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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

AVS - Aplinkosaugos vadybos sistema  

BSC -  Subalansuotų rodiklių metodas 

BVM – Bendrojo vertinimo modelis 

EKVF – Europos kokyb÷s vadybos fondo tobulumo modelis 

EMAS – Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema  
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KVS – Kokyb÷s vadybos sistema 
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VVS – Veiklos valdymo sistema 

ŽIPVP – Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa 

LRAM - LR Aplinkos ministerija 
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LR SM - LR Susisiekimo ministerija 
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LR ŠMM - LR Švietimo ir mokslo ministerija 
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LR VRM - LR Vidaus reikalų ministerija 
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SANTRAUKA 
 
Vienas iš reikalavimų ES paramą gaunančioms valstyb÷ms yra reikalavimas atlikti ES 
finansuojamų programų (ar jos dalies) vertinimą. LR norminiais aktais atsakomyb÷ už ŽIPVP 4 
prioriteto 2 uždavinio priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ ir 3 uždavinio priemon÷s „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ steb÷jimą priskirta LR Vidaus reikalų ministerijai (toliau - VRM). 
Visu 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu, kaip numatyta patvirtintame ES struktūrin÷s 
paramos vertinimo plane, VRM atsakinga atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo 
rodiklių vertinimą ir parengti vertinimo ataskaitas.  
 
Šiuo tikslu, VRM užsakymu pagal 2009 m. balandžio 6d. sutartį Nr.1VL-89  UAB „Ekonomin÷s 
konsultacijos ir tyrimai“ atliko ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių vertinimą 
ir pareng÷ galutinę vertinimo ataskaitą. 
 

Šios sutarties tikslas: 

� Atlikti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio 
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio 
„Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 
(proc.)“  (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) ir 3 uždavinio 
„Gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ 
priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir 
savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ (toliau – 
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) įgyvendinimo vertinimą ir parengti 
vertinimo ataskaitą . 

 
Siekiant s÷kmingo suformuluoto sutarties tikslo įgyvendinimo, nuosekliai sprendžiami šie 
uždaviniai:  

� sukurti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ skaičiavimo metodiką 
(toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio metodika); 

� sukurti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ skaičiavimo metodiką 
(toliau - ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio metodika); 

� atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias 
apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ pradin÷s situacijos 
analizę, vertinimą ir tyrimą, nustatant rodiklio pradinį bazinį dydį (kiekybine išraiška); 

� atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ pradin÷s situacijos analizę, 
vertinimą ir tyrimą, nustatant rodiklio pradinį bazinį dydį (kiekybine išraiška); 

� parengti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ prognozes 2009–2015 
metais ir rezultatų interpretacijos pagrindinius principus; 
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� parengti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.) prognozes 2009–2015 
metais ir rezultatų interpretacijos pagrindinius principus. 

 

2 uždavinio rodiklio vertinimas 
 
Ministerijų tyrimo vykdymo ir rezultatų interpretavimo metu nustatyta, kad: 

� Galutin÷ rezultato rodiklio reikšm÷ priklauso nuo 2 veiksnių: ministerijos svarbos 
finansiniu aspektu - valstyb÷s išlaidų dalies, kurias apima veiklos valdymo sistema 
kiekvienoje ministerijoje atskirai, bendrose analizuojamose valstyb÷s išlaidose, t. y. 
sumin÷se visų ministerijų valstyb÷s išlaidose (suminiame biudžete) ir nuo veiklos valdymo 
sistemų įdiegtumo lygio kiekviename analizuojamame subjekte (atskirose ministerijose); 

� Prognozuojant valstyb÷s išlaidas, kurias apima visos ministerijos, remiamasi valstyb÷s 
išlaidų lygio 2009 m. perk÷limo į tolimesnius metus alternatyva, tokiu būdu darant 
prielaidą, kad tiek 2010 m., tiek 2011 m., tiek atitinkamai ir kiekvienais metais iki 2015 
metų valstyb÷s išlaidos, kurias apima visos ministerijos sudarys 19,657 mln. Lt; 

� 2006 metais net 67 proc. suminių valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, 
patenka tik į 3 ministerijų kompetenciją: LR FM, LR ŽŪM ir LR SADM. Ši dalis 2009 
metais atitinkamai sudar÷ 60 proc. visų valstyb÷s išlaidų. Nuo šiose trijose ministerijose 
diegiamų veiklos valdymo sistemų funkcionavimo didžiąja dalimi ir priklauso pagrindinis 
šiame projekte analizuojamas rezultatyvumo rodiklis; 

� ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklis 2006 m. sudar÷ 39 proc. 2009 metų 
laikotarpyje valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14 
ministerijų, dalis nežymiai auga iki 42 proc. 2009 metais, kas vidutiniškai sudaro apie 1 
proc. per metus; 

� Atsižvelgiant į siektinas rezultato rodiklio reikšmes (48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms 
iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis)), matyti, kad 
dabartiniais skaičiavimais ir prognoz÷mis, esant ministerijų suplanuotiems ir nurodytiems 
VVS tobulinimo tempams min÷tas rodiklis nebus pasiektas.  

� Kritinę reikšmę rezultato rodiklio reikšmei ateityje tur÷s LR FM, LR SADM ir LR ŽŪM 
veiklos. Taigi, atidžiau kontroliuojant, papildomai skiriant pastangų ir išteklių VVS 
tobulinti šiose pamin÷tose trijose ministerijose, įmanoma pasiekti ir net viršyti užsibr÷žtą 
rezultato rodiklio reikšmę. Rezultato rodiklio prognozuojamam ir ateityje faktiniam 
atotrūkiui eliminuoti vienareikšmiškai reikšmingos įtakos tur÷s ir VORT projektas, 
vykdomas LR Ministro Pirmininko tarnyboje. 

 
Rekomenduojama šioje ataskaitoje pateiktą metodiką ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio priemon÷s 
„Veiklos valdymo tobulinimas“ steb÷senos rodiklių rezultato rodiklio vertinimą atlikti kas antri 
metai. 
 

3 uždavinio rodiklio vertinimas 
 

� 2006 m. 3 uždavinio rodiklio bazinis dydis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, 
kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 3,2 proc. bendro valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžeto, 2008 m. - 10,5 proc (palyginimui rodiklio bazinis dydis nuo 
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valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) - 4,3 proc., 2008 m. - 13 proc.; nuo 
savivaldybių biudžeto bazinis dydis 2006 m.  – 0,3 %., 2008 m. - 2,8 proc.).   

� Prognozuojama, kad 2015 m. 3 uždavinio rodiklis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos (toliau KVS) sudarys 21,4 proc. viso 
valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto (palyginimui 2015 m. prognozuojamas rodiklis nuo 
valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms)  - 20 proc., nuo savivaldybių biudžeto - 
23,8 proc.), kai siektina reikšm÷ laikotarpio pabaigoje yra 25 proc..   

� Tik ÷tina, kad realiai 3 uždavinio rezultato rodiklio reikšm÷s gali būti didesn÷s, nei 
parod÷ tyrimas. Tai paaiškinama, tuo kad tyrime rodiklis skaičiuojamas įvertinant 
respondentų pateiktus duomenis, kurie apima tik apie 60 proc. viso valstyb÷s (be dotacijų 
savivaldyb÷ms) ir 50 proc. savivaldybių biudžeto. Tik÷tina, kad tarp valstyb÷s įstaigų ir 
institucijų bei savivaldybių nedalyvavusių tyrime, yra įstaigų įsidiegusių arba planuojančių 
įsidiegti kokius nors KVS instrumentus analizuojamu laikotarpiu.  

� Vertinimo rezultatai rodo, kad prognozuojamos 3 uždavinio rodiklio reikšm÷s 2015 m. yra 
arti siektinos reikšm÷s (nuo valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto 21,4 proc.; nuo valstyb÷s 
biudžeto 20 proc. ir nuo savivaldybių biudžeto 23,8 proc.), tačiau, įvertinus, kad tyrime 
dalyvavo tik apie pus÷ valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų, realiai šios reikšm÷s 
yra didesn÷s. Tik ÷tina, kad laikotarpio pabaigoje rodikliai bus pasiekti ar net viršyti.  

� Apibendrinant galima teigti, kad daugiausia KVS instrumentų visose įstaigų grup÷se 
(ministerijose, teismuose, kitose valstyb÷s institucijose ir įstaigose, savivaldyb÷se) bus 
įdiegta 2010-2012 m. laikotarpyje, tai siejama su ESF paramos panaudojimu kokyb÷s 
vadybos sistemų diegimui. Be ESF paramos mažai tik÷tina, kad šis rodiklis būtų pasiektas 
iki 2015 m. Tai iliustruoja gan žemos rodiklių reikšm÷s 2006-2008 m. ir prognozuojamas 
ženklus rodiklio augimas po 2010 m.  

� Nors diegiamų KVS instrumentų įvairov÷ gan plati (iš viso 12 skirtingų KVS 
instrumentų), visose įstaigų grup÷se daugiausia diegiami tokie KVS instrumentai kaip 
„Vieno langelio principas“, ISO 9001 standartas ir Bendrojo vertinimo modelis.  

 

Rekomenduojama kitais laikotarpiais 3 uždavinio rodiklio vertinimą supaprastinti. Atliktas tyrimas 
buvo reikalingas esamos situacijos įvertinimui ir rodiklio bazinio dydžio nustatymui, kadangi šios 
informacijos reikalingos vertinimui kitu būdu nebuvo galima surinkti. Vertinant 2009-2015 
laikotarpį, rekomenduojama duomenis gauti užklausos būdu iš dviejų šaltinių - finansiniai 
duomenys gaunami iš LR Finansų ministerijos  ir duomenys apie įdiegtus KVS instrumentus iš ESF 
agentūros.  Tatip pat tyrimas gali būti vykdomas rečiau, nei kas metai.  
 
 
Paslauga suteikta įgyvendinant Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir Lietuvos Respublikos bendrai 
finansuojamą projektą, vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083 / 
2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260 / 1999. 
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SUMARY 
 

One of the prerequisites for the countries accessed to the financing by EU Structural Funds is an 
overall (or partial) assessment of EU financed programmes. According to the national legislation in 
the Republic of Lithuania the responsibility for the goal 2 „Improve activity management, 
implement EU policies better and improve structure of public administration“ and goal 3 „Improve 
regulation of economic activity and service provision to residents and business“ of the priority 
direction 4 „Fostering administrative competences and increasing efficiency of public 
administration“ is assigned to the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania. During the 
whole programming period of 2007 – 2013, as indicated in the plan for the assessment of EU 
Structural support, the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania is expected to 
implement the assessment of goals 2 and 3 of the priority direction 4 respectively and to provide 
with the assessment reports.  
 
To implement this the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania on 2009/04/06 signed an 
agreement with UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ No. 1VL-89. The overall goal of the 
agreement is to perform an assessment of and provide corresponding reports on the Operational 
Programme‘s for the Development of Human Resources 2007-2013 priority direction 4 “Fostering 
administrative competences and increasing efficiency of public administration“ goal 2 „Improve 
activity management, implement EU policies better and improve structure of public administration“ 
tool‘s „Improvement of activity management“ result indicator „Part of state expenditure which 
comprises activity management systems in all 13 ministries (percent)“ (further - OPDHR P4 G2) 
and goal 3 „Improve regulation of economic activity and service provision to residents and 
business“ tool „Public service quality initiatives“ result indicator „Part of state and municipality 
expenditures which are comprised of quality management systems (percent)“ (further - OPDHR P4 
G3). 
To successfully achieve the main goal of the agreement the following objectives are 
intredependently being solved: 

• To establish the assessment methodology for the calculation of OPDHR P4 G2;  
• To establish the assessment methodology for the calculation of OPDHR P4 G3;  
• To implement the analysis, evaluation and research of the basic situation in order to 

quantitavely explore the basic value of the result indicator for the OPDHR P4 G2;  
• To implement the analysis, evaluation and research of the basic situation in order to 

quantitavely explore the basic value of the result indicator for the OPDHR P4 G3;  
• To prepare the forecasts for the period 2009 – 2015 for the result indicator for the OPDHR 

P4 G2 and establish key results‘ interpretation principles;  
• To prepare the forecasts for the period 2009 – 2015 for the result indicator for the OPDHR 

P4 G3 and establish key results‘ interpretation principles;  
 
Assessment of the OPDHR P4 G2 
 
After the research in all 14 ministries in the Republic of Lithuania it is found that: 

• The final value of the result indicator depends on 2 key parameters: the financial role of the 
ministry comprising of part of state expenditure which comprises activity management 
systems in the ministry with respect to total state expenditure which comprises activity 
management systems and on the level of the performance management system development 
in each ministry;  

• The forecasting of state expenditure which comprises activity management systems is 
sufficiently complicated due to complex structural reforms and economic recession taking 
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place in the state. Despite an assumption was taken that the level state expenditure at the 
year 2009 is to be further transferred for the following years until 2015 and comprise 19,657 
mln. LTL;  

• In the year 2006 almost 67 percent of the state expenditure which comprises activity 
management systems was covered by only 3 ministries: Ministry of Finance, Ministry of 
Agriculture and Ministry of Social Security and Labour. This part amounted to 60 percent in 
2009. The result indicator is significantly dependant on the development level of activity 
management systems in aforementioned ministries;  

• Result indicator of OPDHR P4 G2 amounted to 39 percent in 2006 and correspondingly in 
2009 – 42 percent resulting in an average increase by 1 percent point annually;  

• Taking into account expected value of the result indicator (48 percent (excluding subsidies 
to municipalities from state budget according to data of year 2006)) it is foreseen that on the 
basis of current assumptions and forecast the indicator‘s value will not be reached;  

• The critical impact on result indicator‘s value in the future would be hold by 3 ministries 
(Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Ministry of Social Security and Labour). 
Therefore, assigning more resources and taking tighter control and focus on the 
development of activity management systems in these institutions might result in successful 
reach of the expected result indictaor‘s value. The forecasted value of the result indicator as 
well as it‘s real value in the future is highly dependant on initiated improvement project „the 
development of the result based activity“ in the Prime Minister‘s platform.  

 
The methodology provided for the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania by 
management consultants is expected to be used each second year (2011, 2013 and 2015 
correspondingly). 
 
Assessment of the OPDHR P4 G3 
 

• The basic OPDHR P4 G3 value (of the year 2006) part of state and municipality 
expenditures which are comprised of quality management systems (percent) is 3,2 
percent, in 2008 – 10,5 percent from the state and municipal budgets (for comparison 
the indicators value from state budget (without subsidies to the municipalities) in 2006 is 4,3 
percent, from total municipal budget in 2006 is 0,3 percent, in 2008 – 2,8 percent.); 

• It is forecasted that in 2015 the OPDHR P4 G3 value from state and municipal budget 
would reach 21,4 percent (for comparison OPDHR P4 G3 value from state budget (without 
subsidies to he municipalities) would be 20 percent; the value from the total municipalities 
budget would be 23,8 percent in 2015.);  

• It is presumed that OPDHR P4 G3 indicator‘s values from state and from municipal 
budgets might be higher then indicated by this research results. This can be explained 
through the fact that the indicator is calculated taking into account the data provided by the 
respondents covering only ca 60 percent of total state’s budget (without subsidies to 
municipalities) and ca 50 percent of total municipal budget. It is possible that respondents, 
which have not participated in the research might also implement (or already have) 
appropriate quality management tools;  

• The assessment results indicate that the forecasted indicator’s value is relatively close 
to the targeted value of 25 percent in 2015 (21,4 percent from total state and municipal 
budget; 20 percent from state budget and 23,8 percent form total municipal budget). 
Nevertheless, taking into account that the research covered only approximately ½ of all 
respondents, in reality the actual value of indicator is higher. Therefore, in the end of the 
analyzed period the indicator is expected to climb up and even exceed targeted value;  

• In general, it might be concluded that the majority of quality management tools would be 
implemented in all types of institutions (ministries, courts, other institutions, municipalities) 
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in the period of 2010 – 2012. This is related to the use of EU structural support for this goal. 
Without EU financial support the probability to reach targeted value is practically 
insignificant – this is already illustrated by low values of analyzed indicator in 2006 – 2008;  

• Although the variety of quality management tools to be implemented is very wide (more 
than 12) the majority of tools to be implemented are: single window principle, ISO 9001 
and Common Assessment Framework. 

 
In the future it is recommended to simplify the assessment framework for the OPDHR P4 G3 result 
indicator. The research performed by the consultant was of utmost importance to identify and 
evaluate current situation related to the quality management tools and identification of the base 
value of the indicator due to inexistence of nor primary nor secondary data related to the issue. 
Assessing the period of 2009 – 2015 it is recommended to source the data from two ways: financial 
data from the Ministry of Finance and data on quality management tools implemented from ESF 
agency. Also, the evaluation is recommended to be performed less frequently then once per year.  
 
The evaluation services were accomplished pursuant to 2006/07/11 Council Regulation No. 
1083/2006 during the commonly financed project between European regional development fund 
and the Republic of Lithuania.  
 
.
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ĮVADAS 
 
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, gauna ES struktūrinę paramą. Vienas iš 
reikalavimų paramą gaunančioms valstyb÷ms yra reikalavimas atlikti ES finansuojamų programų 
(ar jos dalies) vertinimą. 
 
LR Vyriausyb÷s 2007 m. spalio 17d. nutarimu Nr. 1139 „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų 
pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant  Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ LR Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM) 
pavesta atlikti tarpin÷s institucijos funkcijas, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą (toliau – ŽIPVP). 
Šiuo nutarimu nustatyta, kad VRM pagal kompetenciją tur÷s dalyvauti atliekant veiksmų programos 
steb÷seną, rengti ir teikti vadovaujančiai institucijai (LR Finansų ministerijai) informaciją, kurios 
reikia veiksmų programų metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti.  
 
Šią funkciją VRM atlieka koordinuodama ŽIPVP 4 prioriteto “Administracinių geb÷jimų 
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinamas” įgyvendinimą.  LR Vyriausyb÷s 2008 
m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 “D÷l žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo 
pavirtinimo“ VRM paskirta atsakinga institucija už šio prioriteto  įgyvendinimo priemones „Veiklos 
valdymo tobulinimas“ ir „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“.  
 
Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. ES tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nuostatomis ir atsižvelgiant į veiksmų 
programų įgyvendinime dalyvaujančių institucijų poreikius, 2007-2013 m. programavimo 
laikotarpiu turi būti atliekamas einamasis vertinimas. Siekiant užtikrinti ES struktūrin÷s paramos 
vertinimą LR Finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įstatymu Nr. 1K-018 patvirtintas ES 
struktūrin÷s paramos vertinimo planas. Šiame plane numatyta, kad VRM turi atlikti ŽIPVP 4 
prioriteto 2 uždavinio „ Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio „Valstyb÷s 
išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ (toliau – ŽIPVP 
4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio) ir 3 uždavinio „Gerinti ekonomin÷s veiklos 
reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s 
iniciatyvos“ rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos 
sistemos, dalis (proc.)“ (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklio) vertinimus 
ir parengti vertinimo ataskaitas.  
 
Šiuo tikslu, VRM užsakymu pagal 2009 m. balandžio 6d. sutartį Nr.1VL-89  UAB „Ekonomin÷s 
konsultacijos ir tyrimai“ atliko ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių vertinimą 
ir pareng÷ galutinę vertinimo ataskaitą. 
 
Sutarties įgyvendinimo tikslai ir uždaviniai 
 

Šios sutarties tikslas: 

� Atlikti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio 
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio 
„Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 
(proc.)“  (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) ir 3 uždavinio 
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„Gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ 
priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir 
savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ (toliau – 
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) įgyvendinimo vertinimą ir parengti 
vertinimo ataskaitą . 

 
Siekiant s÷kmingo suformuluoto sutarties tikslo įgyvendinimo, nuosekliai sprendžiami šie 
uždaviniai:  

� sukurti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ skaičiavimo metodiką 
(toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio metodika); 

� sukurti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ skaičiavimo metodiką 
(toliau - ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio metodika); 

� atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias 
apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ pradin÷s situacijos 
analizę, vertinimą ir tyrimą, nustatant rodiklio pradinį bazinį dydį (kiekybine išraiška); 

� atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ pradin÷s situacijos analizę, 
vertinimą ir tyrimą, nustatant rodiklio pradinį bazinį dydį (kiekybine išraiška); 

� parengti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ prognozes 2009–2015 
metais ir rezultatų interpretacijos pagrindinius principus; 

� parengti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.) prognozes 2009–2015 
metais ir rezultatų interpretacijos pagrindinius principus. 

 
 
Ataskaitos strukt ūra 
 
Šios ataskaitos pirmajame skyriuje Vertinimo tikslai ir kontekstas  trumpai aprašome vykdomo 
vertinimo pagrindą, tikslus ir uždavinius, metodiką bei vertinimo eigą.  
 
Antrajame skyriuje Vertinimo rezultatai  pateikiame ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių rodiklių 
vertinimo rezultatus -  rodiklių pradin÷s situacijos analizę, bazines reikšmes ir prognozes 2009-2015 
m. 
 
Trečiajame skyriuje Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateikiame ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 
uždavinių rodiklių vertinimo pagrindines išvadas ir rekomendacijas. 
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1 BENDRA INFORMACIJA IR VERTINIMO KONTEKSTAS 
 

1.1.1 Lietuvos 2007–2013 m. ES strukt ūrin÷s paramos panaudojimo strategija ir 
veiksm ų programos 

ES struktūrin÷ parama Lietuvai 2007–2013 m. teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai 
įgyvendinti.  Lietuvai 2007-2013 m. laikotarpiu skirta iš viso 23 394,42 mln. Lt ES struktūrin÷s 
paramos 1. 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje (patvirtinta Europos 
Komisijos 2007 m. balandžio 26d.) nustatytas pagrindinis ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama 
nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Strategijos tikslas įgyvendinamas per Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas (paveikslas 1).  

Paveikslas 1. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin ÷s paramos panaudojimo strategijos programos 

 

Šaltinis:  ES Struktūrin÷ parama 2007-2013 metams.  <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija>> 

 

                                                 
1ES Struktūrin÷ parama 2007-2013 metams.  <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija> 

1.1 Vertinimo pagrindas 

3. Prioritetas. Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas 

 

4. Prioritetas. 
Administracinių geb÷jimų 

stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 

didinimas 

2. Prioritetas. Mokymasis 
visa gyvenimą 

 

1. Prioritetas. Kokybiškas 
užimtumas ir socialin÷ 

apr÷ptis 

Žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros veiksmų 

programa 

Ekonomikos augimo 
veiksmų programa 

Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 

programa 
 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin ÷s paramos panaudojimo strategija 
 

1. Prioritetas ... 

 

..... 

 

2. Prioritetas ... 

 

.... 
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1.1.2 Žmogišk ųjų ištekli ų pl÷tros veiksm ų programa 
 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. rugs÷jo 24 
d.) (toliau - ŽIPVP) skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes 
investicijos į Lietuvos žmonių žinias, geb÷jimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį 
ūkio augimą. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programai skirta 13,8 proc. (3 228,43 mln. Lt) 
visos ES struktūrin÷s paramos l÷šų. Šios veiksmų programos 4 prioritetui „Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ skirta – 2,5 proc. (584,86 
mln. Lt) 2  (paveikslas 2).  

 
Paveikslas 2. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa 
 

 

Šaltinis :ES Struktūrin÷ parama 2007-2013 metams.  <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija> 

Santrumpos: ESF – Europos socialinis fondas 

 
ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio priemonei „Veiklos valdymo tobulinimas“ įgyvendinimui 
numatytos skirti iki 6,8 mln ES l÷šų. Priemon÷s finansavimo planas pateiktas lentel÷je 1.  
 

                                                 
2 ES Struktūrin÷ parama 2007-2013 metams.  <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija> 

1 uždavinys 
tobulinti žmogiškųjų 
išteklių valdymą bei 

stiprinti 
administracinius 

geb÷jimus valstyb÷s 
tarnyboje 

 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa – ESF 
13,8 proc. ES struktūrin÷s paramos - 3 228,43 mln. Lt 

 

2 uždavinys  
gerinti veiklos 

valdymą, geriau 
įgyvendinti ES 

politikas, tobulinti 
viešojo 

administravimo 
struktūrą 

3 uždavinys 
gerinti ekonomin÷s 

veiklos 
reglamentavimą, 
paslaugų teikimą 

gyventojams ir verslui 
 

IV. Prioritetas. Administracini ų geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas.  

 

2,5 proc. ES struktūrin÷s paramos - 584,86 mln. Lt 

VP1-4.3-VRM-01-V 
priemon÷ „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷s 

iniciatyvos“ 
 

ES l÷šos iki 80,43 
mln.Lt 

 

VPI-4.2-VRM-01-V 
priemon÷ „Veiklos 

valdymo tobulinimas“ 
 
 

ES l÷šos iki  
6,8 mln. Lt  
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Lentel÷ 1. Priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ finansavimo planas   
Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai 
ES fondų l÷šos – iki nacionalin÷s projektų l÷šos Iš viso 

Lietuvos 
Respublikos 
valstyb÷s biudžeto 
l÷šos – iki 

savivaldybių 
biudžetų l÷šos – ne 
mažiau kaip 

kiti piniginiai 
ištekliai, kuriais 
disponuoja 
valstyb÷, – ne 
mažiau kaip 

kitų juridinių ir 
(arba) fizinių 
asmenų l÷šos – ne 
mažiau kaip 

 
 
 
 
 
 
6 800 000 1 200 000 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
8 000 000 

Šaltinis: ES Struktūrin÷ parama 2007 - 2013 m. (LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-04-14)  < 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000117d> 
 
 
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ įgyvendinimui 
numatyta skirti iki 80,43 mln.Lt ES l÷šų. Priemon÷s finansavimo planas pateiktas lentel÷je 2.  
 
Lentel÷ 2. Priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ finansavimo planas  (litais) 
Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai 
ES fondų l÷šos – iki nacionalin÷s projektų l÷šos Iš viso 

Lietuvos 
Respublikos 
valstyb÷s biudžeto 
l÷šos – iki 

savivaldybių 
biudžetų l÷šos – ne 
mažiau kaip 

kiti piniginiai 
ištekliai, kuriais 
disponuoja 
valstyb÷, – ne 
mažiau kaip 

kitų juridinių ir 
(arba) fizinių 
asmenų l÷šos – ne 
mažiau kaip 

 
 
 
 
 
80 430 000 7 096 764 7 096 765 0 

 
0 

 

 
 
 
 
 
94 623 529 

Šaltinis: ES Struktūrin÷ parama 2007 - 2013 m. (LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-04-14) < 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001180> 
 
 
1.2 Priemonių įgyvendinimo steb÷jimas  
 
Vienas iš reikalavimų ES paramą gaunančioms valstyb÷ms yra reikalavimas atlikti ES 
finansuojamų programų (ar jos dalies) vertinimą. LR norminiais aktais atsakomyb÷ už ŽIPVP 4 
prioriteto 2 uždavinio priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ ir 3 uždavinio priemon÷s „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ steb÷jimą priskirta Vidaus reikalų ministerijai (toliau - VRM). Visu 
2007-2013 m. programavimo laikotarpiu, kaip numatyta patvirtintame ES struktūrin÷s paramos 
vertinimo plane, VRM atsakinga atlikti ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių 
vertinimą ir parengti vertinimo ataskaitas. 3  
 
Veiksmų programos įgyvendinimo steb÷jimas remiasi išsamia ir suderinta steb÷senos rodiklių 
sistema. Kiekvienam veiksmų programos uždaviniui nustatyti kiekybiniai (išreikšti skaičiais) 
rodikliai.  Stebint programos įgyvendinimą pagrindinis d÷mesys (programos įgyvendinimo rodikliai 
- matuoja tik veiksmų programos įgyvendinimo poveikį) skiriamas produkto ir rezultato lygio 
rodikliams t.y rodikliams, kurių pasiekimą lems tik pagal konkretų veiksmų programos prioritetą 
įgyvendinami projektai. Periodiškai vykdoma, programos rodiklių steb÷sena užtikrina, kad esant 

                                                 
3  
LR Vyriausyb÷s nutarimas 2007-10-17 Nr. 1139 „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“. Valstyb÷s 
žinios: 2007, Nr. 114-4637.  
LR Finansų ministro įsakymas 2008-01-15 Nr. 1K-018 „D÷l ES struktūrin÷s paramos vertinimo plano patvirtinimo”. 
Valstyb÷s žinios: 2008-01-22 Nr.9-314  
LR Vyriausyb÷s nutarimas 2008-07-23 Nr. 789 „D÷l Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“ . Valstyb÷s žinios: 2008-08-21 Nr.95-3722.  
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poreikiui laiku butų imtasi koreguojamų veiksmų. Tokiu būdu užtikrinama programos 
įgyvendinimo s÷km÷.  
 
ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ steb÷senos rodikliai 
pateikti lentel÷je 3.  
 
Lentel÷ 3. Priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 

Rodiklio 
tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 
Kiekybin ÷ išraiška 
laikotarpio pabaigoje 
(2015 metais) 

Rodiklio paskirtis  

Rezultato  

valstyb÷s išlaidos, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 
(13) ministerijose 

procentai 

48 (be dotacijų 
savivaldyb÷ms iš 
Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s biudžeto, 
2006 metų 
duomenimis) 

veiksmų programos rodiklis 

Produkto 
ministerijose įdiegtos veiklos 
valdymo sistemos (iš visų 
ministerijų) 

skaičius/ 
procentai 

1/100 veiksmų programos rodiklis 

Šaltinis: ES Struktūrin÷ parama 2007 - 2013 m. (LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-04-14) 
<http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000117d> 
 
LR Vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-489 „D÷l 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „“Administracinių geb÷jimų 
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” įgyvendinimo priemon÷s VP1-4.2-
VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“ įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo 
metodikos parvirtinimo“ (Valstyb÷s žinios: 2009-01-20 Nr.7-248) nuostatos teigia, kad: rodiklis bus 
pasiektas, kai valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 
bus 48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš valstyb÷s biudžeto, pagal 2006 m. duomenis). Valstyb÷s 
išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos, dalis bus skaičiuojama nuo bendro biudžeto. 
Rodiklio pasiekimo reikšm÷ bus nustatoma, parengus valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos 
valdymo sistemos visose 13 ministerijų, skaičiavimo metodiką, periodinių tyrimų būdu. 
 
Atsižvelgiant į šioje ataskaitoje pateiktą ministerijų tyrimo vykdymo eigos aprašymą, priemonių, 
skirtų tobulinti veiklos valdymo sistemą inertiškumą bei santykinai nedidelį struktūrinių pokyčių 
kiekį, o tai pat ir skatinant taupyti laiko ir materialinius išteklius (kurių reikia kasmetiniam 
ministerijų tyrimo atlikimui) rekomenduojama šioje ataskaitoje pateiktą metodiką ŽIPVP 4 
prioriteto 2 uždavinio priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ steb÷senos rodiklių rezultato 
rodiklio vertinimą atlikti kas antri metai. 
 
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ steb÷sena 
vykdoma vadovaujantis lentel÷je 4 pateiktais rodikliais.  
 
Lentel÷ 4. Priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ įgyvendinimo steb÷senos rodikliai  

 „Rodiklio 
tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Kiekybin ÷ išraiška 
laikotarpio pabaigoje  

(2015 metais) 
Rodiklio paskirtis 

Rezultato valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, 
kurias apima kokyb÷s vadybos 
sistemos 

procentai 25 veiksmų programos rodiklis 

įdiegtos kokyb÷s vadybos 
sistemos savivaldybių 
administravimo subjektuose / 
valstybinio administravimo ir 
kituose viešojo administravimo 
subjektuose 

skaičius 30 
(15/15) 

papildomas rodiklis, kurio reikia 
Viešojo administravimo pl÷tros 
iki 2010 metų strategijos 
įgyvendinimo steb÷senai atlikti 
(papildo 3 uždavinio produkto 
rodiklį) 

Produkto 

vykdant kokyb÷s vadybos 
metodų taikymo Lietuvos viešojo 

skaičius 3 papildomas rodiklis, kurio reikia 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
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 „Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas Matavimo 
vienetas 

Kiekybin ÷ išraiška 
laikotarpio pabaigoje  

(2015 metais) 
Rodiklio paskirtis 

 administravimo institucijose ir 
įstaigose steb÷seną, atlikti 
tyrimai 

veiksmų programos 4-ojo 
prioriteto 3-iojo uždavinio 
steb÷senai atlikti“. 

Šaltinis: ES Struktūrin÷ parama 2007 - 2013 m. (LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-04-14) 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001180; 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354347>4 
 
LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-170 „D÷l 2007–2013 M. 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas 
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemon÷s VP1-4.3-VRM-01-V 
„Viešųjų paslaugų iniciatyvos“ įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ (Valstyb÷s žinios: 2009-05-08 Nr.52-2072)  nuostatos teigia, kad: šios priemon÷s 
rezultato rodiklis „Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis 
(proc.)“ bus pasiektas, kai valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias apims įdiegtos kokyb÷s vadybos 
sistemos, bus 25 proc. nuo bendro valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžeto. Šio rodiklio pasiekimo 
reikšm÷ bus nustatoma, parengus valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos 
sistemos, skaičiavimo metodiką periodinių tyrimų būdu. 
 
 
1.3 Vertinimo tiklas ir uždaviniai  
 
 Vertinimo tikslas: 

� Atlikti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio 
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio 
„Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 
(proc.)“  (toliau – ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) ir 3 uždavinio 
„Gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ 
priemon÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir 
savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ (toliau – 
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklis) įgyvendinimo vertinimą ir parengti 
vertinimo ataskaitą . 

 
Vertinimo uždaviniai: 

� Vertinimo ataskaitoms parengti, sukurti dvi metodikas, kurios leistų atlikti 2 ir 3 uždavinių 
įgyvendinimo rodiklių pradinę situaciją bei skaičiuoti rodiklių pokyčius; 

� Atlikti 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių pradin÷s situacijos analizę, vertinimą ir 
tyrimą; 

� Nustatyti 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių bazinius dydžius; 

� Parengti 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo rodiklių prognozes 2009-2015 m.; 

                                                 
4 LR Vyriausyb÷s nutarimas 2008-07-23 Nr. 789 „D÷l Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“ . Valstyb÷s žinios: 2008-08-21 Nr.95-3722. 
LR Vyriausyb÷s nutarimas 2009-09-30 Nr. 1234 „D÷l Lietuvos respublikos vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimo 
Nr. 789 „D÷l Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo. Valstyb÷s žinios: 2009-
10-10, Nr. 121-5202  
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� Identifkuoti europos socialionio fondo finansuoto veiklos valdymo sistemų tobulinimo 
ind÷lį; 

� Identifkuoti europos socialionio fondo finansuoto kokyb÷s vadybos sistemų diegimo 
ind÷lį; 

� Įvertinti ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą ir efektyvų panaudojimą, rodiklių pokyčius. 

 
 
1.4 Vertinimo laikas  
 
ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių vertinimas bus atliekamas per visą 2007-2013 m. laikotarpį. Šis 
vertinimas apima 2006-2015 m. laikotarpį. Vertinimas buvo vykdomas 2009 m. balandžio- 
gruodžio m÷nesiais.   
 
 
1.5 Vertinimo eiga 
 
Remiantis vykdomos sutarties technine užduotimi ir UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ 
pateiktu pasiūlymu, kurie yra šios sutarties dalis, ŽIPVP 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių įgyvendinimo 
rodiklių vertinimas  buvo vykdomas 6 etapais:  

� 1 etapas. Teorinių veiklos valdymo sistemos (VVS) ir kokyb÷s vadybos sistemos (KVS) 
modelių parengimas; 

� 2 etapas. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima VVS ir valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias 
apima KVS steb÷senos modelių (metodikų) parengimas; 

� 3 etapas. Tipinių VVS ir KVS tyrimo klausimynų parengimas; 

� 4 etapas. Faktin÷s VVS ministerijose ir KVS valstyb÷s ir savivaldybių institucijose ir 
įstaigose diegimo situacijos  analiz÷; 

� 5 etapas. Planuojamų diegti VVS ministerijose ir KVS valstyb÷s ir savivaldybių 
institucijose ir įstaigose analiz÷; Rodiklio prognoz÷s 2009-2015; 

� 6 etapas. Galutin÷s 2 ir 3 uždavinių rodiklių vertinimo ataskaitos parengimas. 
 
Ši ataskaita yra galut÷ vertinimo atasakita ir apima visus 6 etapus.  
 
 
1.6 Vertinimo metodika 

 

1.6.1 4 prioriteto 2 uždavinio rodiklio metodologija 

 
Metodika 

 
Projekto įgyvendinimo metu Vykdytojo atstovai, remdamiesi suformuluotu veiklos valdymo 
sistemos (VVS) funkcionavimo tikrinimo koncepciniu modeliu, atsižvelgdami į Lietuvos 
Respublikos ministerijų ir jų atskaitomyb÷s struktūrą bei remdamiesi Pasaulio banko išleistame 
valstyb÷s išlaidų valdymo vadove pateiktu tyrimo instrumentu, projekto tikslams pasiekti sukūr÷ 
tipinį ministerijų tyrimą ir adaptavo jame naudojamą instrumentą (klausimyną). Su Užsakovu 
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Tarpin÷s ataskaitos pateikimo metu galutinai suderinus koncepcinį VVS modelį, kitame projekto 
vykdymo etape Vykdytojas atliko pilotinį tyrimą - ministerijų apklausą. 
 
Tyrimo tikslas – remiantis sudarytu veiklos valdymo sistemos modeliu nustatyti kiekvienos 
ministerijos VVS įdiegtumo lygį bei atsižvelgiant į su valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos 
valdymo sistemos ministerijose sampratą ir susijusias prielaidas, identifikuoti bazinį bei prognozinį 
ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo 
didinimas“ 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklį „Valstyb÷s 
išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“. Šio tikslo 
pasiekimui išskirti tyrimo uždaviniai: 

� išsiaiškinti, kokiais kiekvienam VVS etapui būdingais bruožais pasižymi ministerijos ir 
tokiu būdu suskaičiuoti VVS įdiegtumo lygį visose ministerijose atskirai; 

� apibr÷žti, kokią įtaką skaičiuojamam rodikliui turi kiekvienos ministerijos biudžetas 
(valstyb÷s išlaidos); 

� tarpusavyje palyginti, kaip skirtingos ministerijos vykdo VVS diegimą ir identifikuoti 
didžiausius nuokrypius nuo siektino rezultato; 

� atskleisti, į kurių ministerijų VVS diegimą labiausiai reikia koncentruoti pastangas, norint 
pasiekti užsibr÷žtą rezultato rodiklį. 

 
Ši skaičiavimo metodika skirta Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 4 programos 2 uždavinio 
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo 
struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato rodiklio „valstyb÷s išlaidos, kurias 
apima veiklos valdymo sistemos visose (13) ministerijose“ reikšmei nustatyti. 

 
Metodikos uždaviniai 

 
Kuriant ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio skaičiavimo metodiką keliami šie 
pagrindiniai uždaviniai t.y. kad: 

� Remiantis šia metodika būtų galima išanalizuoti pradinę ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio 
įgyvendinimo rodiklio situaciją, kiekybine išraiška nustatyti pradinį rodiklių dydį bei 
skaičiuoti rodiklių pokyčius;  

� Metodika leistų įvertinti, steb÷ti ir, esant poreikiui, įtakoti išlaidų į ministerijų veiklos 
valdymo sistemų (toliau – VVS) diegimo rezultatyvumą; 

� Metodika leistų palyginti skirtingų ministerijų situaciją tarpusavyje, išlaidų santykines 
apimtis ir rezultatyvumą;  

� Metodika būtų praktinio taikomojo pobūdžio ir leistų VRM savarankiškai atlikti ŽIPVP 4 
prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio vertinimą visu ES struktūrin÷s paramos vertinimo 
laikotarpiu. 

 
Analizuojam ų subjekt ų sąrašas 

 
Remiantis šio projekto vykdymui suformuluota technine užduotimi kuriama rodiklio skaičiavimo 
metodika taikytina“ visose (13) ministerijų“. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimo metu 
analizuojamų subjektų sąrašą papild÷ naujai įsteigta LR Energetikos ministerija, formuluojant 
skaičiavimo metodiką siūlome analizuojamų subjektų sąrašą papildyti nauju subjektu (lentel÷ 5) 
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Lentel÷ 5. Analizuojamų subjektų sąrašas ir jų kodavimas 

Subjektas Subjekto kodas Asignavimų 
(biudžeto) kodas 

LR Aplinkos ministerija S1 B1 
LR Energetikos ministerija S2 B2 
LR Finansų ministerija S3 B3 
LR Krašto apsaugos ministerija S4 B4 
LR Kultūros ministerija S5 B5 
LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija S6 B6 
LR Susisiekimo ministerija S7 B7 
LR Sveikatos apsaugos ministerija S8 B8 
LR Švietimo ir mokslo ministerija S9 B9 
LR Teisingumo ministerija S10 B10 
LR Užsienio reikalų ministerija S11 B11 
LR Ūkio ministerija S12 B12 
LR Vidaus reikalų ministerija S13 B13 
LR Žem÷s ūkio ministerija S14 B14 
Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ 

 
Veiklos valdymo sistema, jos diegimo ciklas ir įdiegimo / naudojimo lygis 

 
Veiklos valdymo sistema apibr÷žiama kaip kompleksinis, iš skirtingų elementų visumos 
susidedantis procesas, skirtas organizacijos, programos ar darbuotojo veiklai matuoti (vertinti), 
tobulinti bei atlyginti už gautus rezultatus, siekiant optimalios veiklos arba konkrečių veiklų 
įgyvendinimo.  
 
Skirtingai nuo kokyb÷s vadybos sistemų VVS atveju vienareikšmišką vertinimą d÷l visiškai 
funkcionuojančios VVS identifikavimo apibr÷žti ne taip paprasta, kadangi VVS neretai 
realizuojamos ne per vieną (ar kelis) tam tikrus instrumentus, o per integruotą visais veiklos 
valdymo požymiais skirtinguose proceso etapuose pasižyminčios sistemos visumą, t.y. konkretaus 
vadybos instrumento taikymas ar pavienių veiklų vykdymas institucijoje negarantuoja veiklos 
valdymo kompleksiškumo – neužtikrina, kad veikla valdoma sistemiškai. 
 

D÷l šių priežasčių daroma prielaida, kad institucijoje VVS visiškai funkcionuoja ir yra 100 proc. 
įdiegta tuomet, kai vertinama institucija veiklą valdo visuose jai būdinguose etapuose. VVS atveju 
veiklos valdymas gali būti dalinis (kaupiamasis), t. y. institucijai gali būti būdingi tam tikri 
pavieniai veiklos valdymo požymiai, kurių egzistavimas patvirtina dalinį VVS funkcionavimą. 
Tokiu atveju šio projekto ir ministerijų tyrimo kontekste traktuojama, kad organizacija iš dalies 
(tam tikru santykiu) veiklą valdo sistemiškai. D÷l šių priežasčių valstyb÷s išlaidos, kurias apima 
veiklos valdymo sistema institucijoje, bus vertinamos tikrinant ir apibendrinant tyrime 
dalyvausiančių institucijų atsakymus į klausimyne užduotus klausimus, susijusius su veiklos 
valdymo sistemos požymių egzistavimu kiekvienoje VVS stadijoje. 

 
Skaičiavimo modelis 

 
Skaičiavimams iliustruoti naudojamas veiklos valdymo sistemos (VVS) funkcionavimo tikrinimo 
koncepcinis modelis. Modelį sudaro 2 veiklos valdymo sistemų lygiai: analizuojamų subjektų 
(ministerijų) lygmuo ir LRVK lygmuo. Tyrimo metu klausimyno pagalba bus tikrinami ir vertinami 
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veiklos valdymo sistemų funkcionavimo požymiai tik pirmajame modelio lygmenyje. Priimama 
prielaida, kad analizuojamų subjektų (ministerijų) lygmenyje maksimalus galimas rezultatas sudaro 
100% galutinio ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s išlaidų, kurias apima 
veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (proc.)“ reikšm÷s.  

 

Tyrimo atrankinę visumą sudaro 14 ministerijų. Kiekvienoje ministerijoje bus tikrinami VVS 
požymiai 7 srityse, susijusiose su veiklos valdymo sistemos modelio stadijomis (analiz÷ ir 
planavimas, organizavimas, koordinavimas, įgyvendinimas, steb÷sena, vertinimas ir kontrol÷). 
Konkretūs požymiai, kuries apibūdinamas kiekvienas VVS etapas pateikti anksčiau šioje 
ataskaitoje. Baziniams skaičiavimams atlikti priimami požymių sričių svoriai: analiz÷ ir planavimas 
– 20%, organizavimas – 15%, koordinavimas – 15%, įgyvendinimas – 10%, steb÷sena – 10%, 
vertinimas – 20%, kontrol÷ – 10%. Pagrindiniai argumentai, ekspertiniu būdu parenktant skirtingų 
VVS etapų svorius: 

� analiz÷s ir planavimo etapo metu pasirenkami ir aprašomi (nustatomi) pagrindiniai 
valdymo veiklos sud÷tiniai elementai, kurių tinkamas įgyvendinimas užtikrina s÷kmingą 
planavimo proceso realizavimą, ko pasekm÷je sumažinamos klaidų ir neatitikčių 
atsiradimo tikimyb÷s kituose veiklos valdymo etapuose. Didžiąja dalimi šio etapo 
sud÷tingumas pasireiškia vidinių veiklos efektyvumo priemonių identifikavimu bei 
siektinų veiklos rodiklių, jų reikšmių, nuokrypių ir skaičiavimo algoritmų tinkamu 
apibendrinimu. Nepaisant to, kad kai kurių analiz÷s ir planavimo etapo priemonių 
(strateginis veiklos planas, programų įgyvendinimo apibr÷žimas rodikliais, programų ex-
ante ir ex-post vertinimai ir pan.) reikalingumas yra įteisintos valstybiniu mąstu, šio etapo 
svarbą ir santykinai didelį svorį kitų VVS etapų atžvilgiu lemia būtinyb÷ iš anksto 
suderinti tiek veiksmus, tiek išteklius, tiek ir siektinus rodiklius; 

� norint s÷kmingai realizuoti suplanuotas veiklas, pasiekti planuose užsibr÷žtus tikslus ir 
uždavinius veiklos valdymo metu būtina sukurti išvystytą organizavimo procesą, kuris 
suteikai galimybę susieti atskirus valdymo žingsnius į darnią visumą tolimesniam 
įgyvendinimui; 

� be šių, jau išvardintų VVS elementų, efektyvios veiklos rezultatams nemažą įtaką daro 
galimyb÷ išvengti viena kitai priešingų veiklų. Tai pasiekiama koordinavimo etape ne tik 
paskiriant už rezultatus atsakingus asmenis, bet ir sukuriant reikiamą infrastruktūrą 
vienodam, standartizuotam išteklių valdymui visoje organizacijoje; 

� įgyvendinimo ir steb÷senos etapų santykiniai svoriai yra nežymiai mažesni už daugelio 
kitų etapų (išskyrus kontrol÷s), kadangi šiems etapams būdingi požymiai ir veiklos yra 
didesne dalimi standartizuoti ir mechanizuoti, t. y. tinkamai įgyvendinus analiz÷s ir 
planavimo, organizavimo ir koordinavimo veiksmus, sudaromos plankios sąlygos 
kryptingam suplanuotų veiklų realizavimui ir jų progreso matavimui rodiklių pagalba; 

� šiame modelyje vertinimo etapui suteikiama santykinai aukšta reikšm÷, kadangi jau šiame 
etape atsiranda galimyb÷s ne tik konstatuoti įvykdytos veiklos faktą, bet ir jį vertinti, t. y. 
pasirengti naujam planavimo (perplanavimo) etapui. Be užtikrinto efektyvaus vertinimo 
etapo realizavimo sunku s÷kmingai ir tiksliai perplanuoti tolimesnę organizacijos veiklą. 

Esant poreikius ir tyrimo rezultatams modeliavimo metu požymių skaičius, požymių sričių svoriai 
gali būti keičiami, priklausomai nuo šalies mąstu vykdomas veiklos orientuotos į rezultatus 
tobulinimo iniciatyvas. 
 
Skaičiuojamas rezultato rodiklis = 100 x (B1 x VVS1 / 100 + B2 x VVS2 / 100 + B3 x VVS3 / 
100 + B4 x VVS4 / 100 + B5 x VVS5 / 100 + B6 x VVS6 / 100+ B7 x VVS7 / 100+ B8 x VVS8 / 
100+ B9 x VVS9 / 100+ B10 x VVS10 / 100+ B11 x VVS11 / 100+ B12 x VVS12 / 100+ B13 x 



ŽIPVP 4 PRIORITETO 2 IR 3 UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO GALUTINö ATASKAITA  

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: 
www.ekt.lt 

 

24 

VVS13 / 100+ B14 x VVS14 / 100) / (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 +B9 +B10 +B11 
+B12 + B13 +B14), kur: 
 
B1, B2, … B14 - valstyb÷s išlaidos, kurias apima tam tikros ministerijos veiklos valdymo sistema, 
Lt; 
VVS1, VVS2, ... VVS14 – veiklos valdymo sistemos tam tikroje ministerijoje įdiegtumo lygis. 

 
Duomen ų analiz÷s metodas 

 
Ministerijų tyrimo klausimynų duomenys apdorojami ir analizuojami, naudojant vieną 
populiariausių standartinių biuro programin÷s įrangos paketą MS Excel. Atsižvelgiant į tyrimo rūšį 
pagal tikslą ir informacijos pobūdį, o taip pat ir į santykinai nedidelį planuojamą užpildytų 
klausimynų skaičių (maksimalus galimas respondentų kiekis – 14) bei į faktą, kad tyrimo metu n÷ra 
keliamos konkrečios hipotez÷s, pasirenkami pakankamai nesud÷tingi, potencialiai nesunkiai 
suvokiami ir lengvai įgyvendinami duomenų analiz÷s metodai. 

 
Tyrimo eiga 

 
Siekdami užtikrinti sklandžią ministerijų tyrimo eigą projekto vykdytojai 2009 m. spalio pradžioje 
atskiru pranešimu (LR VRM lydraščiu) visas apklausoje dalyvaujančias ministerijas informavo apie 
prad÷tą veiklos valdymo sistemų diegimo ministerijose tyrimą. Tyrimo inicijavimo stadijoje 
elektronin÷ klausimyno versija buvo patalpinta LR Vidaus reikalų ministerijos interneto svetain÷je 
(skiltyje „Viešasis administravimas“), o visi respondentai faksu pakviesti dalyvauti tyrime bei 
informuoti apie tyrimo eigą. 2009 m. spalio m÷n. 1 - 14 d. vykusioje apklausoje dalyvavo visos (14) 
ministerijos. 
 
Nepaisant to, kad nurodytų dviejų savaičių laikotarpyje tyrimo organizatoriams reik÷jo gauti visų 
ministerijų atsakymus į pateiktą klausimyną, iki LR VRM Vidaus reikalų viceministro Sigito 
Šiupšinsko lydraštyje nurodyto termino buvo gauta tik 42,9 proc. (t. y. 6 iš 14) užpildytų 
klausimynų. Likę 8 respondentai (LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Krašto apsaugos 
ministerija, LR Aplinkos ministerija, LR Finansų ministerija, LR Kultūros ministerija, LR 
Teisingumo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Energetikos ministerija) laiku 
nepateik÷ užpildyto klausimyno ir neinformavo nei tyrimo organizatorių, nei projekto užsakovų 
apie galimus v÷lavimus, ko pasekm÷je kilo nemažai sunkumų tyrimo organizatoriams užtikrinti 
tyrimo reprezentatyvumą. Kadangi respondentų, nepateikusių jokių duomenų, susijusių su VVS 
savybių egzistavimu jų organizacijose biudžetai sudar÷ daugiau kaip 35 proc. analizuojamų bendrų 
valstyb÷s išlaidų, tokio masto atsakymų grįžtamumo laipsnis negal÷jo patenkinti reprezentatyvumo 
kriterijaus. Užsakovo ir Vykdytojo tarpusavio susitarimo būdu teko atid÷ti vykdomo projekto 
galutinį terminą, o tyrimo organizatoriui imtis visų įmanomų priemonių skatinant klausimynų 
neužpildžiusius respondentus dalyvauti apklausoje. 
 
Be jau išvardintų sunkumų vykdant ministerijų tyrimą, būtina pamin÷ti, kad tyrimo organizatoriams 
kilo ir kitų, iš anksto nenumatytų nesklandumų. Absoliuti dauguma respondentų, prad÷ję pildyti 
klausimynus, band÷ susisiekti su tyrimo organizatoriais siekdami pasitikslinti net ir 
fundamentaliąsias, su veiklos valdymo sistemomis susijusias sąvokas („veiklos rodikliai“, 
„dokumento skelbimas viešai“, „nepriklausomas auditas“ ir pan.). Tik÷tina, kad su panašiais 
sunkumais ateityje susidurs ir LR Vidaus reikalų ministerija, savarankiškai vykdydama atitinkamą 
tyrimą. D÷l šių priežasčių, siūloma šias sąvokas ateityje tikslinti rengiant ir vykdant periodines 
apklausas. Tik÷tina, kad 2011 metais pakartotinai atliekant šį tyrimą, valdymo, orientuoto į 
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rezultatus tobulinimo (VORT) projekto metu didžioji dalis teis÷s aktais nereglamentuotų sąvokų jau 
bus apibr÷žtos bei plačiai žinomos tyrime dalyvausiančioms organizacijoms. 
 
Paskutin÷ pamin÷tina, nors ne mažiau svarbi tyrimo vykdymo problema gali būti apibr÷žta kaip 
respondentų nesugeb÷jimas prognozuoti trumpalaik÷s ir vidutin÷s trukm÷s pokyčių organizacijose. 
Nemaža dalis respondentų neužpild÷ informacijos apie galimus pokyčius VVS diegimo srityje 2010 
– 2015 metais, nors būtent šioms veikloms ir yra skirtas finansavimas pagal ŽIPVP 4 prioriteto 
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 2 
uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo 
administravimo struktūrą“ priemonę „Veiklos valdymo tobulinimas“.  
 
Kaip buvo pamin÷ta, 6,8 mln. ES l÷šų ir 1,2 mln. Lt nacionalinių projektų l÷šų iš Lietuvos 
Respublikos valstyb÷s biudžeto finansavimo paketas yra numatytas LR Ministro Pirmininko 
tarnybos projektui „Valdymas orientuotas į rezultatus (VORT)“, kurio atsiradimas ir yra paskatintas 
vienu iš svarbiausių LR Vyriausyb÷s įvardintu prioritetu - pertvarkyti strateginio planavimo ir 
biudžeto sudarymo sistemą ir sukurti iš biudžeto finansuojamų programų tikslų pasiekimo 
vertinimo sistemą. Valstyb÷s valdymo tobulinimas yra numatytas 2008 - 2012 m. LR Vyriausyb÷s 
veiklos programoje. 
 
Ši daliai respondentų būdinga savyb÷ (ribotos galimyb÷s prognozuoti ateitį) akivaizdžiai matoma 
analizuojant ministerijų tyrimo rezultatus, pateiktus toliau šioje ataskaitoje. Be to, tyrimo 
vykdytojams kilo sunkumų interpretuoti tokio pobūdžio respondentų poziciją, kadangi VVS 
statiškumas nepadeda pasiekti užsibr÷žto 48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš Lietuvos 
Respublikos valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis) valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos 
valdymo sistemos visose ministerijose rodiklio, o tuo pačiu ir suponuoja neefektyvaus l÷šų 
įsisavinimo galimybę. Iš dalies šį neapibr÷žtumą galima būtų dalinai sumažinti papildant kiekybinį 
tyrimą atskirais giluminiais interviu su respondentais, negalinčiais numatyti net ir potencialių 
pokyčių ateityje, tačiau tik÷tina, kad tokia iniciatyva tik reikšmingai padidintų pradinių išteklių, 
reikalingų tyrimui atlikti, kiekį (ypač laiko sąnaudas), o galutinis tyrimo vykdytojus tenkinantis 
rezultatas vis tiek nebūtų pasiektas. Iš kitos pus÷s, LR Vyriausyv÷s kanceliarijos iniciatyva 
vykdomo veiklos orientuotos į rezultatus tobulinimo projekto (VORT) rezultatų užuomazgos dar tik 
pradeda atsirasti, tod÷l tik÷tina, kad ateityje apklausiamos ministerijos jau tur÷s galimybę labiau 
prognozuoti ateitį, susijusią su konkrečiais pokyčiais vykdomų projektų r÷muose. 
 

1.6.2 4 prioriteto 3 uždavinio rodiklio vertinimo metodol ogija 
 
Metodika 
 
Remiantis sutarties įgyvendinimo metu parengta ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rodiklio metodika 
atliktas ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias 
apima kokyb÷s vadybos sistemos, dalis (proc.)“ (toliau - ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio 
įgyvendinimo rodiklio) vertinimas, kurio metu metodikos pagalba nustatyta rodiklio pradin÷ 
situacija, kiekybin÷ išraiška nustatytas pradinis rodiklių dydis bei skaičiuojami rodiklių pokyčiai.  
 
Pagal parengtą metodiką parengtas elektroninis klausimynas ir elektroninis duomenų apdorojimo 
modelis.  Metodika leidžia palyginti skirtingų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų situaciją 
tarpusavyje, KVS išlaidų santykines apimtis ir rezultatyvumą. Sukurta metodika yra praktinio 
taikomojo pobūdžio ir leis VRM savarankiškai atlikti organizuoti ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio 
įgyvendinimo rodiklio vertinimą visu vertinimo laikotarpiu. ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rodiklio 
metodika yra šios vertinimo ataskaitos priedas.  
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Metodas 
 

� Remiantis parengta metodika, atlikta periodinis tyrimas, kurio metu buvo apklausiamos 
visos valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurių vadovai pagal galiojančius LR 
teis÷s aktus yra valstyb÷s išlaidų asignavimų valdytojai ir kurioms priskirta vykdyti 
viešojo administravimo funkciją (toliau – valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijos ir įstaigos).   

� Tyrimas buvo vykdomas apklausiant valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijas ir įstaigas 
anketavimo būdu. Esant poreikiui, anketose pateikti atsakymai, buvo tikslinami 
apklausiant respondentus telefonu. 

� Tyrime finansiniai duomenys apie 2006 - 2009 m. asignavimus iš valstyb÷s biudžeto 
valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, gauti iš LR Finansų ministerijos, LR 
Vidaus reikalų ministerijai pateikus oficialią užklausą. Kadangi, apklausos vykdymo metu, 
LR Finansų ministerija negal÷jo pateikti duomenų apie planuojamus 2009 m. savivaldybių 
biudžetus, šie duomenys buvo gauti iš savivaldybių oficialių interneto svetainių arba 
apklausiant savivaldybes. 

 
Atranka 
 

� Tiriamų subjektų sąrašas apklausai sudarytas vadovaujantis dviem kriterijais: 1) įstaigų 
vadovai yra valstyb÷s biudžeto asignavimo valdytojai; 2) įstaigoms priskirta vykdyti 
viešojo administravimo funkcija.   

� Galutinį tiriamų subjektų sąrašą sudar÷ 167 valstyb÷s institucijos ir įstaigos ir 60 
savivaldybių administracijų.  

 
Tyrimo eiga 
 

� Tyrimas buvo atliekamas 2009 m. lapkričio 8-18 d.  

� Pagal sudarytą tiriamų subjektų sąrašą, 167 valstyb÷s institucijoms ir įstaigoms ir 60 
savivaldybių, buvo faksu išsiųsti LR Vidaus reikalų ministerijos kvietimai dalyvauti 
apklausoje.  

� Prieš pradedant vykdyti pilnos apimties apklausą, buvo atliktas Pilotinis tyrimas, kurio 
metu buvo išbandyta elektronin÷ anketa. Atsižvelgiant į pilotin÷s apklausos dalyvių 
pateiktas pastaba, anketa buvo pakoreguota.  

� Tyrimui parengta galutin÷ elektronin÷s anketos versija ir jos pildymo instrukcija buvo 
patalpinti interneto svetain÷je „Viešojo administravimo kokyb÷s iniciatyvos“ adresu 
http://www.vakokybe.lt. Užpildytas anketas respondentai grąžino elektroniniu paštu 
apklausos vykdytojui.  

� Keletas institucijų ir įstaigų prašomus duomenis pateik÷ ne anketoje, o oficialiuose 
raštuose, telefonu arba elektroniniame laiške. Šie duomenys taip pat buvo įvertinti ir 
įtraukti į duomenų analizę. 

� Apklausoje iš viso dalyvavo 139 respondentai - 98 valstyb÷s institucijos ir įstaigos (28 
teismai ir 67 kitos institucijos ir įstaigos) ir 41 savivaldyb÷. Iš jų užpildytas anketas 
gražino 65 įstaigos, 26 teismai ir 39 savivaldyb÷s. Kitos duomenis pateik÷ aukščiau 
pamin÷tais budais.  

� Tyrimo duomenys apdorojami eketrininiu modeliu.  
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2 VERTINIMO REZULTATAI 
 
2.1 2 uždavinio rodiklio vertinimo rezultatai 

 

2.1.1 Rodiklio pradin ÷ situacija 
 
Šioje dalyje pateikiami veiklos valdymo sistemų diegimo ministerijose tyrimo rezultatai ir jų 
interpretavimas. Atsižvelgiant į tai, kad visi tyrime dalyvavusių ministerijų klausimynus pildę asmenys 
atlieka strateginio planavimo, programų įgyvendinimo veiklą arba yra su šiomis sritimis susiję 
specialistai ministerijose, pripažįstama, kad visi tyrimo metu gauti duomenys gali būti naudojami 
tolimesniuose analiz÷s etapuose. 
 
Analizuojant ir interpretuojant ministerijų tyrimo rezultatus, visų pirmą būtina pabr÷žti pagrindinio 
skaičiuojamo rezultato rodiklio priklausomyb÷s nuo įvairių kriterijų laipsnį, t. y. aiškiai identifikuoti, 
nuo ko priklauso ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, 
tobulinti viešojo administravimo struktūrą“ priemon÷s „Veiklos valdymo tobulinimas“ rezultato 
rodiklis „Valstyb÷s išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis 
(proc.)“.  
 
Tarp projekto Užsakovo ir Vykdytojo tarpusavyje suderintoje teorin÷je veiklos valdymo sistemos 
koncepcijoje matyti, kad galutin÷ rezultato rodiklio reikšm÷ priklauso nuo šių veiksnių: 

� ministerijos svarbos finansiniu aspektu - valstyb÷s išlaidų dalies, kurias apima veiklos 
valdymo sistema kiekvienoje ministerijoje atskirai, bendrose analizuojamose valstyb÷s 
išlaidose, t. y. sumin÷se visų ministerijų valstyb÷s išlaidose (suminiame biudžete); 

� VVS įdiegtumo lygio kiekviename analizuojamame subjekte (atskirose ministerijose). 
 

Analizuojant valstyb÷s išlaidas, kurias apima visos 14 ministerijų, 2006 – 2009 m. laikotarpyje 
(paveikslas 3), galima teigti, kad 2006 – 2009 m. laikotarpyje valstyb÷s išlaidos nuolat augo. 2006 m. 
valstyb÷s išlaidos, kurias apima visos 14 ministerijų sudar÷ 10,88 mln. Lt, 2007 m. – 16 proc. daugiau, 
2008 m. – 18 proc. daugiau lyginant su prieš tai buvusiais metais. 2009 m. bendrosios valstyb÷s 
išlaidos sudar÷ 19,66 mln. Lt ir tai buvo apie 30 proc. daugiau nei 2008 m. ir net 80 proc. daugiau nei 
2006 metais. 
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Paveikslas 3. Valstyb÷s išlaidos, kurias apima visos 14 ministerijų, 2006 – 2009 m. laikotarpyje, mln. Lt 
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Toks staigus, ketverių pastarųjų metų laikotarpyje stebimas valstyb÷s išlaidų augimas sudaro 
galimybes numatyti, kad jos ir toliau tur÷tų tendencingai augti, nepriklausomai nuo ekonomikos ciklo 
ar kitų makroekonominių veiksnių. Iš kitos pus÷s, šalį užklupusi recesija bei LR Vyriausyb÷s 
pastangos sumažinti destabilizuotą ekonominę pad÷tį, o tuo pačiu ir situaciją valstyb÷s finansuose, 
leidžia daryti prielaidą, kad valstyb÷s išlaidų augimas trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu gali ir maž÷ti. 
Atsižvelgiant į esamą neapibr÷žtumo lygį ir ribotas galimybes tiksliai prognozuoti ekonomikos 
vystymąsi tolimesniuose ministerijų tyrimo rezultatų apibendrinimo ir interpretacijos veiksmuose 
projekto vykdytojai remiasi prielaida, kad 2010 – 2015 m. valstyb÷s išlaidos išliks 2009 m. lygmenyje. 
Esant reikšmingiems dabartiniams struktūriniams ir sisteminiams pokyčiams viešojo administravimo 
srityje d÷l viešojo sektoriaus stabilumo ir inertiškumo pokyčiams galima būtų tik÷tis tam tikro 
taupymo efekto poveikio ilgalaik÷je perspektyvoje, tačiau tolimesnis valstyb÷s išlaidų prognozavimas 
yra per daug neracionalus. Remiantis tam tikromis prielaidomis, apskaičiuojant analizuojamą rezultato 
rodiklį galimos kelios valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, prognozavimo 2010 – 2015 
m. alternatyvos: 

a) vidutinio valstyb÷s išlaidų augimo 2006 – 2009 m. laikotarpyje perk÷limo tolimesniems 
metams metodas; 

b) valstyb÷s išlaidų 2006 – 2009 m. laikotarpyje vidurkio naudojimas ateities prognoz÷ms 
fiksuoti; 

c) valstyb÷s išlaidų lygio 2009 m. perk÷limas į tolimesnius (2010 – 2015) metus; 
d) kiti galimi prognozavimo būdai. 

 

Būtina pamin÷ti tai, kad nepriklausomai nuo pasirinktos valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos 
ministerijos, prognozavimo metodikos, absoliuti valstyb÷s išlaidų suma vertine išraiška n÷ra kritinis ir 
reikšmingas veiksnys analizuojamo rezultato rodiklio reikšmei, nes projekto r÷muose kur kas 
svarbesnis yra kiekvienos ministerijos finansin÷s svarbos kriterijus, t. y. jos kompetencijoje valdomų 
valstyb÷s išlaidų dalis. Tik÷tina, kad mažejant, liekant stabilioms ar augant sumin÷ms valstyb÷s 
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išlaidoms, kiekvienos ministerijos valdomos valstyb÷s išlaidos taip pat kis panašia proporcija, ko 
pasekm÷je atskirų ministerijų finansin÷ svarba reikšmingai nepasikeis ir santykinai didel÷s įtakos 
galutiniams rezultato rodikliui netur÷s. D÷l šių priežasčių projekto vykdytojai, prognozuodami 
valstyb÷s išlaidas, kurias apima visos ministerijos, renkasi valstyb÷s išlaidų lygio 2009 m. perk÷limo į 
tolimesnius metus alternatyvą, tokiu būdu darydami prielaidą, kad tiek 2010 m., tiek 2011 m., tiek 
atitinkamai ir kiekvienais metais iki 2015 metų valstyb÷s išlaidos, kurias apima visos ministerijos 
sudarys 19,657 mln. Lt.  

 
Paveikslas 4. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, struktūra ir dinamika 2006 – 2009 m., proc. 
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Paveiksle 4 matyti, kad valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, struktūra ir dinamika 2006 – 
2009 metais nuolat kito. Svarbu akcentuoti tai, kad 2006 metais net 67 proc. suminių valstyb÷s išlaidų, 
kurias apima visos ministerijos, patenka tik į 3 ministerijų kompetenciją: LR FM, LR ŽŪM ir LR 
SADM. Ši dalis 2009 metais atitinkamai sudar÷ 60 proc. visų valstyb÷s išlaidų. 2006 – 2009 m. 
laikotarpyje finansiniu aspektu labiausiai augo LR SADM reikšm÷ (atitinkamai nuo 8 proc. iki 14 
proc. sumin÷se valstyb÷s išlaidose), LR SM svarba (atitinkamai nuo 2 proc. iki 7 proc. sumin÷se 
valstyb÷s išlaidose). Min÷tame laikotarpyje labiausiai maž÷jo LR FM ir LR ŽŪM reikšm÷ (atitinkamai 
nuo 40 proc. iki 32 proc. ir nuo 19 proc. iki 14%).  
 
Nepaisant visų šių pokyčių atkreiptinas d÷mesys, kad LR FM, LR ŽŪM ir LR SADM valstyb÷s išlaidų 
dalys, kurias apima veiklos valdymo sistemos šiose ministerijose, bendrose analizuojamose valstyb÷s 
išlaidose vis dar išlieka kritiškai reikšmingos (paveikslas 3). Tai reiškia, kad būtent nuo šiose trijose 
ministerijose diegiamų VVS funkcionavimo didžiąja dalimi ir priklauso pagrindinis šiame projekte 
analizuojamas rezultatyvumo rodiklis. Pažym÷tina ir tai, kad net 6 ministerijos (LR SAM, LR EM, LR 
AM, LR KM, LR URM, LR TM), pagal valstyb÷s išlaidas, kurias apima atitinkamos ministerijos, 
bendrose sumin÷se išlaidose 2009 m. patenkan į „kit ą“, vos 8 proc. suminių valstyb÷s išlaidų 
sudarančių ministerijų kategoriją (lentel÷ 6). Taigi, net ir patys efektyviausi pokyčiai, susiję su VVS 
įdiegimu ir funkcionavimu šiose ministerijose praktiškai netur÷s jokios įtakos analizuojamam 
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rezultatyvumo rodikliui pagal ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES 
politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą“ priemonę „Veiklos valdymo tobulinimas“, jei 
2010 – 2015 metų laikotarpyje neįvyks jokių struktūrinių pokyčių, susijusių su atskirų ministerijų 
finansin÷s reikšm÷s valstyb÷s išlaidų kontekste persiskirstymu. 
 

Paveikslas 5. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, struktūra 2009 m., proc. 
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Lentel÷ 6. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, struktūra 2009 m., proc. 

 2006 2007 2008 2009 
FM 40% 34% 34% 32% 
ŽŪM 19% 15% 13% 14% 
SADM 8% 13% 16% 14% 
ŪM 4% 4% 7% 7% 
ŠMM 7% 8% 7% 7% 
SM 2% 4% 3% 7% 
KAM 9% 9% 8% 5% 
VRM 4% 6% 3% 4% 
SAM 2% 2% 2% 2% 
EM 0% 0% 0% 2% 
AM 1% 2% 2% 1% 
KM 2% 2% 2% 1% 
URM 2% 2% 2% 1% 
TM 1% 1% 1% 0% 
  100% 100% 100% 100% 
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LR Žem÷s ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
Analizuojant LR Žem÷s ūkio ministerijos 2009 m. spalio 13 d. užpildyto klausimyno apdorotus 
duomenis matyti, kad nuo 2006 m. iki šių metų VVS įdiegtumo rodiklis išliko nepakitęs – ministerijos 
veiklos valdymo sistema atitinka 43 proc. visų sistemai būdingų bruožų. Esamos situacijos detalizacija 
(lentel÷ 7) iliustruoja, kad veiklos valdymo sistemai LR Žem÷s ūkio ministerijoje labiausiai stinga 
įgyvendinimo, steb÷senos ir vertinimo etapams būdingų savybių. 
 
Paveikslas 6. LR Žem÷s ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Lentel÷ 7. LR Žem÷s ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 9 / 17 9 / 20 45 % 
Organizavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Koordinavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Įgyvendinimas 10 1 / 5 2 / 10 20 % 

Steb÷sena 10 1 / 3 3 / 10 30 % 
Vertinimas 20 2 / 6 6 / 20 30 % 
Kontrol÷ 10 5 / 8 7 / 10 70 % 
VISO: 100 22 / 47 43 / 100 43 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Remiantis pateikta informacija apie 2010 – 2015 m. VVS diegimo tobulinimo veiksmus, pažym÷tina, 
kad VVS įdiegtumo lygis šioje ministerijoje praktiškai nekis – LR ŽŪM numato vienintelį pokytį, 
susijusį su VVS diegimo analiz÷s etapu - 2011 metais įdiegti papildomą VVS savybę - strateginiame 
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veiklos plane numatyti konkrečias priemones vidiniam ministerijos veiklos efektyvumui didinti. 
Veiklos valdymo sistemos tobulinimo prognozių rezultatas – 2011 m. vienu procentiniu punktu iki 44 
proc. išaugęs VVS įdiegtumo lygis.  
 
LR Vidaus reikal ų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
LR Vidaus reikalų ministerijos 2009 m. spalio 14 d. klausimyno atsakymų rezultatų analiz÷ rodo, kad 
2009 metais šioje ministerijoje įvyko pakankamai nemaži pokyčiai, susiję su VVS. 2006 – 2008 m. 
laikotarpyje dominavęs 77 – 78 proc. VVS įdiegtumo lygis šiais metais šoktel÷jo iki 85 proc. ir, 
remiantis ministerijos duomenimis, VVS įdiegtumo lygis nekis artimiausius penkerius – šešerius 
metus. Pasak ministerijos atstovų, kokybinis šuolis, įvykęs pastaruoju metu, labiausiai yra susijęs su 
LR VRM pastangomis visiškai tarpusavyje suderinus pagrindines ministerijos finansų valdymo 
posistemes (biudžetavimo, apskaitos, pinigų srautų, skolų ir įsipareigojimų valdymo) ir sutelkus jų 
koordinavimą viename padalinyje. Be to, ministerijoje buvo patvirtintas veiklos rodiklių reikšmių 
koregavimo mechanizmas, veikiantis esant reikšmingiems neatitikimams tarp veiklos rodiklių ir 
išlaidų faktinių bei planinių reikšmių, ko pasekm÷je VVS buvo sustiprinta vertinimo etape. 
 

Paveikslas 7.LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., 
proc. 
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Tuo pačiu, VVS kontrol÷s etapui būdinga nepriklausomo finansinio audito išvadų skelbimo viešai 
savyb÷ ministerijoje prad÷to taikyti nuo 2008 metų. Visos šios įgyvendintos priemon÷s sudar÷ 
galimyb÷ LR VRM veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygį pakelti 8 procentiniais punktais lyginant 
su 2006 metais. 
 
Nepaisant visų, istoriškai įvykdytų VVS tobulinimo veiksmų, LR Vidaus reikalų ministerija nenumato 
jokių naujų šios sistemos vystymo veiksmų artimiausioje ateityje, tod÷l prognozuojama, kad pasiektas 
85 proc. VVS įdiegimo lygis bus būdingas šiai ministerijai iki 2015 metų. 
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Lentel÷ 8. LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 
m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 14 / 17 16 / 20 80 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 3 / 4 11 / 15 73 % 
Įgyvendinimas 10 5 / 5 10 / 10 100 % 

Steb÷sena 10 3 / 3 10 / 10 100 % 
Vertinimas 20 6 / 6 20 / 20 100 % 
Kontrol÷ 10 5 / 8 6 / 10 60 % 
VISO: 100 39 / 47 85 / 100 85 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Esant poreikiui ir toliau tobulinti VVS, įdiegtą šioje ministerijoje, rekomenduojama labiausiai atkreipti 
d÷mesį į koordinavimo ir kontrol÷s etapams būdingų požymių papildomą diegimą (lentel÷ 8). Esamos 
situacijos detalizacija iliustruoja, kad veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygiui didinti daugiausiai 
potencialo yra kontrol÷s etape, taigi LR Vidaus reikalų ministerijai reik÷tų ieškoti galimybių pritaikyti 
ir realizuoti likusias 3 iš 8 kontrol÷s etapo priemonių. 
 
LR Ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 

Pagal veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygį 2009 metais LR Ūkio ministerija rikiuojasi maždaug 
per vidurį lyginant su kitomis ministerijomis.  

 
Paveikslas 8. LR Ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Jai būdingas 57 proc. VVS įdiegtumo lygis yra artimas LR Aplinkos ministerijos (58 proc.), LR 
Energetikos ministerijos (63 proc.) ir LR Susisiekimo ministerijos (52 proc.) VVS įdiegtumo lygiams. 
Nepaisant to, LR ŪM pateikti duomenys rodo, kad ši ministerija 2010 – 2015 metų laikotarpyje tikisi 
nemažų pokyčių, susijusių su VVS tobulinimu – tai viena iš 3 ministerijų Lietuvoje, kuri akivaizdžiai 
planuoja vykdyti reikšmingus kokybinius tobulinimo darbus, susijusius su egzistuojančia VVS ir jos 
funkcionalumu. 2010 - 2011 metais LR ŪM ketina keisti su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias 
priemones bei pereiti prie aiškios priklausomyb÷s tarp darbuotojų atlyginimų ir veiklos rodiklių 
įgyvendinimo, t. y. ministerijos personalo veikla bus labiau orientuojama į rezultatus. Tik÷tina, kad 
s÷kmingai įgyvendinus šiuos planus LR ŪM dar labiau sustiprins VVS organizavimo etapą. 
 

Lentel÷ 9. LR Ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 12 / 17 13 / 20 65 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Įgyvendinimas 10 1 / 5 2 / 10 20 % 

Steb÷sena 10 2 / 3 6 / 10 60 % 
Vertinimas 20 2 / 6 8 / 20 40 % 
Kontrol÷ 10 3 / 8 4 / 10 40 % 
VISO: 100 26 / 47 57 / 100 57 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Esamos situacijos detalizacija (lentel÷ 9) iliustruoja, kad LR Ūkio ministerija artimiausioje ateityje 
didžiausią d÷mesį tur÷tų skirti įgyvendinimo, vertinimo ir kontrol÷s etapų tobulinimui, kadangi būtent 
šios sritys reikalauja reikšmingų struktūrinių pokyčių. Išsamiau gilinantis į 2009 m. spalio 12 d. 
pateikto klausimyno atsakymus matyti, kad LR ŪM planuoja VVS įdiegtumo lygį didinti, sudarant 
galimybes sistemą papildyti viena koordinavimo priemone (esamos infrastruktūros pagalba realiu 
laiku susipažinti su kiekvieno padalinio veiklos rodikliais ir jų įgyvendinimu). Ypatingas d÷mesys bus 
skiriamas įgyvendinimo etapui, kuriame ministerija artimiausių kelerių metų b÷gyje ketina įdiegti net 
4 papildomas priemones ir tokiu būdu, tik÷tina, kad esamą 20 proc. įgyvendinimo etapo 
funkcionavimą sugeb÷s patobulinti iki 100 proc. jam būdingų savybių. Nepaisant šių ambicingų planų, 
atkreiptinas d÷mesys, kad efektyviam veiklos valdymo sistemos funkcionavimui gali kilti papildoma 
rizika, kadangi ministerija praktiškai n÷ra numačiusi jokių papildomų priemonių VVS vertinimo ir 
kontrol÷s etapų tobulinimui. Dviejų paskutiniųjų etapų reikšmingas kokybinis atsilikimas nuo kitų 
VVS būdingų požymių vidutin÷s ir ilgalaik÷s trukm÷s perspektyvoje gali sukelti skaudžių sisteminių 
nesklandumų, kadangi bus sunku užtikrinti atgalinį ryšį planavimo ir įgyvendinimo veikloms tikslinti. 
Tik÷tina, kad šiuos sunkumus sukels apribota ministerijos galimyb÷ tinkamai įvertinti suplanuotų ir 
įgyvendintų priemonių realų poveikį. 
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LR Socialin ÷s apsaugos ir darbo ministerijos veiklos valdymo si stemos įdiegtumo lygis 
 
Pagal veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio suminę išraišką LR Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerija yra viena iš labiausiai atsilikusių ministerijų Lietuvoje. Vienas iš reikšmingiausių šios 
ministerijos bruožų yra VVS inertiškumas, t. y. nei praeityje, nei esamu metu, nei ateityje nevykę ir 
neplanuojami vykdyti veiklos valdymo sistemos tobulinimo darbai. VVS funkcionavimas LR 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje atitinka vos ketvirtadalį tokioms sistemoms keliamų 
reikalavimų – VVS įdiegtumo lygis siekia 26 proc. 
 
Paveikslas 9. LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 

– 2015 m., proc. 
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VVS įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. (lentel÷ 10) iliustruoja situaciją, susijusią su 
min÷tos ministerijos sunkumais valdant veiklą tiek strateginiame, tiek ir taktiniame lygmenyse. 
Akivaizdu, kad didžioji dalis VVS etapų pasižymi nepakankamu funkcionalumu ir tik organizavimo 
priemon÷s siekia minimalią patenkinamos situacijos reikšmę. Pabr÷žtina, kad LR Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerijos VVS koordinavimo ir įgyvendinimo etapams būdinga vos po vieną savybę, o 
steb÷senos ir vertinimo etapai didžiąją dalimi yra nefunkcionuojantys. Galima vienareikšmiškai teigti, 
kad esant tokiai dabartinei situacijai ministerijoje ypatingai sud÷tinga įgyvendinti ir gauti atgalinį ryšį 
tiek d÷l strateginiame veiklos plane, tiek ir d÷l kituose planavimo dokumentuose numatytų 
įgyvendinimo priemonių rezultatyvumo ir poveikio. Be kita ko, nesant steb÷senos, neįmanoma 
kritiškai analizuoti praeityje vykdytų veiksmų ir tokiu būdu perplanuoti veiklą, siekiant efektyvumo. 
Atsižvelgiant į tai, kad valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR SADM, sudaro net 14 proc. suminių 
valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos 2009 m., pažym÷tina, kad ši ministerija yra viena iš 3 
prioritetinių, kurios VVS tobulinimui turi būti kreipiamos padidintos pastangos. 
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Lentel÷ 10. LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal 
etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 7 / 17 7 / 20 35 % 
Organizavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Koordinavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Įgyvendinimas 10 1 / 5 2 / 10 20 % 

Steb÷sena 10 0 / 3 0 / 10 0 % 
Vertinimas 20 1 / 6 3 / 20 15 % 
Kontrol÷ 10 2 / 8 2 / 10 20 % 
VISO: 100 14 / 47 26 / 100 26 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
 
LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemo s įdiegtumo lygio 
 
Analizuojant LR Susisiekimo ministerijos 2009 m. spalio 14 d. užpildyto klausimyno apdorotus 
duomenis matyti, kad nuo 2006 m. iki 2009 m. VVS įdiegtumo rodiklis išliko nepakitęs – ministerijos 
veiklos valdymo sistema įdiegta 52 proc. Ministerijos pateiktoje informacijoje nematyti jokių VVS 
tobulinimo planų, tod÷l darytina išvada, kad VVS įdiegtumo rodiklis išliks tokiame pačiame lygyje ir 
artimiausius penkerius metus. 
 

Paveikslas 10. LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., 
proc. 
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Esamos situacijos detalizacija (lentel÷ 11) atskleidžia, kad įvairiems veiklos valdymo sistemos 
etapams LR Susisiekimo ministerijoje būdingi labai skirtingi funkcionavimo požymiai, t. y. dalis 
priemonių tam tikruose etapuose yra įdiegta 100 proc. (pvz. steb÷sena analizuojamame subjekte), 
tačiau, kaip ir daugelyje kitų ministerijų, labiausia nerimą keliančios sritys yra vertinimas ir kontrol÷. 
 
Lentel÷ 11. LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 10 / 17 11 / 20 55 % 
Organizavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Koordinavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Įgyvendinimas 10 3 / 5 6 / 10 60 % 

Steb÷sena 10 3 / 3 10 / 10 100 % 
Vertinimas 20 1 / 6 5 / 20 25 % 
Kontrol÷ 10 3 / 8 4 / 10 40 % 
VISO: 100 24 / 47 52 / 100 52 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Susiklosčiusi situacija, kuomet veiklos valdymo sistemos etapų įgyvendinimo lygiai yra labai skirtingi 
savo įdiegtumo lygiu, apsunkina ministerijos galimybes efektyviai išnaudoti įdiegtas VVS priemones - 
LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija iliustruoja gana 
kuriozišką situaciją: esant funkcin÷ms galimyb÷ms ataskaitiniu laikotarpiu nustatytu periodiškumu 
lyginti faktin÷s veiklos rodiklių reikšm÷s su planin÷mis reikšm÷mis, faktines išlaidas su planin÷mis 
išlaidomis bei veiklos rodiklių faktines reikšmes su faktin÷mis išlaidomis (pilnai įdiegti požymiai 
steb÷senos etape) neįmanoma kokybiškai atlikti šių rodiklių palyginimo vertinimo d÷l VVS vertinimo 
etapui būdingų savybių trūkumo ministerijoje. Taigi, tuo atveju, jei LR SM vis d÷l to numatys 
galimybes tobulinti egzistuojančią VVS, tik÷tina, kad kelerių metų laikotarpyje gal÷tų įvykti 
reikšmingas kokybinis šuolis šios organizacijos veiklos valdyme. 
 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
Remiantis pateikta informacija apie 2006 – 2015 m. veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygį LR 
Sveikatos apsaugos ministerijoje (paveikslas 11), matyti, kad analizuojamoje ministerijoje VVS yra 
inertiška ir nepasižymi jokiais pokyčiais. Ši sistema turi 47 proc. visų numatytų savybių. LR SAM 
n÷ra numačiusi jokių sisteminių pokyčių veiklos valdymo ar jos orientavimo į rezultatus srityse. 
Esamos situacijos detalizacija (lentel÷ 12) iliustruoja, kad tik 3 iš 7 VVS etapų gali būti vertintini kaip 
patenkinamai funkcionuojantys, o tuo tarpu likę 4 – tobulintini artimiausioje ateityje.  
 
Pažym÷tina ir tai, kad LR SAM yra viena iš 4 ministerijų, kurios veikloje trūksta koordinavimo 
mechanizmų: realiu laiku n÷ra įmanoma susipažinti su kiekvieno padalinio veiklos rodikliais ir jų 
įgyvendinimu, ministerijos apskaitos, biudžetavimo ir veiklos sistemų sud÷tin÷s dalys n÷ra 
koduojamos vienodai, pagrindin÷s ministerijos finansų valdymo posistem÷s (biudžetavimo, apskaitos, 
pinigų srautų, skolų ir įsipareigojimų valdymo) n÷ra tarpusavyje suderintos, nuoseklios ir 
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koordinuojamos viename padalinyje. Šių savybių koordinavimo etape trūkumas neigiamai veikia ir 
kitus VVS etapus, kadangi sud÷tinga užtikrinti integravimo priemones organizacijos viduje. Tik÷tina, 
kad visų pirma nesiimant tobulinti ir diegti papildomų priemonių koordinavimo srityje, LR SAM gali 
kilti didelių sunkumų keičiant steb÷senos ir kontrol÷s etapų efektyvumą.  

 
Paveikslas 11. LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 

m., proc. 
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Lentel÷ 12. LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 
2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 9 / 17 10 / 20 50 % 
Organizavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Koordinavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Įgyvendinimas 10 3 / 5 6 / 10 60 % 

Steb÷sena 10 1 / 3 3 / 10 30 % 
Vertinimas 20 4 / 6 14 / 20 70 % 
Kontrol÷ 10 2 / 8 2 / 10 10 % 
VISO: 100 22 / 47 47 / 100 47 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 



ŽIPVP 4 PRIORITETO 2 IR 3 UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO GALUTINö ATASKAITA  

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 

 
39 

LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sis temos įdiegtumo lygis 
 
LR Krašto apsaugos ministerijos 2009 m. spalio 15 d. užpildymo klausimyno duomenų analiz÷ rodo, 
kad VVS įdiegtumo lygis 2006 - 2009 metų laikotarpyje šioje ministerijoje nesikeit÷ ir sudar÷ 38 proc. 
Pagal šį rodiklį LR KAM dabartiniu metu laikoma viena iš prasčiausiai funkcionuojančią veiklos 
valdymo sistemą turinčių ministerijų. Vis d÷lto, pateikta informacija liudija, kad jau 2011 metais ši 
ministerija planuoja pasiekti įspūdingą 23 procentinių punktų VVS funkcionavimo lygio augimą, tokiu 
būdu 2011 – 2015 metų laikotarpyje užtikrindama 61 proc. VVS įdiegtumo laipsnį. Tai viena iš 3 
ministerijų Lietuvoje, kuri akivaizdžiai planuoja vykdyti reikšmingus tobulinimo darbus, susijusius su 
egzistuojančia VVS ir jos funkcionalumu (kartu su LR ŪM ir LR ŠMM).  
 
Paveikslas 12. LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., 

proc. 
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Lentel÷ 13. LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 
2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 9 / 17 9 / 20 45 % 
Organizavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Koordinavimas 15 0 / 4 0 / 15 0 % 
Įgyvendinimas 10 0 / 5 0 / 10 0 % 

Steb÷sena 10 0 / 3 0 / 10 0 % 
Vertinimas 20 4 / 6 14 / 20 70 % 
Kontrol÷ 10 6 / 8 7 / 10 70 % 
VISO: 100 21 / 47 38 / 100 38 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai
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Pagrindiniai numatomi pokyčiai dalinai atitinka ministerijos poreikius, kadangi numatytos priemon÷s 
patenka į analiz÷s, organizavimo, koordinavimo, įgyvendinimo ir steb÷senos etapus, kurie šioje 
organizacijoje ir tur÷tų būti tobulinami. LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos 
įdiegtumo lygio detalizacija (lentel÷ 13) iliustruoja, kad dviejuose iš pamin÷tų etapų (koordinavimo ir 
įgyvendinimo) VVS nebūdinga nei viena būtina savyb÷. Analizuojant užsibr÷žtus LR KAM planus 
tobulinti VVS, galima vienareikšmiškai teigti, kad įgyvendinusi numatytas priemones, ministerija 
2011 – 2015 metų laikotarpyje tur÷s reikšmingai tobulesnę ir efektyviau veikiančią sistemą. 
 
 
LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
LR Aplinkos ministerijos 2009 m. spalio 20 d. pateikto užpildyto klausimyno analiz÷ rodo, kad VVS 
įdiegtumo lygis šioje ministerijoje 2009 m. siekia 58 proc. Lyginant su 2006 m. ir 2007 m. VVS 
įdiegtumo rodiklis išaugo 1 procentiniu punktu d÷l nuo 2008 m. strateginiame veiklos plane numatytų 
konkrečių priemonių vidiniam ministerijos veiklos efektyvumui didinti. 
 

Paveikslas 13. LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Analizuojamas respondentas nepateik÷ jokios informacijos apie šiuo metu veiklos valdymo sistemai 
būdingų požymių tolimesnes perspektyvas, tod÷l projekto Vykdytojas daro prielaidą, kad 2010 – 2015 
metų laikotarpyje ministerijos VVS funkcionuos ta pačia apimtimi kaip ir 2009 m., t. y. protingumo 
principu tikimasi, kad įdiegtų priemonių nebus atsisakyta ateityje, nepaisant to, kad toks įspūdis 
susidaro interpretuojant pateiktus klausimyno atsakymus.  
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Lentel÷ 14. LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 7 / 17 7 / 20 35 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Įgyvendinimas 10 2 / 5 4 / 10 40 % 

Steb÷sena 10 2 / 3 6 / 10 60 % 
Vertinimas 20 4 / 6 17 / 20 85 % 
Kontrol÷ 10 4 / 8 4 / 10 40 % 
VISO: 100 24 / 47 58 / 100 58% 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 
(lentel÷ 14) iliustruoja, kad didžiausios kliūtys efektyvesniam VVS funkcionavimui šioje 
organizacijoje kyla d÷l nepakankamo analiz÷s, įgyvendinimo ir kontrol÷s etapuose naudotinų 
priemonių taikymo. LR AM kitų ministerijų kontekste išsiskiria tuo, kad šios ministerijos VVS 
analiz÷s etapui būdingas vienas iš mažiausių taikytinų priemonių skaičius (7 iš 17 galimų), tod÷l 
rekomenduotina visų pirmą vykdyti pokyčius šioje sferoje, palaipsniui arba lygegrečiai pereinant ir 
prie kitų tobulintinų etapų. 
 
LR Finans ų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 

Veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis LR Finansų ministerijoje 2009 metais siekia 25 proc. 
(paveikslas 14).  
 

Paveikslas 14. LR Finansų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Tai yra žemiausias VVS rodiklis visų ministerijų tarpe. Valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR FM, 
sudaro didžiausią dalį (net 32 proc. suminių valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos 2009 
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m.), tod÷l VVS įdiegtumo lygis šioje ministerijoje sudaro pačią svarbiausią dalį pagrindiniame 
projekto metu skaičiuojamame rezultato rodiklyje. 
 
Susirūpinimą esama situacija kelia ir tai, kad ministerijų tyrimo metu užpildyto klausimyno duomenys 
rodo, kad LR FM neketina imtis jokių VVV tobulinimo darbų artimiausių šešerių metų b÷gyje. Tokia 
organizacijos pozicija VVS atžvilgiu sudaro prielaidas pagrįstam nerimui, kad siekiama rezultato 
rodiklio reikšm÷ (valstyb÷s išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (13) ministerijose 
2015 metų pabaigoje - 48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s 
biudžeto, 2006 metų duomenimis)) gali būti sunkiai pasiekiama nepaisant visų kitų ministerijų 
pastangų tobulinti veiklos valdymą ir orientuoti veiklą į rezultatus.  
 

Lentel÷ 15. LR Finansų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 6 / 17 6 / 20 30 % 
Organizavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Koordinavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Įgyvendinimas 10 1 / 5 2 / 10 20 % 

Steb÷sena 10 0 / 3 0 / 10 0 % 
Vertinimas 20 0 / 6 0 / 20 0 % 
Kontrol÷ 10 7 / 8 9 / 10 90 % 
VISO: 100 16 / 47 25 / 100 25 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. atskleidžia, kad LR FM 
istoriškai didžiausią d÷mesį skyr÷ kontrol÷s etapo efektyvinimui. Tai yra vienintel÷ VVS dalis, kurios 
funkcionavimas vertintinas kaip pakankamas. Visos kitos su VVS susijusios sritys (o ypač steb÷senos 
ir vertinimo, kurios nepasižymi nei viena VVS būdinga savybe atitinkamuose etapuose) reikalauja 
išskirtinio d÷mesingumo ir kryptingų pastangų. D÷l aukščiau išvardintų ypatumų primygtinai 
rekomenduojama, valstybiniu mastu vykdant veiklos orientuotos į rezultatus tobulinimo projektą, 
sudaryti atskirą LR Finansų ministerijos veiklos valdymo sistemos tobulinimo planą, skirti būtinus 
išteklius jo realizavimui bei užtikrinti adekvačią min÷to plano vykdymo kontrolę. Tik÷tina, kad tiek 
sud÷tingoms struktūrin÷ms reformoms, susijusioms su VVS tobulinimu, tiek ir mažesn÷s reikšm÷s 
priemonių įgyvendinimui atskiruose etapuose bus papildomai reikalingi ne tik vidiniai, bet ir išoriniai 
žmogiškieji ištekliai.  
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LR Kult ūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
2006 – 2007 m. laikotarpyje LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos tobulinimo pastangos 
buvo sukoncentruotos vykdant sisteminius pokyčius VVS vertinimo ir kontrol÷s etapuose, ko 
pasekm÷je šie darbai dav÷ reikšmingą efektą 2008 metais. Ministerijoje patvirtinus strateginio veiklos 
plano koregavimo mechanizmą, veikiantį esant reikšmingiems neatitikimams tarp veiklos rodikli ų ir 
išlaidų faktinių bei planinių reikšmių, sukūrus veiklos rodiklių reikšmių koregavimo mechanizmą, 
veikiantį esant reikšmingiems neatitikimams tarp veiklos rodikli ų ir išlaidų faktinių bei planinių 
reikšmių, sudarius galimybes vykdyti visų programų pasekmių (ex post) vertinimą bei esant 
reikšmingam neigiamam programų pasekmių vertinimui, koreguoti, naikinti atitinkamas programas, 
2008 metais LR KM veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis pasiek÷ 65 proc. ir buvo net 12 
procentinių punktų aukštesnis nei seniau.  
 

Paveikslas 15. LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Lentel÷ 16. LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 12 / 17 14 / 20 70 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Įgyvendinimas 10 0 / 5 0 / 10 0 % 

Steb÷sena 10 2 / 3 6 / 10 60 % 
Vertinimas 20 6 / 6 20 / 20 100 % 
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Kontrol÷ 10 4 / 8 5 / 10 50 % 
VISO: 100 29 / 47 65 / 100 65 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Tik÷tina, kad pamin÷to kokybinio šuolio rezultatai tur÷jo duoti ministerijai nemažai teigiamo efekto 
bei paskatinti ir toliau vykdyti galimas reformas, susijusias su VVS. Nepaisant to, ministerijos 
planuose nenumatytos jokios tolimesn÷s su VVS susijusios priemon÷s, nors potencialo tobulinti 
veiklos valdymą yra. 
 
Pamin÷tina, kad esant galimyb÷ms ir toliau diegti naujas priemones VVS tobulinti, didžiausias 
d÷mesys tur÷tų būti skiriamas įgyvendinimo bei kontrol÷s sričių vystymui. Tinkamai suformulavus 
veiklos rodiklių faktines reikšmes, padidinus jų matomumą ir prieinamumą ministerijos atsakingiems 
asmenims bei veiklos rodiklių susiejimas su konkrečiais veiklos rezultatais sudarytų galimybes 
organizacijai reguliariai matuoti darbo krūvį, efektyvumą ir rezultatus. Tokiu būdu atsirastų ir 
papildomos galimyb÷s tobulinti kontrol÷s etapą veiklos valdymo sistemoje. 
 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistema ir jos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 
2009 metais, lyginant su kitomis ministerijomis, turi išskirtinių bruožų. Tai vienintel÷ ministerija, 
kurios VVS įdiegtumo lygis min÷tuoju laikotarpiu krito 6 procentiniais punktais, t. y. maž÷jo VVS 
būdingų bruožų.  

 
Paveikslas 16. LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 
m., proc. 
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Detaliau analizuojant šių pokyčių priežastis matyti, kad ministerijoje ne visuomet kryptingai ir 
nuosekliai taikomi išankstinio (ex ante) ir pasekmių (ex post) programų vertinimai: 

� nuo 2007 m. atsisakyta vykdyti išankstinę (ex ante) visų programų analizę prieš sudarant 
ministerijos biudžetą (tai planuojama v÷l prad÷ti daryti nuo 2011 m.); 

� atitinkamai sudarant ministerijos biudžetą ne visuomet atsižvelgiama į visų programų 
pasekmių (ex post) analiz÷s išvadas; 

� ministerijoje n÷ra vykdomas visų programų pasekmių (ex post) vertinimas, o tuo pačiu ir ne 
visuomet įmanoma priimti atitinkamų (nevertinamų) programų koregavimo, naikinimo 
sprendimus. 

 
Remiantis LR ŠMM pateiktomis VVS tobulinimo perspektyvomis pažym÷tina, kad aukščiau išvardinti 
VVS požymių svyravimai n÷ra reikšmingi, nes didžiąja dalimi jie buvo susiję su įvairių programų 
atsiradimu arba panaikinimu, pvz. 2006 m. atsiradusi Valstybin÷s švietimo strategijos įgyvendinimo 
programa (11.01) ir panaikinta Vaikų ir jaunimo ugdymo užtikrinimo programa (7.1.), 2008 m. 
uždarytos Švietimo informacinei visuomenei programa (8.1.) ir ES BPD įgyvendinimo programa 
(11.60).  
 
Analizuojant veiklos valdymo sistemos perspektyvas LR Švietimo ir mokslo ministerijoje 2010 – 2015 
m. laikotarpyje apčiuopiamas ypatingai nuoseklus ir sistemiškas VVS tobulinimas: 2009 m. veiklos 
valdymo sistemos įdiegtumo lygis (82 proc.) jau kitais metais sieks 84 proc., 2011 – 2013 m. 
laikotarpyje – 92 proc., o art÷jant analizuojamo periodo pabaigai (2014 - 2015 m.) atitinkamai 95 – 96 
proc. Šios ministerijos veiklos valdymo tobulinimo planai ir laukiamas rezultatas yra pats 
aukščiausias, lyginant su kitomis tiriamomis įstaigomis. VVS įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 
2009 m. (lentel÷ 17) akivaizdžiai iliustruoja ministerijos veiklos subalansuotumą. 
 

Lentel÷ 17. LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 
2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 14 / 17 16 / 20 80 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Įgyvendinimas 10 4 / 5 9 / 10 90 % 

Steb÷sena 10 3 / 3 10 / 10 100 % 
Vertinimas 20 4 / 6 14 / 20 70 % 
Kontrol÷ 10 7 / 8 9 / 10 90 % 
VISO: 100 38 / 47 82 / 100 82 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
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LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos  įdiegtumo lygis 
 
Paveiksle 17 pateikta LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 
2006 – 2015 m. atskleidžia, kad dabartiniu laikotarpiu šios ministerijos VVS atitinka 39 proc. būdingų 
savybių. Nors identifikuotas rezultatas n÷ra traktuotinas kaip patenkinamas, tačiau atsižvelgiant į tai, 
kad 2009 m. valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR TM veiklos valdymo sistema, sudaro mažiau nei 1 
proc. visų valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, galima teigti, kad VVS įdiegtumo lygis 
neturi reikšmingos įtakos pagrindinio skaičiuojamo rezultato rodiklio reikšmei. Nepaisant to, netur÷tų 
būti pateisintas LR TM siekis išlaikyti VVS tokioje pačioje būkl÷je, kadangi esamos situacijos 
detalizacija (lentel÷ 18) atskleidžia nemažai tobulintinų sričių. 
 
Paveikslas 17. LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., proc. 
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Lentel÷ 18. LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 10 / 17 11 / 20 55 % 
Organizavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Koordinavimas 15 2 / 4 8 / 15 53 % 
Įgyvendinimas 10 0 / 5 0 / 10 0 % 

Steb÷sena 10 2 / 3 6 / 10 60 % 
Vertinimas 20 2 / 6 8 / 20 40 % 
Kontrol÷ 10 2 / 8 2 / 10 20 % 
VISO: 100 19 / 47 39 / 100 39 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
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Kaip matyti detalizacijoje žemiau, VVS organizavimo etape LR TM yra įsidiegusi tik ketvirtadalį 
numatytų priemonių, vertinimo etape – trečdalį, kontrol÷s – ketvirtadalį, o įgyvendinimo etape – nei 
vienos priemon÷s. Akivaizdu, kad siekiant efektyvesn÷s, į rezultatus orientuotos veiklos Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija turi nemažą potencialą vystyti VVS. 
 
 
LR Užsienio reikal ų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 
 
2009 m. spalio 16 d. užpildyto klausimyno analiz÷ rodo, kad LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos 
valdymo sistemos įdiegtumo lygis 2006 – 2015 m. reikšmingai viršija kitų ministerijų rodiklius. 
Nepaisant to, kad kyla tam tikrų abejonių, susijusių su VVS įdiegtumo lygio (ypač istoriniu 2006 – 
2009 m. laikotarpiu) deklaravimu, ministerijų tyrimo organizatorius neturi realių svertų susipažinti ir 
patikrinti esamos situacijos analizuojamoje ministerijoje. Stebint tokį aukštą VVS įdiegtumo lygį LR 
URM 2006 – 2008 m. savaime kyla natūralus klausimas, kod÷l iki šiol kitos ministerijos neper÷m÷ 
geriausios praktikos pavyzdžio. 
 
Paveikslas 18. LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., 

proc. 
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Lentel÷ 19. LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 
2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 14 / 17 15 / 20 75 % 
Organizavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Koordinavimas 15 4 / 4 15 / 15 100 % 
Įgyvendinimas 10 4 / 5 9 / 10 90 % 

Steb÷sena 10 3 / 3 10 / 10 100 % 
Vertinimas 20 6 / 6 20 / 20 100 % 
Kontrol÷ 10 7 / 8 9 / 10 90 % 
VISO: 100 41 / 47 90 / 100 90 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
Ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. atskleidžia 
tolimesnes organizacijos galimybes tobulinti esamą VVS, kadangi iki maksimalaus jos funkcionavimo 
trūksta vos 6 priemonių: 

� strateginiame veiklos plane integruoti rizikos veiksnių valdymą; 

� visiems veiklos rodikliams nustatyti nuokrypių reikšmes; 

� visiems veiklos rodikliams nustatyti skaičiavimo principus (formules); 

� tarp darbuotojų atlyginimų ir veiklos rodiklių įgyvendinimo įvesti aiškią priklausomybę; 

� ministerijos išlaidas susieti su konkrečiais veiklos rezultatais ir sudaryti galimybę sistemai 
reguliariai matuoti darbo krūvį, efektyvumą ir rezultatus 

� formalizuoti taisyklę, kad trečiosios šalies nepriklausomas auditorius negali būti konsultantas 
toje pačioje ministerijoje. 

 
LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemo s įdiegtumo lygis 
 
2009 metais įsteigus LR Energetikos ministeriją, pastaroji kūrimosi stadijoje per÷m÷ nemažą 
institucinę patirtį, ko pasekm÷je jau pirmaisiais pilnais veiklos metais LR EM veiklos valdymo 
sistemos įdiegtumo lygis siek÷ 63 proc. 
 
Akivaizdu, kad įgyvendindama steig÷jų suformuluotus strateginius tikslus, ministerija tuo pačiu metu 
netur÷tų pamiršti ir vidinių VVS vystymo darbų. Savaime suprantama, kad toks trumpas naujos 
ministerijos egzistavimo laikas nesudaro pakankamo pagrindo kokybiškai vertinti tikrosios pad÷ties, 
susijusios su VVS. Nepaisant to, užpildyto klausimyno analiz÷s metu galima suformuluoti pagrindines 
tobulinimo gaires. 
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Paveikslas 19. LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2015 m., 
proc. 
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Lentel÷ 20. LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus 2009 m. 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

Būdingų 
požymių skaičius 
2009 m. (faktinis 

/ maksimalus) 

Būdingų požymių 
svoris 2009 m., 
proc. (faktinis / 
maksimalus) 

Kokybinis 
vertinimas*  

Analiz÷ 20 10 / 17 11 / 20 55 % 
Organizavimas 15 1 / 4 4 / 15 27 % 
Koordinavimas 15 3 / 4 12 / 15 80 % 
Įgyvendinimas 10 4 / 5 9 / 10 90 % 

Steb÷sena 10 3 / 3 10 / 10 100 % 
Vertinimas 20 5 / 6 17 / 20 85 % 
Kontrol÷ 10 0 / 8 0 / 10 0 % 
VISO: 100 26 / 47 63 / 100 63 % 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva 
(patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus 
rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
 
LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija atskleidžia, kad 
artimiausiu metu didžiausią d÷mesį reik÷tų skirti priemon÷ms, kurių diegimas pad÷tų vystyti VVS 
organizavimo ir kontrol÷s etapus. Šios sritys dabartiniu metu labiausiai išbalansuoja bendrą veiklos 
valdymo sistemos efektyvumą. Atsižvelgiant į tai, kad šios naujos ministerijos darbuotojai vidutin÷s 
trukm÷s perspektyvoje susidurs su precedento neturinčių energetikos reformų vykdymu, o taip pat ir 
žinant, kad valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR EM, tesudaro apie 2 proc. valstyb÷s išlaidų, kurias 
apima visos ministerijos kartu, daryti išvada, kad sisteminiai pokyčiai VVS efektyvumui didinti gali 
būti evoliucinio, o ne radikalaus pobūdžio. 
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2.1.2 Rodiklio prognoz ÷  
 
Ankstesniame poskyryje išanalizavus detalią kiekvienos ministerijos situaciją, susijusią su veiklos 
valdymo sistemų įdiegtumo lygiu ir jo dinamika 2006 – 2015 m. laikotarpyje, šiame skyriuje 
pateikiama rezultato rodiklio pradin÷s situacijos analiz÷ ir rodiklio bazinio dydžio įvertinimas. Taip 
pat, skyrius apima ir apibendrintą informaciją apie visų ministerijų VVS įdiegtumo lygį ir jų 
palyginimą tarpusavyje. 
 
Lyginant visų ministerijų pažangą diegiant VVS ir plečiant jų funkcionalumą, pamin÷tina, kad 
analizuojamu laikotarpiu faktinis progresas, susijęs su VVS yra santykinai nedidelis. Tai iliustruojama 
paveikslu 20. 2006 – 2008 metų laikotarpyje esminių pokyčių, susijusių su VVS tobulinimo darbais 
praktiškai n÷ra. Absoliuti dauguma ministerijų min÷tų trejų metų b÷gyje neįgyvendinimo esminių 
pokyčių, tod÷l jų VVS įdiegtumo lygis iš principo liko nepakitęs. Didžiausią istorinę pažangą 
įgyvendinant pokyčius, susijusisu su VVS, pasiek÷ LR Kultūros ministerija, kurios VVS įdiegtumo 
lygis 2008 m. lyginant su 2006 metais išaugo 12 procentinių punktų ir atitinkamai pasiek÷ 65 proc. LR 
Finansų ministerija taip pat pastarųjų trejų metų laikotarpyje įdieg÷ naujas VVS savybes ko pasekm÷je 
jos VVS įdiegtumo lygis siek÷ 25 procentus ir buvo 4 procentiniais punktais didesnis nei 2006 m. 
Visas ministerijas pagal jų VVS įdiegtumo lygį 2006 – 2008 m. galima būtų suskirstyti į tris 
pogrupius: 

� I grup÷ - santykinai aukštą įdiegtumo lygį pasiekusios ministerijos (LR URM, LR ŠMM IR 
LR VRM), sudarančios 23 proc. visų ministerijų; 

� II grup÷ - vidutinį įdiegtumo lygį pasiekusios ministerijos (LR KM, LR AM, LR ŪM, LR 
SM, LR SAM, LR ŽŪM, LR TM, LR KAM), sudarančios apie 62 proc. visų ministerijų; 

� III grup÷ - žemą įdiegtumo lygį pasiekusios ministerijos (LR SADM, LR FM), sudarančios 
apie 15 % visų ministerijų. 
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Paveikslas 20. Visų ministerij ų veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 2008 m. laikotarpyje, 
proc. 
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Pabr÷žtina tai, kad, kaip jau buvo min÷ta šioje ataskaitoje, LR SADM, LR FM ir LR ŽŪM pagal 
valstyb÷s išlaudas, kurias apima šios ministerijos, yra pačios reikšmingiausios rezultato rodiklio 
skaičiavimui. Kaip matyti iš pateikto grafiko, tik LR ŽŪM yra pasiekusi 43 proc. VVS įdiegtumo lygį, 
o tuo tarpu kitos dvi ministerijos priklauso III – iajai grupei. 
 
Paveikslas 21. Visų ministerij ų veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygis 2009 m., proc. 
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2009 m. veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygio informacija rodo, kad esminių pokyčių, susijusių su 
ministerijų persirikiavimu tarpusavio palyginimo grafike n÷ra. Pamin÷tina, kad 2009 metais naujai 
įsteigta LR Energetikos ministerija jos kūrimo metu per÷m÷ pakankamai nemažą institucinę patirtį, 
tod÷l jau pirmaisiais jos egzistavimo metais VVS įdiegtumo lygis siek÷ 63 proc. ir buvo 5 pagal 
reitingavimą tarp visų ministerijų. Iš kitos pus÷s, pasteb÷tina ir tai, kad kol kas n÷ra reikšmingo 
progreso, susijusio su III grupei prisikirtinų ministerijų (LR SADM ir LR FM) VVS tobulinimu. Šis 
faktorius kelia susirūpinimą, kad VVS funkcionalumo gerinimui atitinkamose ministerijose n÷ra 
kreipiamas pakankamas d÷mesys, o tai kelia esminę riziką nepasiekti analizuojamo rezultato rodiklio 
2015 metais. 
 
Atlikta visų ministerijų apklausa parod÷, kad nepaisant šalies mąstu inicijuojamų veiklos tobulinimo 
projektų ir iniciatyvų, dabartiniu metu absoliuti dauguma ministerijų (net 11 iš 14) vis dar neplanuoja 
jokių esminių pokyčių, susijusių su veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygio didinimu artimiausių 
šešerių metų laikotarpyje (paveikslas 22). Didžioji dalis respondentų tyrimo organizatoriams atskleistų 
argumentų d÷l sistemų inertiškumo vienu ar kitu aspektu yra susiję su ribotomis ministerijų galimyb÷s 
prognozuoti trumpalaikę ir vidutin÷s trukm÷s ateitį. Esant pakankamai aukštam neapibr÷žtumo lygiui 
Lietuvos ekonomikoje, nuolat besikeičiant vartotojų bei pramon÷s pasitik÷jimo rodikliams, augant 
ministerijų darbuotojų operatyvinio darbo kiekiui d÷l maž÷jančio valstyb÷s tarnautojų skaičiaus, 
respondentų galimyb÷s prognozuoti ateitį, projektuoti ir planuoti vidines (organizacijos) struktūrines 
reformas, o tuo pačiu ir iš anksto numatyti ir įvertinti jų potencialų poveikį ateityje yra labai ribotos. Iš 
kitos pus÷s, Valdymo orientuoto į rezultatus tobulinimo (VORT) projektas ir su juo susijusios veiklos 
dabartiniu metu yra dar tik esamos situacijos palyginamosios analiz÷s ir koncepcijų rengimo ir 
aprašymo stadijose, tod÷l, natūralu, kad kryptingų, akivaizdžių ir aiškiai suplanuotų VVS tobulinimo 
veiksmų konkrečiose ministerijose dar n÷ra – pirmieji apčiuopiami rezultatai bus matyti po kelerių 
metų, t. y. kito rekomenduojamo ministerijų tyrimo įgyvendinimo metu (2011 metais). Ir vis d÷lto, 
nepaisant visų aukščiau išvardintų aplinkybių, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Ūkio ministerija 
bei LR Krašto apsaugos ministerija ir toliau yra linkusios savarankiškai tęsti veiklos valdymo sistemų 
vystymo darbus, turi numačiusios konkrečias priemones, kurias ketina diegti artimiausiose ateityje, 
tod÷l tik÷tina, kad būtent šios ministerijos 2010 – 2015 metų laikotarpyje reikšmingai padidins VVS 
įdiegtumo lygį. 
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Paveikslas 22. Visų ministerij ų veiklos valdymo sistemų įdiegtumo lygio prognoz÷ 2010 – 2015 m. laikotarpyje, proc. 
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Paveiksle 23 pateiktos rezultato rodiklio 2006 – 2015 metų laikotarpyje reikšm÷s. Nagrin÷jant tiek 
pradinę (2006 metų), tiek esamą (2009 m.), tiek ir prognozinę (2010 – 2015 m.) rezultato rodiklio 
dinamiką matyti, kad: 

� 2006 – 2009 metų laikotarpyje valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos 
visose 14 ministerijų, dalis nežymiai auga nuo 39 proc. 2006 metais iki 42 proc. 2009 metais, 
kas vidutiniškai sudaro apie 1 proc. per metus; 

� visame analizuojamame laikotarpyje rezultato rodiklio pokyčiams būdingas tam tikras 
stabilizacijos periodas, t. y. išaugus rezultato rodikliu vienu ar keliais procentiniais punktais 
šis rodiklis išlieka tokiame pačiame lygmenyje keletą metų iš eil÷s. Tai atinkamai matyti 
2007 – 2008 metų, 2009 – 2010 m., 2012 – 2015 metų laikotarpiuose; 

� atsižvelgiant į siektinas rezultato rodiklio reikšmes (48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš 
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis)), matyti, kad dabartiniais 
skaičiavimais ir prognoz÷mis, esant ministerijų suplanuotiems ir nurodytiems VVS 
tobulinimo tempams min÷tas rodiklis nebus pasiektas; 

� siektino rezultato rodiklio atotrūkis nuo prognozuojamo n÷ra didelis (2 procentiniai punktai), 
tod÷l, užtrikrinant VVS vystymo planų įgyvendinimą yra visiškai realu pasiekti suplanuotą 
rodiklį - ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio pradin÷s situacijos analiz÷ ir 
bazinio dydžio nustatymas iliustruoja, kad esant dabartiniams numatytiems VVS tobulinimo 
darbams kiekvienoje ministerijoje atskirai, jų visumos numatytai rodiklio reikšmei 2015 
metais pasiekti nepakanka; 

� nepaisant to, kaip jau buvo min÷ta anksčiau šioje ataskaitoje, kritinę reikšmę rezultato 
rodiklio reikšmei ateityje tur÷s LR FM, LR SADM ir LR ŽŪM veiklos. Taigi, atidžiau 
kontroliuojant, papildomai skiriant pastangų ir išteklių VVS tobulinti šiose pamin÷tose trijose 
ministerijose, įmanoma pasiekti ir net viršyti užsibr÷žtą rezultato rodiklio reikšmę. Rezultato 
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rodiklio prognozuojamam ir ateityje faktiniam atotrūkiui eliminuoti vienareikšmiškai 
reikšmingos įtakos tur÷s ir VORT projektas, vykdomas LR Ministro Pirmininko tarnyboje. 

 
Lyginant rezultato rodiklio bazinę reikšmę (2006 m.) su prognozuojama reikšme (2015 m.), akivaizdu, 
kad didžioji dalis ministerijų vysto ir tobulina esamas VVS. Tai ypač būdinga didžiausiu VVS 
įdiegtumo laipsniu pasižyminčioms ministerijoms, kurių progresas iš dalies ir priklauso ir nuo esamos 
infrastruktūros (baz÷s), t. y. turint pakankamai gerai funkcionuojančią sistemą (kritinę veiklos 
valdymo sistemai privalomų požymių masę) yra kur kas lengviau vykdyti tolimesnius tobulinimo 
darbus, o tuo pačiu ir pasiekti dar aukštesnį įdiegtumo lygį. 
 

Paveikslas 23. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14 ministerij ų, dalis (proc.) 2006 – 
2015 m. laikotarpyje 
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Pažym÷tina tai, kad valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos, palyginimas su siektinu 
rodikliu 14 ministerijų (paveikslas 32) netur÷tų būti traktuojamas tiesiogiai, t. y. siektina rezultato 
rodiklio dalis n÷ra taip lengvai pasiekiama, jei dalis ministerijų pagal VVS įdiegtumo lygį stipriai 
viršija siektiną ribą, tačiau tuo pačiu metu sudaro santykinai mažesnę reikšmę galutiniams rezultato 
rodikliui d÷l nedidel÷s valstyb÷s išlaidų, kurias apima atitinkamos ministerijos VVS, dalies visose 
valstyb÷s išlaidose.  
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Paveikslas 24. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos, palyginimas su siektinu rodikliu 14 
ministerij ų, proc. 
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Detalizuojant galimus tolimesnius scenarijus įmanomas rezultato rodiklio užsibr÷žtos reikšm÷s 
pasiekimas keliais būdais: 

� scenarijus 1 - santykinai aukštą įdiegtumo lygį pasiekusios ministerijos (LR URM, LR ŠMM 
IR LR VRM), priklausančios išskirtai I – ajai grupei ir toliau vykdo numatytus VVS 
tobulinimo planus, o tuo tarpu labiau atsilikusių ministerijų VVS lieka inertiškos ir stabilios. 
Tokiu atveju užsibr÷žtos rodiklio reikšm÷s 2015 metais pasiekimas traktuotinas kaip 
įmanomas, tikimyb÷ vidutin÷, rizika nepasiekti rodiklio vidutin÷; 

� scenarijus 2 – vidutiniu VVS įdiegtumo lygiu pasižyminčios ministerijos reikšmingai vysto ir 
perplanuoja VVS tobulinimo darbus, įdiegia naujas priemones, kurios suformuoja VVS 
būdingus požymius. Tokiu atveju užsibr÷žtos rodiklio reikšm÷s 2015 metais pasiekimas 
traktuotinas kaip lengvesnis nei scenarijaus 1 atveju, tikimyb÷ vidutin÷, rizika nepasiekti 
rodiklio mažesn÷; 

� scenarijus 3 – žemiausiu VVS įdiegtumo lygiu pasižyminčiose ministerijose sudaromas 
atskiras veiklos valdymo sistemos tobulinimo planas (ypač aktualu LR FM tiek d÷l 
prasčiausio VVS įdiegtumo lygio, tiek ir d÷l šios ministerijos įtakos galutiniam rezultato 
rodikliui), skiriami papildomi ištekliai veiklos tobulinimui, diegiamos papildomos priemon÷s 
ir sistemos požymiai praktiškai visuose VVS etapuose. Šio scenarijaus pildymose metu 
užsibr÷žta rezultato rodiklio reikšm÷ 2015 metais pasiekiama lengviausiai net ir įvykdžius 
santykinai mažesniu pokyčius, susijusius su VVS, nei kitoae ministerijose. Rizika nepasiekti 
užsibr÷žto rezultato rodiklio tobulinant veiklos valdymo sistemas LR FM, LR SADM ir LR 
ŽŪM – pati mažiausia, esant prielaidai, kad nebus reikšmingų pokyčių susijusių su vakstyb÷s 
išlaidų, kurias apima kiekvienos ministerijos VVS, proporcijomis tarpusavyje. 
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Paveikslas 25. VVS įdiegtumo lygio atotrūkio dinamika tarp visų ministerij ų 2006 – 2015 metais, proc. 
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Pastaba: a) minimali reikšm÷ – visą analizuojamą laikotarpį LR FM, maksimali reikšm÷ iki 2011 m. LR URM, nuo 2011 m. – LR ŠMM; b) apibendrintas 
šalies rodiklis – faktinis apskaičiuotas rezultato rodiklis -valstyb÷s išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (13) ministerijose 2015 metų 
pabaigoje, kurio siektina reikšm÷ - 48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis) 

 
Analizuojant VVS įdiegtumo lygio atotrūkio dinamiką tarp visų ministerijų 2006 – 2015 metais 
(paveikslas 25) būtina atkreipti d÷mesį, kad vertinamas galutinis rezultato rodiklis n÷ra tiesiogiai 
susijęs su VVS įdiegtumo lygiu kiekvienoje ministerijoje, t. y. šis rodiklis priklauso ne tik nuo VVS 
būkl÷s visose ministerijose atskirai, bet ir nuo to, kokia apimtimi veiklos valdymo sistemos apima 
valstyb÷s išlaidas. Kaip matyti pateiktame grafike, valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo 
sistemos visose ministerijose, rodiklio augimo tendencija 2006 – 2015 metais yra did÷janti. 2006 metų 
duomenimis rezultato rodiklis sudar÷ 39 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis) ir palaipsniui augo iki 42 proc. 2009 metais.  
 
Įvertinus ministerijų tyrimo rezultatus matyti, kad analizuojamas rodiklis augs iki 46 proc. 2015 
metais. Šį augimą pagrinde lemia dalies ministerijų planai tobulinti veiklos valdymo sistemas 
papildant jas numatytais funkcionavimo požymiais, kurių išsamesnis aprašymas pateikiamas toliau 
šioje ataskaitoje. Atsižvelgiant į kiekvienos ministerijos esamą situaciją, susijusią su VVS būkle 
(lentel÷ 21), projekto vykdytojas pateikia rekomendacijas apie konkrečias priemones, kurias reikia 
diegti atskirose ministerijose. 
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Lentel÷ 21. Visų ministerij ų veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio palyginimas pagal etapus 2009 m., % 

VVS etapai Svoris, 
proc. 

ŽŪM VRM ŪM SADM SM SAM KA
M 

AM FM KM ŠMM  TM URM EM 

Analiz÷ 20 45 80 65 35 55 50 45 35 30 70 80 55 75 55 
Organizavimas 15 53 80 80 53 53 53 53 80 27 80 80 27 80 27 
Koordinavimas 15 53 73 80 27 53 27 0 53 27 53 80 53 100 80 
Įgyvendinimas 10 20 100 20 20 60 60 0 40 20 0 90 0 90 90 

Steb÷sena 10 30 100 60 0 100 30 0 60 0 60 100 60 100 100 
Vertinimas 20 30 100 40 15 25 70 70 85 0 100 70 40 100 85 
Kontrol÷ 10 70 60 40 20 40 10 70 40 90 50 90 20 90 0 
VISO: 100 43 85 57 26 52 47 38 58 25 65 82 39 90 63 

* - žalia spalva (gerai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro 80 proc. ir daugiau maksimalaus rezultato; geltona spalva (patenkinamai) - jei etapui būdingų požymių svoris 
sudaro daugiau nei 50, tačiau mažiau nei 80 proc. maksimalaus rezultato; raudona spalva (blogai), jei etapui būdingų požymių svoris sudaro iki 50 proc. rezultato imtinai 
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Paveikslas 26. Veiklos valdymo sistemos (VVS) funkcionavimo tikrinimo koncepcinis modelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterijus Požymis 
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% 

Pavadinimas Svoris, 
% 
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2.2 3 uždavinio rodiklio vertinimo rezultatai 
 

2.2.1 Rodiklio pradin ÷ situacija 
 
3 uždavinio rezultato rodiklio - valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos 
sistemos dalis proc. (toliau - 3 uždavinio rodiklio) -  pradin÷s situacijos analiz÷ apima 2006-2008 m. 
laikotarpį. Analiz÷s metu nustatytos rodiklio reikšm÷s ir įvertinti rodiklio pokyčiai šiuo laikotarpiu. 
Nustatytas rodiklio bazinis dydis 2006 m.  
 
Tyrimas parod÷, kad 2006 m. 3 uždavinio rodiklio bazinis dydis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 3,2 proc. bendro valstyb÷s ir savivaldybių 
biudžeto, o 2008 m. išaugo iki 10,5 proc..  Analogiškai, skaičiuojant valstyb÷s išlaidas, kurias 
apima kokyb÷s vadybos sistemos, 2006 m. jos sudar÷ 4,3 proc. valstyb÷s biudžeto (be dotacijų 
savivaldyb÷ms), o savivaldybių išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 0,3% 
bendro visų savivaldybių biudžeto. 2008 m. šie rodikliai išaugo iki 13 proc. ir atitinkamai iki 2,8 
proc. (paveikslai 27-29).  
 
Svarbu pažym÷ti, kad realiai šie rodikliai gali būti didesni. Tai paaiškinama, tuo kad, rodiklis 
skaičiuojamas įvertinant respondentų pateiktus duomenis, kurie apima tik apie 60 proc. valstyb÷s 
(be dotacijų savivaldyb÷ms) ir 50 proc. savivaldybių biudžeto. Tik÷tina, kad tarp valstyb÷s ir 
atitinkamai savivaldybių institucijų ir įstaigų, nedalyvavusių tyrime, yra institucijų ir įstaigų 
įsidiegusių KVS instrumentus analizuojamu laikotarpiu. Įstaigų ir savivaldybių nedalyvavusių 
apklausoje biudžeto dalis yra gan ženkli, jis sudaro apie 40 proc. valstyb÷s (be dotacijų 
savivaldyb÷ms) ir atitinkamai 50 proc. savivaldybių biudžeto. 
 
Skaičiavimai parodo, kad 3 uždavinio rodiklis nuo atsakiusiųjų biudžeto yra ženkliai didesnis nei 
nuo viso biudžeto. Vertinant tik respondentų duomenis, 2006 m. valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, 
kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 5,6 proc. bendro valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto, 
o 2008 m. - 20,4 proc. (paveikslas 29); valstyb÷s išlaidos (be dotacijų savivaldyb÷ms), kurias apima 
kokyb÷s vadybos sistemos nuo atsakiusiųjų valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto 2006 m. sudar÷ 
7,1 proc., o 2008 m. siek÷ net 25,1 proc. (paveikslas 27). Savivaldybių išlaidos, kurias apima 
kokyb÷s vadybos sistemos 2006 m. sudar÷ 0,5 proc. ir 2008 m. sudar÷ 5,5 proc. atsakiusiųjų 
savivaldybių biudžeto (paveikslas 28).  
 
Tyrimo duomenimis 3 uždavinio rodiklio reikšm÷ nuo viešojo administravimo funkciją vykdančių 
institucijų ir įstaigos dalies valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2006 m. buvo 5,8 proc. 
2008 m. siek÷ 19,7 proc. (paveikslas 28). Ši rodiklio reikšm÷ yra ženkliai didesn÷ nei nuo valstyb÷s 
biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms). Tyrime rodiklis nuo viešojo administravimo biudžeto dalies 
yra skaičiuojamas siekiant, iliustruoti ESF paramos įtaką 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu. 
Kadangi pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“ tik viešojo 
administravimo funkciją vykdančios institucijos ir įstaigos gali gauti ES paramą kokyb÷s vadybos 
sistemų diegimui, tik÷tina, kad šios grup÷s įstaigos diegsis daugiausia KVS instrumentų. 
Pažym÷tina, kad atsakiusiųjų institucijų ir įstaigų biudžeto dalis viešojo administravimo funkciją 
vykdančių institucijų ir įstaigų biudžeto dalyje sudaro net 81 proc. Tai gi šis rodiklis parodo realią 
viešojo administravimo sektoriaus situaciją.  
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3 uždavinio rodiklio nuo valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) ir 3 uždavinio rodiklio nuo 
savivaldybių biudžeto pradin÷ situacija ir bazinio dydžio (2006 m.) reikšm÷s iliustruotos 
paveiksluose 27 ir 28. 
 

Paveikslas 27.  Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)  
valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2006-2008 m. 

 
 

Paveikslas 28. Savivaldybių išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)  
bendrame visų savivaldybių biudžete 2006-2008 m. 
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Paveikslas 29. Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)   
bendrame valstyb÷s ir savivaldybių biudžete 2006-2008 m. 

Valstyb ÷s ir savivaldybi ų išlaid ų, kurias apima KVS 
dalis (proc.)
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nuo visų viešojo administravimo
funkciją vykdančių institucijų ir įstaigų
biudžeto dalies bendrame valstyb÷s ir
savivaldybių biudžete

4,0% 12,2% 14,1%

nuo bendro valstyb÷s ir savivaldybių
biudžeto

3,2% 9,1% 10,5%

siektina reikšm÷ 25,0% 25,0% 25,0%

2006 2007 2008

 
 
 
Paveiksluose 30, 31 ir 32 pateiktas 3 uždavinio rodiklio palyginimas pagal pasirinktas įstaigų 
grupes. 2006 m. rodiklis buvo didžiausias ministerijose (su pavaldžiomis įstaigomis) – 7,6 proc.,  
mažiausias teismuose – 0 proc.. Tačiau 2007-2008 m. rodiklis ženkliai išaugo kitų valstyb÷s 
institucijų ir įstaigų grup÷je (2006 m. 0,7 proc., 2008 m. 20,6 proc.), tuo tarpu ministerijose ir 
teismuose rodiklis šiuo laikotarpiu beveik nekito (2008 m. 7,6 proc. ir 0,7 proc. atitinkamai). 
Galima teigti, kad bendras 3 uždavinio rodiklis 2006-2008 m. laikotarpiu augo d÷l diegiamų KVS 
instrumentų kitų valstyb÷s institucijų ir įstaigų grup÷je (ž. paveikslus 30-32). 

 
Paveikslas 30. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)  
nuo valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms)  2006-2008 m. 
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Paveikslas 31. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.) nuo viešojo administravimo funkcij ą vykdančių 
institucij ų ir įstaigų biudžeto dalies valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2006-2008 m. 

 
 

Paveikslas 32. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)  
nuo atsakiusiųjų valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto 2006-2008 m. 

 
 

2.2.2 Rodiklio prognoz ÷  
 
Žemiau pateikiamos 3 uždavinio rodiklio prognoz÷s ir numatomi pokyčiai 2009-2015 m. 
laikotarpiu. 
 
Tyrimo duomenimis, prognozuojama, kad 3 uždavinio rodiklis - valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos (toliau KVS) 2015 m. sudarys 21,4 proc. viso 
valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto, kai siektina reikšm÷ laikotarpio pabaigoje (2015 m.) yra 25 
proc..  Šio rodiklio reikšm÷ yra ženkliai didesn÷ jei šio rodiklio prognoz÷s skaičiuojamos tik nuo 
viešojo administravimo funkciją vykdančių institucijų ir įstaigų biudžeto dalies valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžete - 28,2 proc., o skaičiuojant rodiklį tik nuo atsakiusiųjų biudžetų, 
prognozuojama, kad rodiklis gali siekti net 38,8 proc.. Tyrimo duomenys rodo, kad didžiausias 
rodiklio augimas bus 2010-2012 m. Tai yra rodiklio reikšm÷ labiausiai augs nuo tada kai bus 
prad÷ta panaudoti ESF parama kokyb÷s vadybos sistemų diegimui (paveikslas 33).  
 



ŽIPVP 4 PRIORITETO 2 IR 3 UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO GALUTINö ATASKAITA  

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: 
www.ekt.lt 

 

63 

Paveikslas 33. Prognozuojama Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos dalis 
valstyb÷s ir savivaldybių biudžete,  2009- 2015m. 

Valstyb ÷s ir savivaldybi ų išlaid ų, kurias apima KVS 
dalis (proc.) prognoz ÷

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

nuo bendro visų atsakiusiųjų
valstyb÷s institucijų ir įstaigų bei
savivaldybių biudžeto

20,4% 20,3% 27,4% 33,3% 37,7% 37,9% 38,7% 38,8%

nuo visų viešojo administravimo
funkciją vykdančių valstyb÷s
institucijų ir įstaigų biudžeto dalies
bendrame valstyb÷s ir visų
savivaldybių biudžete

14,1% 14,9% 20,1% 24,2% 27,4% 27,5% 28,0% 28,2%

nuo bendro valstyb÷s ir visų
savivaldybių biudžeto

10,5% 11,3% 15,3% 18,3% 20,8% 20,9% 21,3% 21,4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
 
Palyginimui žemiau pateikiami analogiški 3 uždavinio rodiklio skaičiavimai vertinant valstyb÷s 
išlaidas ir savivaldybių išlaidas, kurias apima KVS valstyb÷s (be dotacijų savivaldyb÷ms) ir 
savivaldybių biudžetuose atskirai.  
 
Prognozuojama, kad valstyb÷s išlaidos, kurias apima KVS sudarys 20,6 proc. valstyb÷s biudžete(be 
dotacijų savivaldyb÷ms). Palyginimui, taip pat pateikiamos rodiklio prognoz÷s nuo respondentų 
biudžeto ir nuo viešojo administravimo funkciją vykdančių institucijų ir įstaigų biudžeto dalies 
valtyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms) – 36,6 proc. ir 30 proc. atitinkamai. (paveikslas 34). 

 
Paveikslas 34. Prognozuojama Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.) 

 valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms), 2009-2015 m. 
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Prognozuojama, kad 2009-2015 m. laikotarpiu ženkliausiai augs 3 uždavinio rodiklis nuo valstyb÷s 
biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) kitų valstyb÷s institucijų ir įstaigų grup÷je (2009 m. – 24,8 
proc., 2015 m. sieks 35,3 proc.) bei teismuose (2009 m. - 0,8 proc. ,2015 m. sieks 16,9 proc.), tačiau 
ministerijose jis kis nežymiai (2009 m. 7,9 proc., 2015 m. sieks 12,7 proc.) (ž. paveikslus 35,36 ir 
37).  
 

Paveikslas 35. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.) 
nuo valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) prognoz÷ 2009-2015 m. 
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Paveikslas 36. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.) 
nuo atsakiusiųjų valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto prognoz÷ 2009-2015 m. 

 
 
Paveikslas 37. Valstyb÷s išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.) nuo viešojo administravimo funkcij ą vykdančių 

institucij ų ir įstaigų biudžeto dalies valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms) prognoz÷ 2009-2015 m. 

 
 
Tyrimo duomenimis savivaldybių išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos 2015 m. 
sudarys 23,8 proc. bendrame savvaldybių biudžete. Tik÷tina, kad šio rodiklio ženklus augimas 
prasid÷s 2010 m. - 2010 m. rodiklis pasieks 10,4 proc., o laikotarpio pabaigoje (2015 m.) priart÷s 
prie siektinos 25 proc. reikšm÷s (paveiklas 38).  
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Paveikslas 38. Savivaldybių išlaidų, kurias apima KVS, dalis (proc.)  
bendrame savivaldybių biudžete prognoz÷ 2009-2015 m. 

 
 
Remiantis tyrimo duomenimis, galima daryti išvadą, kad laikotarpio pabaigoje (2015 m.) 3 
uždavinio rodiklio siektina reikšm÷ 25 proc. bus pasiekta. Tyrimo rezultatai rodo, kad 
prognozuojamos rodiklio reikšm÷s 2015 m. yra arti siektinos reikšm÷s  t.y. prognozuojama, 
kad 3 uždavinio rodiklis sudarys 21,4 proc. bendro valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto (nuo 
valstyb÷s biudžeto - 20,6 proc. ir atitinkamai nuo savivaldybių biudžeto - 23,8 proc.). Įvertinus kad 
tyrime dalyvavo tik apie pus÷ valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų, tik÷tina, kad realiai šios 
reikšm÷s didesn÷s. Tai parodo ir rodiklio prognoz÷s skaičiuojant rodiklį nuo vsų atsakiusiųjų 
savivaldybių ir valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto. Šiuo atveju 3 uždavinio prognozuojamas 
rodiklis yra ženkliai didesnis - net 38,8 proc.. Įvertinus šiuos veiksnius, galima teigti, kad 
laikotarpio pabaigoje 3 uždavinio rodiklis bus pasiektas ar net viršytas.  
 

2.2.3 Kokyb ÷s vadybos sistemos 
 
Tyrimo metu taip pat atlikta diegiamų KVS instrumentų valstyb÷s ar savivaldybių institucijose ir 
įstaigose esamos situacijos analiz÷, įvertinta kokių ir kiek kokyb÷s vadybos sistemos instrumentų 
planuojama įdiegti 2006-2015 m. laikotarpiu. Žemiau pateikiame tyrimo duomenų analiz÷. 
 
Esama situacija 
 
Iš viso, tyrime dalyvavusios 98 valstyb÷s institucijos ir įstaigos, 2006-2008 m. laikotarpyje įsidieg÷ 
111 KVS instrumentų. Iš jų įstaigos (su pavaldžiom), kurių vadovai asignavimų valdytojai įsidieg÷ 
97 KVS instrumemtus (be pavaldžių - 20 KVS instrumentų) (paveikslai 39 ir 40), ministerijos ir 
joms pavaldžios įstaigos įsidieg÷ 13 KVS instrumentų (paveikslas 41). Iš tyrime dalyvavusių 28 
teismų tik vienas nurod÷, kad šiuo laikotarpiu buvo įdiegtas „Vieno langelio principas“. Kiti teismai 
jokių KVS instrumemtų nenurod÷. Tyrimo rezultatai rodo, kad 2006-2008 m tyrime dalyvavusios 
valstyb÷s institucijos ir įstaigos daugiausia dieg÷si „Vieno langelio principą“ ir ISO 9001 standartą 
Taip pat kelios įstaigos dieg÷si Bendrojo vertinimo modelį, vykd÷ Sisteminius piliečių lūkesčių 
tyrimus, dieg÷si tokius specifinius KVS instrumentus kaip ISO 17020 ir ISO 17025.  
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Paveikslas 39.  2006-2008 m. įdiegti KVS instrumentai valstyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems 
pavaldžiose institucijose ir įstaigose (einančiose viešojo adminstravimo funkciją), vnt. 

 

 
Pastaba: Ministerijos (su pavaldžiom) ir teismai neįskaičiuoti 

 
Paveikslas 40. 2006-2008 m. įdiegti KVS instrumentai valstyb÷s biudžeto asignavimų valdytojų (be jiems 

pavaldžių įstaigų) institucijose ir įstaigose, vnt. 
 

 
Pastaba: Ministerijos(su pavaldžiom) ir teismai neįskaičiuoti 

 
Paveikslas 41. 2006-2008 m. įdiegti KVS instrumentai ministerijos ir joms pavaldžiose įstaigose (einančiose 

viešojo adminstravimo funkciją), vnt. 
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2006-2008 m. laikotarpyje savivaldyb÷s įsidieg÷ tokius KVS instrumemntus kaip „Vieno langelio 
principas“, Liekna organizacija, Bendrojo vertinimo modelis. Iš viso per tą laikotarpį 41 tyrime 
dalyvavusi savivaldyb÷ įsidieg÷ 6 KVS instrumentus (paveikslas 42).  

 
Paveikslas 42. 2006-2008 m. įdiegti KVS instrumentai savivaldyb÷se, vnt 

 
 
Prognoz ÷ 
 
2006-2015 m. laikotarpyje valstyb÷s institucijos ir įstaigos (be teismų ir ministerijų (su pavaldžiom) 
iš viso planuoja įsidiegti 243 KVS instrumentus (paveikslas 43), teismai planuoja įsidiegti 13 KVS 
instrumentų (44 paveikslas), ministerijos (su pavaldžiom) (paveikslas 45) – 30 KVS instrumentų. 
2015 m. viso planuojama įdiegti 286 KVS instrumentai, tokiu būdu, laikotarpio pabaigoje, įdiegtų 
KVS instrumentų skaičius iš viso bus daugiau nei du kartus didesnis lyginant su 2006 m. metais. 
Daugiausia KVS instrumentų planuojama įdiegti per 2010-2012 m. Šiuo laikotarpiu išaugęs įdiegtų 
KVS instrumentų skaičius, tiesiogiai siejamas su ESF paramos panaudojimu.  
 

Paveikslas 43.  2006-2015 m. įdiegtų KVS instrumentų skaičius asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžiose 
institucijose ir įstaigose (einančiose viešojo adminstravimo funkciją), vnt. 

 
Pastaba: Ministerijos(su pavaldžiom) ir teismai neįskaičiuoti 
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Paveikslas 44. 2006-2015 m.  įdiegtų KVS instrumentų skaičius teismuose, vnt. 

 
 

Paveikslas 45. 2006-2015 m. planuojamų įdiegti KVS instrumentų ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose 
(einančiose viešojo adminstravimo funkciją) skaičius, vnt. 

 
 
Iki 2015 m. daugiausia ministerijos ir valstyb÷s institucijos ir įstaigos planuoja įsidiegti „Vieno 
langelio principą“ - 103 vnt., ISO 9001 standartą - 68 vnt., Bendrojo vertinimo modelį –30 vnt. ir 
Subalansuotų rodiklių sistemą – 18 vnt.  Taip pat diegiasi ir kitus KVS instrumentus, tokius kaip: 
ISO 17020 (26 vnt.), ISO 17025 (7 vnt.), ISO 27001 (5 vnt.), ISO 20000 (3 vnt.), ISO 14001 (3 
vnt.), Liekna organizacija (1 vnt.), Sisteminiai piliečių lūkesčių ar darbuotojų pasitenkinimo darbu 
tyrimai (9 vnt.) (paveikslai 46 -48).   
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Paveikslas 46. 2006-2015 m.  planuojami įdiegti KVS instrumentai valstyb÷s biudžeto asignavimo valdytojų (ir 
jiems pavaldžiose įstaigose, kurioms priskirta viešojo administravimo funkcija) institucijose ir įstaigose, vnt. 

 
Pastaba: Ministerijos(su pavaldžiom) ir teismai neįskaičiuoti 

 
Paveikslas 47. 2006-2015 m. planuojami įdiegti KVS instrumentai valstyb÷s biudžeto asignavimo valdytojų 

institucijose ir įstaigose (be pavaldžių), vnt. 

 
Pastaba: Ministerijos(su pavaldžiom) ir teismai neįskaičiuoti 

 
Paveikslas 48. 2006-2015 m. planuojami įdiegti KVS instrumentai ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose 

(einančiose viešojo adminstravimo funkciją), vnt. 
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Iki 2015 m. atsakiusieji teismai planuoja įsidiegti 13 KVS instrumentų: ISO 9001 standartas, 
„Bendrojo vertinimo modelis“, „Vieno langelio principas“ ir „Sisteminiai piliečių lūkesčių tyrimai“ 
(paveikslas 49). 

 
Paveikslas 49. 2006-2015 m.planuojami įdiegti KVS instrumentai teismuose, vnt. 

 
 
2006–2015 m. 41 savivaldyb÷je iš viso planuojama įdiegti 47 KVS instrumentai. Lyginant su 2006-
2008 m. instrumentų skaičius išaugo beveik 8 kartus. Didžioji dalis KVS instrumemtų bus įdiegta 
2010-2012 m. laikotarpyje. KVS instrumentų skaičiaus padid÷jimas tais metais, tiesiogiai siejamas 
su ESF paramos panaudojimu kokyb÷s vadybos sistemų diegimui (paveikslas 50).  
 

Paveikslas 50. 2006-2015 m.  KVS instrumentų planuojamų įdiegti savivaldyb÷se skaičius, vnt. 

 
 
2006-2015 m. savivaldyb÷s daugiausia diegsis „Vieno langelio principą“ – 21 vnt, ISO 9001 
standartą - 9 vnt. ir Bendrojo vertinimo modelį – 7 vnt.  Taip pat savivaldyb÷s diegsis ir kitus KVS 
instrumentos: ISO 20000 (2 vnt.) , ISO 14001 (1 vnt.), Subalansuostų rodiklių metodą (1 vnt), 
Liekna organizacija (2 vnt), sisteminiai darbuotojų tyrimai (3 vnt) (paveikslas 51).  
 

Paveikslas 51. 2006-2015 m. KVS instrumentų planuojamų įdiegti savivaldyb÷se skaičius, vnt. 
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3 VERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

3.1 2 uždavinio rezultato rodiklio vertinimo išvados ir rekomendacijos 
 

3.1.1 Pagrindin ÷s išvados 
 

� 2006 metais net 67 proc. suminių valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos, 
patenka tik į 3 ministerijų kompetenciją: LR FM, LR ŽŪM ir LR SADM. Ši dalis 2009 
metais atitinkamai sudar÷ 60 proc. visų valstyb÷s išlaidų; 

� nuo šiose trijose ministerijose diegiamų VVS funkcionavimo didžiąja dalimi ir priklauso 
pagrindinis šiame projekte analizuojamas rezultatyvumo rodiklis; 

� LR Žem÷s ūkio ministerijos nuo 2006 m. iki šių metų VVS įdiegtumo rodiklis išliko 
nepakitęs – ministerijos veiklos valdymo sistema atitinka 43 proc. visų sistemai būdingų 
bruožų; 

� LR Vidaus reikalų ministerijoje 2006 – 2008 m. laikotarpyje dominavo 77 – 78 proc. VVS 
įdiegtumo lygis, 2009 metais šoktel÷jo iki 85 proc.; 

� LR Ūkio ministerijai būdingas 57 proc. VVS įdiegtumo lygis yra artimas LR Aplinkos 
ministerijos (58 proc.), LR Energetikos ministerijos (63 proc.) ir LR Susisiekimo 
ministerijos (52 proc.) VVS įdiegtumo lygiams; 

� VVS funkcionavimas LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje atitinka vos 
ketvirtadalį tokioms sistemoms keliamų reikalavimų – VVS įdiegtumo lygis siekia 26 
proc.; 

� LR Sveikatos apsaugos ministerijos VVS atitinka 47 proc. visų numatytų požymių; 

� LR Krašto apsaugos ministerijos VVS įdiegtumo lygis 2006 - 2009 metų laikotarpyje 
sudar÷ 38 proc.; 

� Veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis LR Finansų ministerijoje 2009 metais siekia 25 
proc. Tai yra žemiausias VVS rodiklis visų ministerijų tarpe.; 

� LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 2009 m. pasiek÷ 65 
proc. ir buvo net 12 procentinių punktų aukštesnis nei seniau (2006 – 2008 m.); 

� LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis (82 
proc.); 

� LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006 – 
2015 m. atskleidžia, kad dabartiniu laikotarpiu šios ministerijos VVS atitinka 39 proc. 
būdingų savybių; 

� LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygis 2006 – 2009 
m. siekia 90 proc.; 

� atlikta visų ministerijų apklausa parod÷, kad nepaisant šalies mąstu inicijuojamų veiklos 
tobulinimo projektų ir iniciatyvų, dabartiniu metu absoliuti dauguma ministerijų (net 11 iš 
14) vis dar neplanuoja jokių esminių pokyčių, susijusių su veiklos valdymo sistemų 
įdiegtumo lygio didinimu artimiausių šešerių metų laikotarpyje; 
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2006 – 2009 metų laikotarpyje valstyb÷s išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 14 
ministerijų, dalis nežymiai auga nuo 39 proc. 2006 metais iki 42 proc. 2009 metais, kas vidutiniškai 
sudaro apie 1 proc. per metus. 

 

Atsižvelgiant į siektinas rezultato rodiklio reikšmes (48 proc. (be dotacijų savivaldyb÷ms iš 
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto, 2006 metų duomenimis)), matyti, kad dabartiniais 
skaičiavimais ir prognoz÷mis, esant ministerijų suplanuotiems ir nurodytiems VVS tobulinimo 
tempams min÷tas rodiklis nebus pasiektas. 

 

3.1.2 Pagrindin ÷s rekomendacijos 
 

� LR Žem÷s ūkio ministerijos VVS įdiegtumo lygį didinti orientuojantis į priemones 
analiz÷s, įgyvendinimo, steb÷senos ir vertinimo etapuose; 

� LR Vidaus reikalų ministerijoje labiausiai atkreipti d÷mesį į koordinavimo ir kontrol÷s 
etapams būdingų požymių papildomą diegimą, daugiausiai potencialo yra kontrol÷s etape, 
taigi LR VRM reik÷tų ieškoti galimybių pritaikyti ir realizuoti likusias 3 iš 8 kontrol÷s 
etapo priemonių; 

� LR Ūkio ministerija artimiausioje ateityje didžiausią d÷mesį tur÷tų skirti įgyvendinimo, 
vertinimo ir kontrol÷s etapų tobulinimui, kadangi būtent šios sritys reikalauja reikšmingų 
struktūrinių pokyčių. Dviejų paskutiniųjų etapų reikšmingas kokybinis atsilikimas nuo kitų 
VVS būdingų požymių vidutin÷s ir ilgalaik÷s trukm÷s perspektyvoje gali sukelti skaudžių 
sisteminių nesklandumų, kadangi bus sunku užtikrinti atgalinį ryšį planavimo ir 
įgyvendinimo veikloms tikslinti; 

� LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje didžioji dalis VVS etapų pasižymi 
nepakankamu funkcionalumu ir tik organizavimo priemon÷s siekia minimalią 
patenkinamos situacijos reikšmę. Pabr÷žtina, kad LR SADM VVS koordinavimo ir 
įgyvendinimo etapams būdinga vos po vieną savybę, o steb÷senos ir vertinimo etapai 
didžiąją dalimi yra nefunkcionuojantys. Esant tokiai dabartinei situacijai ministerijoje 
ypatingai sud÷tinga įgyvendinti ir gauti atgalinį ryšį tiek d÷l strateginiame veiklos plane, 
tiek ir d÷l kituose planavimo dokumentuose numatytų įgyvendinimo priemonių 
rezultatyvumo ir poveikio. Be kita ko, nesant steb÷senos, neįmanoma kritiškai analizuoti 
praeityje vykdytų veiksmų ir tokiu būdu perplanuoti veiklą, siekiant efektyvumo. 
Atsižvelgiant į tai, kad valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR SADM, sudaro net 14 proc. 
suminių valstyb÷s išlaidų, kurias apima visos ministerijos 2009 m., pažym÷tina, kad ši 
ministerija yra viena iš 3 prioritetinių, kurios VVS tobulinimui turi būti kreipiamos 
padidintos pastangos; 

� LR Susisiekimo ministerijoje VVS etapų įgyvendinimo lygiai yra labai skirtingi savo 
įdiegtumo lygiu. Tai apsunkina ministerijos galimybes efektyviai išnaudoti įdiegtas VVS 
priemones. LR SM būtina koncentruotis į vertinimo ir kontrol÷s etapų efektyvinimo 
priemones; 

� LR Sveikatos apsaugos ministerija yra viena iš 4 ministerijų, kurios veikloje trūksta 
koordinavimo mechanizmų: realiu laiku n÷ra įmanoma susipažinti su kiekvieno padalinio 
veiklos rodikliais ir jų įgyvendinimu, ministerijos apskaitos, biudžetavimo ir veiklos 
sistemų sud÷tin÷s dalys n÷ra koduojamos vienodai, pagrindin÷s ministerijos finansų 
valdymo posistem÷s (biudžetavimo, apskaitos, pinigų srautų, skolų ir įsipareigojimų 
valdymo) n÷ra tarpusavyje suderintos, nuoseklios ir koordinuojamos viename padalinyje. 
Šių savybių koordinavimo etape trūkumas neigiamai veikia ir kitus VVS etapus, kadangi 
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sud÷tinga užtikrinti integravimo priemones organizacijos viduje. Tik÷tina, kad visų pirma 
nesiimant tobulinti ir diegti papildomų priemonių koordinavimo srityje, LR SAM gali kilti 
didelių sunkumų keičiant steb÷senos ir kontrol÷s etapų efektyvumą; 

� LR Krašto apsaugos ministerijos VVS įdiegtumo lygio detalizacija iliustruoja, kad 
dviejuose etapuose (koordinavimo ir įgyvendinimo) VVS nebūdinga nei viena būtina 
savyb÷. Analizuojant užsibr÷žtus LR KAM planus tobulinti VVS, galima vienareikšmiškai 
teigti, kad įgyvendinusi numatytas priemones, ministerija 2011 – 2015 metų laikotarpyje 
tur÷s reikšmingai tobulesnę ir efektyviau veikiančią sistemą; 

� LR Aplinkos ministerijos VVSįdiegtumo lygio didžiausios kliūtys kyla d÷l nepakankamo 
analiz÷s, įgyvendinimo ir kontrol÷s etapuose naudotinų priemonių taikymo. LR AM kitų 
ministerijų kontekste išsiskiria tuo, kad šios ministerijos VVS analiz÷s etapui būdingas 
vienas iš mažiausių taikytinų priemonių skaičius (7 iš 17 galimų), tod÷l rekomenduotina 
visų pirmą vykdyti pokyčius šioje sferoje, palaipsniui arba lygiagrečiai pereinant ir prie 
kitų tobulintinų etapų; 

� LR Finansų ministerija istoriškai didžiausią d÷mesį skyr÷ kontrol÷s etapo efektyvinimui. 
Tai yra vienintel÷ VVS dalis, kurios funkcionavimas vertintinas kaip pakankamas. Visos 
kitos su VVS susijusios sritys (o ypač steb÷senos ir vertinimo, kurios nepasižymi nei viena 
VVS būdinga savybe atitinkamuose etapuose) reikalauja išskirtinio d÷mesingumo ir 
kryptingų pastangų. D÷l aukščiau išvardintų ypatumų primygtinai rekomenduojama, 
valstybiniu mastu vykdant veiklos orientuotos į rezultatus tobulinimo projektą, sudaryti 
atskirą LR FM veiklos valdymo sistemos tobulinimo planą, skirti būtinus išteklius jo 
realizavimui bei užtikrinti adekvačią min÷to plano vykdymo kontrolę. Tik÷tina, kad tiek 
sud÷tingoms struktūrin÷ms reformoms, susijusioms su VVS tobulinimu, tiek ir mažesn÷s 
reikšm÷s priemonių įgyvendinimui atskiruose etapuose bus papildomai reikalingi ne tik 
vidiniai, bet ir išoriniai žmogiškieji ištekliai; 

� LR Kultūros ministerijoje, esant galimyb÷ms, rekomenduojama ir toliau diegti naujas 
priemones VVS tobulinti, didžiausias d÷mesys tur÷tų būti skiriamas įgyvendinimo bei 
kontrol÷s sričių vystymui. Tinkamai suformulavus veiklos rodiklių faktines reikšmes, 
padidinus jų matomumą ir prieinamumą ministerijos atsakingiems asmenims bei veiklos 
rodiklių susiejimas su konkrečiais veiklos rezultatais sudarytų galimybes organizacijai 
reguliariai matuoti darbo krūvį, efektyvumą ir rezultatus. Tokiu būdu atsirastų ir 
papildomos galimyb÷s tobulinti kontrol÷s etapą veiklos valdymo sistemoje; 

� LR Švietimo ir mokslo ministerijoje 2010 – 2015 m. laikotarpyje apčiuopiamas ypatingai 
nuoseklus ir sistemiškas VVS tobulinimas. Šios ministerijos veiklos valdymo tobulinimo 
planai turi būti susiję su vertinimo etapo vystymu; 

� VVS organizavimo etape LR Teisingumo ministerija yra įsidiegusi tik ketvirtadalį 
numatytų priemonių, vertinimo etape – trečdalį, kontrol÷s – ketvirtadalį, o įgyvendinimo 
etape – nei vienos priemon÷s. Akivaizdu, kad siekiant efektyvesn÷s, į rezultatus 
orientuotos veiklos LR TM turi nemažą potencialą vystyti VVS šiose srityse; 

� LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija 
pagal etapus 2009 m. atskleidžia tolimesnes organizacijos galimybes tobulinti esamą VVS, 
kadangi iki maksimalaus jos funkcionavimo trūksta vos 6 priemonių: strateginiame 
veiklos plane integruoti rizikos veiksnių valdymą; visiems veiklos rodikliams nustatyti 
nuokrypių reikšmes; visiems veiklos rodikliams nustatyti skaičiavimo principus 
(formules); tarp darbuotojų atlyginimų ir veiklos rodiklių įgyvendinimo įvesti aiškią 
priklausomybę; ministerijos išlaidas susieti su konkrečiais veiklos rezultatais ir sudaryti 
galimybę sistemai reguliariai matuoti darbo krūvį, efektyvumą ir rezultatus; formalizuoti 
taisyklę, kad trečiosios šalies nepriklausomas auditorius negali būti konsultantas toje 
pačioje ministerijoje; 
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� LR Energetikos ministerijai artimiausiu metu didžiausią d÷mesį reik÷tų skirti priemon÷ms, 
kurių diegimas pad÷tų vystyti VVS organizavimo ir kontrol÷s etapus. Šios sritys 
dabartiniu metu labiausiai išbalansuoja bendrą veiklos valdymo sistemos efektyvumą. 
Atsižvelgiant į tai, kad šios naujos ministerijos darbuotojai vidutin÷s trukm÷s 
perspektyvoje susidurs su precedento neturinčių energetikos reformų vykdymu, o taip pat 
ir žinant, kad valstyb÷s išlaidos, kurias apima LR EM, tesudaro apie 2 proc. valstyb÷s 
išlaidų, kurias apima visos ministerijos kartu, daryti išvada, kad sisteminiai pokyčiai VVS 
efektyvumui didinti gali būti evoliucinio, o ne radikalaus pobūdžio. 

 
Siektino rezultato rodiklio atotrūkis nuo prognozuojamo n÷ra didelis (2 procentiniai punktai), tod÷l, 
užtrikrinant VVS vystymo planų įgyvendinimą yra visiškai realu pasiekti suplanuotą rodiklį - 
ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio pradin÷s situacijos analiz÷ ir bazinio dydžio 
nustatymas iliustruoja, kad esant dabartiniams numatytiems VVS tobulinimo darbams kiekvienoje 
ministerijoje atskirai, jų visumos numatytai rodiklio reikšmei 2015 metais pasiekti nepakanka. 
 
Detalizuojant galimus tolimesnius scenarijus įmanomas rezultato rodiklio užsibr÷žtos reikšm÷s 
pasiekimas keliais būdais: 

� scenarijus 1 - santykinai aukštą įdiegtumo lygį pasiekusios ministerijos (LR URM, LR 
ŠMM IR LR VRM), priklausančios išskirtai I – ajai grupei ir toliau vykdo numatytus VVS 
tobulinimo planus, o tuo tarpu labiau atsilikusių ministerijų VVS lieka inertiškos ir 
stabilios. Tokiu atveju užsibr÷žtos rodiklio reikšm÷s 2015 metais pasiekimas traktuotinas 
kaip įmanomas, tikimyb÷ vidutin÷, rizika nepasiekti rodiklio vidutin÷; 

� scenarijus 2 – vidutiniu VVS įdiegtumo lygiu pasižyminčios ministerijos reikšmingai 
vysto ir perplanuoja VVS tobulinimo darbus, įdiegia naujas priemones, kurios suformuoja 
VVS būdingus požymius. Tokiu atveju užsibr÷žtos rodiklio reikšm÷s 2015 metais 
pasiekimas traktuotinas kaip lengvesnis nei scenarijaus 1 atveju, tikimyb÷ vidutin÷, rizika 
nepasiekti rodiklio mažesn÷; 

� scenarijus 3 – žemiausiu VVS įdiegtumo lygiu pasižyminčiose ministerijose sudaromas 
atskiras veiklos valdymo sistemos tobulinimo planas (ypač aktualu LR FM tiek d÷l 
prasčiausio VVS įdiegtumo lygio, tiek ir d÷l šios ministerijos įtakos galutiniam rezultato 
rodikliui), skiriami papildomi ištekliai veiklos tobulinimui, diegiamos papildomos 
priemon÷s ir sistemos požymiai praktiškai visuose VVS etapuose. Šio scenarijaus 
pildymose metu užsibr÷žta rezultato rodiklio reikšm÷ 2015 metais pasiekiama lengviausiai 
net ir įvykdžius santykinai mažesniu pokyčius, susijusius su VVS, nei kitoae ministerijose. 
Rizika nepasiekti užsibr÷žto rezultato rodiklio tobulinant veiklos valdymo sistemas LR 
FM, LR SADM ir LR ŽŪM – pati mažiausia, esant prielaidai, kad nebus reikšmingų 
pokyčių susijusių su vakstyb÷s išlaidų, kurias apima kiekvienos ministerijos VVS, 
proporcijomis tarpusavyje. 

 
Nepaisant to, kaip jau buvo min÷ta anksčiau šioje ataskaitoje, kritinę reikšmę rezultato rodiklio 
reikšmei ateityje tur÷s LR FM, LR SADM ir LR ŽŪM veiklos. Taigi, atidžiau kontroliuojant, 
papildomai skiriant pastangų ir išteklių VVS tobulinti šiose pamin÷tose trijose ministerijose, 
įmanoma pasiekti ir net viršyti užsibr÷žtą rezultato rodiklio reikšmę. Rezultato rodiklio 
prognozuojamam ir ateityje faktiniam atotrūkiui eliminuoti vienareikšmiškai reikšmingos įtakos 
tur÷s ir VORT projektas, vykdomas LR Ministro Pirmininko tarnyboje
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3.2 3 uždavinio rezultato rodiklio vertinimo išvados ir rekomendacijos 

3.2.1 3 uždavinio rodiklio nuo valstyb ÷s ir savivaldybi ų biudžeto esamos situacijos 
įvertinimas ir prognoz ÷ 

 

� 3 uždavinio rezultato rodiklio - valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias apima kokyb÷s 
vadybos sistemos dalis proc. (toliau - 3 uždavinio rodiklio) -  pradin÷s situacijos analiz÷ 
apima 2006-2008 m. laikotarpį. Rodiklio analiz÷s tikslu baziniais metais pasirinkti 2006 
m.  Rodiklio prognoz÷s, atliktos iki 2015 m.  

� 2006 m. 3 uždavinio rodiklio bazinis dydis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, 
kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 3,2 proc. bendro valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžeto, 2008 m. - 10,5 proc..  Vertinant tik respondentų duomenis, 2006 
m. valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 5,6 
proc. bendro valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto, o 2008 m. - 20,4 proc. Panašiai, tyrimo 
duomenimis, vertinant  3 uždavinio rodiklį nuo viešojo administravimo funkciją 
vykdančių institucijų ir įstaigų dalies bendrame valstyb÷s ir savivaldybių biudžete, rodiklis 
2006 m. buvo 5,8 proc. 2008 m. siek÷ 19,7 proc.  

� Prognozuojama, kad 2015 m. 3 uždavinio rodiklis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudarys 21,4 proc. viso valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžeto, kai siektina reikšm÷ laikotarpio pabaigoje (2015 m.) yra 25 proc..  
Šio rodiklio reikšm÷ yra ženkliai didesn÷ jei šio rodiklio prognoz÷s skaičiuojamos tik nuo 
viešojo administravimo funkciją vykdančių institucijų ir įstaigų biudžeto dalies valstyb÷s 
ir savivaldybių biudžete - 28,2 proc., o skaičiuojant rodiklį tik nuo atsakiusiųjų biudžetų, 
prognozuojama, kad rodiklis gali siekti net 38,8 proc.. 

� Tik ÷tina, kad realiai 3 uždavinio rezultato rodiklių tiek esamos tiek prognozuojamos 
reikšm÷s nuo valstyb÷s ir  savivaldybių biudžeto gali būti didesn÷s, nei parod÷ 
tyrimas. Tai paaiškinama, tuo kad rodiklis skaičiuojamas įvertinant respondentų pateiktus 
duomenis, kurie apima tik apie 60 proc. viso valstyb÷s biudžeto (be dotacijų 
savivaldyb÷ms) ir 50 proc. savivaldybių biudžeto.   

� Tyrimo duomenys rodo, kad didžiausias rodiklio augimas bus 2010-2012 m. Tai yra 
rodiklio reikšm ÷ labiausiai augs nuo tada kai bus prad÷ta panaudoti ESF parama 
kokyb÷s vadybos sistemų diegimui.  

 

3.2.2 3 uždavinio rodiklio nuo valstyb ÷s biudžeto (be dotacij ų savivaldyb ÷ms) 
vertinimas 

 

� Esamos situacijos analiz÷ parod÷, kad 3 uždavinio rezultato rodiklio bazinis dydis  nuo 
valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2006 m. buvo 4,3 proc., 2008 m. šis 
rodiklis išaugo iki 13 proc.  

� Atliktas rodiklio palyginimas pagal pasirinktas įstaigų grupes, parod÷, kad 2006 m. 
rodiklis buvo didžiausias ministerijose (su pavaldžiomis įstaigomis) – 7,6 proc. (teismai - 
0 proc., kitos valstyb÷s institucijos ir įstaigos – 0,7 proc.). Tačiau 2007-2008 m. rodiklis 
ženkliai išaugo kitų valstyb÷s institucijų ir įstaigų grup÷je (20,6 proc. - 2008 m.), tuo tarpu 
ministerijose ir teismuose rodiklis šiuo laikotarpiu beveik nekito (ministerijose 2008 m. – 
7,6 proc., teismuose 2008 m. – 0,7 proc.). Galima teigti, kad bendras 3 uždavinio rodiklis 
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nuo valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2006-2008 m. laikotarpiu augo d÷l 
diegiamų KVS instrumentų kitų valstyb÷s institucijų ir įstaigų grup÷je. 

� Tik÷tina, kad realiai 3 uždavinio rezultato rodiklių reikšm÷ nuo valstyb÷s biudžeto (be 
dotacijų savivaldyb÷ms) gali būti didesn÷ (nei 2006 m. 4,3 proc., 2008 m. - 13 proc.) 
kadangi, atliekant vertinimą rodiklis skaičiuojamas įvertinant respondentų pateiktus 
duomenis, kurie apima tik apie 60 proc. viso valstyb÷s (be dotacijų savvaldyb÷ms) 
biudžeto.  

� Skaičiuojant rodiklį tik nuo atsakiusiųjų valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto, jis yra 
ženkliai didesnis nei nuo viso valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) ir 2006 m. 
rodiklis siek÷ 7,1 proc.,  2008 m. - net 25,1 proc.   

� Taip pat vertinant tik viešojo administravimo funkciją vykdančių valstyb÷s institucijų ir 
įstaigų biudžeto dalį valstyb÷s biudžete (be dotacijų savivaldyb÷ms),  išlaidų dalis, kurią 
apima kokyb÷s vadybos sistemos yra didesn÷ nei skaičiuojant nuo valtyb÷s biudžeto (be 
dotacijų savivaldyb÷ms). Šis rodiklis 2006 m. sudar÷ 5,8 proc.,  2008 m. – 19,7 proc.  

� Vertinimo rezultatai rodo, kad prognozuojamos 3 uždavinio rodiklio reikšm ÷s nuo 
valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) 2015 m. pasieks 20,6 proc, tačiau 3 
uždavinio rodiklio prognoz÷s 2015 m. skaičiuojant šį rodiklį nuo atsakiusiųjų valstyb÷s 
institucijų ir įstaigų biudžeto taip pat skaičiuojant nuo viešojo administravimo funkciją 
vykdančių valstyb÷s institucijų ir įstaigų biudžeto dalies valstyb÷s biudžete (be dotacijų 
savivaldyb÷ms) yra didesn÷s – 36,6 proc. ir 30 proc. atitinkamai.  

� Didžiausias 3 uždavinio rodiklio nuo valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) 
augimas bus 2010-2012 m., kai bus prad÷ta panaudoti ESF parama kokyb÷s vadybos 
sistemų diegimui, ir palaipsniui augs viso programavimo laikotarpio metu. 

� Iš viso, tyrime dalyvavusios 98 valstyb÷s institucijos ir įstaigos, 2006-2008 m. 
laikotarpyje įsidieg÷ 111 KVS instrumentų. 2006-2008 m valstyb÷s institucijos ir 
įstaigos daugiausia dieg÷si „Vieno langelio principą“ ir ISO 9001 standartą. Kelios 
įstaigos dieg÷si Bendrojo vertinimo modelį, vykd÷ Sisteminius piliečių lūkesčių tyrimus, 
dieg÷si tokius specifinius KVS instrumentus kaip ISO 17020 ir ISO 17025. 

� 2006-2015 m. laikotarpyje valstyb÷s institucijos ir įstaigos iš viso planuoja įsidiegti 
286 KVS instrumentus. Iš jų teismai planuoja įsidiegti 13 KVS instrumentų, ministerijos 
(su pavaldžiom) – 30 KVS instrumentų, kitos valstyb÷s institucijos ir įstaigos – 243 KVS 
instrumentus.  

� Iki 2015 m. daugiausia ministerijos ir valstyb÷s institucijos ir įstaigos planuoja 
įsidiegti „Vieno langelio principą“ - 103 vnt., ISO 9001 standartą - 68 vnt., Bendrojo 
vertinimo modelį –30 vnt. ir Subalansuotų rodikli ų sistemą – 18 vnt.  Taip pat diegiasi 
ir kitus KVS instrumentus, tokius kaip: ISO 17020 (26 vnt.), ISO 17025 (7 vnt.), ISO 
27001 (5 vnt.), ISO 20000 (3 vnt.), ISO 14001 (3 vnt.), Liekna organizacija (1 vnt.), 
Sisteminiai piliečių lūkesčių ar darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimai (9 vnt.). 

 

3.2.3 3 uždavinio rodiklio nuo savivaldybi ų biudžeto vertinimo išvados 

 

� Esamos situacijos analiz÷ parod÷, kad 3 uždavinio rezultato rodiklio nuo savivaldybių 
biudžeto bazinis dydis (2006 m.)  – 0,3 %. 2008 m. šis rodiklis išaugo iki 2,8 proc.. 

� Skaičiavimai parodo, kad 3 uždavinio rodiklis nuo atsakiusiųjų savivaldybių biudžeto yra 
ženkliai didesnis nei nuo bendro visų savivaldybių biudžeto. 2006 m. rodiklis nuo 
atsakiusiųjų savivaldybių biudžeto  buvo 0,5 proc.,  2008 m. - 5,5 proc. 
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� Tyrimo duomenimis 3 uždavinio rodiklis nuo savivaldybių biudžeto 2015 m. sieks 23,8 
proc. Tik÷tina, kad šio rodiklio didžiausias augimas bus 2010-2012 m. Laikotarpio 
pabaigoje (2015 m.) rodiklis priart÷s prie siektinos 25 proc. reikšm÷s. 

� Tik÷tina, kad realiai 3 uždavinio rezultato rodiklio reikšm÷ nuo savivaldybių biudžeto gali 
būti didesn÷. Tai paaiškinama, tuo kad rodiklis skaičiuojamas įvertinant respondentų 
pateiktus duomenis, kurie sudaro tik apie 50 proc. visų savivaldybių biudžeto. Tik÷tina, 
kad tarp savivaldybių nedalyvavusių tyrime yra savivaldybių įsidiegusių arba planuojančių 
įsidiegti kokius nors KVS instrumentus analizuojamu laikotarpiu.  

� Iš viso per 2006-2008 m. laikotarpį 41 tyrime dalyvavusi savivaldyb÷ įsidieg÷ šešis 
KVS instrumentus. Savivaldyb÷s įsidieg÷ tokius KVS instrumentus kaip „Vieno langelio 
principas“ (4 vnt), Liekna organizacija (1 vnt), Bendrojo vertinimo modelis (1 vnt.).  

� iki 2015 m. 41 savivaldyb÷je iš viso planuojam įdiegti 47 KVS instrumentai. Didžioji 
dalis KVS instrumentų planuojama įdiegti 2010-2012 m. laikotarpyje. KVS 
instrumentų skaičiaus padid÷jimas tais metais, tiesiogiai siejamas su ESF paramos 
panaudojimu kokyb÷s vadybos sistemų diegimui.  

 

3.2.4 Pagrindin ÷s išvados ir rekomendacijos 
 

� 2006 m. 3 uždavinio rodiklio bazinis dydis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, 
kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos sudar÷ 3,2 proc. bendro valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžeto, 2008 m. - 10,5 proc (palyginimui rodiklio bazinis dydis nuo 
valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms) - 4,3 proc., 2008 m. -13 proc.; nuo 
savivaldybių biudžeto bazinis dydis 2006 m.  – 0,3 %. 2008 m. - 2,8 proc.).   

� Prognozuojama, kad 2015 m. 3 uždavinio rodiklis t.y. valstyb÷s ir savivaldybių 
išlaidos, kurias apima kokyb÷s vadybos sistemos (toliau KVS) sudarys 21,4 proc. viso 
valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto (palyginimui 2015 m. prognozuojamas rodiklis nuo 
valstyb÷s biudžeto (be dotacijų savivaldyb÷ms)  - 20 proc., nuo savivaldybių biudžeto - 
23,8 proc.), kai siektina reikšm÷ laikotarpio pabaigoje yra 25 proc..   

� Tyrimo rezultatai rodo, kad prognozuojamos 3 uždavinio rodiklio reikšm÷s 2015 m. yra 
arti siektinos reikšm÷s.  Įvertinus, kad tyrime dalyvavo tik apie pus÷ valstyb÷s ir 
savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų, realiai rodiklio reikšm ÷s yra didesn÷s nei parod÷ 
tyrimas (įstaigų nedalyvavusių apklausoje biudžeto dalis sudaro apie 40 proc. valstyb÷s 
(be dotacijų savivaldyb÷ms) ir atitinkamai 50 proc. savivaldybių biudžeto). Tik ÷tina, kad 
laikotarpio pabaigoje rodikliai bus pasiekti (25 proc.) ar net viršyti.  

� Apibendrinant galima teigti, kad daugiausia KVS instrumentų visose įstaigų grup÷se 
planuojama įdiegti 2010-2012 m. laikotarpyje, tai siejama su ESF paramos 
panaudojimu kokyb÷s vadybos sistemų diegimui. Be ESF paramos mažai tik÷tina, kad 
šis rodiklis būtų pasiektas iki 2015 m.  

� Nors diegiamų KVS instrumentų įvairov÷ gan plati (iš viso 12 skirtingų KVS 
instrumentų), visose įstaigų grup÷se daugiausia diegiami tokie KVS instrumentai kaip 
„Vieno langelio principas“, ISO 9001 standartas ir Bendrojo vertinimo modelis.  

� Rekomenduojama kitais laikotarpiais 3 uždavinio rodiklio vertinim ą supaprastinti. 
Atliktas tyrimas buvo reikalingas esamos situacijos įvertinimui ir rodiklio bazinio dydžio 
nustatymui, kadangi informacijos reikalingos vertinimui kitu būdu nebuvo galima surinkti. 
Vertinant 2009-2015 laikotarpį, rekomenduojama duomenis gauti užklausos būdu  iš 
dviejų šaltinių -  finansiniai duomenys gaunami iš LR Finansų ministerijos  ir duomenys 
apie įdiegtus KVS instrumentus iš ESF agentūros.  
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� Pagal parengtą metodiką 3 uždavinio rodiklio vertinimas vykdomas kas metai, tačiau, 
siekiant supaprastinti vertinimo procedūrą, rodiklio vertinimą galima vykdyti ir rečiau, 
pasirinktu periodiškumu. Kaip parod÷ tyrimas 3 uždavinio rodiklio pokytis labiausiai 
tik÷tinas 2010-2012 m., kadangi šiuo laikotarpiu, valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijose ir 
įstaigose, planuojama įdiegti daugiausia KVS instrumentų. Po 2012 m. tik÷tina, kad 
kasmetiniai rodiklio pokyčiai bus nežymūs.  
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TERMINŲ SĄRAŠAS  
 
Asignavimai – biudžete nustatyta biudžetinių įstaigų ir kitų biudžeto l÷šas gaunančių subjektų, 
atliekančių viešojo administravimo funkcijas, (toliau – kiti subjektai) išlaidoms ir ilgalaikiam 
materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strategin÷ms atsargoms (toliau – turtui) įsigyti skirta l÷šų 
suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų l÷šų, 
pateikęs paraišką valstyb÷s iždą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, 
patvirtintoms programoms finansuoti.  
 
Auditas - sistemingas, nepriklausomas ir dokumentais įformintas procesas audito įrodymams surinkti 
ir objektyviai juos įvertinti, kad būtų nustatytas audito kriterijų atitikties laipsnis 
 
Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) - problemos identifikavimo ir problemos sprendimo būdas, 
kuris suteikia organizacijoms metodą kaip sistemiškai valdyti savo aplinkosauginę veiklą, produktus 
ir paslaugas, padeda įgyvendinti aplinkosauginius  įsipareigojimus ir veiksmingumo uždavinius. ISO 
14001 standartas apibr÷žia AVS kaip "bendrosios vadybos sistemos dalis, kuri apima organizacinę 
struktūrą, veiklos planavimą, pareigas, praktikas, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos 
politikai pl÷toti, įgyvendinti, pasiekti, analizuoti ir palaikyti." 
 
Bendrosios savivaldybių išlaidos- savivaldybių biudžetų asignavimų planas biudžetiniams metams. 
 
Bendrosios valstyb÷s išlaidos – valstyb÷s biudžeto asignavimų planas (be dotacijų savivaldyb÷ms iš 
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto) biudžetiniams metams. 
 
Kokyb÷s vadybos sistema (KVS) – vadybos sistema ir (ar) kokyb÷s vadybos modelis, kokyb÷s 
vadybos principais pagrįstas veiklos organizavimo būdas, skirtas organizacijos veiklai, susijusiai su 
kokybe, nukreipti ir valdyti (pvz., ISO, BVM, Subalansuotų veiklos rodiklių sistema ir kt.).  
 
Kokyb÷s vadybos sistemos instrumentai (KVS instrumentai) - kokyb÷s metodai, modeliai, piliečių 
aptarnavimo tobulinimo priemon÷s.  
 
KVS instrumentų sąrašas– atliekant ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklio periodinį 
vertinimą, už vertinimą atsakingos organizacijos sudaromas kokyb÷s vadybos instrumentų sąrašas. 
Skaičiuojant šio rodiklio reikšmę, šiame sąraše nurodytų KVS instrumentų įdiegimas ministerijų ir 
savivaldybių institucijose ar įstaigose, traktuojamas kaip pagrindinis kokyb÷s vadybos sistemos 
buvimo tose institucijose ar įstaigose požymis. Sąrašas yra peržiūrimas ir esant poreikiui 
atnaujinamas periodiškai prieš atliekant vertinimą.  
 
Metinis veiklos planas – detalus institucijos, kurios vadovas n÷ra asignavimų valdytojas, tam tikrų 
vienų kalendorinių metų veiklos planavimo dokumentas 
 
Nacionalinio biudžeto asignavimai - biudžeto l÷šos, skiriamos biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, 
atliekančių viešojo administravimo funkcijas, išlaidoms dengti, įskaitant ilgalaikio turto įsigijimą. Jie 
naudojami valstyb÷s ir savivaldybių funkcijoms atlikti (švietimui, socialinei apsaugai, sveikatos 
apsaugai, gynybai ir kt.), įsipareigojimams vykdyti, dotacijoms teikti ir pan. Asignavimai yra 
skirstomi pagal funkcinę ir ekonominę klasifikacijas. 
 
Savivaldyb÷s biudžetas – savivaldyb÷s tarybos tvirtinamas savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir 
asignavimų planas biudžetiniams metams. 
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Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai - savivaldybių biudžetinių įstaigų ar savivaldybių 
administracijos padalinių, nurodytų savivaldyb÷s tarybos patvirtintame savivaldyb÷s biudžete, 
vadovai.  
 
Savivaldybių išlaidos, kurias apima įdiegtos kokyb÷s vadybos sistemos – savivaldyb÷s institucijų ir 
įstaigų išlaidų dalis valdoma per tose organizacijose įdiegtas kokyb÷s vadybos sistemas.  
 
Sertifikavimas - produktų, procesų, sistemų ar darbuotojų atestavimas, kurį atlieka trečioji šalis  
 
Subjektų sąrašas (KVS)  – atliekant ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio įgyvendinimo rodiklio periodinį 
vertinimą, už vertinimą atsakingos organizacijos, vadovaujantis atitinkamais LR teis÷s aktais,  
sudaromas valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurioms suteikta viešojo administravimo 
funkcija ir kurios eina asignavimo valdytojo funkcijas, sąrašas.  
 
Strategija – sprendimų visuma, apibr÷žianti organizacijos svarbiausius ateities tikslus ir priemones 
tiems tikslams pasiekti. 
 

Strateginis planavimas – tai formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo 
proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys bei būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus bei 
planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti, numatytiems 
tikslams pasiekti, taip pat veiklos steb÷sena ir atsiskaitymas už rezultatus. 
 
Strateginis valdymas – nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi organizacija 
laiku prisitaiko prie išor÷s aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą. 
 

Strateginis veiklos planas – detalus institucijos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, veiklos 
planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, suformuluoti institucijos 
misija ir strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos ir numatomi finansavimo 
šaltiniai joms įgyvendinti. 
 
Tarpinstitucin÷ programa – Seimo ar Vyriausyb÷s patvirtintas vidutin÷s trukm÷s (ne mažiau kaip 3 
metų) strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatytus tikslus ir uždavinius įgyvendina keli 
asignavimų valdytojai, veikiantys skirtingose valdymo srityse. 
 
Vadybos sistema - politikos ir tikslų nustatymo bei tų tikslų pasiekimo sistema. Pastaba: 
Organizacijos vadybos sistemą gali sudaryti skirtingos vadybos sistemos, pvz.: kokyb÷s vadybos 
sistema, finansų vadybos sistema ar aplinkos apsaugos vadybos sistema.  
 
Valstyb÷s biudžetas – Seimo tvirtinamas valstyb÷s biudžeto pajamų ir asignavimų planas 
biudžetiniams metams.  
 
Valstyb÷s biudžeto asignavimų valdytojai - biudžetinių įstaigų, nurodytų Seimo patvirtintame 
valstyb÷s biudžete, vadovai (ministerijose – ministrai ar jų įgalioti asmenys, teismuose – teismų 
pirmininkai ar jų įgalioti teismų kancleriai). 
  
Valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstyb÷s vadovo, vykdomosios, 
teismin÷s valdžios institucijos, teis÷saugos institucijos ir įstaigos, auditą,kontrolę (priežiūrą) 
atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios 
finansuojamos iš valstyb÷s ar savivaldybių biudžetų bei valstyb÷s pinigų fondų ir kurioms įstatymai 
suteikia viešojo administravimo įgaliojimus. 
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Valstyb÷s išlaidos, kurias apima įdiegtos kokyb÷s vadybos sistemos – valstyb÷s institucijų ir įstaigų 
išlaidų dalis valdoma per tose organizacijose įdiegtas kokyb÷s vadybos sistemas.  
 
Valstyb÷s išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos - tai visų ministerijų išlaidų dalis 
valdoma per tose institucijose ir LR Vyriausyb÷s kanceliarijoje įdiegtas veiklos valdymo sistemas 
(VVS). 
 
Veiklos valdymo sistema (angl. performance management system) – tai kompleksinis, iš skirtingų 
elementų visumos susidedantis procesas, susidedantis skirtas organizacijos, programos ar darbuotojo 
veiklai matuoti (vertinti), tobulinti bei atlyginti už gautus rezultatus, siekiant optimalios veiklos arba 
konkrečių veiklų įgyvendinimo 
 
Vertinimas – Tyrimas, ar atlikti veiksmai dav÷ norimą efektą ir ar buvo galima atlikti kitus 
veiksmus, kurie leistų pasiekti geresnį rezultatą mažesniais kaštais. Vertinimas gali būti - vidinis 
(įsivertinimas) arba išorinis. 
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1 PRIEDAS. 2 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO VERTINIMO  
METODIKA  

 
PRIDEDAMAS ATSKIRAS DOKUMNETAS 
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2 PRIEDAS. 2 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO TYRIMO AT ASKAITA 
 

PRIDEDAMAS ATSKIRAS DOKUMNETAS 
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3 PRIEDAS. 3 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO VERTINIMO  
METODIKA 

 
PRIDEDAMAS ATSKIRAS DOKUMENTAS 
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 4 PRIEDAS. 3 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO TYRIMO A TASKAITA 
 

PRIDEDAMAS ATSKIRAS DOKUMENTAS 

 
 


