalinių. IHK skirti ne profesiniam 
išsilavinimui įgyti, o tęstiniam įmonių darbuotojų mokymui, 
apimančiam tiek asmeninį darbuotojo tobulėjimą, tiek padedantį 
prisitaikyti prie technologijų kaitos. Mokymų programos siūlomos 
išanalizavus įmonių poreikius. Organizuojamas praktinis mokymas 
įmonėse, kad nesutrinktų įmonės veikla. Tai atsitinka, kai didelė 
dalis įmonių darbuotojų mokosi darbo metu. Ši problema apsunkino 
pagal 2.2 priemonę finansuojamų projektų įgyvendinimą Lietuvoje. 
Daug dėmesio skiriama praktikai. Mažų įmonių darbuotojai mokomi 
kartu, mokoma bendrų sektoriui aktualių temų. Įmonės, kurios nori 
savo darbuotojus mokyti atskirai, pačios finansuoja darbuotojų 
mokymus. Taip ribojamas konkurencijos iškraipymas98. 
 
Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, darbuotojų mokymai 
finansuojami siekiant paskatinti įmones savarankiškai investuoti į 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Manoma, kad padidėjęs 
produktyvumas, nauji įgūdžiai ir kiti pozityvūs pokyčiai padeda 
darbdaviams ir darbuotojams suvokti mokymų naudą bei paskatina 
individualų norą tobulintis be naujų valstybės intervencijų. Kita 
vertus, valstybės intervencija gali ne papildyti ar paskatinti, o 
pakeisti (išstumti) privačias investicijas į darbuotojų mokymą. 
Lietuvoje teikiant paramą nenumatomi jokie mechanizmai, kuriais 
būtų užtikrinama kuo mažesnė įmonių priklausomybė nuo ESF lėšų. 
Škotijos ESF 3 tikslo gairėse pareiškėjams nurodoma, kad ilgalaikis 
mokymų poveikis yra nepakankamas – pareiškėjai turi nurodyti, 
kaip bus užtikrinama mokymų tąsa.99 Ši priemonė leidžia užtikrinti 
įmonių nepriklausomybę nuo ES struktūrinių fondų. 
 

                                          
 
 

98 Ši medžiaga buvo gauta pažintinio vizito metu. Dalyvavimas pažintiniame vizite buvo finansuotas iš 
Mokymosi visą gyvenimą programos. Pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

99 Scottish ESF Objective 3 Partnership, ESF Objective 3: Applicant Guidance and Appraisal Framework 
2006. Prieiga internetu: 
<http://www.objective3.org/Web/Site/obj3/downloads/ApplicationGuidanceandForms.asp> 
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 IŠVADOS  

Tinkamumas  
 
ES paramos dirbančiųjų mokymui tikslas buvo didinti ūkio subjektų 
ir bendrą šalies ūkio konkurencingumą. Teikiant struktūrinių fondų 
paramą dirbančių asmenų mokymams, paramos teikimo tikslas 
buvo suformuluotas labai plačiai. Priemonės intervencijos buvo 
skirtos skirtingų uždavinių įgyvendinimui ir nevienodu mastu siejosi 
su priemonės tikslu. BPD 2.2 priemonė finansavo labai skirtingas 5 
veiklų sritis, kurių indėlis į pagrindinio priemonės tikslo 
įgyvendinimą buvo nevienodas arba galėjo pasireikšti skirtingu 
būdu. Ryšys tarp priemonės uždavinių ir remiamų veiklų, kurios 
turėtų būti priemonėmis uždaviniams įgyvendinti buvo 
nepakankamai nuoseklus. Daugiausiai projektų finansuota pagal 1 
ir 2 remiamų veiklų sritis: „Parama pramonės ir verslo įmonių 
dirbančiųjų mokymui“ ir „Parama valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymui“, glaudžiausiai susijusias 
su programos tikslu. Priemonės specifiniai atitikties kriterijai ir 
paramos intensyvumo diferencijavimas sudarė atskirą uždavinių 
struktūrą. Šie uždaviniai iš dalies atitiko nacionalinius ir ES 
strateginius mokymąsi visą gyvenimą ir užimtumo plėtrą 
aptariančius dokumentus – buvo skirta nepakankamai dėmesio 
mažiausiai besimokančioms darbuotojų profesinėms grupėms.  Ne 
visi specifiniais atitikties kriterijais ir skirtingu paramos 
intensyvumu apibrėžti uždaviniai buvo realizuoti. Paramos teikimo 
sąlygos buvo nepakankamos siekiant šių uždavinių – parama 
daugiausiai pasiekė tas dirbančiųjų grupes, į kurių mokymąsi 
daugiausiai investuojama rinkos sąlygomis: 
 
 Daugiausiai mokėsi 25 – 44 m. asmenys, mažiausiai vyresnio 

amžiaus 55 – 64 m. darbuotojai. 
 Mokymuose dažniausiai dalyvavo aukštąjį ir aukštesnįjį 

išsilavinimą turintys dirbantieji, mažiausiai – įgiję ne 
aukštesnį negu vidutinis išsilavinimą. 

 Paramos lėšomis daugiausiai mokėsi specialistai ir vadovai, 
mažiausiai – 4-8 pagrindinių profesijų grupių darbuotojai 
(pagal ISCO) ir nekvalifikuoti darbininkai. BPD 2.2 priemonė 
nebuvo orientuota į mažai besimokančių dirbančiųjų grupę – 
žemesnės kvalifikacijos (4-8 pagrindinių profesijų grupių 
darbuotojus (pagal ISCO klasifikatorių)) ir nekvalifikuotus 
darbuotojus. Šiai grupei yra skiriamas didelis dėmesys ES ir 
Lietuvos strateginiuose dokumentuose. 

 Parama labiausiai pasinaudojo didelės įmonės, mažiau 
vidutinės ir labai maža šalies mažų įmonių dalis. Ypač mažai 
parama pasinaudojo mikro įmonės. Atsižvelgiant į itin mažas 
mokyto apimtis mažose įmonėse, toks paramos 
pasiskirstymas nėra tinkamas.  

 Nors buvo siekiama sumažinti darbuotojų mokymosi 
regioninius netolygumus, tačiau BPD 2.2 parama pasiskirstė 
tarp regionų beveik proporcingai pagal įmonių ir užimtųjų 
koncentraciją. Todėl parama neturėjo jokios įtakos regioninių 
mokymosi netolygumų mažinimui. 

 Priemone buvo siekiama paskatinti socialiai pažeidžiamų 
darbuotojų mokymą. Tokie darbuotojai beveik nebuvo 
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mokomi. Dažniausiai tokių darbuotojų paramą gavusiose 
organizacijose nebuvo. Šių tikslinių grupių atstovams 
sudėtingiau patekti į darbo rinką. Todėl šių grupių poreikiai 
turėtų būti tenkinami per aktyvios darbo rinkos politikos ir 
kitas priemones, pvz.: teigiamų darbdavių nuostatų į socialiai 
pažeidžiamus darbuotojus formavimą, kurios padeda patekti į 
darbo rinką ir joje įsitvirtinti. 

 
2004 – 2006 m. laikotarpiu darbdaviai buvo skatinami vykdyti 
bendruosius mokymus, ypač bendrųjų gebėjimų – kalbų, 
kompiuterinio raštingumo, tarpasmeninių gebėjimų ir kt. Tai buvo 
užtikrinama per aukštesnį paramos intensyvumą, papildomus balus 
vertinant paraiškas. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad kryptingas 
įmonių orientavimas į tam tikrą mokymų tipą ne visada pasiteisino. 
Mokymai neretai buvo pasirenkami neatsižvelgiant į tai, ar 
darbuotojai turės kur pritaikyti įgytas kompetencijas, ar jie 
naudingi darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kaip siejasi su 
organizacijos ilgalaikiais tikslais. Tyrimas rodo, jog 
rezultatyviausios buvo investicijos skirtos profesiniams 
bendriesiems gebėjimams ugdyti (t.y. profesiniams gebėjimams, 
kurie plačiai pritaikomi vienoje ar keliose glaudžiai susijusiose 
ekonominėse veiklose). Tuo pačiu profesiniai bendrieji gebėjimai 
kiekvienoje profesijoje ir kiekvienoje ekonominėje veikloje yra 
gana skirtingi ir sunkiai apibrėžiami. Rezultatyvumą lemia ne tiek 
įgūdžių tipas, kiek kokybiškas mokymų planavimas, susietas su 
organizacijos strateginiais tikslais, įskaitant ir konsultavimąsi su 
būsimais mokymų dalyviais. 
 
Efektyvumas  
 
Dirbančiųjų mokymui skirta programa įgyvendinta nepakankamai 
efektyviai. Mokymams buvo skiriama tik apie pusę projekto lėšų. 
Nemaža paramos lėšų dalis panaudojama projektų 
administravimui, viešinimui, kaip tinkamos išlaidos deklaruojamas 
mokomų darbuotojų darbo užmokestis. Todėl sąnaudos, skirtos 
išmokyti darbuotoją išauga, o didelė dalis lėšų panaudojama 
netikslingai. Projektų efektyvumą didino įgyvendinimas 
asocijuotose struktūrose, kai projekto pareiškėjais buvo įmones ar 
įstaigas vienijančios asociacijos. Kelių įmonių partnerystė 
nepadidino projektų įgyvendinimo efektyvumo. Tai lėmė kartais 
pasyvus partnerių vaidmuo projektuose ir masto ekonomijos 
neišnaudojimas, išaugęs administravimo krūvis pareiškėjams. 
Efektyvumą taip pat ribojo projektų įgyvendinimo metu patirtos 
problemos. Dėl ilgai trunkančio viešųjų pirkimų organizavimo ir 
įgyvendinimo proceso ir nepakankamai gero mokymų planavimo 
išaugęs mokymų intensyvumas ir sumažėjęs jų aktualumas mažino 
darbuotojų mokymosi motyvaciją, trikdė įmonių veiklą ir mažino 
projektų tikslų pasiekimą.  
 
Rezultatyvumas  
 
Vertinamos priemonės viršijo numatytus rodiklius, tačiau numatyti 
rodikliai yra nepakankami ir neleidžia vertinti programos 
sėkmingumo. Stebėsenos sistema yra tobulintina siekiant 
panaudoti ją kaip programos priežiūros ir valdymo įrankį, o taip pat 
sukaupti vertinimui reikalingus duomenis. BPD 2.2 ir 2.3 priemonių 
rodiklių sistema buvo pernelyg supaprastinta. Programos 
sėkmingumui matuoti reikėtų rinkti su pačia intervencija – parama 
darbuotojų mokymui – susietus rodiklius: informaciją apie mokymų 
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apimtį, dalyvius, paramą gavusias įmones. Tokia informacija 
įgyvendinant BPD 2.2 ir 2.3 priemones nebuvo renkama arba ši 
informacija nebuvo sisteminama ir pateikiama ES struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo informacinėje kompiuterizuotoje 
valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS). Šie duomenys programos 
ex-post vertinimo metu – pasibaigus ar besibaigiant projektams - 
tampa nebepasiekiami.  
 
Vertinant tiesioginį paramos poveikį priemonių lėšomis mokytiems 
darbuotojams ir jų darbdaviams, nustatyti teigiami rezultatai. 
Nustatytas aukštas pasitenkinimas mokymo programomis. 
Dauguma mokymuose dalyvavusių asmenų įgijo naujų ir atnaujino 
turėtas kompetencijas, dauguma taiko jas savo darbe. Pagėrėjo ar 
iš dalies pagerėjo daugumos mokytų darbuotojų darbo kokybė.  
 
Nustatyta ir trūkumų, kurie leidžia teikti siūlymus dėl programos 
tobulinimo. Mokymai buvo nepakankamai aktualūs dalies 
darbuotojų profesiniam tobulėjimui, ir tik iš dalies atitiko paramą 
gavusių įmonių ir organizacijų žinių, gebėjimų ir įgūdžių poreikius. 
Dalis mokymų buvo per mažai orientuoti į praktiką. Mokymai 
dažnai vyko labai intensyviai ir tai trikdė paramą gavusių 
organizacijų veiklą. Šie trūkumai lėmė tai, kad tiek patys 
darbuotojai, tiek darbdaviai tik iš dalies patenkinti įgytomis 
žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais. Dalis darbuotojų nepritaikys įgytų 
žinių, neturi poreikio jų taikyti. Sėkmingiausiai suplanuoti ir 
įgyvendinti 1 - 2 pagrindinių profesijų grupių asmenų mokymai, 
kitų pagrindinių profesijų grupių asmenų mokymai buvo 
įgyvendinami prasčiau, mažiau atitiko darbuotojų profesinio 
tobulėjimo poreikius. Rezultatyviausiai buvo įgyvendinti mokymai, 
susiję su asmens, kuris mokėsi darbo specifika, įmonės veiklos 
strategija.   
 
Programa neturėjo didelio poveikio darbuotojų, kurie mokėsi BPD 
2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis materialioms darbo sąlygoms 
vertinimo laikotarpiu. Daugumoje organizacijų atlyginimai ir 
darbuotojų pareigos nesikeitė arba panašų darbą dirbantiems 
darbuotojams kilo vienodai, neatsižvelgiant į dalyvavimą projekto 
mokymuose ir jų metu įgytas kompetencijas. Nors mokymai nedarė 
stipraus poveikio materialioms darbuotojų darbo sąlygoms, tačiau  
veikė nematerialias darbo sąlygas, susietas su darbo motyvacija. 
Mokymų dalyviams jų darbas tapo įdomesnis, įvairesnis, atsirado 
daugiau galimybių saviraiškai, saviaktualizacijai. Mokymai taip pat 
teigiamai veikė asmens socialinį statusą ir pasitikėjimą savimi, taip 
pat ir profesinėje veikloje. Mokymai daugiausiai veikė aukštesnį 
atlyginimą gaunančių asmenų, pasitenkinimą darbu - tiek 
materialinėmis sąlygomis, tiek kitais darbo aspektais – jo įvairumu, 
savirealizacijos galimybėmis. Šių asmenų atlyginimai kilo dažniau 
negu gaunantiems žemesnes pajamas, jie dažniau kilo karjeros 
laiptais.  
 
Nustatyta, jog mokymai savaime nedidina organizacijų veiklos 
kokybės. Mokymai gali trikdyti organizacijos veiklą, jeigu yra per 
intensyvūs, nesusiję su organizacijos veiklos strategija. Kad 
mokymai būtų naudingi organizacijai ar įmonei – jie turi būti 
kokybiškai suplanuoti ir įgyvendinti. Kokybiškas mokymų 
įgyvendinimas apima ir darbdavio pastangas, ir paslaugų teikėjo 
veiksmus. Vertinimo duomenys rodo, jog mokymų kokybei 
užtikrinti svarbūs šie veiksniai: kokybiškas mokymų suplanavimas, 
remiantis organizacijos žinių poreikio analize ir konsultacijomis su 
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darbuotojais, darbuotojų žinių lygio įvertinimas, reikalavimai 
paslaugų teikėjams ir mokymų kokybės priežiūra projekto metu, 
darbuotojų įgytų žinių įvertinimas, mokymuose įgytų įgūdžių 
rėmimas ir mokymų naudos organizacijai analizė. Blogai nustatyti 
mokymosi poreikiai lėmė prastesnį žinių pritaikymą darbovietėje. 
Nuo tinkamo mokymų planavimo priklausė, ar darbuotojai taikė 
mokymuose įgytas žinias darbe. Netinkamai suplanuotų mokymų 
patirtis mažino darbdavių nusistatymą toliau investuoti į darbuotojų 
mokymus.  
 
Kaip numatyta techninėje užduotyje, apskaičiuota rodiklio „Įgytų 
žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje po 6 mėnesių po 
mokymų“ pradinė situacija. Nustatyta, kad žinias įgytas mokymų 
metu po 6 mėnesių savo darbovietėje pritaikė 73 proc. darbuotojų, 
ir 74 proc. įmonių darbuotojų, baigusių mokymus prieš 6 mėnesius, 
dalyvavusių apklausoje. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad žinias 
daugiau taikė ir daugiau galimybių pritaikyti teigė turintys 
asmenys, kurie tebesimoko projekto mokymuose. Praėjus 
ilgesniam laikotarpiui po mokymų – galimybės juos pritaikyti 
sumažėjo. Nustatytas rodiklis gali būti per aukštas, nes dėl 
mokymų dalyvių kontaktinės informacijos trūkumo į apklausos 
klausimus galėjo daugiausiai atsakyti pažangiausi mokymų 
dalyviai. 
 
Poveikis 
 
Subsidijos darbuotojų mokymams padarė teigiamą poveikį paramą 
gavusių organizacijų veiklai – padidino didelės dalies įmonių 
konkurencingumą, inovacinį potencialią, produktų ir paslaugų 
kokybę. Remiantis ekonometriniais skaičiavimais, šios subsidijos 
jau 2004-2006 m. leido papildomai sukurti 33,4 mln. Lt pridėtinės 
verties. Tikimasi, jog didelė dalis poveikio dar pasireikš ateityje.  
 
Vertinimo rezultatai leidžia daryti išvadą, jog struktūrinės paramos 
teigiamas poveikis galėjo būti didesnis, jei lėšos būtų paskirstytos 
efektyviau. Parama pasiekė labai nedidelę potencialių paramos 
gavėjų dalį. Struktūrinės lėšos iš dalies pakeitė privačias 
investicijas į darbuotojų mokymą. Parama ne tiek paskatino 
darbdavius daugiau investuoti į darbuotojus, kiek sudarė galimybes 
sutaupyti organizacijų lėšas, anksčiau skirtas mokymui. Dauguma 
paramą gavusių organizacijų mokė darbuotojus iki paramos 
gavimo, didelė dalis – sistemingai. Dauguma ESF lėšomis mokytų 
darbuotojų mokėsi darbdavio lėšomis iki projekto. Dauguma įmonių 
ir organizacijų projekto metu mokymams išleido mažiau lėšų negu 
paprastai.  
 
Tęstinumas 
 
Vertinimo duomenys rodo, jog mokymų projektų tęstinumas dažnai 
tapatinamas su mokymuose įsisavintų žinių taikymu, tačiau teikiant 
paramą dirbančiųjų mokymui buvo siekiama paskatinti įmones 
savarankiškai investuoti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Paramos 
teikimo sąlygos buvo nepakankamos paskatinti tolesnį 
savarankišką investavimą į darbuotojų mokymą, įmonėms ir 
organizacijoms rengiant darbuotojų mokymo planus ir finansuojant 
juos organizacijos ar įmonės lėšomis. Įmonių darbuotojų mokymas 
buvo finansuojamas dideliu paramos intensyvumu, nebuvo 
numatyt mechanizmai: pareiškėjai neturėjo nurodyti, kaip bus 
užtikrinama mokymų tąsa. 
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ES struktūrinių fondų parama suformavo teigiamas darbdavių 
nuostatas toliau mokyti savo darbuotojus ir sistemingiau planuoti 
mokymosi poreikius, tačiau daugiausiai ne savarankiškai 
investuojant į darbuotojų mokymą, o tikintis gauti subsidijas 
darbuotojų mokymui. Kai kuriais atvejais gautos lėšos sukūrė 
įmonių priklausomybę nuo paramos, darbuotojų mokymai ateityje 
siejami su ateinančiu paramos laikotarpiu. Esama rizikos, jog 
įmonės neskirs didesnio dėmesio savo darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui.  
 
Mokymai paskatino darbuotojus geriau suprasti mokymosi naudą ir 
mokytis ateityje. Visai nesimokyti žada nedidelis procentas mokytų 
asmenų – 6 proc., palyginus su tuo, jog trečdalis teigė, jog būtų 
nesimokę, jeigu nebūtų vykdyti projekto mokymai. Nors darbuotojų 
mokymosi motyvacija pakilo, tačiau tik gana nedidelė dalis būtų 
pasirengusi mokytis savo, o ne darbdavio lėšomis. 
 
Mokymai paramą gavusiose organizacijose veikė organizacijas, 
kurios nevykdė mokymų struktūrinių fondų lėšomis. BPD 2.2 ir 2.3 
paramos gavėjų sėkmės istorijos patraukė kitų panašių 
organizacijų dėmesį ir susidomėjimą panašiomis ateities 
programomis. Todėl parama darbuotojų mokymui turėjo teigiamų 
efektų darbuotojų mokymo praktikos sklaidos šalyje atžvilgiu. 
Subsidijų skyrimas įmonėms ir organizacijoms jų darbuotojų 
mokymui pasitarnavo kaip viešinimo instrumentas naujo laikotarpio 
programoms. 
 
Finansavimo mechanizmo vertinimas 
 
Paramos teikimo sąlygos neskatino įmonių prisidėti didesne 
privataus finansavimo dalimi prie darbuotojų mokymo. Subsidijos 
darbuotojų mokymui buvo teikiamos per dideliu intensyvumu. 
Tomis pačiomis lėšomis galima buvo pasiekti didesnį teigiamą 
poveikį, pritraukti daugiau privačių investicijų. Įvertinus programos 
rezultatyvumą ir poveikį nustatyta, kad didesnis paramos 
intensyvumas nepadidino mokymų kokybės, rezultatų ir poveikio. 
Kai kuriais atvejais, kai įmonės galėjo prisidėti tik nurodydamos 
darbuotojų algas, bet neprisidėdamos tiesioginėmis investicijomis į 
mokymus, mažėjo atsakomybė už mokymų planavimą, parama 
išstūmė privačias investicijas.  
 
Paramos teikimo sąlygos buvo nepakankamos mokymo planavimo 
kokybei užtikrinti. Reikalavimai mokymų pagrindimui paramai 
pagal 2.2 priemonę gauti buvo nepakankami, leido išpildyti juos 
formaliai. Projektų paraiškos tiek 2004 – 2006 m., tiek naujuoju 
laikotarpiu vertinamos pagal atitikimo principą. Projekto naudos ir 
kokybės vertinimas atliekamas paskutiniame vertinimo etape. 
Paramos teikimo sąlygose buvo įtraukti reikalavimai dėl mokymų 
planavimo, tačiau pareiškėjai turėjo parašyti pagrindimus laisva 
forma, reikalavimai buvo gana abstraktūs. Naujuoju laikotarpiu 
reikalavimai pareiškėjams patobulinti, tačiau atlikus kokybinę 
naujuoju laikotarpiu pateiktų paraiškų analizę, nustatyta, jog 
išlieka rizika, kad paramą gaus nekokybiškai mokymus suplanavę 
pareiškėjai.  
 
Lietuvoje kol kas mokoma mažai palyginti su ES vidurkiu, todėl vis 
dar yra racionalu investuoti į darbuotojų mokymus, tačiau tik tuo 
atveju, kai užtikrinamas papildomumas, kitu atveju pasireiškia lėšų 
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išstūmimo efektas ir maža nauda šalies mastu. Kadangi poreikis 
mokyti darbuotojus šalyje auga, galima skatinti didesnį privačių 
lėšų pritraukimą mažinant paramos intensyvumą. 
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 REKOMENDACIJOS 

 
1. Teikiant paramą žmogiškųjų išteklių tobulinimui 
suformuluoti konkrečius paramos teikimo tikslus ir pagrįsti 
jų įgyvendinimą nuoseklia intervencijos logika 
 
Parama darbuotojų mokymui viešajame ir privačiajame sektoriuose 
turėtų būti teikiama atskirai, atsižvelgiant į skirtingus paramos 
teikimo tikslus ir uždavinius.  
 
Teikiant paramą privačių įmonių darbuotojų mokymui priemonių 
tikslai turėtų būti sukonkretinti uždaviniais, apibrėžiančiais 
siekiamą rezultatą, kuris gali būti išmatuojamas. Tikslas turėtų būti 
konkretizuojamas uždaviniais, o ne atrankos kriterijais. Specifiniai 
atrankos kriterijai ir paramos intensyvumo diferencijavimas turėtų 
būti susieti su uždaviniais. Rezultatas, kurio siekiama teikiant 
paramą pagal remiamas veiklas turi būti apibrėžtas tam, kad 1) 
parama būtų teikiama tikslingai, būtų nustatytas konkretus 
pagrindas paraiškų vertinimui; 2) galima būtų vertinti, ar programa 
įgyvendinta sėkmingai. Pvz.: „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ priemonės uždaviniai turėtų apimti tai, kas yra numatyta 
specifinių atrankos kriterijų struktūroje, pvz.: padidinti 4-8 ir 
nekvalifikuotų, vyresnio amžiaus darbuotojų, mažų ir mikro įmonių 
darbuotojų mokymosi apimtis. 
 
Teikiant paramą viešojo sektoriaus dirbančiųjų mokymui, reikėtų 
apibrėžti konkrečius paramos teikimo tikslus ir uždavinius, 
nustatant kokio poveikio ir rezultatų siekiama tobulinant viešojo 
sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją. Pavyzdžiui galėtų būti siekiama 
gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą, patobulinant 
specialistų profesinę kvalifikaciją ir suteikiant bendrąsias 
kompetencijas, būtinas darbo produktyvumo ir kokybės didinimui 
arba siekiama optimizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų 
veiklą, patobulinant vadovų ir personalo specialistų vadybines ir 
profesines kompetencijas, darbo organizavimo tobulinimui ir pan. 
 
2. Kryptingai orientuoti paramos teikimą mažiau 
besimokančioms grupėms ir mažiau darbuotojus 
mokančioms įmonėms. 
 
Parama turėtų būti skiriama darbuotojams ir įmonėms, kurių 
mokymosi apimtys šalyje yra itin mažos. Mažiausiai mokosi 
vyresnio amžiaus, žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, mažų 
įmonių darbuotojai. Dirbančiųjų mokymui skirtose priemonėse 
turėtų būti keliami uždaviniai paskatinti mažiausiai besimokančių 4-
8 pagrindinių profesijų grupių ir nekvalifikuotų darbuotojų 
mokymąsi.  
 
2004 – 2006 m. prioritetinis paramos teikimas MVĮ buvo tik iš 
dalies tinkamas. Tikslinga atskirti mažas ir vidutines įmones 
paramos teikimo sąlygose, nes jų darbuotojų mokymo apimtys ir 
pajėgumai nevienodi. Siūloma sudaryti sąlygas gauti paramą mikro 
įmonėms per asociacijas ar mikro įmonių partnerystes. 2007 – 



 

107 

2013 m. laikotarpiu profesiniams mokymams bendrųjų atžvilgiu 
teikiamas prioritetas gali sudaryti kliūtis mažoms ir mikro įmonėms 
pasinaudoti paramą. Mažų ir mikro įmonių darbuotojai galėtų būti 
mokomi bendruose šių tipų įmonių projektuose. Tačiau mažų 
įmonių atžvilgiu sunku už rasti pakankamą skaičių partnerių, 
turinčių vienodus darbuotojų profesinio mokymo poreikius. Bendrus 
mokymus galima būtų įgyvendinti paramą teikiant bendriesiems, o 
ne specialiesiems mokymams. Todėl reikėtų nesudaryti kliūčių 
mažinant paramos intensyvumą, kai mokoma bendrųjų įgūdžių.  
 
Didinti paramos panaudojimą ekonomiškai silpnesniuose 
regionuose. Paraiškų vertinimo metu teikti papildomus balus 
įmonėms iš ekonomiškai silpnesnių regionų. Taip pat teikti didesnę 
paramą projektams įgyvendinamiems ekonomiškai silpnesniuose 
regionuose. Ilguoju laikotarpiu siūloma vystyti regioninę paramos 
verslui vykdant mokymus infrastruktūrą galbūt susiejant ją su 
esama paramos verslui infrastruktūra. Kadangi ekonomiškai 
silpnesniuose regionuose veikiančios įmonės pateikia mažai 
paraiškų, reikėtų didinti ir jų informuotumą apie paramos teikiamas 
galimybes ir darbuotojų mokymo teikiamą naudą (pvz.: pristatant 
sėkmės pavyzdžius).  
 
3. Nenustatyti prioritetinio mokymų tipo – sudaryti sąlygas 
įmonėms pasirinkti mokymų tipą, tačiau vertinti, kaip 
pasirinkti mokymai susieti su įmonės veiklos strategija.  
 
Siūloma nenustatyti mokymo tipo – bendrųjų ar profesinių 
mokymų, kurių įgyvendinimui teikiama pirmenybė. Siūloma leisti 
pareiškėjams pasirinkti įmonėms ar organizacijoms reikalingiausius 
mokymus, tačiau reikalauti pagrįsti mokymų pasirinkimą įmonės 
(organizacijos) ir darbuotojų poreikiais. Siūloma nefinansuoti tik 
vienoje konkrečioje įmonėje siaurai pritaikomų specialiųjų 
mokymų. Valstybės lėšos tokiems mokymams visada išstums 
privačias lėšas. Mokymai duoda didžiausią naudą tada, kai yra 
susieti su įmonės veiklos kryptimis, jie negali būti vienareikšmiškai 
suskirstyti į bendruosius ir profesinius. Dauguma profesinių žinių 
yra pritaikomos skirtinguose sektoriuose (pvz.: IT žinios). Kita 
vertus bendrųjų gebėjimų mokymai gali spręsti darbo 
produktyvumo trūkumus, jei pvz.: darbuotojai neturi kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių ir negalima diegti IT sistemų darbo 
produktyvumo ir kokybės didinimui. Mokymų, kurie teiktų naudą 
tiek įmonėms, tiek jų darbuotojams ir kuo mažiau iškreiptų 
konkurenciją, pasirinkimą galima skatinti kitomis priemonėmis. 
Pvz.: ne nustatant prioritetinius mokymų tipus, o skatinant įmonių 
asociacijų ar bendras įmonių grupių paraiškas. 
 
Kokiems mokymams teikti pirmenybę skiriant paramą viešojo 
sektoriaus dirbančiųjų atžvilgiu turėtų priklausyti nuo 2007 – 2013 
m. priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 
sektoriuje“ tikslo. Kol kas šios priemonės tikslas nėra konkrečiai 
apibrėžtas, todėl reikėtų vadovautis 1 rekomendacija ir konkrečiai 
apibrėžti priemonės tikslą ir uždavinius.  
 
4. Skirti paramą kokybiškus mokymų planus parengusioms 
įmonėms. Daugiau dėmesio skirti mokymo planų parengimui 
ir parengtų planų vertinimui. 
 
Rekomenduojama skirti paramą įmonėms, parengusioms mokymų 
planus, atitinkančius įmonės ar įstaigos verslo ar veiklos planus. 
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Rekomenduojama teikiant paramą stiprinti reikalavimus paramos 
teikimo sąlygose mokymų planavimui. Mokymai turi būti susieti su 
ilgalaikiais organizacijos tikslais, vystymosi kryptimis, kurios turėtų 
būti apibrėžtos konkrečiai, ne kaip, pvz.: produktyvumo ar 
konkurencingumo išaugimas, o aprašant kokiomis priemonėmis 
įmonė to sieks ir kam bus reikalingi mokymai. Mokymų poreikis turi 
būti pagrįstas įmonės veiklos analize, ilgalaikio žinių poreikio  
nustatymu. Pareiškėjai turėtų nurodyti, kokiu būdu nustatytas 
mokymų poreikis. Turėtų būti nustatyta, kokių pokyčių siekiama 
mokymais, numatyta, kur bus taikomos įgytos kompetencijos, kaip 
konkrečiai jos turėtų prisidėti prie organizacijos tikslų siekimo. Ši 
informacija galėtų būti įtraukta į paramos teikimo sutartį, ir 
teikiama projektų ataskaitose.  
 
Rekomenduojama, jog įmonėse, rengiant darbuotojų mokymo 
planus būtų konsultuojamasi su darbuotojais ir ūkio šakos 
asociacijomis. Rengiant mokymo planus turėtų būti 
konsultuojamasi su darbuotojais tam, kad mokymai atitiktų 
darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikius. Turėtų būti nurodyta, 
kaip konkrečiai mokymuose įgytos žinios bus taikomos darbuotojo 
veikloje. Rekomenduojama įgyvendinus mokymus vertinti, ar 
darbuotojai įgijo reikiamas kompetencijas, ir kokią naudą atnešė 
mokymai organizacijai.  
 
Ilgai trunkančios mokymo paslaugų įsigijimo procedūros 
sutrumpino mokymų programų įgyvendinimo laikotarpį – ilgos 
mokymų programos turėjo būti įgyvendintos per trumpus 
įgyvendinimo terminus. Tai padidino mokymų intensyvumą, kuris 
neigiamai veikė projektų rezultatus. Todėl turėtų būti skiriama 
dėmesio realistiško projekto įgyvendinimo ir mokymų įgyvendinimo 
tvarkaraščio sudarymui. Realistiško įgyvendinamo tvarkaraščio 
parengimui turėtų teikti pagalbą įgyvendinančioji agentūra – 
atsižvelgiant į 2004 – 2006 m. įgytą patirtį turėtų būti teikiamos 
rekomendacijos pareiškėjams rengiant projektus, planuojant 
projektų veiklas.  
 
Rekomenduojama į mokymų planą įtraukti informaciją apie 
mokymo valandas ir turinį, mokymų sąsajas su įmonės veikla ir 
laukiamus rezultatus (t.y., kokio poveikio įmonei siekiama).  
 
Paraiškų atrankos procese daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
projekto turinio, naudos ir kokybės vertinimui. Paraiškoje mokymų 
poreikio pagrindimas turėtų būti aprašytas konkrečiai. Tokius 
konkrečius aprašus ir juose nurodytus įsipareigojimus (pvz.: kur, 
kokias užduotis vykdant bus taikomos mokymuose įgytos žinios, 
kokių tikslų siekimui) galima įtraukti į paramos sutartį ir stebėti jų 
įgyvendinimą.  
 
5. Teikti pagalbą potencialiems ir esamiems pareiškėjams 
projekto planavimo ir įgyvendinimo metu 
 
Rekomenduojama teikti pagalbą potencialiems pareiškėjams 
paraiškų rengimo ir įgyvendinimo metu ne tik administraciniais 
klausimais, bet ir projekto turinio atžvilgiu, kad būtų patvirtinti ir 
įgyvendinami tik kokybiškai parengti projektai. 
 
Siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį projektų parengimą, siūloma 
registruoti pareiškėjus įgyvendinančioje agentūroje, kur jie pateiktų 
pirmines projektų idėjas. Kiekvienas projektas turėtų (arba 
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pareiškėjai turėtų tokią galimybę) prieš rengiant paraišką būti 
aptariamas su įgyvendinančios institucijos specialistais, darbuotojų 
mokymo ekspertais. Potencialūs pareiškėjai gautų preliminarų 
pritarimą dėl projekto idėjos ir numatomo projekto veiklų plano 
(projekto loginei matricai). Siūloma daugiau dirbti su pareiškėjais 
paraiškų rengimo ir projekto formulavimo etape, padedant tobulinti 
projektus turinio atžvilgiu.  
 
Paraiškų rengimo momentu turėtų būti teikiama pagalba paraiškų 
rengėjams ir įsitikinama, kad jie gerai supranta specifinius 
uždavinius ir atitinkamai orientuoja savo paraiškas. Siūloma 
konsultuoti pareiškėjus, dėl kokybiško mokymų plano parengimo; 
dėl realistiško projekto ir mokymų tvarkaraščio sudarymo (kiek 
laiko užtrunka atskiri projekto įgyvendinimo etapai, pvz.: viešųjų 
pirkimų ir kitos procedūros); dėl tinkamo lėšų planavimo. Vertinimo 
procese atrinkti ir finansavimui preliminariai patvirtinti projektai 
turėtų būti toliau tobulinami, aptariant su pareiškėjais vertintojų 
pastabas ir atnaujinami pagal pokyčius, įvykusius tarp paraiškos 
parengimo ir jos preliminaraus patvirtinimo. 
 
Patvirtintų paraiškų įgyvendinimo metu siūloma skirti didesnį 
dėmesį ir pagalbą projektams, kuriuos vykdo silpnesni pareiškėjai 
(pvz., mažos įmonės, ekonomiškai silpnesniuose regionuose 
veikiančios įmonės), arba, kurie sunkiau įgyvendinami dėl to, kad 
skirti mažiau motyvuotoms besimokančiųjų grupėms.  
 
Ilguoju laikotarpiui reikėtų vystyti regioninius paramos darbuotojų 
mokymui centrus, galbūt susiejant juos su jau esama pagalbos 
verslui infrastruktūra, kuriuose įmonės būtų konsultuojamos dėl 
mokymų poreikio nustatymo, mokymų įgyvendinimo. 
Susidomėjimas darbuotojų mokymu šalyje auga, nacionalinėje ir 
ES užimtumo politikoje vis labiau pabrėžiama darbuotojų mokymo 
svarba, todėl kokybiškos pagalbos prieinamumas kiekviename 
Lietuvos regione spartintų tolesnę darbuotojų mokymo Lietuvoje 
plėtrą ir padėtų efektyviau panaudoti šiai sričiai skiriamas viešąsias 
investicijas.  
 
6. Sustiprinti reikalavimus dėl ESF lėšų papildomumo. 
 
Rekomenduojama daugiau dėmesio skirti paramos papildomumo 
užtikrinimui, atsižvelgiant į tai, kad 2004 – 2006 m. laikotarpiu 
nustatytas dalinis privačių investicijų išstūmimo efektas.  
 
ESF lėšomis neturėtų būti pakeičiamos įprastinės įmonių 
investicijos į darbuotojų mokymą. Tai galima pasiekti tobulinant 
paraiškos formą: prašyti deklaruoti ankstesnes įmonės lėšomis 
vykdytų mokymų kryptis, apimtis ir išleistas sumas; prašyti 
kokybiškesnio mokymo poreikio pagrindimo, kuriame būtų prašoma 
paaiškinti kaip ir kodėl nustatyti mokymo poreikiai buvo tenkinami 
praeityje; pagrįsti, kokius naujus, papildomus mokymo poreikius 
padės tenkinti ESF parama, nusakyti kiekybines ir kokybines 
projekto pasekmes, kaip mokymai ESF lėšomis papildys, išplėtos 
įprastinius mokymus; įsipareigoti nemažinti įprastai mokymams 
skiriamų lėšų dalies. ESF lėšomis finansuojama veikla turėtų 
papildyti ar išplėtoti anksčiau finansuotus mokymus, pvz.: jeigu 
įmonė nuolatos moko naujus darbuotojus, jog jie įgytų pagrindinių 
darbui būtinų žinių, tokia veikla neturėtų būti finansuojama ESF 
lėšomis. Jei finansuojama panaši veikla – turėtų būti 
pademonstruoti numatomų ir įprastai finansuojamų įmonėj 
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mokymų skirtumai ar papildomumo ryšiai, kurie padėtų įsitikinti, 
kad pakeitimo efekto nebus.  
 
Teikdamas paraišką pareiškėjas turėtų pateikti informaciją apie 
įmonės ar organizacijos lėšomis vykdytų darbuotojų mokymo 
patirtį per pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo:  

 kiek paprastai išleidžiama vienam darbuotojui;  
 kiek paprastai išleidžiama vienam kursų dalyviui;  
 kokia įmonės darbuotojų dalis paprastai mokoma;  
 kokių pareigybių darbuotojai mokomi, 
 kokie mokymai organizuojami.  

 
Ši informacija leistų nustatyti paramos papildomumą, pridėtinę 
vertę. 
 
7. Mažinti paramos intensyvumą ir numatyti dalį, kuria 
įmonės turi savo lėšomis prisidėti prie darbuotojų mokymo 
paslaugų pirkimo 
 
Atsižvelgiant į tai, kad darbdaviai pajuto poreikį investuoti į 
žmogiškųjų išteklių tobulinimą, reikia skatinti juos tai daryti, 
finansuojant mažesniu intensyvumu ir didinant pačių darbdavių 
įsitraukimą. Rekomenduojama didinti projekto sąnaudų dalį, kuria 
prisideda paramos gavėjai, didinant motyvaciją kokybiškai planuoti 
mokymus ir mažinant privačių investicijų išstūmimo riziką. Privati 
projekto dalis galėtų būti didinama keletu alternatyvių būdų:  
 

 Riboti lėšų, skirtų ne tiesiogiai mokymų 
įgyvendinimui, dalį, netiesiogines mokymų išlaidas 
(kelionių, maitinimo, mokymų dalyvių 
apgyvendinimo išlaidos) priskirti nuosavam 
paramos gavėjo indėliui į projekto biudžetą arba 
padaryti jas netinkamomis projekto išlaidomis. Tai 
turėtų sumažinti riziką, jog projektuose gali būti 
rengiami reti poros dienų išvažiuojamieji seminarai, 
pasižymintys didelėmis sąnaudomis, bet žemu 
mokymosi intensyvumu ir rezultatais. 

 Mažinti paramos intensyvumą. 
 Nustatyti tiesioginių mokymo išlaidų procentą, 

kuriuo darbdavys turi prisidėti tiesiogiai prie 
mokymų. 

 
Didesniu paramos intensyvumu racionalu finansuoti grupių, kurių 
mokymasis mažiau finansuojamas rinkos sąlygomis (taip pat buvo 
mažiau finansuotas BPD 2.2 priemonės lėšomis), mokymąsi: 4-8 
pagrindinių profesijų grupių ir nekvalifikuotų darbininkų, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, mažų įmonių darbuotojų. Aukštas paramos 
intensyvumas aktyviai besimokančiųjų grupėms sukuria privačių 
lėšų išstūmimo efektą. 
 
8. Teikti pirmenybę sektoriniu arba regioniniu principu 
veikiančių įmonių asociacijų projektams, kuriuose 
asociacijos tenkintų visų arba daugelio savo vienijamų 
įmonių bendrus darbuotojų mokymosi poreikius.  
 
Asociacijų projektams reikia teikti pirmenybę dėl to, kad jų 
įgyvendinami projektai mažiau iškreipia konkurenciją nei subsidijos 
pavienėms įmonėms, dėl geresnio paramos prieinamumo mažoms 
asociacijų veikloje dalyvaujančioms įmonėms ir geresnio lėšų 
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naudojimo efektyvumo, kuris užtikrinamas centralizuotai 
administruojant subsidiją ir vienu metu perkant mokymo paslaugas 
didesniam besimokančiųjų skaičiui. Tuo pačiu asociacijų 
organizuojami mokymai tobulintų tas darbuotojų kompetencijas, 
kurios pritaikomos daugelyje sektoriaus įmonių ir taip padėtų 
įveikti darbdavių tarpusavio nepasitikėjimą. Darbdaviai vengia 
investuoti į darbuotojų mokymus tada, kai kyla grėsmė, kad 
darbuotojus gali nuvilioti konkuruojančios įmonės. Organizuojant 
darbuotojų mokymus tose srityse, kuriuose visam sektoriui ypač 
trūksta kvalifikuotų specialistų arba darbininkų, per asociaciją, 
darbdaviai lengviau sutiktų skirti savo lėšas.  
 
9. Stiprinti reikalavimus projektams įgyvendinamiems su 
partneriais. 
 
Kadangi partnerystės potencialas 2004 – 2006 m. buvo 
nepakankamai išnaudotas, reikėtų sustiprinti reikalavimus paramos 
teikimo sąlygose projektams, įgyvendinamiems su partneriais. 
Reikėtų apibrėžti, kokį vaidmenį projekte atliks partneris, kaip 
kiekvienas iš projektų partnerių įsitrauks visais projekto 
įgyvendinimo etapais tiek rengiant, tiek įgyvendinant projektą. 
Partneriai turėtų aktyviai prisidėti prie mokymų planavimo ir 
įgyvendinimo.  
 
10. Mokymų paslaugos turi būti teikiamos atitinkamą patirtį 
ir kvalifikaciją turinčių paslaugų teikėjų. 
 
Lietuvoje yra sukurta formaliojo švietimo kokybės priežiūros 
sistema ir dedamos pastangos užtikrinti valstybės tarnautojų ir 
viešųjų paslaugų darbuotojų mokymo kokybę. Kadangi vieningos 
neformaliojo švietimo veiklos kokybės užtikrinimo sistemos 
Lietuvoje nėra (ir nėra tikimybės, kad tokia galėtų atsirasti 
numatomu laikotarpiu), ESF lėšomis mokyti gali ir paslaugų 
teikėjai, kurie neturi galimybių užtikrinti mokymo kokybės. Todėl 
reikėtų aktyviau naudoti kitas mokymo kokybės užtikrinimo 
priemones: kaupti, sisteminti ir skleisti gerą pirkimų už subsidijos 
lėšas praktiką (reikalavimai paslaugų teikėjui, mokytojų ar 
dėstytojų kvalifikacijai, atrankos kriterijai, standartinės mokymo 
paslaugų sutarčių nuostatos ir kt.), teikti pagalbą paramos 
gavėjams diegiant sistemingą darbuotojų įgytų žinių ir 
pasitenkinimo mokymais vertinimą. Vengiant atsitiktinių ir 
nekokybiškų mokymų, taip pat galima nustatyti minimalią mokymų 
trukmę vienam besimokančiajam. 
 
11. Mažinti paramos gavėjų priklausomybę nuo SF ir didinti 
įsipareigojimą tęsti darbuotojų mokymus be SF paramos. 
 
Rekomenduojama skatinti suvokimą, jog projekto tęstinumą 
užtikrina ne tik pasiekti rezultatai, o įmonių ar įstaigų verslo ar 
veiklos planus atitinkančių darbuotojų mokymo planų rengimas ir 
įsipareigojimas ateityje skirti tam tikrą sumą jų įgyvendinimui. 
Siūloma atrenkant projektus finansavimui pirmenybę teikti 
paramos ankstesniu programavimo laikotarpiu negavusiems 
pareiškėjams.  
 
12. Tobulinti stebėsenos sistemą. 
 
ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacinėje 
kompiuterizuotoje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS) renkami 
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BPD priemonių įgyvendinimo techniniai priežiūros duomenys buvo 
nepakankami visapusiškai vertinamų priemonių stebėsenai ir 
vertinimui. Stebėsenos sistema turi atitikti programos tikslus, būti 
vientisa ir apimti visą programai reikšmingą informaciją. Programos 
įgyvendinimo sėkmingumo vertinimui ir programos tobulinimui 
būtina tobulinti stebėsenos sistemą.  

 Greta naujuoju 2007 – 2013 m. laikotarpiu jau numatytų 
pjūvių, kuriais bus renkami duomenys apie mokymų 
dalyvius, reikėtų rinkti šiuos duomenis: 

o Unikalių mokymų dalyvių amžius intervalais 
atitinkančiais statistikos departamento taikomą 
skirstymą; 

o Unikalių mokymų dalyvių profesijų grupės pagal 
ISCO klasifikatorių.  

 Rinkti informaciją apie paramą gaunančių įmonių dydį ir 
vykdomą ekonominę veiklą; 

 Rinkti informaciją apie mokymų trukmę (valandomis), 
kursų dalyvių skaičių (kiekviename kurse) ir tipą, lėšų 
kiekį skiriamą išmokyti vieną dalyvį kiekviename kurse.  

 Taip pat tam, kad įgyvendinus programą galima būtų 
atlikti jos vertinimą, turėtų būti renkama programos 
dalyvių kontaktinė informacija.  
 

Duomenys, renkami iš projektų vykdytojų, turėtų būti sisteminami 
vieningoje duomenų bazėje. Nestruktūruotai surinkti ir 
nesusisteminti duomenys negali būti panaudojami programos 
stebėsenai ir vertinimui. Toks duomenų rinkimas sukuria 
papildomas sąnaudas projektų vykdytojams, tačiau nėra naudingas 
nei programos priežiūrai, nei vertinimui. Atliekant ex-post 
vertinimą galima surinkti dalį iš anksto priežiūros sistemos pagalba 
nesurinktų duomenų, tačiau prarandama galimybė naudoti šiuos 
duomenis programos stebėsenai ir koregavimui jos įgyvendinimo 
metu. Stebėsenai ir vertinimo tikslai bei jiems reikalingi duomenys 
turi būti nustatomi prieš pasirašant paramos sutartis ir nustatant 
konkrečius projektų vykdytojų įsipareigojimus teikti stebėsenai ir 
vertinimui reikalingus duomenis. Priežiūros ir vertinimo informacija 
turėtų būti renkama nuo projekto įgyvendinimo pradžios. Projektų 
vykdytojams turėtų būti pateikiamas detalus rodiklių išaiškinimas, 
kad būtų užtikrintas tikslios ir palyginamos informacijos 
pateikimas.  
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 1 PRIEDAS. METODIKA 

BPD 2.2 priemonės paramos sklaidos analizė 
 
Analizuojant ir vertinant regioninę paramos pagal BPD 2.2 ir 2.3 
priemones sklaidą apskrityse ir savivaldybėse, skaičiavimai atlikti 
darant prielaidą, jog mokymams skirtos lėšos pasiskirstė tolygiai 
visuose administraciniuose vienetuose, kuriuos apėmė konkretus 
projektas. Pavyzdžiui, projektas „Langas į ateitį” buvo 
įgyvendinamas visose Lietuvos apskrityse, jo vertė siekė maždaug 
8,5 mln. Lt, taigi kiekviena apskritis (darant jau minėtą išlygą) 
gavo vienodos apimties finansinę paramą – 0,85 mln. Lt. Toks 
paramos sklaidos skaičiavimo metodas pasirinktas, nes projektai 
dažniausiai buvo įgyvendinami ne vien pareiškėjo apskrityje ar 
savivaldybėje, o duomenų kaip konkrečiai jie pasiskirstė atskiruose 
administraciniuose vienetuose – nėra.  
 
Veikiančių ūkio subjektų ir įmonių, kurias pasiekė parama pagal 
BPD 2.2 priemonę, kiekis apskaičiuotas remiantis Statistikos 
departamento bei SFMIS pateiktais duomenimis. Suskaičiavus visus 
projektus vykdžiusius pareiškėjus ir jų partnerius nustatyta, jog 
paramą gavo 795 Lietuvoje veikiantys ūkio subjektai, paramą pagal 
1 finansuojamų veiklų sritį gavo 460 įmonių arba 0,8 proc. iš 
53128 Lietuvoje veikusių įmonių. Kartu vertinime nurodoma 
paramą gavusių veikiančių ūkio subjektų ir įmonių dalis 
neįskaičiuojant mikro dydžio įmonių. Tikėtina, kad įmonės, kuriose 
dirba 1-9 asmenys, į projektus įsitraukė tik per asocijuotas 
struktūras arba dalyvaudamos paslaugos teikėjų organizuojamuose 
mokymuose, (projektų administravimui reikalingi žmogiškieji 
ištekliai, kurie mikro įmonėse yra itin riboti), todėl jų skaičius 
paramos gavėjų tarpe turėtų būti nežymus.  
 
Vieno išmokyto dalyvio vidutinės kainos analizė 
 
BPD 2.2 ir 2.3 priemonių naudos gavėjų mokymų kainų analizė 
atliekama panaudojant Struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir 
priežiūros informacinėje sistemoje laikomus 2.2 ir 2.3 priemonių 
duomenis, pateiktus iki 2008 m. gegužės 28 d. Panaudoti išmokytų 
naudos gavėjų, projektų vertės, deklaruotinos vertės duomenys. 
 
Atliekant „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas“ priemonės vertinimą, į skaičiavimus nebuvo 
traukiami 26 projektai, kurie iki nurodytos datos nenurodė apmokę 
bent 1 naudos gavėją. Šių projektų deklaruotinos vertės ar bendros 
projektų vertės duomenų įtraukimas į vertinimą iškraipytų 1 
naudos gavėjo mokymų kainų vidurkius. 
 
Vertinant, kokiais finansiniais ištekliais buvo pasiekti BPD 2.2 
priemonės įgyvendinimo rezultatai, buvo siekiama apskaičiuoti 1 
naudos gavėjui tenkančią paramos lėšų dalį ir vidutinės kainos, 
skirtos išmokyti vieną mokymų dalyvį intervalą. Šiam rodikliui 
apskaičiuoti pasirinktos toliau aptariamos duomenų padėties 
charakteristikos. Vienam išmokytam asmeniui tenkančių priemonės 
lėšų vidurkis apskaičiuotas padalinus SFMIS nurodytą deklaruotų 
lėšų sumą iš bendro išmokytų asmenų skaičiaus. Ši charakteristika 
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leidžia nustatyti, kiek apskritai lėšų teko vienam išmokytam 
asmeniui. Kadangi projektuose 1 asmeniui tenkanti paramos dalis 
skiriasi net keliasdešimt kartų, lėšų tenkančių vienam išmokytam 
asmeniui vidurkis neatskleidžia būdingiausios mokymų kainos. 
Todėl pateikiami kiti statistiniai rodikliai, detalizuojantys 1 naudos 
gavėjo mokymų kainą. Vienam asmeniui tenkančių lėšų vidurkis 
papildytas vidutinės kainos analize. Toks skaičiavimo metodas 
padeda nustatyti racionaliausią 1 asmens mokymams reikiamų lėšų 
sumą, nes leidžia atsižvelgti į atskirų projektų specifiką. Vidutinių 
lėšų tenkančių vienam išmokytam asmeniui projekte vidurkis 
apskaičiuotas: 

- Paramą gavę projektai suskirstomi į grupes pagal remiamas 
veiklų sritis (1-5 finansuojamų veiklų sritys), pagal paramos 
gavėjo juridinę formą (privatūs, vieši, paslaugų teikėjai, 
asociacijos) ir partnerystės formą (su partneriais, be 
partnerių); 

- Apskaičiuojama kiekvieno projekto 1 asmeniui tenkanti 
paramos lėšų dalis (deklaruotos projekto vertė ir išmokytų 
naudos gavėjų kiekio santykis); 

- Išvedamas gautų reikšmių vidurkis.  
 
Vidutinių lėšų tenkančių vienam išmokytam asmeniui projekte 
vidurkis be 5 proc. kraštutinių reikšmių nustato vidutinę kainą 
neįtraukus išskirčių, kurios iškreipia skaičiavimus. Dėl išskirčių taip 
pat buvo pritaikyta statistinė mediana, t.y. reikšmė, už kurią 50 
proc. projektų variacinės eilutės reikšmių yra ne didesnės ir 50 
proc. ne mažesnės. 
 
Interviu  
 
Vertinimo duomenims surinkti buvo atlikti kokybiniai interviu su 
projektų finansuotų 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis projektų vadovais. 
Taikyti pusiau struktūruoti teminiai interviu. Interviu temos 
struktūruotos pagal vertinimo kriterijus: tinkamumą, 
veiksmingumą ir poveikį, efektyvumą, tęstinumą. Vertinimo 
kriterijai operacionalizuoti klausimų pagalba. Operacionalizacija 
atlikta vadovaujantis analizės modelyje aprašytais priklausomais 
kintamaisiais ir veiksniais, didinančiais mokymo programų 
veiksmingumą. 
 
Respondentai atrinkti atsižvelgiant į vertinamos programos pobūdį 
- pagal pareiškėjo tipą. Interviu atliktas su viešųjų paslaugų 
įstaigos, viešojo administravimo institucijos, įmonių, ūkio šakos 
asociacijos ir viešosios įstaigos, gavusios paramą pagal 2.3 
priemonę atstovais. Atrenkant įmonių atstovus atsižvelgta į šiuos 
kriterijus: įmonės dydis, paramos intensyvumas, mokymų tipas 
(mokyta tik bendrųjų ar bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų), projekto 
būsena (vykdomas ar nutrauktas). Atlikti 8 interviu. Taip pat 
atliktas interviu su įgyvendinančios agentūros atstovais. 
 
Interviu analizė atlikta taikant „grounded theory“ principus100. 
Duomenų analizę sudarė šie etapai: 
 
Pirma, suvedami interviu metu gauti duomenys. Antra, interviu 
suskirstomi prasmingomis dalimis pagal temas. Atskiri respondentų 

                                          
 
 

100 Arksey, Hilary; Knight, Peter. 2007. Interviewing for Social Scientists. London: Sage Publications 
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atsakymai apibendrinami analitinėmis kategorijomis. Ieškant 
analitinių apibendrinimų remiamasi analizės modeliu, aprašytu 1 
įvadinės ataskaitos dalyje. Kategorijų pasirinkimas remiasi 
išankstiniu vertinimo pagrindu, pagal jį organizuojamos interviu 
gairės, tačiau išskiriami galimi požiūriai, reikšmės kiekvienos 
kategorijos atžvilgiu. 
 
Trečia, visi interviu metu gauti duomenys priskiriami apibrėžtoms 
kategorijoms. Duomenys priskiriami kategorijai atsižvelgiant į 
kontekstą, pvz.: aprašant kaip apibūdinama mokymų nauda. 
Atsižvelgiama ir į tai, ar iki ES paramos gavimo įmonėje buvo 
mokomi darbuotojai įmonės lėšomis ar ne. Interviu metu surinkti 
duomenys analizuojami siejant su kontekstu. Skirtingos reikšmės 
atskleidžiamos kaip susijusios su skirtingais kontekstais, pvz.: 
mokymų naudos vertinimo kontekstą sudaro mokymų tradicijų 
turėjimas, paramos intensyvumas, mokymų naudos vertinimo 
mechanizmai, darbuotojų kaita, mokymų planavimas ir t.t. 
Konteksto žinojimas padeda suprasti reikšmes, nors ir neatsako į 
klausimą apie reikšmių pasklidimą populiacijoje.  
 
Ketvirta, pagal kategorijas suskirstyti duomenys interpretuojami. 
Interpretacija atliekama tokiais žingsniais: 

 Žymimos besikartojančios temos ir reikšmių 
struktūros; 

 Ieškoma kaip apibrėžti susijusius stebėjimus; 
 Tikrinama ar kategorijos vientisos, ar nereikia 

sukurti subkategorijų; 
 Aprašomi ryšiai tarp kategorijų; 
 Analizuojama kaip suformuoti apibendrinimai atsako 

į iškeltus klausimus.  
 
Apklausos  
 
Vykdant vertinimą buvo atliktos 2 apklausos: 
 

 Darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose vykdytuose 
pagal 2.2 ir iš dalies pagal 2.3 priemonę apklausa;  

 Paramos gavėjų įmonių ir įstaigų atstovų apklausa.  
 

Pagrindiniai šaltiniai, naudoti kuriant anketas: 
 

 Parent-Thirion, Agnès, Macías, Enrique Fernández, 
Hurley, John, Vermeylen, Greet. 2007. Fourth 
European Working Conditions Survey. Dublin: 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions.  

 Minnesota Satisfaction Questionnaire. Žiūrėta per 
internetą: 
http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm 

 Rae, W Leslie. 2004. Evaluation of training and 
learning. MPhil, FITOL, Chartered FCIPD;  

 Profesinio mokymo kokybės vertinimo kriterijų ir 
rodiklių rinkinys. 2008. Vilnius: Profesinio mokymo 
metodikos centras. 

 Seyfried, Erwin. 1998. Evaluation of Quality Aspects 
in Vocational Training. European Centre for the 
Development of Vocational Training. 
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 Enterprise and lifelong learning. Evaluation of the 
Scottish University for Industry. 2007. Scottish 
Executive Social Research 

 
Paramą darbuotojų mokymui gavusių organizacijų atstovų 
apklausa 
 
Teorinė darbdavių populiacija – tai visi darbdaviai, kurių 
darbuotojai mokėsi 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis. Tiriamoji 
populiacija kai kuriais atžvilgiais siauresnė. Į tiriamąją populiaciją 
neįtraukti darbdaviai, kurių pasiekiamumas itin žemas, pvz.: 
darbdaviai, kurių darbuotojai mokėsi kompiuterinio raštingumo 
kursuose, į kuriuos asmenys galėjo užsirašyti individualiai. Tokių 
asmenų darbdavių kontaktai yra neprieinami. Tiriamąją populiaciją 
sudarė pareiškėjai ir partneriai, kurių darbuotojai buvo mokyti 2.2 
ir 2.3 priemonių lėšomis. Kad būtų galima atlikti atranką SFMIS 
sistemoje esantis projektų vadovų kontaktų sąrašas turėjo būti 
papildytas partnerių kontaktais ir organizacijų kontaktais, jeigu 
projekto vadovu buvo asmuo iš konsultuojančios įmonės.  
 
Apklausa atlikta elektroninio įrankio pagalba.  
 
Respondentų pasiskirstymas pagal priemones ir remiamas veiklas 
pateikiamas paveiksle žemiau. Daugiausiai atsakė respondentų iš 
2.2 priemonės remiamos veiklos „Parama pramonės ir verslo 
įmonių dirbančiųjų mokymui“. 
 
1. lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal remiamas veiklas. (N=152, 2 

neatsakė) 
Priemonė ir remiama veiklų sritis Atsakiusiųjų 

skaičius 
Procentas 
nuo visų 

respondentų 
2.2 priemonės remiama veikla "Parama 
pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų mokymui" 

71 47 

2.2 priemonės remiama veikla "Parama valstybės 
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
mokymui" 

68 45 

2.3 priemonė "Socialinės atskirties prevencija ir 
socialinė integracija" 

13 8 

 
Respondentai vienodai pasiskirsto pagal tai, kaip atstovauja 
privačius ir viešuosius juridinius asmenis. Tam, kad galima būtų 
analizuoti pasiskirstymus, respondentų atstovaujamų organizacijų 
jurinis statusas buvo suskirstytas į tris tipus. Reikšmei „Pramonės 
ir verslo įmonės“ (vadovaujantis remiamos 2.2 priemonės pirmos 
remiamos veiklos apibrėžimu) priskirtos akcinės bendrovės, UAB ir 
individualios įmonės. Reikšmei „Valstybės ir savivaldybės įmonės“ 
priskirtos valstybės ir savivaldybės įmonės. „Viešojo valdymo ir 
viešųjų paslaugų įstaigoms“ priskirtos valstybės ir savivaldybės 
biudžetinės įstaigos, pagal 2.3 priemonę paramą gavusios 
organizacijos. Toliau lentelėje pateikiamas respondentų 
pasiskirstymas pagal atstovaujamo juridinio asmens formą. 
Paveiksle pateikiamas respondentų pasiskirstymas apibendrinus 
juridinių asmenų formas. 
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2. lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal paramą gavusios 

organizacijos juridinio asmens formą. 
Organizacijos juridinio asmens 
forma 

Atsakiusiųjų 
skaičius 

Procentas nuo visų 
respondentų 

Akcinė bendrovė 12 8 

UAB 54 35 

Individuali įmonė 10 6 

Valstybės įmonė 7 5 

Valstybės biudžetinė įstaiga 35 23 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga 16 10 

Viešoji įstaiga  19 12 

Asociacija 1 1 

Total 154 100 
 
3 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal organizacijos ekonominę 
veiklą (N=147, 7 neatsakė). 
 

Ekonominė veikla Atsakiusiųjų skaičius 

Kita aptarnavimo veikla 2 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 3 

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 4 

Finansinė ir draudimo veikla 4 

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 4 

Transportas ir saugojimas 5 

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų 
tvarkymas ir regeneravimas 

6 

Statyba 7 

Informacija ir ryšiai 9 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 
transporto priemonių ir motociklų remontas 

11 

Administracinė ir aptarnavimo veikla 11 

Švietimas 11 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 11 

Apdirbamoji gamyba 17 

Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis 
draudimas 

21 

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 21 

Iš viso 147 

 
Respondentai tolygiai pasiskirstė pagal paramos gavėjo tipą – į 
apklausos klausimus atsakė 51 proc. pareiškėjų ir 49 proc. 
partnerių atstovų. 
 
Darbuotojų, kurie mokėsi 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis 
apklausa 
 
Viešosios politikos ir vadybos institutas atliko darbuotojų, 
dalyvavusių BPD 2.2 ir 2.3 priemonių finansuojamose programose, 
anketinę apklausą. Tikimybinės atrankos būdu buvo atrinkta 1800 
respondentų, iš turimos duomenų bazės apie darbuotojus, kurie 
buvo mokyti BPD 2.2 ir 2.3 lėšomis. Klausimyną užpildė 480 
respondentų (apie 27 proc. iš visų planuotų apklausti). Apklausa 
atlikta elektroninio įrankio pagalba. 
 
Tiriamoji populiacija – tai visi 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis išmokyti 
ir besimokantys darbuotojai. Kadangi 2.2 ir 2.3 priemonių lėšomis 
buvo mokyti ne vien darbuotojai, bet ir kitų tikslinių grupių atstovai 
– šie asmenys, nors ir yra 2.2 ir 2.3 priemonių naudos gavėjai, 
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tiriamajai populiacijai nepriskiriami. Tokią populiacijos apibrėžtį 
apsprendė techninėje užduotyje suformuluotas vertinimo tikslas ir 
klausimai. Kadangi vertinimu siekiama nustatyti SF investicijų 
poveikį dirbančių asmenų kompetencijai, populiacija neapima 
nedirbančių asmenų.  
 
Apklausoje daugiausiai dalyvavo asmenys, kurie mokėsi 2.2 
priemonės lėšomis (94 proc.), 6 proc. respondentų mokėsi 2.3 
priemonės lėšomis. Apklausoje daugiausiai dalyvavo didelių 
organizacijų darbuotojai. Toliau paveiksluose pateikiamas 
respondentų pasiskirstymas organizacijų dydį. 
 
1 lentelė. Respondentų, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal 
organizacijos darbuotojų skaičių (N=480). 
 

Darbuotojų skaičius Atsakiusiųjų 
skaičius 

Atsakiusiųjų 
procentas 

1 -10 darbuotojų 33 7 
11 – 50 darbuotojų 102 21 
51 – 250 darbuotojų 155 32 
Daugiau negu 250 darbuotojų 190 40 

 
Daugiausiai apklausoje dalyvavo trijų amžiaus grupių respondentai: 
25 – 34 m., 35 – 44 m. ir 45 – 54 m. Toliau paveiksluose 
pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį.  
 
2 lentelė. Respondentų, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal 
amžių (N=399). 

 Atsakiusiųjų skaičius Atsakiusiųjų procentas 
18 – 24  15 4 
25 – 34  129 32 
35 – 44  102 26 
45 – 54  109 27 
55 – 64  42 10 
65 ir daugiau 2 1 

 
Toliau paveiksluose pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal 
pareigybes ir darbovietės juridinį statusą. Apklausoje dalyvavo 
daugiausiai vadovų ir specialistų. Apklausoje daugiausiai dalyvavo 
asmenys, dirbantys akcinėse bendrovėse, UAB ir valstybės 
biudžetinėse įstaigose. Toliau pateikiami respondentų 
pasiskirstymai. 
 
3 lentelė. Respondentų, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal 
pareigas darbovietėje (N=480). 

 Atsakiusiųjų skaičius Atsakiusiųjų procentas 

Vadovas  134 28 
Administracijos personalo 
darbuotojas 86 18 

Specialistas 243 51 

Darbininkas 17 4 
 
4 lentelė. Respondentų, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal 
organizacijos juridinį statusą (N=399).  
Ūkio subjekto teisinis 

statusas 
Atsakiusiųjų skaičius Atsakiusiųjų 

procentas 
Akcinė bendrovė 78 19,5 
UAB 121 30,3 
Valstybės įmonė 0 0 
Savivaldybės įmonė 25 6,3 
Valstybės biudžetinė įstaiga 126 31,6 
Savivaldybės biudžetinė 
įstaiga 

18 4,5 

Viešoji įstaiga 14 3,5 
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Asociacija 2 0,5 
Kita  15 3,8 
 
Paramos poveikio darbo jėgos našumui ekonometrinis 
modelis 
 
Šiame poskyryje detalizuojamas empirinis modelis, naudojamas 
nustatant makroekonominį 2.2 ir 2.3 priemonių paramos poveikį 
darbo jėgos (užimtųjų darbingo amžiaus gyventojų) našumui. 
Darbo jėgos našumas suprantamas kaip vienam darbuotojui 
tenkanti sukurta pridėtinė vertė.  
 
Poveikio darbo jėgos našumui modeliavimo principai 
 
Viena svarbiausių Europos Komisijos metodologinių rekomendacijų 
dėl nacionalinės Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 
panaudojimo strategijos rengimo bei tvirtinimo yra susijusi su 
kiekybiniu ekonominių ir socialinių paramos poveikių pagristumu. 
Kiekybinis pagrįstumas yra svarbus ir vertinant šio poveikio mastus 
bei paramos lėšų panaudojimo efektyvumą. Kiekybinis vertinimas 
atliktas pasitelkiant įvairius, priklausomai nuo modeliavimo tikslų ir 
situacijos, specialiai parinktus ekonometrinius modelius. Ruošiant 
poveikio darbo našumui ekonometrinį modelį pirmiausiai buvo 
pasinaudota Viešosios politikos ir vadybos instituto lygiagrečiai 
atliekamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui 
įgyvendinant Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD vertinimo metu 
surinktais duomenimis, metodiniais nurodymais bei modeliavimo 
patirtimi. Modeliavimo prasme abu projektai sprendžia analogišką 
panelinių duomenų ekonomikos augimo (įmonės pelno 
maksimizavimo) modelio vertinimo uždavinį, tačiau skiriasi 
pagrindiniai vertinimo klausimai. Minėtame projekte detaliai 
nagrinėjamas ES SF poveikis užimtumui. Šiame vertinime 
nustatomas 2.2 ir 2.3 priemonių poveikis darbo jėgos našumui.  
 
Makroekonominiai modeliai leidžia įvertinti galutinį paramos poveikį 
visam šalies ūkiui arba atskiriems jo sektoriams, esant gana 
bendriems makroekonominiams apribojimams. Makroekonominiai 
duomenys santykinai lengvai, dažniausiai laisvai, prieinami ir yra 
gana patikimi. Makroekonominių modelių naudojimas turi 
apribojimų ir trūkumų. Jų rezultatai „teisingi“ ir pagristi tik tiek, 
kiek patikimas yra pats modelis, jo esminės prielaidos. Pastarųjų 
pasirinkimas yra labai platus, tačiau galimybių patvirtinti ar 
paneigti skirtingų makroekonominių modelių rezultatus nėra. 
Vertinant paramos poveikį, faktinė situacija lyginama su nestebima 
hipotetine situacija, jei nebūtų gauta parama. Makroekonominis 
modelis neleidžia atskleisti paramos negavimo situacijos, kadangi, 
dėl duomenų agregavimo, makroekonominiai ūkio ar ekonominės 
veiklos duomenys apima paramą gavusių ir negavusių įmonių 
duomenis. Todėl makroekonominio modeliavimo rezultatai turi būti 
interpretuojami atsargiai, įvertinus šią galimą agregavimo sąlygotą 
interpretacijų netikslumo riziką. 
 
Sektorinio-regioninio lygmens modeliavimas atliekamas, lyginant 
skirtingų ekonominių veiklų ir regionų tomis pačiomis prielaidomis 
paremtus augimo modelius. Šie modeliai įvertinami panelinių 
modelių instrumentais. Tuo pačiu pasinaudojama visais panelinių 
duomenų modeliavimo privalumais: duomenų prieinamumu, 
platesniu duomenų pasirinkimu. Šis modelis leidžia nustatyti 
bendrą tiesioginį ir netiesioginį poveikį pagal tai, kiek skiriasi 
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ekonominių rodiklių, pavyzdžiui, darbo jėgos produktyvumo atsakai 
į finansinės paramos skirtumus ekonominėse veiklose, kitoms 
sąlygoms esant vienodoms.  
 
Dėl surinktų sektorinių-regioninių duomenų specifikos dauguma 
modeliuojamų rodiklių (taip pat ir darbo jėgos našumo apibrėžime 
dalyvaujantis pridėtinės vertės rodiklis) yra agreguoti pagal vieną 
iš pjūvių. Buvo nuspręsta sudaryti du modelius, besiremiančius ta 
pačia teorine specifikacija, ir aprašančius darbo jėgos našumo 
skirtumus atitinkamai regionuose ir pagal ekonomines veiklas. Taip 
yra viena vertus geriau dėl to, kad nereikia daryti gana griežtos 
prielaidos, kad, pavyzdžiui, sektorinė struktūra yra ta pati 
apskrityse (ekvivalentiškai, ta pati regioninė struktūra 
sektoriuose). Sukaupus tikslesnius duomenis, šių dalinai agreguotų 
modelių būtų galima atsisakyti.  
 
Kiekviena žemiau pateikta ekonometrinė lygtis yra panelinių 
duomenų ekonometrinio modelio tipo, įvertinta naudojant 2000-
2006 m. laikotarpio sektorinius-regioninius duomenis. Parametrų 
vertinimui taikomas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis, 
turintis tokią stilizuotą išraišką: 

Zit = ci +   Xit  +  uit, 

kur Zit žymi priklausomą kintamąjį (pavyzdžiui, pridėtinę vertę, 
galbūt, po tam tikrų jos transformacijų), stebimą sektoriniu-
regioniniu (i=1,…,N) ir laiko (t=1,…,T) pjūviais; ci yra nuo laiko 
nepriklausantys individualūs fiksuoti (neatsitiktiniai) efektai; Xit 
žymi aiškinančiųjų veiksnių vektorių, o  - atitinkamos dimensijos 
parametrų vektorių; uit yra su veiksniais nekoreliuotos modelio 
paklaidos, tenkinančios įprastus regresinio modelio paklaidų 
reikalavimus.   
 
Kadangi dalis veiksnių vektoriaus Xit yra susiję su ES parama, 
modelis leidžia imituoti situaciją, kas būtų jei ES parama nebūtų 
gauta. Tada paramos poveikis bendram darbo jėgos našumui 
(tiesioginiai vienalaikiai efektai) yra nustatomas lyginant darbo 
jėgos našumo (pridėtinės vertės ir sąlyginio darbuotojo skaičiaus 
santykis) rodiklius scenarijuose su ir be ES paramos (kaip jų 
skirtumas) panaudojant atitinkamos lygčių sistemos sprendimu. 
Primintina, kad apibendrintus pagal regioninį ir sektorinį pjūvius 
gamintojo pasirinkimus galima aprašyti šia lygčių sistema: 
 

lit = 0 + 1ait + 2wit + 3kit + (1)
it (a) 

kit = 0 + 1ait + 2cit + 3lit  +jij4 SFijt +j ij5SFijt / kit-1 + (2)
it (b) 

yit = ait + 1 kit + 2lit + (3)
it (c) 

ait = fit+ jij1 SFijt + jij2 SFjt + (4)
it , (d) 

 
kurioje mažosios lotyniškos raidės žymi atitinkamų kintamųjų 
logaritmus; wit ir cit atitinkamai yra realaus bruto darbo užmokesčio 
ir realių kapitalo kaštų logaritmai; lit žymi sąlyginį darbuotojų 
skaičių; k it yra materialinės investicijos; yit yra pridėtinė vertė; ait 
žymi technologinę pažangą. Sistemos, o ne atitinkamos redukuotos 
pridėtinės vertės lygties sprendimas leidžia iš karto įvertinti 
tiesioginius ir netiesioginius paramos gavimo efektus. 
 
Dėl to, kad visų BPD priemonių skaičius yra gana didelis (iš viso 26 
priemonės), (b) ir (d) lygtyse atitinkamas SFijt, SFjt sumas 
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racionalu pakeisti pagrindinėmis komponentėms. Pastarosios 
praktiškai leido sumažinti BPD priemonių skaičių iki 2 jų tiesinių 
derinių (PK1 ir PK2). Be to pirmoji pagrindinė komponentė (PK1) 
paaiškina apie 80 procentus bendro BPD priemonių kintamumo ir 
aproksimuoja bendrą BPD priemonių dalį, tiesiogiai veikiančią 
technologinę pažangą ir materialines investicijas. 
 
Įvertintos ekonometrinės lygtys 
 
2.2 ir 2.3 priemonių įtaka darbo jėgos našumo pasikeitimams 
modeliuojama naudojant (a)-(d) keturių pagrindinių lygčių sistemą 
papildyta pagrindinę komponentę (PK1) apibrėžiančia tapatybe, 
taip pat pridėtinės vertės ir bruto darbo užmokesčio 
ekonometrinėmis lygtimis. Pirmoji kiekvieno poskirsnio lygtis 
atitinka modelį naudojantį agreguotus pagal ekonomines veiklas 
duomenis, antroji – pagal apskričių agreguotus duomenis sudarytą 
modelį.  
 
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus kaitą kiekvienoje apskrityje ir tam 
tikroje veikloje aprašančios ekonometrinės lygtys: 
 
ln(lrs,t)  s1

rs +0.85 ln Ys,t + 0.01 it – 0.55 ln(WB
s,t/Ps,t) +  s1

rs,t,  
            (<0.01)       (<0.01)   (<0.01)        
 
R2 = 0.99, DW=1.35. 
 
ln(lrs,t)  r1

rs +0.21 ln Yr,t + 0.01 it +0.09 ln(WB
r,t/Pr,t) +  r1

rs,t,  
           (<0.01)        (<0.01)   (<0.05)        
 
R2 = 0.98, DW=1.01. 
 
čia:  
··

rs – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities ir s-
osios ekonominės veiklos efektas);  
lrs,t – r-osios apskrities ir s-osios veiklos sąlyginis darbuotojų 
skaičius laiko momentu t; 
it – ilgalaikės paskolų palūkanų normos; 
Ys,t, Ps,t – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal ekonomines 
veiklas, Lt, palyginamosiomis 2000 metų kainomis; 
Yr,t, Pr,t  – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal apskritis, Lt, 
palyginamosiomis 1995 metų kainomis; 
WB

s,t, WB
r,t – vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas pagal 

ekonomines veiklas ir pagal apskritis, Lt 
··

rs,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 
 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelių 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių ir 15 ūkio veiklų 
suskaidymą (pagal 900 stebėjimus).  
 
Materialines investicijas pagal ekonomines veiklas (s) ir pagal 
apskritis (r) aprašančios ekonometrinės lygtys: 
 
ln(Is,t)  s2

s +0.34 ln Ys,t-1 - 0.24 it + 0.58 ln(Ps,t) + 1.54 10-9 PK1t   
           (<0.05)         (<0.05)   (0.15)          (<0.01) 
+ s2

s,t, 
R2 = 0.98, DW=1.48. 
 
ln(Ir,t)  r2

r +0.02 ln lrs,t-1 - 0.09 it -2.71 ln(Pr,t) + 4.46 10-9 PK1t   
           (0.11)         (<0.05)   (0.23)          (<0.01) 
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+ r2
r,t, 

R2 = 0.98, DW=2.08. 
 
čia:  
··

s, ··
r – fiksuotas parametras, atitinkamai individualus s-osios 

veiklos arba r-osios apskrities efektas; 
Is,t, Ir,t – materialinės investicijos; 
Ys,t, Ps,t – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal ekonomines 
veiklas, Lt, palyginamosiomis 2000 metų kainomis; 
Pr,t  –pridėtinės vertės defliatorius pagal apskritis, pagal 1995 m. 
Bazines kainas; 
lrs,t – r-osios apskrities ir s-osios veiklos sąlyginis darbuotojų 
skaičius laiko momentu t; 
it – ilgalaikės paskolų palūkanų normos; 
PK1t – pirmoji pagrindinė komponentė; 
··

s,t, ··
r,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 

 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelių 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių ir 15 ūkio veiklų 
suskaidymą (pagal 900 stebėjimus) arba tik 15 ūkio veiklų (pirmoji 
lygtis, pagal 90 stebėjimus). 
 
Pridėtinės vertės defliatorių pagal ekonomines veiklas (s) ir pagal 
apskritis (r) aprašančios ekonometrinės lygtys: 
 
ln(Ps,t/PC

t)  s3
rs +0.25 ln Ys,t +  s3

s,t,  
                (<0.01)        
 
R2 = 0.81, DW=1.24. 
 
ln(Pr,t/PC

t)  r3
rs +0.20 ln Yr,t +  r3

r,t,  
               (<0.01)               
 
R2 = 0.81, DW=1.36. 
 
čia:  
··

s, ··
r – fiksuotas parametras, atitinkamai individualus s-osios 

veiklos arba r-osios apskrities efektas; 
Ys,t, Ps,t – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal ekonomines 
veiklas, Lt, palyginamosiomis 2000 metų kainomis; 
Yr,t, Pr,t  – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal apskritis, Lt, 
palyginamosiomis 1995 metų kainomis; 
PC

t – vartotojų kainų indeksas. 
 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Pirmos 
lygties parametrai įvertinti pagal 15 ūkio veiklas (pagal 90 
stebėjimus), antros – pagal 10 apskritis (pagal 60 stebėjimus). 
 
Realų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį pagal veiklas (s) ir 
pagal apskritis (r) aprašančios ekonometrinės lygtys: 
 
ln(WB

s,t/Ps,t)  s4
rs +0.62 ln (Ys,t / lrs,t-1) - 3.42 ln lFt-1 + 0.46 ln lrs,t-1  

                   (<0.01)                   (<0.01)        (<0.01)        
+  s4

rs,t, 
R2 = 0.98, DW=1.58. 
 
ln(WB

r,t/Pr,t)  r4
rs +0.64 ln (Yr,t / lrs,t-1) – 3.36 ln lFt-1 +0.64 ln lrs,t-1  

                    (<0.01)                  (<0.05)        (<0.01)        
+  r1

rs,t, 
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R2 = 0.98, DW=2.35. 
 
čia:  
··

rs – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities ir s-
osios ekonominės veiklos efektas);  
lrs,t – r-osios apskrities ir s-osios veiklos sąlyginis darbuotojų 
skaičius laiko momentu t; 
lFt – darbo jėga; 
Ys,t, Ps,t – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal ekonomines 
veiklas, Lt, palyginamosiomis 2000 metų kainomis; 
Yr,t, Pr,t  – pridėtinė vertė (jos defliatorius) pagal apskritis, Lt, 
palyginamosiomis 1995 metų kainomis; 
WB

s,t, WB
r,t – vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas pagal 

ekonomines veiklas ir pagal apskritis, Lt 
··

rs,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 
 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelių 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių ir 15 ūkio veiklų 
suskaidymą (pagal 900 stebėjimus). 
 
Pridėtinę vertę pagal veiklas (s) ir pagal apskritis (r) aprašančios 
ekonometrinės lygtys: 
 
ln(Ys,t)  s5

rs +0.15 ln (Is,t / lrs,t) + 0.04 ln (Is,t-1 / lrs,t-1) + 0.04 t 
           (<0.01)                 (<0.01)                    (<0.01)         
- 0.06 PK1t / Is,t-1  +  s5

rs,t, 

(<0.01)        
R2 = 0.99, DW=1.65. 
 
ln(Yr,t)  r5

rs +0.28 ln (Ir,t / lrs,t) + 0.16 ln (Is,t-1 / lrs,t-1) +  
           (<0.01)                 (<0.01)                            
- 0.16 PK1t / Is,t-1  +  r5

rs,t, 

(<0.01)        
R2 = 0.99, DW=1.92. 
 
čia:  
··

rs – fiksuotas parametras (individualus r-osios apskrities ir s-
osios ekonominės veiklos efektas);  
lrs,t – r-osios apskrities ir s-osios veiklos sąlyginis darbuotojų 
skaičius laiko momentu t; 
PK1t – pirmoji pagrindinė komponentė; 
Ys,t – pridėtinė vertė pagal ekonomines veiklas, Lt, 
palyginamosiomis 2000 metų kainomis; 
Yr,t – pridėtinė vertė pagal apskritis, Lt, palyginamosiomis 1995 
metų kainomis; 
Is,t, Ir,t – materialinės investicijos; 
··

rs,t – standartines prielaidas tenkinanti modelio paklaida. 
 
Skliaustuose pateikti empirinio reikšmingumo lygmenys. Modelių 
parametrai įvertinti naudojant 10 apskričių ir 15 ūkio veiklų 
suskaidymą (pagal 900 stebėjimus). 
 
Sąlyginis darbuotojų skaičius yra modeliuojamas pagal veiklas ir 
apskritis, o kiti rodikliai (pridėtinė vertė ir jos defliatorius, neto 
darbo užmokestis, materialinės investicijos) – tik pagal apskritis 
arba tik pagal veiklas, tai suderintam modelio išsprendimui 
papildomai reikalingas sektorinių-regioninių sąlyginio darbuotojų 
skaičiaus apimčių agregavimas (pagal 10 apskritis arba pagal 15 
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ekonominių veiklų atitinkamai) į sektorinį ir regioninį  sąlyginių 
darbuotojų skaičių: 
 
ls,t  r=1

10 lrs,t, s1,...,10; t=2000,...,2006; 
 
lr,t  s=1

15 lrs,t, r1,...,10; t=2000,...,2006. 
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 2. PRIEDAS. PARAMOS DARBUOTOJŲ MOKYMUI 
TEIKIMO MECHANIZMŲ APŽVALGA 

Paramos įmonių darbuotojų mokymui teikimo mechanizmai 
 

Šalis Kam teikiama parama? Koks paramos 
intensyvumas? 

Kokios paramos teikimo sąlygos? Kuo skiriasi nuo BPD 
2004 – 2006 m. teiktos 
paramos dirbančiųjų 
mokymui Lietuvoje? 

Airija Parama teikiama įmonių 
darbuotojų mokymui. 
Užimtumo ir žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų 
programa (EHRD OP) 
plėtojama per tris 
atsakingas įstaigas, kurių 
kiekvienai priskirti tam tikri 
klientai – paramos gavėjai. 
 
1. Parama skirstoma 
sektoriniu pagrindu –
identifikavus sektorius, 
kurių įmonėms reikalingos 
konsultacijos žmogiškųjų 
išteklių vystymo srityje. 
Teikiama parama įmonių 
darbuotojų kvalifikacijos ir 
įgūdžių kėlimui. Parama 
skiriama įmonėms, kuriose 
dirba mažiau nei 250 
darbuotojų.  
 
2. Parama skiriama 
pramoninėms ir 
tarptautinėje prekyboje 
paslaugas siūlančioms 
kompanijoms. Remiamos 
šių įmonių individualios ir 
sektorinės mokymų 
iniciatyvos. Prioritetas 
teikiamas įmonėms, kuriose 
mažiau nei 250 darbuotojų. 
 
3. Skelbiami atviri konkursai 
įmonėms teikti mokymo 
pasiūlymus. Dažniausiai 
finansuojami ne konkretūs 
mokymų projektai, o 
mokymų sistemos.teikiant 
paramą šiuo būdu projektų 
vykdytojai dažniausiai yra 
asociacijos ir įmonių 
susivienijimai. 
 
Airijoje veikia atskira 
priemonė mikro įmonėms 
finansuoti. Jį įgyvendinama 
per Grafysčių įmonių 
tarybas (CEBs). 

Mažų ir vidutinių 
įmonių darbuotojų 
mokymui 
numatytas 
aukštesnis 
paramos 
intensyvumas neg 
dilelių.  
 
Paramos 
intensyvumas 
dažniausiai 
svyruoja nuo 30 
proc. iki 40 proc. 
Likusią mokymų 
kainos dalį dengia 
pačios įmonės. 
 
Airijoje 
neleidžiama, jog 
visa įmonės 
bendrafinansavim
o dalis būtų 
dengiama 
deklaruotomis 
darbo užmokesčio 
sąnaudomis. 
Įmonės privalo 
tiesioginėmis 
lėšomis prisidėti 
prie darbuotojų 
mokymų. 

Įmonių žmogiškųjų išteklių vadovams 
yra organizuojami 1-3 dienų kursai, 
kuriuose padedama išsiaiškinti, ar 
įmonė atitinka standartus (ar įmonės 
darbuotojai yra pakankamai 
kvalifikuoti). Vėliau taikoma aplikavimo 
procedūra paramai gauti, apimanti 
įmonės planų ir tikslų apžvalgą; 
mokymų plano rengimą; mokymų 
pasiūlos ir kokybės įvertinimą; 
darbuotojų informavimą ir įtraukimą.  
Pabaigus šią procedūrą skiriamos lėšos 
ir vienerių metų laikotarpis, kurio 
pabaigoje pareiškėjai gali teikti 
paraišką mokymams.  

Įmonių darbuotojų 
mokymo programa 
įgyvendinama per tris 
institucijas, turinčias savo 
regionines atstovybes. Tai 
leidžia tiksliai identifikuoti 
įmonių poreikius ir 
pasiūlyti adekvačius 
mokymus. 
Mokymo paslaugas teikia 
registruoti ir valstybės 
sertifikuoti paslaugų 
teikėjai. 
Šalies regionuose veikia 
35 regioniniai centrai 
(CEBs), teikiantys paramą 
mikro įmonėms, kurios 
sudaro didžiausią įmonių 
dalį šalyje. 
Parama teikiama mažesniu 
intensyvumu, numatant 
lėšų dalį, kuriomis turi 
tiesiogiai prisidėti įmonė 
pirkdama mokymų 
paslaugas.  

Šaltinis: NDP/CSF pranešimas „Evaluation of the In-Company Training Measures under the NDP/CSF 2000-2006“. Dublin: 2005. 
<http://www.ndp.ie/documents/publications/evaluation/Evaluation_In-Company_Training.pdf> 



 

131 

Škotija Tikslinė grupė - dirbantys 
asmenys. Kiekviename 
projekte mažiausiai 50 proc. 
naudos gavėjų privalo būti 
MVĮ darbuotojai. Taip pat 
identifikuojamos tokios 
atskiros naudos gavėjų 
grupės kaip žemos 
kvalifikacijos darbuotojai, 
kuriems reikia ugdyti 
bendruosius įgūdžius 
(raštingumas, 
komunikavimo įgūdžiai, IT), 
technikai, specialistai, 
darbuotojai, kurių žinios 
neatitinka konkurencingai 
veiklai būtinų įgūdžių, 
kompanijų vadovai, 
vadybininkai bei moterys. 

ESF lėšomis  
dengiama ne 
daugiau nei 45 
proc. tinkamų 
projekto išlaidų. 
Likusi suma gali 
būti dengiama 
tiek privataus, 
tiek viešojo 
sektoriaus 
lėšomis (angl. - 
match funding), 
tačiau viešojo. 

Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į 9 
kriterijus: 
- atitikimą prioriteto strateginiams 
tikslams 
- suderinamumą su 2 uždaviniu 
(atskirų regionų finansavimas) 
- pridėtinę vertę 
- turimą patirtį (gebėjimą siekti tikslų) 
- paramos poreikio būtinumą 
- projekto vertės adekvatumą 
- projekto struktūrą  
- išeigas ir poveikį 
- partnerystę 
Taip pat projektas privalo 
neprieštarauti 5 horizontaliesiems 
prioritetams - lygios galimybės, tvari 
plėtra, žinių visuomenė, mokymasis 
visą gyvenimą, vietinės iniciatyvos 
(pvz.: vietinių mokymo specialistų 
samdymas). 

Didžiosios įmonės 
nepatenka į paramos 
tikslinių grupių sąrašą 
(parama šių įmonių 
darbuotojų mokymams 
įmanoma tik per 
partnerystę). Nustatytas 
vienas, gana žemas 
paramos intensyvumas. 
Privataus sektoriaus 
darbuotojų mokymai 
finansuojamai atskirai nuo 
viešojo. Darbuotojų 
mokymo prioritetas apima 
ir regioninį bei nacionalinį 
mokymosi poreikių tyrimą, 
švietimą apie darbuotojų 
mokymų naudą. 

Šaltinis : Škotijos ESF programos tinklapis http://www.objective3.org/Web/Site/home/obj3_home.asp 
Estija Teikiant paramą įmonėms 

prioritetas teikiamas 
mažoms ir vidutinėms 
įmonėms. Parama teikiama 
pelno nesiekiančioms 
organizacijoms, pavyzdžiui, 
regioninės verslo plėtros 
organizacijos, kurios yra 
atsakingos už verslumo 
ugdymą. Mokymų parama 
yra prieinama įmonėms, 
įmonių asociacijoms, 
institucijoms, kurios yra 
atsakingos už verslo 
plėtojimą.  

Struktūrinė 
parama susideda 
iš: ES finansinės 
paramos – 75-
80% paramos 
dalies 
(atsižvelgiant į 
skirtingas 
priemones. 

Bendri projekto kriterijai (konkrečiai 
neidentifikuoti, tačiau randami 
paraiškos klausimuose) yra:  
- projektas turi atitikti BPD strategiją, 
atitinkamų priemonių tikslus ir 
prioritetus, kuriems finansavimas yra 
skiriamas;  
- projektas turi būti tinkamas turinio ir 
laiko planavimo atžvilgiu, t.y. pagrįstas 
patikimais tyrimais, vystymo planais ir 
ištirtais  poreikiais;  
- projekto metu panaudoti pinigai turi 
duoti naudos;  
- projektas turi vykti nuosekliai ir 
sukurti ilgalaikę pridėtinę vertę;  
- pareiškėjai  turi būti tinkamai 
pasiruošę įgyvendinti visą projektą. 

Mokymų programa yra 
pagrįsta įmonių ir 
asociacijų poreikių 
įvertinimu ir įvairiomis 
konsultacijomis, siekiant 
tuos poreikius išsiaiškinti. 
Finansavimą mokymams 
gali gauti įmonės, įmonių 
asociacijos ir regioninės 
verslo plėtojimo 
institucijos.  

Šaltinis: Estijos ESF programos tinklapis http://www2.sm.ee/esf2004/index.php?lk=74  
Lenkija Schema: a) darbuotojų 

kvalifikacijos ir įgūdžių 
tobulinimas  
- įmonės ir jų darbuotojai. 
Schema: b) gebėjimo 
adaptuotis ir žinių 
ekonomikos vystymas: 
- įmonės ir jų darbuotojai; 
- žiniasklaida; 
- teritorinės savivaldos 
institucijos ir jų 
organizaciniai vienetai; 
- tyrimų ir plėtros vienetai; 
- suaugusiųjų švietimo 
centrai; 
- trečiosios studijų pakopos 
įstaigos; 
- įmonių plėtojimo centrai. 

Paramos 
intensyvumas - 
75% visos 
projekto sumos. 
Projektas, 
laimėjęs 
finansavimą, 
paramą gauna 
išankstinėmis 
išmokomis bei 
finansavimu 
dalimis (lėšas 
skirstomos 
atsižvelgiant į 
projekto 
tvarkaraštį, kuris 
turi būti 
pridedamas prie 
finansinės 
sutarties). Pirmoji 
finansavimo dalis 
(iki 20%) 
skiriama įsisavinti 
per 12 mėnesių. 

Sąlygos: 
- informacinės visuomenės ir 
technologinių pokyčių tobulinimas; 
- rezultatų didinant konkurencingumą 
ir inovatyvumą įmonėse siekimas; 
- modernių technologijų ir didaktinių 
metodų pritaikomumo plėtojimas; 
- darbuotojų įtraukimas į projekto 
įgyvendinimo planavimą. 

Valstybės akredituoti 
dėstytojai buvo atrinkti iš  
labiausiai patyrusių ir 
daugiausiai su ES fondais 
dirbusių paslaugų teikėjų. 
Tuo tikslu NTI (Europos 
Socialinio Fondo 
Nacionalinė Mokymų 
Institucija) šalyje skelbė 
atrankinį konkursą. 
Konkurso metu atrinkti 
dėstytojai dalyvavo 
mokymuose ir gavo 
Ekonomikos ministerijos 
parengtus sertifikatus.  
 
NTI dėstytojai padeda 
suformuoti darbuotojų, 
gebančių įgyvendinti 
projektą, grupę. Tai ypač 
aktualu organizacijoms, 
neturinčioms patirties 
projektų įgyvendinimo 
srityje. 

Šaltinis Lenkijos ESF programos tinklapis 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/English/European+Social+Fund/Documents/Programme+Complement/ 
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MVĮ finansavimo mechanizmai 
 

Šalis Mechanizmas Uždaviniai Administravima
s ir 
įgyvendinimas 

Tikslinė 
grupė 

Finansavimas Lėšos 

Belgija Čekis 
(Voucher) 

Paskatinti MVĮ 
(mažų ir vidutinių 
įmonių) investicijas 
į mokymus 
(paskatinti 
darbininkų, 
dirbančių 
industrinėje 
srityje, mokymus) 

Valonijos regiono 
valdžia teikia 
subsidijas 
naudodamasi 
kvitais (voucher). 
1 kvitas = 1 
mokymų valanda.  
Įmonių 
darbuotojų 
kvalifikaciją kelia 
akredituoti 
mokymų paslaugų 
teikėjai.  

Mažiau negu 
50 
darbuotojų 
turinčios 
įmonės. 

Gali būti 
finansuojama iki 
50% mokymams 
skirtos sumos. 
Finansuojamos 
projekto dalies 
procentas 
priklauso nuo 
atitinkamo regiono 
ir tikslinių grupių.  

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Viena iš kvitų sistemos sąlygų - įmonės turi pirkti mokymų paslaugas iš akredituotų mokymų paslaugų teikėjų. 
Už mokymosi kvitų koordinavimo sistemą atsakinga organizacija FOREM, tarpininkaujanti tarp mokymų 
paslaugų tiekėjų ir gavėjų. Kvitų leidimo procesą koordinuoja nepriklausoma organizacija (Sodexho Pass). 
Akreditavimo sistemos tikslas yra garantuoti, kad MVĮ mokymai būtų tinkami tiek turinio, tiek dėstymo 
atžvilgiu. 

Suomija 
(1) 

Regioniniai 
užimtumo ir 
ekonominės 
plėtros centrai 
(EEDC) 

EEDC teikia įvairias 
paslaugas. Viena iš 
paslaugų - pagalba 
organizuojant MVĮ 
darbuotojų 
mokymus. 

EEDC teikia 
nemokamus (arba  
taiko nuolaidas) 
mokymus 
mažoms ir 
vidutinėms 
įmonėms. 

Visos 
įmonės, 
turinčios 
mažiau nei 
250 
darbuotojų. 

Priklausomai nuo 
įmonės galimybių 
susimokėti už 
mokymus, 
subsidijuojama 
nuo 0% iki 100% 
mokymų išlaidų.  

Kai kurie 
kursai 
finansuojami 
ESF 

Papildoma 
informacija 

Įmonės bendradarbiaujančios su EEDC paprastai pačios savarankiškai padengia apie 50-70% mokymų kainos, 
nors subsidijos gali varijuoti nuo 0% iki 100%. Mokymai pirmiausia yra orientuoti į naujai susikūrusias įmones. 
Taip pat numatomas didelis (70-80%) paramos intensyvumas mažoms įmonėms.  
Prioritetas teikiamas bendriesiems mokymams. Taip siekiama paskatinti įmonių, neturinčių ankstesnės mokymų 
patirties, dalyvavimą. 
Finansavimas teikiamas tik tiems mokymams, kurie yra organizuojami EEDC. EEDC teikia konsultacijas MVĮ, 
organizuoja „standartizuotus“ ir su užsakovo poreikiais suderintus mokymus. Tokį lankstumą lemia tai, jog 
kiekvienas EEDC dirba autonomiškai ir gali organizuoti mokymų kursus, atitinkančius regiono poreikius. 
Dalyvaujančių įmonių skaičius kasmet svyruoja nuo 6000 iki 8000. Tai sudaro maždaug 3-4% visų Suomijos 
MVĮ. Nuo 80% iki 90% paramą gaunančių įmonių turi mažiau nei 20 darbuotojų. 

Suomija 
(2) 

Verslo plėtros 
paskolos ( 
Business 
development 
loan - BDL) 

Remti ir skatinti 
MVĮ 
konkurencingumą 
(pvz., rengiant 
mokymus). 

Valstybei 
priklausanti 
kompanija 
(Finnerva) teikia 
paskolas, 
pirmenybė 
skiriama 
įmonėms, kurios 
vykdo projektus, 
orientuotus ne į 
kasdieninę 
įmonės veiklą.  

Visos 
įmonės, 
turinčios 
mažiau nei 
250 
darbuotojų. 
Galioja tam 
tikri 
sektoriniai 
apribojimai.  

Paskola gali būti 
naudojama 
padengti 50-70% 
projekto 
įgyvendinimo 
išlaidų. 

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Už programos koordinavimą ir lėšų skirstymą (remiantis nustatytais reikalavimais ir gairėmis) atsakingi 
regioniniai Finnervos padaliniai. Paskolos iš Minnervos fondo MVĮ teikiamos tik mokymams, kuriais siekiama 
spręsti konkrečias problemas. Bendro pobūdžio mokymams paskola neteikiama.  
Reikalaujama, kad įmonės pristatytų patvirtinimą apie turimus finansinius išteklius ir projekto planą, kuriame 
būtų nurodytas projekto įgyvendinimo tvarkaraštis, įvardyti planuojami užsiėmimai.  
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Prancūzija 
(1) 

Tęstinio 
mokymo 
finansavimas 
per įmonių 
apmokestinimą  

Užtikrinti stabilias 
ir ilgalaikes 
investicijas į 
darbuotojų 
mokymus visose 
įmonėse. 
Ypatingas dėmesys 
MVĮ. 

Už lėšų, skirtų 
darbuotojų 
mokymams 
surinkimą 
atsakinga OPCA 
(socialinių 
partnerių 
organizacijos). 
Įmonės turinčios 
daugiau nei 10 
darbuotojų 
ilgalaikiams 
mokymams 
finansuoti moka 
maždaug 1,1 % 
įmokas nuo viso 
darbuotojams 
mokamo darbo 
užmokesčio. Tuo 
tarpu įmonės, 
turinčios mažiau 
nei 10 darbuotojų 
moka 0,15% 
įmokas. 

Visos 
įmonės. 

Yra padengiamos 
mokymų plano 
parengimo ir 
įgyvendinimo  
išlaidos. Taip pat 
finansuojamos 
darbuotojų 
mokymų ir algų 
mokėjimo išlaidos.   

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Tyrimai, kuriuos atliko Goux ir Maurin (1998), parodo, kad mikro įmonės (mažiau nei 10 darbuotojų) rinkliavos 
sistemą suvokia kaip mokesčius, dėl šios priežasties jie finansiškai prisideda prie rinkliavos, tačiau neinvestuoja 
į mokymus.   

Prancūzija 
(2) 

Susitarimai dėl 
profesinio 
mokymo 
plėtros  

Padėti įmonėms 
adaptuotis prie 
besikeičiančių 
poreikių.  

Darbo ir 
Solidarumo 
Ministerija 
(nacionaliniame, 
regioniniame ir 
sektoriniame 
lygmenyje) teikia 
subsidijas 
įmonėms, 
įsipareigojančiom
s padidinti 
mokymams 
skiriamų lėšų 
apimtis.  

Visos 
įmonės, bet 
didžiausias 
dėmesys 
skiriamas 
įmonėms 
turinčioms 
mažiau nei 
250 
darbuotojų  

Įmonėms, kurios 
turi mažiau nei 
500 darbuotojų 
padengiama iki 70 
% projekto išlaidų, 
o turinčioms 
daugiau negu 500 
darbuotojų – 50%.  
Kiekvienas 
mokymų paslaugų 
teikėjas turi 
įsipareigoti mokyti 
mažiausiai 39 
valandas.  

ESF ir 
valstybės 
lėšos 

Papildoma 
informacija 

Sutartys dažniausiai yra pasirašomos tarp nacionalinės Darbo ir Solidarumo Ministerijos ir tarp atstovų iš 
nacionalinių sektorių (šios organizacijos atstovauja įmones priklausančias atitinkamiems sektoriams). Visos 
įmonės, kurios yra pasirašiusios sutartis, gali prašyti paramos projektų, kurių metu rengiami mokymai, 
įgyvendinimui. Mokymų turinį kiekviena įmonė gali pasirinkti pati, tačiau mokymų turinys turi atitikti 
daugiamečius įmonės mokymų planus. Programoje įmonės gali dalyvauti tik kartą ir sutartys negali būti 
atnaujinamos. 

Prancūzija 
(3) 

Pagalba 
pakeičiant 
besimokantį 
darbuotoją  

Teikti finansinę 
paramą MVĮ. Taip 
pat siekti, kad 
darbuotojai iš 
mokymų  gautų 
individualios 
naudos.  

Darbo ir 
Solidarumo 
Ministerija teikia 
MVĮ subsidijas, 
kuriomis 
dengiamos su 
darbuotojų kaita 
susijusios išlaidos.  

Įmonės, 
turinčios 
mažiau nei 
50 
darbuotojų.  

Subsidijos dydis - 
457 eurai per 
mėnesį. Mokymai 
turi būti vykdomi 
ne darbo 
valandomis 
(mažiausiai 120 
valandų). Mokymų 
paslaugas turi 
teikti asmuo 
nedirbantis 
įmonėje (išorinis 
asmuo).  

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Finansuojami mokymai turi būti planuojami pagal įmonėje esančius mokymų planus. Taip pat mokymai gali būti 
vykdomi remiantis kiekvieno darbuotojo individualia teise mokytis ir tuo laikotarpiu nedirbti. Darbuotojas turi 
būti apmokomas už įmonės ribų, laikino įdarbinimo įstaigose arba komandiruotėse. Įmonės darbuotojui, kuris 
mokosi, turi būti mokamas atlyginimas. 
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D. Britanija Paskolos 
mažoms 
įmonėms  

Skatinti MVĮ 
investicijas į 
mokymus, 
pašalinant klūtis 
atsiradusias dėl 
rinkos trūkumų. 

Vieša/privati 
partnerystė tarp 
Švietimo ir Darbo 
Departamento ir 
aštuonių 
komercinių 
bankų. Paskolų 
programa 
pritaikyta prie 
mokymų planų.  

Įmonės, 
turinčios 
mažiau nei 
50 pastovių 
darbuotojų. 

Paskolos skirtos 
konsultacijų ir 
mokymų išlaidoms 
padengti (iki 90 % 
projekto kainos). 
Egzistuoja vieno 
asmens mokymų 
kainos "lubos", t.y. 
apibrėžiama 
maksimali suma, 
kurią galima skirti 
vieno asmens 
mokymams. 
Paskolos gali 
padengti pakeisto 
darbuotojo (kuris 
dirba vietoj to 
darbuotojo, kuris 
tuo metu mokosi) 
algų skirtumą.  

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Valstybė leidžia bankams paskolinti (mažoms įmonėms pasiskolinti) pinigus lengvatinėmis palūkanomis ir 
paskolos gražinimą atidėti tam tikram laikui. Paraiškos formoje nurodoma, jog paskolos gali būti naudojamos:  
(a) konsultacijoms mokymams planuoti: mažos įmonės gali prašyti padengti 90 % išlaidų, skirtų apmokėti 
konsultanto identifikuojančio įmonės poreikius ir padedančio sudaryti mokymų planus paslaugas;  
(b) mokymų kainai padengti: paskolos gali būti naudojamos darbuotojų profesiniam mokymui ar mokymų 
kursams (pilną darbo dieną ar pusę). Paskolos gali padengti 90% mokymų kainos, pilną mokymuisi skirtų 
knygų, ir kitų mokomųjų medžiagų kainas.  
Visos mažos įmonės, teikdamos paraiškas mokymų finansavimui, turi pateikti mokymų planus, kuriems pritaria 
ir patys darbuotojai. 

Airija Mokymų 
pagalbos 
mechanizmas 
(Training 
support 
scheme - TSS) 

Teikti finansinę 
paramą MVĮ. 
Skatinant jų 
konkurencingumą, 
tobulinant 
darbuotojų 
įgūdžius. 

Mokymų ir 
Įdarbinimo Įstaiga 
(FAS) teikia 
finansinę paramą 
verslo planų 
tobulinimui.  

Įvairių 
sektorių 
įmonės, 
turinčios iki 
500 
darbuotojų. 

Priklausomai nuo 
įmonės dydžio 
finansinė parama 
svyruoja nuo 20% 
iki 80%.  

Valstybės ir 
ES lėšomis 

Papildoma 
informacija 

Visų sektorių įmonės, turinčios daugiau darbuotojų nei nustatyta, rinkliavos metu moka 1-1,5% mokestį nuo 
bendros išmokamų atlyginimų sumos. Šią rinkliavą organizuoja Mokymų ir Įdarbinimo Įstaiga (FAS). Vėliau 
įmonės gali susigrąžinti iki 90% įnašo sumos, tačiau tik tuo atveju, jei pinigai skiriami mokymams. Likusieji 
10% įmonių įnašo yra panaudojami FAS patiriamų administravimo išlaidų dengimui. 1993 metais finansavimo 
schemoje įdiegta kvotų sistema, pagal kurią iš įmonių surinkti pinigai paskirstomi taip: 50% fondo skiriama 
įmonėms turinčioms mažiau nei 50 darbuotojų, 30% viso fondo lėšų gauna įmonės, kuriose dirba 51 – 200 
darbuotojų ir 20% fondo lėšų atitenka įmonėms, kurios turi 201 – 500 darbuotojų. 1999 metais programoje 
dalyvavo 3000 MVĮ, o tai sudaro apie 4% visų Airijos MVĮ. 

Olandija Atvejo studija 
(A case study: 
Metalworking 
sector) 

Paskatinti įmonių 
darbuotojų 
mokymą teikiant 
finansinę paramą 
(prioritetas 
skiriamas 
specifinėms 
grupėms, 
pavyzdžiui  
moterims). 

Sektorinės 
įstaigos iš visų 
įmonių surenka 
0,55% įmokas 
nuo bendros 
išmokamų 
atlyginimų sumos.  
Siekiama 
paskatinti MVĮ 
panaudoti fonde 
sukauptas lėšas ir 
vykdyti mokymus 
įmonėje. 

Paramą gali 
gauti visos 
įmonės. 
MVĮ, ypač 
turinčioms 
mažiau nei 
20 
darbuotojų, 
teikiamos 
specialios 
konsultacijos 
ir 
informacija. 

Perkant mokymus 
apmokama 50% jų 
kainos. MVĮ 
informacija ir 
konsultacijos yra 
nemokamos.  

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 
(a) mokymų užsiėmimai turi būti susiję su žmogiškųjų išteklių ir organizacijos politikos įmonėje plėtojimu; 
(b) į mokymų planus turi būti įtrauktos tokios tikslinės grupės kaip: moterys, darbuotojai turintys daugiau nei 
40 metų, darbuotojai, kurie turi žemesnį nei profesinį išsilavinimą; 
(c) turi būti nurodoma, kaip įmonių darbuotojai galėjo išreikšti individualų norą mokytis. 
Mokymų fondo, skirto įvairaus dydžio įmonėms, sukūrimas yra paremtas bendru kolektyviniu susitarimu. Dėl 
šios priežasties visos įmonės ir jų darbuotojai turi lygias teises ir sąlygas. Didesnės įmonės į bendrą fondą moka 
didesnius įnašus, tačiau tuo pačiu gali gauti didesnę paramą mokymams finansuoti. 



 

135 

Portugalija Darbo/mokymų 
rotacija  

Paskatinti MVĮ 
rengti mokymus ir 
tobulinti 
įdarbinimo 
sąlygas, teikiant 
bedarbiams 
galimybę įgyti 
darbo patirties. 
Skirta MVĮ, 
prioritetą teikiant 
asmenims, 
neturintiems 
profesinės 
kvalifikacijos.  

Darbo ir 
Profesinio 
Mokymo 
Institutas (IEFP) 
teikia subsidijas  
išlaidoms, 
atsirandančioms 
dėl besimokančio 
darbuotojo 
pakeičiamo kitu, 
padenti. 

Visi MVĮ 
darbuotojai. 
Prioritetas 
teikiamas 
įmonėms, 
turinčioms 
mažiau nei 
50 
darbuotojų.  
Papildoma 
sąlyga - 
mokymai 
turi vykti 
darbo metu 
ir tęstis nuo 
1 iki 12 
mėnesių. Be 
to, mokymai 
turi būti 
svarbūs 
pačiai 
įmonei, o 
darbuotojui 
suteikiama 
kvalifikacija.  

Pagalba MVĮ 
organizuojant 
mokymus. 
Apmokamos 
darbuotojų kaitos 
išlaidos bei 
skiriama 20% 
minimalaus darbo 
užmokesčio dydžio 
subsidija, 
dengianti dalis 
kaštų 
atsirandančių dėl 
būtinybės stebėti ir 
koordinuoti naują 
darbuotoją. 
Teikdamos 
paraiškas IEFP 
įmonės turi pridėti 
parengtus 
mokymo planus ir 
kitus būtinus 
dokumetus, 
liudijančius apie 
tvarkingas 
mokestines/su 
socialine apsauga 
susijusias įmokas. 

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Priemonės nauda yra dvejopa:  
- laikinai įdarbinti (besimokančius darbuotojus pakeičiantys) bedarbiai įgyja vertingos darbo patirties; 
- dėl darbuotojų mokymų nesusitrukdo įmonių darbas ir jos toliau gali dirbti visu pajėgumu.  
Darbuotojui mokymuose keliant kvalifikaciją įmonė ir toliau dengia su juo susijusias išlaidas, t.y. moka 
atlyginimą, kitas socialinės apsaugos išmokas. Tuo tarpu valstybė apmoka visas su pakeistu (laikinai dirbančiu 
vietoje besimokančio asmens) darbuotoju susijusias išlaidas.  
Šia priemone susidomėjusios įmonės paraiškas finansavimui gauti teikia per darbo ir profesinio rengimo 
centrus. Kartu su paraiškomis reikalaujama pateikti mokymo planus ir patvirtinimą, kad visi privalomi 
mokėjimai (socialinės apsaugos ir kiti mokesčiai) yra tvarkingi. 

Šaltinis  Tommi Pukkinen, Clemens Romijn, Sarah Elson-Rogers, "Funding continuing training in SMEs". Cedefop 
Panorama series, nr. 17. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 

Ispanija Baskų 
susitarimas dėl 
tęstinio 
mokymo  

Paskatinti mokymų 
organizavimą 
įmonėse, 
veikiančiose baskų 
regione.  

Regione (taip pat 
ir visoje 
Ispanijoje) 
veikiančios 
įmonės mokymų 
fondui sumoka 
0,35 % įnašą, 
skaičiuojamą nuo 
privalomojo 
socialinio 
draudimo įmokų. 
Fondo lėšų 
panaudojimą 
kontroliuoja iš 
socialinių 
partnerių ir baskų 
vyriausybės 
atstovų sudaryta 
įstaiga - Hobetuz. 

Visos 
įmonės, 
tačiau 
prioritetas 
teikiamas 
turinčioms 
mažiau nei 
50 
darbuotojų. 
Pastarosios 
privalo 
pateikti 
“grupinius” 
mokymų 
planus.  

Finansuojami 
mokymo paslaugų 
teikėjai, kuriuos 
vėliau samdo 
įmonės.  

Valstybės 

Papildoma 
informacija 

Baskų regiono sutartis tęsti mokymus yra koordinuojama Hobetuz. Šioje įstaigoje atstovaujami visų pagrindinių 
socialinių ir ekonominių partnerių interesai - Hobetuz valdymo struktūroje vietos skirtos darbdavių, darbuotojų 
(jų profesinių sąjungų) bei baskų vyriausybės atstovams. Visos regiono įmonės moka 0,35% įmokas nuo visos 
mokamos socialinės apsaugos ir kitų rinkliavos fondų sumos. Kadangi viena iš paramos gavimo sąlygų yra 
reikalavimas sudaryti 50 mokomų darbuotojų grupę, įmonės, turinčios mažiau nei 50 darbuotojų, privalo 
pristatyti „grupinius“ mokymų planus ir bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, taip pat turinčiomis mažiau nei 50 
darbuotojų. Surinktų lėšų fondas yra paskirstomas mokymų paslaugų teikėjams, o ne įmonėms. Parama yra 
skirta mokymų paslaugų teikėjų, gebančių atsižvelgti į įmonių poreikius, rinkai susidaryti. Tai yra naudingiau 
įmonėms turinčioms daugiau nei 50 darbuotojų, kadangi jos gali pasirinkti mokymus pagal savo įmonės 
poreikius nederindamos to su kitomis įmonėmis. Mažesnės įmonės susiduria su tam tikrais sunkumais, nes 
norint sudaryti „grupinius“ planus, reikia bendradarbiauti su įmonėmis, kurios turi identiškus mokymų poreikius. 
Papildomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint gauti finansinę paramą yra: mokymo planų paruošimas, 
veiksmų, kurių bus imamasi projekto metų įvardijimas. 
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Švedija 4 augimo 
potencialo 
uždavinys 
(Growth 
potential 
Objective 4) 

Paskatinti MVĮ 
konkurencingumą 
tobulinant 
darbuotojų 
įgūdžius 
(prioritetas 
skiriamas 
asmenims su 
žemesniu ir seniau 
įgytu išsilavinimu).  

Nacionalinės ir 
regioninės 
organizacijos su 
socialiniais 
partneriais teikia 
subsidijas 
kompetentingam 
tobulinimo planui. 
Du žingsniai: (a) 
veiksmų 
identifikavimas, 
(b) pokyčių 
įgyvendinimas.  

Priklausomai 
nuo regiono. 
Dažniausiai 
įmonės, 
turinčioms 
mažiau nei 
50 
darbuotojų.  

Teikiama 50% 
subsidija - tai 
maksimali piniginė 
suma antro 
žingsnio 
įgyvendinimui. 
Subsidija gali būti 
dengiamos 
darbuotojų 
mokymų ir algų 
mokėjimo išlaidos, 
tačiau jos dydį 
lemia įmonės 
dydis.  

ESF ir 
valstybės 
lėšos 

Papildoma 
informacija 

Pagrindinė projektų koordinavimo būstinė yra Stokholme. Tuo tarpu regionuose už programos įgyvendinimą ir 
priemonių (atitinkančių vietinius poreikius) sudarymą atsakingi komitetai, susidedantys iš darbdavių ir 
darbuotojų organizacijų atstovų. Kiekvienas regionas Stokholme turi savo koordinatorių, atsakingą, jog 
vykdomas projektas atitiktų pagrindinius programos kriterijus. Paraiškas teikiančios MVĮ gali bendradarbiauti 
tarpusavyje, sukurdamos nuosavą verslo tinklą ir vystydamos jo konkurencingumą bei plėsdamos savo socialinį 
ratą. Kiekviena įmonė, norinti gauti valstybės subsidijas, turi tiksliai apibrėžti savo verslo ir veiklos kryptis, 
pateikti kompetencijų tobulinimo planą, į įį įtraukdamos planuojamas išlaidas ir tvarkaraščius. MVĮ gali pačios 
pasirinkti mokymų paslaugų teikėją. 94% šioje programoje dalyvaujančių įmonių yra mažos ir mikro, t.y. turi 
mažiau nei 50 darbuotojų (55% minėtų įmonių dirbo mažiau nei 10 žmonių). 6% programos dalyvių vidutinio 
dydžio įmonės (51-200 darbuotojų). Parama darbuotojų mokymams pasiekė maždaug 6% visų šalies MVĮ. 
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