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 ĮVADAS 

Gerai veikianti steb÷senos sistema yra naudingas struktūrin÷s 
paramos panaudojimo tinkamumo analiz÷s įrankis, įgalinantis 
atsakingas institucijas ir kitas suinteresuotąsias grupes laiku pasteb÷ti 
spragas panaudojant paramą ir priimti savalaikius veiksmų programų, 
jų priemonių įgyvendinimo tobulinimo sprendimus. Daroma prielaida, 
kad geras sprendimų pri÷mimas yra informuotas sprendimų 
pri÷mimas. Kokybiška steb÷senos informacija yra ne mažiau svarbi ir 
d÷l jos panaudojimo ateinančiuose struktūrin÷s paramos planavimo 
etapuose galimyb÷s, taip pat tai yra vienas iš svarbiausių 
atskaitomyb÷s palaikymo mechanizmų.  

 
Nuo steb÷senos rodiklių pasirinkimo ir jų kokyb÷s didžia dalimi 
priklauso tai, ar veiklos steb÷senos informacija bus naudinga ir 
sudarys prielaidas atlikti objektyvią paramos panaudojimo efektyvumo 
ir ekonomiškumo1 analizę, imtis tinkamų ir savalaikių programos 
įgyvendinimo tobulinimo sprendimų, užtikrinti kokybišką atsiskaitymą 
ir kt.  
 
Šiame kontekste nuolatinis d÷mesys steb÷senos rodiklių sistemai, 
atskirų rodiklių sudarymo kokybei, jų taikymo efektyvumui bei 
steb÷senos tobulinimo sprendimų paieška yra ypač svarbūs 
uždaviniai.  

 
Šis vertinimas yra atliktas vykdant 2009 m. spalio 23 d. pasirašytą 
Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrin÷s paramos 
panaudojimo strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamojo 
steb÷senos rodiklių tinkamumo vertinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 
14P-336 tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VšĮ 
„Viešosios politikos ir vadybos instituto“. Bendras vertinimo tikslas – 
tobulinti 2007–2013 m. veiksmų programų ir priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių naudojimą, įvertinant, ar nustatyti steb÷senos 
rodikliai yra tinkami ir pakankami Strategijoje bei pačiose veiksmų 
programose ir jų prieduose nustatytų tikslų ir uždavinių pasiekimui 
matuoti.  

 
Siekiant atsakyti į iškeltą tikslą, numatyti įgyvendinti tokie 
pagrindiniai uždaviniai: 

1. Įvertinti veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
tinkamumą ir pakankamumą Strategijos ir veiksmų programų 
tikslų ir uždavinių pasiekimui matuoti bei veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių tinkamumą priemonių ir veiksmų programų tikslų ir 
uždavinių pasiekimui matuoti; 

2. Įvertinti veiksmų programose ir veiksmų programų prioritetus 
įgyvendinančiose priemon÷se nustatytų steb÷senos rodiklių 
suderinamumą. 

 
Remiantis technine užduotimi, šio vertinimo objektas – veiksmų 
programose ir jų prieduose pateikti strateginiai konteksto, prioritetų ir 
pagal juos suformuluotų uždavinių vykdymą matuojančių veiksmų 
programų, veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių 
įgyvendinimo steb÷senos rodikliai ir jų sistema.  

                                           
 
 

1 Paramos panaudojimo efektyvumas reiškia paramos tikslų pasiekimą, paramos panaudojimo 
ekonomiškumas – ekonomišką l÷šų naudojimą.  

Steb÷senos 
rodiklių ir jų 
sistemos 
vertinimo 
aktualumas 

Vertinimo 
tikslai ir 
uždaviniai 

Vertinimo 
objekto 
apibr÷žimas 
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Pav. Nr. 1 pavaizduoti į vertinimo objektą patenkančių steb÷senos 
rodiklių tipai, lygiai ir jų atitikmuo skirtingo lygmens ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo tikslams ir uždaviniams. Nacionalin÷s 
bendrosios strategijos uždavinių (veiksmų programų tikslų) lygmeniu 
yra numatyti strateginio konteksto rodikliai, išreiškiantys strateginius 
socialinius ir ekonominius siekius, prie kurių įgyvendinimo reikšmingai 
prisideda veiksmų programų įgyvendinimas. Veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinančių uždavinių ir prioritetus įgyvendinančių 
priemonių tikslų įgyvendinimas matuojamas veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodikliais ir priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliais, kurie savo ruožtu diferencijuojami į rezultato ir 
produkto rodiklius. Pasteb÷tina, kad rezultato ir produkto rodikliai yra 
ir veiksmų programos rodikliai, ir papildomi (nacionaliniai) rodikliai, 
numatyti veiksmų programų prieduose. Galiausiai steb÷senos rodiklių 
sistemoje numatyti pagrindiniai rodikliai (angl. – core indicators), 
leidžiantys sujungti steb÷senos informaciją aukštesniu lygiu, palyginti 
skirtingų programų / prioritetų / priemonių įgyvendinimą.  

 
Pav. Nr. 1. Login÷ veiksmų programose ir jų prieduose numatytų tikslų, 
uždavinių, priemonių ir rodiklių sistema bei studijos objekto apibr÷žimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Pav. Nr. 2 pavaizduota vieno iš Nacionalin÷s bendrosios strategijos 
uždavinių (Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslų) – „Efektyvi 
ekonomin÷ infrastruktūra“ – įgyvendinimui numatytų specifinių tikslų 
ir uždavinių (t. y. prioritetą „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 
įgyvendinančio uždavinio „Didinti energijos tiekimo patikimumą ir 
saugumą“ ir prioritetą įgyvendinančių priemonių tikslų) hierarchija bei 
tokią tikslų ir uždavinių logiką atitinkančių steb÷senos rodiklių 
hierarchija.  

Rodiklių, 
patenkančių į 
studijos 
objektą 
kategorijos, 
lygiai ir 
atitikmuo ES 
struktūrin÷s 
paramos 
panaudojimo 
tikslams, 
uždaviniams ir 
priemon÷ms 

 

Nacionalin÷s bendrosios 
strategijos tikslai ir uždaviniai 
(veiksmų programos tikslai) 

Veiksmų programos 
įgyvendinimo prioritetai 

Veiksmų programos prioritetus 
įgyvendinantys uždaviniai 

Veiksmų programos prioritetus 
įgyvendinančių priemonių 

tikslai 

Tikslų lygiai Steb÷senos rodiklių 
hierarchija 

Strateginio konteksto rodikliai 

 
Pagrindiniai rodikliai (angl. 

core indicators) 

Specifiniai programos 
rodikliai (angl. programme 

specific indicators) 
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Pav. Nr. 2. Strategijos uždaviniui „Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą“ įgyvendinti numatytų 
specifinių tikslų, uždavinių sistema ir rodiklių hierarchija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Ekonominio augimo veiksmų programa ir jos priedu. 

 
Šią ataskaitą sudaro trys dalys ir priedai. Pirmoje ataskaitos dalyje 
pristatoma vertinimo metodika: steb÷senos sistemos ir atskirų 
rodiklių tinkamumo ir suderinamumo vertinimo klausimai, svarbiausi 
duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai. Antroje ataskaitos dalyje 
pateikiama steb÷senos rodiklių sistemos tinkamumo ir suderinamumo 
analiz÷. Šioje dalyje nagrin÷jama bendra steb÷senos rodiklių sistema 
jos atitikimo finansinių išteklių pasiskirstymui, sistemos darnos 
(rodiklių lygių tinkamumo, loginių sąsajų ir priežastinių ryšių tarp 
skirtingo lygio rodiklių egzistavimo), subalansuotumo (balanso tarp 
kokybinių ir kiekybinių rodiklių, tarp pagrindinių ir specifinių rodiklių 
egzistavimo) bei sistemos apimties optimalumo aspektais. Trečioje 
ataskaitos dalyje atliekama atskirų rodiklių tinkamumo, vertinant juos 
pagal SMART rodiklių kokyb÷s kriterijus, analiz÷.  

 
Šios ataskaitos priedų struktūra: 

- 1 priedas. Technin÷s paramos žmogiškųjų išteklių pl÷tros, 
ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo veiksmų 
programoms įgyvendinti įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
tinkamumo analiz÷. 
- 2 priedas. Institucijų rodiklių tinkamumo vertinimo 
apibendrinimas. 
- 3 priedas. Pažangą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros 
srityje matuojančių steb÷senos rodiklių tinkamumo atvejo 
studija. 
- 4 priedas. Horizontalių prioritetų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių tinkamumo ir pakankamumo atvejo studija. 
- 5 priedas. Pokyčiai steb÷senos rodiklių sistemoje ir rodiklių 
adekvatumas, pasikeitus ekonominei situacijai ir į veiksmų 
programas integravus Ekonomikos skatinimo planą: atvejo 
studija.  

 
 
 
 
 

Ataskaitos ir 
jos priedų 
struktūra 

 

Nacionalin÷s bendrosios 
strategijos tikslai 

 

Veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinantys 
uždaviniai 

Veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinančių 
priemonių tikslai 

Konkurencinga 
ekonomika 

Didinti energijos 
tiekimo patikimumą ir 
saugumą 

 

▪ Modernizuoti 
elektros skirstymo 
sistemą, siekiant 
didinti elektros 
skirstymo patikimumą 
 
▪ Modernizuoti 
šilumos tiekimo 
sistemą, siekiant 
didinti šilumos tiekimo 
patikimumą ir kokybę 

Nacionalin÷s bendrosios  
strategijos uždaviniai 
(veiksmų programų 
tikslai) 

 

Efektyvi ekonomin÷ 
infrastruktūra 

Strateginio konteksto 
rodikliai 

Rezultato ir produkto 
rodikliai 
 
▪ Veiksmų programos 
rodikliai 

Rezultato ir produkto 
rodikliai 
 
▪ Veiksmų programos ir 
papildomi (nacionaliniai) 
rodikliai 

 

▪ Elektros energijos transportavimo nuostoliai (proc.) 

▪ Šilumin÷s energijos transportavimo nuostoliai (proc.) 

▪ Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam 
vartotojui per metus skirstomuosiuose elektros tinkluose 
(MAIFI indeksas) 

Rezultato. Šilumos vartotojai, kuriems pager÷jo šilumos 
tiekimo patikimumas ir kokyb÷ (sk.) 
Produkto. Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklų (km.) 

Rezultato, nacionalinis. Elektros vartotojai, kuriems 
elektros energija tiekiama patikimiau  (sk.) 
Produkto, nacionalinis. (1) Įrengtos naujos ir (arba) 
modernizuotos transformatorių pastot÷s ir (arba) skirstyklos 
(sk.); (2) Nutiestų naujų elektros linijų ilgis (km) 
 
Rezultato. Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pager÷jo tiekimo kokyb÷ (sk.) 
Produkto. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklai (km.) 

Tikslų ir uždavinių lygiai Pavyzdžiai Rodikli ų hierarchija Pavyzdžiai 
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 1. VERTINIMO METODIKA 

 
1.1.1. Veiklos ciklas ir rodiklių valdymo procesas 
 

Apačioje esančioje lentel÷je pavaizduotas supaprastintas veiklos ciklas 
ir rodiklių valdymo procesas. Visus šio proceso etapus galima 
suskirstyti į 3 svarbiausius etapus. 

 
Lentel÷ Nr. 1. Veiklos ciklas ir rodiklių valdymo procesas 

Uždaviniai  Rodikliai  Veiklos vertinimas  

• Nustatyti įvairaus lygio tikslus / 
uždavinius (bendruosius, 
specifinius)  

 
• Nustatyti veiksnius, darančius 

įtaką tikslų / uždavinių 
pasiekimui (loginis modelis)  

 
• Nustatyti veiksmus ir išteklius, 

reikalingus tikslams / 
uždaviniams pasiekti  

 

• Išmatuoti svarbiausius tikslus / 
uždavinius ir išreikšti juos 
kiekybiškai  

 
• Nurodyti esamą ir siekiamą 

pad÷tis  
 
• Perkelti ir pritaikyti rodiklius 

projektų lygiu  
 

• Surinkti kokybiškų 
duomenų veiklai 
dokumentuoti  

 
• Analizuoti duomenis, 

remiantis loginiu modeliu  
 
• Naudoti vertinimo 

rezultatus sprendimų 
pri÷mimo, atsiskaitymo, 
mokymosi ir kt. tikslais  

 
Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Uždaviniai  
 
Programuojant ES struktūrinių fondų paramą, nustatomi įvairaus lygio 
tikslai / uždaviniai (nuo bendrųjų iki specifinių) bei veiksmai ir 
ištekliai, reikalingi šiems tikslams / uždaviniams įgyvendinti. Be to, 
reikalingas loginis modelis (modeliai), nustatantis (vidaus ar išor÷s) 
veiksnius, darančius įtaką tikslų ir uždavinių pasiekimui.  
 

Rodikliai  
 
Reikalinga išreikšti svarbiausius tikslus / uždavinius kiekybiškai, 
nurodant jų dabartinę ir siekiamą pad÷tį. Siekiama būkl÷ turi kelti 
iššūkį, tačiau būti realistiška ir pagrįsta. Visi rodikliai turi sudaryti 
nuoseklią sistemą. Taip pat reikalinga rodiklius tinkamai perkelti ir 
pritaikyti projektų lygiu.  
 

Veiklos vertinimas  
 
Įgyvendinant reikalinga matuoti tikslų / uždavinių pasiekimą pagal 
rodiklius, dokumentuoti veiklą, remiantis surinktais duomenimis. Taip 
pat reikalinga analizuoti ir vertinti duomenis, naudojant loginį modelį. 
Galiausiai reikalinga naudoti veiklos vertinimo rezultatus sprendimams 
priimti (skirstant finansinius išteklius, tobulinant programos ar jos 
sudedamosios dalies sudarymą ir įgyvendinimą), mokymosi tikslais 
etc.  
 
Pagal šiuos rodiklių valdymo proceso etapus bus sudarytas atskirų 
rodiklių tinkamumo vertinimo pagrindas, kuris apims dvi pagrindines 
temas:  

- uždavinių ir rodiklių santykis;  
- detalus rodiklių sudarymas ir rodiklių taikymas įgyvendinimo 

metu. 

1.1. Veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių tinkamumo 
vertinimo pagrindas ir metodai 
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1.1.2. Steb÷senos sistemos ir atskirų rodiklių tinkamumo 
vertinimo klausimai 
 

Kadangi vertinimo objektas apima apytiksliai 1 000 veiksmų 
programų ir jų priedų rodiklių, patenkančių į skirtingas valstyb÷s 
politikos sritis (pvz., mokslas ir technologijos, aplinkos apsauga ir 
darni pl÷tra, socialin÷ integracija etc.), o kai kurie iš vertinimo 
klausimų, numatytų technin÷je užduotyje, reikalauja kompleksin÷s 
rodiklių ir jų konteksto analiz÷s bei gilesnio ekspertinio vertinimo, 
steb÷senos rodiklių vertinimas buvo atliekamas dviem būdais – 
„horizontaliuoju“ ir „vertikaliuoju“ arba, kitaip tariant, buvo 
atliekamas apibendrintas visų ES struktūrin÷s paramos rodiklių ir 
detalus rodiklių pasirinktose intervencijos srityse vertinimas (žr. Pav. 
Nr. 3). Vertinimo rezultatai, atlikus „horizontalią“ ir „vertikalią“ 
rodiklių analizę, derinti tarpusavyje. 

 
Pav. Nr. 3 „Horizontalus“ (bazinis) ir „vertikalus“ (kompleksinis) rodiklių 
tyrimo būdai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Rodiklių, kurie pateks į „horizontalaus“ rodiklių vertinimo apimtį, 
skaičius, kategorijos yra pateikti Pav. Nr. 4.  

 
Pav. Nr. 4. Veiksmų programų ir jų prieduose numatytų steb÷senos rodiklių, 
kurie bus vertinami „horizontaliuoju“ būdu, apimtis ir tipai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Rodikliai, kurie pateks į „horizontalaus“ vertinimo apimtį, yra 
suformuoti intervencijos srityse, pateiktose tolesn÷je lentel÷je. 

 
 
 
 

„Horizontalus“ 
(bazinis) ir 
„vertikalus“ 
(kompleksinis) 
rodiklių 
analiz÷s būdai 
ir jų 
pasirinkimo 
pagrindimas 

 
„Horizontalus“ vertinimas 

„V
e
rt
ik
a
lu
s“
 

v
e
rt
in
im

a
s 

~1 000 rodiklių 

~
4

2
8

 r
o

d
ik

lių
 

 70 

164 

784 

386 

398 

Strateginio konteksto rodikliai 

Veiksmų programos įgyvendinimo rodikliai 

Priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 

Veiksmų programos rodikliai 

Papildomi (nacionaliniai) rodikliai 
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Lentel÷ Nr. 2. Intervencijos sritys, kuriose numatyti rodikliai pateks į „horizontalios“ analiz÷s apimtį 
Pagrindin÷s intervencijos sritys, atitinkančios ES struktūrin÷s paramos prioritetus (be technin÷s 
pagalbos): 
• Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis 
• Mokymasis visą gyvenimą 
• Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas 
• Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo geb÷jimų didinimas 
• Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra 
• Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 
• Informacin÷ visuomen÷ visiems 
• Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra 
• Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra 
• Vietin÷ urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai 
• Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra 
• Aplinka ir darnus vystymasis 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Atsižvelgiant į technin÷je užduotyje apibr÷žtą vertinimo objektą 
(veiksmų programose ir jų prieduose numatytus steb÷senos rodiklius 
ir jų sistemą) bei siekiant atsakyti į technin÷s užduoties klausimus d÷l 
steb÷senos rodiklių suderinamumo, apimties adekvatumo, pateikti 
papildomų įžvalgų ir siūlymų d÷l veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemos tobulinimo, buvo atliekama rodiklių 
sistemos tinkamumo analiz÷. Rodiklių sistemos tinkamumas vertintas 
pagal 4 vertinimo klausimus: 

- rodiklių sistemos atitikimo finansinių išteklių pasiskirstymui; 
- rodiklių sistemos darnos (arba rodiklių suderinamumo);  
- rodiklių sistemos subalansuotumo; 
- steb÷senos rodiklių sistemos apimties optimalumo. 

 
Vertinant steb÷senos rodiklių sistemos atitikimą ES struktūrin÷s 
paramos l÷šų pasiskirstymui analizuota, ar kokybiška steb÷sena 
vykdoma prioritetin÷se intervencijose srityse. Prioritetin÷mis 
priemon÷mis laikytos priemon÷s, pagal kurias maksimalus projektams 
skiriamas ES struktūrinių fondų finansavimas siekia 100 mln. Lt. Taigi 
šiuo atveju svarbiausias keltas klausimas – ar į prioritetinių priemonių 
tikslų įgyvendinimo steb÷senos sistemą įtraukti veiksmų programos 
rodikliai (t. y. rodikliai, kurių pagrindu vykdomas atsiskaitymas).  

 
Siekiant atsakyti į steb÷senos rodiklių sistemos darnos (tarp jų – 
rodiklių suderinamumo) klausimus, pasirinkti tokie vertinimo kriterijai: 

- pirma, rodiklių lygio (produkto / rezultato) tinkamumo;  
- antra, priežastinio loginio ryšio tarp skirtingo lygio rodiklių 

egzistavimo;  
- trečia, priemon÷s steb÷senos rodiklių pakankamumo 

programos įgyvendinimo (uždavinio lygio) rodikliams 
apskaičiuoti;  

- ketvirta, veiksmų programų ir jų priedų lygiu numatytų 
rodiklių pakankamumo veiksmų programos poveikiui 
strateginiams tikslas (išreikštiems strateginio konteksto 
rodikliais) steb÷ti;  

- penkta, rodiklių išskirtinumo (t. y. rodiklių nesikartojimo, 
nepersidengimo). 

 
Analizuojant rodiklių sistemos subalansuotumą, kelti du klausimai: 

- pirma, kokybinių ir kiekybinių rodiklių balanso tinkamumo. 
Laikytasi prielaidos, kad steb÷senos rodiklių sistemoje 
apskaičiuojami rodikliai vyrauja, jeigu apskaičiuojamų 
rodiklių apimtis yra 67 proc. ir daugiau; 

- antra, pagrindinių rodiklių aktualumo ir pakankamumo.  
 

Vertinant steb÷senos rodiklių apimties tinkamumą, kelti du klausimai: 
- pirma, bendro steb÷senos rodiklių skaičiaus optimalumo; 

„Horizontalaus“ 
(bazinio) 
rodiklių 
sistemos 
tinkamumo ir 
suderinamumo 
vertinimo 
metodika 
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- antra, rodiklių apimties pagal atskirus veiksmų programų 
prioritetus adekvatumo. 

  
Lentel÷ Nr. 3. Rodiklių sistemos tinkamumo ir suderinamumo vertinimo klausimai 

1. Rodiklių sistemos atitikimas 
finansinių išteklių 
pasiskirstymui 

1.1. Ar į prioritetinių priemonių tikslų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemą 
įtraukti veiksmų programos rodikliai? 

 

2. Steb÷senos rodiklių 
sistemos darna (ir rodiklių 
suderinamumas) 

2.1. Ar rodikliai atitinka lygius (produkto / rezultato), kuriems yra priskirti?  
2.2. Ar esama priežastinio loginio ryšio tarp skirtingo lygio rodiklių? 
2.3. Ar priemonių rodikliai savo apimtimi ir kokybe sudaro sąlygas kokybiškam 

veiksmų programos (uždavinio / prioriteto lygio) įgyvendinimo rodiklių 
apskaičiavimui?  

2.4. Ar priemonių ir uždavinio rodiklių pagrindu surinkta steb÷senos 
informacija yra pakankama įvertinti veiksmų programų įgyvendinimo 
poveikį strateginiams tikslams (išreikštiems strateginio konteksto 
rodikliais)?  

2.5. Ar rodikliai nesidubliuoja? 

3. Steb÷senos rodiklių 
sistemos subalansuotumas 

3.1. Koks yra įvedamų ir apskaičiuojamų rodiklių santykis? 
3.2. Ar esami pagrindiniai rodikliai yra aktualūs ir pakankami? 

4. Steb÷senos rodiklių 
sistemos apimties 
tinkamumas 

4.1. Ar bendras steb÷senos rodiklių skaičius yra optimalus? 
4.2. Ar atskirų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 

sistemos apimtis yra optimali? 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Atskiriems (pavieniams) steb÷senos rodikliams įvertinti 
„horizontaliuoju“ būdu sudarytas vertinimo pagrindas, apimantis 3 
svarbiausius SMART kriterijus – rodiklių specifiškumą, 
išmatuojamumą ir patikimumą – suskirstytus į dvi temas: „tikslų / 
uždavinių ir rodiklių santykis“, „rodiklių sudarymas ir taikymas 
įgyvendinimo metu“. Taip pat vertintas rodiklių ambicingumas bei jų 
pasiekimo tikimyb÷.  

 
Rodiklių specifiškumas reiškia, kad rodiklis turi būti glaudžiai susietas 
su iškeltais programos / priemon÷s tikslais, matuoti tik tai, ko 
siekiama finansuojama veikla. Išmatuojami yra tie rodikliai, kurie 
išreikšti kiekybiškai, kurių aprašymuose pateikta rodiklio 
apskaičiavimo metodika, kurie turi pradinę ir siekiamą reikšmes. 
Patikimi yra tie rodikliai, kurių apibr÷žimai ir apskaičiavimo būdai, 
juose vartojamos sąvokos yra vienareikšmiškai apibr÷žti, aiškūs, 
lengvai interpretuojami, taip pat kurių duomenų šaltiniai yra iš anksto 
numatyti, aiškūs. Rodiklių pasiekiamumas reiškia, kad siekiamas 
rodiklio dydis turi kelti iššūkį, bet tuo pačiu būti realistiškas ir 
pagrįstas. 

 
Rodiklių specifiškumo analiz÷ leidžia daryti išvadas apie suformuotų 
tikslų / uždavinių ir rodiklių santykį, rodiklių išmatuojamumo, 
ambicingumo (arba pasiekimo) kriterijus – apie rodiklių sudarymą, o 
rodiklių patikimumo kriterijus – apie rodiklių taikymą įgyvendinimo 
metu.  

 
Į „horizontalaus“ rodiklių tinkamumo vertinimo pagrindą taip pat 
įtraukti tam tikri vertinimo kriterijai, skirti surinkti duomenų apie 
horizontalių temų – lygių galimybių, informacin÷s visuomen÷s, tvarios 
pl÷tros, regionin÷s politikos – atspind÷jimą steb÷senos rodiklių 
sistemoje (šie duomenys panaudoti, atliekant atvejo studiją, skirtą 
steb÷senos rodiklių sistemos tinkamumo horizontaliems prioritetams 
matuoti įvertinimui) bei rodiklių lygio tinkamumo vertinimo kriterijai.  

„Horizontalus“ 
(bazinio) 
pavienių 
rodiklių 
tinkamumo 
vertinimo 
metodika 
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Lentel÷ Nr. 4. Pavienių rodiklių tinkamumo ir suderinamumo vertinimo kriterijai 

Tema 
Vertinimo 
kriterijus  

Detalus vertinimo kriterijaus 
aprašymas  

Vertinimo kriterijaus 
aprašymas  Vertinimo kriterijaus aprašymas 

1.1. Ar rodiklis bendrai išreiškia 
priemon÷s tikslą? 

1.1. Ar rodiklis bendrai išreiškia 
programos uždavinį? 1. Rodiklių 

specifiškumas (angl. 
– Specific) 

1.2. Ar veikla, kurią matuoja rodiklis, 
yra reikšminga tikslo pasiekimo 
prielaida? 

1.2. Ar veikla, kurią matuoja 
rodiklis, yra reikšminga uždavinio 
įgyvendinimo prielaida?  

  

2.1. Ar rodiklis tiesiogiai išreiškia 
horizontalius prioritetus (lygių 
galimybių, informacin÷s visuomen÷s, 
tvarios pl÷tros, regionin÷s politikos 
prioritetus)? 

2.1. Ar rodiklis tiesiogiai išreiškia 
horizontalius prioritetus (lygių 
galimybių, informacin÷s 
visuomen÷s, tvarios pl÷tros, 
regionin÷s politikos prioritetus)? 

2.1. Ar rodiklis tiesiogiai išreiškia 
horizontalius prioritetus (lygių 
galimybių, informacin÷s visuomen÷s, 
tvarios pl÷tros, regionin÷s politikos 
prioritetus)? 

 
Tikslų / uždavinių 
ir rodiklių santykis 2. Horizontalių 

prioritetų 
integravimas rodiklių 
sistemoje 

2.2. Ar rodiklio reikšm÷ gali būti 
išskaidoma pagal naudos gav÷jų lytį, 
statusą darbo rinkoje, amžių, socialines 
sąlygas, išsilavinimą ir kt.? Jeigu taip, 
ar numatyti horizontalias sritis 
atspindintys rodiklių pogrupiai? 

2.2. Ar rodiklio reikšm÷ gali būti 
išskaidoma pagal naudos gav÷jų 
lytį, statusą darbo rinkoje, amžių, 
socialines sąlygas, išsilavinimą ir 
kt.? Jeigu taip, ar numatyti 
horizontalias sritis atspindintys 
rodiklių pogrupiai? 

2.2. Ar rodiklio reikšm÷ gali būti 
išskaidoma pagal naudos gav÷jų lytį, 
statusą darbo rinkoje, amžių, socialines 
sąlygas, išsilavinimą ir kt.? Jeigu taip, 
ar numatyti horizontalias sritis 
atspindintys rodiklių pogrupiai? 

3. Rodiklių lygio 
tinkamumas 
(produkto / rezultato 
lygio rodikliai) 

3.1. Ar rodiklis matuoja realiai sukurtą 
(materialų) produktą arba suteiktą 
paslaugą? 3.2. Ar rodiklis matuoja 
naudą, patiriamą tikslin÷s grup÷s / 
nurodo pokytį, tikslingai panaudojus 
paslaugas ir produktus, susijusius su 
finansuojama veikla? 

3.1. Ar rodiklis matuoja realiai 
sukurtą (materialų) produktą arba 
suteiktą paslaugą? 3.2. Ar rodiklis 
matuoja naudą, patiriamą tikslin÷s 
grup÷s / nurodo pokytį, tikslingai 
panaudojus paslaugas ir 
produktus, susijusius su 
finansuojama veikla? 

3.1. Ar rodiklis matuoja bendrą 
strateginį (socialinį ir ekonominį) 
veiksmų programos įgyvendinimo 
kontekstą? 

4.1. Ar rodiklis turi skaičiais išreikštą 
kiekybinę reikšmę? 

4.1. Ar rodiklis turi skaičiais 
išreikštą kiekybinę reikšmę? 

4.1. Ar rodiklis turi skaičiais išreikštą 
kiekybinę reikšmę? 

4.2. Ar nustatyta kiekybiškai išreikšta 
rodiklio siektina reikšm÷? 

4.2. Ar yra nustatytos rodiklio 
pradin÷ ir siektina reikšm÷s? 

4.2. Ar yra nustatytos rodiklio pradin÷ 
ir siektina reikšm÷s? 

4. Rodiklių 
išmatuojamumas 
(angl. – Measurable) 
 4.3. Ar nurodyta rodiklio apskaičiavimo 

metodika? 
4.4. Ar rodikliui apskaičiuoti yra 
numatyti priemonių rodikliai?  

4.3. Ar veiksmų programos 
įgyvendinimo rodikliai leis pamatuoti 
veiksmų programos poveikį tikslo, 
išreikšto strateginio konteksto rodikliu, 
įgyvendinimui? 

5.1. Ar išaiškintas (tinkamai išaiškintas) 
rodiklio apibr÷žimas, jo apskaičiavimo 
būdas bei juose vartojamos sąvokos? 

 
Rodiklių 
sudarymas ir 
taikymas 
įgyvendinimo metu 

5. Rodiklių 
patikimumas (angl. –
Reliable) 
  

P
ri
e
m
o
n
ių
 į
g
y
v
e
n
d
in
im

o
 s
te
b
÷
se

n
o
s 
ro
d
ik
li
a
i 

5.2. Ar nurodyti patikimi rodiklio 
duomenų šaltiniai? 

V
e
ik
sm

ų
 p
ro
g
ra
m
ų
 į
g
y
v
e
n
d
in
im

o
 s
te
b
÷
se

n
o
s 
ro
d
ik
li
a
i 

5.1. Ar priemonių lygiu surinktos 
steb÷senos rodiklių reikšm÷s 
sudaro sąlygas kokybiškam 
uždavinio lygio rodiklių 
apskaičiavimui? 

S
tr
a
te
g
in
io
 k
o
n
te
k
st
o
 r
o
d
ik
li
a
i 

  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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Iki pradedant vykdyti „horizontalų“ rodiklių vertinimą, buvo atlikti 
tam tikri parengiamieji darbai: 

- sudarytos pavienių rodiklių ir rodiklių grupių tinkamumo ir 
suderinamumo kontrolinių klausimų lentel÷s (Excel 
formatu); 

- sudaryta strateginio konteksto, uždavinio ir priemonių 
steb÷senos rodiklių duomenų baz÷; 

- rodikliai suskirstyti į grupes veiksmų programų uždavinių 
pagrindu; 

- parengta pavienių rodiklių ir rodiklių grupių tinkamumo (ir 
suderinamumo) vertinimo metodika. 

 
„Vertikalaus“ rodiklių vertinimo metu buvo siekiama atsakyti į 
gilumin÷s ir išsamios analiz÷s bei ekspertinio vertinimo 
reikalaujančius rodiklių vertinimo klausimus, pavyzdžiui: 

- Ar kiekybin÷ms veiksmų programų ir jų prioritetus 
įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių reikšm÷ms pasiekti yra numatytas pakankamas 
intervencijos mastas?  

- Ar veiksmų programose ir jų prioritetus įgyvendinančiose 
priemon÷se nustatyti steb÷senos rodikliai yra tinkami ir 
pakankami horizontalių prioritetų įgyvendinimo pažangos 
vertinimui?  

- Ar veiksmų programų ir veiksmų programų prioritetus 
įgyvendinančių priemonių planuojamos pasiekti reikšm÷s 
yra adekvačios pasikeitusiai ekonominei situacijai ir kaip 
steb÷senos rodiklių sistema turi pasikeisti į veiksmų 
programas integravus Ekonomikos skatinimo planą?  

- Kurie veiksmų programų prioritetus įgyvendinančiose 
priemon÷se nustatyti nacionaliniai steb÷senos rodikliai 
būtų tinkami veiksmų programų tikslų ir uždavinių 
pasiekimui matuoti?  

- Kt. 
 

Taip pat tokia analize siekta patikslinti ir papildyti kokybine 
informacija „horizontalaus“ rodiklių vertinimo rezultatus. Į 
„vertikalaus“ vertinimo apimtį iš viso pateko apytiksliai 428 rodiklių. 
„Vertikalus“ rodiklių vertinimas atliktas atvejo studijų pagrindu. 
Atvejo studijos atliktos šiomis temomis: 

- rodiklių reikšmių adekvatumas, pasikeitus ekonominei 
situacijai, ir jų pokyčio poreikis, į veiksmų programas 
integravus Ekonomikos skatinimo planą; 

- steb÷senos rodiklių, matuojančių horizontalių prioritetų 
įgyvendinimą, tinkamumas (horizontalus aspektas); 

- pažangą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros srityje 
matuojančių steb÷senos rodiklių tinkamumas (vertikalus 
aspektas). 

 
„Vertikalios“ analiz÷s rezultatai pristatomi ataskaitos prieduose Nr. 
3, 4 ir 5.  

 
1.1.3. Vertinimo metodai 
 

Atliekant rodiklių analizę, naudoti įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai 
metodai (t. y. vadovautasi duomenų rinkimo ir analiz÷s metodų 
papildomumo principu, arba trianguliacija). Pagrindiniai metodai – 
pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷, SMART metodika, interviu 
metodas. Vertinimo išvadoms verifikuoti ir tobulinti suorganizuotos 2 
steb÷senos rodiklių ESF ir ERPF / SF finansavimo srityse ekspertų 
panel÷s, kuriose dalyvavo vadovaujančios, tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų atstovai bei nepriklausomi ekspertai. 
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Lentel÷ Nr. 5. Ekspertų panelių dalyviai 

Kompetencijų sritys Dalyvių skaičius 

ESF finansavimo sritis   

Vadovaujančios institucijos atstovai 6 
Tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atstovai 15 
Projekto ekspertai 5 
Nepriklausomi ekspertai 4 

Iš viso 30 
ERPF / SF finansavimo sritys  
Vadovaujančios institucijos atstovai 6 
Tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atstovai 9 
Projekto ekspertai 4 
Nepriklausomi ekspertai 5 

Iš viso 24 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ekspertų panelių dalyvių sąrašais. 

 
Ekspertų panelių metu buvo pildomi ekspertų nuomon÷s 
klausimynai, kurių rezultatais plačiai naudotasi, atsakant į 
klausimus, reikalaujančius bendro sutarimo tarp sprendimų pri÷m÷jų 
ir jų vykdytojų (t. y. tam tikro konsensuso d÷l to, kokia steb÷senos 
sistema būtų visiems priimtina, efektyvi, nesukurianti papildomos 
administracin÷s naštos ir pan.). 

 
Svarbiausias rodiklių analiz÷s metodas, taikytas tiek 
„horizontaliame“, tiek „vertikaliame“ rodiklių vertinimuose, – SMART 
metodika, kurią sudaro penkių kriterijų rinkinys:  

 
- specifiškumo (angl. – Specific) kriterijus reiškia, kad 

rodikliai turi būti glaudžiai susieti su iškeltais programos 
tikslais ir uždaviniais, matuoti tik tai, ko siekiama 
finansuojama veikla, kas yra aktualu; 

- pagal išmatuojamumo (angl. – Measurable) kriterijų 
vertinama, ar rodiklių matavimo būdai ir statistiniai 
metodai yra vienareikšmiškai apibr÷žti, o rodiklių 
apskaičiavimo kaina yra proporcinga jų naudai;  

- kriterijus pasiekiamumas (angl. – Achievable) reiškia, kad 
siekiama rodiklio reikšm÷ turi kelti iššūkį, bet tuo pačiu 
būti realistiška ir pagrįsta; 

- patikimumo (angl. – Reliable) kriterijus apibūdinamas 
statistine prasme – pakartotinai apskaičiuotas rodiklis turi 
būti toks pat, kaip ir pirmąkart. Patikimumą sukuria 
vienareikšmiška bei nekintanti duomenų rinkimo 
metodologija, parankūs duomenų rinkimo ir apdorojimo 
instrumentai, aukšta darbuotojų kvalifikacija. Patikimumą 
didina įvairesnių duomenų rinkimo būdų bei šaltinių 
naudojimas.  

- pateikiamas periodiškai ir laiku (angl. – Timed) – rodikliai 
naudingi tik tada, kai jie gali teikti informaciją apie 
veiksmų pažangą periodiškai ir laiku.  

 
Siekiant valdyti ataskaitos apimtį, giliau bus analizuojamas tik vienas 
iš SMART kriterijų, susijusių su rodiklių taikymu jų įgyvendinimo 
metu, – rodiklių patikimumas, tuo tarpu rodiklių pateikimas 
periodiškai ir laiku detaliau aptariamas nebus. Rodiklių patikimumas 
labai priklauso nuo rodiklių planavimo ir sudarymo proceso, vadinasi, 
jis yra neatsiejamas nuo rodiklių išmatuojamumo klausimų.  

 
„Horizontaliame“ vertinime pagrindinis d÷mesys sutelktas į rodiklių 
specifiškumo, išmatuojamumo ir patikimumo kokybines 
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charakteristikas, o „vertikalaus“ rodiklių vertinimo metu papildomai 
analizuoti tokie SMART kriterijai kaip rodiklių pasiekiamumas arba 
ambicingumas.  

 
Lentel÷ Nr. 6. „Horizontali“ ir „vertikali“ rodiklių analiz÷ pagal SMART 
charakteristikas 

SMART vertinimo kriterijus Rodiklių tyrimo būdas 

  

„Horizontali“ (bazin÷) 
analiz÷ 

„Vertikali“(kompleksin÷) 
analiz÷ 

Specifiškumas (konkretumas) 
� � 

Išmatuojamumas � � 

Pasiekiamumas   � 

Patikimumas � � 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Kokybin÷s informacijos gavimo tikslais atlikti pusiau struktūruoti 
interviu su Lietuvos institucijų, atsakingų už 2007–2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos administravimą, atstovais. 2010 m. balandžio 
m÷n. vykdytoje interviu programoje dalyvavo 14 atstovų iš Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir 
darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Susisiekimo ministerijos. Kadangi buvo didelis 
papildomų duomenų ir informacijos poreikis, su tarpinių institucijų 
atstovais intensyviai konsultuotasi telefonu, bendrauta elektroniniu 
paštu.  

 
Atliekant rodiklių vertinimą, buvo nagrin÷jami įvairūs informacijos 
šaltiniai. Prie svarbiausių vertinime naudotų šaltinių grupių galima 
priskirti:  

• 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos Lietuvai 
programavimo ir įgyvendinimo dokumentus;  

• 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos programinio 
laikotarpio dokumentus;  

• dokumentus, nustatančius reikalavimus veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių ir veiksmų 
programų prioritetus įgyvendinančių priemonių 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių nustatymui ir 
skaičiavimui; 

• ankstesnių vertinimų apie rodiklius ir steb÷senos 
sistemas, kurie buvo atlikti Lietuvoje ir užsienio šalyse, 
ataskaitos.  

 
Būtina pamin÷ti, kad veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių tinkamumo vertinimas atliktas, vadovaujantis veiksmų 
programomis ir jų priedais, kurių paskutiniai pakeitimai atlikti iki 
2009 m. gruodžio 23 d. Atitinkamai rodiklių vertinime vadovautasi 
rodiklių skaičiavimo aprašymais, kurių paskutin÷s redakcijos – 
2010 m. sausio 12 d. 
   
Detalesn÷ duomenų šaltinių analiz÷ atlikta „Pagal 2007–2013 m. 
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją 
įgyvendinamų veiksmų programų einamojo steb÷senos rodiklių 
tinkamumo vertinimo įvadin÷je sutarties vykdymo ataskaitos“ priede 
Nr. 3 „Dokumentų ir literatūros analiz÷“.  

 
Rengiant ataskaitą, buvo nagrin÷jama strateginių veiklos planų 
įgyvendinimo vertinimo kriterijų sistema, analizuojami strateginių 
planų įgyvendinimo ir veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
sistemų panašumai bei skirtumai. Pasteb÷tina, kad strateginių 
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veiklos planų įgyvendinimo indikatoriai yra vadinami „vertinimo 
kriterijais“, nors savo esme ir funkcionalumu jie nesiskiria nuo 
steb÷senos rodiklių, kuriais grindžiama veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷sena. Taigi toliau ataskaitoje, kalbant apie 
strateginių veiklos planų įgyvendinimo steb÷seną ir strateginių planų 
vykdymo indikatorius, bus vartojama „vertinimo kriterijų“ sąvoka, o 
analizuojant veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos sistemą ir 
veiksmų programų įgyvendinimo indikatorius – „steb÷senos rodiklių“ 
sąvoka. Skirtingų steb÷senos sistemų taikymo praktikų lyginamąja 
analize, visų pirma, siekta atrinkti gerosios praktikos pavyzdžius, 
kuriais būtų galima vadovautis, tobulinant veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemą.  

 
Atliekant analizę buvo naudojamas ekspertinio vertinimo metodas. 
Projekto ekspertai taik÷ šį metodą, atlikdami veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių ir sistemos tinkamumo analizę, 
atlikdami steb÷senos rodiklių lyginamąją analizę, sudarin÷dami 
rodiklių tinkamumo reitingus.  
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 2. VEIKSMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 

STEBöSENOS RODIKLIŲ SISTEMOS TINKAMUMAS IR 

SUDERINAMUMAS 

 
Steb÷sena yra apibr÷žiama kaip nuolatinis duomenų rinkimas ir 
analiz÷, siekiant atsiskaityti ir tobulinti valdymą. ES struktūrin÷s 
paramos steb÷senos rodiklių sistema gali būti tinkama, jeigu ji 
visiškai atitinka idealiojo modelio principus ir bruožus.  

 
1. Steb÷senos sistemos turi dvi pagrindines ir vieną papildomą 

paskirtį. Pirma, vidin÷ steb÷senos sistemos paskirtis yra 
tobulinti programų turinį ir jų įgyvendinimą, teikiant siūlymus 
d÷l valdymo sprendimų. Antra, išorin÷ steb÷senos paskirtis yra 
atsiskaityti už valdžios išlaidų panaudojimą, didinant finansų 
valdymo skaidrumą. Papildomai galima išskirti valstyb÷s 
tarnautojų mokymosi paskirtį, kuri papildo valdymo tobulinimo 
ir atsiskaitymo paskirtis.  
 

Siekiant tobulinti valdymą ir atsiskaityti, nepakanka rinkti ir apdoroti 
steb÷senos duomenų – jie turi būti analizuojami, rengiamos 
steb÷senos ataskaitos ir teikiami siūlymai valdymui tobulinti.  

 
2. Steb÷senos rodikliai turi būti orientuoti į vartotojų (Europos 

Komisijos, nacionalinių valdžios institucijų, visuomen÷s) 
poreikius. ES veiksmų programų įgyvendinimas apima 
skirtingus administracinius lygmenis ir įvairias institucijas, kurių 
steb÷senos informacijos poreikiai skiriasi. Nors steb÷senos 
rodiklių skaičius turi būti ribotas, jų skaičius auga, siekiant 
patenkinti įvairių vartotojų poreikius.  

 
Taip pat steb÷senos rodiklių sistema turi būti orientuota į 
rezultatus. Be finansinių l÷šų panaudojimo ind÷lių lygmeniu joje 
tur÷tų būti matuojami produktai, rezultatai ir poveikis, kurie 
tur÷tų paaiškinti atitinkamų tikslų ir uždavinių pasiekimą. 
Steb÷senos sistemoje taip pat turi būti numatyti pagrindiniai 
rodikliai, horizontaliųjų prioritetų rodikliai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemos 
tinkamumas 
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Pav. Nr. 5. Idealus steb÷senos rodiklių modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių.  

 

3. Steb÷senos rodikliai turi būti pagrįsti intervencijų logika, jie turi 
atitikti SMART kokyb÷s reikalavimus. Tai reiškia, kad rodikliai 
turi būti specifiški, išmatuojami, patikimi ir pasiekiami. Taip 
pat, remiantis Europos Komisijos metodin÷mis gair÷mis, 
steb÷senos rodikliai turi būti išreikšti kiekybiškai (pradin÷ ir 
siekiama situacija).2  

 
Steb÷senos rodiklių paskirtis gali būti susijusi su atsiskaitymu 
Europos Komisijai, Lietuvos aukščiausiosios valdžios institucijoms ir 
visuomenei už ES veiksmų programų įgyvendinimą; sprendimų 
pri÷mimu d÷l ES veiksmų programų įgyvendinimo tobulinimo 
vadovaujančioje institucijoje, tarpin÷se institucijose, Steb÷senos 
komitete ar ES veiksmų programų valdymo komitetuose; mokymusi 
iš ES veiksmų programų įgyvendinimo rezultatų tiek valstyb÷s 
tarnautojams, tiek socialiniams ir ekonominiams partneriams.  

 
2010 m. geguž÷s m÷nesį apklausus ekspertų panel÷je dalyvavusius 
steb÷senos rodiklių ekspertus iš valstyb÷s tarnybos ar viešojo bei 
privačiojo sektorių, pagrindin÷mis steb÷senos rodiklių paskirtimis 
buvo įvardytas atsiskaitymas Europos Komisijai (79 proc.) ir 
sprendimų pri÷mimas tarpin÷se institucijose (54 proc.). Apskritai 
svarbiausiąja steb÷senos rodiklių paskirtimi laikomas atsiskaitymas, 
kiek mažiau svarbia – sprendimų pri÷mimas, o mažiausiai svarbia – 
mokymasis. Tai rodo didelę išorinio atsiskaitymo Europos Komisijai ir 
kiek mažesnę vidinio sprendimų pri÷mimo ministerijose svarbą ES 
veiksmų programų steb÷senos sistemoje.  

                                           
 
 

2 European Commision Directorate – General Regional Policy, „The new programming period 2007 – 
2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working 
Document No 2“, 2006 m. rugpjūčio m÷n. 

 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm> 
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Nepaisant to, kad atsiskaitymas yra pagrindin÷ veiksmų programų 
rodiklių paskirtis, metin÷ms veiksmų programų ataskaitoms teikiama 
mažai d÷mesio (remiantis ekspertų panel÷s diskusijų rezultatais). Tai 
rodo, kad steb÷sena išlieka „silpnoji grandis“ ES veiksmų programų 
valdymo sistemoje.  

 
Pav. Nr. 6. Ekspertų panelių dalyvių nuomon÷ d÷l pagrindinių steb÷senos rodiklių paskirčių 
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Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausa.  

 
Galima teigti, kad veiksmų programų rodikliai yra skirti atsiskaityti 
Europos Komisijai, o nacionaliniai (papildomi) – sprendimams priimti 
d÷l priemonių tarpinių institucijų lygmeniu. Kadangi atsiskaitymui 
aktualūs aukštesniojo lygmens steb÷senos rodikliai, galima teigti, 
kad atsiskaitymui trūksta poveikio rodiklių. D÷l ilgo laiko tarpo nuo 
projektų įgyvendinimo bei jų silpno ryšio su paramos gav÷jais 
sud÷tingiau surinkti patikimus poveikio rodiklių duomenis, bet jie gali 
būti skaičiuojami vertinimo būdu. Didesnis nacionalinių (papildomų) 
rodiklių skaičius EAVP ir jų taikymas finansuojamiems projektams 
kontroliuoti rodo, kad šioje veiksmų programoje steb÷senos 
informaciją dažniau siekiama naudoti valdymo sprendimams priimti.  

 
ES struktūrin÷s paramos steb÷senos rodiklių paskirtis yra labai 
panaši į strateginių veiklos planų steb÷senos sistemą, kurios 
pagrindin÷ paskirtis taip pat yra atsiskaitymas LR Vyriausybei ir 
Finansų ministerijai, taip pat veiklos rezultatų viešinimas (o ne 
panaudojimas, priimant finansinius ir nefinansinius valdymo 
sprendimus) (žr. Pav. Nr. 7). Tobulinant strateginių veiklų 
steb÷senos sistemą, daugiausia d÷mesio teikiama steb÷senos 
panaudojimui, priimant valdymo sprendimus (rengiant ketvirtines 
vertinimo kriterijų ataskaitas, Vyriausyb÷s prioritetų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas). 
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Pav. Nr. 7. Vertinimo kriterijų suvestinių panaudojimo būdai 
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Šaltinis: VPVI, LR Vyriausybei atskaitingų institucijų apklausa, 2009 m. birželio m÷n. 
Pastaba: Skaičiuojamas respondentų atsakymų vidurkis (5 – „plačiai naudojama“, 1 – „nenaudojama“) 

 
Pagrindiniai veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
informacijos vartotojai yra šie: 
 

- įgyvendinančiosios institucijos, kurioms aktualiausia 
finansin÷ ir fizin÷ vykdomų priemonių / finansuojamų 
projektų informacija pagal produkto lygmens rodiklius; 

- tarpin÷s institucijos, kurioms aktuali ir produkto, ir rezultato 
bei poveikio rodiklių informacija jų kompetencijos srityse 
(pagal atitinkamus prioritetus ir priemones); 

- vadovaujančioji institucija, kuriai aktualiausia informacija 
veiksmų programų uždavinio / prioriteto lygiu pagal 
poveikio, rezultato, taip pat pagrindinius rodiklius. Taip pat 
jai gali būti aktualūs produkto lygmens išlaidų efektyvumo 
rodikliai;  

- Vyriausybei gali būti aktuali informacija ne tik apie ES 
struktūrin÷s paramos finansinį panaudojimą, bet ir apie jos 
rezultatus prioritetin÷se srityse (pagal išlaidų apimtį ar 
pagal pačios Vyriausyb÷s veiklos prioritetus, pvz., naujų / 
išlaikytų darbo vietų skaičius 2010 m. veiklos prioritetų 
dokumente);  

- Europos Komisijai aktuali programos ir jos prioritetų 
lygmens informacija pagal rezultato ir poveikio rodiklius, ši 
informacija gali būti papildoma apibendrinta informacija 
pagal pagrindinius rodiklius.  

 
Atsižvelgiant į šių institucijų poreikius, gali būti pasirenkami 
atitinkami steb÷senos rodikliai ir pateikiama atitinkama steb÷senos 
informacija, t. y. ne visa informacija aktuali visiems steb÷senos 
informacijos vartotojams.3 Veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių tipai gerai atitinka skirtingų institucijų poreikius, 
nors trūksta poveikio rodiklių, kurie būtų aktualūs vadovaujančiai 
institucijai, tarpin÷ms institucijoms, Europos Komisijai, Lietuvos 
Vyriausybei bei visuomenei.  

 

                                           
 
 

3 European Commision Directorate – General Regional Policy, „The new programming period 2007 – 2013. 
Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working Document No 2“, 
2006 m. rugpjūčio m÷n. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm>  
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Be to, skirtingų steb÷senos rodiklių tipų valdymas n÷ra pakankamai 
diferencijuojamas steb÷senos metu. Pavyzdžiui, nors rengiamos 
metin÷s įgyvendinimo ataskaitos Europos Komisijai, Vyriausybei 
atsiskaitoma tik už finansinę ES paramos panaudojimo pažangą, o 
visuomenei ES struktūrin÷s paramos svetain÷je (www.esparama.lt) 
pateikiama finansin÷ ir projektų statistika. Taip pat produkto ir 
rezultato lygmens rodikliai skaičiuojami skirtingu periodiškumu, bet 
tarpin÷se institucijose n÷ra atliekama reguliari steb÷senos duomenų 
analiz÷. Tod÷l n÷ra sudarytos prielaidos valdymo tobulinimo 
sprendimams priimti, remiantis steb÷senos informacija. 
Apibendrinant galima išskirti kelias neišvystytos analiz÷s priežastis 
steb÷senos paklausos ir pasiūlos pus÷je (žr. Lentel÷ Nr. 7).  

 
Lentel÷ Nr. 7. Steb÷senos duomenų analiz÷s paklausos ir pasiūlos pus÷s problemos 

Paklausos pus÷s problemos Pasiūlos pus÷s problemos 
ES struktūrin÷s paramos steb÷senos sistemoje 
daugiausia d÷mesio teikiama atsiskaitymui 
Europos Komisijai, rengiant metines veiksmų 
programų įgyvendinimo ataskaitas. 
 
Nacionaliniu lygmeniu n÷ra privaloma reguliariai 
rengti steb÷senos rodiklių pasiekimo 
suvestines, atlikti jų analizes. 
 
Politikai ar institucijų vadovai ne visada 
reguliariai reikalauja steb÷senos rezultatų iš 
valstyb÷s tarnautojų. 

Einamųjų ES struktūrin÷s paramos darbų 
krūvis, kuris yra tiek ES struktūrin÷s paramos 
steb÷senos, tiek vertinimo problema.  
 
Tarpin÷se institucijose trūksta valstyb÷s 
tarnautojų, kurių pagrindin÷ atsakomyb÷ būtų 
steb÷sena ir vertinimas, bei jiems nepakanka 
reikalingų kompetencijų. 
 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Strateginių veiklos planų vertinimo kriterijų sistemoje steb÷senos 
duomenų analiz÷ taip pat yra silpnai išvystyta. Lietuvos ministerijose 
ir kitų asignavimų valdytojų institucijose steb÷senos duomenų 
analiz÷ dažniausiai apsiriboja vertinimo kriterijų pasiekimo laipsnio 
įvertinimu ir vertinimo kriterijų palyginimu su analogiškais pra÷jusių 
metų kriterijais.4 Tod÷l tobulinant vertinimo kriterijų sistemą daug 
d÷mesio teikiama vertinimo kriterijų duomenų analizei. 
 
Taip pat strateginių veiklos planų vertinimo kriterijų sistemoje 
planuojama įvesti tris horizontalius vertinimo kriterijų aspektus: 
Vyriausyb÷s prioritetų, piliečių nuostatų ir veiklos efektyvumo 
kriterijus, kurie matuotų prioritetinių tikslų ir uždavinių pasiekimą, 
piliečių nuostatų pokyčius ir valdžios išlaidų panaudojimo 
efektyvumą.5 Specialiųjų vertinimo kriterijų įvedimas padeda geriau 
atitikti konkrečių steb÷senos vartotojų informacijos poreikį: 
prioritetiniai kriterijai aktualūs Ministro Pirmininko Tarnybai, piliečių 
nuostatų – Vidaus reikalų ministerijai, o išlaidų efektyvumo – 
Finansų ministerijai. 
 

Pav. Nr. 8. pavaizduota ES struktūrin÷s paramos panaudojimo tikslų, 
uždavinių, ir priemonių hierarchija bei tokią hierarchiją atitinkanti 
steb÷senos rodiklių sistema.  
 
 
 

 

                                           
 
 

4 Viešosios politikos ir vadybos institutas. Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių vertinimo kriterijų 
apžvalgos, jų rengimo procesų analiz÷s ir vertinimo, gerosios institucijų vertinimo kriterijų rengimo ir 
atsiskaitymo už juos praktikos ataskaita. 2009 m., Vilnius, 65.  

5 Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika (2002 m. birželio 6 d. LR Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 
827 „D÷l strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ priedo projektas), 9. 
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Pav. Nr. 8. 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo tikslų, uždavinių, priemonių ir 
rodiklių struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą; 2007–2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programą; 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, 2008 m. 
liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 789 „D÷l žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3722); 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 788 „D÷l ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 
95-3721); 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 787 „D÷l sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720). 

 
Pagrindiniai veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
tipai (strateginio konteksto rodikliai, pagrindiniai rodikliai, produkto 
ir rezultato rodikliai, veiksmų programų ir priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai) yra aprašyti Lentel÷ Nr. 8. 
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Lentel÷ Nr. 8. Pagrindiniai veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių tipai 
Veiksmų programose yra nustatyti strateginio konteksto ir programos įgyvendinimo rodikliai 
(pagrindiniai programos lygio rodikliai, pagrindiniai prioriteto lygio rodikliai ir uždavinio lygio 
programos įgyvendinimo rodikliai).6  
 
Strateginio konteksto rodikliai matuoja programos socialinį ir ekonominį kontekstą (aplinką), taip 
pat jie gali atskleisti intervencijos poreikius. O programos rodikliai skirti matuoti intervencijos 
poveikiui. Tam tikras konteksto ir programos rodiklių santykis parodo, kaip programa daro įtaką 
socialinei ir ekonominei situacijai.7  
 
Veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių lygiu numatomi priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai. Priemonių lygmens rodikliai yra skirstomi į veiksmų programos rodiklius ir 
papildomus (nacionalinius) rodiklius. Pagal veiksmų programos rodiklius yra atsiskaitoma Europos 
Komisijai įgyvendinimo ataskaitose. Papildomi (nacionaliniai) rodikliai yra naudojami, atsižvelgiant 
į nacionalinius priežiūros ir vertinimo poreikius.8  
 
Uždavinio lygio programos įgyvendinimo rodikliai ir priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
yra skirstomi į produkto ir rezultato rodiklių kategorijas. Produkto rodikliai – rodikliai, tiesiogiai 
susiję su vykdoma veikla, matuoja trumpojo laikotarpio projektų veiklų pasekmes (pvz., išmokytų 
asmenų skaičių, nutiesto kelio kilometrų skaičių, kt.). Rezultato rodikliai parodo poveikį 
nustatytiems veiksmų programos tikslams, įgyvendinus tiesiogiai vykdomas veiklas, arba, kitaip 
tariant, parodo vidutinio laikotarpio tiesioginio produktų (paslaugų) realizavimo pasekmes (pvz., 
išmokytų asmenų pasekm÷ gali būti padid÷ję geb÷jimai ar įgyta kvalifikacija, nutiesto kelio 
kilometrų pasekm÷ – sumaž÷jusios eismo spūstys, kt.).9  
 
Veiksmų programų ir jas įgyvendinančių priemonių steb÷senos rodiklių sistemose taip pat yra 
integruoti (įvairiais lygiais) pagrindiniai rodikliai (angl. – core indicators). Šie rodikliai leidžia 
tarpusavyje palyginti panašių programų ar priemonių įgyvendinimą. Be to, jų informacija gali būti 
sujungiama aukštesniu lygmeniu.10 
 
Be to, gali būti išskiriama priemonių projekto lygmens rodiklių kategorija. Tai – paraiškose d÷l 
projekto finansavimo pareišk÷jų nurodomi rodikliai.  
 
Pamin÷tina, kad veiksmų programose, vadovaujantis 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos 
programinio laikotarpio dokumentais (kuriuose reikalavimas į veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemą įvesti poveikio rodiklius n÷ra numatytas), atskira poveikio rodiklių 
grup÷ nebuvo numatyta. Intervencijų poveikio išmatavimo tikslais gali būti orientuojamasi į 
strateginio konteksto rodiklių duomenis, atliekami intervencijų poveikio vertinimai, be to, kaip 
parod÷ steb÷senos rodiklių tinkamumo analiz÷s rezultatai, kai kuriais iš rezultato lygio rodiklių 
realiai matuojamas poveikis.  
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
ES veiksmų programų steb÷senos rodiklių sistema tik vidutiniškai 
orientuota į rezultatus: joje numatyti produkto ir rezultato rodikliai, 

                                           
 
 

6 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. geguž÷s 18 d.; 2007–
2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d.; 2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d. 
7 European Commission, The New Programming Period 2007–2013, Working Document No 2: Indicative 
Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, 2006, 5. 
8 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 789 „D÷l žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“; 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimas Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“; 2008 m. liepos 23 
d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
priedo patvirtinimo“. 
9 Working Document No 2, European Commission, The New Programming Period 2007–2013, Working 
Document No 2: Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, 2006. 
6; 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. geguž÷s 18 d.; 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d.; 
2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d.; 2008 m. 
liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 789 „D÷l žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos priedo patvirtinimo“; 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 788 
„D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“; 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“. 
10 European Commission, The New Programming Period 2000–2006 methodological working papers. 
Working paper 3: Indicators for Monitoring and Evaluation – An indicative methodology, 19. 
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bet dalis šių rodiklių iš tikrųjų matuoja ind÷lius, taip pat joje trūksta 
poveikio, išlaidų efektyvumo rodiklių. Išlaidų efektyvumo rodikliai 
(pvz., „darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiajam darbuotojui“, 
„bendras patalpų plotas vienam darbuotojui“, „vidutinis m÷nesinis 
darbo užmokestis“, „tarnybinių automobilių sąnaudos vienam 
kilometrui“) leistų palyginti ES struktūrin÷s paramos valdymo 
efektyvumą pagal skirtingas intervencijų sritis. Valdymo efektyvumo 
rodikliai gali būti aktualūs technin÷s pagalbos veiksmų programoms 
ir priemon÷ms.  

 
Nors strateginių veiklos planų vertinimo kriterijų sistemoje numatyti 
efekto, rezultato ir produkto kriterijai, jiems būdingos panašios 
problemos: pasitaiko netinkamo lygio kriterijų, jie kartais matuoja 
ind÷lius ar procesus produktų lygmeniu. 
 
Veiksmų programose vyrauja produkto ir rezultato rodikliai. Šių 
rodiklių lygis dažniausiai tinkamas. Nors netinkamo lygio rodiklių 
pasitaiko visose ES veiksmų programose, jų skaičius n÷ra didelis. 
Lentel÷ Nr. 9 duomenimis, tokie rodikliai sudaro apytiksliai 1,4 proc. 
visų SSVP, 2,9 proc. visų EAVP bei 5,8 proc. visų ŽIPVP rodiklių.  

 
Lentel÷ Nr. 9. Netinkamo lygio rodiklių skaičius pagal ES veiksmų programas 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Visose veiksmų programose pasitaiko rodiklių, priskirtų netinkamam 
lygiui. Neretai produkto lygio rodikliais išreiškiamas ne konkretus 
sukurtas produktas ar suteikta paslauga, bet rezultatas (realizuojant 
pagal priemonę sukurtus produktus ar suteiktas paslaugas). Pvz., 
ŽIPVP priemon÷s „Įmonių socialin÷ atsakomyb÷“ produkto rodiklis 
„įmon÷s, parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas“ 
savo esme išreiškia kokybiškai naują pasiekimą – socialinių ataskaitų 
rengimą ir viešą paskelbimą, – įgyvendinus pagal priemonę 
remiamas veiklas, kurios išreikštos kitu produkto lygio rodikliu 
„įmonių socialin÷s atsakomyb÷s konsultantų, patar÷jų, įmonių 
atstovų mokymai, įmonių socialin÷s atsakomyb÷s diegimo skatinimo 
akcijos, metodin÷ socialin÷s atsakomyb÷s principų taikymo versle 
medžiaga“ ir kt. Panašiai ir priemon÷s „Socialinio dialogo skatinimas“ 
produkto rodikliai „parengti šakos kolektyvinių sutarčių projektai“ ir 
„mokymuose dalyvavę asmenys“ yra nelygiaverčiai, pirmajam 
rodikliui išreiškiant rezultatą (parengtus kolektyvinių sutarčių 
projektus), kuris yra antruoju rodikliu matuojamų suteiktų paslaugų 
(mokymų) padarinys.  
 
Ir atvirkščiai, nemaža dalimi rezultato lygio rodiklių išreiškiami 
sukurti produktai ar suteiktos paslaugos. Pvz., ŽIPVP priemon÷s 
„Įmonių socialin÷ atsakomyb÷“ rodiklių sistemoje yra du rezultato 
rodikliai – „įmon÷s, prisijungusios prie Jungtinių Tautų pasaulinio 
susitarimo iniciatyvos“ ir „parengti metodiniai leidiniai“ bei du 
produkto rodikliai „mokyme dalyvavę asmenys“ ir „įmon÷s, 
parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas“. Akivaizdu, 
kad rezultato rodiklis „parengti metodiniai leidiniai“ veikiau išreiškia 
materialų produktą (leidinį), kuris yra lygiavertis mokymų paslaugai. 
Be to, metodiniai, informaciniai leidiniai, kt. rinkodaros priemon÷s 
yra svarbi prielaida, skatinant įmones prisijungti prie Jungtinių Tautų 
pasaulinio susitarimo iniciatyvos.  

 

Netinkamo lygio rodikliai (proc. nuo visų rodiklių) 
SSVP 1,4 proc. 
ŽIPVP 5,8 proc. 
EAVP 2,9 proc. 
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Be to, akivaizdu, kad nemažą dalį veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių, pvz., „įgyvendinti projektai“, „mokymuose 
dalyvavę asmenys“, „paremtos įstaigos“ veikiau galima traktuoti kaip 
ind÷lio rodiklius (angl. – input measures). Jais iš esm÷s parodomos 
investicijos į žmones, infrastruktūros objektus, įrenginius ir kt., 
kuriomis siekiama sukurti tam tikrus konkrečius produktus ar suteikti 
paslaugas. Taip pat veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių sistemoje n÷ra numatyti išlaidų efektyvumo rodikliai, kurie 
būtų aktualūs vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai). 
Pvz., strateginių veiklos planų vertinimo kriterijų sistemoje 
centralizuotai buvo įvesti šie valdymo išlaidų efektyvumo kriterijai, 
pagal kuriuos informaciją turi pateikti ministerijos ir kitos valdžios 
įstaigos: „darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiajam 
darbuotojui“, „bendras patalpų plotas vienam darbuotojui“, „vidutinis 
m÷nesinis darbo užmokestis“, „tarnybinių automobilių sąnaudos 
vienam kilometrui“. Valdymo efektyvumo rodikliai gali būti aktualūs 
technin÷s paramos veiksmų programai. 
 
Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje 
trūksta poveikio rodiklių, kurie ypač aktualūs atsiskaitant už veiksmų 
programų įgyvendinimą. Vis d÷lto dalis strateginio konteksto rodiklių 
arba rezultato rodiklių gali būti tinkami veiksmų programų poveikiui 
matuoti. Vienas iš pavyzdžių būtų ŪM administruojamų EAVP 1-ojo 
prioriteto priemonių įgyvendinimo papildomi (nacionaliniai) rodikliai, 
kuriais skaičiuojami projektų rezultatai pra÷jus 2–3 metams po 
projektų įgyvendinimo (pvz., klasterio įmonių apyvarta pra÷jus 3 
metams, sukurtos ilgalaikių tyr÷jų darbo vietos ir pan.). Pastarieji 
rodikliai pretenduoja nebe į rezultato, o į poveikio lygmens rodiklius, 
kurių skaičiavimas negal÷tų būti patik÷tas projektų vykdytojams 
(plačiau žr. Lentel÷ Nr. 23).  

 
Skirtingai nuo strateginių veiklos planų steb÷senos sistemos, 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema 
pasižymi pagrindiniais rodikliais, leidžiančiais apjungti steb÷senos 
informaciją aukštesniu lygiu, palyginti skirtingų programų / prioritetų 
/ priemonių įgyvendinimą. Apibendrinus ekspertų nuomonę, atrodo, 
kad aktualiausi rodikliai ERPF / SF finansuojamose srityse yra 
naudos gav÷jai (2,5 balo), kurie plačiausiai taikomi šių fondų 
finansuojamose veiksmų programose, bet jiems būdingos tam tikros 
patikimumo problemos (žiūr÷ti trečiąją šios ataskaitos dalį). 
Min÷tose intervencijos srityje mažiausiai aktualūs yra rodikliai, 
išreiškiantys projektų skaičių (1,7 balo), kurie iš tikrųjų matuoja 
ind÷lius ir apibendrina skirtingus projektus (pvz., skirtingus MTTP 
projektus). ESF finansuojamose srityse pagrindinių steb÷senos 
rodiklių (matuojančių dalyvavimą mokymuose ir darbo vietas) 
aktualumas panašus (žr. Pav. Nr. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagrindiniai 
rodikliai  
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Pav. Nr. 9. Ekspertų panelių dalyvių nuomon÷ d÷l pagrindinių rodiklių aktualumo 

 
Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausa. 
Pastaba: sudarytas indeksas už atitinkamus ekspertų atsakymus skiriant nuo 3 iki 0 balų. 

 
Tačiau šių rodiklių sudarymas turi būti tobulinamas dviem kryptimis. 
Pirma, galima pl÷sti šių rodiklių taikymo mastą, nes jie yra laikomi 
svarbiausiais prioritetiniais rodikliais (ekspertų nuomon÷s d÷l 
prioritetinių rodiklių aprašymas pateikiamas toliau). Pvz., be 
steb÷senos rodiklių, kurie yra panašūs į pagrindinius rodiklius, 
galima būtų įvesti išlaidų efektyvumo rodiklius, kurie leistų palyginti 
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumą pagal skirtingas 
intervencijų sritis.  
 
Antra, reikalinga gerinti šių rodiklių specifiškumą, standartizuoti jų 
aprašymus ir skaičiavimus, kad jie būtų patikimesni. Plačiau 
konkretūs pagrindiniai rodikliai analizuojami trečiame ataskaitos 
skyriuje. 

 
Rodiklių sistemos tinkamumas gali būti vertinamas ir pagal 
priemon÷s (uždavinio) steb÷senos rodiklių subalansuotumą. 
Priemon÷s (uždavinio) rodiklių sistema laikoma subalansuota, kai 
sukurti produktai (suteiktos paslaugos) ar pasiekti rezultatai 
vertinami kainos, kokyb÷s, produkto sukūrimo ar rezultato 
pasiekimo laikotarpio, vietos ir kt. aspektais.  

 
Kaip parod÷ veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
analiz÷s rezultatai, tokie suteiktų paslaugų (sukurtų produktų) kiekio 
išraiškos rodikliai kaip įgyvendinti projektai, pritrauktos investicijos, 
išmokyti asmenys yra dominuojantys. O rodiklių, kurie matuoja 
paslaugų kokybę ir prieinamumą, paslaugų suteikimo laikotarpį ar 
vietą, apimtis yra nepakankama. Tod÷l ateityje daugiau d÷mesio 
reikia teikti paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo matavimui (apie tai 
daugiau informacijos pateikiama kitos ataskaitos dalies skyriuje 
„Rodiklių specifiškumo vertinimas ir pagrindinių problemų 
nustatymas“).  
 
Gerosios praktikos pavyzdys būtų ŽIPVP 4-ojo prioriteto 
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ uždavinio „Gerinti ekonomin÷s veiklos 
reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui“ rodiklis 
„vidutinis įmon÷s steigimo laikotarpis“, taip pat SSVP rodiklis 
„metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui 
padid÷jimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose, palyginti 

Rodiklių tipų 
subalansuotuma
s: kiekybiniai ir 
kokybiniai 
rodikliai 
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su Lietuvos Respublikos indeksu“ (VP3-1.1-VRM-01-R). Iš paslaugų 
kokybę matuojančių rodiklių galima išskirti tokius rodiklius: „sukurta 
profesin÷s reabilitacijos paslaugų kokyb÷s įvertinimo sistema“ (VP1-
1.2-SADM-02-V), „valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias apima 
kokyb÷s vadybos sistemos“ (VP1-4.3-VRM-01-V) ir kt.  

 
Taip pat rodiklių sistemoje trūksta kokybinių rodiklių. Kokybiniai 
rodikliai gali atspind÷ti: 

- suvokimą tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, žmonių dalis, 
kurie mano, kad prekyba narkotikais ir jų vartojimas yra 
aktuali problema jų rajone; 

- pasitenkinimą, pavyzdžiui, kaip pacientai vertina pirminių 
sveikatos paslaugų prieinamumą; 

- įsitraukimą, pavyzdžiui, matuojant atotrūkį tarp socialiai 
pažeidžiamų ir nepažeidžiamų grupių dalyvavimo pilietin÷je 
visuomen÷je; 

- patirtį, pavyzdžiui, reabilitacijos programose dalyvavusių 
žmonių dalis, kurie gali savarankiškai pasirūpinti savimi;  

- pasitik÷jimą, pavyzdžiui, pasitik÷jimą tam tikra institucija.11 
 

Gerosios praktikos pavyzdžiai būtų tokie SSVP rodikliai: „visuomen÷s 
informuotumo apie aplinkos apsaugą pager÷jimas“ (suvokimo 
aspektas) (VP3-1.4-AM-08-V); „Visuomen÷s aplinkosauginio 
aktyvumo padid÷jimas“ (įsitraukimo aspektas) (VP3-1.4-AM-09-K).  
 
Didžiąją dalį steb÷senos rodiklių sudaro kiekybiniai kriterijai, kurių 
reikšm÷s apskaičiuojamos, naudojant institucijų žinybinius, 
informacin÷se sistemose kaupiamus, statistikos, apskaitos 
duomenis. Taigi reikalinga gerinti kiekybinių ir kokybinių kriterijų 
balansą, rengiant daugiau kokybinių kriterijų.  

 
Nors kokybiniai rodikliai taip pat išreiškiami skaičiais, juos 
analizuojant reikia daugiau subjektyvių interpretacijų. Tod÷l 
steb÷senos rodiklių sistemoje aktualus balansas tarp objektyvių ir 
subjektyvesnių steb÷senos duomenų, kurie reikalingi steb÷senos 
duomenų analizei atlikti. Toliau pateikiama lentel÷, parodanti 
įvedamų ir apskaičiuojamų rodiklių balansą ir pasiskirstymą (arba 
kiekybinių ir kokybinių rodiklių balansą) pagal atskirų veiksmų 
programų prioritetus. Įvedamų rodiklių skaičius ERPF / SF 
finansavimo srityse yra apie 6 proc., tačiau ne visi šie rodikliai gali 
būti laikomi kokybiniais rodikliais.12 Daugiausia įvedamų rodiklių 
ERPF / SF finansuojamose srityse taiko IVPK (pvz., matuojant 
elektroninių paslaugų vartojimą).  

 
Lentel÷ Nr. 10. Apskaičiuojamų ir įvedamų rodiklių pasiskirstymas ir santykis pagal veiksmų 
programų prioritetus 

Veiksmų programa / prioritetas 
 

Rodiklio apskaičiavimo tipas 
 

  Apskaičiuojamas Įvedamas 

ŽIPVP   

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ ~77 ~6 
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ ~135 - 
3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ ~52 - 

4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo ~55 ~13 

                                           
 
 

11 VšĮ VPVI, Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių vertinimo kriterijų apžvalgos, jų rengimo procesų analiz÷s 
ir vertinimo, gerosios institucijų vertinimo kriterijų rengimo ir atsiskaitymo už juos praktikos ataskaita, 
2009 m. gruodžio m÷n. 

12 Procentais skaičiuojami steb÷senos rodikliai laikomi įvedamais rodikliais ES veiksmų programų 
steb÷senos rodiklių sistemoje.  
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administravimo efektyvumo didinimas“ 

EAVP  
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ ~62 - 
2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui 
gerinimas“ ~56 ~2 

3 prioritetas „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ ~36 ~12 
4 prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ ~28 - 
5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“ ~22 - 

SSVP  
1 prioritetas „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ ~68 ~4 
2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ ~109 - 
3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ ~10 - 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ES struktūrin÷s paramos rodiklių aprašymais. 

 
Apibendrinus steb÷senos rodiklių ekspertų nuomonę, didesn÷ dalis 
ekspertų (iš viso – 64 proc.) pritaria teiginiui, kad turi vyrauti 
apskaičiuojamieji rodikliai (jų skaičius būtų apie du trečdalius visų 
rodiklių). Tod÷l veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
sistemoje reikia didinti kokybinių rodiklių skaičių. Kokybiniai rodikliai 
leistų parodyti veiklos pager÷jimą ar pablog÷jimą veiksmų programų 
uždavinių ar priemonių lygmeniu, remiantis tyrimais, apklausomis, 
statistika, apžvalgomis, ekspertų panel÷mis ar kitais tyrimo 
metodais.  
 
Tačiau kokybinių rodiklių skaičių reikia didinti laipsniškai, nes 
kokybinių rodiklių skaičiavimui reikia daugiau pastangų ir analitinių 
kompetencijų tarpinių institucijų lygmeniu. Strateginių veiklos planų 
steb÷senos sistemoje buvo rekomenduota taikyti maždaug po lygiai 
kiekybinių ir kokybinių kriterijų, tačiau jų balansas gali skirtis pagal 
institucijos veiklos specifiką. Atitinkamai veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje kiekybinių ir kokybinių 
steb÷senos rodiklių skaičius taip pat gali skirtis pagal uždavinių ir 
priemonių specifiką.  
 

Pav. Nr. 10. Ekspertų panelių dalyvių nuomon÷ d÷l apskaičiuojamų / įvedamų (kiekybinių / 
kokybinių) steb÷senos rodiklių balanso 

 
Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s 
apklausa. 
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ES veiksmų programų steb÷senos sistemą iš viso sudaro apie 1 000 
rodiklių (neįskaičiuojant rodiklių pogrupių, tokių kaip: vyrai / 
moterys, jaunimas (15–24 m.) / vyresnio amžiaus asmenys (55–64 
m.), mažumos / imigrantai / neįgalieji / kitos pažeidžiamųjų grup÷s 
etc.). Vidutiniškai vienai tarpinei institucijai tenka apie 125 
steb÷senos rodiklius.  

 
Strateginio planavimo sistemoje vertinimo kriterijų skaičius buvo 
apytiksliai 3 350, bet vienam asignavimų valdytojui jų skaičius 
sudar÷ apie 13 (nors ministerijos turi daugiau vertinimo kriterijų už 
kitus asignavimų valdytojus). Šioje sistemoje siekiama mažinti 
kriterijų skaičių, kad būtų galima sutelkti d÷mesį svarbiausiųjų tikslų 
ir uždavinių matavimui.  
 
ES veiksmų programų steb÷senos sistemoje pastebima santykinai 
daug priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, iš kurių didžiąją 
dalį sudaro nacionaliniai (papildomi) rodikliai (386 veiksmų 
programos ir 398 nacionaliniai (papildomi) rodikliai). Apačioje 
pateiktas Pav. Nr. 11, vaizduojantis tikslų ir uždavinių kiekybinei 
išraiškai identifikuoti ir Strategijos bei veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senai užtikrinti veiksmų programose bei jų 
prieduose nustatytų steb÷senos rodiklių kategorijas ir jų apimtis.  

 
Pav. Nr. 11. Veiksmų programose ir jų prieduose 
numatytų rodiklių apimtis pagal atskiras jų kategorijas 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Ekspertų nuomon÷s apibendrinimas (žr. Pav. Nr. 12) rodo, kad 
bendras steb÷senos rodiklių skaičius yra tinkamas. Tai gali būti 
siejama su skirtingomis rodiklių paskirtimis: pagrindiniai ir uždavinio 
rodikliai (veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodikliai) 
labiau skirti atsiskaityti Europos Komisijai, o papildomi (nacionaliniai) 
rodikliai – valdymo sprendimams priimti. Tod÷l n÷ra 
rekomenduojama mažinti bendrą steb÷senos rodiklių skaičių. Vis 
d÷lto būtų galima mažinti nacionalinių (papildomų) rodiklių skaičių, 
kuris ekspertų laikomas šiek tiek per aukštu (1,8 balo), palyginti su 
veiksmų programų rodiklių skaičiumi (1,4 balo).  

Veiksmų 
programų ir 
priemonių 
įgyvendinimo 
rodiklių 
skaičius 
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Tačiau galima teigti, kad ši ekspertų nuomon÷ mažai suderinta su 
rodiklių įgyvendinimo poreikiu. Kadangi tinkamų rodiklių parengimas, 
jų duomenų rinkimas ir ypač analiz÷ yra finansiniams ir 
žmogiškiesiems ištekliams imlūs procesai, reikia atkreipti d÷mesį, 
kad mažesnis rodiklių skaičius sudarytų prielaidas jiems efektyviau 
valdyti. 

 
Pav. Nr. 12. Ekspertų nuomon÷ d÷l bendro 
steb÷senos rodiklių skaičiaus 

 
 

Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių 
ekspertų nuomon÷s apklausa. 
Pastaba: sudarytas indeksas už atitinkamus ekspertų atsakymus skiriant nuo 3 iki 0 
balų (jeigu skaičius didesnis už 1,5, rodiklių per daug, o jeigu mažesnis – per 
mažai). 
 

Atlikus apibendrintą rodiklių tinkamumo analizę, pasteb÷ta, kad tam 
tikri aktualūs veiksmų programų tikslai / uždaviniai neatsispindi 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje (žr. 
Lentel÷ Nr. 11). 

 
Steb÷senos rodiklių pasiskirstymo pagal atskirų veiksmų programų 
prioritetus duomenimis, santykinai daug rodiklių (net 145 rodikliai) 
numatyti „Mokymosi visą gyvenimą“ prioritetą įgyvendinantiems 
uždaviniams steb÷ti. Panašia apimtimi (136 rodikliais) matuojama 
pažanga, įgyvendinant „Viešųjų paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo: 
sveikatos, švietimo ir socialin÷s infrastruktūros“ prioritetą 
įgyvendinančius uždavinius. Taigi galima teigti, kad šiuos prioritetus 
įgyvendinančių uždavinių steb÷sena yra plačiausia. Santykinai 
mažiausia steb÷senos rodiklių apimtimi (28 rodikliais) pasižymi 
prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“ įgyvendinančių 
uždavinių vykdymo steb÷senos sistema.  

 
 

Trūkstamos 
steb÷senos 
sritys 
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Lentel÷ Nr. 11. Trūkstamos steb÷senos sritys programos lygiu 

Veiksmų programa / 
prioritetas / uždavinys Intervencijos tikslai Esama programos lygio steb÷sena 

Trūkstamos (arba nepakankamos) 
programos lygmens steb÷senos 

sritys  

ŽIPVP, 2 prioriteto „Mokymasis 
visą gyvenimą“ 3 uždavinys 
„Didinti mokymosi visą gyvenimą 
prieinamumą“ 

Intervencijos yra nukreiptos į profesinio orientavimo 
sistemos pl÷tojimą, alternatyvaus ugdymo švietimo 
sistemoje diegimą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
nuotolinio mokymosi tinklų teikiamų paslaugų 
kokyb÷s ir efektyvumo gerinimą, kt.  

 
Socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių, 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų, 
švietimo pagalbos darbuotojų dalyvavimams 
formalaus ir neformalaus švietimo 
programose 
 

- Profesinio mokymo, ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir nuotolinio 
mokymosi paslaugų kokyb÷ 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pl÷tra 

- Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo 
(-si) formų pl÷tra 

ŽIPVP, 3 prioriteto „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ 1 
uždavinys „Tobulinti tyr÷jų 
kvalifikaciją ir kompetenciją, 
skatinti jų mobilumą“ 

Intervencijos nukreiptos į tyr÷jų kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimą bei jų mobilumo skatinimą. 
Kaip nurodyta veiksmų programoje, Lietuvoje tyr÷jų 
mobilumas tarp verslo ir mokslo sektorių, taip pat – 
viešajame sektoriuje yra mažas. Be to, mokslo ir 
studijų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai 
dažnai neturi galimybių dalyvauti mokslo 
renginiuose, keistis informacija su užsienio 
mokslininkais, ekspertais ar kviesti juos į savo 
įstaigas bei stažuotis užsienio mokslo centruose. 
Taigi mobilumo skatinimas yra aktuali problema. 

Stebimas mokslininkų, tyr÷jų, studentų 
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas 

- Tyr÷jų mobilumas. Tyr÷jų 
mobilumas stebimas tam tikrais 1 
uždavinio nacionaliniais 
(papildomais) rodikliais (pvz., 
„atlikta stažuočių ir praktikų“, 
„trumpalaikiai vizitai“), 2 uždavinio 
VP lygio steb÷senos rodiklių 
sistemoje numatyti rodikliai, 
išreiškiantys tyr÷jų mobilumą (pvz., 
„pagal darbo sutartis mažose ir 
vidutin÷se įmon÷se įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų dalis“, 
kt.). Atsižvelgiant į veiksmų 
programos nuostatas, tyr÷jų 
mobilumą išreiškiančius rodiklius 
siūloma integruoti 1 uždavinio VP 
lygio steb÷senos rodiklių sistemoje, 
didinti tyr÷jų mobilumo steb÷senos 
apimtis (šiuo metu tyr÷jų mobilumo 
aspektą priemonių lygiu išreiškia ~ 
20 proc. rodiklių). 

ŽIPVP, 3 prioriteto „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ 2 
uždavinys „Pad÷ti didinti tyr÷jų 
skaičių ir mažinti jų amžiaus 
vidurkį Lietuvoje“ 

Uždaviniu siekiama didinti mokslininkų bei tyr÷jų 
skaičių, mažinti jų amžiaus vidurkį. Deja, tik iš viena 
iš šį uždavinį įgyvendinančių priemonių siekiama 
didinti tyr÷jų skaičių, tuo tarpu kitos priemon÷s 
intervencijos nukreiptos į tyr÷jų mobilumo skatinimą. 
Tyr÷jų amžiaus vidurkio mažinimas apskritai n÷ra 
stebimas priemonių lygiu.  

Rodikliai išreiškia mokslininkų ir tyr÷jų 
įsidarbinimą bei jų mobilumo tendencijas 

- Mokslininkų, tyr÷jų skaičiaus 
didinimas. Tyr÷jų skaičiaus didinimas 
yra stebimas tam tikrais 
nacionaliniais (papildomais) 
rodikliais, pvz., „įtraukta jaunuolių į 
žinias apie mokslą ir technologijas 
gilinančią veiklą“, tačiau VP lygiu 
mokslininkų, tyr÷jų skaičiaus 
did÷jimas arba priemon÷s, 
nukreiptas į jo didinimą, n÷ra 
stebimos. 

- Mokslininkų, tyr÷jų amžiaus vidurkio 
mažinimas. Šią tendenciją leidžia 
steb÷ti aukščiau nurodytas 
nacionalinis (papildomas) rodiklis 
„įtraukta jaunuolių į žinias apie 
mokslą ir technologijas gilinančią 
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veiklą“.  

ŽIPVP, 4 prioriteto 
„Administracinių geb÷jimų 
stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 
didinimas“ 2 uždavinys „Gerinti 
veiklos valdymą, geriau 
įgyvendinti ES politikas, tobulinti 
viešojo administravimo struktūrą“ 

Veiksmų programoje nurodyta, kad šis uždavinys iš 
esm÷s orientuotas į vietos valdžios ir regionin÷s 
valdžios valdymo tobulinimą (savivaldybių institucijų 
bei įstaigų vidin÷s struktūros ir valdymo tobulinimą). 
Vienas prioritetų, gerinant veiklos valdymą – 
strateginio planavimo sistemų diegimas 
savivaldyb÷se. Planuojama įdiegti arba tobulinti 
strateginio planavimo sistemas visose 60 
savivaldybių.  
Be to, veiksmų programoje nurodyta, kad ESF 
parama bus naudojama viešojo administravimo 
steb÷senos (monitoringo) sistemai diegti, funkcin÷ms 
apžvalgoms atlikti, bandomiesiems projektams d÷l 
vidaus administravimo modelių įgyvendinti, įvairiems 
dokumentams rengti, kitiems reikalingiems 
veiksmams atlikti. 

Rodikliai išreiškia ministerijose įdiegtas 
veiklos valdymo sistemas, efektyvesnį 
išlaidų valdymą centrin÷je valdžioje, 
savivaldybių bendrųjų teritorijų planų 
rengimą 

- Strateginio planavimo, vidaus 
administravimo ir veiklos valdymą 
gerinančios sistemos ar metodai 
savivaldybių administravimo 
subjektuose. 

EAVP 1 prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ 2 uždavinys 
„Padidinti viešojo sektoriaus MTTP 
veiklos efektyvumą ir 
prieinamumą įmon÷ms“ 

Uždaviniu siekiama viešojo ir privačiojo sektorių 
MTTP efektyvumo didinimo. Veiksmų programoje 
numatyta, kad pagal šį prioritetą bus remiami 
viešųjų mokslinių tyrimų įstaigų ir universitetų 
atliekami moksliniai tyrimai.  

Rodikliais išreiškiama viešojo sektoriaus 
MTTP veiklos prieinamumo įmon÷ms 
tendencija: matuojamos bendros darbo 
vietos MTTP srityje, bendradarbiavimo 
sutartys tarp tyrimų institucijų ir įmonių, 
MTTP projektai 13 

- Viešojo sektoriaus MTTP efektyvumo 
didinimas. VP priedų lygiu yra 
numatyta nacionalinių (papildomų) 
rodiklių, matuojančių viešojo 
sektoriaus MTTP veiklos efektyvumo 
didinimą, pvz., „sukurtos, 
atnaujintos ir (arba) įranga 
aprūpintos mokomosios laboratorijos 
(auditorijos)“, kt.  

EAVP 1 prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ 4 uždavinys 
„Pagerinti žinių ir technologijų 
sklaidos terpę, skatinti verslo ir 
mokslo bendradarbiavimą MTTP 
srityje 

Uždaviniu siekiama gerinti žinių ir technologijų 
sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo 
bendradarbiavimą MTTP srityje. Be to, vienas iš 
veiksmų programoje numatytų šio prioriteto 
įgyvendinimo siekių yra iš Lietuvos išvykusių 
mokslininkų susigrąžinimas bei kitų šalių mokslininkų 
pritraukimas, sukuriant jiems patrauklesnes darbo 
sąlygas Lietuvoje.  

Rodikliais matuojamos naujai sukurtos 
technologin÷s įmon÷s, MTTP ir inovacijų 
aplinkos gerinimo projektai 

- Bendradarbiavimo, tinklaveikos tarp 
mokslo ir verslo didinimas (per 
nacionalines kompleksines 
programas ir „jungtinių tyrimų“ 
programas) 

- Išvykusių mokslininkų susigrąžinimas 
ir kitų šalių mokslininkų pritraukimas 

- Naujų technologinių įmonių 
mirtingumo mažinimas 

SSVP 2 prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialin÷ 
infrastruktūra“ uždaviniai 

Kokybiškos ir prieinamos sveikatos, švietimo ir 
socialin÷s paslaugos, darbo j÷gos kvalifikacijos, 
ekonomiškai neaktyvių asmenų, pažeidžiamų grupių 
integracija į darbo rinką 

Produkto rodikliais matuojama modernizuota 
sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių 
paslaugų teikimo infrastruktūra, rezultato 
rodikliais – naudos gav÷jai iš investicijų į 
sveikatos priežiūros, švietimo, socialinę 
infrastruktūrą  

- Pagerinta sveikatos, švietimo, 
socialinių paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas 

- Žmonių su negalia darbingumo ir 
profesin÷s kompetencijos atkūrimas 
arba didinimas, jų integracija į darbo 
rinką, užimtumas.  

Šaltinis: sudaryta autorių.

                                           
 
 

13 Šio uždavinio įgyvendinimo steb÷senos rodikliai perkelti EAVP 1-ojo prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ 1-
ajam uždaviniui „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros bazę“. 
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Aukštas min÷tų prioritetų rodiklių skaičius ir dažnai taikomi 
steb÷senos rodikliai, kurie išreiškia dalyvavimą neformaliojo švietimo 
programose ar tiesioginius naudos gav÷jus iš investicijų į švietimo 
infrastruktūrą, paaiškina subalansuotumo trūkumą ŽIPVP ir SSVP 
veiksmų programų rodiklių sistemose.  

 
Pav. Nr. 13. ŽIPVP ir SSVP steb÷senos rodiklių „žodžių medžiai“ 

 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 
Pastaba: ŽIPVP „žodžių medis“ pateiktas viršuje, o SSVP – apačioje.  

 
Santykinai daugiausia nacionalinių (papildomų) steb÷senos rodiklių 
(50 proc. visų priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių) įtraukta į 
EAVP įgyvendinimo rezultatų steb÷senos sistemą. Taigi intervencijų 
šioje srityje rezultatai yra intensyviausiai naudojami vidin÷ms 
reikm÷ms (t. y. priimant nacionalinius sprendimus, tobulinant vidaus 
administravimo procesus ir kt.) Santykinai didžiausia apimtis 
nacionalinių (papildomų) rodiklių numatyta prioritetų „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ (71 proc.), „Verslo produktyvumo didinimas ir 
aplinkos verslui gerinimas“ (71 proc.) uždavinių įgyvendinimo 
pažangai vertinti.  
 
Taip pat galima pasteb÷ti, kad „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo: sveikatos, švietimo ir socialin÷s 
infrastruktūros“ prioritetus įgyvendinančių uždavinių vykdymo 
steb÷senos rodiklių sistemos pasižymi didžiausia santykine produkto 
lygmens rodiklių dalimi (t. y. visų rodiklių dalimi, kurią sudaro 
produkto rodikliai). Priešingai, didžiausia santykine rezultato lygmens 
rodiklių dalimi pasižymi prioritetus „Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ ir 
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
įgyvendinančių uždavinių vykdymo steb÷senos rodiklių sistemos. 
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Detalus rodiklių skaičiaus pasiskirstymas tarp veiksmų programų 
prioritetų yra pavaizduotas Pav. Nr. 14.  
 
Kartais pasitaiko rodiklių kartojimosi, persidengimo atvejų. Pvz., 
priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ 
rezultato rodikliais „bedarbiai, įgiję profesinę kvalifikaciją“ ir 
„bedarbiai, įgiję profesinę kvalifikaciją (iš visų, įtrauktų į mokymo 
programas)“ išreiškiamas toks pat rezultatas (bedarbiai, įgiję 
profesinę kvalifikaciją), tik antruoju rodikliu pažymima jų dalis nuo 
visų dalyvavusių mokymuose. To paties rezultato matavimas 
skirtingais vienetais, lygiais ir pan. lemia steb÷senos pertekliaus ir, 
atitinkamai, padidintos administracin÷s naštos problemas. Prieš 
formuojant rodiklius, reikalinga atlikti detalią jų reikšmių 
panaudojimo paskirčių analizę, siekti kuo tikslingesnio duomenų 
rinkimo (kitaip tariant, siekti „steb÷senos tikslingumo“14). Esant to 
paties rodiklio, išreikšto skirtingu lygiu ar skirtingais matavimo 
vienetais poreikiui, naudingiau formuoti rodiklio pogrupius. Tai leistų 
optimizuoti steb÷senos rodiklių sistemos apimtį, padidinti jos darną, t. 
y. išgryninti priežastinius ryšius tarp atskirų rodiklių. 
 

 

                                           
 
 

14 Steb÷senos tikslingumas gali būti suprantamas kaip rinkimas tų steb÷senos duomenų, kurie yra reikalingi ir 
naudingi atsiskaitant už veiklos rezultatus, priimant valdymo tobulinimo sprendimus ar tobulinant suinteresuotųjų 
grupių žinias ir įgūdžius. (UAB „Ernst & Young“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Vyriausybei 
atskaitingų institucijų strateginių veiklos planų (įskaitant biudžeto programų) įgyvendinimo rezultatų steb÷senos 
sistemos koncepcija), 2009, 9.  
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Pav. Nr. 14. Steb÷senos rodiklių pasiskirstymas tarp 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos prioritetų (be Technin÷s pagalbos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šaltinis: pritaikyta autorių pagal 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 789 „D÷l žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 95-3722); 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 788 „D÷l ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-
3721); 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 787 „D÷l sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720). 
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programų rodikliai
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Rezultato

Uždavinio: Programos
įgyvendinimo rodikliai
Produkto

Uždavinio: Programos
įgyvendinimo rodikliai
Rezultato

Prioriteto: Pagrindiniai
rodikliai

Tikslo: Strateginiai
konteksto rodikliai
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Ekspertų nuomone, steb÷senos rodiklių skaičius gana tinkamas 
ERPF / SF ir ESF intervencijų srityse. Tačiau steb÷senos rodiklių 
skaičius laikomas kiek per dideliu mokymosi visą gyvenimą (1,8 
balo) ir verslo (1,7) srityse, o kiek per mažu – tyr÷jų geb÷jimų 
(1,2 balo) ir keliose kitose srityse, kurios įvertintos 1,3 balo. Ši 
ekspertų nuomon÷ iš esm÷s atitinka steb÷senos rodiklių skaičiaus 
pasiskirstymą pagal skirtingas finansuojamas sritis (kaip 
pavaizduota Pav. Nr. 14). Pvz., ESF finansuojamose srityse 
daugiausia rodiklių numatyta mokymosi visą gyvenimą, o 
mažiausiai – tyr÷jų geb÷jimų srityse. Atitinkamai steb÷senos 
rodiklių skaičius gali būti mažinamas arba didinamas, 
atsižvelgiant į kiekvienos finansuojamos srities specifiką.  

 
Pav. Nr. 15. Ekspertų nuomon÷ d÷l steb÷senos rodiklių skaičiaus pagal ERPF / SF ir ESF finansavimo 

sritis 

Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausa. 
Pastaba: sudarytas indeksas už atitinkamus ekspertų atsakymus skiriant nuo 3 iki 0 balų (jeigu skaičius didesnis už 
1,5, rodiklių per daug, o jeigu mažesnis – per mažai). 

 
Rodikliai (ir jų sistema) turi atitikti ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
pasiskirstymą. Siekiant kuo efektyvesnio ES struktūrin÷s paramos 
l÷šų panaudojimo, taip pat tobulinant steb÷senos procesą, 
reikalinga kokybiškesn÷ ir intensyvesn÷ steb÷sena prioritetin÷se 
intervencijos srityse. Prioritetin÷mis priemon÷mis gali būti 
laikomos priemon÷s, pagal kurias maksimalus projektams 
skiriamas ES struktūrinių fondų finansavimas siekia 100 mln. Lt.  

 
Bazin÷s steb÷senos rodiklių analiz÷s rezultatai rodo, kad 
prioritetinių priemonių tikslų įgyvendinimą matuojantys rodikliai 
yra tik iš dalies kokybiški ir iš esm÷s nesiskiria nuo kitų 
priemonių steb÷senos rodiklių kokyb÷s. Tai reiškia, kad n÷ra 
prielaidų intensyviau steb÷ti ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimą prioritetin÷se srityse ne tik rodiklių skaičiais, bet ir 
jų kokyb÷s prasme. 
 
Be to, vadovaujantis atskaitingumo ir skaidrumo principais, į 
tokių priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemas būtina 
įtraukti veiksmų programų rodiklius (t. y. rodiklius, už kuriuos 
atsiskaitoma). Visgi tokia praktika n÷ra universali. Pavyzdžiui, 
pagal ŽIPVP 4-ąjį prioritetą VRM administruojamos priemon÷s 
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, kuriai 
skirtas 112 200 000 mln. Lt finansavimas, įgyvendinimo pažanga 
stebima 6 nacionalinių (papildomų) rodiklių pagrindu (t. y. jos 
steb÷senai nenumatytais n÷ vienas veiksmų programos rodiklis). 

 

Steb÷senos 
sistemos 
atitikimas ES 
paramos 
pasiskirstymui 
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Ekspertų nuomone, prioritetiniais rodikliais galima būtų laikyti 
pagrindinius steb÷senos rodiklius (54 proc.), steb÷senos 
rodiklius, matuojančius didžiausią paramą gaunančių veiksmų 
programų priemonių įgyvendinimą (42 proc.), taip pat 
horizontaliųjų prioritetų rodiklius (38 proc.). Tačiau Vyriausyb÷s 
veiklos prioritetai netur÷tų būti laikomi prioritetiniais (tik 15 
proc.). Tod÷l veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
sistemoje netur÷tų būti reaguojama į trumpo laikotarpio 
Vyriausyb÷s prioritetus, kurių įgyvendinimo pažanga matuojama 
atskirai strateginių veiklos planų steb÷senos sistemoje. Vis d÷lto 
darbo vietų kūrimas, kuris yra svarbiausias 2010 m. Vyriausyb÷s 
veiklos prioritetas, gal÷tų būti skaičiuojamas kaip pagrindinis 
rodiklis, atsižvelgiant į darbo vietas, kurios buvo sukurtos 
įgyvendinant veiksmų programas (plačiau žr. priedą Nr. 5 
„Pokyčiai steb÷senos rodiklių sistemoje ir rodiklių adekvatumas, 
pasikeitus ekonominei situacijai ir į veiksmų programas 
integravus Ekonomikos skatinimo planą: atvejo studija“). 
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Vertinant steb÷senos rodiklių sistemos darną, buvo analizuojami 
loginiai ryšiai tarp skirtingo lygio rodiklių. Tokia analiz÷ atlikta 
trimis aspektais: 

- pirma, analizuotas produkto ir rezultato rodiklių sąryšis, t. 
y. vertinta, ar esama priežastinio loginio ryšio tarp šių 
rodiklių; 

- antra, analizuota, ar priemonių rodikliai savo apimtimi ir 
kokybe sudaro sąlygas kokybiškam programos 
įgyvendinimo (uždavinio lygio) rodiklių apskaičiavimui; 

- trečia, vertinta, ar priemonių ir uždavinio rodiklių pagrindu 
surinkta steb÷senos informacija yra pakankama įvertinti 
veiksmų programų įgyvendinimo poveikį strateginiams 
tikslams (išreikštiems strateginio konteksto rodikliais). 

 

Pav. Nr. 16. Ekspertų nuomon÷ d÷l to, kokie steb÷senos rodikliai tur÷tų būti 
prioritetiniai ERPF /SF ir ESF finansavimo srityse 

 
Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių 
ekspertų nuomon÷s apklausa. 

ES veiksmų programų 
rodiklių hierarchija, jų 
loginiai ryšiai 
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Nemažos dalies priemonių rodiklių sistemose pastebimas esminio 
loginio sąryšio tarp produkto ir rezultato rodiklių trūkumas. 
Dažniausiai produkto rodikliai nurodo produktus ar paslaugas, 
kurių suteikimo padariniai ilguoju laikotarpiu n÷ra matuojami ir, 
atvirkščiai, vertinami rezultatai, kurie yra nepriklausomi nuo 
įgyvendinant priemonę sukurtų produktų ar suteiktų paslaugų 
(matuojamų produkto lygio rodikliais). Pvz., ŽIPVP prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį „Gerinti mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų kokybę“ įgyvendinančių priemonių rodiklių 
sistemose numatytas santykinai didelis kiekis nacionalinių 
(papildomų) rodiklių, kurie matuoja sukurtus produktus / 
suteiktas paslaugas, o ilgalaikiai pasiekimai, panaudojus 
pastaruosius produktus ar suteiktas paslaugas, n÷ra vertinami. 
Min÷tą uždavinį įgyvendinančių priemonių atveju tik asmenų 
dalyvavimas mokymuose yra vertinamas tiek produkto, tiek 
rezultato lygiu.  
 
Be to, kaip pasteb÷ta atliekant apibendrintą rodiklių tinkamumo 
analizę, santykinai nemažos dalies priemonių rodiklių sistemose 
produkto rodikliais išreiškiami sukurti produktai (suteiktos 
paslaugos), o rezultato rodikliais – produktais (paslaugomis) 
pasinaudojusiųjų dalis nuo visų potencialių paramos gav÷jų. 
Tokiu būdu rezultato rodiklis neišreiškia kokybiškai naujo 
rezultato. Kitaip sakant, išryškinamas produkto sukūrimo 
(paslaugos suteikimo) naudingumas, reikšm÷ platesniame 
kontekste, nenurodant konkretaus rezultato, pasiekto realizavus 
sukurtą produktą (suteiktą paslaugą). Taigi ryšys tarp produkto ir 
rezultato rodiklių n÷ra pagrįstas priežastingumo logika. Pvz., 
vienas iš SSVP priemon÷s „Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio 
apsauga“ įgyvendinimo produkto rodiklių yra „invazin÷s rūšys, 
kurių plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo 
priemon÷s”. Jį atitinkantis rezultato rodiklis – „invazinių rūšių, 
kurių plitimas sul÷tintas ar sustabdytas, dalis“. Pažym÷tina, kad 
rezultato rodiklis skaičiuojamas kaip invazinių rūšių, kurių plitimui 
sustabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemon÷s, dalis nuo 
visų invazinių rūšių. Taigi toks rezultato rodiklis iš esm÷s išreiškia 
tą patį rezultatą (tam tikras invazines rūšis, kurių plitimui 
stabdyti įgyvendintas reguliavimo priemon÷s), apskaičiuotą kitu 
lygiu (t. y. nuo visų invazinių rūšių).  
 
Kitos dvi aktualios problemos, susijusios su veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemos darna, yra 
nepakankamas uždavinio lygmens rodiklių atspind÷jimas 
priemonių lygiu ir nestandartizuotos tą pačią prasmę turinčių 
priemonių rodiklių, kuriuos agreguojant išvedamos uždavinio 
rodiklių reikšm÷s, apskaičiavimo procedūros.  
 
Pavyzdžiui, priemonių lygiu n÷ra numatyta VP rodiklių, kurie būtų 
agreguojami, apskaičiuojant ŽIPVP uždavinio „Tobulinti ir stiprinti 
mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą“ rezultato rodiklį 
„dalis mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas 
(ISCED 2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu”, 
produkto rodiklius „pateiktų profesinio mokymo programų (ISCED 
2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, skaičius“ ir 
„švietimo institucijų, kurios diegia kokyb÷s vadybos sistemas, 
skaičius ir dalis nuo visų švietimo institucijų, iš kurių: profesinio 
mokymo institucijos (ISCED 2–4 lygis), aukštosios mokyklos 
(ISCED 5–6 lygis)” (daugiau informacijos žr. ataskaitos skyrių 
3.2. „Rodiklių išmatuojamumo vertinimas ir problemų, susijusių 
su rodiklių išmatuojamumu, išskyrimas”).  
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Pasitaiko atvejų, kai konkretų uždavinį įgyvendinančių priemonių 
steb÷senos rodikliai, kuriuos agreguojant išvedamos tokio 
uždavinio rodiklių reikšm÷s, yra integruoti į kitus uždavinius 
įgyvendinančių priemonių rodiklių sistemas. Pvz., ŽIPVP prioriteto 
„Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ uždavinio „Pad÷ti didinti tyr÷jų 
skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje“ produkto rodikliui 
„pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyr÷jų 
(išskyrus studentus) skaičius: a) viešajame sektoriuje, b) MVĮ  
apskaičiuoti reikalingi priemonių steb÷senos rodikliai yra 
numatyti priemonių, įgyvendinančių uždavinį „Tobulinti tyr÷jų 
kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą“, sistemoje. 
Panašiai EAVP 1-ojo prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ 
pl÷tra“ uždavinį „Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos 
efektyvumą ir prieinamumą įmon÷ms“ įgyvendinančių priemonių 
steb÷senos rodikliai, kurių reikšmes agreguojant išvedami 
uždavinio „Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir 
prieinamumą įmon÷ms“ rodikliai, yra integruoti į kitus uždavinius 
(„Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologin÷s 
pl÷tros bazę“ ir „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologin÷s 
pl÷tros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“) įgyvendinančių 
priemonių rodiklių sistemas.  
 
Kita problema, plačiau aptarta ataskaitos skyriuje 3.3. „Rodiklių 
patikimumo vertinimas ir problemų, susijusių su rodiklių 
patikimumu, išskyrimas“, yra susijusi su nepakankamai 
standartizuotomis priemonių steb÷senos rodiklių apskaičiavimo 
metodikomis, o tai komplikuoja patikimą programos 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių apskaičiavimą. Siekiant, kad 
uždavinio lygio rodiklis būtų patikimas, reikalinga standartizuoti jį 
įgyvendinančių priemonių rodiklių duomenų rinkimo ir apdorojimo 
procedūras. Pvz., tarp priemonių pastebima didel÷ privačių 
investicijų pritraukimo, sukurtų darbo vietų apskaičiavimo būdų 
įvairov÷. 
 
Kaip parod÷ analiz÷s rezultatai, tam tikrais atvejais veiksmų 
programų ir priemonių įgyvendinimo steb÷senos duomenys gali 
būti nepakankami objektyviam veiksmų programų poveikio 
strateginiams siekiams (išreikštiems strateginio konteksto 
rodikliais) įvertinimui. Pavyzdžiui, didel÷ dalis strateginio 
konteksto rodiklių, prie kurių įgyvendinimo ketinama prisid÷ti 
įgyvendinant SSVP 2-ojo prioriteto priemones, išreiškia gyventojų 
(skirtingų tikslinių grupių) užimtumo didinimo siekius, kai pagal 
prioritetą įgyvendinamų priemonių poveikis užimtumui yra 
stebimas vos keleto nacionalinių (papildomų) rodiklių pagrindu. 
Daugiau informacijos žr. skyrių 3.2. „Rodiklių išmatuojamumo 
vertinimas ir problemų, susijusių su rodiklių išmatuojamumu, 
išskyrimas”. 
 
Lentel÷ Nr. 12 pateikiamas veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemos apibendrinimas, palyginant ją su 
strateginių veiklos planų vertinimo kriterijų sistema. Pagrindin÷ 
abejų steb÷senos sistemų paskirtis yra atsiskaitymas (Europos 
Komisijai arba Vyriausybei ir Finansų ministerijai), joje trūksta 
reguliaraus duomenų analiz÷s proceso, o pati analiz÷ yra gana 
neišvystyta. 

 
Tačiau pagal steb÷senos rodiklių / vertinimo kriterijų tipus 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema yra 

Veiksmų programų 
įgyvendinimo 
steb÷senos 
sistemos 
palyginimas su 
strateginių veiklos 
planų steb÷senos 
sistema 
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pažangesn÷: joje numatyta daugiau rodiklių tipų ir rodiklių 
lygmenų. Tokia sistema sudaro prielaidas geriau atitikti skirtingų 
steb÷senos informacijos vartotojų poreikius. Pavyzdžiui, veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje yra 
numatyti pagrindiniai (angl. – core) rodikliai, kurie leidžia 
palyginti skirtingų programų / prioritetų / priemonių 
įgyvendinimą ir kurių informacija gali būti apjungiama aukštesniu 
lygmeniu (pvz., informacija apie dalyvius, kurie bus išmokyti 
pagal tam tikras veiksmų programų priemones, gali būti 
sujungiama prioritetų ar nacionaliniu lygiu). Tačiau abiejose 
sistemose trūksta kokybinių rodiklių.  
 
Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema 
apima mažiau institucijų, palyginti su strateginių veiklos planų 
steb÷senos sistema. Atitinkamai strateginių veiklos planų 
steb÷senos sistemoje numatyta kur kas daugiau vertinimo 
kriterijų (apytiksliai 3 350), palyginti su veiksmų programos 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema (apytiksliai 1 000 
steb÷senos rodiklių). Vidutiniškai vienai tarpinei institucijai tenka 
apie 125 steb÷senos rodiklius, palyginti su 13 vertinimo kriterijų 
vienam asignavimų valdytojui.  
 
Pagaliau šios sistemos skiriasi pagal taikomus informacinius 
sprendimus: veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodikliams skaičiuoti naudojamas SFMIS, o strateginių veiklų 
planų steb÷senai kuriamas specialus informacinis sprendimas 
pagal VORT projektą.  
 
Šie veiksmų programų įgyvendinimo ir strateginių veiklos planų 
steb÷senos sistemų panašumai rodo, jog steb÷senos sistemoms 
Lietuvoje didelę įtaką daro nacionalin÷s administravimo kultūros 
bruožai (d÷mesys formaliajai valdymo kontrolei, neišvystytas 
valdymas, pagrįstas įrodymais, t. t.).  
 

Lentel÷ Nr. 12. 2007–2013 m. programinio laikotarpio veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemos apibendrinimas ir palyginimas su strateginio planavimo vertinimo 
kriterijų sistema 

Veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistema 

Strateginių veiklos planų 
vertinimo kriterijų 

Pagrindin÷ 
steb÷senos paskirtis 

Atsiskaitymas Europos Komisijai  Atsiskaitymas Vyriausybei ir Finansų 
ministerijai 

Rodiklių / kriterijų 
tipai  

Veiksmų programų ir papildomi 
nacionaliniai; strateginio konteksto, 
rezultato, produkto; pagrindiniai  

Efekto, rezultato, produkto; 
Vyriausyb÷s prioritetų, piliečių 
nuostatų ir veiklos efektyvumo  

Rodiklių / kriterijų 
skaičius 

Apie 1 000 (125 vienai tarpinei 
institucijai) 

Apie 3 350 (apie 13 vienam 
asignavimų valdytojui) 

Informacinis 
sprendimas  

SFMIS Kuriama steb÷senos rodiklių 
informacin÷ sistema  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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 3. RODIKLIŲ TINKAMUMO VERTINIMAS PAGAL 

„SMART“ METODIKĄ  

Šioje dalyje bus analizuojami atskiri (pavieniai) steb÷senos 
rodikliai, remiantis svarbiausiais SMART kriterijais – rodiklių 
specifiškumu, išmatuojamumu, patikimumu ir ambicingumu 
(arba pasiekimo tikimybe). Rodiklių specifiškumo analiz÷ rodo 
tikslų / uždavinių ir rodiklių sąsajos problemas, o rodiklių 
išmatuojamumo, pasiekiamumo ir patikimumo analiz÷ – 
problemas, su kuriomis susiduriama, sudarant rodiklius ir juos 
taikant įgyvendinimo metu.  

 
 
Specifiški rodikliai tie, kurie yra glaudžiai susieti su iškeltais 
programos / priemon÷s tikslais, matuoja tik tai, ko yra siekiama, 
naudojant struktūrinių fondų l÷šas.  
 
Rodiklių specifiškumui įvertinti buvo suformuoti du vertinimo 
klausimai: 

• Pirma, ar rodikliai atitinka bendrus programos / 
priemon÷s tikslus ir uždavinius? 

• Antra, ar rodikliais matuojamos veiklos yra 
reikšmingos tikslo / uždavinio pasiekimo / 
įgyvendinimo prielaidos? 

 
Specifiškais rodikliais laikyti tie rodikliai, kurie ne tik atitinka 
bendrus priemon÷s tikslus / programos uždavinius, bet ir atspindi 
veiklų, kurias įgyvendinant siekiama šių tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimo, specifiką. Kitaip tariant, specifiškais rodikliais 
laikyti rodikliai, matuojantys konkrečios priemon÷s (konkrečių 
uždavinio priemonių) įgyvendinimo metu sukurtus produktus, 
suteiktas paslaugas ar pasiektus rezultatus, kurie daro akivaizdų 
tiesioginį poveikį priemon÷s tikslų / programos uždavinių 
įgyvendinimui. Rodikliai vertinti kaip iš dalies specifiški, kai jie 
atitinka bendrus tikslus / uždavinius, tačiau neatspindi veiklų 
(atitinkančių pagal priemones remiamas veiklas), kurias 
įgyvendinant siekiama realizuoti tikslus / uždavinius. Kitaip 
tariant, rodiklis vertintas kaip iš dalies specifiškas, jeigu jis 
atspindi produktą, paslaugą ar rezultatą, kuris bendrai prisideda 
prie siekiamo tikslo / uždavinio įgyvendinimo, tačiau yra 
nebūtinai tas produktas, paslauga ar rezultatas, kurį realizuojant 
suplanuota siekti tikslo / uždavinio. Nespecifiškais rodikliais 
laikyti rodikliai, nesusiję su priemonių tikslais / programų 
uždaviniais, kurių įgyvendinimui matuoti jie yra suformuoti. 
Kitaip tariant, nespecifiški rodikliai yra tie, kuriais matuojami 
pokyčiai operaciniame lygyje (naujų produktų sukūrimas, 
paslaugų suteikimas, kt.) ar kokybiniai (rezultato lygio) pokyčiai, 
kurie ne tik n÷ra svarbi tikslo / uždavinio įgyvendinimo prielaida, 
tačiau apskritai neatitinka intervencijos konkrečioje srityje tikslų. 

 
 
 
 

3.1. Rodiklių specifiškumo vertinimas ir 
pagrindinių problemų nustatymas 

Rodiklių 
specifiškumo 
vertinimo 
klausimai 

Specifiškų 
rodiklių 
suformavimo 
sąlygos 
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Pav. Nr. 17. Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių specifiškumas 
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Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Kaip parodyta Pav. Nr. 17, gana didel÷ apimtis rodiklių ribotu 
mastu atspindi priemonių tikslus / programų uždavinius. Veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, kurie nesisieja su 
priemonių tikslais / programų uždaviniais, apimtis siekia 
apytiksliai 6 proc. rodiklių. Toliau aptariamos pagrindin÷s 
priežastys, lemiančios nespecifiškų rodiklių suformavimą.  
 
Visų pirma, veiksmų programų steb÷senos rodiklių specifiškumą 
mažina polinkis matuoti produktus / paslaugas, teikiamus 
netinkamai tikslinei grupei.  
 

Lentel÷ Nr. 13. Rodiklių, matuojančių produktus (paslaugas), teikiamus netinkamai tikslinei grupei, 
pavyzdžiai 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Rodiklis Pastabos 

VP1-2.3-ŠMM-03-V 
priemon÷ „Visuotinio 
priešmokyklinio 
ugdymo diegimas ir 
kitų mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų 
prieinamumo 
didinimas ypač 
kaimo vietov÷se“ 

Gerinti ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
nuotolinio mokymosi 
tinklų teikiamų 
paslaugų kokybę ir 
efektyvumą, siekiant 
kaimo vietovių 
gyventojams pad÷ti 
įgyti reikiamą 
kvalifikaciją ir įgūdžius 

 
Produkto rodiklis: 
Socialin÷s rizikos, specialiųjų 
poreikių ir socialin÷s atskirties 
asmenys, kurie mok÷si pagal 
formaliojo švietimo programas 
 
 

Produkto rodiklis 
nespecifiškas, nes 
priemon÷s veiklos yra 
nukreiptos į nuotolinio 
mokymo kuratorius, taip 
pat ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
personalą. Rezultato lygiu 
socialin÷s rizikos, 
specialiųjų poreikių ir 
socialin÷s atskirties 
asmenys, kurie mok÷si 
pagal formaliojo švietimo 
programas (kaip galutiniai 
naudos gav÷jai) gali būti 
skaičiuojami.  

VP1-2.2-ŠMM-03-K 
priemon÷ „Mokymo 
personalo, dirbančio 
su lietuvių vaikais, 
gyvenančiais 
užsienyje, užsienio 
šalių piliečių vaikais, 
gyvenančiais 
Lietuvoje, ir kitų 
mokymosi poreikių 
turinčiais mokiniais 
kompetencijų 

Pedagoginio ir mokinių 
konsultavimo 
personalo, dirbančio 
su lietuvių vaikais, 
gyvenančiais 
užsienyje, užsienio 
šalių piliečių vaikais, 
gyvenančiais 
Lietuvoje, ir kitų 
mokymosi poreikių 
turinčiais mokiniais, 
kompetencijų 

 
Produkto rodiklis: 
Socialin÷s rizikos, specialiųjų 
poreikių ir socialin÷s atskirties 
asmenys, kurie mok÷si pagal 
neformaliojo švietimo programas 

Produkto rodiklis 
nespecifiškas, nes pagal 
priemonę remiamos veiklos 
yra susijusios su 
pedagoginio ir mokinių 
konsultavimo personalo, 
dirbančio su lietuvių 
vaikais, gyvenančiais 
užsienyje, užsienio šalių 
piliečių vaikais, 
gyvenančiais Lietuvoje, ir 
kitų mokymosi poreikių 

Rodiklių 
specifiškumo 
problematika 
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tobulinimas“ tobulinimas, skatinant 
pastarųjų norą lavintis 

turinčiais mokiniais, 
kompetencijų tobulinimu. 
Rezultato lygiu socialin÷s 
rizikos, specialiųjų poreikių 
ir socialin÷s atskirties 
asmenys, kurie mok÷si 
pagal formaliojo švietimo 
programas (kaip galutiniai 
naudos gav÷jai) gali būti 
skaičiuojami. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Antra, kai kuriais iš rodiklių išreiškiami sukurti produktai, 
suteiktos paslaugos, pasiekti rezultatai, kurie neturi įtakos 
priemon÷s tikslų / uždavinių įgyvendinimui ir n÷ra konkrečios 
priemon÷s / uždavinio poveikio srityje. Kitaip tariant, rodikliai 
atspindi kokybiškai naujus tikslus ir uždavinius, nepriklausomus 
nuo tų, kurių įgyvendinimui steb÷ti jie yra suformuoti.  
  

Lentel÷ Nr. 14. Rodiklių, matuojančių produktus, paslaugas ar rezultatus, nesančius priemon÷s poveikio 
srityje, pavyzdžiai 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Rodiklis Pastabos 

VP1-3.1-ŠMM-07-
V priemon÷ 
„Parama 
mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų mokslinei 
veiklai (visuotin÷ 
dotacija)“ 

Skatinti patyrusių ir jaunųjų 
mokslininkų tarptautinio lygio 
mokslinius tyrimus ir 
mobilumą, taip pritraukti 
aukšto lygio mokslininkus į 
Lietuvos mokslinių tyrimų 
erdvę, stiprinti jos 
konkurencingumą pasaulyje 

Rezultato rodiklis: 
Pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir 
kitų tyr÷jų (išskyrus 
studentus), kurie ir toliau 
ten dirba po 6 m÷nesių po 
projekto pabaigos, dalis 

Rodiklis nespecifiškas, nes 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų 
darbo vietų išsaugojimas n÷ra 
savaiminis priemon÷s tikslas. 

VP1-4.1-VRM-07-V 
priemon÷ 
„Bendradarbiavimo 
tarp valstybinio ir 
nevyriausybinio 
sektorių 
skatinimas“ 

Pl÷toti integruotą jaunimo 
politiką nacionaliniu, vietiniu ir 
tarptautiniu lygmenimis, 
užtikrinant tarpžinybinio ir 
tarpsektorinio 
bendradarbiavimo pl÷trą 

Rezultato rodiklis: 
Jaunimo organizacijos, 
gavusios paramą stiprinti 
jų veiklai 

Rodiklis nespecifiškas, nes 
priemone siekiama didinti 
tarpžinybinį bendradarbiavimą, 
pl÷tojant integruotą jaunimo 
politiką. Rezultato lygio rodiklis 
tur÷tų išreikšti institucijų 
bendradarbiavimo veiklas, 
jungtinius veiksmus, 
formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką.  

VP1-2.2-ŠMM-08-
V priemon÷ 
„Aukštojo mokslo 
tarptautiškumo 
pl÷tra“ 

Pl÷toti tarptautinę dimensiją 
Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemoje aukštojo mokslo 
kokybei gerinti ir jo 
konkurencingumui užtikrinti, 
prisidedant prie žinių 
visuomen÷s kūrimo ir 
atsižvelgiant į Europos 
švietimo pl÷tros strateginių 
dokumentų nuostatas 

Rezultato rodiklis: 
Studentų (aukštojo mokslo 
studijos), kurie gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažym÷jimus, dalis 
 
Rezultato rodiklis: 
D÷stytojų (aukštojo mokslo 
studijos), kurie gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažym÷jimus, dalis 
 
Produkto rodiklis: 
Studentai (aukštojo mokslo 
studijos), kurie mok÷si 
pagal neformaliojo švietimo 
programas 
 
Produkto rodiklis: 
D÷stytojai (aukštojo 
mokslo studijos), kurie 
mok÷si pagal neformaliojo 
švietimo programas 

Rodikliai nespecifiški, nes 
neatitinka priemon÷s tikslo – 
pl÷toti tarptautinę dimensiją 
Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemoje ir pagal priemonę 
remiamų veiklų – aukštųjų 
mokyklų tarptautiškumo 
kokyb÷s vertinimo sistemos 
kūrimo, aukštojo mokslo 
sklaidos didinimo ir pan. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

Tai yra dvi pagrindin÷s problemos, kurioms esant, rodikliai 
vertinti kaip nespecifiški. Tuo tarpu ribotu specifiškumu pasižymi 
rodikliai, kurie atspindi bendrus priemon÷s tikslus / programos 
uždavinius, tačiau neišreiškia veiklų ar priemonių, kuriomis 
numatyta šių tikslų / uždavinių siekti. Pagrindiniai rodikliai 

Riboto rodiklių 
specifiškumo 
priežastys 
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vertinti kaip ribotai specifiški, jų aprašymuose nesant 
paaiškinimo, kokios konkrečiai priemon÷s ketinamos įgyvendinti, 
pvz., kokio pobūdžio projektai įgyvendinami, kokioje srityje ir į 
kokią tikslinę grupę nukreipti mokymai organizuojami etc. Taigi 
prie pagrindinių riboto rodiklių specifiškumo priežasčių galima 
priskirti: pirma, nekonkrečius rodiklių aprašymuose pateiktus 
rodiklių išaiškinimus ir jų sąsajos su priemon÷s tikslais 
pagrindimo trūkumą; antra, priemonių / programos uždavinių 
lygiu numatytus poveikio, o ne tiesioginio rezultato, t. y. 
tiesiogiai su priemonių intervencijomis susijusius, rodiklius.  
 

Lentel÷ Nr. 15. Rodiklių, kurie atitinka bendrus priemon÷s tikslus / programos uždavinius, tačiau 
neišreiškia veiklų / priemonių, kuriomis numatyta siekti tikslų / uždavinių, pavyzdžiai 

Uždavinys / 
priemon÷ 

Siekiai Rodiklis Pastabos 

EAVP, 1.4 uždavinys 
„Pagerinti žinių ir 
technologijų sklaidos 
terpę, skatinti verslo ir 
mokslo 
bendradarbiavimą 
MTTP srityje“ 

Pagerinti žinių ir 
technologijų sklaidos 
terpę, skatinti 
tinklaveiką ir 
bendradarbiavimą 
tarp mokslo ir verslo  

Rezultato rodiklis: 
„Naujai sukurtų 
technologinių įmonių 
skaičius“ 

Nors rodiklis gerai atspindi pirminius 
uždavinio tikslus ir galimą 
intervencijų poveikį ilguoju 
laikotarpiu, tačiau trūksta rodiklio 
tiesiogin÷s sąsajos su realiai 
įgyvendinamomis priemon÷mis. 
„Inogeb“ priemonių grup÷ neteikia 
tiesiogin÷s paramos įmonių 
steigimui, o yra daugiau susijusi su 
konsultacinių, inovacijų katalizavimo 
ir naujų įmonių inkubavimo 
paslaugų teikimu.  

VP2-3.1-IVPK-12-K 
priemon÷ „Lietuvių 
kalba informacin÷je 
visuomen÷je“ 

Taikant šiuolaikines 
informacines ir ryšių 
technologijas, kurti 
sprendimus, 
padedančius 
išsaugoti lietuvių 
kalbą visose viešojo 
valstyb÷s gyvenimo 
srityse, ir sudaryti 
galimybę visiems 
norintiesiems 
nemokamai, lengvai 
ir patogiai jais 
naudotis 

Rezultato rodiklis:  
Gyventojų, besilankančių 
viešųjų institucijų interneto 
svetain÷se, dalies 
padid÷jimas (palyginti su 
2005 m. rodikliu)  

Rodiklis yra ribotai specifiškas, nes 
rodiklio aprašyme numatyta, kas 
skaičiuojamas gyventojų lankymasis 
viešųjų institucijų interneto 
svetain÷se, tačiau nepatikslinta, jog 
turimos omenyje būtent tos 
interneto svetain÷s, kuriose 
sudaryta galimyb÷ visuomenei 
naudotis esamais ir kuriamais 
naujais lietuvių kalbos bei raštijos 
ištekliais, edukacin÷mis 
programomis ir pan. paslaugomis. 
Nesant patikslinimo, lieka pernelyg 
daug vietos interpretacijoms, 
kuriose iš viešųjų institucijų 
interneto svetain÷se tokios 
paslaugos prieinamos, o kuriose – 
ne. Reikia tur÷ti omenyje, kad 
rezultato lygiu svarbiausia išreikšti 
asmenų naudojimąsi suskaitmenintu 
paveldu, edukacin÷mis 
programomis ir pan. paslaugomis.  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Ribotu specifiškumu pasižymi asmenų dalyvavimo mokymuose 
rodikliai (pagrindiniai rodikliai ESF finansavimo srityse). Kaip 
parod÷ analiz÷s rezultatai, ESF finansavimo srityse suformuotų 
rodiklių, susijusių su gyventojų mokymu, jų dalyvavimu 
formalaus / neformalaus ugdymo programose, aprašymuose 
dažnai trūksta mokymų tikslin÷s grup÷s konkretizavimo, d÷l ko 
lieka neaišku, ar pagal priemonę remiami mokymai pasiek÷ 
tinkamus naudos gav÷jus, t. y. asmenis, kuriems tokie mokymai 
iš tiesų aktualūs.  
 
Iš esm÷s mokymų kokyb÷s prielaidas apima du etapai: mokymų 
planavimas ir mokymų įgyvendinimas.15  

                                           
 
 

15 Donald L. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick, Evaluating Training Programs: The Four Levels. 
Third Edition. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 2006.  

Ribotas 
rodiklių, 
išreiškiančių 
asmenų 
dalyvavimą 
mokymuose, 
specifiškumas 
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Pav. Nr. 18. Mokymų ciklas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Venna, Yrjö, Michael Kelly, Quality Assurance in the Field of 
Civil Service Training, NISCPAcee, 2003. 

 
Mokymo poreikių nustatymas ir mokymų planavimo procesas 
aprašomi dviem požiūriais: 
 

• Sistemų požiūris. Mokymai turi būti susieti su 
organizacijos vykdoma veikla, pačios organizacijos 
poreikiais.  

• Dalyvavimo požiūris. Darbuotojai yra labiau 
suinteresuoti mokytis ir taikyti žinias, kai mokymai 
atitinka darbuotojų poreikius, jų kompetencijas.16  

 
Kadangi mokymosi motyvaciją mažina mokymų aktualumo 
darbuotojo darbui stoka, rodiklių, išreiškiančių dalyvavimą 
mokymuose, aprašymuose tur÷tų būti aiškiau nurodomos grup÷s, į 
kurias nukreipti pagal priemonę įgyvendinami mokymai. Pvz., jeigu 
vienas iš priemon÷s siekių yra tobulinti valstyb÷s ir savivaldybių 
institucijų bei įstaigų darbuotojų geb÷jimus dalyvauti ES 
sprendimų pri÷mimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo 
užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013 m., 
rodikliu išreikšta naudos gav÷jų grup÷ – valstyb÷s tarnautojai, 
statutiniai tarnautojai bei kiti valstyb÷s ir savivaldybių institucijų 
bei įstaigų darbuotojai – yra pernelyg plati. Kadangi ne visiems 
valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojams 
vienodai aktualios žinios, pvz., Lietuvos pirmininkavimo ES 
politin÷s darbotvark÷s formavimo srityje ar pirmininkavimo ES 
viešinimo srityje, būtų naudinga siauriau apibr÷žti grupes 
tarnautojų, kuriems tokio tipo mokymai būtų aktualūs ir leistų 
darbe panaudoti įgytas kompetencijas. Aiškios tikslin÷s mokymų 
dalyvių grup÷s nenurodymas suponuoja asmenų, kurių 
pareigybin÷ms funkcijoms atlikti mokymai n÷ra aktualūs, 
dalyvavimą mokymuose ir sąlyginai prastesnes rodiklio „s÷kmingai 
mokymą baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, pra÷jus 
6 m÷nesiams po mokymo pabaigos, dalis“ reikšmes. Tikslinei 
grupei esant nenurodytai, lieka neaišku, ar mokymo paslaugos 
suteiktos asmenims, kuriems, vadovaujantis intervencijos logika, 
tur÷tų būti skirti mokymai ir, atitinkamai, ar mokymo veiklų 
įgyvendinimas tur÷s realios įtakos priemon÷s tikslų įgyvendinimui. 
Detalesnių tikslinių grupių nurodymas leistų perspektyvoje atlikti 
kokybinius vertinimus, į kurias iš tikslinių grupių nukreipta 
daugiausiai paramos l÷šų, kiek parama buvo efektyvi. 

                                           
 
 

16 Koning de, Jaap et al. Evaluation of the ESF support to capacity building. SEOR, Erasmus University 
Rotterdam, 2006 
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Be to, kadangi pagal ŽIPVP priemones remiami įvairaus pobūdžio 
mokymai (skiriasi mokymų tematika, paskirtis, tikslin÷s grup÷s), 
rodiklių sistemoje būtų naudinga mokymo rodiklius grupuoti pagal 
tam tikrus mokymo tipus (pvz., pagal mokymų tematiką). Pvz., 
įgyvendinant ŽIPVP 4-ojo prioriteto priemones „Valstyb÷s tarnybos 
sistemos stiprinimas“, „Kvalifikacijos tobulinimas Europos 
Sąjungos reikalų ir tarnybin÷s etikos srityse“, „Valstyb÷s institucijų 
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Savivaldybių 
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 
siekiama didinti valstyb÷s tarnybos administracinius geb÷jimus. 
Įgyvendinant šį siekį, numatyti tokio pobūdžio mokymai: bendrųjų 
valstyb÷s tarnautojų ir kitų darbuotojų kompetencijų dirbti 
Lietuvos naryst÷s ES sąlygomis tobulinimas; kompetencijų, 
siekiant s÷kmingai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES 2013 
m., ugdymas; žinių tarnybin÷s etikos ir korupcijos prevencijos 
srityje ugdymas ir strateginio valdymo kompetencijų ugdymas. 
Kiekviena iš šių sričių yra prioritetin÷s, atsižvelgiant į šiandienius 
LR Vyriausyb÷s tikslus, taip pat vertinant artimiausio laikotarpio 
iššūkius. Taigi šių priemonių rodiklių sistemose būtų naudinga 
įvesti rodiklių, išreikšiančių asmenų dalyvavimo mokymuose, 
pogrupius pagal skirtingus mokymo tipus arba rodiklių 
aprašymuose nurodyti, kuriam iš tipų rodiklis gali būti priskirtas. 
Mokymo rodiklių sugrupavimas pagal tam tikrus mokymų tipus 
sudarytų sąlygas palyginti priemonių, pagal kurias remiami 
mokymai, įgyvendinimo efektyvumą, atlikti tam tikro pobūdžio 
mokymų pasiskirstymo tarp skirtingų prioritetų / priemonių 
analizes.  
 
Specifiškumo trūkumu neretai pasižymi rodikliai, išreiškiantys 
projektų įgyvendinimą (vieni iš pagrindinių rodiklių ERPF / SF 
finansavimo srityse). Bendra tendencija yra ta, jog rodiklių 
aprašymuose „projektai“ apibr÷žiami kaip „pagal veiksmų 
programos priemonę gavę paramą ir baigti įgyvendinti projektai“ 
arba „ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos 
rūšių visuma, turinti apibr÷žtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir 
aiškiai nustatytus tikslus“. Tokie rodiklių išaiškinimai mažina jų 
specifiškumą, nes trūksta projektų pobūdžio, jų paskirties 
nurodymo, taip pat pagrindimo, kaip konkretus projektas (pagal jį 
sukurti produktai / suteiktos paslaugos) atitinka specifinius 
priemon÷s tikslus.  
 
Pavyzdžiui, EAVP 2-ojo prioriteto uždavinį „Padidinti įmonių 
produktyvumą“ įgyvendinančių priemonių rodikliai „projektai, skirti 
verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių 
projektus” dažniausiai yra paaiškinami kaip „ekonomiškai 
nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti 
apibr÷žtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus 
tikslus“, kai intervencijų specifika rodo, kad projektai apima tokias 
veiklų grupes: investicijos į MVĮ materialų ir nematerialų turtą, el. 
verslo sistemų diegimas, konsultavimo paslaugos, studijų 
rengimas bei rinkodaros priemonių įgyvendinimas, kt. Vadinasi, 
rodiklių aprašuose reikalinga įvesti patikslinimus, kas yra laikoma 
„verslo produktyvumo didinimu“.  
 
Šiuo atveju gerosios praktikos pavyzdys būtų rodiklių „projektai“, 
įgyvendinamų pagal ŪM administruojamas EAVP 1-ojo prioriteto 3 
uždavinio priemones, sampratos paaiškinimas. Pagal šį prioritetą 
rodikliai „projektai“ apibr÷žiami pagal tokias veiklų grupes: 
galimybių studijos, darbų ataskaitos, sukurta / išpl÷tota įmon÷s 

Poreikis įvesti 
rodiklio 
pogrupius pagal 
mokymų tipus 

Ribotas 
rodiklių, 
išreiškiančių 
projektų 
įgyvendinimą, 
specifiškumas 

Poreikis nurodyti 
projektų veiklų 
grupes  
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MTTP infrastruktūra. Priešingai, EAVP 1-ojo prioriteto 4-ojo 
uždavinio rodiklių „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai“ 
atveju trūksta detalesnio rodiklių išaiškinimo, atsižvelgiant į 
intervencijų specifiką. Rodiklių aprašymuose išaiškinta tai, kas 
laikoma „projektu“, bet ne tai, kas laikoma „MTTP ir inovacijų 
gerinimu“. Steb÷senos rodikliai „MTTP ir inovacijų aplinkos 
gerinimo projektai” gali būti apibr÷žiami pagal tokias veiklų 
grupes, kaip: tyrimai, MTTP infrastruktūra, viešinimo ir 
konsultavimo paslaugos.  
 
Apibendrinant rodiklius „projektai“ būtų naudinga apibr÷žti pagal 
tam tikras veiklų grupes ar veiklų pobūdį, kas, visų pirma, 
sustiprintų konkrečių priemonių / uždavinių ir jų steb÷senos 
rodiklių sistemos sąsajas, antra, suteiktų daugiau ir specifiškesn÷s 
informacijos apie produktus / paslaugas, sukurtus / suteiktas 
įgyvendinus projektus, remiamus pagal konkrečius prioritetus / 
uždavinius. Be to, mokymo seminaro „2007–2013 m. programinio 
laikotarpio veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
tobulinimas“, įvykusio 2010 m. geguž÷s m÷n., metu buvo sutarta 
d÷l galimyb÷s įvesti projektų skirstymą pagal jų pobūdį ir rodiklių 
„projektai“ aprašymuose nurodyti, prie kurios iš šių kategorijų – 
infrastruktūros modernizavimas, viešosios paslaugos, mokymai / 
konsultacijos / studijos / tyrimai (technin÷ pagalba), informavimo 
/ viešinimo projektai – projektas gali būti priskiriamas. Tokių 
kategorijų išskyrimas sudarytų sąlygas palyginti priemonių, pagal 
kurias įgyvendinami panašaus pobūdžio projektai, įgyvendinimo 
efektyvumą, atlikti skirtingų priemonių kaštų-naudos analizes, 
atlikti tam tikro pobūdžio projektų pasiskirstymo tarp skirtingų 
prioritetų / priemonių analizes.  
 
Pasteb÷tina, kad tam tikrais atvejais rodiklių, kuriais matuojami 
labai įvairaus tipo ir paskirties produktai bei paslaugos 
agregavimas VP lygiu į vieną veiksmų programos įgyvendinimo 
rodiklio reikšmę mažina jos patikimumą. Apie tai plačiau kalbama 
ataskaitos skyriuje 3.3. „Rodiklių patikimumo vertinimas ir 
problemų, susijusių su rodiklių patikimumu, išskyrimas“. 
 
Specifiškų rodiklių suformavimą labai apsunkina nekonkrečios 
tikslų (uždavinių) formuluot÷s. Aiškiai apibr÷žti tikslai ir uždaviniai 
padeda suformuluoti specifiškus rodiklius, o daugiamačiai, daug 
kokybinių charakteristikų turintys uždaviniai paprastai lemia 
rodiklių specifiškumo stoką. Gerai suformuluotas tikslas / 
uždavinys yra toks: 

- labai aiškiai ir glaustai suformuluotas (vienu sakiniu, 
vengiant kelių šalutinių sakinių); 

- tiesiogiai siejasi su intervencijos sritimi; 
- nurodo rezultatus, kurie turi būti pasiekti per tam tikrą 

laikotarpį; 
- atitinka ilgos ir vidutin÷s trukm÷s ES ar nacionalinius 

strateginio planavimo dokumentus. 
 
Atliekant apibendrintą rodiklių specifiškumo analizę, pasteb÷ti 
tokie trūkumai, susiję su tikslų ir uždavinių formuluot÷mis: 
 
Pirma, vienu tikslu (uždaviniu) išreiškiamas daugiau nei vienas 
siekis. 
 
 
 
 

Nepakankamai 
specifiškų 
rodiklių 
suformavimo 
prielaidos: 
 
a) nekonkrečios, 
daugiamat÷s 
tikslų / uždavinių 
formuluot÷s 
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Lentel÷ Nr. 16. Daugiamat÷s priemon÷s tikslų formuluot÷s (pavyzdžiai) 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Pastabos 
VP1-3.2-ŠMM-02-V priemon÷ 
„Žinių apie mokslą ir 
technologijas gilinimas ir sklaida 
tarp moksleivių ir jaunimo bei 
lyčių lygyb÷s moksle skatinimas“ 

Sukurti ir realizuoti jaunųjų tyr÷jų 
(moksleivių) atskleidimo sistemą ir 
lyčių lygyb÷s moksle koncepciją 

Priemone išreiškiami du skirtingi 
siekiai: žinių apie mokslą ir 
technologijas sklaida ir lyčių 
lygyb÷s moksle skatinimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Antra, tikslai (uždaviniai) išreiškia procesus, kurie yra sunkiai 
išreiškiami kiekybiškai ir nenusako rezultato, kurį galima 
išmatuoti, palyginti su objektyviais rodikliais. 
 

Lentel÷ Nr. 17. Tikslų, išreikšiančių sunkiai kiekybiškai išmatuojamus procesus, pavyzdžiai 
Priemon÷ Priemon÷s tikslas Pastabos 

VP1-4.3-VRM-02-V priemon÷ 
„Viešųjų politikų reformų 
skatinimas“ 

Siekiant socialin÷s ir ekonomin÷s 
pl÷tros, vykdyti ir (ar) kryptingai 
tęsti viešųjų politikų (profesinio 
mokymo, mokslo ir studijų, sveikatos 
priežiūros sistemos, socialinių 
paslaugų ir darbo rinkos) reformas 

Šis tikslas yra pernelyg abstraktus, 
nes reformos įgyvendinimą 
sud÷tinga išreikšti konkrečiu 
produktų ar paslaugų rinkiniu. Be 
to, bent kiek labiau pagrįsto 
etapiškumo (reformos pradžia-
pabaiga) įvedimas į reformos ciklą 
yra sunkiai įmanomas.  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Trečia, priemonių tikslai yra pernelyg ambicingi konkrečiai 
veiksmų programos priemonei. Kitaip šią problemą būtų galima 
apibr÷žti kaip per mažus skirtumus tarp programos tikslų / 
uždavinių bei priemonių tikslų formuluočių. Kaip žinoma, 
priemon÷s tikslai tur÷tų būti kuo specifiškesni.  

 
Lentel÷ Nr. 18. Pernelyg ambicingų priemon÷s tikslų formuluočių pavyzdžiai 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Pastabos 

VP1-1.3-SADM-01-K priemon÷ 
„Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija 
darbo rinkoje“ 

Mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, 
skatinti lyčių lygybę ir išvengti 
socialinių problemų atsiradimo, šiuo 
tikslu informuoti ir šviesti visuomenę 

Tikslas yra pernelyg platus ir 
ambicingas konkrečiai priemonei. 
Akivaizdu, kad tokį tikslą tur÷tų 
įgyvendinti ne viena priemon÷, ir jis 
tur÷tų būti programos lygmens. 

VP3-2.4-SADM-01-R priemon÷ 
„Nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ 

Gerinti nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūrą: mažinti 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
skirtumus savivaldyb÷se, 
dekoncentruoti ir decentralizuoti 
socialinių paslaugų organizavimą ir 
teikimą, didinti jų įvairovę, 
modernizuoti socialinių paslaugų 
įstaigų materialinę bazę, prisid÷ti prie 
asmenų, kuriems skirtos socialin÷s 
paslaugos, arba tokių asmenų šeimos 
narių sugrįžimo į darbo rinką 

Tikslas dekoncentruoti ir 
decentralizuoti socialinių paslaugų 
organizavimą ir teikimą yra 
pernelyg ambicingas konkrečiai 
veiksmų programos priemonei. 
Tokio tikslo praktiškai neįmanoma 
pasiekti vien tik priemon÷s 
veiklomis.  

VP3-2.1-SAM-01-V priemon÷ 
„Sergamumo ir mirtingumo nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų 
mažinimas“ 

Mažinti gyventojų sergamumą ir 
mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų, pailginti vidutinę gyvenimo 
trukmę ir gerinti jo kokybę – 
modernizuoti sveikatos priežiūros 
įstaigų infrastruktūrą ir gerinti 
teikiamų paslaugų kokybę 

Priemon÷s tikslas yra pernelyg 
ambicingas ir negali būti 
pasiekiamas vien tik investicijomis į 
sveikatos priežiūros infrastruktūrą. 
Be to, „vidutin÷s gyvenimo trukm÷s 
laikotarpis“ yra strateginio 
konteksto rodiklis, prie kurio 
įgyvendinimo prisideda visas 
kompleksas programos priemonių.  

VP1-1.1-SADM-05-V priemon÷ 
„Emigrantų iš Lietuvos 
sugrįžimo skatinimas“ 

Skatinti asmenų, išvykusių iš Lietuvos 
d÷l ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir 
integraciją į darbo rinką, vykdyti 
ekonomin÷s migracijos prevenciją 

Šios priemon÷s tikslas per daug 
abstraktus ir ambicingas, tod÷l ir jo 
matavimo rodikliai (pvz., migracijos 
saldo) yra netinkami. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Pernelyg plačių ir ambicingų tikslų suformulavimas reiškia labai 
ilgą tarpinių produktų / paslaugų, kuriuos reikalinga sukurti / 
suteikti, siekiant realizuoti užsibr÷žtą tikslą, priežastinę grandinę. 
Tai lemia steb÷senos taikymo pl÷tros poreikį, kas didina 
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steb÷senos rodiklių apimtis ir apsunkina „tikslingą steb÷seną“ (t. 
y. atsiranda daug perteklin÷s informacijos, kuri n÷ra panaudojama 
nei atsiskaitymo už veiklos rezultatus tikslais, nei priimant 
programos įgyvendinimo tobulinimo sprendimus, nei tobulinant 
suinteresuotų grupių žinias ir įgūdžius). Be to, daugiamačiai, 
ambicingi tikslai dažniausiai reiškia poreikį steb÷ti intervencijos 
poveikį, kurį techniškai sud÷tinga išmatuoti projektų lygiu (jį 
veikiant daugybei nekontroliuojamų išor÷s veiksnių). Esant šioms 
aplinkyb÷ms, aktualus ES struktūrin÷s paramos vertinimas, kurio 
metu gali būti detalizuojami tikslai / uždaviniai, pagal vertinimo 
kriterijus renkami vertinimo duomenys jų pasiekimui išmatuoti. 

 
Lentel÷ Nr. 19. Trūkstamos steb÷senos sritys, atsirandančios d÷l pernelyg plačių priemonių tikslų 
formuluočių (pavyzdžiai) 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Esami rodikliai Neišvystytos steb÷senos sritys 
/ trūkstamų rodiklių pvz. 

VP3-2.4-SADM-01-
R „Nestacionarių 
socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
pl÷tra“ 

Gerinti nestacionarių 
socialinių paslaugų 
infrastruktūrą: mažinti 
socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
skirtumus 
savivaldyb÷se, 
dekoncentruoti ir 
decentralizuoti 
socialinių paslaugų 
organizavimą ir 
teikimą, didinti jų 
įvairovę, modernizuoti 
socialinių paslaugų 
įstaigų materialinę 
bazę, prisid÷ti prie 
asmenų, kuriems 
skirtos socialin÷s 
paslaugos, arba tokių 
asmenų šeimos narių 
sugrįžimo į darbo rinką 

Rezultato rodiklis 
Tikslinių grupių 
asmenys, gavę 
tiesiogin÷s naudos iš 
investicijų į 
nestacionarių socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros pl÷trą 

 
Rezultato rodiklis 
Naujos darbo vietos 

 
Rezultato rodiklis 
Vietos (paslaugų 
gav÷jams) 

 
Produkto rodiklis 
Pastatyti, rekonstruoti 
objektai ar objektai, 
kuriuose atnaujinta 
įranga 

Trūksta rodiklių, skirtų steb÷ti 
priemon÷s tiksle numatytą socialinių 
paslaugų organizavimo ir teikimo 
dekoncentravimą ir decentralizavimą, 
paslaugų įvairov÷s didinimą bei 
asmenų, kuriems skirtos socialin÷s 
paslaugos, arba tokių asmenų šeimos 
narių sugrįžimą į darbo rinką.  
 
Papildomi rodikliai gal÷tų būti: 
- naujų socialinių paslaugų skaičius 

(kaip produkto rodiklis); 
- teikiamų socialinių paslaugų 

skaičiaus padid÷jimas pagal 
savivaldybes (kaip rezultato 
rodiklis, esant galimybei produkto 
lygiu skaičiuoti investicijas 
gavusių įstaigų (padalinių) naujai 
teikiamas socialines paslaugas); 

- pasiektų tikslinių grupių skaičius 
(kaip rezultato rodiklis); 

- įsidarbinusių tikslinių grupių 
asmenų skaičius (kaip poveikio 
rodiklis). 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Lentel÷ Nr. 20. Tikslai, reikalaujantys intervencijų poveikio vertinimo 

Priemon÷ Priemon÷s tikslas Esami rodikliai Neišvystytos steb÷senos sritys 
/ trūkstamų rodiklių pvz. 

VP3-2.1-SAM-01-V 
„Sergamumo ir 
mirtingumo nuo 
širdies ir 
kraujagyslių ligų 
mažinimas“ 

Mažinti gyventojų 
sergamumą ir 
mirtingumą nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų, 
pailginti vidutinę 
gyvenimo trukmę ir 
pagerinti jo kokybę – 
modernizuoti sveikatos 
priežiūros įstaigų 
infrastruktūrą ir gerinti 
teikiamų paslaugų 
kokybę 

Rezultato rodiklis: 
Pacientai, kuriems 
pager÷jo sveikatos 
priežiūros paslaugų 
kokyb÷ ir 
prieinamumas 

 
Produkto rodiklis: 
Paramą gavusios 
sveikatos priežiūros 
įstaigos 
 
Produkto rodiklis: 
Įgyvendinti projektai 

Pirma, priemon÷s steb÷senos rodiklių 
sistemoje trūksta rezultato lygio 
rodiklių, matuojančių paslaugų 
teikimą ir jų kokybę. 
 
Papildomi rodikliai gal÷tų būti: 
- asmenų, kuriems atlikti 

profilaktiniai širdies tyrimai, 
dalies padid÷jimas šeimos 
gydytojų kabinetuose, 
aprūpintose nauja diagnostine 
medicinos įranga (tikslinga 
rodiklį rinkti, išskiriant 2 jo 
pogrupius pagal didžiausias 
rizikos grupes: 40–55 metų 
vyrus bei 50–65 metų moteris);  

- teigiamas nauja diagnostine 
įranga aprūpintų sveikatos 
priežiūros įstaigų teikiamų 
kardiologinių ir neurologinių 
paslaugų vertinimas. 

 
Antra, priemon÷s steb÷senos rodiklių 
sistemoje trūksta rodiklių, skirtų 
steb÷ti pagal priemonę remiamų 
intervencijų poveikį gyventojų 
mirtingumui nuo širdies ir 
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kraujagyslių ligų, jų gyvenimo 
trukmei ir jo kokybei.  

 
Nors tokių rodiklių įvedimas atitiktų 
priemon÷s tikslą, pats tikslas yra 
pernelyg ambicingas ir 
nepasiekiamas vien tik investicijomis 
į infrastruktūrą. Specifiškesn÷ ir 
labiau intervencijos logiką atitinkanti 
tikslo formuluot÷ būtų „modernizuoti 
sveikatos priežiūros įstaigų 
infrastruktūrą, gerinant teikiamų 
paslaugų kokybę pacientams, 
sergantiems širdies ir kraujagyslių 
ligomis, bei stiprinant širdies ir 
kraujagyslių ligų prevenciją“. 
 
Trečia, siekiant įgyvendinti esamą 
tikslą – mažinti gyventojų 
sergamumą ir mirtingumą nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti 
vidutinę gyvenimo trukmę ir 
pagerinti jo kokybę – strateginio 
konteksto lygiu gal÷tų būti numatyti 
tokie rodikliai: 
- padid÷jęs gyventojų 

dalyvavimas kardiologinio 
patikrinimo programose; 

- gyventojai, įtraukti į sveiką 
gyvenseną skatinančias 
programas; 

- kt. 

 
Taigi, visų pirma, siūloma susiaurinti ir sukonkretinti tikslų / 
uždavinių formuluotes ir tik tada svarstyti galimybę sumažinti / 
didinti steb÷senos rodiklių apimtis. Antra vertus, priemonių, 
kuriomis siekiama teikti paslaugas arba gerinti jų teikimą, rodiklių 
priežastin÷je logikoje yra trūkstama steb÷senos grandis – 
paslaugos (jų kokyb÷, prieinamumas, įvairov÷). Taigi paslaugų 
teikimą matuojančių rodiklių apimtį reikalinga didinti.  

 
Viena iš kokybiškų rodiklių prielaidų, numatyta Europos Komisijos 
rekomendacijose d÷l steb÷senos rodiklių, yra reikalavimas, kad 
rodikliai atitiktų programos intervencijos logiką, būtų pagrįsti 
priežastiniu mechanizmu, paaiškinančiu, kaip rodikliai susieti 
tarpusavyje ir kaip jų pasiekimas atskleidžia intervencijos 
įgyvendinimo s÷kmingumą.17  
 
Pavyzdžiui, nuoseklia priežastine logika pasižymi ŽIPVP 4-ojo 
prioriteto 1 uždavinį įgyvendinančių priemonių rodiklių, kurie 
išreiškia viešojo sektoriaus darbuotojų mokymo poveikį, sistema: 
rodikliai matuoja tiesioginius programos padarinius (išmokytų 
žmonių skaičių); intervencijos rezultatus, pasireiškiančius 
intervencijos pabaigoje (įgytos žinios) ir pra÷jus laikotarpiui po 
programos pabaigos (žinių taikymas dirbant). Pritaikant naujai 
įgytas žinias ir įgūdžius išvystomi nauji, organizacijos veiklos 
kokybę didinantys darbuotojo geb÷jimai. Žinių taikymas susieja 
išmokimą (žinių įgijimas mokantis) ir veiklos rezultatų pokyčius 
(geriau atliekamas darbas). Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas 
žemesnio lygmens rodiklio atžvilgiu. Panaši steb÷senos logika 

                                           
 
 

17 European Commision Directorate – General Regional Policy, „The new programming period 2007 – 
2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working 
Document No 2“, 2006 m. rugpjūčio m÷n.  

 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm>  

b) nesivadovaujama 
priežastin÷mis 
teorijomis, 
formuojant rodiklius  
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taikoma ir kai kurių SADM priemonių, įgyvendinamų pagal ŽIPVP 
1-ąjį prioritetą atveju.   

 
Pav. Nr. 19. Investicijų į mokymus priežastinis mechanizmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 
prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita, 2010. 

 
Priešingai, ŽIPVP 2-ojo ir 3-iojo prioritetų veiksmų programos 
įgyvendinimo ir priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, 
išreiškiančių dalyvavusiuosius formalaus / neformalaus švietimo 
programose ir s÷kmingai juos baigusius, sistemose 
neapčiuopiamas prioritetų uždavinių įgyvendinimo rezultatyvumas. 
Dalyvavimo mokymuose ir baigimo pažym÷jimo įgijimo rodikliais 
iš esm÷s matuojamas pats žemiausias mokymosi naudos lygis, t. 
y. fiksuojamas faktas, kad žmogus mokymus baig÷. Kiti du lygiai, 
susiję su kompetencijų įgijimu ir kompetencijų taikymu praktikoje, 
n÷ra matuojami. Taigi rodiklių sistemą būtų naudinga keisti 
(papildyti) rodikliais, matuojančiais kompetencijų taikymą, įgijimą, 
kaip tai įprasta gerosios tarptautin÷s praktikos atvejais.18 
 
Kaip parod÷ apibendrintos rodiklių tinkamumo analiz÷s rezultatai, 
su didesniais sunkumais formuojant rodiklių sistemą, visiškai 
atitinkančią intervencijos logiką, susidurta ŽIPVP 2-ojo ir 3-iojo, 
SSVP 2-ojo ir EAVP 3-iojo prioritetų atveju. ŽIPVP 2-ojo ir 3-iojo 
prioritetų priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemose 
dominuoja asmenų mokymąsi išreiškiantys rodikliai, kai 
intervencijos pagal šiuos prioritetus yra nukreiptos ir į mokymosi 
visą gyvenimą institucin÷s sistemos tobulinimą, mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo didinimą, tyr÷jų 
mobilumo didinimą, jų amžiaus vidurkio mažinimą, kt. Pagal EAVP 
3-iąjį prioritetą dalis įgyvendinamų priemonių nenumato 
tiesioginio paslaugų teikimo gyventojams (netiesioginį intervencijų 
poveikį paslaugų gyventojams teikimui būtų galima matuoti 
poveikio lygiu), tuo tarpu gyventojų lankymosi viešųjų institucijų 
interneto svetain÷se did÷jimo rodikliai numatyti visų priemonių 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemose. Įgyvendinant SSVP 
2-ojo prioriteto priemones siekiama tobulinti sveikatos, švietimo ir 
socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, tačiau tiek paslaugų 
kokyb÷s, tiek jų prieinamumo pokyčio efektas rodiklių sistemoje 
atspindimas ribotu mastu. Antra vertus, pagal šį prioritetą 
įgyvendinamų priemonių tikslų formuluot÷s daugeliu atvejų yra 

                                           
 
 

18 Tokia praktika taikoma įgyvendinant ES Mokymosi visą gyvenimą programą, kuri taiko bendrą 
kompetencijų sąrašą mokymo veikloms ir matuoja, prie kurių kompetencijų prisid÷jo tam tikros 
mokymosi veiklos, ir kaip šios kompetencijos taikomos praktikoje. (Daugiau informacijos žr. 2 priedą 
„Pažangą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros srityje matuojančių steb÷senos rodiklių tinkamumo 
atvejo studija“.) 
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pernelyg plačios (pvz., mažinti gyventojų sergamumą ir 
mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę 
gyvenimo trukmę ir gerinti jo kokybę, mažinti mirtingumą nuo 
traumų ir kitų išorinių priežasčių, kt.). 
 
Pav. Nr. 20. Priemon÷s „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų mažinimas“ įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Lentel÷ Nr. 21. Priemon÷s „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemos login÷ analiz÷ 
 
D÷l priemon÷s tikslo 

Priemon÷s tikslas yra pernelyg platus, turint omenyje, kad pagal priemonę investicijos 
yra nukreiptos į sveikatos priežiūros infrastruktūros gerinimą. „Tik÷tina vidutin÷ 
gyvenimo trukm÷“ yra strateginis konteksto rodiklis. Taigi iš esm÷s priemon÷je 
numatomas tikslas, kurio siekiama visos programos įgyvendinimu.  

 
D÷l steb÷senos 
rodiklių 

• Tarp priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rezultato ir produkto rodiklių yra 
pernelyg didelis atotrūkis. Steb÷senos rodiklių sistemoje būtų tikslinga įvesti 
paslaugų teikimo steb÷jimo grandį (rezultato lygiu). 

• Paslaugų prieinamumas ir kokyb÷ yra skirtingai matuojamos paslaugų teikimo 
tobulinimo alternatyvos, tod÷l jų matavimas vienu rodikliu „pacientai, kuriems 
pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas“ yra 
nepatikimas. 

• Kadangi paslaugų prieinamumas yra nesunkiai kiekybiškai išreiškiamas 
rezultatas, jam pamatuoti būtų tikslinga rinktis kiekybinį rodiklio apskaičiavimo 
būdą (pvz., aptarnautų pacientų skaičius, sumaž÷jusios eil÷s, paslaugų teikimas 
naujose savivaldyb÷se, kt.) Pasteb÷tina, kad siekiant išmatuoti paslaugos 
prieinamumo padid÷jimą, reikalinga žinoti, kiek vidutiniškai pacientų buvo 
teikiamos paslaugos iki modernizuojant infrastruktūrą, įsigijant naujus įrenginius 
ir pan. Teikiamų paslaugų kokyb÷s pokytis išreiškiamas įtraukiant vertinamąjį 
aspektą. Paslaugų kokyb÷s pokytį galima matuoti pacientų pasitenkinimu jiems 
teikiamomis paslaugomis („objektyvus vertinimas“) arba sveikatos priežiūros 
įstaigų, šeimos gydytojų kabinetų, kt. darbuotojų vertinimu, ar pager÷jo jų 
teikiamų paslaugų kokyb÷ („subjektyvus vertinimas“).  

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Aktyviau steb÷ti paslaugas, jų kokyb÷s, prieinamumo, įvairov÷s 
didinimą rekomenduotina visų priemonių, pagal kurias remiamas 
infrastruktūros atnaujinimas, pl÷tra ir matuojami tiesioginiai 
naudos gav÷jai iš investicijų į tokią infrastruktūrą. Pavyzdžiui, 
naujų paslaugų steb÷sena gal÷tų būti vykdoma EAVP 3-iąjį 
prioritetą įgyvendinančių priemonių, pagal kurias siekiama pl÷sti 
viešųjų paslaugų teikimą elektroniniu būdu, taip pat – ŠMM ir 
SADM administruojamų SSVP 2-ojo prioriteto priemonių, skirtų 
švietimo ir socialinių paslaugų kokybei, prieinamumui, įvairovei 
didinti, atvejais. Apskritai tiesioginius naudos gav÷jus būtų 
tikslinga apibr÷žti kaip tiesioginius paslaugų gav÷jus. Jeigu 
priemone siekiama didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, įvairovę, 
tikslinga steb÷ti naujų tikslinių grupių19 pasinaudojimą paslauga, 
viešųjų paslaugų pl÷trą į naujus teritorinius vienetus, naujai 

                                           
 
 

19 Tikslin÷s grup÷s gali būti išskiriamos pagal amžių, išsilavinimą, pažeidžiamumą ir kt.  

 Mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir 
gerinti jo kokybę – modernizuota sveikatos priežiūros 
įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę 
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priežiūros paslaugų kokyb÷ 
ir prieinamumas 

P: Paramą gavusios 
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įstaigos 

P: Įgyvendinti projektai 
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sukurtas paslaugas. Paslaugų kokyb÷s pokyčiui įvertinti būtų 
naudinga įvesti kokybinius rezultato lygio rodiklius, išreiškiančius 
gyventojų pasitenkinimą / požiūrį į jiems teikiamų paslaugų 
kokybę. Paslaugų vartotojų pasitenkinimas viešosiomis 
paslaugomis gali būti matuojamas vadovaujantis Viešųjų paslaugų 
vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta 
2009 m. birželio 30 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-
339. 
 
Taigi nespecifiškų rodiklių suformavimą didžia dalimi lemia ir 
nuoseklios priežastin÷s teorijos, kurios pagrindu formuojama 
tikslų, uždavinių bei juos išreiškiančių rodiklių sistema, nebuvimas 
arba jos spragos. 
 
Rodiklių specifiškumas horizontaliųjų prioritetų (HP) įgyvendinimo 
steb÷senos požiūriu buvo vertinamas pagal esamų rodiklių 
tinkamumą (aktualumą) HP tikslų pasiekimui steb÷ti. Rodiklių 
analiz÷ pateikiama 3 priede, o šioje dalyje trumpai apžvelgiami 
pagrindiniai HP įgyvendinimo steb÷senos aspektai. Pirmiausia HP 
įgyvendinimo steb÷senai aktualiausi yra strateginio konteksto 
rodikliai. Kadangi Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo strategijoje ir veiksmų programose numatyti 4 HP 
(darnus vystymasis, lyčių lygyb÷ ir nediskriminavimas, 
informacin÷ visuomen÷ ir regionin÷ pl÷tra) atitinka strateginius 
nacionalin÷s pl÷tros tikslus, tai ir jų pasiekimą geriausiai išreiškia 
bendri, strateginio konteksto lygio rodikliai. Šiame lygmenyje 
aktualiausi yra neoriginalūs, kokybinių pokyčių bei daugialypiai 
rodikliai, pvz., darbo j÷gos (15–64 m.) aktyvumo ir užimtumo 
lygis, skurdo rizikos lygis, darbo našumas. Antra, laikantis EK 
rekomenduojamo lankstaus požiūrio į HP įgyvendinimą, visų 
produkto lygio rodiklių aktualumas HP požiūriu yra neutralus. Tai 
reiškia, kad HP tikslų gali būti siekiama įvairiomis priemon÷mis ir 
veiklomis. Tačiau, kita vertus, tie patys HP įgyvendinimą 
išreiškiantys rezultato rodikliai gali būti naudojami skirtingų 
veiksmų programų ir jų priemonių steb÷senai HP atžvilgiu, pvz., 
paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo pokytis, sukurtų darbo vietų, 
įsidarbinusių asmenų skaičius. Tod÷l rezultato rodiklių 
specifiškumas yra ypač aktualus HP steb÷senai. Rodiklių skyrimas 
į pogrupius pagal socialines naudos gav÷jų grupes ir regionus 
didina rodiklių aktualumą skirtingų HP įgyvendinimo steb÷senai, 
tod÷l standartizuotų ir į pogrupius išskirstytų rodiklių naudojimas 
HP steb÷senai yra aktualiausias. Galiausiai priemonių lygmens 
rodiklių aktualumas HP steb÷senai priklauso nuo bendro jų 
specifiškumo. 
 
Pagrindin÷s problemos, susijusios su rodiklių specifiškumu HP 
įgyvendinimo steb÷senos požiūriu, yra šios: 
 

• kuo aukštesnis steb÷senos lygmuo, tuo mažesnis 
rodiklių specifiškumas; 

• esama rodiklių sistema n÷ra subalansuota pagal 
atskiras veiksmų programas ir skirtingus HP bei jų 
aspektus; 

• n÷ra numatyta rodiklių integruotai įgyvendinamiems 
HP steb÷ti; 

• nesant rodiklių, iškyla steb÷senos duomenų rinkimo 
problema, kuri yra rimta kliūtis HP įgyvendinimo 
steb÷senai ir poveikio vertinimui. 

 
Apibendrinant esami HP įgyvendinimo steb÷senai aktualūs rodikliai 
yra integruoti į bendrą rodiklių sistemą, tod÷l jiems yra būdingos 
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bendros rodiklių specifiškumo problemos. Vis d÷lto, siekiant 
padidinti jų aktualumą HP įgyvendinimo steb÷senai, reik÷tų geriau 
subalansuoti rodiklius pagal veiksmų programas ir atskirus HP bei 
jų aspektus, didinti rodiklių daugialypiškumą, išskiriant pogrupius, 
gerinti rodiklių (ypač kokybinius pokyčius išreiškiančių rodiklių) 
kokybę ir užtikrinti HP įgyvendinimui aktualių steb÷senos 
duomenų rinkimą. 
 

 
Išmatuojami yra tie rodikliai, kurie išreiškiami kiekybiškai, kurių 
aprašymuose pateikta rodiklio apskaičiavimo metodika, kurie turi 
pradinę ir siekiamą reikšmes. Taigi rodiklių išmatuojamas vertintas 
pagal tokius vertinimo klausimus: 

• Pirma, ar rodiklis turi skaičiais išreikštą kiekybinę 
reikšmę? 

• Antra, ar nustatyta kiekybiškai išreikšta pradin÷ ir 
siektina rodiklio reikšm÷s (priemon÷s įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklio atveju – tik siektina rodiklio 
reikšm÷)? 

• Trečia, ar nurodyta rodiklio apskaičiavimo metodika 
(veiksmų programos įgyvendinimo steb÷senos rodiklio 
atveju – ar rodikliui apskaičiuoti numatyti priemon÷s 
lygio rodikliai; strateginio konteksto rodiklio atveju – ar 
veiksmų programos įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
leis pamatuoti veiksmų programos įgyvendinimo poveikį 
tikslo, išreikšto strateginio konteksto rodikliu, 
įgyvendinimui)? 

 
Kaip parod÷ apibendrintos rodiklių tinkamumo analiz÷s rezultatai, 
visi rodikliai yra išreikšti kiekybiškai, nustatytos (planuojamos 
nustatyti tyrimu) jų pradin÷s ir siekiamos pad÷tys. Tačiau 
abejotina, ar daug kiekybinių reikšmių yra pagrįstos sisteminio ir 
objektyvaus išankstinio vertinimo rezultatais.  
 
Nors steb÷senos rodikliams tarpin÷s institucijos yra parengusios 
aprašymus, kuriuose pateiktas rodiklio paaiškinimas, matavimo 
vienetai, rodiklio apskaičiavimo tipas ir būdas, informacijos 
šaltiniai, taip pat nurodytas rodiklio duomenų rinkimo 
periodiškumas bei už jo įgyvendinimą atsakingos institucijos, 
aprašymuose pateiktos informacijos kokyb÷ ir patikimumas išlieka 
aktuali problema. Apie tai detaliau kalbama kitame ataskaitos 
skyriuje. Rodiklių išmatuojamumui aktualu tai, kad aprašymuose 
ne visada pateikiami išbaigti ir nuoseklūs rodiklių praktinio 
apskaičiavimo būdo ir statistinių metodų aprašymai arba 
pateikiamos nekorektiškos rodiklių apskaičiavimo metodologijos. 
Tai, visų pirma, kelia abejonių d÷l to, ar apskritai pavyks 
apskaičiuoti tam tikrus rodiklius, antra vertus, jeigu pavyks juos 
apskaičiuoti, kiek tokius rodiklius bus galima laikyti patikimais.   

3.2. Rodiklių išmatuojamumo vertinimas ir problemų, 
susijusių su rodiklių išmatuojamumu, išskyrimas 
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Pav. Nr. 21. Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių išmatuojamumas 

 
Šaltinis: sudaryta autorių.  

  
Toliau bus aptariamos pagrindin÷s problemos, susijusios su rodiklių 
matavimu. Iš esm÷s svarbiausias problemas galima grupuoti pagal 
tokias kategorijas:  
 

1. Rodiklių apskaičiavimo būdų išaiškinimo problemos. 
2. Rodiklių apskaičiavimo metodikų pagrįstumo 

(korektiškumo) problemos. 
3. Netinkamo matavimo lygio problemos.  

 
D÷l problemų, susijusių su praktinių rodiklių apskaičiavimo būdų 
išaiškinimu  
 
Kaip rodo apibendrintos rodiklių tinkamumo analiz÷s rezultatai, 
gana dažnai rodikliui išreiškiant sukurtą materialų produktą, 
rodiklio aprašyme n÷ra paaiškinimo, kas įrodo tokio produkto 
sukūrimą (pvz., pirkimo–pardavimo dokumentai, registro įrašai, 
ataskaitos ir pan.) ir kokiomis sąlygomis (kurioje produkto 
gamybos stadijoje) produktas laikomas sukurtu. Analogiška 
pastaba galioja rodikliams, išreiškiantiems suteiktas paslaugas. 
Taigi pirmoji problema yra susijusi su tuo, jog rodiklių 
aprašymuose retais atvejais nurodomos (nurodomos tikslios) 
rodiklių pasiekimo sąlygos. Pvz., rodiklis „techninių galimybių 
studijos, virtusios MTTP stadija ne v÷liau kaip dveji metai po 
projekto įgyvendinimo” aprašyme trūksta paaiškinimo, kada 
techninių galimybių studijas pagrįsta laikyti per÷jusiomis į MTTP 
stadiją (t. y. kas įrodo jų per÷jimą į MTTP stadiją), rodiklio 
„parengti kolektyvinių sutarčių projektai“ aprašyme neišaiškinta, 
kada kolektyvinių sutarčių projektą pagrįsta laikyti parengtu ir t. t. 
 
Antroji problema yra susijusi su nestandartizuota apskaičiuojamų 
rodiklių, kurie išreiškia kokybinį pokytį ir yra matuojami kaip 
procentin÷ dalis, procentinis pokytis (arba procentinių steb÷senos 
rodiklių), apskaičiavimo praktika. Bendras reikalavimas tokiems 
rodikliams yra visiškai išaiškintų bazinio ir pokyčio rodiklių, kurių 
pagrindu išvedama reikiama reikšm÷, nurodymas (arba nuorodos į 
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atitinkamų rodiklių išaiškinimus pateikimas).20 Neretai bazinis ir 
pokyčio rodikliai n÷ra nurodomi arba nurodomas tik vienas jų, 
retais atvejais pateikiami nuoseklūs jų išaiškinimai. Išimtis būtų 
kai kurie SADM administruojamų ŽIPVP 1-ojo prioriteto priemonių 
rodikliai, pvz., „bedarbiai, įdarbinti per 6 m÷nesius po dalyvavimo 
profesinio mokymo ar (ir) remiamojo įdarbinimo programose“, 
„socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi per 6 m÷nesius po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslin÷s grup÷s projektų dalyvių)“ 
ir kt., VRM administruojamų ŽIPVP 4-ojo prioriteto priemonių 
rodikliai, pvz., „mokyme dalyvavusių asmenų (valstyb÷s 
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie 
s÷kmingai baig÷ mokymą ir gavo mokymo pažym÷jimus, dalis“.  

 
Abejonių kyla d÷l rodiklio „klasterio nariai, panaudoję savo versle 
projekto įgyvendinimo metu atliktus tyrimus ir informaciją, – iš 
visų projekto įgyvendinimo metu gavusių tokią informaciją 
branduolio narių“ apskaičiavimo, vadovaujantis rodiklio aprašyme 
pateiktu rodiklių apskaičiavimo būdu. Nors šio rodiklio aprašyme 
nurodytas bazinis ir pokyčio rodikliai, kyla neaiškumų, kaip bus 
skaičiuojamas pokyčio rodiklis „klasterio nariai, panaudoję savo 
versle projekto įgyvendinimo metu atliktus tyrimus ir informaciją“. 
ŪM duomenimis, planuojama atlikti klasterio narių, kuriems tokia 
informacija suteikta, apklausas, už kurias pagrindin÷ atsakomyb÷ 
teks projektų vykdytojams (pastarieji yra atsakingi už rodiklio 
pasiekimą). Visą šią informaciją apie rodiklio apskaičiavimo 
metodiką, taip pat – patikslinimus, kokiu laikotarpiu apklausos bus 
atliekamos, kas jas vykdys ir pan. reikalinga numatyti pokyčio 
rodiklio aprašyme.  
 
SM administruojamų EAVP 4-jo ir 5-ojo prioriteto priemonių 
steb÷senos rodiklių, išreiškiančių kokybinį pokytį, pvz., 
„sumaž÷jusi nešmenų valymo apimtis vandens kelyje E41“, 
„sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais geležinkeliais“, 
„sutrump÷jęs kelion÷s rekonstruotais automobilių keliais laikas“, 
„padid÷jęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių 
kiekis“, „padid÷jęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų krovinių 
kiekis“, „sutaupytas laikas“ apskaičiavimui apskritai neišskirti 
bazinis ir pokyčio rodikliai (rodiklių aprašymuose nurodyta, jog šie 
rodikliai – apskaičiuojami, vadinasi, už jų pasiekimą atsakingi 
projektų vykdytojai).  
 
D÷l problemų, susijusių su rodiklių praktinių apskaičiavimo būdų 
tinkamumu 
 
Trečioji rodiklių išmatuojamumo problema yra susijusi su netikslia 
indeksų (agreguotų rodiklių)21 apskaičiavimo metodologija. Indeksų 
apskaičiavimo būdas yra santykinai sud÷tingesnis, nes, pirma, 
būtina apskaičiuoti atskirų indeksą sudarančių rodiklių reikšmes ir, 
antra, tinkamai išvesti galutinį dydį. Deja, dažniausiai tokių 
rodiklių aprašymuose numatoma tik vieno iš indekso komponentų 
apskaičiavimo metodika. Pvz., rodiklis „valstyb÷s institucijų, 
užtikrinančių Lietuvos interesų atstovavimą ES institucijose, 
geb÷jimų stiprinimas išplečiant Lietuvos naryst÷s ES poveikio 

                                           
 
 

20 2009 m. geguž÷s 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-159 „D÷l Veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“. 

21 Indeksai – sud÷tiniai rodikliai, apskaičiuojami daugiau nei vieno rodiklio reikšmių pagrindu, taikant 
atitinkamą (iš anksto žinomą) galutinio dydžio apskaičiavimo formulę. 

Rodiklių 
apskaičiavimo 
procedūrų 
tinkamumo 
(korektiškumo) 
problemos 
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vertinimo mastą ir gerinant kokybę“ išreiškia du savo esme 
skirtingus tikslus – Lietuvos naryst÷s ES poveikio vertinimų 
apimties didinimo ir naryst÷s ES poveikio vertinimų kokyb÷s 
gerinimo – ir, atitinkamai, gali būti skaidomas į du atskirus 
rodiklius. Taigi šis rodiklis tur÷tų būti apskaičiuojamas kaip 
indeksas, t. y. akumuliuojant atskirų rodiklių reikšmes. Gerosios 
indekso apskaičiavimo praktikos pavyzdys būtų EAVP 2-ojo 
prioriteto priemon÷s „Asistentas-3“ įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklis „konsultuotų įmonių eksporto ir (arba) darbo našumo 
padid÷jimas“.  
 

Pav. Nr. 22. Gerosios indekso apskaičiavimo praktikos pavyzdys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis priemon÷s „Asistentas-3“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 
4 priedu. 
Pastaba: rodiklio aprašyme reikalinga patikslinti galutin÷s reikšm÷s apskaičiavimo formulę, 
nurodant, kaip akumuliuojami tos pačios įmon÷s eksporto padid÷jimo ir darbo našumo padid÷jimo 
dydžiai (koeficiento F1 apskaičiavimas). 

 
Ketvirta, pasitaiko rodiklių, kurių apskaičiavimo metodikos 
neatitinka jų apibr÷žimo. Kitaip tariant, rodiklių apskaičiavimas yra 
nukreiptas į visiškai kitų produktų, paslaugų ar rezultatų nei 
numatyta rodiklio apibr÷žimu matavimą. Pavyzdžiui, ŽIPVP 4-ojo 
prioriteto VRM administruojamos priemon÷s rodiklis „valstyb÷s 
institucijų, užtikrinančių Lietuvos interesų atstovavimą Europos 
Sąjungos institucijose, geb÷jimų stiprinimas, išplečiant Lietuvos 
naryst÷s Europos Sąjungoje poveikio vertinimo mastą ir gerinant 
kokybę“ apskaičiuojamas, sumuojant mokymuose, stažuot÷se, 
seminaruose ir renginiuose dalyvavusius asmenis. Taigi 
planuojama matuoti poveikio vertinimų apimtį ir kokybę, o realiai 
matuojamas žinias ir kompetencijas patobulinusių asmenų 
skaičius.   
 
Penktoji problema yra ta, kad kai kuriems uždavinio lygio veiksmų 
programos įgyvendinimo steb÷senos rodikliams apskaičiuoti 
nenumatytos rodiklių reikšm÷s priemonių lygiu. 
 
 
 
 
 

VP2-2.2-ŪM-03-V-R priemon÷s „Asistentas-3“ rodiklio „konsultuotų įmonių eksporto ir 
(arba) darbo našumo padid÷jimas“ apskaičiavimo būdas 

 
1. Numatomas įmonių eksporto pokyčio apskaičiavimo būdas 
 

F=(B-A)/A*100 proc.  
 
F – konsultuotų įmonių eksporto pokytis procentais 
A – konsultuotų įmonių eksporto verčių suma paraiškos pateikimo metais 
B – konsultuotų įmonių eksporto verčių suma atsiskaitomaisiais metais 

 
2. Numatomas įmon÷s darbo našumo pokyčio apskaičiavimo būdas 

 
F=(B-A)/A*100 proc. 
F – konsultuotos įmon÷s darbo našumo pasikeitimas procentais 
A – įmon÷s darbo našumas paraiškos pateikimo metais 
B – įmon÷s darbo našumas atsiskaitomaisiais metais 

 
3. Numatomas galutinio dydžio apskaičiavimo būdas 
 
Bendras visų projekte dalyvavusių įmonių darbo našumo ir eksporto padid÷jimas G skaičiuojamas 
kaip aritmetinis vidurkis:  

G=(F1+...+Fn)/N 
N – konsultuotų įmonių skaičius 
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Lentel÷ Nr. 22. Programos įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, kurių apskaičiavimas komplikuojasi 
d÷l rodiklių priemonių lygiu nenumatymo arba jų numatymo kitų uždavinių įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemose, pavyzdžiai 

Veiksmų programa, 
uždavinys, programos 
įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklis 

Priemonių lygiu 
nematuojamas 

(arba 
matuojamas kaip 

nacionalinis 
rodiklis) VP 
rodiklis  

Rodikliai integruoti į 
kitą uždavinį 

įgyvendinančių 
priemonių steb÷senos 

rodiklių sistemą 

ŽIPVP, 2-ojo prioriteto 1 
uždavinys „Tobulinti ir 
stiprinti mokymosi visą 
gyvenimą institucinę 
sistemą“ 

Rezultato rodiklis: 
 Dalis mokinių, kurie mokosi 
pagal profesinio mokymo 
programas (ISCED 2–4 
lygis), kurios buvo įvertintos 
išoriniu vertinimu  

 
� 

 

ŽIPVP, 2-ojo prioriteto 1 
uždavinys „Tobulinti ir 
stiprinti mokymosi visą 
gyvenimą institucinę 
sistemą“  

Produkto rodiklis: 
Pateiktų profesinio mokymo 
programų (ISCED 2–4 lygis), 
kurios buvo įvertintos išoriniu 
vertinimu, skaičius 

 
� 

 

ŽIPVP, 2-ojo prioriteto 1 
uždavinys „Tobulinti ir 
stiprinti mokymosi visą 
gyvenimą institucinę 
sistemą“  

Produkto rodiklis: 
Švietimo institucijų, kurios 
diegia kokyb÷s vadybos 
sistemas, skaičius ir dalis nuo 
visų švietimo institucijų, iš 
kurių: 
- profesinio mokymo 
institucijos (ISCED 2–4 
lygis); 
- aukštosios mokyklos 
(ISCED 5–6 lygis)  

 
� 

 

SSVP, 1-ojo prioriteto 2 
uždavinys „Sudaryti 
prielaidas spartesnei ūkin÷s 
veiklos diversifikacijai kaimo 
vietov÷se“ 

Rezultato rodiklis: 
Pritraukta privačių investicijų  

 
� 

 

EAVP, 3-iojo prioriteto 1 
uždavinys „Pl÷toti 
elektroninius sprendimus, 
didinant viešojo sektoriaus 
institucijų efektyvumą, ir 
skatinti elektroninio verslo 
iniciatyvas šalyje“ 

Rezultato rodiklis: 
Verslo įmonių, 
pardavin÷jančių prekes ar 
paslaugas internetu, dalies 
padid÷jimas  

 
� 

 

EAVP, 3-iojo prioriteto 1 
uždavinys „Pl÷toti 
elektroninius sprendimus, 
didinant viešojo sektoriaus 
institucijų efektyvumą, ir 
skatinti elektroninio verslo 
iniciatyvas šalyje“ 

Produkto rodiklis: 
Paremtų projektų, skirtų 
elektroninio verslo pl÷trai, 
skaičius 

 
� 

 

EAVP, 3-iojo prioriteto 1 
uždavinys „Sukurti tolygią ir 
saugią elektroninių tinklų 
infrastruktūrą šalyje“ 

Rezultato rodiklis: 
Interneto vartotojų, internete 
susiduriančių su saugos 
problemomis, dalies 
sumaž÷jimas  

 
� 

 

EAVP, 1-ojo prioriteto 2 
uždavinys „Padidinti viešojo 
sektoriaus MTTP veiklos 
efektyvumą ir prieinamumą 
įmon÷ms“ 

Rezultato rodiklis: 
Pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys 
tarp tyrimų institucijų ir MVĮ 

  
� 

EAVP, 1-ojo prioriteto 2 
uždavinys „Padidinti viešojo 
sektoriaus MTTP veiklos 
efektyvumą ir prieinamumą 
įmon÷ms“ 

Rezultato rodiklis: 
Bendros darbo vietos 
mokslinių tyrimų srityje 

  
� 

ŽIPVP, 3-iojo prioriteto 2 
uždavinys "Pad÷ti didinti 
tyr÷jų skaičių ir mažinti jų 
amžiaus vidurkį Lietuvoje" 

Produkto rodiklis: 
Pagal darbo sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų 
(išskyrus studentus) skaičius: 
 a) viešajame sektoriuje; 
 b) MVĮ 

  
� 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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Šešta, pamin÷tina, kad kai kurių strateginio konteksto rodiklių 
atžvilgiu intervencijų poveikis yra labai netiesioginis (arba 
apskritai abejotinas). Pavyzdžiui, labai abejotina ŽIPVP ir SSVP 
įtaka vidutiniam iš÷jimo iš darbo rinkos amžiui (be to, nelabai 
aišku, ko tiksliai siekiama šiuo strateginio konteksto rodikliu – 
vidutinį iš÷jimo iš rinkos amžių didinti ar mažinti). Poveikiui kai 
kuriems iš socialinių ir ekonominių tikslų įvertinti esama veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos sistema yra nepakankamai 
gerai išvystyta.  
 
Pavyzdžiui, didžioji dalis strateginio konteksto rodiklių, prie kurių 
įgyvendinimo ketinama prisid÷ti įgyvendinant SSVP 2-ojo 
prioriteto priemones, išreiškia gyventojų (skirtingų tikslinių 
grupių), užimtumo didinimo siekius, kai tuo tarpu pagal priemones 
dominuoja intervencijos į švietimo, socialinę, sveikatos priežiūros 
infrastruktūrą ir VP lygiu stebimi tik naudos gav÷jai iš tokių 
investicijų (t. y. poveikis jų užimtumui iš esm÷s n÷ra stebimas). 
Kaip jau min÷ta, SSVP 2-ojo prioriteto uždavinių (3-iojo uždavinio 
„Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos 
suderinamumą, pagerinti darbo j÷gos kvalifikaciją ir paskatinti 
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką“ ir 4-
ojo uždavinio „Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių integraciją į 
visuomenę ir darbo rinką“) steb÷senos rodiklių sistemose trūksta 
rodiklių, kurių pagrindu būtų stebimas asmenų, kuriems skirtos 
socialin÷s paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimas į 
darbo rinką, taip pat trūksta rodiklių, skirtų matuoti priemon÷s 
tiksle numatytam žmonių su negalia darbingumo ir profesin÷s 
kompetencijos atkūrimui arba didinimui, jų integracijai į darbo 
rinką, užimtumui ir lygioms galimyb÷ms. Ne mažiau abejonių kelia 
SSVP įgyvendinimo poveikis savižudybių skaičiaus sumažinimui. 
Pagal SSVP 2-ąjį prioritetą remiamos investicijos į psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tobulinimą, tačiau tam, kad 
būtų galima įvertinti intervencijų poveikį savižudybių skaičiaus 
maž÷jimui, reik÷tų VP lygiu steb÷ti suteiktas paslaugas psichikos 
sveikatos priežiūros srityje, o ne pacientus, kuriems teoriškai 
pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ d÷l investicijų į 
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimą.  
 
D÷l problemų, susijusių su netinkamu rodiklių matavimo lygiu 
 
Septinta, dar viena ypač aktuali problema – pasirinktas 
netinkamas priemon÷s įgyvendinimo rezultatų matavimo lygis, kas 
kelia gr÷smę rodiklių apskaičiavimui ir jų patikimumui. 
 
Kaip parod÷ apibendrintos rodiklių tinkamumo analiz÷s ir atvejo 
studijų rezultatai, kai kurių rezultato lygio rodiklių surinkimas iš 
projektų vykdytojų ir apskaičiavimas, remiantis pateiktais rodiklių 
skaičiavimo būdų išaiškinimais, kelia abejonių d÷l būsimo rezultatų 
patikimumo. Vienas iš pavyzdžių būtų ŪM administruojamų EAVP 
1-ojo prioriteto priemonių įgyvendinimo papildomi (nacionaliniai) 
rodikliai, kuriais skaičiuojami projektų rezultatai pra÷jus 2–3 
metams po projektų įgyvendinimo (pvz., klasterio įmonių apyvarta 
pra÷jus 3 metams, sukurtos darbo vietos ir pan.). Pastarieji 
rodikliai pretenduoja nebe į rezultato, o į poveikio lygmens 
rodiklius, kurių skaičiavimas negal÷tų būti patik÷tas projektų 
vykdytojams, kaip ir netur÷tų būti sudarytos sąlygos projektų 
vykdytojams savarankiškai interpretuoti, kurie rodikliai (pra÷jus 3 
metams) bus pasiekti būtent d÷l priemon÷s poveikio. Renkant 

Netinkamo 
intervencijų 
poveikio 
matavimo lygio 
problemos 
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rezultato lygio rodiklius iš projektų vykdytojų, būtina atkreipti 
d÷mesį į tai, kad paramos gav÷jų motyvacija ir technin÷s 
galimyb÷s teikti informaciją apie rodiklius yra sąlyginai žemi. 
Vidutinio – ilgojo laikotarpio rezultatus bei poveikį reik÷tų vertinti, 
remiantis išsamiais moksliniais tyrimais, ekonometrinio 
modeliavimo pagalba. Šiuo tikslu vertinga tobulinti tam tikrų 
mikroduomenų, kurie v÷liau būtų naudingi sudarant 
ekonometrinius modelius, rinkimą (pavyzdžiui, viešųjų pirkimų 
informacijos rinkimą). Toliau esančioje lentel÷je pateikta daugiau 
poveikio lygio rodiklių, kurie matuojami projektų lygiu, pavyzdžių.  
 

Lentel÷ Nr. 23. Rodiklių, kurie labiau tinkami matuoti intervencijų poveikiui (ir kuriems 
apskaičiuoti būtų tikslinga atlikti poveikio vertinimus) pavyzdžiai 

Veiksmų programos prioritetas Pavyzdžiai 
ŽIPVP 1 prioritetas „Kokybiškas 
užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ 

Migracijos saldo 

ŽIPVP 4 prioritetas „Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 
didinimas“  

Valstyb÷s institucijų ir įstaigų, užtikrinančių atstovavimą Lietuvos 
interesams ES institucijose, geb÷jimų stiprinimas išplečiant Lietuvos 
naryst÷s ES poveikio vertinimą ir gerinant kokybę; prad÷ta profesinio 
mokymo tinklo optimizavimo reforma; veikiant mokslo ir studijų 
steb÷senos ir analiz÷s sistemai patobulintas strateginis valdymas 
mokslo ir studijų srityje; kt. 

EAVP 1 prioritetas „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ 

Sukurta ilgalaikių tyr÷jų ir pagalbinio personalo darbo vietų per 3 
metus po projekto įgyvendinimo; klasterio nariai, panaudoję savo 
versle projekto įgyvendinimo metu atliktus tyrimus ir informaciją; 
sukurtos naujos technologin÷s įmon÷s; smulkiojo ir vidutiniojo verslo 
subjektai, panaudoję savo versle konsultacijų metu gautas 
rekomendacijas per 2 metus po projekto įgyvendinimo; kt. 

EAVP 2 prioritetas „Verslo 
produktyvumo didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas“ 

Lietuvos žinomumo padid÷jimas; sukurtos ilgalaik÷s darbo vietos; kt. 

EAVP 3 prioritetas „Informacin÷ 
visuomen÷ visiems“ 

Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias 
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų 
sukūrimo; gyventojai, žinantys apie per÷jimo nuo analoginio 
antžeminio transliavimo prie skaitmeninio transliavimo procesą; 
gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetain÷se, dalies 
padid÷jimas (palyginti su 2005 m. rodikliu), kt. 

EAVP 4 prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ 
infrastruktūra“ 

Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pager÷jo 
tiekimo kokyb÷; kt. 

EAVP 5 prioritetas „Transeuropinių 
transporto tinklų pl÷tra” 

Padid÷jęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis; 
padid÷jęs TEN-T tinklo geležinkelių keliais gabentų krovinių kiekis; 
padid÷jęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų krovinių kiekis; padid÷jęs 
Klaip÷dos geležinkelio mazgo paj÷gumas; padid÷jęs ro-ro, ro-PAX 
laivais gabenamų keleivių kiekis; kt. 

SSVP 2-asis prioritetas „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: 
sveikatos, švietimo ir socialin÷ 
infrastruktūra“ 

Pacientai, kuriems pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷; 
naudos gav÷jai iš investicijų į švietimo / socialinę infrastruktūrą.  

Šaltinis: sudaryta autorių.  
Pastaba: rodikliai, matuojantys pacientus, kuriems pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷, bei naudos 
gav÷jus iš investicijų į švietimo / socialinę infrastruktūrą gali būti laikomi tiek rezultato, tiek poveikio 
rodikliais,  priklausomai nuo intervencijos logikos. Pavyzdžiui, jeigu pagal priemonę remiamos investicijos į 
produktus (pvz., diagnostinę medicinos įrangą, kompiuterinę įrangą ir kt.), pacientų, kuriems pager÷jo 
sveikatos paslaugų kokyb÷, skaičius yra poveikio lygio rodiklis, tuo tarpu rezultato – suteiktų paslaugų, jų 
kokyb÷s ir prieinamumo steb÷sena yra trūkstama grandis. Priešingai, jeigu produkto lygiu matuojamos 
paslaugų teikimas, rezultato lygiu gali būti skaičiuojami pacientai, naudos gav÷jai iš investicijų į sveikatos, 
socialinę ir švietimo infrastruktūrą.  

 
Sunkumai, susiję su rodiklių, išreiškiančių asmenų dalyvavimą 
mokymuose, apskaičiavimu  
 
Asmenų dalyvavimą mokymuose, s÷kmingai baigusiuosius 
mokymus ir įgytų kompetencijų pritaikymą praktikoje 
matuojančius rodiklius pagrįsta laikyti vienais pagrindinių ŽIPVP 
rodiklių. Norint atlikti kokybiškus šių steb÷senos rodiklių skaitinių 
reikšmių palyginimus, ypač aktualu peržiūr÷ti šių rodiklių duomenų 
rinkimo bei agregavimo procedūras, duomenų šaltinius, 
standartizuoti rodiklių apskaičiavimo principus.  

 

Sunkumai, susiję 
su asmenų 
dalyvavimą 
mokymuose 
išreiškiančių 
rodiklių 
apskaičiavimu 



 64 

Kaip rodo Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 
prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo rezultatai, 
praktiniai ŽIPVP rodiklių, matuojančių asmenų mokymąsi, 
kompetencijų įgijimą ir jų taikymą praktikoje22 duomenų rinkimo ir 
apdorojimo instrumentai kol kas n÷ra pilnai sukurti, tod÷l gali kilti 
problemų apskaičiuojant rodiklius.  
 

 
Problemos, susijusios su produkto rodiklio „mokymuose dalyvavusių 

asmenų skaičius“ apskaičiavimu 
 
Sunkumai, nustatant rodiklio reikšmes pagal tikslines grupes 
 
Produkto lygmens rodiklio reikšm÷, matuojant priemonių įgyvendinimą, 
turi būti nustatyta pagal ŽIPVP programoje apibr÷žtas tikslines grupes. 
Mok÷jimo prašymo formoje steb÷senos rodikliai neregistruojami pagal 
tikslines grupes. Iš mok÷jimo prašymų steb÷senos rodiklių reikšm÷s 
registruojamos SFMIS taip pat ne pagal tikslines grupes, o kaip bendras 
mokymų dalyvių skaičius.  
 
Mok÷jimo prašymuose projektų vykdytojai teikia tokias steb÷senos 
rodiklių reikšmes, kokios yra nurodytos projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse. Tod÷l tam, kad rodikliai būtų nustatomi pagal 
tikslines grupes, paraiškoje projektų vykdytojų pateiktas numatomas 
mokymų dalyvių skaičius pagal tikslines grupes tur÷tų būti įtrauktas į 
projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Mok÷jimo prašymo forma 
ir SFMIS turi būti papildyti funkcionalumu, leidžiančiu įvesti steb÷senos 
rodiklius pagal tikslines grupes.  
 
Sunkumai, susiję su mokymų apimties skaičiavimu 
 
Mokymų apimtis yra svarbi, vertinant mokymo projektų efektyvumą 
(skirtų l÷šų ir pasiekimų santykį) bei mokymų kokybę. Siekiant panaudoti 
duomenis apie mokymų lankomumą ir mokymų apimtį ne vien projektų 
patikrai, bet ir steb÷senai bei vertinimui, duomenys turi būti agreguotini. 
Tam, kad duomenis būtų galima apibendrinti ir analizuoti, jie turi būti 
renkami vienodu formatu. Šiuo metu duomenys apie mokymų dalyvių 
mokymosi apimtį skirtingose išlaidų pagrindimo formose apibr÷žiami 
skirtingai: mokymų apimtis gali būti pateikiama pasirinktinai – 
valandomis arba dienomis. Siūlytina įvesti bendrą mokymų apimties 
traktavimą akademin÷mis valandomis.  
 
Problemos, susijusios su rezultato rodiklio „pažym÷jimus gavusių mokymų 

dalyvių dalis“ apskaičiavimu 
 
Sunkumai, susiję su unikalių dalyvių, gavusių baigimo pažym÷jimus, 
nustatymu 
 
Rodiklio „s÷kmingai baigusių mokymus mokymų dalyvių dalis“ nustatymui 
turi būti prieinama informacija apie visus unikalaus mokymų dalyvio 
įgytus kursų baigimo pažym÷jimus per visą mokymų laikotarpį. Pagal 
mok÷jimo prašymo formą asmenų, s÷kmingai baigusių mokymus ir 
gavusių pažym÷jimus, procentas yra teikiamas kaip pasiekta steb÷senos 
rodiklio reikšm÷, pildant mok÷jimo prašymą. Kartu su mok÷jimo prašymu 
projektų vykdytojai teikia mokymų baigimo pažym÷jimus, kaip išlaidas 
pagrindžiantį dokumentą. 
 
Taigi kol kas kyla sunkumų, susiejant pažym÷jimo gavimą su unikaliu 
dalyviu. Siūlytina projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestin÷je 
nurodyti, ar po mokymų teikiamas pažym÷jimas ir ar pažym÷jimas 
gautas. Lankomumo suvestin÷je nurodant, ar baigus mokymus buvo 
gautas pažym÷jimas, susidarys galimyb÷ nustatyti asmenų, s÷kmingai 
baigusių mokymus ir gavusių pažym÷jimus, skaičių. Taip pat tai leis 

                                           
 
 

22 Kompetencijų taikymą praktin÷je veikloje matuojantys rodikliai numatyti SADM ir VRM priemon÷se. 
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išskirti s÷kmingai baigusius asmenis, skaičiuojant rezultato rodiklį 
„s÷kmingai mokymą baigusių asmenų (nestatutinių valstyb÷s tarnautojų, 
statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, 
pra÷jus 6 m÷nesiams po mokymo pabaigos, dalis“. 
 
Problemos, susijusios su rezultato rodiklio „s÷kmingai mokymą baigusių 
asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, pra÷jus 6 m÷nesiams po mokymo 

pabaigos, dalis“ apskaičiavimu 
 
Sunkumai, susiję su unikalių dalyvių, dalyvavusių mokymuose, pasiekimu 
mokymų naudingumo tyrimo tikslais 
 
Matuojant, kokia dalis s÷kmingai baigusių mokymus mokymų dalyvių 
pritaik÷ žinias, turi būti numatyta galimyb÷ identifikuoti unikalius 
dalyvius, s÷kmingai baigusius mokymus (nes vertinimo eigoje tokia 
informacija tur÷s būti renkama tiesiogiai iš mokymų dalyvių). Šiuo metu, 
pvz., VRM administruojamų priemonių atveju, numatyta rinkti tik 
mokymų dalyvių telefono numerius. Mokymų dalyvių kontaktai yra 
saugomi elektroniniu formatu (projekto dalyvių mokymų lankomumo 
suvestin÷se) ir popieriniu formatu (renginio dalyvių sąrašai).  
 
Kontaktin÷ informacija, saugojama popieriniu formatu ir tik viena forma 
(telefono numeris), labai apriboja galimus steb÷senos ir vertinimo būdus, 
reikalauja daugiau laiko ir žmogiškųjų išteklių tyrimui atlikti. Augant 
poreikiui vertinti mokymų naudą, ribotas kontaktin÷s informacijos 
prieinamumas bus didel÷ problema. Tod÷l mokymų dalyvių kontaktin÷s 
informacijos prieinamumas, naudojimo tikslai ir apribojimai turi būti 
teisiškai apibr÷žti projektų įgyvendinimo dokumentuose. Taigi būtų 
pravartu rinkti ne tik mokymų dalyvių telefono numerius, bet ir 
elektroninio pašto adresus. 
 

Siūlymai d÷l geresnio duomenų apie mokymo dalyvius prieinamumo 
efektyvesn÷s steb÷senos tikslais 

 
Tam, kad duomenys būtų panaudojami efektyviai steb÷senai, jie turi būti 
ne vien surenkami, tačiau laikomi standartizuotoje, prieinamoje formoje. 
SFMIS talpinama tik dalis duomenų apie projektus, susijusių su mokymo 
dalyviais. Kartu su mok÷jimo prašymais įgyvendinančiai institucijai 
pateikiami detalūs duomenys, susiję su asmenų dalyvavimu mokymuose, 
– mokymų trukm÷, lankomumas, darboviet÷, tikslin÷ grup÷, kontaktai. 
Tačiau šie duomenys n÷ra registruojami tarpin÷ms ir vadovaujančiajai 
institucijai prieinamoje sistemoje. Ribotas duomenų prieinamumas 
apribos šių duomenų taikymą programos steb÷senai ir vertinimui.  
 
Bendra ESF dalyvių duomenų baz÷ padidintų steb÷senos efektyvumą. 
Galima būtų paprasčiau atlikti rezultatų rodiklio „asmenų, kurie pritaiko 
žinias po mokymų“ matavimą. Tai padidintų priemonių suderinamumą, 
jeigu asmuo mokosi kelių skirtingų priemonių l÷šomis. Šiuo metu n÷ra 
galima suderinti rodiklių reikšmių, apskaičiuojamų skirtingos to paties 
uždavinio priemon÷s. Pvz., jeigu asmuo mokosi savo darboviet÷s 
vykdomame projekte ir kelia kvalifikaciją profesin÷s etikos arba Europos 
Sąjungos reikalų srityje priemon÷s „Kvalifikacijos tobulinimas Europos 
Sąjungos reikalų ir tarnybin÷s etikos srityse" l÷šomis.23  
 

 
Taip pat pamin÷tina, kad kartais rodikliais linkstama matuoti 
procesus, kurie yra neapibr÷žti ir sunkiai išmatuojami kiekybiškai. 
Tipiškiausi tokių rodiklių pavyzdžiai būtų ŽIPVP priemon÷s „Viešųjų 
politikų reformų skatinimas“ produkto rodiklis „prad÷ta profesinio 
mokymo tinklo optimizavimo reforma“ ir rezultato rodiklis „veikiant 
mokslo ir studijų steb÷senos ir analiz÷s sistemai patobulintas 
strateginis valdymas mokslo ir studijų srityje“ bei kt. Šią problemą 

                                           
 
 

23 VPVI, „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių 
vertinimo ataskaita“, 2010.  

Procesus 
išreiškiančių 
rodiklių 
matavimo 
problematika 
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daugeliu atvejų lemia neapibr÷žtos, daugiamat÷s priemonių tikslų 
/ uždavinių formuluot÷s. 

 
 
Pakartotinai apskaičiuotas rodiklis turi būti toks pat, kaip ir 
pirmąkart. Patikimumą sukuria aiškūs, vienareikšmiški, lengvai 
interpretuojami rodiklių apibr÷žimai, vienareikšmiška ir nekintanti 
duomenų rinkimo ir agregavimo metodologija, palankūs duomenų 
rinkimo ir apdorojimo instrumentai.  
 
Vertinant priemonių rodiklių patikimumą, buvo keliami tokie 
vertinimo klausimai: 

• Pirma, ar išaiškintas (tinkamai išaiškintas) rodiklio 
apibr÷žimas, jo apskaičiavimo būdas bei juose 
vartojamos sąvokos? 

• Antra, ar nurodyti patikimi rodiklio duomenų šaltiniai? 
 
Programos įgyvendinimo rodiklių patikimumas vertintas keliant 
klausimą, ar priemonių lygiu surinktos steb÷senos rodiklių 
reikšm÷s sudaro sąlygas kokybiškam uždavinio lygio rodiklių 
apskaičiavimui.  
 

Lentel÷ Nr. 24. Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių patikimumas 

 
 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Atlikus apibendrintą rodiklių patikimumo analizę nustatyta, kad ne 
mažiau kaip 2 proc. kiekvieno iš veiksmų programų prioritetų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių yra nepakankamai aiškiai 
apibr÷žti ir nuoseklūs, o jų duomenų šaltiniai – nenurodyti arba 
klaidingi.  
 
Nors steb÷senos rodikliams tarpin÷s institucijos yra parengusios 
aprašymus, kuriuose pateiktas rodiklio paaiškinimas, matavimo 
vienetai, rodiklio apskaičiavimo tipas ir būdas, informacijos 
šaltiniai, taip pat nurodytas rodiklio duomenų rinkimo 
periodiškumas bei už jo įgyvendinimą atsakingos institucijos, 
aprašymuose pateiktos informacijos kokyb÷ ir patikimumas, 
rodiklių apskaičiavimo veiksmų korektiškumas išlieka aktuali 
problema.  

3.3. Rodiklių patikimumo vertinimas ir problemų, 
susijusių su rodiklių patikimumu, išskyrimas 

Rodiklių 
patikimumo 
vertinimo 
klausimai 
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Apibendrinant bazin÷s rodiklių tinkamumo analiz÷s ir atvejo studijų 
rezultatus, galima išskirti tam tikras aktualiausias rodiklių 
patikimumo problemas, kurios pristatomos toliau. 
 
Visų pirma, tik nedidel÷s dalies rodiklių aprašymuose pateikiami 
nuoseklūs, išbaigti rodiklių apibr÷žimai ir reikšmių apskaičiavimo 
metodologijos išaiškinimai.  
 

Pav. Nr. 23. Nenuoseklaus rodiklio metodologijos išaiškinimo pavyzdžiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis VP1-1.1-SADM-03-V priemon÷s „Įmonių socialin÷ 
atsakomyb÷“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedu, VP1-4.2-VRM-03-V priemon÷s 
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ steb÷senos rodiklių aprašymu 
(suteiktu Finansų ministerijos). 

 
Pav. Nr. 24. Nuoseklaus rodiklio metodologijos išaiškinimo pavyzdys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis VP3-3.1-AM-01-V priemon÷s „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros 
kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedu. 

 
Praktinių rodiklių apskaičiavimo būdų patikimumą mažina 
nepateikti arba pateikti netikslūs sąvokų, vartojamų rodiklių 
paaiškinimuose ir jų skaičiavimo būdų aprašymuose, išaiškinimai. 
Pavyzdžiui, nepaaiškinta, kokios įmon÷s laikomos patiriančiomis 
sunkumų. Atviros prieigos mokslin÷s komunikacijos ir informacijos 
centrai aiškinami kaip centrai, numatyti nacionalin÷se programose 
ir kt. dokumentuose, kurių steigimui ir pl÷trai skiriama parama 
pagal prioriteto priemones; sukurtos elektronin÷s paslaugos 
aiškinamos kaip konkrečios priemon÷s l÷šomis sukurtos ir realiai 
veikiančios elektronin÷s paslaugos, kas yra netikslu. 
 
Taip pat pastebimi skirtingi analogiškų sąvokų apibr÷žimai ir jų 
interpretavimas. Pvz., skiriasi daugiabučių namų apibr÷žimas AM 
administruojamų priemonių ir VRM administruojamų priemonių 
rodiklių aprašymuose. Skirtingose priemon÷se nevienodai 
apibr÷žiama ir interpretuojama „tyr÷jo“ samprata: kai kuriose 

Rodiklių 
patikimumo 
problematika 

SADM administruojamos priemon÷s „Įmonių socialin÷ atsakomyb÷“ rodiklio „įmon÷s, 
parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas” aprašyme paaiškinama socialin÷s 
ataskaitos samprata (socialin÷ ataskaita – tai metin÷ įmon÷s veiklos ir jos rezultatų 
ataskaita, atspindinti įmon÷s socialiai atsakingo verslo rezultatus), nurodomos rodiklio 
pasiekimo sąlygos (rodiklis laikomas pasiektu, kai įmon÷s parengia ir paskelbia socialines 
ataskaitas interneto svetain÷je http://www.globalcompact.lt/undp/list_reports, 
pasaulin÷je svetain÷je www.unglobalcompact.org arba atskirų įmonių svetain÷se. Tačiau 
apraše nenurodoma, kokiu laikotarpiu paskelbtos ataskaitos yra matuojamos. 
 
VRM administruojamos priemon÷s „Viešojo administravimo subjektų sistemos 
tobulinimas“ rodiklio „sukurta viešojo administravimo steb÷senos sistema“ aprašyme 
pateikiamas paaiškinimas, kaip supranta viešojo administravimo subjektų steb÷senos 
sistema, tačiau reikalingas patikslinimas, kada tiksliai sistema bus laikoma sukurta: 
sukūrus VA subjektų steb÷senos modelį, įdiegus steb÷senos sistemą ar kt.? 

AM administruojamos priemon÷s „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų“ rodiklio 
„gyvenamosios vietov÷s, kuriose renovuota/ pastatyta vandens tiekimo ir/ ar nuotekų 
sistema“ aprašyme vienareikšmiškai apibr÷žiamas matavimo objektas, nuosekliai 
aprašomi praktiniai rodiklio apskaičiavimo principai. 

 
„LR gyvenamosios vietov÷s skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto 
gyvenamosioms vietov÷ms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietov÷ms 
priskiriami miesteliai ir kaimai. (LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas 
(Žin., 1994, Nr. 60-1183). Gyvenamoji vietov÷, nepriklausomai nuo projektų skaičiaus, 
sudaro vieną vienetą. Gyvenamoji vietov÷, kurios teritorijoje ar jos dalyje renovuotas/ 
pastatytas bent vienas vandens tiekimo ir/ ar nuotekų sistemos elementas, skaičiuojama 
kaip vienas vienetas. Vandens tiekimo ir/ ar nuotekų sistemą sudaro šie elementai: 
geriamojo vandens tiekimo tinklai, vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų surinkimo tinklai, 
nuotekų valymo įrenginiai. Renovuota/ pastatyta sistema laikoma pasirašius statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti aktą“. 
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priemon÷se į tyr÷jų sampratą doktorantai įtraukiami, kitose – ne, 
priklausomai nuo poreikių.  
 
Antra, dalies priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
aprašymuose nepateikiami arba pateikiami netikslūs rodiklių 
duomenų šaltiniai. Pavyzdžiui, rodiklio „techninių galimybių 
studijų, virtusių MTTP stadija ne v÷liau kaip dveji metai po 
projekto įgyvendinimo, – iš visų galimybių studijų“ pirminis 
duomenų šaltinis – dokumentai, įrodantys, kad technin÷ galimybių 
studija per÷jo į MTTP stadiją, yra nekonkretus. Kai neįmanoma 
nurodyti standartizuotų duomenų šaltinių, naudinga nurodyti 
galimų šaltinių pavyzdžius. Galutin÷ projekto įgyvendinimo 
ataskaita yra tinkamas pirminis duomenų šaltinis tik tiems 
rodikliams, kurie išreiškia projektų įgyvendinimą.  
 
Trečia, skiriasi skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau tą pačią 
prasmę turinčių rodiklių skaičiavimo metodikos. Tai ypač aktualu 
programos įgyvendinimo (uždavinio lygio) rodiklių, kurių reikšm÷s 
agreguojamos priemonių rodiklių pagrindu, patikimumui ir, 
atitinkamai, pagrindinių rodiklių, kurie apskaičiuojami programos 
įgyvendinimo rodiklių (prioritetų / uždavinių lygmeniu apskaičiuotų 
rodiklių) pagrindu, patikimumui.  
 

 
Problemos, susijusios su rodiklio „pritraukta privačių investicijų“ 

patikimumu 
 

Kaip numatyta Europos Komisijos rekomendacijose d÷l steb÷senos 
rodiklių, turi būti užtikrinta galimyb÷ agreguoti bent keletą rodiklių iš 
priemon÷s lygmens į prioriteto ir programos lygmenis.24 Pagrindinis 
programos lygio rodiklis numatytas EAVP. Šiuo rodikliu matuojamas 
pritrauktų privačių investicijų skaičius. Pritrauktos privačios investicijos 
taip pat yra pagrindinis dviejų EAVP prioritetų („Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ bei 
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“) 
įgyvendinimo rodiklis. Taigi šio rodiklio apibr÷žimo ir matavimo 
procedūros standartizavimas yra ypač aktualus.  
 
Visgi, kaip parod÷ apibendrintos rodiklių analiz÷s ir atvejo studijų 
rezultatai, tarp priemonių pastebima privačių investicijų pritraukimo 
apskaičiavimo būdų įvairov÷. Nustatyti tokie pagrindiniai trūkumai, susiję 
su pritrauktų privačių investicijų skaičiavimu: 
 
Pirma, trūksta centralizuoto išaiškinimo, ar į privataus finansavimo l÷šas 
įskaičiuojamas tik privataus subjekto ind÷lis į projektą, ar ir d÷l projekto 
veiklų pritrauktos netiesiogin÷s privačios investicijos. Jeigu tam tikrais 
atvejais pagrįsta skaičiuoti tik tiesiogines investicijas, kitais atvejais gali 
būti skaičiuojamos ir tiesiogin÷s, ir netiesiogin÷s investicijos, būtina 
išaiškinti tuos atvejus. Visgi, siekiant patikimos pritrauktų privačių 
investicijų rodiklio reikšm÷s prioriteto / uždavinio lygiu, reikalinga 
standartizuoti privačių investicijų sampratą šį prioritetą / uždavinį 
įgyvendinančių priemonių steb÷senos sistemose. 
 
Pavyzdžiui, abejonių kelia EAVP 2-ojo prioriteto pagrindinio rodiklio 
„pritraukta privačių investicijų“ patikimo apskaičiavimo tikimyb÷. Visų 
pirma, pamin÷tina, kad rodiklis n÷ra detaliai išaiškintas, t. y. lieka 
neaišku, ar šis rodiklis bus apskaičiuojamas, įtraukiant ir finansin÷s 

                                           
 
 

24 European Commision Directorate – General Regional Policy, „The new programming period 2007 – 
2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working 
Document No 2“, 2006 m. rugpjūčio m÷n. 

 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm>  
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inžinerijos priemon÷mis pritrauktas privačias investicijas. Antra, 1-ąjį 
uždavinį įgyvendinančiose priemon÷se į pritrauktų privačių investicijų 
apimtį įskaičiuojamos tik tiesiogin÷s privačios investicijos, o 4-ąjį uždavinį 
įgyvendinančios priemon÷s „INVEST LT“ kontekste privačios investicijos 
suprantamos kaip juridinių asmenų, kuriems suteikta teis÷ ir pareiga 
valstybei arba savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančiame žem÷s 
sklype ar teritorijoje sukurti, išpl÷toti ir valdyti pramoninį parką, 
tiesiogin÷s privačios investicijos ir į pramoninį parką pritrauktos 
netiesiogin÷s privačios investicijos. 
 
Panašiai ir SSVP kontekste gali būti sud÷tinga apskaičiuoti patikimą 
pritrauktų privačių investicijų dydį uždavinio „Skatinti atvykstamąjį ir 
vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą 
bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui“ lygiu, nes skirtingų 
uždavinį įgyvendinančių ŪM priemonių atveju privataus finansavimo l÷šų 
samprata yra nevienoda. 1 iš 5 priemonių rodiklių „pritraukta privataus 
finansavimo l÷šų“ atveju privačios investicijos skaičiuojamos tik kaip 
privataus investuotojo ind÷lis į projektą, kai kitų rodiklių atveju tai dar ir 
netiesiogiai pritrauktos investicijos. 
 
Antra, tiek SSVP, tiek EAVP įgyvendinimo steb÷senos rodiklių, 
išreiškiančių privačių investicijų pritraukimą, aprašymuose trūksta 
paaiškinimo, į kokias veiklas, remiantis intervencijų logika, tur÷tų būti 
pritraukta privačių investicijų. Pvz., MTTP veiklas, pramoninio parko 
veiklą, turizmą skatinančių paslaugų komercinę veiklą, viešąją turizmo 
infrastruktūrą ir kt.  
 

 
 
Problemos, susijusios su rodiklio „MTTP projektų skaičius“ patikimumu 

 
Rodiklis „MTTP projektų skaičius“ yra pagrindinis EAVP 1-ojo prioriteto 
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ rodiklis. Taigi, kaip jau min÷ta, rodiklio apibr÷žimo ir 
matavimo procedūrų standartizavimas yra ypač aktualus. Visgi, 
vadovaujantis esamomis rodiklio reikšm÷s apskaičiavimo procedūromis, 
kyla tam tikrų abejonių d÷l jo patikimumo.  
 
Visų pirma, pats pagrindinio rodiklio apibr÷žimas „MTTP projektų skaičius“ 
yra keliantis keblumų patikimam jo reikšm÷s apskaičiavimui. N÷ra aišku, 
ar šis rodiklis matuoja MTTP veiklą, ar infrastruktūros pl÷tros projektus, 
ar agreguoja visus priemon÷se numatytus rodiklius, pagal kuriuos tokie 
projektai traktuojami labai skirtingai.  
 
Atskiros EAVP 1-ojo prioriteto priemon÷s rodiklį „MTTP projektų skaičius“ 
skaičiuoja skirtingai: vienur tai atliktos galimybių studijos, kitur – veiklos 
ataskaitos, dar kitur – stambūs MTTP baz÷s pl÷tros (infrastruktūros) 
projektai, tod÷l gali kilti problemų agreguojant rodiklį (patikimai) 
prioriteto lygiu. Nors bendra logika yra tinkama (t. y. agreguojami atskiri 
visos MTTP rezultatai), tačiau kai kurie rodikliai (pvz., MTTP baz÷s – 
„sl÷nių“ pl÷tros projektai, kurių kiekvieno apimtys siekia dešimtis milijonų 
litų, ir įmonių MTTP galimybių studijų rodikliai) yra per daug nelygiaverčiai 
ir netur÷tų būti agreguojami į vieną dydį. Kitaip tariant, patikimumo 
problema kyla d÷l tarpusavyje nepalyginamų priemonių rodiklių 
agregavimo veiksmų programos lygiu. Reik÷tų arba įvesti rodiklio grupes 
(atskirai įvertinant MTTP baz÷s pl÷tros projektus, o atskirai – mokslinių 
tyrimų veiklos projektus), arba agreguojant rodiklį sumuoti tik tuos 
priemonių rodiklius, kurie yra daugiau mažiau lygiaverčiai.  
 
Rodiklio apskaičiavimo patikimumą mažina ir tai, kad iš esm÷s tik 3-iąjį 
uždavinį įgyvendinančių priemonių atveju pateikiama „projektų“ 
samprata, kur projektai apibr÷žiami pagal konkrečias veiklų grupes 
(veiklų pobūdį). Kitus uždavinius įgyvendinančių priemonių atveju trūksta 
detalesnio projektų turinio išaiškinimo, atsižvelgiant į intervencijų 
specifiką. Rodiklių aprašymuose išaiškinta, kas laikoma „projektu“, bet ne 
tai, kas laikoma „MTTP ir inovacijų gerinimu“, „MTTP baz÷s pl÷tra“ ir kt.  
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Rodiklių, išreiškiančių sukurtas darbo vietas, patikimumo problematika 

 
Kaip parod÷ pokyčių steb÷senos rodiklių sistemoje ir rodiklių adekvatumo, 
pasikeitus ekonominei situacijai ir į veiksmų programas integravus 
Ekonomikos skatinimo planą, atvejo studijos rezultatai, skirtingose 
priemon÷se taikomų, tačiau tą pačią prasmę turinčių ir tą patį rezultatą 
išreiškiančių užimtumo rodiklių apibr÷žimai ir skaičiavimo metodikos 
skiriasi. 
 
Pirma, vienu atveju į sukurtų darbo vietų rodiklį įskaičiuojamos ir 
nuolatin÷s, ir laikinos darbo vietos, kitu atveju – tik nuolatin÷s darbo 
vietos. Pvz., EAVP veiksmų programos rodiklio „bendros darbo vietos 
mokslinių tyrimų srityje“ atveju kartu skaičiuojamos ir nuolatin÷s, ir 
laikinos darbo vietos.  
 
Antra, institucijos vadovaujasi skirtingomis sukurtos darbo vietos 
išlaikymo trukm÷s taisykl÷mis, apskaičiuodamos nuolatines darbo vietas. 
Pvz., ŪM administruojamų SSVP 1-ojo prioriteto priemonių įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių „sukurtos naujos darbo vietos“ aprašymuose 
numatyta, kad į šių rodiklių reikšmes įskaičiuojamos tik tos darbo vietos, 
kurios išlaikomos bent 6 m÷nesius po projekto užbaigimo. SADM 
administruojamos priemon÷s „Nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra“, įgyvendinamos pagal SSVP 2-ąjį prioritetą, atveju 
nuolatin÷mis darbo vietomis laikomos darbo vietos, išlaikomos metus po 
projekto įgyvendinimo.  
 
Kai kurių priemonių rodiklių aprašymuose nenurodoma, kiek laiko po 
projekto įgyvendinimo sukurta darbo vieta turi būti išlaikoma, kad ją būtų 
galima skaičiuoti kaip nuolatinę (ŠMM administruojama priemon÷ 
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, įgyvendinama 
pagal EAVP 1-ąjį prioritetą, ŪM administruojama priemon÷ „INOKLASTER 
LT+“, įgyvendinama pagal EAVP 2-ąjį prioritetą, kt.).  
 
Trečia, kaip rodo užimtumo steb÷senos rodiklių analiz÷s rezultatai, ne visų 
priemonių, kurių įgyvendinimo pažanga matuojama rodikliais „naujos 
darbo vietos / „sukurtos darbo vietos“, atveju tokių rodiklių aprašymuose 
nurodoma, kam konkrečiai skirtos darbo vietos matuojamos (t. y. kiek 
tokias darbo vietas galima laikyti tiesiogiai ir tikslingai sukurtomis).  
 

 
 

Rodiklių, matuojančių tiesioginius naudos gav÷jus, patikimumo 
problematika 

 
Rodiklio „naudos gav÷jai iš investicijų į švietimo / socialinę infrastruktūrą“ 
patikimumą, visų pirma, mažina tai, kad rodiklio apskaičiavimas yra 
techniškai sud÷tingas ir gali neatitikti projektų vykdytojų galimybių. Kaip 
pastebima, projekto vykdytojai skirtingai supranta naudos gav÷jų 
skaičiavimą: kai kurie projekto vykdytojai naudos gav÷jus pradeda 
skaičiuoti, įgyvendinę dalį pagal projektą suplanuotų veiklų, kiti – 
įgyvendinę visą projektą. Taigi iš esm÷s tokių rodiklių reikšm÷s gali būti 
apskaičiuojamos su didele paklaida. Rodiklių patikimumą mažina tai, kad 
visa atsakomyb÷ už rodiklių apskaičiavimą tenka išskirtinai projektų 
vykdytojams, o jų pateiktų reikšmių pagrįstumą techniškai sud÷tinga 
patikrinti. 
 
Naudos gav÷jai skaičiuojami skirtingu laikotarpiu po projektų 
įgyvendinimo tiek vieną prioritetą įgyvendinančių uždavinių, tiek tą patį 
uždavinį įgyvendinančių priemonių atveju (SSVP 2-ojo prioriteto 
steb÷senos rodiklių sistemos pavyzdys). 
 
Neaišku, kokiu pagrindu tarp skirtingų SSVP 2-ojo prioriteto uždavinių 
naudos gav÷jai skaičiuojami nevienodu laikotarpiu. Pavyzdžiui, ŠMM 
administruojamose SSVP 2-ojo prioriteto priemon÷se naudos gav÷jai 
skaičiuojami 6 m÷n. po projekto įgyvendinimo pabaigos, tuo tarpu SADM 



 71 

administruojamose priemon÷se nacionaliniai rodikliai, matuojantys 
asmenis, gavusius tiesiogin÷s naudos iš investicijų į socialinę 
infrastruktūrą, skaičiuojami 1 metų po projekto įgyvendinimo. (Tiesa, yra 
likusi viena SADM priemon÷, kurioje naudos gav÷jai skaičiuojami iki 2015 
m.) 
 
Kadangi tiesioginių naudos gav÷jų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą 
grup÷ yra nevienalyt÷, tikslinga numatyti šių rodiklių pogrupius. Pvz., 
tiesioginių naudos gav÷jų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą grupę 
sudaro: a) švietimo įstaigų pedagoginis personalas (aukl÷tojai, mokytojai, 
d÷stytojai), administracijos darbuotojai, specialieji pedagogai, socialiniai 
pedagogai, psichologai, logopedai, kt., kurių darbo vietoms yra skirta 
infrastruktūra; b) mokiniai, studentai, kt. asmenys, kurie naudojasi 
infrastruktūra tiesiogiai mokymuisi pagal formaliojo ar neformaliojo 
švietimo programas; c) asmenys, kurie naudojasi infrastruktūros 
teikiamomis paslaugomis, netiesiogiai susijusiomis su mokymusi pagal 
formaliojo ar neformaliojo švietimo programas. Taigi uždavinio lygiu 
agreguojant naudą gavusiųjų duomenis, būtų tikslinga išskirti šias 
tikslines grupes atspindinčius pogrupius. 
 

 
Taip pat neaišku, kokia logika vadovaujantis ŽIPVP 2-ojo prioriteto 
atveju numatyti atskiri programos įgyvendinimo (uždavinio lygio) 
rodikliai asmenims, kurie mok÷si pagal formalaus švietimo 
programas ir neformalaus švietimo programas, matuoti, tuo tarpu 
ŽIPVP 3-ojo prioriteto atveju asmenys, kurie mok÷si pagal 
formalaus švietimo programas ir asmenys, kurie mok÷si pagal 
neformalaus švietimo programas, agreguojami į vieną dydį.  
 
Ketvirta, kaip jau min÷ta skyriuje 3.2 „Rodiklių išmatuojamumo 
vertinimas ir problemų, susijusių su rodiklių išmatuojamumu, 
išskyrimas“, rodiklių patikimumui gr÷smę kelia rodiklių reikšmių 
skaičiavimo netinkamu lygiu praktika. Pvz., poveikio rodiklių 
skaičiavimas projektų lygiu.  
 
Taigi, siekiant užtikrinti VP lygiu apskaičiuojamų rodiklių reikšmių 
patikimumą, reikalinga standartizuoti tokių rodiklių apskaičiavimo 
procedūras: rengti detalius rodiklių išaiškinimus ir derinti juos tarp 
tarpinių ir įgyvendinančių institucijų.  
 
 

 
Siekiamas steb÷senos rodiklio planas turi kelti iššūkį, bet taip pat 
būti realistiškas ir pagrįstas. Taigi šioje dalyje bus apžvelgiami 
pagrindiniai suplanuotų rodiklių reikšmių pasiekimo rizikos 
veiksniai ir jų pasireiškimo tikimyb÷, taip pat įvertinami veiksniai, 
amortizuojantys riziką nepasiekti suplanuotų rodiklių reikšmių. 
Kadangi kol kas prieinami suplanuotų rodiklių reikšmių pasiekimo 
duomenys yra negalutiniai, bus remiamasi įžvalgomis d÷l rodiklių 
pasiekimo tikimyb÷s, suformuotomis rengiant atvejo studijas, taip 
pat – interviu programos, ekspertų panelių dalyvių pasisakymais 
bei jų nuomon÷s apklausos rezultatais.  

 
Kaip rodo 2010 m. geguž÷s m÷nesį ekspertų panel÷se dalyvavusių 
steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausos ir atvejo studijų 
rezultatai, didesnę dalį suplanuotų rodiklių reikšmių planuojama 
pasiekti. Deja, n÷ vieno prioriteto atveju nebus pasiekti absoliučiai 
visi rodikliai.  
 
 

3.4. Rodiklių ambicingumo ir 
pasiekimo tikimyb÷s vertinimas  

Rodiklių 
patikimumo 
problematika 
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Pav. Nr. 25. Ekspertų panelių dalyvių nuomon÷ d÷l rodiklių pagal skirtingas 
intervencijos sritis pasiekimo tikimyb÷s 
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Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų 
nuomon÷s apklausa. 
Pastaba: rodiklių pasiekimas vertintas 0–3 balų skal÷je, kur 3 balai reiškia, kad visi rodikliai bus 
pasiekti, 2 – didžioji dalis rodiklių bus pasiekti, 1 – tik keletas rodiklių bus pasiekti, 0 – rodikliai 
nebus pasiekti. 

 
Lentel÷ Nr. 25 pateikti VP rodikliai, kurių atveju rizikos veiksnių 
pasireiškimo tikimyb÷ ekspertų panelių ir interviu programos 
dalyvių nurodyta kaip santykinai didel÷.  
 

Lentel÷ Nr. 25. Veiksmų programų rodikliai, kurių atveju rizikos veiksnių pasireiškimo tikimyb÷ yra didel÷ 

Prioritetas Rodiklis (-iai) Rizikos veiksniai / komentarai 

ŽIPVP  

1 prioritetas 
„Kokybiškas užimtumas 
ir socialin÷ apr÷ptis“ 

R: Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 m÷n. po 
dalyvavimo profesinio ar (ir) remiamo 
įdarbinimo programose 

Nenumatytas rodiklių planavimo prielaidų 
pasikeitimas. 

2 prioritetas 
„Mokymasis visą 
gyvenimą“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Mokymosi visą gyvenimą sistemos 
administracijos darbuotojų, kurie gavo 
valstyb÷s pripažįstamą kvalifikaciją, dalis 
 
R: D÷stytojų, mokytojų, kurie gavo valstyb÷s 
pripažįstamą kvalifikaciją, dalis 
 
R: Socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir 
(arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, 
kurie gavo valstyb÷s pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis 
 
P: Mokymosi visą gyvenimą sistemos 
administracijos darbuotojų, kurie mok÷si 
pagal formaliojo švietimo programas, skaičius  
 
P: Mokytojų, d÷stytojų, kurie mok÷si pagal 
formaliojo švietimo programas, skaičius 
 
P: Socialin÷s rizikos, specialiųjų poreikių ir 
(arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, 
kurie mok÷si pagal formaliojo švietimo 
programas, skaičius 

Nenumatytas rodiklių planavimo prielaidų 
pasikeitimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 prioritetas „Tyr÷jų 
geb÷jimų stiprinimas“ 
 
 
 
 

R: Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų, kurie ir toliau ten 
dirba po 6 m÷nesių po projekto pabaigos 
 
P: Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų 
ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) skaičius: a) 
viešajame sektoriuje; b) MVĮ 
 

Abejotina, ar viešajame sektoriuje sukurtos 
darbo vietos bus išlaikytos projektams 
pasibaigus d÷l nepakankamų mokslo ir studijų 
institucijų galimyb÷s užtikrinti įdarbintų tyr÷jų 
darbo vietas be projektinių l÷šų.  
 
Nesulaukta paklausos tyr÷jų įdarbinimui 
įmon÷se (pirmojo kvietimo metu). 

Rodikliai, kurių 
nepasiekimo 
rizika yra 
didel÷ 
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4 prioritetas 
„Administracinių 
geb÷jimų stiprinimas ir 
viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Valstyb÷s ir savivaldybių išlaidos, kurias 
apima kokyb÷s vadybos sistemos 
 
P: Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos 
valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų 
ministerijų 
 
P: Įdiegtų kokyb÷s vadybos sistemų 
savivaldybių administravimo subjektuose / 
valstybinio administravimo ir kituose viešojo 
administravimo subjektuose skaičius 
 
P: Geresnio reglamentavimo diegimo 
projektų, finansuotų ES struktūrin÷s paramos 
l÷šomis, skaičius 
 
 

Sunkumai apskaičiuojant rodiklį, 
decentralizuotas atitinkamos priemon÷s 
įgyvendinimo būdas, kuris mažina valdžios ir 
savivaldybių institucijų apr÷ptį 
 
Nors bus finansuojami 6 ministerijų projektai, 
iš jų 4 projektai tiesiogiai skirti veiklos 
valdymui tobulinti ministerijų kuruojamose 
srityse (ŪM, SAM, KAM, KM), o kiti projektai 
skirti visai viešojo administravimo sistemai 
(VRM), dokumentų valdymo sistemai (AM). Be 
to, pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokyb÷s 
iniciatyvos“ planuojama finansuoti 
atitinkamus projektus AM ir TM. Tod÷l 
abejotina, ar bus pasiektas rodiklis „Lietuvos 
ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų 
skaičius ir dalis nuo visų ministerijų“. 
 
Projektai apims mažiau negu 100 viešojo 
administravimo subjektų, ypač vietos valdžios 
lygmeniu (21 savivaldyb÷ jau pateik÷ 
paraiškas pagal šią priemonę, dar 6 
savivaldyb÷s, kurių projektai numatyti 
valstyb÷s projektų plane, tur÷tų jas pateikti, 
dar 1 savivaldyb÷s projektą planuojama 
įtraukti į valstyb÷s projektų sąrašą). 
 
Neplanuojama finansuoti projektų skirtingose 
reguliavimo srityse. 

EAVP   

1 prioritetas „Ūkio 
konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui 
skirti moksliniai tyrimai 
ir technologin÷ pl÷tra“ 
 

R: Pritraukta privačių investicijų  
 
R: Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių 
tyrimų srityje 
 
P: MTTP projektų skaičius (2 uždavinys) 

Pasikeitę politiniai prioritetai, sumažinta 
finansavimo apimtis, menkos galimyb÷s 
verslui įsitraukti. 
 
 

2 prioritetas „Verslo 
produktyvumo 
didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas“ 

R: Finansin÷s inžinerijos priemon÷mis 
pritrauktos privačios investicijos 
 
P: Finansin÷s inžinerijos priemon÷mis 
paremtų įmonių skaičius  

Finansų inžinerijos priemonių pokyčiai, 
atsižvelgiant į rinkos poreikius, nenumatyti 
teisiniai apribojimai. 
 

3 prioritetas 
„Informacin÷ 
visuomen÷ visiems“  Rodiklius planuojama pasiekti. 
4 prioritetas „Esmin÷ 
ekonomin÷ 
infrastruktūra“ 

R: Sutaupytas laikas vežant krovinius 
rekonstruotais geležinkeliais 

Finansavimo perskirstymas. 
 

5 prioritetas 
„Transeuropinių 
transporto tinklų 
pl÷tra“ 

R: Padid÷jęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T 
tinklu, per metus 
 
R: Sutaupytas laikas (mln. automobilių h) 

Ekonomin÷ situacija (vež÷jų įmonių 
bankrotas). 
 
Klaidos rodiklio planavimo procese. 

SSVP   
1 prioritetas „Vietin÷ ir 
urbanistin÷ pl÷tra, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo 
pl÷trai“ 

R: Pritraukta privačių investicijų (2 
uždavinys) 
 
 

Ekonomin÷ situacija. 
 
 
 

2 prioritetas „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: 
sveikatos, švietimo ir 
socialin÷ 
infrastruktūra“ 

R: Pacientų, kuriems pager÷jo sveikatos 
priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, 
skaičius 

L÷šų perskirstymas ir sumaž÷jusi paramą 
gausiančių sveikatos priežiūros įstaigų 
apimtis. 

3 prioritetas „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ 

R: Gyventojų, kurie naudojasi 
centralizuotomis nuotekų surinkimo ir 
tvarkymo paslaugomis, dalies padid÷jimas 

Mažesn÷ nei planuota priemon÷s paklausa.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ekspertų panel÷se dalyvavusiųjų tarpinių institucijų atstovų nuomone ir interviu 
programos rezultatais. 

 
Kaip rodo atvejo studijų ir ekspertų nuomon÷s apklausos 
rezultatai, pagrindin÷s rodiklių pasiekimo rizikos yra šios: 

Svarbiausi rodiklių pasiekimo 
rizikos veiksniai 
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• nepalankios rinkos sąlygos; 
• mažesn÷ nei planuota kai kurių priemonių paklausa d÷l 

pasikeitusios fizinių ir juridinių asmenų finansin÷s situacijos; 
• programų l÷šų perskirstymas d÷l nacionalin÷s politikos 

pokyčių. 
 

Pav. Nr. 26. Rodiklių pasiekimo rizikos veiksniai pagal jų aktualumą 
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Šaltinis: 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausa. 
 
Taigi santykinai didesnį poveikį rodiklių reikšmių pasiekimui daro 
išor÷s veiksniai, susiję su pasikeitusiomis rinkos sąlygomis ir 
politinių prioritetų kaita. Nors vidiniai, su programų 
administravimu ir valdymu susiję veiksniai daro kiek mažesnę 
įtaką rodiklių plano pasiekimui, projektų vykdytojų motyvacijos ar 
kompetencijos trūkumas yra santykinai dažniau išskiriamas rizikos 
veiksnys, į kurį reikalinga atkreipti d÷mesį.  
 
Aktualu tai, kad netinkamą rodiklių planavimo procesą kaip vieną 
iš rodiklių nepasiekimo prielaidų išskiria patys ekspertų panel÷s 
dalyviai.  
 
Pasteb÷tina, kad dalies priemonių finansavimo apimčių 
sumažinimas d÷l l÷šų perskirstymo, padidinus aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių ir ESP prioritetus įgyvendinančių 
priemonių finansavimą, didesn÷s gr÷sm÷s rodiklių pasiekimui 
nekelia. Tokią įžvalgą patvirtina ir atliktų atvejo studijų rezultatai.  
 
Atliekant atvejo studijas buvo nustatyta, kad daugeliu atvejų 
rodiklių reikšm÷s suplanuojamos mažesn÷s nei įmanoma pasiekti 
su turimais ištekliais. Kaip parod÷ rodiklių MTTP srityje pasiekimo 
rizikų analiz÷, sumaž÷jusios finansavimo apimtys rodiklių MTTP 
srityje pasiekimui didesn÷s įtakos netur÷s. Veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemos adekvatumo, pasikeitus 
ekonominei situacijai ir į veiksmų programas integravus ESP, 
atvejo studijos rezultatai parod÷, jog beveik pus÷s (48 proc.) 
priemonių, patyrusių gana stiprius pokyčius finansavimo apimtyse, 
steb÷senos rodikliai liko nepakeisti, o apytiksliai 17 proc. 
priemonių dalies steb÷senos rodiklių suplanuotos reikšm÷s net 
padidintos, – tai rodo nuosaikų rodiklių planavimą priemonių lygiu. 
Be to, atvejo studijos duomenimis, priemonių rodiklių suplanuotų 
reikšmių sumažinimas d÷l l÷šų perskirstymo didel÷s įtakos VP 
rodiklių pasiekimui netur÷s, nes uždavinio lygmens VP rodiklių 
reikšm÷s planuotos neambicingai. 

 

Neambicingas 
rodiklių reikšmių 
planavimas 
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Kaip parod÷ atvejo studijų rezultatai, didesnę gr÷smę rodiklių 
pasiekimui kelia ne finansavimo masto, o politinių prioritetų 
pokyčiai, spragos priemonių ir rodiklių planavimo, priemonių 
įgyvendinimo procesuose, kt. Pavyzdžiui, ŪM duomenimis, prie 
priežasčių, mažinančių EAVP 2-ojo prioriteto finansų inžinerijos 
priemonių rodiklių pasiekimo tikimybę, galima priskirti pačių 
finansų inžinerijos priemonių pokyčius, atsižvelgiant į rinkos 
poreikius, taip pat – planavimo laikotarpiu nenumatytus teisinius 
apribojimus (plačiau žr. priedą Nr. 5). AM duomenimis, negausią 
AM administruojamos priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams modernizuoti“ paklausą iš dalies lemia 
vangus priemon÷s „Daugiabučių namų modernizavimo 
skatinimas“, pagal kurią numatytos daugiabučių namų 
modernizavimo programos viešinimo veiklos, įgyvendinimas 
(plačiau žr. priedą Nr. 5). EAVP 1-ojo prioriteto 1 uždavinio rodiklis 
„pritraukta privačių investicijų“ gali būti nepasiektas d÷l 
pasikeitusių politinių prioritetų (plačiau žr. priedą Nr. 3).  
 
Taigi galima daryti išvadą, kad didžiosios dalies suplanuotų 
rodiklių reikšmių pasiekimui intervencijos mastas yra pakankamas. 
Planuojant 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą reikia siekti, kad 
steb÷senos rodiklių reikšm÷s keltų tam tikrą iššūkį, didinant jų 
ambicingumą tam tikrose intervencijų srityse.  
 
Steb÷senos rodiklių pasiekiamumui įtaką daro tai, kad tarpin÷s 
institucijos turi galimybę keisti rodiklių kiekybines išraiškas jų 
įgyvendinimo procese. Taip pat tai, kad n÷ra centralizuotos VP 
lygiu agreguojamų rodiklių (visų pirma, pagrindinių rodiklių (angl. 
– core indicators)) apibr÷žimų ir apskaičiavimo metodikų 
išaiškinimo. Tokių rodiklių apskaičiavimo būdo pasirinkimas ir 
taikymas patenka į atskirų tarpinių institucijų kompetencijos sritį. 
Standartizuotų apibr÷žimų ir apskaičiavimo metodikų nebuvimas 
lemia tai, kad geresnio rodiklių plano įvykdymo tikslais rodiklių 
įgyvendinimo metu gali būti keičiamos jų formuluot÷s, o taip pat ir 
interpretacija. 
 
Taigi, visų pirma, būtų naudinga tiksliau apibr÷žti atvejus, kuriais 
yra galimi priemonių ir VP įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
pakeitimai, numatyti standartizuotas tokio keitimo procedūras. 
2010 m. geguž÷s m÷n. vykusiose ekspertų panel÷se prieita prie 
išvados, kad rodiklių suplanuotų reikšmių keitimas pagrįstas tik 
esmin÷mis finansavimo apimčių pasikeitimo sąlygomis (pvz., 
nefinansuojant tam tikrų uždavinių ar esant esminiam finansinių 
l÷šų perskirstymui tarp prioritetų ir priemonių), tačiau ne siekiant 
pagerinti rodiklių įvykdymo planus. Tokia nuostata leistų pereiti 
prie strategiškesn÷s steb÷senos, t. y. steb÷senos, kurios 
pagrindinis tikslas – nuoseklus tikslų ir uždavinių pasiekimo 
laipsnio vertinimas, savalaikis problemų indikavimas ir įrodymais 
pagrįsti problemų sprendimai, o ne aukšto rodiklių įvykdymo plano 
parodymas.  
 
Taip pat siūlytina standartizuoti pagrindinių rodiklių aprašymus, 
numatant tikslius sąvokų, rodiklių apskaičiavimo metodikos bei 
duomenų šaltinių išaiškinimus. Kadangi tą pačią prasmę turinčių 
rodiklių apibr÷žimuose ir apskaičiavimo formul÷se d÷l tam tikrų 
intervencijos sričių specifikos gali būti reikalingos išimtys (pvz., 
vienokią mokymų lankomumo procentinę ribą tikslinga numatyti 
valstyb÷s tarnautojams, kitokią – pažeidžiamoms grup÷ms), tokių 
standartizuotų aprašymų rengimas tur÷tų įtraukti visus 
suinteresuotus tarpinių bei įgyvendinančiųjų institucijų atstovus.  

Polinkis keisti 
suplanuotas 
rodiklių reikšmes 
ir formuoti 
rodiklių 
apskaičiavimo 
metodikas taip, 
kad būtų geriau 
įvykdytas rodiklių 
planas 
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Pagrindinių rodiklių apskaičiavimo procedūrų standartizavimo 
iniciatyva gal÷tų peraugti į bandymą sudaryti tipinius steb÷senos 
rodiklių loginius modelius rezultatams panašaus poveikio 
intervencijos srityse matuoti. Pvz., nors asmenų mokymas 
finansuojamas pagal visus ŽIPVP prioritetus, realus mokymų 
rezultatas (t. y. kompetencijų įgijimas ir jų pritaikymas darbin÷je 
veikloje) matuojamas tik VRM ir SADM administruojamose 
priemon÷se, tuo tarpu ŠMM priemon÷se iš esm÷s apsiribojama 
mokymų baigimo fakto fiksavimu. Taigi svarstytina galimyb÷ 
standartizuoti investicijų į asmenų mokymą steb÷seną, visose 
priemon÷se papildomai numatant steb÷senos rodiklius, 
išreiškiančius asmenų kompetencijų įgijimą ir kompetencijų 
taikymą praktin÷je veikloje. Atitinkamai priemonių, kurių 
steb÷senos sistemose numatytas naudos gav÷jų iš investicijų į 
švietimo, socialinę infrastruktūrą; pacientų, pasinaudojusių 
geresn÷s kokyb÷s sveikatos paslaugomis; asmenų, pasinaudojusių 
elektronin÷mis viešosiomis paslaugomis ir kt. matavimas, 
numatyti paslaugų (jų kokyb÷s, prieinamumo, įvairov÷s) 
steb÷senos grandį.  
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 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Atlikta veiksmų programų ir jų priedų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių bei jų sistemos tinkamumo analiz÷ leidžia atsakyti į 
svarbiausius vertinimo klausimus, susijusius su veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių tinkamumu ir pakankamumu 
Strategijos ir veiksmų programų tikslų bei uždavinių pasiekimui 
matuoti, veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių tinkamumu priemonių ir veiksmų 
programų tikslų bei uždavinių pasiekimui matuoti, taip pat į 
klausimus, susijusius su veiksmų programose ir veiksmų 
programų prioritetus įgyvendinančiose priemon÷se nustatytų 
steb÷senos rodiklių suderinamumu. 

 
D÷l steb÷senos rodiklių tinkamumo  
 

Kaip parod÷ rodiklių tinkamumo analiz÷, vadovaujantis SMART 
metodika, veiksmų programose ir jų prieduose numatyti 
steb÷senos rodikliai ne visada yra aiškiai susieti su veiksmų 
programos tikslais ir uždaviniais / priemon÷s tikslais. Steb÷senos 
rodiklių, kurie neatitinka priemonių tikslų/ programų uždavinių 
apimtis n÷ra didel÷: apytiksliai 6 proc. rodiklių. Taip pat nustatyta, 
kad neretai steb÷senos rodiklių ir jų aprašymų kokyb÷ yra 
nepakankama: pvz., rodiklis nenurodo konkretaus siektino 
rezultato, apskaičiuojant rodiklių reikšmes naudojami nepatikimi 
duomenų šaltiniai ar rodiklių apskaičiavimo metodikos, kt. Toliau 
išskiriamos pagrindin÷s tikslų / uždavinių ir rodiklių santykio, 
rodiklių sudarymo bei jų taikymo įgyvendinimo metu problemos.  
 
Rodiklių atitikimo tikslams / uždaviniams problematiką rodo 
rodiklių atitikimo vienam iš SMART kokyb÷s kriterijų – rodiklių 
specifiškumo kriterijui – analiz÷. Pagrindin÷s problemos, susijusios 
su rodiklių specifiškumu, yra šios: 
 

1. Rodikliais matuojami produktai ar paslaugos, teikiami 
netinkamai tikslinei grupei arba tikslin÷ grup÷ n÷ra 
nurodyta (plačiau žr. ataskaitos 45 psl.); 

2. Rodikliais išreiškiami sukurti produktai, suteiktos 
paslaugos, pasiekti rezultatai, kurie neturi įtakos priemon÷s 
tikslų / programos uždavinio įgyvendinimui (plačiau žr. 
ataskaitos 46 psl.); 

3. Specifiniai rodikliai (angl. – programme specific indicators) 
atspindi bendrus priemon÷s tikslus / programos uždavinius, 
tačiau neišreiškia veiklų ar priemonių, kuriomis numatyta 
šių tikslų / uždavinių siekti (plačiau žr. ataskaitos 46–50 
psl.); 

4. Priemonių lygmens pagrindinių rodiklių (angl. – core 
indicators) aprašymuose nenurodoma, kokios konkrečiai 
priemon÷s ketinamos įgyvendinti (pvz., kokio pobūdžio ir 
paskirties projektai įgyvendinami, kokioje srityje mokymai 
organizuojami, kt.) (plačiau žr. ataskaitos 46–50 psl.). 

 
Svarbiausias rodiklių sudarymo ir jų taikymo problemas rodo 
rodiklių atitikimo trims SMART kokyb÷s kriterijams – rodiklių 

1. Ar tinkamai nustatyti 
veiksmų programų ir jų 
priedų įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai, 
atsižvelgiant į intervencijos 
sričių logiką?  
 

2. Ar rodikliai kokybiški, 
vertinant juos pagal SMART 
kriterijus? 

Rodiklių specifiškumas 
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išmatuojamumo, patikimumo ir ambicingumo (arba rodiklių 
pasiekimo galimyb÷s) kriterijams – analiz÷.  
 
Kaip parod÷ apibendrintos rodiklių tinkamumo analiz÷s rezultatai, 
visi rodikliai yra išreikšti kiekybiškai, nustatytos (planuojamos 
nustatyti tyrimu) jų pradin÷s ir siekiamos pad÷tys. Vis d÷lto tam 
tikros problemos, susijusios su rodiklių išmatuojamumu, buvo 
pasteb÷tos: 
 

1. Rodiklių aprašymuose pateiktos netikslios indeksų 
(agreguotų rodiklių)25 apskaičiavimo metodikos (plačiau žr. 
ataskaitos 59 psl.); 

2. Rodiklių apskaičiavimo metodikos neatitinka jų apibr÷žimo, 
t. y. rodiklių apskaičiavimas yra nukreiptas į visiškai kitų 
produktų, paslaugų ar rezultatų nei numatyta rodiklio 
apibr÷žimu matavimą (plačiau žr. ataskaitos 60 psl.); 

3. Rodikliais matuojami procesai, kurie yra neapibr÷žti ir 
sunkiai išmatuojami kiekybiškai (plačiau žr. ataskaitos 65 
psl.); 

4. Nenurodytos / nurodytos netikslios rodiklių pasiekimo 
sąlygos (plačiau žr. ataskaitos 58 psl.); 

5. Rodiklių reikšmių skaičiavimo netinkamu lygiu praktika 
(pvz., poveikio rodiklių skaičiavimas projektų lygiu), kas 
kelia gr÷smę tiek rodiklių apskaičiavimui, tiek jų 
patikimumui (plačiau žr. ataskaitos 62 psl.) 

 
Apytiksliai 88 proc. rodiklių įvertinti kaip nepatikimi arba iš dalies 
patikimi. Rodiklių patikimumą mažina: 
 

1. Rodiklių aprašymuose pateikti nenuoseklūs, neišbaigti 
rodiklių apibr÷žimai ir rodiklių reikšmių apskaičiavimo 
metodologijos išaiškinimai (plačiau žr. ataskaitos 67 psl.); 

2. Rodiklių aprašymuose nepateikti arba pateikti netikslūs 
sąvokų, vartojamų rodiklių paaiškinimuose ir jų skaičiavimo 
būdų aprašymuose, išaiškinimai; skirtingas analogiškų 
sąvokų apibr÷žimas ir jų interpretavimas (plačiau žr. 
ataskaitos 67 psl.); 

3. Nestandartizuotos skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau 
tą pačią prasmę turinčių rodiklių (visų pirma, pagrindinių 
rodiklių) apskaičiavimo metodikos (pvz., rodiklių, 
išreiškiančių pritrauktas privačias investicijas, MTTP 
projektų skaičių, sukurtas darbo vietas, tiesioginius naudos 
gav÷jus, kt.) (plačiau žr. ataskaitos 68-71 psl.); 

4. Nenurodyti (nurodyti netikslūs) rodiklių duomenų šaltiniai 
(plačiau žr. ataskaitos 68 psl.);  

5. Rodiklių reikšmių skaičiavimo netinkamu lygiu praktika 
(pvz., kai kurių rezultato lygio rodiklių, kurie savo esme 
išreiškia poveikį, surinkimas iš projektų vykdytojų ir 
apskaičiavimas, remiantis pateiktais rodiklių skaičiavimo 
būdų išaiškinimais, kelia abejonių d÷l būsimo rezultatų 
patikimumo) (plačiau žr. ataskaitos 62 psl.).  

 
Kaip rodo 2010 m. geguž÷s m÷n. ekspertų panel÷se dalyvavusių 
steb÷senos rodiklių ekspertų nuomon÷s apklausos bei atvejo 
studijų rezultatai, didesniąją dalį suplanuotų rodiklių reikšmių 

                                           
 
 

25 Indeksai – sud÷tiniai rodikliai, apskaičiuojami daugiau nei vieno rodiklio reikšmių pagrindu, taikant 
atitinkamą (iš anksto žinomą) galutinio dydžio apskaičiavimo formulę.  

Rodiklių išmatuojamumas 

Rodiklių patikimumas 

Rodiklių pasiekimo tikimyb÷  
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planuojama pasiekti. Deja, nei vieno prioriteto atveju nebus 
pasiekti absoliučiai visi rodikliai.  
 
Prie svarbiausių rodiklių pasiekimo rizikų galima priskirti: 

• nepalankias rinkos sąlygas; 
• mažesnę nei planuota kai kurių priemonių paklausą d÷l 

pasikeitusios fizinių ir juridinių asmenų finansin÷s situacijos; 
• programų l÷šų perskirstymą d÷l nacionalin÷s politikos 

pokyčių. 
 
Rodiklių pasiekiamumui didel÷s įtakos turi tai, kad: pirma, 
numatomos nepakankamai ambicingos rodiklių reikšm÷s; antra 
tarpin÷s institucijos turi galimybę keisti rodiklių kiekybines 
išraiškas jų įgyvendinimo procese (t. y. nestandartizuotos sąlygos, 
kurioms esant planuojamų rodiklių reikšmių keitimas būtų 
pagrįstas); trečia, skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau tą pačią 
prasmę turinčių veiksmų programų rodiklių, agreguojamų 
uždavinių ir aukštesniais lygmenimis, apibr÷žimai ir, atitinkamai, 
jų apskaičiavimo metodikos n÷ra standartizuotos (nesant 
standartizuotų apibr÷žimų ir apskaičiavimo metodikų, kyla rizika, 
kad geresnio rodiklių plano įvykdymo tikslais rodiklių įgyvendinimo 
metu gali būti keičiamos jų formuluot÷s, o tuo pat metu ir 
interpretacija).  

 
D÷l rodiklių sistemos tinkamumo 

 
 
Kaip parod÷ „Pokyčių steb÷senos rodiklių sistemoje ir rodiklių 
adekvatumo, pasikeitus ekonominei situacijai ir į veiksmų 
programas integravus Ekonomikos skatinimo planą atvejo 
studijos“ rezultatai, kai kurių iš ESP prioritetus įgyvendinančių 
priemonių rodiklių reikšm÷s gali būti nepasiektos, nepaisant 
ženklaus finansavimo apimčių padidinimo, tuo tarpu beveik pus÷s 
priemonių (48 proc. priemonių), kurių finansavimo apimtys 
sumaž÷jo, integravus ESP prioritetus, įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių reikšm÷s liko nepakeistos ir rodiklius tikimasi pasiekti (ar 
net viršyti). Be to, apytiksliai 17 proc. priemonių atveju dalies 
steb÷senos rodiklių planuojamos reikšm÷s net padidintos. Tokie 
rezultatai leidžia daryti keletą išvadų d÷l svarbiausių rodiklių 
pasiekimo rizikos veiksnių ir rodiklių planavimo: 
 

- Pirma, l÷šų perskirstymas ir sumažintos priemonių 
finansavimo apimtys d÷l ekonomin÷s situacijos ir ESP 
integravimo į veiksmų programas didesn÷s įtakos rodiklių 
reikšmių pasiekimui netur÷s. 

- Antra, kadangi rodiklių nepasiekimo tikimyb÷ yra gana 
didel÷ ir tų priemonių, kurių finansavimo apimtys 
padidintos, atveju, galima daryti išvadą, jog finansavimo 
apimčių sumažinimas n÷ra esmin÷ rodiklių pasiekimo rizika. 
Suplanuotų rodiklių reikšmių pasiekimo tikimybę pagrinde 
mažina tokie veiksniai, kaip spragos priemonių ir rodiklių 
planavime, nepalankūs išor÷s veiksniai ir rinkos sąlygos 
(pvz., finansin÷ kriz÷, nedarbas, kt.), nacionalinių prioritetų 
pokyčiai, spragos priemonių valdymo procese. 

- Trečia, finansavimo sumažinimas kai kurioms iš priemonių 
ženklesn÷s įtakos jų rodiklių pasiekimui netur÷s, visų 
pirma, d÷l institucijų polinkio rodiklių reikšmes planuoti 
nepakankamai ambicingai, t. y. esant galimybei 
suplanuotus rodiklius pasiekti ir su mažesn÷mis l÷šomis. Be 
to, mažesnis priemonių finansavimas ir planuojamų rodiklių 

3. Ar veiksmų programų ir 
veiksmų programų priedų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
planuojamos pasiekti reikšm÷s 
yra adekvačios pasikeitusiai 
ekonominei situacijai ir kaip jos 
turi pasikeisti į veiksmų 
programas integravus ESP?  
 

4. Ar kiekybin÷ms veiksmų 
programų ir jų priedų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
reikšm÷ms pasiekti yra 
numatytas pakankamas 
intervencijos mastas? 

Intervencijų masto pokyčio įtaka 
rodiklių įvykdymo planams 
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reikšmių sumažinimas ženklios įtakos veiksmų programų 
(uždavinio lygio) rodiklių pasiekimui netur÷s, nes tokios 
reikšm÷s taip pat planuotos nepakankamai ambicingai. 
Taigi daugumai šiuo metu numatytų rodiklių reikšmių 
pasiekimui numatytas intervencijos mastas yra 
pakankamas, nes pradin÷s rodiklių reikšm÷s suplanuotos 
nepakankamai ambicingai.  

 
Atsižvelgiant į d÷l ekonominio sunkmečio šalyje vis did÷jantį 
nedarbą ir Europos Komisijos bei LR Vyriausyb÷s šiais metais 
iškeltus prioritetus mažinti nedarbą, iškyla poreikis ne tik didinti 
priemonių, potencialiai didinančių gyventojų užimtumą, 
finansavimo apimtis, bet ir tobulinti poveikio užimtumui 
steb÷seną. Kaip parod÷ analiz÷s rezultatai, poveikiui užimtumui 
steb÷ti veiksmų programose ir jų prieduose integruoti visi Europos 
Komisijos rekomenduojami baziniai užimtumo rodikliai, išskyrus 
išlaikytų darbo vietų rodiklį, kurio platesnis integravimas ypač 
aktualus ŽIPVP aktyvios darbo rinkos politikos priemonių atveju. 
Be to, pasteb÷ta, jog nuoseklesniu užimtumo rodiklių integravimu 
veiksmų programų lygiu pasižymi tik ŽIPVP. Taigi ERPF / SF 
finansuojamose srityse užimtumo steb÷sena yra nepakankama. 
Galiausiai, kaip parod÷ analiz÷s rezultatai, institucijos vadovaujasi 
skirtingomis tų pačių užimtumo rodiklių sampratomis ir jų 
apskaičiavimo procedūromis, kas apsunkina užimtumo rodiklių 
patikimo agregavimo galimybę ir savo ruožtu kokybišką 
atsiskaitymą.  
 
Atliekant analizę, pasteb÷tas priežastin÷s teorijos, kuria būtų 
pagrįsta tikslų – uždavinių hierarchija, trūkumas ir, atitinkamai, 
aiškių loginių ryšių tarp skirtingo lygio ir turinio rodiklių trūkumas. 
Atsižvelgiant į tai, gali būti daroma išvada, jog steb÷senos rodiklių 
apimties konkrečiose intervencijos srityse didinimas / mažinimas 
yra pagrįstas tik išgryninus prioritetų / priemonių intervencijų 
logikas, įvedus didesnius skirtumus tarp programos tikslų / 
uždavinių bei priemonių tikslų formuluočių. Kaip rodo analiz÷s 
rezultatai, priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
suformavimą apsunkina pernelyg ambicingi ir nespecifiški 
priemonių tikslai.  
 
2010 m. geguž÷s m÷n. vykusių ekspertų panelių metu atliktos 
ekspertų nuomon÷s apklausos rezultatai rodo, jog bendras 
steb÷senos rodiklių skaičius yra tinkamas. Tai, viena vertus, gali 
būti siejama su skirtingomis rodiklių paskirtimis: veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodikliai labiau skirti 
atsiskaityti Europos Komisijai, o papildomi (nacionaliniai) rodikliai 
– valdymo sprendimams priimti. Vis d÷lto galima teigti, jog ši 
ekspertų nuomon÷ mažai suderinta su praktiniu rodiklių 
įgyvendinimo poreikiu – tikslingu steb÷senos duomenų rinkimu, iš 
anksto žinant tokios steb÷senos informacijos vartotojus ir paskirtį. 
Kadangi tinkamų rodiklių parengimas, jų duomenų rinkimas ir 
ypač analiz÷ yra procesai, imlūs finansiniams ir žmogiškiesiems 
ištekliams, mažesnis rodiklių skaičius sudarytų prielaidas 
kokybiškesniam rodiklių parengimui ir efektyvesniam jų valdymui. 
Tikslinga išgryninti nacionalinių (papildomų) rodiklių sistemą, 
paliekant tik tuos rodiklius, kurie iš tiesų naudojami, priimant 
valdymo tobulinimo sprendimus, ar tobulinant suinteresuotųjų 
grupių žinias ir įgūdžius. Gana ekstensyviomis pagal sukuriamą 
prid÷tinę vertę nacionalinių (papildomų) rodiklių sistemomis 
pasižymi kai kurios EAVP 1 prioriteto priemon÷s, ŽIPVP 2 prioriteto 
priemon÷s.  

Intensyvesn÷s steb÷senos 
poreikio sritys, pasikeitus 
ekonominei situacijai 

5. Ar steb÷senos rodiklių sistema 
yra pakankama intervencijų 
poveikiui įvertinti?  
 

6. Ar reikia ir jeigu taip, tai 
kokiais trūkstamais 
(pertekliniais) rodikliais papildyti 
(susiaurinti) steb÷senos rodiklių 
sistemą? 
 

7. Kurie veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinančiose 
priemon÷se nustatyti 
nacionaliniai steb÷senos rodikliai 
būtų tinkami veiksmų programų 
tikslų ir uždavinių pasekimui 
matuoti? 
 

8. Ar veiksmų programų ir jų 
priedų įgyvendinimo steb÷senos 
rodikliai yra tinkami ir 
pakankami horizontalių politikų 
įgyvendinimo pažangos 
įvertinimui? 

Perteklin÷s steb÷senos sritys 
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Analizuojant steb÷senos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą, 
nustatytos ir tam tikros trūkstamos steb÷senos sritys (t. y. rodiklių 
trūkumas jų „turinio prasme“) bei intervencijos poveikio matavimo 
lygių nepakankamumas (t. y. rodiklių trūkumas jų „lygio prasme“).  
 
Visų pirma, priemonių, pagal kurias remiamas viešųjų paslaugų 
teikimas (t. y. numatytos investicijos į švietimo, socialinę, 
sveikatos infrastruktūrą, elektronines paslaugas, kt.), 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemose trūksta paslaugų (jų 
kokyb÷s, įvairov÷s, prieinamumo) steb÷senos grandies. Tai ypač 
aktualu SSVP 2-ojo prioriteto atveju. Įgyvendinant SSVP 2-ojo 
prioriteto priemones siekiama tobulinti sveikatos, švietimo ir 
socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, tačiau tiek paslaugų 
kokyb÷s, tiek jų prieinamumo pokyčio efektas rodiklių sistemoje 
atspindimas ribotu mastu. Kadangi tiesioginiai viešųjų paslaugų 
naudos gav÷jai yra piliečiai, trūksta rodiklių, kurie matuotų 
visuomen÷s nuostatų pokyčius, vartotojų pasitenkinimą 
gaunamomis paslaugomis. Trūksta viešųjų paslaugų prieinamumo 
ir įvairov÷s steb÷senos, fiksuojant, kiek vidutiniškai vartotojų buvo 
teikiamos paslaugos iki modernizuojant infrastruktūrą, įsigyjant 
naujus įrenginius, ir kiek vidutiniškai vartotojų aptarnaujama ją 
atnaujinus, išpl÷tus, taip pat matuojant paslaugų pl÷trą į naujus 
teritorinius vienetus, naujai sukurtas paslaugas, etc. Tokia 
informacija yra aktuali tiek politiniams vadovams, tiek visuomenei.  
 
Antra, veiksmų programų ir jų priedų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių sistemoje (pvz., technin÷s paramos veiksmų programą 
įgyvendinančių priemonių steb÷senos rodiklių sistemoje) trūksta 
išlaidų efektyvumo rodiklių, kurie leistų įvertinti, kaip efektyviai 
panaudoti ind÷liai (finansiniai, žmogiškųjų išteklių, laiko ir kt.), 
sukuriant tam tikrus produktus ar rezultatus, bei palyginti ES 
struktūrin÷s paramos valdymo efektyvumą pagal skirtingas 
intervencijų sritis. Tokių rodiklių pagrindu surinkta informacija 
būtų naudinga vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai). 
 
Trečia, „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
tinkamumo ir pakankamumo atvejo studijos“ rezultatai parod÷, 
kad nors esama steb÷senos rodiklių sistema apima visus HP, ji 
n÷ra subalansuota veiksmų programų atžvilgiu. Pavyzdžiui, trūksta 
rodiklių, kurie matuotų MTTP, ekonomin÷s infrastruktūros 
gerinimo, informacin÷s visuomen÷s kūrimo poveikį horizontalių 
prioritetų įgyvendinimui. Be to, HP įgyvendinimo steb÷senos 
rodikliai yra nevienodai pasiskirstę pagal atskirus HP. Kaip parod÷ 
analiz÷s rezultatai, mažiausiai integruoti ir pakankami yra 
informacin÷s visuomen÷s rodikliai. Nenumatyti steb÷senos rodikliai 
integruotai įgyvendinamų horizontalių prioritetų steb÷senai, kas 
ypač aktualu ekonominio darnaus vystymosi aspekto ir lygių 
galimybių prioriteto įgyvendinimo atžvilgiu (turint omenyje, kad 
pastariesiems prioritetams numatyta labai mažai diferencijuotų 
priemonių ir specifinių jų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių). Be to, 
integruotai įgyvendinamų horizontalių prioritetų atveju (t. y., kai 
n÷ra numatyti atskiri horizontalių prioritetų įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai), n÷ra renkami duomenys apie poveikį 
tikslin÷ms grup÷ms ir regionams rinkimo priemonių lygiu. 
Sistemiškai renkamų mikro duomenų trūkumas yra rimta kliūtis 
tiek horizontalių prioritetų įgyvendinimo steb÷senai, tiek vertinant 
intervencijų poveikį horizontalių prioritetų įgyvendinimui. 
 

Trūkstamos steb÷senos sritys 

Trūkstamos steb÷senos sritys 
„turinio prasme“ 

Horizontaliųjų prioritetų 
steb÷senos tinkamumas 
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Veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistema 
apima skirtingus rodiklių lygius (strateginio konteksto rodiklius, 
veiksmų programos uždavinių ir priemonių lygio rodiklius, 
produkto ir rezultato rodiklius, pagrindinius rodiklius), bet ji turi 
tam tikrų trūkumų: 

- Pirma, dalis produkto ir rezultato rodiklių realiai matuoja 
ind÷lius26; 

- Antra, nors formaliai n÷ra numatyta poveikio rodiklių, 
dalimi rezultato rodiklių realiai matuojamas intervencijų 
poveikis.  

 
Rodikliai (ir jų sistema) turi atitikti ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
pasiskirstymą. Siekiant kuo efektyvesnio ES struktūrin÷s paramos 
l÷šų panaudojimo, taip pat tobulinant steb÷senos procesą, 
reikalinga kokybiškesn÷ ir intensyvesn÷ steb÷sena prioritetin÷se 
intervencijos srityse, t. y. srityse, kuriose finansavimo apimtys 
didžiausios. Taigi, vadovaujantis atskaitingumo ir skaidrumo 
principais, į prioritetinių priemonių27 įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių sistemas būtina įtraukti veiksmų programų rodiklius (t. y. 
rodiklius, už kuriuos atsiskaitoma). Pavyzdžiui, VRM 
administruojamos ŽIPVP 4-ojo prioriteto priemon÷s „Viešojo 
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, kuriai skirtas 
finansavimas siekia 112 200 000 mln. Lt, įgyvendinimo pažanga 
stebima 6 nacionalinių (papildomų) rodiklių pagrindu (t. y. 
nenumatytas nei vienas veiksmų programos rodiklis).  
 
Veiksmų programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui matuoti būtų 
tinkami tie nacionaliniai (papildomi) rodikliai, kurie tiesiogiai 
išreiškia programos tikslus ar uždavinius, t. y. yra tinkami 
aukštesnio lygio tikslams ar uždaviniams matuoti. Pavyzdžiui, 
ŽIPVP 3 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
sistemoje, atsižvelgiant į ŽIPVP prioritetus, būtų galima integruoti 
nacionalinius (papildomus) rodiklius, išreiškiančius tyr÷jų 
mobilumą. Panašiai, ŽIPVP 3 prioriteto 2 uždavinio lygiu būtų 
galima steb÷ti mokslininkų, tyr÷jų skaičiaus did÷jimą ir jų amžiaus 
vidurkio maž÷jimą, kuris šiuo metu stebimas nacionaliniu 
(papildomu) rodikliu „įtraukta jaunuolių į žinias apie mokslą ir 
technologijas gilinančią veiklą“ (plačiau žr. lentelę Nr. 11).  
 

D÷l rodiklių sistemos darnos 
 
 
Kaip jau min÷ta, tarp Strategijoje, veiksmų programose ir 
veiksmų programų prioritetus įgyvendinančiose priemon÷se 
numatytų tikslų ir uždavinių ne visuomet yra loginis ryšys. 
Dažniausiai pasitaikanti problema – priemon÷s įgyvendinimu 
siekiama visos programos tikslų. Nesant aiškaus loginio ryšio tarp 
tikslų – uždavinių, rodikliai formuojami be priežastin÷s teorijos. 
D÷l pastarosios priežasties rodiklių sistemoje trūksta rodiklių 
sąryšio (tiek rodiklių lygio, tiek turinio aspektu). Kitaip tariant, 
trūksta loginių ryšių tarp skirtingo lygio rodiklių bei steb÷senos 
rodiklių hierarchijos atitikties tikslų – uždavinių hierarchijai. Be to, 
kaip pasteb÷ta analiz÷s metu, steb÷senos rodiklių hierarchin÷ 

                                           
 
 

26 Ind÷lio rodikliai (angl. – input indicators) detalizuoja produkto rodiklį ir matuoja, su kokiais ištekliais 
(finansiniais, žmonių, materialiniais (informacinių technologijų ir kita įranga, patalpomis, etc.) bus 
sukurti numatyti produktai ar suteiktos paslaugos. 

27 Ataskaitoje daryta prielaida, kad prioritetin÷mis priemon÷mis pagrįsta laikyti priemones, pagal kurias 
maksimalus projektams skiriamas ES struktūrinių fondų finansavimas siekia 100 mln. Lt. 

Trūkstamos steb÷senos sritys 
intervencijų poveikio matavimo 
„lygio prasme“ 

Veiksmų programų rodiklių 
numatymo poreikio sritys  

Nacionaliniai (papildomi) 
rodikliai, tinkami matuoti 
veiksmų programos lygiu 

9. Ar Strategijoje, veiksmų 
programose ir veiksmų 
programų prioritetus 
įgyvendinančiose priemon÷se 
nustatyta tikslų ir uždavinių 
hierarchija suderinta su 
steb÷senos rodiklių hierarchija?  
 

10. Ar užtikrintas loginis 
priemon÷s-uždavinio rodiklių 
ryšys (t. y. ar priemon÷s 
lygmenyje surinktų steb÷senos 
rodiklių duomenų pakanka 
uždavinio (prioriteto) lygmens 
steb÷senos rodikliams 
apskaičiuoti?) 
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sistema yra santykinai sud÷tingesn÷, joje numatyta daugiau 
intervencijų poveikio matavimo lygmenų nei yra numatyta tikslų – 
uždavinių. Esant tokiai situacijai, konkretaus lygio rodikliai ne 
visuomet priskiriami tinkamo lygio tikslui ar uždaviniui matuoti. 
Aktualiausia problema – priemonių tikslų įgyvendinimas 
matuojamas rezultato rodikliais, kurie realiai išreiškia poveikį.  
 
Analizuojant steb÷senos rodiklių sistemos suderinamumą, 
pasteb÷ta keletas svarbiausių problemų, susijusių su skirtingo 
lygio rodiklių sąryšiu: 
• Pirma, kiekvienoje iš veiksmų programų rodiklių lygiai 

sumaišyti ne mažiau kaip 1.4 proc. rodiklių atveju 
(dažniausiai maišomi produkto ir rezultato rodikliai, dalimi 
rezultato rodiklių išreiškiamas poveikis). 

• Antra, nemažos dalies priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių sistemose pastebimas esminio loginio sąryšio tarp 
produkto ir rezultato rodiklių trūkumas. 

• Trečia, nepakankamas uždavinio lygmens rodiklių 
atspind÷jimas juos įgyvendinančių priemonių lygiu. 
Pavyzdžiui, SSVP 1-ojo prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklis „pritraukta privačių investicijų“, EAVP 3-
iojo prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
„verslo įmonių, pardavin÷jančių prekes ar paslaugas 
internetu, dalies padid÷jimas“, „interneto vartotojų, internete 
susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumaž÷jimas“ ir 
kt. priemonių lygiu n÷ra stebimi. Taip pat pasitaiko atvejų, 
kai uždavinio lygmens veiksmų programų rodikliai priemonių 
lygiu renkami kaip nacionaliniai (papildomi) rodikliai arba yra 
integruoti į kitą uždavinį įgyvendinančių priemonių 
steb÷senos rodiklių sistemas (plačiau žr. lentelę Nr.22).  
 

Prioriteto lygmens rodikliams apskaičiuoti priemonių bei uždavinio 
lygio rodikliai numatyti, tačiau susiduriama su jų patikimumo 
problema: skiriasi rodiklių, kurių pagrindu išvedamos prioriteto 
lygmens rodiklių reikšm÷s, apskaičiavimo metodikos. Pvz., tarp 
priemonių pastebima didel÷ pritrauktų privačių investicijų, sukurtų 
darbo vietų apskaičiavimo būdų įvairov÷.  
 
Pagrindin÷ veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
paskirtis yra išorinis atsiskaitymas Europos Komisijai, bet mažiau 
d÷mesio teikiama vidiniam sprendimų pri÷mimui ministerijose. 
Tod÷l ateityje galima būtų labiau subalansuoti steb÷senos rodiklių 
paskirtį, steb÷senos rezultatus naudojant atsiskaityti ne tik 
Europos Komisijai, bet ir Lietuvos aukščiausios valdžios 
institucijoms bei visuomenei, taip pat siekiant priimti valdymo 
sprendimus ne tik tarpinių institucinių lygmeniu, bet ir Steb÷senos 
komitete, valdymo komitetuose. Šiuo tikslu reikalinga vykdyti 
nuodugnesnę ir reguliaresnę steb÷senos duomenų (tiek finansinių, 
tiek fizinių) analizę institucijose, skatinti mokymąsi ir gerosios 
praktikos sklaidą steb÷senos srityje.  
 
 

Tikslų-uždavinių hierarchijos ir 
rodiklių sistemos atitikimas 

Skirtingo lygio steb÷senos 
rodiklių sąryšio problemos 

11. Kokiu būdu veiksmų 
programų ir jų priedų 
įgyvendinimo steb÷senos 
rodikliai gal÷tų būti labiau 
panaudojami, tobulinant ES 
struktūrinių fondų panaudojimą 
ir geriau atsiskaitant? 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija Atsakinga institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

1. Nors steb÷senos rodikliams tarpin÷s 
institucijos yra parengusios aprašymus, 
kuriuose pateiktas rodiklio paaiškinimas, 
matavimo vienetai, rodiklio apskaičiavimo 
tipas ir būdas, informacijos šaltiniai, taip 
pat nurodytas rodiklio duomenų rinkimo 
periodiškumas bei už jo įgyvendinimą 
atsakingos institucijos, aprašymuose 
pateiktos informacijos kokyb÷, rodiklių 
apskaičiavimo veiksmų korektiškumas 
išlieka aktuali problema. Nepakankamai 
kokybiški steb÷senos rodiklių aprašymai 
mažina rodiklių patikimumą ir, atitinkamai, 
atsiskaitymo kokybę bei steb÷senos 
informacijos panaudojimo sprendimams 
priimti galimybę.  

 

Tobulinti steb÷senos rodiklių aprašymus: 

- paaiškinti visas rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, 
terminus arba pateikti nuorodas į atitinkamus teis÷s aktus; 
vienodai apibr÷žti tą pačią prasmę turinčias sąvokas, 
vartojamas skirtingų priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių aprašymuose; esant poreikiui daryti išimtis sąvokų 
traktavime d÷l priemonių specifikos, tai pagrįsti; 

- suderinti rodiklių apibr÷žimus su jų apskaičiavimo 
metodikomis; 

- nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu; 

- tobulinti indeksų apskaičiavimo metodikų aprašymus, 
nurodant rodiklių, kurių pagrindu indeksas apskaičiuojamas, 
bei galutinio dydžio išvedimo formules. 

Tobulinant steb÷senos rodiklių aprašymus, vadovautis žodiniais ir 
raštiniais Finansų ministerijos (vadovaujančiosios institucijos) 
nurodymais. 

Tarpin÷s institucijos ir 
vadovaujančioji 
institucija  

2010–2011 m. 

2. Skiriasi pagrindinių rodiklių (angl. – core 
indicators) (t. y. rodiklių, leidžiančių 
sujungti steb÷senos informaciją aukštesniu 
lygiu, palyginti skirtingų programų / 
prioritetų / priemonių gyvendinimą) 
apskaičiavimo metodikos. Nesant 
standartizuotų pagrindinių rodiklių 
apskaičiavimo praktinių būdų išaiškinimų, 
negalimas patikimas tokių rodiklių reikšmių 
agregavimas, kas mažina atsiskaitymo 
kokybę bei steb÷senos informacijos 
panaudojimo sprendimams priimti 
galimybę.  

Geriau aprašyti ir suderinti pagrindinių rodiklių apibr÷žimus bei 
praktinius jų apskaičiavimo būdus tarp institucijų: 

- parengti pagrindinių rodiklių apskaičiavimo metodinius 
dokumentus (kurie gal÷tų būti laikomi ES programų 
priežiūros (steb÷senos) gairių priedais); 

- į metodinių dokumentų rengimą įtraukti visus suinteresuotus 
tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovus; 

- šiuos metodinius dokumentus rengti steb÷senos darbo 
grup÷je, kuriai pirmininkautų vadovaujančiosios institucijos 
(Finansų ministerijos) atstovas.  

Vadovaujančioji 
institucija, tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios 
institucijos 

2010–2013 m. 
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3.  Steb÷senos rodiklių paskirtis yra 
nepakankamai subalansuota. Pagrindin÷ 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių paskirtis yra išorinis atsiskaitymas 
Europos Komisijai, tuo tarpu steb÷senos 
duomenų naudojimas vidin÷ms reikm÷ms 
(pvz., programų turiniui ir valdymui tobulinti, 
atsiskaityti visuomenei, aukščiausios valdžios 
institucijoms, mokytis ir dalytis gerąja 
praktika struktūrin÷s paramos valdymo 
srityje, kt.) yra nepakankamas. 
Nepakankamas esamos rodiklių sistemos 
subalansuotumas (turinio prasme) pagal kitų 
steb÷senos informacijos vartotojų 
(aukščiausių valdžios institucijų, visuomen÷s, 
kt.) poreikius riboja steb÷senos informacijos 
panaudojimo paskirties išpl÷timo galimybę.  

 

 

Steb÷senos duomenų panaudojimo vidin÷ms reikm÷ms, jų 
funkcionalumo didinimo tikslais steb÷senos rodiklių sistemoje 
tikslinga išpl÷sti tokias steb÷senos sritis: 

- vartotojų patenkinimo bei paslaugų kokyb÷s steb÷seną. 
Vartotojų pasitenkinimo bei paslaugų kokyb÷s rodiklių (pvz., 
pacientai, teigiamai vertinantys jiems suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, aptarnautų pacientų skaičius, 
sumaž÷jusios eil÷s, kt.) integravimas ypač aktualus priemonių, 
pagal kurias remiamas viešųjų paslaugų teikimas, įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemose.  

- išlaidų efektyvumo steb÷seną. Išlaidų efektyvumo rodiklius, 
kurie matuoja santykį tarp finansinių išteklių bei produktų / 
rezultatų, aktualu integruoti į santykinai brangias veiksmų 
programų priemones ir technines paramos l÷šas, skirtas 
veiksmų programoms administruoti.  

- horizontalių prioritetų įgyvendinimo steb÷seną. Subalansuoti ir 
išpl÷sti veiksmų programų įgyvendinimo rodiklius atskirų 
horizontalių prioritetų (darnusis vystymasis, lyčių lygyb÷ ir 
nediskriminavimas, informacin÷ visuomen÷, regionų pl÷tra) 
steb÷senai: 

• išpl÷sti informacin÷s visuomen÷s prioriteto, 
ekonominio darnaus vystymosi aspekto ir lygių 
galimybių prioriteto įgyvendinimo steb÷seną; 

• numatyti rodiklius, kurie matuotų MTTP, ekonomin÷s 
infrastruktūros gerinimo poveikį horizontalių prioritetų 
įgyvendinimui; 

• numatyti rodiklius, kurie matuotų integruotą 
horizontalių prioritetų įgyvendinimą (t. y., kai n÷ra 
numatytos atskiros horizontalių prioritetų 
įgyvendinimo priemon÷s ir jų steb÷senos rodikliai), 
kad būtų galima rinkti duomenis apie poveikį 
tikslin÷ms grup÷ms ir regionams priemonių lygiu, 
susisteminti tokių mikro duomenų rinkimą.  

Nors steb÷senos rodiklių sistemos pokytis, integruojant aukščiau 
nurodytas rodiklių kategorijas, orientuotas į ateinantį 2014–2020 
m. laikotarpį, tam tikrus parengiamuosius darbus reikalinga atlikti 
iki 2014–2020 m. programinio laikotarpio pradžios: 

- veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių, pagal 
kurias remiamas viešųjų paslaugų teikimas, steb÷senos rodiklių 
sistemose įvesti bandomuosius vartotojų patenkinimo bei 
paslaugų kokyb÷s rodiklius (kaip nacionalinius (papildomus) 

Tarpin÷s institucijos ir 
vadovaujančioji 
institucija 

2010–2014 m. 
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rodiklius); 

- santykinai brangių veiksmų programų priemonių steb÷senos 
rodiklių sistemose numatyti keletą bandomųjų išlaidų 
efektyvumo rodiklių (kaip papildomų (nacionalinių) rodiklių); 

- atnaujinti horizontalių prioritetų įgyvendinimo, įsisavinant 
2007–2013 m. struktūrinę paramą, gaires: 

• įtraukiant tik rezultato lygio rodiklius (vadovaujantis 
Europos Komisijos rekomenduojamu lankstaus HP 
įgyvendinimo principu, produkto lygio rodikliai gali 
būti įvairūs, priklausomai nuo konkrečios priemon÷s 
veiklų); 

• susisteminant rodiklius pagal steb÷senos lygmenis 
(strateginio konteksto, veiksmų programų ir 
priemonių įgyvendinimo); 

• užpildant identifikuotas HP įgyvendinimo steb÷senos 
spragas tinkamais rodikliais; 

• suderinant HP įgyvendinimo steb÷senos rodiklius, 
naudojamus struktūrin÷s paramos įsisavinimo 
steb÷senai, su nacionaliniais HP įgyvendinimo 
strategijų rodikliais. 

4. Siekiamas rodiklio planas turi kelti iššūkį, 
tačiau tuo pačiu būti realistiškas ir pagrįstas. 
Vertinimo metu nustatyta, jog tiek veiksmų 
programų prioritetus įgyvendinančių 
priemonių, tiek veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
planuojamos pasiekti reikšm÷s nustatomos 
mažesn÷s nei įmanoma pasiekti su turimais 
ištekliais. Be to, rodiklių pasiekiamumui 
įtakos turi tai, kad tarpin÷s institucijos turi 
galimybę keisti rodiklių kiekybines išraiškas 
jų įgyvendinimo procese ir n÷ra 
standartizuotos praktikos, kokiomis 
sąlygomis toks keitimas būtų pagrįstas.  

 

Nustatyti aiškias veiksmų programų rodiklių ir jų reikšmių keitimo 
sąlygas: 

- numatant, kad rodiklių suplanuotų reikšmių keitimas pagrįstas 
tik esmin÷mis finansavimo apimčių pasikeitimo sąlygomis:  

• nefinansuojant tam tikrų uždavinių ar priemonių;  

• esant esminiam l÷šų perskirstymui tarp prioritetų / 
uždavinių, kuris viršija 20–30 proc. pradin÷s prioriteto 
/ uždavinio finansavimo pad÷ties;  

• rodiklių ir jų reikšmių keitimas vykdomas 
centralizuotai, koordinuojant vadovaujančiajai 
institucijai; 

• veiksmų programose numatytų rodiklių ir jų reikšmių 
keitimas vykdomas vadovaujančiosios institucijos 
nustatytu reguliarumu: pvz., 2010–2011 m. ir 
programinio laikotarpio pabaigoje. 

Veiksmų programų priedų keitimas, siekiant patikslinti rodiklių 
formuluotes, nacionalinių (papildomų) rodiklių kiekybines 
išraiškas, kt. gali būti ir dažnesnis, tačiau tai turi būti daroma 
pagal vadovaujančiosios institucijos nustatytas sąlygas. 

 

Vadovaujančioji 
institucija ir tarpin÷s 
institucijos 

2010–2011 m. 
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5. Teikiant pagal 2007–2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją 
įgyvendinamų veiksmų programų einamojo 
steb÷senos rodiklių tinkamumo vertinimo 
paslaugas, 2010 m. geguž÷s m÷n. įvyko 
steb÷senos rodiklių ESF, SF ir ERPF 
finansavimo srityse ekspertų panel÷s. Kaip 
parod÷ ekspertų panelių dalyvių apklausos 
rezultatai, svarbiausia steb÷senos rodiklių 
paskirtis yra atsiskaitymas Europos 
Komisijai, kiek mažiau svarbi paskirtis – 
sprendimų pri÷mimas, o mažiausiai svarbi 
paskirtis – mokymasis. Vadinasi, steb÷senos 
rodiklių panaudojimas yra nepakankamai 
subalansuotas, per mažai d÷mesio teikiant 
steb÷senos duomenų naudojimui vidin÷ms 
reikm÷ms. Tokią situaciją lemia prielaidų 
valdymo tobulinimo sprendimams priimti, 
remiantis steb÷senos informacija, 
nebuvimas: tarpin÷se institucijose n÷ra 
atliekama reguliari steb÷senos duomenų 
analiz÷, finansinių ir fizinių duomenų 
santykio analiz÷, rengiamos rodiklių 
pasiekimo suvestin÷s, kt. Tai parodo ir 
projekto vykdymo metu (2010 m. geguž÷s 
m÷n.) organizuoto mokymo seminaro 
„2007–2013 m. programinio laikotarpio 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių tobulinimas“ dalyvių apklausos 
rezultatai. Dalyvių nuomone, svarbiausia 
2007–2013 m. programinio laikotarpio 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių problema yra per mažas d÷mesys 
steb÷senos duomenų analizei ir siūlymų 
tobulinti valdymą formavimui.  

Siekiant padidinti steb÷senos duomenų funkcionalumą ir 
panaudojamumą, būtina stiprinti steb÷senos duomenų analiz÷s 
paj÷gumus institucijose. Šiuo tikslu reikalinga: 

- tarpin÷se institucijose paskirti bent po vieną darbuotoją, kuris 
būtų atsakingas už steb÷seną ir steb÷senos rodiklius ir kurio 
pareigybin÷ veikla apsiribotų tokiomis funkcijomis, kaip: 

• reguliari institucijos administruojamos struktūrin÷s 
paramos įgyvendinimo steb÷senos duomenų analiz÷ ir 
vertinimas;  

• užsakomųjų vertinimų poreikio analiz÷, vertinimų 
plano rengimas ir vertinimų vykdymo koordinavimas;  

• metodin÷s pagalbos teikimas darbuotojams, 
atsakingiems už institucijos administruojamas 
priemones ir jų įgyvendinimo steb÷senos duomenis;  

• steb÷senos rodiklių kokyb÷s priežiūra ir tobulinimas; 

• mokymų darbuotojų geb÷jimams ir žinioms 
steb÷senos ir vertinimo srityje stiprinti 
organizavimas; 

• atstovavimas institucijai steb÷senos ir steb÷senos 
rodiklių darbo grup÷s veikloje; 

• kt. 

- sukurti steb÷senos ir steb÷senos rodiklių darbo grupę, 
pirmininkaujamą vadovaujančiosios institucijos (Finansų 
ministerijos), rengti jos reguliarus susitikimus (tiek einamųjų 
klausimų aptarimo, tiek – mokymosi ir gerosios praktikos 
sklaidos tikslais). Į darbo grup÷s sud÷tį įtraukti tarpinių 
institucijų darbuotojus, atsakingus už steb÷seną ir steb÷senos 
rodiklius, bei atsakingus vadovaujančiosios institucijos 
darbuotojus. Į darbo grup÷s susitikimus esant poreikiui kviesti 
kitus suinteresuotus įgyvendinančiųjų, tarpinių bei 
vadovaujančiosios institucijos darbuotojus, nepriklausomus 
išor÷s ekspertus, socialinius ir ekonominius partnerius, kt. 

Tarpin÷s institucijos ir 
vadovaujančioji 
institucija 

2010–2011 m. 

6. Esama veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistema apima skirtingus 
rodiklių lygius, tačiau skirtingų lygių rodiklių 
ryšys su konkretaus lygio tikslais ar 
uždaviniais yra neišgrynintas. Esant tokiai 
situacijai, konkretaus lygio rodikliai ne 
visuomet priskiriami tinkamo lygio tikslui ar 
uždaviniui matuoti. Taip pat aktualūs tokie 
sistemos trūkumai, kaip: pirma, dalis 

- Naujoje ateinančio 2014–2020 m. programinio laikotarpio 
veiksmų programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje 
reikalinga įvesti poveikio rodiklius, atskirti produkto rodiklius 
nuo ind÷lio rodiklių, įvedant pastarųjų kategoriją;  

- Nustatyti aiškų tikslų-uždavinių hierarchijos ir rodiklių sistemos 
sąryšį, grindžiamą intervencijų logika. 

 

Tarpin÷s institucijos ir 
vadovaujančioji 
institucija 

Nuo 2012 m. 
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produkto ir rezultato rodiklių realiai matuoja 
ind÷lius; antra, nors formaliai n÷ra numatyta 
poveikio rodiklių, dalimi rezultato rodiklių 
realiai matuojamas intervencijų poveikis. 
Pastarieji trūkumai nurodo steb÷senos 
rodiklių sistemos tobulinimo kryptis.  

7.  Esamos veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemos trūkumas – 
neaiškūs loginiai ryšiai tarp skirtingo lygio 
steb÷senos rodiklių, nepakankamas 
steb÷senos rodiklių sistemos sąryšis su 
veiksmų programų ir jos prioritetus 
įgyvendinančių priemonių tikslų-uždavinių 
hierarchija.  
 
 

Ateinančio 2014–2020 m. programinio laikotarpio veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklius formuoti pagal 
intervencijų logiką. Šiuo tikslu reikalinga sudaryti priežastinių 
ryšių arba vadinamuosius loginius modelius. Loginiai modeliai gali 
būti sudaromi veiksmų programos tikslų / prioritetų / uždavinių / 
priemonių ir steb÷senos rodiklių lygmeniu: 

- bendrus veiksmų programų tikslų / prioritetų / uždavinių / 
priemonių loginius modelius tikslinga integruoti veiksmų 
programų prieduose (pvz., pateikiant grafinį intervencijos 
logikos atvaizdavimą);  

- steb÷senos rodiklių priežastinius ryšius tikslinga išaiškinti (ar 
atvaizduoti grafiškai) priemonių finansavimo sąlygų 
aprašymuose ir (ar) rodiklių aprašymuose.  

 

Rengiant intervencijos logikos išaiškinimus, nustatant 
priežastinius ryšius tarp steb÷senos rodiklių, siekti:  

- mažesn÷s apimties, labiau koncentruotos steb÷senos rodiklių 
sistemos (t. y. sistemos, kurioje steb÷senos rodikliai būtų 
pagrįsti konkrečia jų paskirtimi, kas ypač aktualu nacionalinių 
(papildomų) rodiklių atveju); 

- geriau subalansuotos steb÷senos rodiklių sistemos: 
• įvedant daugiau kokybinių rodiklių (pvz., vartotojų 

patenkinimo, visuomen÷s požiūrio į paslaugų 
prieinamumą, kt.); 

• didinant pagrindinių rodiklių apimtis specifinių 
programos rodiklių atžvilgiu; 

• diferencijuojant steb÷senos rodiklių apimtis pagal 
uždavinių / priemonių prioritetiškumą (pvz., pagal 
uždavinių / priemonių finansavimo apimtis). 

Tarpin÷s institucijos ir 
vadovaujančioji 
institucija 

Nuo 2012 m. 
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 1 PRIEDAS. TECHNINöS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ 

IŠTEKLIŲ PLöTROS, EKONOMIKOS AUGIMO IR 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOMS 

ĮGYVENDINTI ĮGYVENDINIMO STEBöSENOS 

RODIKLIŲ TINKAMUMO ANALIZö 

Technin÷s paramos veiksmų programa yra horizontali ir susieta su 
visomis Strategijos įgyvendinimo veiksmų programomis. 
Atitinkamai, Technin÷s paramos veiksmų programos įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai yra integruoti visų veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemose. Agreguojant šių rodiklių 
duomenis, bus išvedami galutiniai Technin÷s paramos veiksmų 
programos įgyvendinimo steb÷senos rodiklių dydžiai. Taigi šiame 
priede bus atliekama technin÷s paramos žmogiškųjų išteklių pl÷tros, 
ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo veiksmų programoms 
įgyvendinti įgyvendinimo steb÷senos rodiklių tinkamumo analiz÷, 
vadovaujantis SMART kokybiniais kriterijais.  

 
Lentel÷ Nr. 26. Priemonių „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ 
įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas Matavimo 
vienetas 

 

ŽIPVP, 1 uždavinys, VP1-5.1-FM-01-V priemon÷ „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemos funkcionavimas“ 

 

Rezultato Valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) ir toliau vienerius metus po mokymo 
programos užbaigimo dirbantys Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos įgyvendinimo srityje 

Procentai 

Produkto Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys 
valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) 

Skaičius 

 

EAVP, 1 uždavinys, VP2-6.1-FM-01-V priemon÷ „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemos funkcionavimas“ 

 

Rezultato Valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) ir toliau vienerius metus po mokymo 
programos užbaigimo dirbantys Ekonomikos augimo veiksmų programos 
įgyvendinimo srityje 

Procentai 

Produkto Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys 
valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) 

Skaičius 

 

SSVP, 1 uždavinys, VP3-4.1-FM-01-V „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos 
funkcionavimas“ 

 

Rezultato Valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) ir toliau vienerius metus po mokymo 
programos užbaigimo dirbantys Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
įgyvendinimo srityje 

Procentai 

Produkto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys 
valstyb÷s tarnautojai ir kiti pareigūnai, pak÷lę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo 
kursuose bent kartą per metus) 

Skaičius 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 789 „D÷l 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 
23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“. 
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Produkto rodikliai visiškai atitinka specifiškumo kriterijų, o rezultato 
rodikliai šį kriterijų atitinka iš dalies. Visų pirma, rezultato rodiklių 
specifiškumą iš dalies mažina tai, kad, nors Technin÷s paramos 
veiksmų programoje akcentuojamas darbuotojų kaitos mažinimo 
siekis, visgi šių konkrečių priemonių atveju intervencijos n÷ra 
išskirtinai nukreiptos į darbuotojų išlaikymą. Priemonių tikslai yra 
nukreipti į ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos 
funkcionavimo efektyvinimą bei valstyb÷s tarnautojų, 
administruojančių veiksmų programas, kvalifikacijos ir geb÷jimų 
tobulinimą.  
 
Antra, priežastingumo ryšys tarp rodiklių yra nepakankamai aiškus 
ir pagrįstas intervencijos logika. Rezultato rodikliai, išreiškiantys 
išsilaikiusius darbo vietoje asmenis iš dalyvavusiųjų mokymuose, 
reikalauja papildomų produkto rodiklių, kuriais būtų matuojamos 
priemon÷s, įgyvendintos, siekiant padidinti darbuotojų motyvaciją 
likti dirbti ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose. 
Veiksmų programoje numatyta, kad šiam tikslui reikalingos 
įgyvendinti priemon÷s yra tokios priemon÷s, kaip: konkurencingo 
darbo užmokesčio įvedimas, geresn÷s karjeros galimyb÷s, 
kvalifikacijos k÷limo galimyb÷s, saugi darbo aplinka ir kt. Kadangi 
valstyb÷s tarnautojai ir darbuotojai mokomi norint suteikti naujų 
(patobulinti turimas) kompetencijas ir taip pagerinti darbuotojų 
pareigybinių funkcijų atlikimą, būtų naudinga steb÷ti darbuotojų 
kompetencijų įgijimą ir kompetencijų taikymą praktin÷je veikloje. 
Žinių taikymas susieja išmokimą (žinių įgijimą mokantis) ir veiklos 
rezultatų pokyčius (geriau atliekamą darbą). Taigi būtų tikslinga 
numatyti papildomus rezultato lygio rodiklius, išreiškiančius 
mokymuose įgytų žinių ar įgūdžių taikymą praktikoje / mokymų 
naudingumą. 

 
Rodiklių aprašymuose reikalinga nurodyti, kada valstyb÷s 
tarnautojas ar darbuotojas laikomas patobulinusiu kvalifikaciją 
(pvz., įvesti minimalų mokymosi valandų skaičių, lankomumo 
procentą ar kt.) ir kokie dokumentai įrodo šį faktą (pvz., mokymo 
baigimo pažym÷jimas).  

 
Lentel÷ Nr. 27. Priemonių „Informavimas ir viešinimas“ įgyvendinimo steb÷senos rodikliai  

Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas Matavimo 
vienetas 

 

ŽIPVP, 2 uždavinys, VP1-5.2-FM-01-V priemon÷ „Informavimas ir viešinimas“ 
 

Rezultato Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų 
išteklių pl÷trai 

Procentai 

Produkto Įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, 
seminarų ciklai, interneto puslapiai, kt.) 

Skaičius 

 

EAVP, 2 uždavinys, VP2-6.2-FM-01-V priemon÷ „Informavimas ir viešinimas“ 
 

Rezultato Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą ekonomikos 
augimui skatinti 

Procentai 

Produkto Įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, 
seminarų ciklai, interneto puslapiai, kt.) 

Skaičius 

 

SSVP, 2 uždavinys, VP3-4.2-FM-01-V priemon÷ „Informavimas ir viešinimas” 

Rezultato Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą sanglaudai 
skatinti 

Procentai 

Produkto Įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, 
seminarų ciklai, interneto puslapiai, kt.) 

Skaičius 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 789 „D÷l 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 
23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“. 

 

Rodiklių 
specifiškumas 

Rodiklių 
išmatuojamumas 
ir patikimumas 
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Rodikliai yra specifiški ir visiškai atitinka priemon÷s tikslus. Visgi 
tikslinga būtų matuoti ne tik agreguotą įgyvendintų informavimo ir 
viešinimo priemonių dydį bei informuotus galimus paramos gav÷jus, 
bet taip pat vertinti skirtingų priemonių poveikį tikslin÷ms grup÷ms 
(t. y. priemonių efektyvumą, paveikumą), priemonių 
ekonomiškumą, kt. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad informavimo iniciatyvos gali būti labai 
skirtingos, būtų tikslinga numatyti rodiklių „įgyvendintos 
informavimo iniciatyvos“ pogrupius pagal atskiras informavimo 
priemones. Kitaip tariant, tokio matavimo tikslas būtų ne šio rodiklio 
galutin÷ skaitin÷ išraiška, bet galimyb÷ jo pagrindu įvertinti 
informavimo ir viešinimo priemonių įvairovę bei poveikio tikslin÷ms 
auditorijoms prielaidas.  
 
Informavimo priemon÷ms skaičiuoti siūlome taikyti toliau pateiktoje 
lentel÷je numatytą priemonių tipologiją, kuri atitinka praeitu 
laikotarpiu sukurtus tipinius produktus ir naujojo laikotarpio 
paramos dokumentuose minimus produktus. 

 
Lentel÷ Nr. 28. Standartin÷s informavimo priemon÷s 
Produktas 
Publikacijos (spaudoje ir elektronin÷je žiniasklaidoje) 
TV laidos 
Radijo laidos 
Socialin÷ reklama (žiniasklaidos priemon÷se ir lauke) 
Netiesioginiai su projekto veikla susiję pranešimai TV ir radijo laidose, spaudoje ir 
elektronin÷je žiniasklaidoje 
Spaudiniai (laikraščiai, žurnalai, didesn÷s apimties informaciniai bukletai (30 ir 
daugiau A4 psl.) 
Dalomoji medžiaga (skrajut÷s, informaciniai bukletai) 
Filmai 
Interneto svetain÷s 
Seminarai ir mokymai 
Viešinimo renginiai (konkursai, akcijos ir kt.) 
Kita  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Akivaizdu, kad šie produktai gali būti labai nelygiaverčiai. 
Pavyzdžiui, TV laida gali kainuoti kur kas brangiau už dalomosios 
medžiagos parengimą ir išplatinimą. Šios priemon÷s taip pat labai 
skiriasi savo poveikio galimyb÷mis – pasiekiama auditorija, tikslin÷s 
grup÷s įvairove. Tod÷l šalia paprasto produktų kiekio matavimo 
siūlome kartu taikyti informavimo priemones įvertinti padedančius 
kriterijus. Atsižvelgiant į paramos dokumentus ir įprastą viešinimo 
priemonių steb÷senos praktiką, būtų tikslinga įvesti tokius produktų 
vertinimo kriterijus, kaip: skvarba, teritorin÷ tikslin÷s grup÷s 
įvairov÷, viešinimo temos, tikslin÷s grup÷s pasiekimo efektyvumas ir 
poveikis gyventojų elgsenai. Projektų vykdytojai tur÷tų fiksuoti 
kiekvieną informavimo priemonę, įvertindami ją remiantis 
atitinkamais kriterijais. Kaip pavyzdys, 29 lentel÷je pateikiami galimi 
priemonių skvarbos vertinimo kriterijai.  

 
Lentel÷ Nr. 29. Viešinimo priemonių skvarbos vertinimo kriterijai  

 

Tikslin÷s grup÷s atstovų, pasiektų konkrečia informavimo priemone, skaičius 
 

Publikacijos (spaudoje ir 
elektronin÷je žiniasklaidoje) 

Leidinį, kuriame pasirod÷ publikacija, skaitančiųjų skaičius (arba jo 
tiražas) arba el. žiniasklaidos priemonę vartojančiųjų skaičius (esant 
galimybei nustatyti – konkrečios publikacijos skaitytojų skaičius)  

TV laidos TV kanalo populiarumas laiku, kuriuo buvo transliuojama laida, jei yra 
galimyb÷ – konkrečios TV laidos populiarumas  

Radijo laidos Radijo laidos populiarumas laiku, kuriuo buvo transliuojama laida, jei yra 
galimyb÷ – konkrečios radijo laidos populiarumas 

Socialin÷ reklama Žiniasklaidoje – atitinkamai kaip pirmose trijose skiltyse, lauke – 
ekspozicijų skaičius (viena ekspozicija – vieną kartą pamatyta lauko 
reklama) 

Rodiklių 
specifiškumas 
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Netiesioginiai projekto veiklų 
viešinimo pranešimai TV ir radijo 
laidose, spaudoje ir elektronin÷je 
žiniasklaidoje 

Atitinkamai kaip ir pirmosiose trijose skiltyse 

Spaudiniai (laikraščiai, žurnalai, 
didesn÷s apimties informaciniai 
bukletai (30 ir daugiau A4 psl.) 

Išplatinta spaudinių tiražo dalis vienetais  

Dalomoji medžiaga (skrajut÷s, 
informaciniai bukletai) 

Išplatintos dalomosios medžiagos tiražo dalis vienetais 

Filmai Filmo seansų lankytojų skaičius; jei filmas buvo rodomas per TV, 
atitinkamai skaičiuojama kaip TV laidų atveju 

Interneto svetain÷s Svetain÷s lankytojų (autentiškų IP adresų) skaičius 
Seminarai ir mokymai Lankytojų skaičius 
Viešinimo renginiai (konkursai, 
akcijos ir kt.) 

Dalyvių skaičius 

Pastaba: Atsižvelgiant į paramos dokumentus skvarbą galima fiksuoti tokiais r÷žiais:  
iki 1 000 gyventojų;  
nuo 1 000 iki 10 000 gyventojų;  
daugiau nei 10 000, bet mažiau nei 100 000 gyventojų; 
daugiau nei 100 000 gyventojų. 
Kadangi šie r÷žiai n÷ra patikrinti praktikoje siūlome duomenis rinkti skaičiumi ir r÷žiams juos priskirti duomenis 
apibendrinant. 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Kadangi rodikliai „galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą ekonomikos augimui skatinti“, „galimi 
pareišk÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų 
išteklių pl÷trai“ ir „galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą sanglaudai skatinti“ yra įvedami, būtų tikslinga 
skaičiuoti ne tik galimus paramos gav÷jus, kurie žino apie ES 
struktūrinę paramą ekonomikos augimui skatinti, žmogiškųjų išteklių 
pl÷trai ir sanglaudai skatinti, bet ir jų dalies padid÷jimą (esant 
galimybei tokius duomenis rinkti reguliariai).  

 
Reikalingas patikslinimas rezultato rodiklių aprašymuose, kokie 
gyventojai yra laikomi žinantys / informuoti apie ES struktūrinę 
paramą, produkto rodiklių atveju – paaiškinimas, kada informavimo 
priemones pagrįsta laikyti įgyvendintomis. Taip pat būtinas 
duomenų šaltinių nurodymas.  
 

Lentel÷ Nr. 30. Priemonių „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ įgyvendinimo steb÷senos rodikliai  
Rodiklio 
tipas 

Rodiklio pavadinimas Matavimo 
vienetas 

 

ŽIPVP, 2 uždavinys, VP1-5.2-FM-02-V priemon÷ „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti Procentai 
Produkto Atlikti vertinimai Procentai 

 

EAVP, 2 uždavinys, VP2-6.2-FM-02-V priemon÷ „ES struktūrin÷s paramos vertinimas” 
 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti Procentai 
Produkto Atlikti vertinimai Procentai 

 

SSVP, 2 uždavinys, VP3-4.2-FM-02-V priemon÷ „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ 
 

Rezultato Vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti Procentai 
Produkto Atlikti vertinimai Procentai 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 789 „D÷l 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 2008 m. liepos 
23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“. 

 
Ir produkto rodikliai, ir rezultato rodikliai visiškai atitinka 
specifiškumo kriterijų. Atlikti vertinimai yra aiškus ir lengvai 
kiekybiškai išmatuojamas rodiklis. Kadangi rekomendacijos 
formuojamos pagal aiškiai apibr÷žtus standartus, patvirtintus 
Vertinimo koordinavimo grup÷s Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovu, netur÷tų kilti problemų 
d÷l rezultato rodiklių „vertinimo rekomendacijos, priimtos 

Rodiklių 
išmatuojamumas, 
patikimumas 

Rodiklių 
specifiškumas, 
išmatuojamumas
ir patikimumas 
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įgyvendinti“ apskaičiavimo ir patikimumo. Vienintel÷ rizika, susijusi 
su rezultato lygio rodiklių apskaičiavimo patikimumu, kyla d÷l 
nestandartizuotų reikalavimų rekomendacijų turiniui. Antra vertus, 
įvesti tokius kriterijus (pvz., rekomendacijos bendrumo / 
konkretumo kriterijų) praktiškai sud÷tinga d÷l nevienodo vertinimų 
pobūdžio ir skirtingos vertinimų objektų apimties.  
 
Antra vertus, tam tikri universalūs rekomendacijų kokyb÷s ir 
konkretumo kriterijai galimi. Pavyzdžiui, rekomendacijų 
įgyvendinimo steb÷seną ir apskaitą palengvintų ir mažiau vietos 
interpretacijoms d÷l rekomendacijų (ne)įgyvendinimo paliktų tokios 
rekomendacijos, kurios yra: 
- savalaik÷s (t. y. suformuotos, atsižvelgiant į sprendimų 

pri÷mimo procesą, jo etapus ir aktualius klausimus);  
- realistiškos (t. y. suformuotos, atsižvelgiant į atsakingų 

institucijų, kurioms jos taikomos, įgaliojimus ir išteklius);  
- aiškios (t. y. kuriomis aiškiai apibr÷žti veiksmai, kuriuos reikia 

įvykdyti, siekiant pageidaujamo rezultato).  
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 2 PRIEDAS. RODIKLIŲ TINKAMUMO VERTINIMO 

APIBENDRINIMAS 
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RODIKLIŲ SPECIFIŠKUMAS 
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa  

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Specifiški 
rodikliai 

Iš dalies 
specifiški 
rodikliai 

Nespecifiški 
rodikliai 

 
Komentarai 

SADM 80 59 % 41 % 0 % - Standartizuotų rodiklių (pvz., mokyme dalyvavę asmenys) atveju tikslinga nurodyti mokymų dalyvių 
tikslines grupes, kuriems aktualūs atitinkami mokymai (tikslinių grupių išskyrimo poreikio 
pagrindimas pateikiamas ataskaitos 48 psl.). 

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ 
ŠMM 147 34 % 50 % 16 % - Priemonių, susijusių su formaliu / neformaliu švietimu, rodiklių atveju rodiklių aprašymuose tikslinga 

nurodyti tikslines grupes, į kurias orientuoti mokymai / mokymų programos. „Draugiškumo 
vartotojui“ tikslais būtų naudinga tai nurodyti ne tik PFSA. (Tikslinių grupių išskyrimo poreikio 
pagrindimas pateikiamas ataskaitos 48 psl.). 

- Priemonių veikloms esant nukreiptoms į personalo mokymą, produkto rodikliai, susiję su socialin÷s 
rizikos / specialiųjų poreikių ir pan. asmenimis, yra nespecifiški. 

3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ 
ŠMM 53 62 % 21 % 17 % - Rodikliams, susijusiems su neformaliojo švietimo programomis ir projektais, būtų tikslinga nurodyti 

tikslines grupes, į kurias orientuoti mokymai / mokymų programos, bei projektų pobūdį, paskirtį. 
„Draugiškumo vartotojui“ tikslais būtų naudinga tai nurodyti ne tik PFSA. (Tikslinių grupių išskyrimo 
poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 48 psl.). 

- Pasteb÷jimai d÷l trūkstamų šio prioriteto įgyvendinimo steb÷senos rodiklių pateikti Lentel÷je Nr. 11.  
4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
VRM 60 68 % 28 % 3 % - Standartizuotų rodiklių (pvz., mokyme dalyvavę asmenys) atveju tikslinga nurodyti mokymų dalyvių 

tikslines grupes, kuriems aktualūs atitinkami mokymai (tikslinių grupių išskyrimo poreikio 
pagrindimas pateikiamas ataskaitos 48 psl.). 

- Priemon÷s „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ rodikliai tur÷tų 
labiau atitikti priemon÷je nurodytą tikslą.  
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Ekonomikos augimo veiksmų programa 
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Specifiški 
rodikliai 

Iš dalies 
specifiški 
rodikliai 

Nespecifiški 
rodikliai 

Komentarai 
ŠMM 13 46 % 31 % 23 % - „Draugiškumo vartotojui“ ir „projektų“ rodiklių palyginamumo tarp skirtingų priemonių / 

prioritetų tikslais rodikliams „MTTP baz÷s pl÷tros projektai“ rodiklių aprašymuose tikslinga 
nurodyti projektų paskirtį / pobūdį. (Projektų veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas 
pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 

- Rodikliai „pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų <...>“ ir „bendros 
darbo vietos mokslinių tyrimų srityje“ tur÷tų labiau atitikti priemon÷se nurodytus tikslus. 

ŪM 49 73 % 24 % 2 % - Rodiklių „pritraukta privačių investicijų“ ir „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai“ 
aprašymuose tikslinga nurodyti sritis, į kurias investicijos pritrauktos, projektų paskirtį / 
pobūdį. (Projektų veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 

2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
ŪM 56 61 % 38 % 2 % - Rodiklių „pritraukta privačių investicijų“ ir „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai“ 

aprašymuose tikslinga nurodyti sritis, į kurias investicijos pritrauktos, projektų paskirtį / 
pobūdį. (Projektų veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 

3 prioritetas „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ 
IVPK 48 31 % 58 % 10 % - Pagrindinių rodiklių aprašymuose reikalingas kiek platesnis (konkretesnis) rodikliais matuojamų 

veiklų pobūdžio pagrindimas.  

4 prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 
ŪM 10 90 % 10 % 0 %  
SM 14 64 % 36 % 0 % - „Draugiškumo vartotojui“ ir „projektų“ rodiklių palyginamumo tarp skirtingų priemonių / 

prioritetų tikslais rodikliams „parengti techniniai projektai“ tikslinga nurodyti projektų paskirtį / 
pobūdį. (Projektų veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 

5 prioritetas „Transeuropinių transportų tinklų pl÷tra“ 
SM 22 41 % 59 % 0 % - „Draugiškumo vartotojui“ ir „projektų“ rodiklių palyginamumo tarp skirtingų priemonių / 

prioritetų tikslais rodikliams „projektai“ tikslinga nurodyti projektų paskirtį / pobūdį. (Projektų 
veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 
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RODIKLIŲ IŠMATUOJAMUMAS 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa 
1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Rodikliai 
išmatuojami Neišmatuojami Komentarai 

SADM 80 93 % 7 % - Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių, išreikšiančių kokybinį pokytį (procentinių rodiklių) aprašymus, 
nurodant / patikslinant bazinio ir pokyčio rodiklių aprašymus (išsamiai juos išaiškinant arba 
pateikiant nuorodas į kitų analogiškų rodiklių išaiškinimus), pateikiant galutinio dydžio išvedimo 
formulę. 

2 prioritetas "Mokymasis visą gyvenimą" 
ŠMM 147 59 % 41 % - Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių, išreikšiančių kokybinį pokytį (procentinių rodiklių) aprašymus, 

nurodant / patikslinant bazinio ir pokyčio rodiklių aprašymus (išsamiai juos išaiškinant arba 
pateikiant nuorodas į kitų analogiškų rodiklių išaiškinimus), pateikiant galutinio dydžio išvedimo 
formulę. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

1 prioritetas „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Specifiški 
rodikliai 

Iš dalies 
specifiški 
rodikliai 

Nespecifiški 
rodikliai 

Komentarai 
AM 33 79 % 21 % 0 % - „Draugiškumo vartotojui“ ir „projektų“ rodiklių palyginamumo tarp skirtingų priemonių / 

prioritetų tikslais rodikliams „projektai“ tikslinga nurodyti projektų paskirtį / pobūdį. (Projektų 
veiklų grupių išskyrimo poreikio pagrindimas pateikiamas ataskaitos 49 psl.). 

VRM 10 80 % 20 % 0 % - Uždaviniui „diversifikuoti ūkinę veiklą (...)“ tikslinga nustatyti rodiklius, atitinkančius dvigubą 
priemon÷s tikslą.  

ŪM 38 37 % 58 % 5 % - Standartizuotų (pagrindinių) rodiklių aprašymuose tikslinga nurodyti remiamos veiklos specifiką 
/ tikslinę grupę / veiklos objektą.  

- Ryšį tarp sukurtų darbo vietų ir turizmo rinkodaros veiklų reikalinga pagrįsti. 

2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
SAM 35 6 % 94 % 0 % - Standartizuotų (pagrindinių) rodiklių aprašymuose tikslinga nurodyti remiamos veiklos specifiką 

/ tikslinę grupę / veiklos objektą.  

SADM 10 20 % 70 % 10 % - Standartizuotų (pagrindinių) rodiklių aprašymuose tikslinga nurodyti remiamos veiklos specifiką 
/ tikslinę grupę / veiklos objektą.  

ŠMM 67 51 % 49 % 0 % - Standartizuotų (pagrindinių) rodiklių aprašymuose tikslinga nurodyti remiamos veiklos specifiką 
/ tikslinę grupę / veiklos objektą.  

3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystimasis“ 
AM 16 69 % 31 % 0 % - Į priemon÷s „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“ rodiklius 

tikslinga įtraukti aglomeracijas kaip nurodytą priemon÷s tiksle objektą.  

ŪM 10 100 % 0 % 0 %  
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3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ 
ŠMM 53 70 % 30 % - Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių, išreikšiančių kokybinį pokytį (procentinių rodiklių) aprašymus, 

nurodant / patikslinant bazinio ir pokyčio rodiklių aprašymus (išsamiai juos išaiškintant arba 
pateikiant nuorodas į kitų analogiškų rodiklių išaiškinimus), pateikiant galutinio dydžio išvedimo 
formulę. 

4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
VRM 60 92 % 8 % - Sud÷tinius rodiklius tikslinga formuoti kaip indeksą. 

- Rodikliais „reforma“, „patobulinimas“ matuojami sunkiai kiekybiškai išreiškiami procesai.  
Ekonomikos augimo veiksmų programa 

1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius Išmatuojami Neišmatuojami Komentarai 

ŠMM 13 100 % 0 %  
ŪM 49 100 % 0 %   

2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
ŪM 56 95% 5% - Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių, išreikšiančių kokybinį pokytį (procentinių rodiklių) aprašymus, 

nurodant / patikslinant bazinio ir pokyčio rodiklių aprašymus (išsamiai juos išaiškinant arba 
pateikiant nuorodas į kitų analogiškų rodiklių išaiškinimus), pateikiant galutinio dydžio išvedimo 
formulę. 

- Sud÷tinius rodiklius tikslinga formuoti kaip indeksus. 
3 prioritetas „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ 

IVPK 48 100 % 0 %  
4 prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 

ŪM 10 100 % 0 %   
SM 14 64 % 36 % - Reik÷tų tobulinti skaičiavimo metodiką, kai nurodyta „LR teis÷s aktais sudarytai komisijai pri÷mus 

sprendimą d÷l statinio atidavimo eksploatacijon (...)“. 

5 prioritetas „Transeuropinių transportų tinklų pl÷tra“ 
SM 22 73 % 27 % - Reik÷tų visų rodiklių aprašymuose pateikti rodiklių apskaičiavimo būdą. 

- Reik÷tų tobulinti skaičiavimo metodiką, kai nurodyta „LR teis÷s aktais sudarytai komisijai pri÷mus 
sprendimą d÷l statinio atidavimo eksploatacijon (...)“. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 
1 prioritetas „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 

Institucija Skaičius Išmatuojami Neišmatuojami Komentarai 
AM 33 100 % 0 %   
VRM 10 100 % 0 %   
ŪM 38 100 % 0 %   

2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
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SAM 35 100 % 0 %  
SADM 10 100 % 0 %   
ŠMM 67 99 % 1 %   

3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystimasis“ 
AM 16 100 % 0 %   
ŪM 10 100 % 0 %   

 
RODIKLIŲ PATIKIMUMAS 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa  

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Rodikliai 
patikimi 

Iš dalies 
patikimi Nepatikimi Komentarai 

SADM 80 25 % 68 % 8 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus ir rodiklių 
apskaičiavimo būdo išaiškinimus.  

- Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 
2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ 

ŠMM 147 7 % 90 % 3 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ 
ŠMM 53 9 % 89% 2 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus teis÷s 
aktus). 

4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
VRM 60 13 % 72 % 15 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus teis÷s 
aktus). 

- Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti tokių 
sąlygų nurodymą. 

Ekonomikos augimo veiksmų programa 
1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ 

Institucija 
Rodiklių 
skaičius 

Rodikliai 
patikimi 

Iš dalies 
patikimi Nepatikimi Komentarai 

ŠMM 13 46 % 54 % 0 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

ŪM 49 29 % 59 % 12 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių aprašymuose nurodytus šaltinius.  

2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
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ŪM 56 25 % 55 % 20 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga konkretizuoti šaltinį „kiti dokumentai“. 
 

3 prioritetas „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ 
IVPK 48 15 % 54 % 12 % - Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 

- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

4 prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 
ŪM 10 10 % 10 % 80 % - Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius, konkretizuoti šaltinį „kiti dokumentai“. 

- „Draugiškumo vartotojui“ tikslais naudinga patobulinti išaiškinimą, kas yra patikimesnis 
energijos tiekimas (pvz., mažesnis avaringumas, elektros energijos tiekimo nutrūkimų 
skaičius), techninių galimybių sudarymas, etc. 

- Sąvokos aiškinimas kaip nuoroda į bendras taisykles n÷ra pakankamai aiškus. 
SM 14 21 % 50 % 29 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 

tokių sąlygų nurodymą. 
- Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 
- Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių apskaičiavimo metodikų išaiškinimus.  

5 prioritetas „Transeuropinių transportų tinklų pl÷tra“ 
SM 22 9% 68% 3% - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

- Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 
- Tikslinga peržiūr÷ti rodiklių apskaičiavimo metodikų išaiškinimus.  

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

1 prioritetas „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 

Institucija Skaičius Patikimi 
Iš dalies 
patikimi Nepatikimi Komentarai 

AM 33 39 % 42 % 18 % - Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 
- Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 

tokių sąlygų nurodymą. 
- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

VRM 10 0 % 60 % 40 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

- Tikslinga peržiūr÷ti pirminius šaltinius. 
- Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 

tokių sąlygų nurodymą. 



 103 

ŪM 38 24 % 76 % 0 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
SAM 35 0 % 94 % 6 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

SADM 10 10 % 70 % 20 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

- Tikslinga tobulinti tiesiogin÷s naudos gav÷jų iš infrastruktūros projektų skaičiavimą.  
ŠMM 67 57 % 43 % 0 % - Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

3 prioritetas „Aplinka ir darnus vystimasis“ 
AM 16 38 % 50 % 13 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 

tokių sąlygų nurodymą. 
- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 

rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 

ŪM 10 0 % 60 % 40 % - Rodiklių aprašymuose nurodyti sąlygas, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu / patobulinti 
tokių sąlygų nurodymą. 

- Tikslinga tobulinti rodiklių apibr÷žimuose vartojamų terminų išaiškinimus (paaiškinant visas 
rodiklio aprašyme vartojamas sąvokas, terminus arba pateikiant nuorodas į atitinkamus 
teis÷s aktus). 
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 3 PRIEDAS. PAŽANGĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 

TECHNOLOGINöS PLöTROS SRITYJE MATUOJANČIŲ 

STEBöSENOS RODIKLIŲ TINKAMUMO ATVEJO STUDIJA  

Pažangą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros (MTTP) srityje 
matuojančių steb÷senos rodiklių tinkamumo atvejo studija skirta 
įvertinti ar veiksmų programų ir veiksmų programų prioritetus 
įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
planuojamos pasiekti reikšm÷s yra tinkamos ir pakankamos 
pažangos MTTP srityje įvertinimui, atsižvelgiant į aukščiausiu 
(Strategijos) lygiu keliamus uždavinius. Atvejo studija 
struktūruojama pagal įvadin÷je ataskaitoje numatytas dalis:  

- pirma, išryškinami su MTTP sritimi susijusių veiksmų programų 
uždavinių ir priemonių loginiai ryšiai; 

- antra, įvertinamas rodiklių tinkamumas ir suderinamumas; 
- trečia, vertinamas steb÷senos rodiklių pasiekiamumas; 
- ketvirta, pateikiamas išvadų apibendrinimas ir rodiklių įvertinimo 

„šviesoforas“. 
 

 
Siekiant didinti ūkio konkurencingumą per MTTP skatinimą, kaip 
numatyta ES struktūrin÷s paramos 2007–2013 metais panaudojimo 
Strategijoje, planuojama įgyvendinant du svarbiausius prioritetus: 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ bei Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programos 3 
prioritetą „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“. Bendra veiksmų 
programose numatyta su MTTP pl÷tra susijusių tikslų ir uždavinių bei 
priemonių logika pristatyta Pav. Nr. 27.  
 
Programuojant ES struktūrin÷s paramos 2007–2013 m. laikotarpio 
l÷šas, sprendžiant iš veiksmų programose numatytų tikslų, laikytasi 
hibridin÷s inovacijų politikos teorijos, kuri r÷m÷si tiek „linijiniu“ 
inovacijų modeliu28 (t. y. prielaida, jog verslo inovatyvumas tiesiogiai 
priklauso nuo investicijų į MTTP lygio) ir „žinių trikampio“ teorija, 
kurios pagrindu remiasi teiginys, kad viešojo sektoriaus mokslo ir 
studijų bei inovatyvaus verslo bendradarbiavimas sudaro ūkio 
konkurencingumo pagrindą (per sukuriamą naują prid÷tinę vertę – 
naujoves, inovacijas). Šioje atvejo studijoje, vertinant siektų 
uždavinių ir numatytų vertinimo rodiklių atitikimą, laikomasi 
pradin÷s logikos, taigi n÷ra vertinamos su MTTP skatinimu tiesiogiai 
nesusiję priemon÷s, atspindinčios naujesnes inovacijų politikos 
teorijas29 ir pastarųjų metų nacionalin÷s inovacijų politikos 
strategin÷s krypties pokyčius30. 

                                           
 
 

28 Inovacijų kūrimas „pirmos“ kartos inovacijų modelyje buvo suprantamas kaip linijinis procesas, prasidedantis 
fundamentiniais tyrimais, pereinantis į taikomuosius tyrimus ir technologinę pl÷trą ir pasibaigiantis galutinių 
produktų ir technologijų pateikimu rinkai. D÷mesys koncentruojamas į technologijų pasiūlos didinimą, o 
moksliniams tyrimams suteikiama didžiausia svarba skatinant inovacijas. Šios teorijos atspindys yra 
vadinamasis „Lisabonos tikslas“ – 3 proc. BVP moksliniams tyrimams.  

29 „Trečiosios kartos“ arba „horizontalioji“ inovacijų politika yra naujausias požiūris į inovacijas bei valstyb÷s 
vaidmenį jas skatinant. Šiame inovacijų politikos modelyje inovacijos suprantamos ne tik kaip technologijų ir 
išradimų skatinimas, bet ir kaip netechnologiniai pokyčiai, pirmiausia per bendrą visuomen÷s kūrybiškumo 
skatinimą, įvairius vadybinius ir kultūrinius pokyčius, kuriančius prid÷tinę vertę. „Horizontalioji“ inovacijų politika 

Atvejo studijos 
tikslas ir 
struktūra 

1. Priemon÷s ir jų loginiai ryšiai 

MTTP 
finansuojančios 
VP priemon÷s 



 

105 

 
Pav. Nr. 27. Su MTTP pl÷tra susijusių VP prioritetų tikslų ir uždavinių logika 
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Šaltinis: EAVP, ŽIPVP ir jų priedai. 
 
Siekiant įvertinti su MTTP sritimi susijusių steb÷senos rodiklių 
tinkamumą ir suderinamumą, svarbu atskleisti ES struktūrin÷s 
paramos priemonių tarpusavio loginius ryšius ne tik ES struktūrin÷s 
paramos strategijos, bet ir nacionalin÷s mokslo ir inovacijų politikos 
kontekste. ES struktūrin÷ parama 2007–2013 m. laikotarpiu – 
pagrindinis finansavimo šaltinis, iš kurio numatoma remti a) ribotą 
skaičių nacionalinių (kompleksinių) MTTP programų (NKP) 
prioritetin÷se srityse, kurios apima įvairių sektorių kuruojamus ir 
skirtingų fondų bei veiksmų programų planuojamus veiksmus – nuo 
tyr÷jų rengimo, studijų infrastruktūros gerinimo iki MTTP veiklos 
r÷mimo, ir b) integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (sl÷nius). 
Šios iniciatyvos turi atskirus tikslus, kurie ne visai sutampa su ES 
struktūrin÷s paramos įgyvendinimo strategijos (t. y. administracine) 
logika. Svarbiausiu deklaruotas abiejų iniciatyvų įgyvendinimo 
tikslas – užtikrinti sisteminį „žinių trikampio“ principo įgyvendinimą 
išskirtose „proveržio srityse“, pirmiausia pasireiškiantį per valstyb÷s, 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą, vykdant MTTP veiklą, 
rengiant specialistus ir kt. Bendroji schema, kaip ketinama 

                                                                                                      
 
 

apibr÷žia inovacijas kaip horizontalų tikslą visose politikose (mokslo, studijų, pramon÷s, regionų, finansų ir kt.), 
t. y. tampa „horizontaliai integruota“. Raktiniu žodžiu čia yra ne „inovatyvus verslas“, o „inovatyvi visuomen÷“.  

30 T. y. neatsižvelgiama į naują Inovacijų strategiją 2010–2020 m. ir kt. naujus strateginius dokumentus. 

Sąsajos su 
nacionalin÷s 
MTTP politikos 
prioritetais 
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įgyvendinti kompleksinių programų ir „sl÷nių“ iniciatyvas Lietuvoje, 
pristatoma Pav. Nr. 28. 
 

Pav. Nr. 28. ES struktūrin÷s paramos pasiskirstymas pagal tris Švietimo ir mokslo ministerijos 
koordinuojamas nacionalines kompleksines programas 
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Bendros prieigos tyrimų 
infrastruktūra pagal strategines 
kryptis („sl÷niai“) 

Kita mokslo ir studijų 
infrastruktūra  

„Minkštosios“ MTTP 
veiklos, geb÷jimų 

stiprinimo priemon÷s 

Valdymas, 
koordinavimas ir 

viešinimas 

Tyr÷jų geb÷jimai 
NKP: 53,4 mln. Lt 

Kitos TKP priemon÷s: 
59,5 mln. Lt  

Tyr÷jai įmon÷se: 31,7 
mln. Lt  

NKP asociacijos: 
 5 mln. Lt 

 
Bendroji mokslo ir 
studijų („Sl÷nių“) 
infrastruktūra: 

„Santakos“, „Saul÷tekio“  
ir „Santaros“  

atviros prieigos  
bei jungtiniai centrai 

623 mln. Lt  

Bendroji mokslo ir 
studijų infrastruktūra: 

Jūrinio ir  
„Nemuno“ „sl÷nių“ 
infrastruktūra ir kt. 
253,56 mln. Lt  

Tyr÷jų mokslin÷ veikla (LMT 
dotacija): 120 mln. Lt 

Studijų programos 
NKP: 48 mln. Lt 

Nacionalinis 
atviros prieigos 
informacijos 

centras  
(VU):  

100 mln. Lt  

Aukšto lygio 
kompetencijos 

centrai: 30 mln. Lt  

JUNGTINöS TYRIMŲ PROGRAMOS 

- tiesiogin÷ parama įmon÷ms 
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Šaltinis: LR finansų ministerijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos duomenys (2009 m. gruodžio m÷n.).  
Pastaba: duomenys negalutiniai. 

Studijų infrastruktūra  
NKP: 34,8  mln. Lt  

MTTP temat. 
tinklai: 16,6 mln. Lt 

Tyr÷jų mobilumas ir geb÷jimų 
stiprinimas: 312 mln. Lt 

 
Šaltinis: sudaryta autorių rengiant mokslinį tyrimą „Nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimo, kuriant horizontalią 
inovacijų politiką: Žinių ekonomikos forumo atvejo studija“. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010. 

 
 
Remiantis VP numatytų uždavinių ir VP priemon÷se finansuojamų 
veiklų lyginimu, galima formuluoti dvi išvadas:  

- Pirma, formuojant EAVP 1 uždavinio priemones d÷l pakitusių 
politinių prioritetų ar kitų priežasčių nebuvo užtikrintas visų 
prioritetų uždavinių perk÷limas į priemonių lygmenį. Didžioji dalis 
suplanuotų l÷šų skiriama instituciniams trūkumams spręsti, 
pirmiausia – mokslo ir studijų sistemai stiprinti, įskaitant ir 
žmogiškuosius išteklius mokslo ir studijų institucijose. Tuo tarpu 
tinklaveikai ir bendradarbiavimui skatinti tarp mokslo ir verslo 
skirta tik nedidel÷ dalis visų l÷šų. EAVP 1 prioriteto 2 uždavinys 
„Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir 
prieinamumą įmon÷ms“ l÷šų programavimo eigoje „išnyko“, 
nenumačius priemonių jam įgyvendinti. Šiam uždaviniui 
numatyti steb÷senos rodikliai buvo perkelti į 1 uždavinį (t. y. 1 ir 
2 uždaviniai buvo sulieti į vieną). 

- Antra, ES struktūrin÷s paramos veiksmų programose numatytų 
uždavinių ir priemonių jiems įgyvendinti bei nacionalin÷s 
politikos mokslo ir studijų srityje priemonių suderinamumas n÷ra 
pakankamai užtikrintas. Bendradarbiavimą tarp atskirų grupių 
(mokslo ir verslo) siekiama didinti per NKP ir „jungtinių tyrimų“ 
programas, tačiau šių programų tikslai ir planuojami rezultatų 

Suderinamumo 
trūkumai 
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steb÷senos rodikliai neatsispindi ES SF steb÷senos rodiklių 
sistemoje. 

 
Remiantis šaltinių analize, patikslintas ES struktūrin÷s paramos 
intervencijų 2007–2013 m. laikotarpiu MTTP srityje tikslų ir 
uždavinių loginis medis (žr. Pav. Nr. 29).  

 
Pav. Nr. 29. SF intervencijų logikos MTTP srityje medis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     ESF investicijos                      ERPF investicijos 
 

Šaltinis: parengta autorių. 
 
Pažangą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros (MTTP) srityje 
matuojančių steb÷senos rodiklių analiz÷ pagal įvadin÷je ataskaitoje 
šiai atvejo studijai numatytus vertinimo klausimus pateikiama 
kituose skyriuose.  
 

 
Šio skyriaus tikslas yra įvertinti pažangą MTTP srityje matuojančių 
steb÷senos rodiklių tinkamumą ir suderinamumą pagal įvadin÷je 
ataskaitoje numatytus vertinimo klausimus. Iš viso vertinami apie 
70 rezultato bei produkto (prioriteto ir priemon÷s lygmens) rodiklių, 
tačiau d÷mesys daugiausia sutelktas į pagrindinius veiksmų 
programų rodiklius (numatytus uždavinių lygiu, prie kurių pasiekimo 
tur÷tų prisid÷ti priemonių įgyvendinimas). Strateginio konteksto 
lygmens rodikliai čia nebuvo vertinti. Vertinant rodiklių tinkamumą ir 
suderinamumą, taikyta „SMART“ metodika, išskyrus rodiklį 
„pasiekiamas“ (angl. –achievable), kuriam skirtas atskiras atvejo 
studijos skyrius. Siekiant valdyti atvejo studijos apimtį, pateikiamos 
apibendrinančios išvados d÷l pagrindinių veiksmų programų rodiklių 
(prioriteto ir uždavinio lygio) tinkamumo. 
 
- Ar Strategijoje, veiksmų programose ir veiksmų programų 

prioritetus įgyvendinančiose priemon÷se nustatyta tikslų ir 
uždavinių hierarchija suderinta su steb÷senos rodiklių 

Intervencijų 
logikos MTTP 
srityje tikslų 
medis 

2. Tinkamumas ir suderinamumas 

Skyriaus tikslas 

- pritraukta privačių investicijų 
- MTTP projektų skaičius (VP prioriteto 
rodikliai) 

  

Aukštesnis 
tyr÷jų amžiaus 

vidurkis   

Didesnis 
tyr÷jų 
skaičius 

  

  

Geresn÷ ir labiau 
prieinama verslui 
viešojo sektoriaus 
MTTP infrastruktūra 

 

  

  

  

  

  

Aukštesnis 
tyr÷jų 

mobilumas   

  

Aukštesn÷ verslo sektoriaus sukuriama  
prid÷tin÷ vert÷   

Didesn÷s verslo 
investicijos į MTTP 

  

  
  

  

    

Aukštesn÷ tyr÷jų 
kvalifikacija ir 
kompetencija 

Geresn÷ viešojo 
sektoriaus tyr÷jų 
kiekyb÷ ir kokyb÷ 

Efektyves
n÷s 

inovacijų 
paramos 
paslaugos 

 
Stipresni 

branduoliai
Daugiau 
tyr÷jų 
versle 

Geresn÷ 
MTTP baz÷ 

versle 

Daugiau 
verslo 
MTTP 

projektų 

Geresnis 
bendradarbiavimas 
tarp verslo ir mokslo 

sektorių 

Aukštesnis viešojo 
sektoriaus MTTP 

paj÷gumas ir potencialas 
 

Aukštesnis 
privatausprivačiojo 
sektoriaus MTTP 
paj÷gumas ir 
aktyvumas 
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hierarchija? Ar užtikrintas loginis priemon÷s – uždavinio rodiklių 
ryšys? 

 
EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui 
skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ atveju identifikuota 
nemažai trūkumų, susijusių su prioriteto uždavinio priemon÷s loginių 
ryšių užtikrinimu. Pirma, EAVP 1 prioriteto 2 uždavinys „Padidinti 
viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą 
įmon÷ms“ buvo panaikintas, o jo įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
perkelti 1 uždaviniui. Tačiau šį uždavinį įgyvendinančių priemonių 
lygmens rodiklių grup÷je nepakankamai išvystytas vienas iš 
uždavinio aspektų, kurio svarba pabr÷žta ir Ekonomikos augimo 
veiksmų programoje – viešojo sektoriaus MTTP efektyvumo 
didinimas. Veiksmų programoje numatyta, kad pagal šį prioritetą 
bus remiami „viešųjų mokslinių tyrimų įstaigų ir universitetų 
atliekami moksliniai tyrimai, kurie sietini su teigiamu poveikiu ir 
aktualumu verslo pl÷trai ir ūkio augimui (artimesn÷je ar tolimesn÷je 
perspektyvoje)”31, tačiau šį tikslą išreiškiantys rodikliai kol kas n÷ra 
suformuoti. Atvejo studijos rengimo metu ŠMM planavo naują 
priemonę, kurios l÷šomis buvo tikimasi finansuoti MTTP veiklą 
viešajame sektoriuje, tačiau duomenys apie tokią priemonę Finansų 
ministerijai dar nebuvo pateikti. 
 
Antra, EAVP 1.1 uždavinio rezultato rodiklis „pritraukta privačių 
investicijų“ priemonių lygiu nebus skaičiuojamas, nes įgyvendinant 
veiksmų programą nebuvo sudarytos sąlygos privačiojo sektoriaus 
tiesioginiam įsitraukimui į uždavinio priemonių įgyvendinimą. Tod÷l 
rodiklis „pritraukta privačių investicijų“ 1-ojo uždavinio atveju gali 
būti numatytas kaip poveikio rodiklis, tikintis pritraukti privačias 
investicijas prab÷gus keleriems metams po projektų įgyvendinimo.  
 
Trečia, EAVP 1.4 uždavinio lygmens rodikliai neišreiškia vieno iš 
uždavinio aspektų – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę. Be 
to, šio uždavinio rezultato lygmens rodiklis „sukurta naujų 
technologinių įmonių“, nors gerai atspindi pirminius uždavinio 
tikslus, tačiau n÷ra tiesiogiai susijęs su realiai įgyvendinamomis 
priemon÷mis. „Inogeb“ priemonių grup÷ neteikia tiesiogin÷s 
paramos įmon÷ms steigti, o daugiau susijusi su konsultacinių, 
inovacijų katalizavimo ir naujų įmonių inkubavimo paslaugų teikimu. 
Kitaip tariant, šių priemonių įtaka naujų technologinių įmonių 
kūrimui yra netiesiogin÷ – rodiklis yra daugiau susijęs su ilgalaikiu 
poveikiu, o ne tiesioginiu rezultatu. Atitinkamai, rekomenduojama šį 
rodiklį keisti kitu, labiau atspindinčiu įgyvendinamas priemones, 
pvz., sieti rezultatus ne su įmonių kūrimu, o naujų technologinių 
įmonių mirtingumo mažinimu (šį rodiklį šiuo metu skaičiuoja 
kiekvienas mokslo ir technologijų parkas Lietuvoje, tod÷l jo 
surinkimas iš projektų vykdytojų netur÷tų būti sud÷tingas). 
 
Apibendrinant, pagrindin÷ EAVP 1 prioriteto steb÷senos problema 
yra tai, jog pagrindiniai prioriteto rodikliai „pritrauktų privačių 
investicijų“ ir „MTTP projektai“ šiuo metu matuoja tik ŪM 
įgyvendinamų priemonių administravimą, nors didesn÷ 
prioriteto l÷šų dalis yra skirta ŠMM priemon÷ms (1 uždaviniu 
remiamam „sl÷nių“ kūrimui). Be to, abejotina ar MTTP projektų 
skaičius yra tinkamas rodiklis l÷šų panaudojimo rezultatyvumui 
matuoti, nes projektų apimtis yra labai nevienoda. Produkto rodiklis 

                                           
 
 

31 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 788 „D÷l Ekonomikos 
augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, 69. 

 

EAVP 1 prioriteto 
uždavinių ir 
steb÷senos rodiklių 
logika nesuderinta 
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„MTTP baz÷s pl÷tros projektai“ yra pernelyg bendras ir stambus, 
savyje apimantis daug kitų rodiklių. Lyginti ar juo labiau agreguoti šį 
rodiklį su, pvz., „MTTP projektais“ ŪM priemon÷se, kurie matuoja 
galimybių studijų rengimą ir smulkesnius MTTP projektus, būtų 
nelogiška. Kitaip tariant, 1 prioriteto rodikliai yra per mažai 
specifiški. Tod÷l yra poreikis papildyti ir atnaujinti 1(2) 
uždavinio rodiklių sistemą bei pagrindinius prioriteto 
rodiklius, juos geriau suderinant su pasikeitusia intervencijų logika 
ir siektinais uždavinių rezultatais. 
 
ŽIPVP 3 prioriteto priemon÷se iš esm÷s išlaikytas priemon÷s – 
uždavinio rodiklių ryšys, išskyrus kelis toliau išvardytus atvejus. 
Pirma, uždavinio „Tobulinti tyr÷jų kvalifikaciją ir kompetenciją, 
skatinti jų mobilumą“ rodikliai nepakankamai atspindi uždavinį, t. y. 
rodikliai išreiškia tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo 
aspektą bei tyr÷jų įdarbinimą, tačiau neišreiškia kito svarbaus 
aspekto – tyr÷jų mobilumo skatinimo, nors mobilumą atspindintys 
rodikliai priemonių lygiu yra matuojami. Antra, antrojo uždavinio 
„Pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje“ 
rodikliai nepakankamai atspindi uždavinį, t. y. rodikliai išreiškia 
tyr÷jų skaičiaus didinimo aspektą, tačiau visiškai neišreiškia kito 
svarbaus aspekto – jų amžiaus vidurkio mažinimo. Šis uždavinio 
aspektas taip pat n÷ra stebimas priemonių lygiu. Šio tikslo 
pasiekimas matuojamas nacionaliniu mastu, o veiksmų programoje 
numatytas kaip konteksto rodiklis. Tačiau taip pat būtų galima 
steb÷ti, kiek paramos suteikta tyr÷jams pagal amžiaus grupes. 
 
Trečia, nemaža dalis 1.3 prioriteto priemonių rodiklių nepakankamai 
atspindi priemonių tikslus (yra nespecifiški). Daugumos priemonių 
rodikliai atspindi 1 uždavinio rodiklius, net jeigu tai yra 2-ojo 
uždavinio priemon÷s. Pavyzdžiui, priemon÷ „Žinių apie mokslą ir 
technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių 
lygyb÷s moksle skatinimas“ taip pat numato rodiklį „mokslininkai ir 
kiti tyr÷jai (išskyrus studentus), kurie mok÷si pagal neformaliojo 
švietimo programas“. Kai kurių prioriteto priemonių finansuojamos 
veiklos tik netiesiogiai atspindi prioriteto uždavinius, pvz., „MTTP 
tematinių tinklų ir asociacijų veiklos stiprinimas“ bei „MTTP būkl÷s 
tyrimai“. Viena vertus, privalumas yra tai, kad pagrindiniai VP 
rodikliai yra kiek įmanoma labiau „iš viršaus“ nuleidžiami iki 
priemonių lygmens. Informaciją apie planuojamų rezultatų 
pasiekimą numatoma rinkti pagal projektų lygmens rodiklių 
pasiekimą. Kita vertus, dabartin÷ steb÷sena, kuri matuoja ne visai 
tai, kas yra iš tiesų finansuojama, iš dalies iškreipia steb÷senos 
logiką – atsiskaityti už rezultatus ir tobulinti sprendimų pri÷mimą. 
Priemon÷s uždavinių įgyvendinimą matuojantys rodikliai tur÷tų 
atspind÷ti tų veiklų įgyvendinimą, kurioms skiriama didžioji dalis 
priemon÷s vert÷s.  
 
- Ar steb÷senos rodikliai kokybiški, vertinant juos pagal SMART 

kriterijų „specifiškumas“?  
 
Vertinant rodiklių specifiškumą, konkrečios pastabos pateiktos 
pagrindiniams VP rodikliams (uždavinio lygiu). Toliau lentel÷je 
pateikiamos pastabos tiems rodikliams, kurių specifiškumas kelia 
abejonių. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIPVP 3 
prioriteto 
uždavinių ir 
steb÷senos rodiklių 
suderinamumas 
vidutiniškas 
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Lentel÷ Nr. 31. Pagrindinių VP rodiklių specifiškumo įvertinimas 

VP 
prioritetas, 
uždavinys 

Lygis Rodiklis  Tinkamumo 
lygis 

Pastabos 

EAVP 1 
prioritetas  

Rezultato 
rodiklis 

Pritraukta privačių 
investicijų, mln. eurų 

Vidutinis / 
geras 

ŪM atveju šis rodiklis labiau tinkamas kaip produkto 
lygio rodiklis, nes matuoja tiesioginius produktus 
(projektų vykdytojų nuosavą ind÷lį), kurie pasibaigs 
kartu su projekto vykdymu, pateikus galutinę 
projekto ataskaitą. Tuo tarpu ŠMM atveju rodiklis 
labiau tinkamas kaip poveikio rodiklis, nes matuoja 
netiesioginius rezultatus. Teoriškai, reik÷tų formuoti 
specifiškesnius rezultato lygio pagrindinius rodiklius, 
atitinkančius prioriteto uždavinį – didinti aukštesnę 
prid÷tinę vertę kuriančio verslo dalį. Tačiau 
dabartin÷je VP įgyvendinimo stadijoje šį rodiklį keisti 
būtų sud÷tinga. 

 Produkto 
rodiklis 

MTTP projektų 
skaičius 
 

Vidutinis Atskiros EAVP priemon÷s rodiklį „MTTP projektų 
skaičius“ skaičiuoja skirtingai – vienur tai atliktos 
galimybių studijos, kitur veiklos ataskaitos, kitur 
stambūs MTTP baz÷s pl÷tros (infrastruktūros) 
projektai, tod÷l kils problemų patikimai agreguojant 
rodiklį VP lygiu. Nors bendra logika yra tinkama (t. 
y. agreguojami atskiri visos MTTP rezultatai), tačiau 
kai kurie rodikliai (pvz., MTTP baz÷s – „sl÷nių“ 
pl÷tros projektai, kurių kiekvieno apimtys siekiam 
dešimtis milijonų litų ir įmonių MTTP galimybių 
studijų rodikliai) yra per daug nelygiaverčiai ir 
netur÷tų būti agreguojami. Reik÷tų arba įvesti 
rodiklio grupes (atskirai įvertinant MTTP baz÷s 
pl÷tros projektus, o atskirai mokslinių tyrimų veiklos 
projektus), arba agreguojant rodiklį sumuoti tik tuos 
priemonių rodiklius, kurie yra daugiau mažiau 
lygiaverčiai. „Sl÷nių“ MTTP projektų atvejų projektai 
yra pernelyg stambūs. 

EAVP 1.4 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Naujai sukurtų 
technologinių įmonių 
skaičius 

Žemas Kaip aprašyta tekste, tai yra poveikio, o ne rezultato 
rodiklis. Uždavinį įgyvendinančios priemon÷s, 
skirtingai nei pvz., finansin÷s inžinerijos priemon÷s 
neteikia tiesiogin÷s finansin÷s paramos verslo 
įmon÷ms kurti, tuo tarpu verslo konsultavimo 
paslaugų tiesioginis poveikis naujų įmonių kūrimui 
yra per mažai pagrįstas. 

ŽIPVP 3.1 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų bei studentų, 
kurie s÷kmingai baig÷ 
formaliojo ir neforma-
liojo švietimo 
programas bei gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažym÷jimus ir (arba) 
įgijo valstyb÷s 
pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis 
(proc.) 

Žemas Šis rodiklis matuoja patį žemiausią mokymosi 
naudos lygį, t. y. tik fiksuoja faktą, kad žmogus 
mokymus baig÷. Kiti du lygiai susiję su kompetencijų 
įgijimu ir kompetencijų taikymu praktikoje. Tod÷l 
rodiklis realiai neparodys prioriteto priemonių 
rezultato – rodiklis neišreiškia kokybiškai naujų 
rezultatų (pvz., geresnio pareigybinių funkcijų 
atlikimo d÷l mokymuose įgytų žinių pritaikymo), 
nežymi esminių elgesio, pažiūrų ar kt. pokyčių 
naudos gav÷jų grup÷je d÷l sukurtų produktų ar 
suteiktų paslaugų (pvz., didesnio studentų 
pasitenkinimo mokymosi sąlygomis) ir pan. Gal÷tų 
būti keičiamas rodikliais, matuojančiais 
kompetencijų taikymą, įgijimą, kaip tai įprasta geros 
tarptautin÷s praktikos atvejais. Pvz., jeigu 
priemon÷s tikslas – užimtumo skatinimas, rezultato 
lygiu tikslinga matuoti išsilaikiusius darbo rinkoje, 
pritaikiusius įgytas kompetencijas darbin÷je veikloje; 
jeigu priemon÷s tikslas – asmenų išlikimas švietimo 
sistemoje, rezultato lygiu tikslinga matuoti išlikusius 
švietimo sistemoje ir pan. Jeigu priemon÷s tikslas – 
paslaugų kokyb÷s didinimas, rezultato lygiu tikslinga 
matuoti paslaugų gav÷jų pasitenkinimą jiems 
teikiamomis paslaugomis. Naujų rodiklių taikymas 
tur÷tų būti apsvarstytas įvertinant galimus paslaugų 
kokyb÷s / įgytų kompetencijų taikymo praktikoje 
vertinimo sąnaudas.  
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VP 
prioritetas, 
uždavinys 

Lygis Rodiklis  Tinkamumo 
lygis 

Pastabos 

ŽIPVP 3.2 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Dalis pagal darbo 
sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų (išskyrus 
studentus), kurie ir 
toliau ten dirba po 6 
m÷nesių po projekto 
pabaigos (proc.) 

Vidutinis Siekiant vertinti uždavinio įgyvendinimo rezultatus, 
numatytas laikotarpis „6 m÷nesiai po projekto 
pabaigos“ yra per menkai ambicingas.  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
- Ar veiksmų programų ir veiksmų programų prioritetus 

įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
kokybiški, vertinant juos pagal „SMART“ kriterijų 
„išmatuojamumas“ ir „patikimumas“? 

 
Šioje dalyje vertinama ar yra numatytas rodiklio apskaičiavimo 
algoritmas, ar jis pakankamai išaiškintas, ar išaiškinimai nesiskiria 
tarp priemonių, ar tinkamai išaiškintos sąvokos – ar yra pakankamai 
aišku ką ir kaip numatoma matuoti. Įvertinus visų priemon÷se 
numatytų rodiklių matavimo algoritmus, Lentel÷je Nr. 32 
pateikiamos išvados d÷l uždavinio lygio VP rodiklių išmatuojamumo 
ir pasiekiamumo.  
 

Lentel÷ Nr. 32. Pagrindinių VP rodiklių išmatuojamumo ir patikimumo įvertinimas (esmin÷s pastabos) 

VP 
prioritetas 
ir uždavinys 

Rodik-
lio 

lygis 
(R/P) 

Rodiklis  Patikimu-
mo lygis  

Pastabos  

EAVP 1 
prioritetas: 
pagrindiniai 
rodikliai  

R Pritraukta privačių 
investicijų, mln. 
eurų 

Vidutinis  Šis rodiklis numatytas tik 3 ir 4 uždavinio priemon÷se, 
pritrauktos privačios investicijos matuojamos mln. litų. 
Trūkumai: aiškiai, nenurodyta į kokias veiklas (remiantis 
uždavinio logika, tur÷tų būti MTTP) tur÷tų būti pritraukta 
privačių investicijų. Numatyta, kad bus skaičiuojamas 
privatusis ind÷lis į tinkamas ir netinkamas išlaidas, tod÷l 
teoriškai projektų vykdytojai gal÷tų deklaruoti bet kokio 
tipo išlaidas. Toks rodiklis nebūtinai bus susijęs su 
prioriteto įgyvendinimu. 

 P MTTP projektų 
skaičius 

Vidutinis  Prioriteto lygiu rodiklis n÷ra pakankamai detaliai 
išaiškintas: neaišku ar jis matuoja MTTP veiklą, ar 
infrastruktūros pl÷tros projektus, ar agreguoja visus 
priemon÷se numatytus rodiklius. Kadangi priemonių 
lygiu rodiklis yra skaičiuojamas skirtingai, o prioriteto 
lygiu numatoma sumuoti priemonių rodiklių reikšmes, 
tik÷tinas menkas rodiklio patikimumas.  

EAVP 1.2 
uždavinys 

R Bendrų darbo vietų 
skaičius mokslinių 
tyrimų srityje 

Vidutinis  Rodiklis skaičiuoja tiek laikinas (projekto įgyvendinimo 
metu sukurtas, kai dirbta ne trumpiau nei 26 savaites 
skaičiuojant 40 val. darbo savaitę), tiek nuolatines 
darbo vietas (išlikusias po projekto pabaigos). 
Trūkumai: nenurodyta, kiek laiko po projekto pabaigos 
išlikusios darbo vietos laikomos nuolatin÷mis. Rodiklio 
išaiškinimas n÷ra tiek tikslus, kad užtikrintų surenkamų 
duomenų patikimumą ir palyginamumą tarp priemonių ir 
veiksmų programų. Rodiklių skaičiavimas n÷ra 
derinamas tarp atskirų veiksmų programų, tod÷l, 
tik÷tina, kils problemų agreguojant rodiklio reikšmes. Be 
to, tuo atveju, jeigu dominuos laikinos darbo vietos, 
rodiklis nebus tinkamas rezultatui matuoti. 

 P MTTP projektų 
skaičius 

Žemas  Nepateiktas rodiklio išaiškinimas ir skaičiavimo 
algoritmas, neišaiškintos sąvokos ir nenurodyti šaltiniai, 
nes kol kas n÷ra patvirtintos priemon÷s, finansuojančios 
MTTP projektus. 

EAVP 1.4 
uždavinys 

R Naujai sukurtų 
technologinių įmonių 
skaičius 

Žemas  Nepakankamai aiškiai išaiškinta, ką siekiama matuoti – 
kokias technologines įmones, ir kaip numatoma atskirti, 
ar technologin÷s įmon÷s susikūr÷ kaip priemon÷s 
įgyvendinimo pasekm÷. Rodiklio sąsaja su priemon÷s 
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VP 
prioritetas 
ir uždavinys 

Rodik-
lio 

lygis 
(R/P) 

Rodiklis  Patikimu-
mo lygis  

Pastabos  

tikslais yra abejotina, ir šios sąsajos neužtikrina rodiklio 
išaiškinimo ir matavimo algoritmas.  

 P MTTP ir inovacijų 
aplinkos gerinimo 
projektų skaičius 

Vidutinis  Rodiklio išaiškinimas nepakankamas. Apibr÷žta, kas 
laikoma „projektu“, bet ne tai, kas laikoma „MTTP ir 
inovacijų gerinimu“. 

ŽIPVP 3.1 
uždavinys 

R Mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų bei studentų, 
kurie s÷kmingai baig÷ 
formaliojo ir 
neformaliojo švietimo 
programas bei gavo 
neformaliojo švietimo 
programos baigimo 
pažym÷jimus ir (arba) 
įgijo valstyb÷s 
pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis 
(proc.) 

Vidutinis / 
geras  

Nevienodas sąvokos „tyr÷jas“ aiškinimas tarp skirtingų 
uždavinį įgyvendinančių priemonių. Tiksliau, pagal kelias 
priemones šio rodiklio skaičiavimo metodikoje yra 
padaryta išimtis. Pagal teisinį reglamentavimą, 
doktorantas yra ir studentas, ir tyr÷jas. ŠMM 
priemon÷se doktorantai paprastai skaičiuojami prie 
studentų. Kelių priemonių PFSA padaryta išimtis, nes VP 
prieduose šioms priemon÷ms (-ei) iš anksto nebuvo 
numatytas studentus skaičiuojantis rodiklis. ŠMM 
duomenimis, ši situacija bus koreguojama. 

 P Mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų bei studentų, 
kurie mok÷si pagal 
neformaliojo švietimo 
programas, skaičius, 
iš kurių: 
- mokslininkai ir kiti 
tyr÷jai (išskyrus 
studentus); 
- studentai. 

Vidutinis  Uždavinio lygiu agreguotas rodiklis gali būti 
nepatikimas, nes skirtingos priemon÷s skirtingai 
interpretuoja rodiklius „mokslininkai ir kiti tyr÷jai“ bei 
„studentai“. Vienur „studentai“ interpretuojami kaip I–II 
pakopos studentai, kitur nespecifikuojama. 
Numatoma, kad tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose 
projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą, tačiau 
n÷ra aišku, kaip tai užtikrinti (ypač tarp atskirų 
priemonių). 

ŽIPVP 3.2 
uždavinys 

P Pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų 
ir kitų tyr÷jų (išskyrus 
studentus) skaičius a) 
viešajame sektoriuje; 
b) MVĮ 

Vidutinis  a) Uždavinio įgyvendinimo priemonių lygiu n÷ra rodiklių, 
matuojančių pagal darbo sutartis įdarbintus 
mokslininkus ir kitus tyr÷jus (išskyrus studentus) 
viešajame sektoriuje. Šis rodiklis priemonių lygiu 
numatytas prie kito uždavinio – „Tobulinti tyr÷jų 
kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą“. b) 
Priemon÷ „Valstyb÷s pagalba aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų įdarbinimui įmon÷se“, numatanti mokslininkų 
ir tyr÷jų įdarbinimą MVĮ, nespecifikuoja, kuriam laikui 
tur÷tų būti įdarbinimo sutartis, ar ji terminuota ar 
neterminuota. Ta pati priemon÷ nepateikia aiškiai 
apibr÷žtų sąvokų „aukštos kvalifikacijos darbuotojas“ bei 
„techninis ir jam prilyginamas personalas“. 

Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: Pateikiamos tik esmin÷s pastabos, t. y. rodikliai kurių matavimas įvertintas kaip 
daugiau mažiau tinkamas (patikimumo lygis G – geras), čia nekomentuojami. 

 
Apibendrinant, rodiklių išmatuojamumui ir patikimumui užtikrinti 
n÷ra sudarytos pakankamos prielaidos. Pagrindiniai trūkumai yra 
keli. Pirma, kaip ir Bendrojo programavimo 2004–2006 m. 
įgyvendinimo periodo metu, n÷ra užtikrinamas vienodas pagrindinių 
rodiklių skaičiavimas veiksmų programų ir priemonių lygiu. Tai 
nesudaro sąlygų patikimam rodiklių agregavimui. Skirtingos tarpin÷s 
institucijos skirtingai skaičiuoja tuos pačius rodiklius, taip pat ir 
atskirose priemon÷se. Didžiausios su skirtingais rodiklių 
išaiškinimais susijusios problemos yra matuojant rodiklius „MTTP 
projektai“ ir „sukurtos darbo vietos“. Reik÷tų rengti detalius rodiklių 
išaiškinimus ir derinti juos tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų 
institucijų. Apskritai, daugumos abiejų prioritetų priemonių rodiklių 
išaiškinimas yra nedetalus, tod÷l tik÷tina, kad projektų vykdytojai 
skirtingai interpretuos rodiklius ir juos rinks nevienodai. 
 
Antra, kai kurių rezultato lygmens rodiklių surinkimas iš projektų 
vykdytojų, remiantis pateiktais išaiškinimais, kelia abejonių d÷l 
būsimo rezultatų patikimumo. Tai ypač aktualu ŪM administruojamų 
priemonių atveju, kalbant apie rodiklius „sukurtų technologinių 

Skaičiavimo 
metodologijos ir 
išaiškinimo 
neužtikrins 
patikimo rodiklių 
agregavimo VP 
lygiu 

Kai kurių rezultato 
lygio rodiklių 
surinkimas iš 
projektų vykdytojų 
nepagrįstas 
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įmonių skaičius“ ir tuos papildomus rodiklius, kuriais skaičiuojami 
projektų rezultatai pra÷jus 2–3 metams po projektų įgyvendinimo 
(pvz., klasterio įmonių apyvarta pra÷jus 3 metams, sukurtos darbo 
vietos ir pan.). Pastarieji rodikliai pretenduoja nebe į rezultato, o į 
poveikio lygmens rodiklius, kurių skaičiavimas negal÷tų būti 
patik÷tas projektų vykdytojams, kaip ir netur÷tų būti sudarytos 
sąlygos projektų vykdytojams patiems interpretuoti, kurie rodikliai 
(pra÷jus 3 metams) bus pasiekti būtent d÷l priemon÷s poveikio. 
Renkant rezultato lygio rodiklius iš projektų vykdytojų, reikia 
atkreipti d÷mesį, jog paramos gav÷jų noras ir geb÷jimai teikti 
informaciją apie rodiklius yra sąlyginai žemi. Vidutinio – ilgojo 
laikotarpio rezultatus ir poveikį reik÷tų vertinti remiantis išsamiais 
moksliniais tyrimais, ekonometrinio modeliavimo pagalba. Matuojant 
priemon÷s rezultatus būtų praktiška taikyti naudos gav÷jų 
apklausas. Tačiau vertinga yra rinkti mikro duomenis, kurie v÷liau 
būtų naudingi sudarant ekonometrinius modelius (pavyzdžiui, 
viešųjų pirkimų informaciją). 
 

 
Šioje dalyje siekiama atsakyti į vertinimo klausimus, susijusius su 
steb÷senos rodiklių pasiekiamumu. 
 
- Ar numatytos steb÷senos rodiklių reikšm÷s yra realistiškos 

(pakankamai / ne per daug ambicingos), atsižvelgiant į paramos 
įgyvendinimo galimybes ir rizikas? 

 
Apibendrinant atvejo studijos rengimo metu surinktus duomenis, 
galima teigti, kad EAVP 1 prioriteto ir ŽIPVP 3 prioriteto uždavinių ir 
priemonių tikslams pasiekti numatytų steb÷senos rodiklių 
pasiekiamumui įtaką tur÷jo (arba, tik÷tina, tur÷s) šie veiksniai: 

1. programų l÷šų perskirstymas d÷l išorinių ekonominių veiksnių 
(ekonomin÷s kriz÷s) poveikio, integravus Ekonomikos skatinimo 
planą į veiksmų programas ir atitinkamai perskirstant l÷šas iš 
EAVP 1 prioriteto į LR ūkio ministerijos administruojamas EAVP 2 
prioriteto finansin÷s inžinerijos priemones;  

2. mažesn÷ nei planuota kai kurių priemonių paklausa d÷l 
pasikeitusios įmonių finansin÷s situacijos bei kitų priežasčių; 

3. programų l÷šų perskirstymas d÷l nacionalin÷s politikos pokyčių; 
4. teisin÷s aplinkos ypatumai, susiję, pavyzdžiui, su privačių 

investicijų pritraukimu į viešojo sektoriaus MTTP infrastruktūros 
ar MTTP veiklos projektus; 

5. galiausiai, vidiniai su programų administravimu susiję veiksniai, 
pvz., priemonių finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) reikalavimai, 
neatitinkantys naudos gav÷jų galimybių, poreikių, ir pan. 

 
Pirma, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s parengto Ekonomikos 
skatinimo plano32 (ESP) įgyvendinimui užtikrinti iš EAVP 1 prioriteto į 
Ūkio ministerijos administruojamo EAVP 2 prioriteto „Verslo 
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ finansin÷s 
inžinerijos priemones buvo perskirstyta iš viso 495 mln. Lt. 
Nepaisant to, kad MTTP priemonių finansavimas sumaž÷jo net 495 
mln. Lt (21 proc.), galima teigti, kad l÷šų perskirstymas esmin÷s 
įtakos veiksmų programų rodiklių pasiekiamumui netur÷s. Tam yra 
dvi galimos priežastys: a) menkas planuotų rodiklių ambicingumas; 

                                           
 
 

32 Išsami ESP integravimo į veiksmų programas įtakos rodiklių pasiekiamumui analiz÷ pateikta steb÷senos rodiklių 
reikšmių adekvatumo, pasikeitus ekonominei situacijai ir jų pokyčio poreikio į veiksmų programas integravus 
Ekonomikos skatinimo planą atvejo studijoje (žr. 5 priedą). 

3. Pasiekiamumas  

Pasiekiamumui 
įtakos tur÷jusių 
veiksnių grup÷s 

Ekonomikos 
skatinimo plano 
integravimas VP 
rodiklių pasiekimui 
esmin÷s įtakos 
netur÷s 
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b) d÷l ekonomin÷s kriz÷s sumaž÷jusios darbų ir kai kurių paslaugų / 
prekių kainos. ŪM administruojamose EAVP 2 prioriteto 3 ir 4 
uždavinių priemon÷se numatyti steb÷senos rodikliai, remiantis ŪM 
atliktais skaičiavimais atsižvelgus į pradinius paraiškų duomenis, d÷l 
ESP integravimo nenukent÷s, t. y. planuotus rodiklius galima 
pasiekti ir su mažesn÷mis l÷šomis. Vienintelis rodiklis, tiesiogiai 
priklausantis nuo investicijų masto – „pritrauktos privačios 
investicijos“ – buvo koreguojamas, atsižvelgus į finansavimo 
pokyčius. Kai kurie ŠMM administruojamų priemonių „Bendroji 
mokslo ir studijų infrastruktūra“ bei „Aukšto lygio mokslinių centrų 
bei kompetencijos centrų pl÷tojimas“ rodikliai bus pasiekti mažesniu 
mastu d÷l sumaž÷jusio finansavimo33, tačiau VP prioriteto rodiklių 
pasiekiamumui tai esmin÷s įtakos netur÷s.  
 
Antra, ekonomin÷ kriz÷ pirmaisiais EAVP įgyvendinimo metais 
tur÷jo neigiamos įtakos tų ŪM finansuojamų priemonių 
įgyvendinimui, kurių projektus verslo įmon÷s privalo bendrai 
finansuoti savo l÷šomis, pirmiausia – „Intelektas LT+“. ŪM 
duomenimis, dalis paramą gavusių įmonių jos atsisako d÷l 
pasikeitusių įmon÷s finansinių galimybių. Kita vertus, 2010 m. 
kvietimuose „Intelektas LT“ bei „Id÷ja LT“ priemon÷ms pateiktose 
paraiškose prašoma suma viršija priemonių l÷šas (be to, „Id÷ja LT“ 
kvietimas dar n÷ra pasibaigęs).34 Galima tik÷tis, kad ger÷jant 
ekonominei situacijai, iki 2013–2015 m. bus įsisavintos visos 
įvardytų priemonių l÷šos; atitinkamai, bus pasiekti numatyti 
rodikliai.  
 
Tuo tarpu EAVP 1 prioriteto priemonių „Inoklaster LT“ bei „Inoklaster 
LT+“ steb÷senos rodiklių pasiekiamumui kol kas kyla reali gr÷sm÷ 
d÷l nepakankamos paklausos. Remiantis pateiktais duomenimis, 
klasterių kūrimo bei pasirengimo teikti paraiškas min÷toms 
priemon÷ms procesai ilgai užtrunka d÷l vidinių prieštaravimų 
kuriamuose klasteriuose, atskirų veik÷jų interesų ar 
bendradarbiavimo kultūros patirties stokos. Jeigu paraiškų rengimas 
min÷toms priemon÷ms dar užsitęs, tik÷tina, kad šių priemonių l÷šos 
bus perskirstytos kitoms priemon÷ms, pasižyminčioms didesne 
paklausa. Šių priemonių panaikinimo atveju galimai nukent÷tų VP 
steb÷senos rodiklis „MTTP projektų skaičius“. Labiausiai nukent÷tų 
papildomi su specifiškais priemonių tikslais susiję nacionaliniai 
rodikliai, kurie be šių priemonių įgyvendinimo nebus pasiekti.  
 
Trečia, jau patvirtinus veiksmų programas, nuolat kito ŠMM 
administruojamų MTTP „minkštųjų priemonių“ struktūra (buvo 
naikinamos ir formuojamos naujos priemon÷s), perskirstytos l÷šos 
tarp priemonių. Nors pastarieji pokyčiai dar n÷ra patvirtinti veiksmų 
programų prieduose, planuojama suformuoti naują EAVP 1 prioriteto 
priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslo 
projektų vykdymas“, kuriai numatoma skirti iš viso 111,435 mln. 
Lt35. Ši priemon÷ užtikrins prioriteto 2 uždavinio „Padidinti viešo 
sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmon÷ms“ 
rodiklių „Bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje“ bei „MTTP 
projektai“ pasiekimą, kurie kitaip nebūtų buvę pasiekti. 

                                           
 
 

33 Rodiklis „MTTP baz÷s pl÷tros projektai“ O2-V priemon÷je sumažintas nuo 12 iki 5, o 04-V priemon÷je nuo 30 iki 
19. Rodiklis „Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“ per abi priemones sumažintas nuo 29 iki 19. Taip pat 
maž÷jo rodiklis „bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje“ – nuo 610 iki 445. Tačiau numatoma, kad kai kurie 
rodikliai bus pasiekti didesni nei planuota, pvz., rodiklis „Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų 
institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių“ 02-V priemon÷je padidintas nuo 5 iki 15, o rodiklis „Sukurtos, 
atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos mokslin÷s laboratorijos“ padidintas nuo 32 iki 100. 

34 Informacija pateikta prieš paraiškų vertinimą. 
35 2010 m. balandžio 28 d. duomenys 
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Tuo tarpu ŽIPVP 3 prioriteto priemonių struktūrą planuojama keisti, 
naikinant priemones „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir 
kompetencijos tobulinimas“ bei „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų ugdymas 
ir mobilumo skatinimas nacionalin÷se kompleksin÷se programose“ ir 
dalį jų l÷šų bei numatomus pasiekti rodiklius priskiriant priemonei 
„Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir 
studentų mokslinių darbų skatinimas“36, taip pat padid÷jo kai kurie 
siektini priemon÷s rodikliai. Priemon÷ „MTTP kokyb÷ ir ekspertų 
rengimas“ papildyta nauja veikla – programos „Eureka“ mokslinių 
tyrimų ir technologin÷s pl÷tros veiklos vykdymas37. 
 
Apibendrinant, ŠMM administruojamų priemonių pokyčiai galimai 
tur÷s teigiamos įtakos veiksmų programose numatytų rodiklių 
pasiekiamumui: remiantis priemonių plano duomenimis, bus viršyti 
rodikliai „finansuotų subsidijų mokslininkų ir kitų tyr÷jų mokslinei-
tiriamajai veiklai“ (skirtumas 315) bei „pagal darbo sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) skaičius viešajame 
sektoriuje“ (planuojamas skirtumas 330). Tačiau numatoma, kad 
nebus pasiektas 1.3 prioriteto 2 uždavinio produkto rodiklis 
„mokslininkų ir kitų tyr÷jų, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo 
programas, skaičius“ (skirtumas – 270). 
 
Galiausiai svarbu pamin÷ti tai, kad nebuvo įgyvendintos kai kurios 
VP programavimo metu taikytos prielaidos, susijusios su mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo skatinimu. Pirmiausia tai taikytina privačių 
investicijų pritraukimui į MTTP veiklą. Parengus veiksmų programas, 
nebuvo sudarytos sąlygos (teisin÷s prielaidos) verslo įmon÷ms 
įsitraukti į viešojo sektoriaus MTTP ar bendro taikymo MTTP 
infrastruktūros pl÷trą ar mokslinių tyrimų veiklas ŠMM 
administruojamose priemon÷se. Programavimo metu akcentuotas 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo įgyvendinant veiksmų programas 
politinis prioritetas įgyvendinimo dokumentų rengimo metu nebuvo 
nuleistas iki priemonių lygmens. Atsižvelgiant taip pat į tai, kad 
MTTP veiklų finansavimo mastas ženkliai sumaž÷jo, tik÷tina, kad 
EAVP 1 prioriteto rezultato lygmens rodiklis „pritraukta privačių 
investicijų“ nebus pasiektas, o jeigu bus – tik d÷l ŪM 
administruojamų priemonių.  
 
Apibendrinant, galima formuluoti šias išvadas:  
- Pirma, nepaisant gerokai mažesnio finansavimo, dalis numatytų 

prioritetinių rodiklių38 MTTP srityje bus pasiekti ar net viršyti. 
Dauguma suplanuotų rodiklių priemonių lygiu bus pasiekti ar net 
viršyti. Akivaizdu, kad veiksmų programose siektinos rodiklių 
reikšm÷s nebuvo planuotos pakankamai ambicingai. 

- Vis d÷lto, apie pus÷s VP rodiklių pasiekiamumas gali būti 
vidutiniškas arba žemas d÷l VP įgyvendinimo metu 

                                           
 
 

36 Prisid÷jo rezultato rodikliai: 1) mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus), kurie s÷kmingai baig÷ neformaliojo 
švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažym÷jimus, dalis – 85 proc.; 2) studentų, 
kurie s÷kmingai baig÷ formaliojo švietimo programas ir įgijo valstyb÷s pripažįstamą kvalifikaciją, dalis – 85 proc.; 3) 
studentų, kurie s÷kmingai baig÷ neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo 
pažym÷jimus, dalis – 85 proc. Prisid÷jo produkto rodikliai: 1) mokslininkai ir kiti tyr÷jai (išskyrus studentus), kurie 
mok÷si pagal neformaliojo švietimo programas – 2190; 2) studentai, kurie mok÷si pagal formaliojo švietimo 
programas – 470; 3) studentai, kurie mok÷si pagal neformaliojo švietimo programas – 500. Padid÷jo produkto 
rodikliai: 1) finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai – 70 (nuo 
400 iki 470); 2) finansuotos subsidijos studentų mokslo tiriamajai veiklai – 70 (nuo 900 iki 970). 

37 Prisid÷jo šie rodikliai: 1) įgyvendinti MTTP projektai – 15; 2) finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus 
studentus) mokslo tiriamajai veiklai – 15; 3) pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyr÷jai (išskyrus 
studentus) viešajame sektoriuje – 30. 

38 Prioritetiniais laikomi veiksmų programų rodikliai, numatyti prioritetų uždavinių lygiu, bei priemonių, kurioms skirta 
didžiausia finansavimo apimtis, rodikliai. 
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pasireiškusių rizikų ir gr÷smių. Rodikliai, kurių pasiekiamumui 
kyla pavojus, apibendrinti Lentel÷je Nr. 33. Lentel÷je remiamasi 
dabartiniais duomenimis – patvirtinus naują ŠMM priemonę d÷l 
mokslo programų įgyvendinimo, numatomas 1 uždavinio rodiklių 
pasiekiamumas (išskyrus „MTTP baz÷s pl÷tros projektai“) būtų 
ženkliai geresnis. 
 

Lentel÷ Nr. 33. Rodikliai, kurių pasiekiamumui kyla gr÷sm÷s 

VP 
prioritetas, 
uždavinys 

Lygis Rodiklis / 
siektina reikšm÷ 
2015 metais 

Tik÷tinas 
pasiekiamumo 

lygis 

 Pastabos 

EAVP 1 
prioritetas; 1 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Pritraukta privačių 
investicijų, mln. eurų 
(prioriteto lygiu 129, 
5; iš jų 72,5 – 1 
uždavinys; 57 – 3 
užd.) 

Žemas Nebus pasiektas 1 uždavinio lygiu d÷l 
pasikeitusių politinių prioritetų (nesudarytų 
sąlygų verslui įsitraukti į viešojo sektoriaus MTTP 
projektus) ir sumaž÷jusio prioriteto finansavimo. 
Paaiškinimas tekste. 
Tačiau gali būti pasiektas prioriteto lygiu d÷l 
s÷kmingo ŪM priemonių įgyvendinimo. 

EAVP 1.1 
uždavinys 

Produkto 
rodiklis 

MTTP baz÷s pl÷tros 
projektų skaičius 
(60) 

Vidutinis / 
žemas 

Nebus pasiekta d÷l sumaž÷jusio finansavimo 
(šiuo metu priemon÷se planuojama reikšm÷ – 
26). Svarbu atkreipti d÷mesį, kad šis rodiklis 
yra pernelyg stambus ir neparodo viso planuoto 
pasiekimo sumaž÷jimo masto. Iš tiesų po 
kiekvienu MTTP baz÷s pl÷tros projektu slepiasi 
daugiamilijonin÷s vert÷s smulkesni MTTP 
infrastruktūros ir kiti projektai. 

EAVP 1.2 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Bendros darbo vietos 
mokslinių tyrimų 
srityje (650) 

Vidutinis Rodiklis perkeltas į 1 uždavinį. Jo numatoma 
siekti pirmiausia įgyvendinant priemonę 
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros 
stiprinimas“ (numatyta sukurti 445 darbo 
vietas). Rodiklio numatoma siekti ir įgyvendinant 
ir naują priemonę „Nacionalinių mokslo 
programų ir kt. aukšto lygio MTTP projektų 
vykdymas“, tačiau kol kas n÷ra duomenų, kaip 
šis rodiklis bus skaičiuojamas.  

EAVP 1 
prioritetas; 2 
uždavinys, 3 
uždavinys 

Produkto 
rodiklis 

MTTP projektų 
skaičius (įmonių 
MTTP veikla). 
Siektina reikšm÷ 
pagal EAVP: 
– 2 uždavinio 40; 
– 3 uždavinio 120. 

Vidutinis Gali nebūti pasiekta d÷l sumaž÷jusio 
finansavimo ir nesudarytų sąlygų verslui 
įsitraukti. ŪM administruojamose priemon÷se 
planuojama matuoti sumuojant skirtingus 
pogrupius (MTTP veiklos projektus, galimybių 
studijas ir infrastruktūros pl÷tros projektus). 
Planuojama ŠMM priemon÷ planuoja remti 
viešojo sektoriaus MTTP projektus, tačiau ji 
atvejo studijos rengimo metu dar nebuvo 
patvirtinta.  

ŽIPVP 3.1 
uždavinys 

Produkto 
rodiklis 

Mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų, kurie mok÷si 
pagal neformaliojo 
švietimo programas, 
skaičius (5 000) 

Geras / 
vidutinis 

Priemon÷se suplanuota mažesn÷ rodiklio 
reikšm÷ d÷l mažesnio intervencijos masto, 
tačiau skirtumas n÷ra esminis (apie 300 
mokslininkų ir tyr÷jų iš 5 000 planuotų). 

ŽIPVP 3.2 
uždavinys 

Produkto 
rodiklis 

Pagal darbo sutartis 
įdarbintų 
mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų (išskyrus 
studentus) skaičius 
MVĮ (260) ir 
viešajame sektoriuje 
(300) 

Vidutinis Pirmo kvietimo metu priemonei d÷l tyr÷jų 
įdarbinimo įmon÷se nebuvo pateikta paraiškų. 
Kita vertus, surinkta informacija leidžia teigti, 
kad pirmo kvietimo PFSA reikalavimai sumažino 
priemon÷s patrauklumą. Patvirtintas antrasis 
PFSA, kuriame supaprastintos sąlygos, siekiant 
padidinti kvietimo patrauklumą įmon÷ms. 
Išvadą, ar siektina reikšm÷ realistiška reik÷tų 
formuoti remiantis antrojo kvietimo duomenimis. 

ŽIPVP 3.2 
uždavinys 

Rezultato 
rodiklis 

Dalis pagal darbo 
sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų, kurie ir toliau 
dirba po 6 m÷n. po 
projekto pabaigos 
(85 proc.) 

Žemas Abejotina, ar viešajame sektoriuje sukurtos 
darbo vietos bus išlaikytos projektams 
pasibaigus d÷l nepakankamų mokslo ir studijų 
institucijų galimyb÷ms užtikrinti įdarbintų tyr÷jų 
darbo vietas be projektinių l÷šų.  

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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- Ar kiekybin÷ms veiksmų programų ir veiksmų programų 
prioritetus įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių reikšm÷ms pasiekti yra numatytas pakankamas 
intervencijos mastas?  

 
Nepakankamą intervencijos mastą galima laikyti viena iš rodiklių 
pasiekimo rizikų. Atsižvelgiant į anksčiau aprašytus gr÷smę 
steb÷senos rodiklių pasiekiamumui keliančius veiksnius bei 
intervencijų masto ir kiekybinių rodiklių reikšmių santykį, galima 
teigti, kad daugumai šiuo metu numatytiems steb÷senos rodikliams 
pasiekti intervencijos mastas yra pakankamas, nes pradiniai 
veiksmų programose numatyti rodikliai nebuvo ambicingi. Kita 
vertus, kaip matyti iš pateiktos analiz÷s, svarbiausius iššūkius 
numatytų rodiklių pasiekimui MTTP srityje kelia ne finansavimo 
masto, o politinių prioritetų pokyčiai.  
 

 
Šios dalies tikslas yra įvertinti, ar esama steb÷senos rodiklių sistema 
yra pakankama numatytiems prioritetiniams veiksmų programų 
tikslams ir uždaviniams MTTP srityje steb÷ti. 
 
- Ar steb÷senos rodiklių sistema yra pakankama intervencijų, 

susijusių su MTTP pl÷tra, poveikiui įvertinti?  
 
Kadangi ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo Strategijoje ir jos 
veiksmų programose n÷ra numatyta intervencijų poveikio rodiklių, 
toliau siekiama įvertinti, ar numatyta steb÷senos sistema atitinka su 
MTTP pl÷tra susijusių intervencijų logiką, t. y.: a) ar prioriteto ir 
priemonių uždaviniai yra pakankamai išreikšti steb÷senos rodikliais; 
b) ar steb÷sena labiausiai išvystyta prioritetin÷se intervencijų 
srityse39; c) ar visose priemon÷se, tiesiogiai prisidedančiose prie 
prioriteto uždavinių, numatyti veiksmų programos rodikliai, ir kt. 
 
Veiksmų programų priemonių, susijusių su MTTP pl÷tra, steb÷sena 
VP tikslinimo eigoje buvo stipriai papildyta nacionaliniais 
(papildomais) rodikliais, už kurių formavimą atsakingos sektorin÷s 
ministerijos (ŠMM ir ŪM). Pagrindinis šių rodiklių tikslas – išmatuoti 
priemonių specifinių uždavinių pasiekimą. Nors šie rodikliai tur÷jo 
užtikrinti steb÷senos sistemos pakankamumą, išliko kai kurių 
trūkumų. 
 
Pirma, susidaro prieštaravimas tarp EAVP 1 prioriteto uždavinių ir 
juos matuojančių rodiklių bei realiai įgyvendinamų priemonių. Tokie 
rodikliai kaip „pritraukta privačių investicijų“ ir „MTTP projektai“ 
neb÷ra pakankamai aktualūs ir kol kas matuoja daugiausia ŪM 
administruojamų priemonių produktus ir rezultatus. VP priemonių 
planavimo metu pasikeit÷ pradinis finansavimo planas – pvz., 
pasikeit÷ priemon÷s, skirtos verslo ir mokslo bendradarbiavimui 
skatinti, sudarytos menkesn÷s sąlygos verslui įsitraukti į viešojo 
sektoriaus MTTP projektus; taip pat MTTP finansuojančioms 
intervencijoms buvo gerokai sumažintas finansavimas. D÷l šių 
pokyčių susidaro prieštaravimas. Viena vertus, priemonių 
steb÷senos sistemoje per menkai skirta d÷mesio pagrindiniam 
prioriteto uždavinio (padidinti aukštesnę prid÷tinę vertę kuriančio 
verslo dalį) pasiekimui matuoti. Priemonių lygmeniu per menkai 

                                           
 
 

39 Prioritetin÷mis laikomos tos sritys, kurioms skirtas didžiausias finansavimas. 

4. Steb÷senos rodiklių sistemos 
pakankamumas 

Pasikeitus 
politiniams 
prioritetams ir 
finansavimo planui, 
kai kurie rodikliai 
tapo neaktualūs 
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išvystyta su mokslo ir verslo bendradarbiavimu susijusių uždavinių 
(EAVP 2 ir 4 uždaviniai) steb÷sena, pvz., priemon÷se „Inoklaster 
LT“, „Inoklaster LT+“ bei „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“ numatyti 
rodikliai yra nepakankamai specifiški mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo požiūriu.  
 
Kita vertus, vertinant priemonių turinį, akivaizdu, kad prie 
svarbiausių VP rodiklių pasiekimo prisideda tik menka priemonių 
dalis. Atitinkamai, būtina atsižvelgti į realius prioriteto uždavinius 
(ypač tai svarbu 1 uždavinio atveju) ir atitinkamai peržiūr÷ti 
pagrindinius rodiklius. Pagrindiniai prioriteto ir uždavinių lygio 
rodikliai tur÷tų matuoti tuos rezultatus, kurių pasiekimui skirta 
didžiausia finansavimo dalis. „Sl÷nių“ rezultatų steb÷senos atveju 
tur÷tų būti nustatyti siektini rezultatai (pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s patvirtintas „sl÷nių“ programas) ir patikslinti prioriteto 
bei jo 1 uždavinio įgyvendinimo steb÷senos sistemoje. 
 
Antra, kai kurių ŠMM administruojamų priemonių EAVP 1 prioriteto 
ir ŽIPVP 3 prioriteto priemonių steb÷sena n÷ra pakankamai 
išpl÷tota. Kai kurių priemonių rodikliai nepakankamai atspindi 
specifinius priemonių tikslus (pvz., 1.3 prioriteto priemonių „MTTP 
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“, bei „MTTP kokyb÷ ir 
ekspertų rengimas“ rodikliai tik iš dalies atspindi priemonių paskirtį, 
ypač pirmosios priemon÷s atveju). Nematuojami kai kurie specifiniai 
prioriteto uždaviniai, pvz., mobilumą matuojantys rodikliai neišskiria 
„protų“ pritraukimo, grąžinimo; uždavinio lygiu nematuojamas 
tyr÷jų mobilumas. Kai kurių prioritetinių priemonių (atsižvelgiant į 
skiriamas l÷šas) rodiklių sistema yra skurdi ir nespecifiška. 
Pavyzdžiui, EAVP 1 prioriteto priemon÷s „Aukšto lygio mokslinių 
tyrimų centrų ir kompetencijos centrų pl÷tojimas“ bei „Nacionalinio 
atviros prieigos mokslin÷s komunikacijos ir informacijos centro 
pl÷tojimas“ numato tik po vieną produkto lygio rodiklį „MTTP baz÷s 
pl÷tros projektai“, kuris savaime neatspindi detalesnio priemon÷s 
turinio. Kaip min÷ta atvejo studijoje, rodiklis „MTTP baz÷s pl÷tros 
projektai“ yra pernelyg bendras ir tur÷tų būti tikslinamas pagal 
numatomą finansavimo turinį. 
 
Trečia, analiz÷ atskleid÷ ir ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategijos steb÷senos sistemos bei sektorin÷s (mokslo ir studijų) 
politikos poreikius tenkinančios sistemos suderinamumo trūkumus. 
Remiantis surinktais duomenimis, galima daryti išvadą, kad ES 
struktūrin÷s paramos rodiklių sistema bent jau ŠMM atveju yra 
daugiau skirta formaliam atsiskaitymui Europos Komisijai, tuo tarpu 
sektorinio lygio sprendimams priimti planuojama naudoti vietoje 
surinktus duomenis ir kokybinę jų analizę / vertinimą. ŠMM paskelb÷ 
tarptautinį konkursą integruotų mokslo ir verslo centrų „sl÷nių“ 
steb÷senos ir valdymo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo paslaugoms 
pirkti. Kol kas n÷ra aišku, kaip „sl÷nių“ steb÷senos ir priežiūros 
sistema bus suderinta su ES SF steb÷senos sistema. Be to, kol kas 
neaišku, kokių produktų ir rezultatų yra tikimasi iš nacionalinių 
kompleksinių programų bei integruotų tyrimų programų. Kitaip 
tariant, lygiagrečiai vyksta du su ES struktūrin÷s paramos l÷šomis 
finansuojamų veiklų steb÷sena susiję procesai.  
 
Iš vienos pus÷s, argumentas, jog jau prad÷tos įgyvendinti 
steb÷senos sistemą (pasirašius projektų sutartis) keitimas ir pildytas 
bereikalingai užgaištų ir taip v÷luojantį l÷šų įsisavinimą, yra iš dalies 
pagrįstas. Kita vertus, vykdant atskirą steb÷seną ir analizę tik 
sektoriniams poreikiams, nuo bendros steb÷senos informacijos 
atkertami nacionalinio lygio politiką formuojančios valdžios veik÷jai 
– LR finansų ministerija ir LR Vyriausyb÷. Nors teigiama, kad dalį 

ŠMM priemonių 
steb÷senos 
sistema 
nepakankamai 
specifiška 

Atskiri 
instrumentai EK 
ir ŠMM 
poreikiams 
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specifinių duomenų surinks įgyvendinančiosios institucijos (pvz. 
LMT) ir v÷liau esant poreikiui juos bet kada galima bus panaudoti. 
Tačiau kita vertus, nežinoma, ar atskirose institucijose užtikrinama 
kokybiška duomenų vadyba, t. y. ar renkami papildomi duomenys, 
jeigu jų n÷ra VP rodiklių sistemoje, yra vienodai išaiškinti, vienodai 
matuojami, kitaip tariant, patikimi. 
 
Ketvirta, didelis ŪM administruojamoms EAVP 1 prioriteto 
priemon÷ms priskirtų „papildomų“ rodiklių sistema yra pernelyg 
ekstensyvi pagal sukuriamą prid÷tinę vertę. Rodiklių skaičius 
perteklinis, atsižvelgiant į priemon÷ms skirtas l÷šas (finansavimo 
mastą) bei rodikliams matuoti, surinkti ir skaičiuoti reikiamus 
išteklius (administracinę naštą). Pavyzdžiui, priemon÷s „Inoklaster 
LT“ ir „Inoklaster LT+“ numato iš viso 16 nacionalinių (papildomų) 
rodiklių, tarp kurių numatyti keli rezultato lygmens rodikliai, kuriuos 
projekto vykdytojas įsipareigoja rinkti iš klasterio branduolio įmonių 
ir teikti įgyvendinančiajai institucijai pra÷jus 3 metams po projekto 
pabaigos. Ši rodiklių sistema ne tik sukurs didelę administracinę 
naštą, tačiau, tik÷tina, kad kai kurie surinkti duomenys nebus 
visiškai patikimi d÷l projektų vykdytojų motyvacijos ir geb÷jimų 
trūkumų rinkti ir teikti kokybišką informaciją apie rodiklius. Be to, 
atvejo studijos rengimo metu nebuvo iki galo aišku, kam šie rodikliai 
bus naudojami ir kurie iš jų yra prioritetiniai. Tod÷l rekomenduojama 
tokių priemonių atveju palikti tik kelis svarbiausius papildomus 
produkto ir rezultato rodiklius, įvertinus jų sukuriamos prid÷tin÷s 
vert÷s bei administracinių sąnaudų santykį. 
 

 
Šiame skyriuje apibendrinamos išvados d÷l pažangą MTTP srityje 
matuojančių rodiklių kokyb÷s ir pasiekiamumo. Taip pat atsakoma į 
šiuos vertinimo klausimus:  
 
Ar reikia ir, jeigu taip, tai kokiais trūkstamais (pertekliniais) 
rodikliais papildyti (susiaurinti) steb÷senos rodiklių sistemą? Kurie 
veiksmų programų prioritetus įgyvendinančiose priemon÷se 
nustatyti nacionaliniai rodikliai būtų tinkami veiksmų programų 
tikslų ir uždavinių pasiekimui matuoti?  
 
Atlikus pažangą MTTP srityje matuojančių steb÷senos rodiklių 
įvertinimą, nustatyta, jog:  

1. Pirma, rodiklių suderinamumas su veiksmų programose 
numatytais prioritetais ir uždaviniais yra vidutiniškas. Pirmiausia, 
EAVP 1 prioriteto rodiklių aktualumas yra sumaž÷jęs d÷l 
pakitusio finansavimo plano ir prioritetų. ŽIPVP 3 uždavinio 
rodikliai pagrinde skirti Europos Komisijai atsiskaityti – jų kiekis 
ribotas, rodikliai menkai atspindi priemonių uždavinius, o tai 
lemia jų nepakankamumą. Šias problemas rekomenduojama 
spręsti, taikant papildomus rodiklių pogrupius ir įvedant naujus 
rodiklius (detalūs pasiūlymai steb÷senos sistemos 
pakankamumui gerinti pateikti toliau apibendrinime).  

2. Be to, reik÷tų suderinti ŠMM administruojamų priemonių MTTP 
srityje steb÷senos rodiklių sistemą su planuojama nacionaline 
„sl÷nių“ ir nacionalinių kompleksinių programų / jungtinių tyrimų 
programų steb÷senos sistema. Jeigu siektini „sl÷nių“ rezultatai 
bus numatyti tik sektoriniu lygiu, nuo jų steb÷senos atkertant LR 
finansų ministeriją bei LR Vyriausybę, nebus užtikrintos 
galimyb÷s steb÷ti ir vertinti tikrąjį paramos poveikį. 

3. Antra, vertinant rodiklių išaiškinamumą ir patikimumą, 
nustatyta, kad rodikliai yra neišaiškinti arba jų išaiškinimas 

ŪM „papildomų“ 
rodiklių sistema 
perteklin÷ 

5. Apibendrinimas 

Svarbiausios 
išvados d÷l 
rodiklių 
tinkamumo ir 
suderinamumo 
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nepakankamai tikslus; pasiekimo ir rezultato rodiklių siekiamos 
kiekybin÷s išraiškos blogai identifikuotos. Kai kurių rodiklių 
atveju (pavyzdžiui, „MTTP projektai“) gali kilti problemų 
agreguojant rodiklius VP programų lygiu d÷l jų nepalyginamumo; 
dar daugiau problemų kils naudojant agreguotą rodiklį 
sprendimų pri÷mimui. Šias problemas siūloma spręsti detaliai 
išaiškinant rodiklius ir siekiant taikyti vienodas skaičiavimo 
metodikas tiems rodikliams, kurie kartojasi skirtingose 
priemon÷se ar skirtingose veiksmų programose. 

4. Trečia, rodiklių pasiekiamumo analiz÷ parod÷, kad nemaža dalis 
numatytų rodiklių, nepaisant gerokai mažesnio finansavimo, bus 
pasiekti ar net viršyti d÷l neambicingo (kuklaus) rodiklių 
planavimo. Tačiau dalies pagrindinių VP rodiklių pasiekiamumas 
gali būti vidutiniškas arba žemas.  

 
Steb÷senos vykdymo analiz÷ apibendrinta „šviesoforo“ principu 34 ir 
35 lentel÷se. EAVP 1 prioriteto ir ŽIPVP 3 prioriteto rodiklių 
įvertinimas pateikiamas atskirai. Detalesni komentarai d÷l rodiklių 
pasiekimo ir kokyb÷s pateikti atvejo studijoje. 
 

Lentel÷ Nr. 34. EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“ rodiklių pasiekimo ir kokyb÷s įvertinimas 

Rodiklis 
Duomenų 
kokyb÷s 

vertinimas 

Tik÷tino 
pasiekimo iki 

2015 m. 
vertinimas 

Pastabos 

1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros (MTTP) bazę 

Pritraukta privačių investicijų (mln. 
eurų) Gerai Blogai  Sumažintas finansavimo mastas; menkos 

galimyb÷s verslui įsitraukti. 

Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų 
centrai 

Gerai  Puikiai  Pernelyg nespecifiškas rodiklis. 

MTTP baz÷s pl÷tros projektų skaičius 
 

Blogai Vidutiniškai  

Bus pasiekta dvigubai mažesn÷ nei planuota 
reikšm÷, kurios sumaž÷jimo mastas (-300 
mln. Lt) yra neįvertinamas d÷l to, kad 
suformuotas rodiklis yra per stambus ir 
nespecifiškas. 

2 uždavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmon÷ms 

Bendrų darbo vietų skaičius 
mokslinių tyrimų srityje Gerai 

Vidutiniškai     
(2010-06-21) 

Didžiąją dalį (445 iš 600) numatoma 
pasiekti, tačiau kol kas nepatvirtinta nauja 
priemon÷, užtikrinsianti visišką rodiklio 
pasiekimą. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 
tarp tyrimų institucijų ir mažų ir 
vidutinių įmonių 

Puikiai 
Puikiai / 
gerai 

- 

MTTP projektų skaičius 
 

Blogai      
(2010-05-05) 

Blogai     
(2010-05-05) 

Kol kas nepatvirtinta priemon÷, užtikrinsianti 
rodiklio pasiekimą. Rodiklio išaiškinimo n÷ra. 

3 uždavinys: padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje 

Pritraukta privačių investicijų (mln. 
eurų) 

Gerai Puikiai  Rodiklio išaiškinimas tur÷tų būti tikslinamas. 

MTTP projektų skaičius (įmonių 
mokslinių tyrimų ir technologin÷s 
pl÷tros veikla) 

Puikiai Puikiai  
Sumažintas finansavimo mastas netur÷tų 
tur÷ti įtakos rodiklio pasiekimo d÷l 
neambicingos rodiklio reikšm÷s. 

4 uždavinys: pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP 
srityje 

Naujai sukurtų technologinių įmonių 
skaičius 

Blogai  Puikiai Poveikio lygmens rodiklis, matavimas 
neužtikrina patikimumo. 

MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo 
projektų skaičius 

Gerai Puikiai  Rodiklio sąvokų išaiškinimo trūkumai. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Ženklų paaiškinimas: 

Puikiai 
– Rodiklio reikšm÷ signalizuoja, kad įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Tik÷tina, kad rodiklis bus 
pasiektas be papildomų veiksmų.  

– Rodiklio duomenų kokyb÷ ir prieinamumas užtikrinti; nereikia imtis papildomų veiksmų. 

Pagrindinių VP 
rodiklių kokyb÷s ir 
pasiekiamumo 
„šviesoforas“ 
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Gerai 

– Rodiklis rodo, kad įgyvendinimas geras, tačiau tam, kad rodiklis būtų pasiektas, kai kurie aspektai 
turi būti koreguojami. 

– Rodiklio duomenų kokyb÷ ir prieinamumas pakankami, tačiau kai kurie aspektai gali būti 
tobulinami. 

Vidutiniškai 

– Rodiklis rodo, kad įgyvendinimas problemiškas. Tam, kad rodiklis būtų pasiektas, kai kurie 
aspektai turi būti skubiai koreguojami. 

– Rodiklio duomenų kokyb÷ ir prieinamumas nepakankami, juos reikia pagerinti tobulinant kai 
kuriuos aspektus. 

Blogai  
– Rodiklis signalizuoja, kad įgyvendinimas prastas. Tam, kad rodiklis būtų pasiektas, reikalingi 
radikalūs veiksmai. 

– Rodiklio duomenų kokyb÷ ir prieinamumas n÷ra užtikrinti, reikia imtis radikalių veiksmų. 

 
Toliau formuluojami siūlymai d÷l EAVP 1 uždavinių įgyvendinimo 
steb÷senos sistemos pakankamumo. 
 
Pirma, reik÷tų sumažinti perteklinį papildomų rodiklių skaičių EAVP 
1 prioriteto 1–4 uždavinio priemon÷se, siekiant sumažinti 
administracinę naštą projektų administratoriams įgyvendinančiose 
institucijose bei projektų vykdytojams. Ypač tai aktualu priemon÷s 
„Inoklaster LT“ atveju. Reik÷tų išskirti prioritetinius rodiklius, 
labiausiai susijusius su priemon÷s uždavinių įgyvendinimu. Taip pat 
abejotinas sprendimas rinkti informaciją apie tik÷tinus projekto 
rezultatus iš projektų vykdytojų pra÷jus 2–3 metams po projekto 
pabaigos. Siūloma tokius rodiklius rinkti naudos gav÷jų apklausos 
metu, įvertinus, kurie jų yra labiau priskirtini poveikio lygmeniui. 
 
Antra, reik÷tų subalansuoti EAVP 1 prioriteto uždavinių 
įgyvendinimą matuojančių rodiklių sistemą. Pasikeitus politiniams 
prioritetams, kai kurie rodikliai tapo neaktualūs ir nebus pasiekti. Be 
to, dabartiniai uždavinio lygio rodikliai per menkai atspindi 
produktus ir rezultatus, sukurtus tose priemon÷se, kurioms buvo 
skirtas didžiausias finansavimo mastas. Siekiant tiksliau atspind÷ti 1 
uždavinio įgyvendinimo produktus, šalia produkto rodiklio „MTTP 
baz÷s pl÷tros projektai“ galima būtų matuoti konkrečius produktus, 
tokius kaip sukurtos ar atnaujintos mokslin÷s ir mokomosios 
laboratorijos (pritaikant papildomus nacionalinius rodiklius) ar naujai 
pastatytų, rekonstruotų pastatų plotą, ar pan. taip pat labai svarbu, 
kad 1 uždavinio rezultato lygmens rodikliai matuotų „sl÷nių“ 
įgyvendinimui numatytus rezultatus, suderintus su planuojama kurti 
„sl÷nių“ steb÷senos sistema. Pagrindinis šio uždavinio rezultato 
rodiklis tur÷tų atsispind÷ti prioriteto lygmeniu, siekiant atspind÷ti 
pasikeitusią 1 prioriteto intervencijos logiką. 
 
Trečia, reik÷tų atsisakyti 4 uždavinio rezultato lygio rodiklio „naujai 
sukurtų technologinių įmonių skaičius“ ir jį pakeisti kitu rodikliu, 
labiau atspindinčiu finansuojamas veiklas, pvz., „verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo projektų skaičius“, „sukurtų paslaugų / 
infrastruktūros naudotojų skaičius pra÷jus n metų po projektų 
pabaigos“ ar įmonių mirtingumo sumaž÷jimą matuojančiu rodikliu, 
ar pan. 
 

Lentel÷ Nr. 35. ŽIPVP 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“ rodiklių pasiekimo ir kokyb÷s įvertinimas 

Rodiklis 
Duomenų 
kokyb÷s 

vertinimas 

Tik÷tino 
pasiekimo iki 

2015 m. 
vertinimas 

Pastabos 

1 uždavinys: Tobulinti tyr÷jų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą 

Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei studentų, kurie 
s÷kmingai baig÷ formaliojo ir neformaliojo 
švietimo programas bei gavo neformaliojo 
švietimo programos baigimo pažym÷jimus ir 
(arba) įgijo valstyb÷s pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis (proc.) 

Vidutiniškai  
Puikiai / 
gerai  

Rodiklis matuoja žemiausią 
rezultatyvumo lygį, tod÷l siūloma 
papildyti aukštesnį rezultatų lygį 
(kompetencijų įgijimą / taikymą) 
matuojančiais rodikliais.  

Studentų, kurie mok÷si pagal formaliojo Puikiai Puikiai  Nebuvo nustatyta gr÷smių rodiklio 

Mažinti 
papildomų 
rodiklių skaičių  

Papildyti naujais 
rezultato rodikliais 
ir įvesti produkto 
rodiklių pogrupius 
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Rodiklis 
Duomenų 
kokyb÷s 

vertinimas 

Tik÷tino 
pasiekimo iki 

2015 m. 
vertinimas 

Pastabos 

švietimo programas, skaičius pasiekimui 
Mokslininkų ir kitų tyr÷jų bei studentų, kurie 
mok÷si pagal neformaliojo švietimo 
programas, skaičius, iš kurių: 
- mokslininkai ir kiti tyr÷jai (išskyrus 
studentus); 
- studentai. 

Vidutiniškai  Gerai  

Trūkumai agreguojant d÷l skirtingos 
skaičiavimo metodologijos ir kt. 
Nebus pasiektas besimokusiųjų 
tyr÷jų ir mokslininkų skaičiaus 
rodiklis. 

Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų 
ir kitų tyr÷jų mokslinei-tiriamajai veiklai 
skaičius, iš kurių: 
- mokslininkai ir kiti tyr÷jai (išskyrus 
studentus); 
- studentai. 

Gerai  Puikiai  

Vertinimo metu nenustatyta esminių 
gr÷smių pasiekiamumui ar 
patikimumui. Tačiau reik÷tų atskirai 
išskirti subsidijas mobilumui, nes 
dabar suformuluota rodiklis 
nepakankamai atspindi uždavinio 
tikslus. 

2 uždavinys: Pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje 

Dalis pagal darbo sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus 
studentus), kurie ir toliau ten dirba po 6 
m÷nesių po projekto pabaigos (proc.) 

Gerai Blogai 

Rodiklis nebus pasiektas viešajame 
sektoriuje. 

Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir 
kitų tyr÷jų (išskyrus studentus) skaičius a) 
viešajame sektoriuje; b) MVĮ 

Gerai  
Vidutiniškai 
/ blogai 

Kol kas nesulaukta paklausos tyr÷jų 
įdarbinimui įmon÷se. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Toliau formuluojami siūlymai d÷l ŽIPVP 3 uždavinio įgyvendinimo 
steb÷senos sistemos pakankamumo. 
 
Pirma, ŽIPVP 3 prioriteto pagrindinis rezultato lygmens rodiklis 
„mokslininkų ir kitų tyr÷jų (išskyrus studentus), kurie s÷kmingai 
baig÷ neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo 
programos baigimo pažym÷jimus, dalis – 85 proc.“ neapčiuopia 
prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rezultatyvumo. Šis rodiklis 
gal÷tų būti keičiamas / papildomas gerąją tarptautinę praktiką 
atspindinčiais rodikliais, kurie matuoja įgytas kompetencijas ir jų 
taikymą praktikoje. Pavyzdžiui, tokia praktika taikoma įgyvendinant 
ES Mokymosi visą gyvenimą programą, kuri taiko bendrą 
kompetencijų sąrašą mokymo veikloms ir matuoja, prie kurių 
kompetencijų prisid÷jo tam tikros mokymosi veiklos, ir kaip šios 
kompetencijos taikomos praktikoje. 
 
Antra, ŽIPVP 3 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rezultatų ir 
produktų rodiklius (uždavinio lygiu) būtina papildyti mokslininkų ir 
tyr÷jų mobilumą matuojančiais rodikliais, pavyzdžiui, matuoti 
mobilumo stipendijų, suteiktų mokslininkams ir tyr÷jams skaičių (iš 
jų – kiek stipendijų suteikta iš užsienio sugrąžintiems „protams“, 
mokslininkams reintegruoti), bei matuoti mobilumo rezultatus 
(pavyzdžiui, naujus mokslinių tyrimų projektus ar pan.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matuoti 
kompetencijų 
įgijimą ir 
taikymą 

Matuoti tyr÷jų 
mobilumą 
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 4 PRIEDAS. HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBöSENOS RODIKLIŲ TINKAMUMO 

IR PAKANKAMUMO ATVEJO STUDIJA  

 
Atvejo studijos tikslas – įvertinti pagal 2007–2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos (SP) panaudojimo strategiją įgyvendinamose veiksmų 
programose (VP) ir jų prioritetus įgyvendinančiose priemon÷se nustatytų 
steb÷senos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą horizontaliųjų prioritetų 
(HP) įgyvendinimo pažangai matuoti. Atvejo studijos metu atlikta analiz÷ 
leis atsakyti į technin÷je užduotyje numatytą vertinimo klausimą: „Ar 
veiksmų programų ir veiksmų programų prioritetus įgyvendinančiose 
priemon÷se nustatyti steb÷senos rodikliai yra tinkami ir pakankami 
horizontalių politikų įgyvendinimo pažangos įvertinimui?“ 
 
Šios atvejo studijos objektas apima visų lygių rodiklius. Analiz÷s struktūrą 
sudaro skirtingų lygių rodiklių tinkamumo HP įgyvendinimo steb÷senai 
vertinimas:40  
 

- HP apibr÷žimas, įgyvendinimas ir steb÷senos rodikliai, 
- strateginio konteksto rodiklių tinkamumas ir pakankamumas, 
- pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių tinkamumas ir 

pakankamumas, 
- priemonių įgyvendinimo rodiklių tinkamumas ir pakankamumas. 

 

 
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje 
ir veiksmų programose yra numatyti 4 horizontalieji prioritetai. Darnus 
vystymasis bei lyčių lygyb÷ ir nediskriminavimas yra privalomi prioritetai 
pagal Europos Komisijos nustatytus ES SP panaudojimo reikalavimus. 
Informacin÷ visuomen÷ ir regionin÷ pl÷tra yra nacionaliniai Lietuvos 
prioritetai. Trumpas visų HP apibr÷žimas pateikiamas toliau.  
 
Horizontaliųjų prioritetų apibr÷žimas 
Darnusis vystymasis (DV) – ekonomikos, socialin÷s pl÷tros ir aplinkos apsaugos tikslų 
derinimas atkreipiant d÷mesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę bei numatomus 
įgyvendinimo padarinius. 
Lyčių lygyb÷ ir nediskriminavimas (LG) – moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas bei 
bet kokios diskriminacijos etnin÷s ar rasin÷s priklausomyb÷s, amžiaus, negalios, seksualin÷s 
orientacijos, tik÷jimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimas. 
Informacin÷ visuomen÷ (IV) – ekonominio augimo ir darbo vietų atsiradimo veiksnys, 
kuris apima naujų informacinių technologijų paslaugų ir funkcijų kūrimą bei jų naudotojų 
aprūpinimą ir kompetencijos didinimą. 
Regionin÷ pl÷tra (RP) – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp atskirų šalies regionų ir 
regionų viduje mažinimas. 
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija, 2007. 
 

                                           
 
 

40 Šioje atvejo studijoje rodiklių tinkamumas HP įgyvendinimo steb÷senai apibr÷žiamas kaip jų atitikimas 
HP tikslams ir (arba) aktualumas jų steb÷senai. Kitose ataskaitos dalyse rodiklių tinkamumas 
suprantamas plačiau, t. y. kaip jų atitikimas pagrindin÷ms SMART charakteristikoms (rodiklių 
specifiškumo, išmatuojamumo ir patikimumo kriterijams). Siekiant išvengti sąvokų painiavos, šioje atvejo 
studijoje „rodiklių aktualumas“ bus vartojamas kaip sinonimas sąvokai „rodiklių tinkamumas HP 
įgyvendinimo steb÷senai“.  

Atvejo 
studijos 
tikslas ir 
struktūra 

1. HP apibr÷žimas, įgyvendinimas ir 
steb÷senos rodikliai 

4 HP 
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Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategijoje ir veiksmų programose HP aprašomi kaip atskiros 
„horizontalios temos“, kurios turi būti „aktyviai diegiamos“ atskirose 
investavimo srityse. Tokia HP, kaip atskirų, papildomų prioritetų, vieta 
bendrame strategijos kontekste yra iš esm÷s klaidinga. HP yra 
aukščiausio lygio prioritetai, nes jų tikslai gali būti pasiekiami tik derinant 
skirtingų veiksmų programų priemonių tikslus ir skatinant visų paramos 
gav÷jų sąmoningumą HP atžvilgiu. Šie prioritetai sutampa su valstyb÷s 
ilgalaik÷s raidos strateginiais tikslais, tod÷l juos galima vadinti ideologiniu 
šalies vystymosi pagrindu. Bet kuriuo atveju, HP n÷ra atskiri ar papildomi 
prioritetai, bet visų veiksmų programų ir jų priemonių siekiamyb÷. 
 
Skirtingai nei prioritetin÷ms investavimo kryptims, Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje n÷ra nustatyti 
detalūs kiekybiškai apibr÷žti HP tikslai, o taip pat n÷ra ir atskiros 
specifinių HP įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemos. Šie prioritetai ir 
jų įgyvendinimo steb÷senos rodikliai yra integruoti į veiksmų programas ir 
jų įgyvendinimo priežiūros rodiklių sistemas. Taigi, atskiri HP elementai 
yra įgyvendinami ir stebimi sektoriniu būdu, o pagrindinis valstyb÷s 
uždavinys HP atžvilgiu yra koordinuoti ir derinti jų įgyvendinimą. Nors HP 
yra integruoti į bendrą ES SP panaudojimo strategiją, jie gali būti 
įgyvendinami integruotai, diferencijuotai arba derinant abu šiuos būdus. 
 
HP įgyvendinimo būdai 
Integruotas būdas: visuose ES struktūrin÷s paramos programų prioritetuose ir priemon÷se 
integruojami horizontalieji prioritetai ir jie taikomi projektų lygiu. Daroma prielaida, kad 
visoms programoms ar jų dalims horizontalūs prioritetai panašiai aktualūs. Tai reikalauja 
mažiau pastangų programavimo ir įgyvendinimo metu, bet tik÷tinas mažesnis įgyvendinimo 
veiksmingumas kitoms sąlygoms nesikeičiant.  
Diferencijuotas būdas: horizontaliųjų prioritetų tikslams ir uždaviniams pasiekti numatomi 
atskiri veiksmai ir skiriama ES struktūrin÷ parama. Tod÷l ES struktūrin÷s paramos 
programose gali būti sudaromi atskiri prioritetai ar priemon÷s, skirtos horizontaliems 
prioritetams įgyvendinti. Daroma prielaida, kad horizontaliųjų prioritetų aktualumas skiriasi, 
priklausomai nuo atitinkamos programos dalies. 
Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas. 2008. Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimas įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Vertinimo ataskaita.  
 

Šioje atvejo studijoje HP įgyvendinimo steb÷senos rodiklių vertinimas 
atliekamas, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas d÷l bendrų 
HP integravimo principų41: 
 
• HP steb÷sena ir vertinimas turi būti integruoti į bendrą programos 

rodiklių sistemą, o ne sudaryti atskirą specifinių rodiklių sistemą. 
• SP intervencijos rodiklių sistemos turi būti orientuotos į sprendimus, t. 

y. duomenys turi būti renkami tikslingai. 
• HP rodikliai turi būti taikomi visų pirma toms priemon÷s, kurios turi 

reikšmingą poveikį konkrečiam HP. 
• Rekomenduojama laikytis nuoseklaus ir lankstaus požiūrio į HP 

įgyvendinimą: n÷ra vienintelio ir geriausio būdo įgyvendinti HP, jų 
įgyvendinimas gali skirtis, priklausomai nuo situacijos ir prioritetų. 

 
Priklausomai nuo paramos pobūdžio, statistiniai duomenys tur÷tų būtų 
skaidomi į pogrupius pagal lytį ir įmon÷s dydį. Taip pat, šalys nar÷s turi 
nuspręsti, ar ir kaip integruoti poveikio aplinkai matavimo rodiklius į SP 
programų steb÷senos sistemas.  
 
 

                                           
 
 

41 European Commission, Directorate-General Regional Policy „The New Programming Period 2007–2013 
Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators“ 2006. 

HP vieta ES SP 
panaudojimo 
strategijoje 

HP 
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koordinavimas 
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Komisijos 
rekomendacij
os 
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2.1 Strateginio konteksto rodikliai 

 
Strateginio konteksto lygio rodikliai yra tinkamiausi HP įgyvendinimo 
pažangai matuoti, nes jie gali išreikšti bendrą atskirų priemonių poveikį 
HP įgyvendinimui. Vis d÷lto, strateginio konteksto rodikliai nematuoja 
išskirtinai 2007–2013 ES SP intervencijos poveikio, o išreiškia bendrus 
nacionalin÷s pl÷tros siekius.  
 
Bendrų strateginio konteksto rodiklių naudojimas veiksmų programose 
turi privalumų ir trūkumų. Viena vertus, jis rodo integruotą požiūrį į šalies 
pl÷trą, nepriklausomai nuo to, kokiomis (ES SP ar nacionalin÷mis) l÷šomis 
ir priemon÷mis ši pl÷tra yra vykdoma. Kita vertus, toks požiūris sudaro 
sunkumų, vertinant tiek ES SP ind÷lį, siekiant strateginių Lietuvos tikslų, 
tiek ir vertinant žemesnių lygių rodiklių aktualumą HP tikslų įgyvendinimui 
steb÷ti.  
 
Kadangi strateginio konteksto rodikliai yra atsieti nuo konkrečių veiksmų 
programų ir priemonių poveikio, yra sunku nustatyti priežastinį ryšį tarp 
HP, veiksmų programų ir priemonių tikslų, o taip pat ir jų pasiekimui 
matuoti skirtų rodiklių. D÷l to šioje atvejo studijoje yra taikoma skirtinga 
metodika skirtingo lygio rodiklių tinkamumui HP įgyvendinimo steb÷senai 
vertinti.  
 
Laikantis integruoto požiūrio, strateginio konteksto rodiklių aktualumas 
HP įgyvendinimo steb÷senai vertinamas pagal jų atitikimą nacionaliniams 
HP tikslams ir jų įgyvendinimo rodikliams. Ekspertinio vertinimo metu 
nustatyta, kad apie 70 proc. visų strateginio konteksto rodiklių yra 
tinkami (aktualūs) ir iš dalies tinkami (aktualūs) HP įgyvendinimo 
steb÷senai. 
 

Lentel÷ Nr. 36. Ekspertinis strateginio konteksto rodiklių aktualumo HP vertinimas pagal VP 
Rodiklių aktualumas ŽIPVP EAVP SSVP Visų HP 

Aktualūs 14 8 15 37 
Iš dalies aktualūs 3 0 7 10 

Neaktualūs 6 7 8 21 
Iš viso rodiklių: 24 15 30 69 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
 
Strateginio konteksto rodiklių aktualumo pavyzdžiai pagal HP yra pateikti 
lentel÷je toliau. 
 

Lentel÷ Nr. 37. Strateginio konteksto rodiklių aktualumo pavyzdžiai 
Rodiklių pavyzdžiai pagal HP Rodiklių 

aktualumas DV LG IV RP 
Aktualūs  Darbo j÷gos (15–64 

m.) aktyvumo ir 
užimtumo lygis 
Skurdo rizikos lygis 
(ŽIPVP) 
Bendros išlaidos MTTP 
(proc. nuo BVP), darbo 
našumas, krovinių 
pervežimas 
geležinkeliais (EAVP) 
Saugomų teritorijų 
plotas, šiltnamio dujų 
emisija į atmosferą, 
tik÷tina vidutin÷ 
gyvenimo trukm÷ 
(SSVP) 

Darbo j÷gos (15–64 
m.) aktyvumo ir 
užimtumo lygis 
Moterų užimtumo 
lygis 
Skurdo rizikos lygis 
(ŽIPVP) 
Vyrų ir moterų 
atlyginimų lygio 
skirtumas, tik÷tina 
vidutin÷ gyvenimo 
trukm÷ (SSVP) 

Nuolatiniai 
interneto 
vartotojai, 
pagrindinių viešųjų 
paslaugų perk÷limo 
į internetą lygis 
(proc.), 
plačiajuosčio 
interneto ryšio 
skvarba (proc.) 
(EAVP) 

Darbo j÷gos (15–64 
m.) aktyvumo ir 
užimtumo lygis 
Skurdo rizikos lygis 
(ŽIPVP) 
Darbo našumas (EAVP) 
Regionų išsivystymo 
lygio metinis vidutinis 
atsilikimas nuo Lietuvos 
vidurkio (BVP / 
gyventojui), tik÷tina 
vidutin÷ gyvenimo 
trukm÷ (SSVP) 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
 

2. HP įgyvendinimo rodiklių 
tinkamumas ir pakankamumas 

Integruotas 
požiūris 

Rodiklių 
tinkamumas 
(aktualumas) 
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HP požiūriu, intervencija, o taip pat ir jos steb÷senos rodikliai, tur÷tų 
matuoti labiau kokybinius, o ne kiekybinius pokyčius. Tod÷l kiekybinių 
pokyčių rodikliai, tokie kaip „tyr÷jų skaičius“ arba „mokslin÷s publikacijos 
1 mln. gyventojų“, nors atitinka konkretaus sektorinio prioriteto tikslus, 
HP atžvilgiu yra mažiau aktualūs nei kokybinių pokyčių rodikliai, tokie 
kaip pvz., „aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektoriaus 
sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalis apdirbamosios gamybos sukurtoje 
prid÷tin÷je vert÷je, proc.“ (LSD renkamas DV rodiklis, neįtrauktas į ES SP 
steb÷senos rodiklių sistemą). Min÷ti kiekybinių pokyčių rodikliai gali būti 
tinkami produktams ir rezultatams matuoti priemonių lygiu, tačiau 
strateginio konteksto lygmenyje reik÷tų pasirinkti ilgalaikių kokybinių 
pokyčių rodiklius. 
 
Kokybinių pokyčių rodiklių naudojimas ypač aktualus DV atveju, nes 
būtent kokybiniai pokyčiai, o ne ekstensyvi ūkio pl÷tra, lemia ekonomikos 
augimą nedarant žalos aplinkai ir didinant socialinę sanglaudą. Tod÷l tokie 
rodikliai, kaip pvz. „darbo vietų kūrimas“ ar „pritraukta privačių 
investicijų“ n÷ra aktualūs DV pažangai steb÷ti, nes rodo kiekybinius 
ekstensyvios ūkio pl÷tros pokyčius. Kokybinių pokyčių rodiklių pavyzdžiais 
gal÷tų būti darbo našumo pokytis, aukštosiomis technologijomis 
grindžiamos gamybos dalis bendroje apdirbamosios pramon÷s 
sukuriamoje prid÷tin÷je vert÷je, energijos vartojimo efektyvumas ir kt.  
 
HP įgyvendinimo steb÷senai labiau tinka neoriginalūs rodikliai. Tai yra 
tokie rodikliai, kurie atitinka Lietuvos strateginiuose dokumentuose 
suformuluotus rodiklius ir yra renkami nacionalin÷se ir ES duomenų 
baz÷se (LSD ir Eurostat), pvz., skurdo rizikos lygis, bendras užimtumo 
lygis, darbo našumas, tik÷tina vidutin÷ gyvenimo trukm÷. Jie yra 
vertinami kaip patikimesni nei originalūs rodikliai, be to, gali būti 
naudojami lyginamajai analizei. Didžioji dalis strateginio konteksto 
rodiklių, kurie buvo įvertinti kaip aktualūs, yra neoriginalūs rodikliai. 
 
Kaip iš dalies aktualūs buvo įvertinti tie rodikliai, kurių formuluot÷ 
neatitinka Lietuvos strateginiuose dokumentuose naudojamų ir (arba) 
LSD renkamų rodiklių formuluočių. Toks neatitikimas vertinamas kaip 
gr÷sm÷ duomenų rinkimui, agregavimui ir interpretavimui. Pavyzdžiui, 
„gyventojų pasitik÷jimas valstyb÷s ir savivaldybių institucijomis ir 
įstaigomis“ ir „valdymo veiksmingumo rodiklis“ gali būti naudojami 
informacin÷s visuomen÷s, administracinių geb÷jimų stiprinimo ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimo priemonių poveikiui vertinti, tačiau 
jie n÷ra įtraukti į nacionalinius strateginius HP įgyvendinimo dokumentus 
ir duomenų bazes.  
 
Strateginių konteksto rodiklių analiz÷ parod÷, kad kai kurie rodikliai yra 
tinkami daugiau nei vieno HP įgyvendinimo steb÷senai. Toks rodiklių 
„daugialypiškumas“ yra išskirtinis HP įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
bruožas. Kuo daugiau aspektų išreiškia rodiklis, tuo jis yra aktualesnis HP 
įgyvendinimo steb÷senai. Pavyzdžiui, rodiklis „skurdo rizikos lygis“ 
priklauso nuo gyventojų užimtumo, bendro šalies ekonomikos augimo, 
socialin÷s integracijos priemonių ir kitų veiksmų, taigi, išreiškia bendrą 
skirtingų intervencijų rezultatą. Kita vertus, jis gali būti naudojamas 
skirtingų HP įgyvendinimo steb÷senai: socialiniam darnaus vystimosi 
aspektui, lyčių lygybei bei regioninei pl÷trai.  
 
Kitas geras daugialypio rodiklio pavyzdys yra „darbo našumas“. Darbo 
našumas priklauso nuo įvairių veiksnių: darbuotojų žinių ir darbo įgūdžių, 
jų sveikatos būkl÷s, darbo priemonių, įrengimų ir technologijos, darbo 
organizavimo, aplinkos sąlygų (ypač žem÷s ūkyje) ir kitų. D÷l to šis 
rodiklis išreiškia bendrą skirtingų veiksmų programų ind÷lį (matuoja 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros, naujų technologijų diegimo, valdymo ir 
infrastruktūros pl÷tros poveikį). Darbo našumas turi įtakos ekonominei ir 
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socialinei raidai: nuo jo priklauso gamybos efektyvumas, laiko sąnaudos 
ir pajamų dydis. Jis taip pat gali spręsti ir lygių lygyb÷s problemas: 
išaugus darbo našumui, atsiranda galimyb÷ moterims trumpinti darbo 
laiką išlaikant tas pačias pajamas ir skirti daugiau laiko šeimai. Galiausiai, 
darbo našumas yra svarbus rodiklis regionų išsivystymui bei sanglaudai 
matuoti. Vis d÷lto, nepaisant šio rodiklio tinkamumo, jis yra įtrauktas tik į 
vienos veiksmų programos (EAVP) antro tikslo strateginio konteksto 
rodiklių sąrašą. 
 
HP įgyvendinimo steb÷senai taip pat yra tinkamesni santykiniai rodikliai, 
t. y. tokie, kurie išreiškia santykį tarp kelių parametrų. Pavyzdžiui, 
rodikliai „vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas“, „regionų išsivystymo 
lygio metinis vidutinis atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio“ leidžia steb÷ti 
pokyčius platesniame kontekste. Santykinių rodiklių naudojimas ypač 
aktualus DV įgyvendinimo steb÷senai, nes DV yra ekonomikos, socialin÷s 
pl÷tros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant d÷mesį į 
daugialypę jų tarpusavio priklausomybę bei numatomus įgyvendinimo 
padarinius. Tod÷l DV įgyvendinimas stebimas, matuojant santykinius 
pokyčius, kuriems turi būti numatyti ir derinami kelių DV aspektų 
rodikliai. Pavyzdžiui, rodiklis „sukurta darbo vietų“ išreiškia tik socialinį 
pokytį, o „sutaupyta energijos“ – tik aplinkosauginį, tod÷l šie rodikliai yra 
aktualūs tik tarpinių DV rezultatų steb÷senai. Tuo tarpu rodikliai „darbo 
našumas“ ir „galutin÷s energijos intensyvumas“ jau išreiškia socialinį ir 
ekonominį bei ekonominį ir aplinkosauginį santykį, tod÷l yra aktualūs 
santykiniams pokyčiams steb÷ti. 
 
Strateginio konteksto rodiklių analiz÷ parod÷, kad visose veiksmų 
programose yra rodiklių, kurie yra aktualūs atskirų HP įgyvendinimo 
steb÷senai. Jie tinkamai išreiškia aplinkos apsaugos priemonių, investicijų 
į viešųjų paslaugų infrastruktūrą poveikį, užimtumo skatinimo veiksmų 
ind÷lį, siekiant HP įgyvendinimo. Didžioji dalis HP įgyvendinimo 
steb÷senai neaktualių strateginio konteksto rodiklių yra susijusi su MTTP, 
ekonomin÷s infrastruktūros gerinimo, informacin÷s visuomen÷s kūrimo 
poveikiu. Trūksta rodiklių, kurie išreikštų šių uždavinių ind÷lį, siekiant HP 
tikslų. Toliau pateikiama keletas pasiūlymų pavyzdžių, kokie strateginio 
konteksto rodikliai gal÷tų matuoti HP įgyvendinimą. Šie rodikliai 
nepadidintų administracinio steb÷senos krūvio, nes jie yra renkami ir 
skaičiuojami nacionalin÷se statistikos duomenų baz÷se. 
 

Lentel÷ Nr. 38. Pasiūlymai d÷l neaktualių strateginio konteksto rodiklių pakeitimo aktualiais 
VP Netinkamų rodiklių pavyzdžiai Siūlomų rodiklių pavyzdžiai 

Ž
IP

V
P 

• Tyr÷jų skaičius 
• Mokslin÷s publikacijos 1 mln. gyventojų 
• Jaunesnis tyr÷jų amžius 

• Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų 
sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalis 
apdirbamosios gamybos sukurtoje prid÷tin÷je 
vert÷je, proc. 

• Vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis pagal 
sektorius, ekonomin÷s veiklos rūšis ir lytį 

 

E
A

V
P 

• Tyr÷jų skaičius, tenkantis tūkstančiui 
užimtųjų / dalis, įdarbinta versle (proc.) 

• Ro-ro krovinių srautas Klaip÷dos uoste 
• Krovinių ir keleivių pervežimo pasiskirstymas pagal 

transporto rūšis, mln. tonkilometrių ir BVP vienetui, 
mln. keleivio kilometrų  

S
S

V
P 

• Atvykstančių turistų vidutin÷s buvimo 
trukm÷s šalyje (nakvyn÷s) 

• Naujos galimyb÷s (mokymas, darbo 
praktika, įdarbinimas) suteikimas 
jauniems (iki 25 metų) bedarbiams per 
6 nedarbo m÷nesius 

• Bendrosios prid÷tin÷s vert÷s dalis, kurią sudaro 
turizmo sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷, 
procentais 

• Darbo j÷gos (15–64 m.) aktyvumo ir užimtumo lygis 
(jau naudojamas rodiklis) 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
 
Galiausiai, strateginio konteksto rodiklių analiz÷ parod÷, kad kai kurie 
rodikliai, pvz., „darbo j÷gos (15–64 m.) aktyvumo ir užimtumo lygis“ yra 
aktualūs (nors ir n÷ra naudojami) daugiau nei vienos VP, tuo labiau 
atskirų VP tikslų, ind÷liui į HP įgyvendinimą matuoti. HP įgyvendinimo 
steb÷senos požiūriu, tinkamiausia būtų jungti skirtingų veiksmų programų 
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strateginio konteksto rodiklius, t. y. naudoti tuos pačius rodiklius 
skirtingoms VP ir jų tikslams. Toks bendrų strateginio konteksto rodiklių 
naudojimas atitiktų integruotą požiūrį į HP, išreikštų bendrą VP ind÷lį ir 
pad÷tų geriau suprasti HP vietą bendroje steb÷senos sistemoje. 
 
Apibendrinant, strateginio konteksto lygmens rodikliai yra tinkamiausi HP 
įgyvendinimo steb÷senai, nes išreiškia atskirų priemonių ind÷lį, siekiant 
bendrų pl÷tros tikslų. Didžioji dalis šių rodiklių (apie 70 proc.) yra 
aktualūs, neoriginalūs ir atitinka visus HP. Siekiant didesnio HP tikslų ir 
rodiklių aktualumo ir integruotumo, rekomenduojama naudoti mažiau 
strateginio konteksto rodiklių, bet tokių, kurie išreikštų daugiau aspektų 
(daugialypiai rodikliai, angl. – multidimentional indicators) ir būtų bendri 
visoms veiksmų programoms. Tokiu būdu jie atitiktų HP įgyvendinimo 
esmę – skirtingų intervencijų pastangas siekti bendrų tikslų. 
 

2.2 Pagrindiniai ir programos įgyvendinimo rodikliai 
 
Pagrindiniai ir programos įgyvendinimo rodikliai – tai veiksmų programos 
lygio rodikliai, kurie matuoja veiksmų programų prioritetus 
įgyvendinančių uždavinių pasiekimą. Programos įgyvendinimo rodikliai 
skiriami į du tipus: rezultato ir produkto. Laikantis EK rekomenduojamo 
lankstaus požiūrio į HP įgyvendinimą, produkto lygio rodiklių tinkamumas 
šioje studijoje n÷ra vertinimas. Šių rodiklių tinkamumas HP atžvilgiu yra 
neutralus, nes HP gali būti įgyvendinami įvairiomis priemon÷mis kuriant 
skirtingus tarpinius produktus. Programos įgyvendinimo produkto lygio 
rodiklių vertinimas HP požiūriu atitinka bazinio šių rodiklių vertinimo 
rezultatus. 
 
Pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių tinkamumas (aktualumas) 
buvo vertinamas pagal jų atitikimą HP tikslams. Atliekant analizę buvo 
nustatyta, kad iš 66 įvertintų rodiklių beveik 80 proc. (t. y. 52 rodikliai) 
išreiškia vieną ar kelis HP. Šių rodiklių pasiskirstymas pagal HP yra toks: 
 

- 43 rodikliai yra aktualūs RP įgyvendinimo steb÷senai, iš jų 3 
aktualūs tiesioginei steb÷senai, 40 – netiesioginei; 

- 41 rodiklis yra aktualus DV steb÷senai, iš jų 23 aktualūs 
socialiniam DV aspektui, 12 – ekonominiam ir 6 – 
aplinkosauginiam; 

- 22 rodikliai yra aktualūs LG įgyvendinimo steb÷senai, iš jų 5 
aktualūs tiesioginei steb÷senai, 17 – netiesioginei; 

- 5 rodikliai skirti IV įgyvendinimo steb÷senai. 
 

Bendras HP įgyvendinimo steb÷senai aktualių rodiklių skaičius yra 
didesnis negu bendras pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių 
skaičius. Tai reiškia, kad kai kurie rodikliai gali būti naudojami daugiau 
nei vieno HP steb÷senai. Tokių daugialypių rodiklių yra 39, iš jų 18 
išreiškia 2 HP, o 21 – 3 HP. Pavyzdžiui, rodiklis „sukurta naujų darbo 
vietų“ (ŽIPVP) tiesiogiai matuoja socialinį DV aspektą, t. y. kovą su 
skurdu ir socialine atskirtim per užimtumo skatinimą, bet taip pat gali 
matuoti darbo vietų pasiskirstymą pagal lytį ir kitus socialinius 
parametrus, bei regionus. Taigi, šis rodiklis yra (potencialiai) aktualus 3 
HP įgyvendinimo steb÷senai. Kiti daugialypių rodiklių pavyzdžiai yra 
„pacientų, kuriems pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas, skaičius“, „gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis 
nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padid÷jimas 
(procentiniai punktai)“ (SSVP), „bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 m÷n. po 
dalyvavimo profesinio ar (ir) remiamo įdarbinimo programose (proc.)“ 
(ŽIPVP) ir kt. 
 
Pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių aktualumas netiesioginei 
HP įgyvendinimo steb÷senai buvo vertinamas kaip potencialus, t. y. su 
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sąlyga, kad rodiklių duomenys yra renkami pagal pogrupius. 
Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 XXIII priedu, ESF 
remiamų projektų atveju, stebint ir renkant informaciją apie juose 
dalyvaujančių asmenų skaičių (produkto rodiklis), yra numatyta rinkti 
išsamią informaciją pagal šiuos požymius: 
 
1) lytį; 
2) amžių: 15-24, 45-54, 55-64, 65+; 
3) statusą darbo rinkoje: 

– dirbantieji (bendras dirbančiųjų skaičius, įskaitant savarankiškai dirbančiuosius); 
– savarankiškai dirbantieji; 
– bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, įskaitant ilgalaikius bedarbius); 
– ilgalaikiai bedarbiai; 
– ekonomiškai neaktyvūs asmenys (bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų skaičius, 

įskaitant studijuojančius, besimokančius ar iš÷jusius į pensiją, nutraukusius 
verslą, visiškai neįgalius asmenis, dirbančius namų ūkyje ar kt.); 

– ekonomiškai neaktyvūs, kurie studijuoja ar mokosi; 
4) pagal socialin÷s atskirties ar socialin÷s rizikos grupes: 

– neįgalieji; 
– nuteistieji ir paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenys; 
– asmenys, sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis; 
– kiti socialin÷s atskirties ir socialin÷s rizikos asmenys; 

5) pagal turimą išsilavinimą: 
– pradinis ar žemesnysis vidurinis išsilavinimas (ISCED 1 ir 2); 
– aukštesnysis vidurinis išsilavinimas (ISCED 3); 
– aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą (ISCED 

4); 
– aukštasis išsilavinimas (ISCED 5 ir 6). 

 
HP įgyvendinimo steb÷senos požiūriu, toks rodiklių skirstymas į pogrupius 
yra labai aktualus, nes padeda rinkti informaciją, o v÷liau pagal ją 
įvertinti veiksmų programų ir jų priemonių ind÷lį į socialin÷s atskirties 
mažinimą (socialinis DV aspektas), lyčių lygyb÷s ir nediskriminavimo 
principų įgyvendinimą bei regionų pl÷trą.  
 
Duomenų rinkimas yra svarbi sąlyga HP įgyvendinimo steb÷senai, ypač 
tais atvejais, kai HP įgyvendinimas yra netiesioginis (integruotas). Šiuo 
metu yra renkami duomenys pagal 2 HP įgyvendinimo steb÷senai 
aktualius parametrus: socialines projektų dalyvių charakteristikas ir 
regioninį įgyvendinamų projektų pasiskirstymą.42 Vis d÷lto, tai yra 
daugiau administracin÷s steb÷senos duomenys, kurie neišreiškia 
priemonių poveikio HP atžvilgiu. 
 
Analizuojant pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių 
pakankamumą, pirmiausia, reikia pasteb÷ti, kad visos VP numato prisid÷ti 
prie visų HP įgyvendinimo. Tai reiškia, kad norint steb÷ti HP įgyvendinimą 
atskirose programose, turi būti numatyti ir jų steb÷senos rodikliai. Tokių 
rodiklių nebuvimas yra vertintinas kaip spraga ir HP įgyvendinimo 
steb÷senos trūkumas. 
 
Pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių analiz÷ parod÷, kad HP 
įgyvendinimo steb÷senai aktualių rodiklių pasiskirstymas pagal HP ir VP 
n÷ra pakankamai subalansuotas. Geriausiai šiuo požiūriu yra vertintini RP 
rodikliai: jų pasiskirstymas pagal VP yra tolygus, o didelis netiesiogin÷s 
steb÷senos rodiklių skaičius rodo, kad RP aspektas yra lengvai 
integruojamas į bendrą rodiklių sistemą. Mažiausiai integruoti ir 
pakankami yra IV steb÷senos rodikliai. Jų yra nedaug (5 iš 66 rodiklių) ir 
jie yra susitelkę tik vienoje VP (EAVP). LG steb÷senos rodiklių yra 
pakankamai (22 iš 66), tačiau jų pasiskirstymas yra netolygus (didžioji 
dauguma yra ŽIPVP). Galiausiai, DV įgyvendinimo steb÷senos rodikliai 
taip pat n÷ra pakankamai subalansuoti pagal atskiras DV sritis ir VP. 

                                           
 
 

42 Steb÷senos rodiklių ESF finansavimo srityse ekspertų panel÷, 2010 m. geguž÷s 12 d. 
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Daugiausia yra socialinio DV aspekto steb÷senai tinkamų rodiklių, jų 
koncentracija didžiausia ŽIPVP. Ekonominiam DV steb÷senos aspektui 
tinkami rodikliai pasiskirstę dviejose programose (ŽIPVP ir EAVP), o 
aplinkosauginiam – tik vienoje (SSVP). 
 

Lentel÷ Nr. 39. HP įgyvendinimo steb÷senai aktualių pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių 
pasiskirstymas ir spragos  

DV Veiksmų 
programa Socialinis Ekonominis Aplinkos 

LG IV RP Iš 
viso: 

ŽIPVP 15 5 0 17 0 19 56 
EAVP 2 6 0 1 5 13 27 
SSVP 6 1 6 4 0 11 28 

Iš viso: 23 12 6 22 5 43 111 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 
Apibendrinant, didžioji dalis (beveik 80 proc.) pagrindinių ir programos 
įgyvendinimo rodiklių yra aktualūs HP įgyvendinimo steb÷senai, tačiau jų 
pasiskirstymas yra netolygus. Daugelio rodiklių, ypač skirtų RP ir LG 
steb÷senai, aktualumas buvo įvertintas kaip potencialus, su sąlyga, kad 
šie rodikliai yra skaidomi į pogrupius. Be to, pogrupiai daro rodiklius 
daugialypiais, t. y. tinkamais skirtingų HP įgyvendinimui steb÷ti. Pagal HP 
mažiausiai integruoti yra IV ir aplinkosauginis DV aspektas. Pagal VP 
daugiausiai skirtingų HP įgyvendinimo steb÷senai tinkamų rodiklių yra 
ŽIPVP – tiek, kiek EAVP ir SSVP kartu sud÷jus. 
 

2.3 Priemonių steb÷senos rodikliai 
 
Konkrečių VP priemonių lygmenyje HP įgyvendinimas skyla į 
diferencijuotą ir integruotą. Diferencijuoti HP įgyvendinimo veiksmai ir 
specifiniai jų steb÷senos rodikliai reiškia, kad HP tikslų siekiama tiesiogiai, 
t. y. vykdant konkrečias veiksmų programų priemones. Diferencijuotas 
HP įgyvendinimas atsispindi priemonių tiksluose ir veiklose. Integruoti HP 
įgyvendinimo veiksmai ir rodikliai reiškia, kad HP tikslų siekiama 
netiesiogiai, t. y. vykdant bendras veiksmų programų priemones.  
 
Beveik pus÷ visų priemonių (84 iš 188) tiesiogiai įgyvendina kurį nors HP. 
Daugiausia jų – 40 priemonių – yra skirta DV, 24 – RP, 16 – IV ir 
mažiausiai, tik 4, – LG. Diferencijuotas HP įgyvendinimas yra lengviau 
kontroliuojamas ir stebimas, nes turi aiškiai apibr÷žtus tikslus ir rodiklius.  
 

Lentel÷ Nr. 40. Diferencijuotai įgyvendinamų HP pasiskirstymas pagal VP ir HP 
DV Veiksmų 

programa Socialinis Ekonominis Aplinkos 
LG IV RP Iš 

viso: 
ŽIPVP 5 0 0 2 2 4 13 
EAVP 0 0 1 0 14 4 19 
SSVP 15 1 18 2 0 16 52 

Iš viso: 20 1 19 4 16 24 84 
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 
Palyginus pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių bei 
diferencijuotai įgyvendinamų HP analiz÷s rezultatus, kyla klausimas, kaip 
bus matuojami integruoto HP įgyvendinimo rezultatai, jeigu jų steb÷senai 
n÷ra numatyta jokių rodiklių? Pavyzdžiui, ŽIPVP aplinkosauginio DV 
aspekto įgyvendinimui n÷ra numatyta specialių priemonių, tačiau taip pat 
n÷ra ir steb÷senos rodiklių programos lygmeniu. Lygiai taip pat ir SSVP 
n÷ra numatyta nei IV įgyvendinimo priemonių, nei rodiklių. Panaši spraga 
yra ŽIPVP, kur numatytos 2 specialios priemon÷s IV įgyvendinimui, tačiau 
programos lygmeniu IV steb÷senos rodiklių n÷ra, tod÷l kyla klausimas, 
kur ir kaip IV įgyvendinimo rezultatai bus integruojami aukštesniame 
lygmenyje. 
 
Diferencijuotai įgyvendinamų HP steb÷senos rodiklių tinkamumo 
(aktualumo) vertinimas buvo atliekamas, vadovaujantis bendrąja 

Skirtingas 
įgyvendinimas 

Diferencijuotos 
priemon÷s 

HP 
įgyvendinimo ir 
steb÷senos 
spragos 

Intervencijos 
logikos požiūris 
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intervencijos logika, t. y. pagal tai, kiek rodikliai atitinka konkrečios 
priemon÷s tikslus, uždavinius ir veiklas. Tod÷l šio vertinimo rezultatai iš 
esm÷s atitinka bazin÷s rodiklių analiz÷s rezultatus. Skirtingai nuo 
pagrindinių ir programų įgyvendinimo rodiklių vertinimo, konkrečių 
priemonių lygiu buvo vertinami ir rezultato, ir produkto rodikliai. Tokiu 
būdu buvo siekiama vertinimo tikslumo, atsižvelgiant į rodiklių 
suderinamumą ir specifiškumą. 
 
Diferencijuotai HP įgyvendinančių priemonių rodiklių analiz÷ parod÷, kad 
iš 144 įvertintų rodiklių 87 proc. (t. y. 126 rodikliai) yra tinkami 
(aktualūs) arba iš dalies tinkami (aktualūs) HP įgyvendinimo steb÷senai 
(žr. lentelę toliau). 
 

Lentel÷ Nr. 41. Diferencijuotai HP įgyvendinančių priemonių rodiklių aktualumas (tik rezultato lygio)  
Rodiklių tinkamumas (R) HP tikslas Įgyvendinimo 

priemonių 
skaičius 

Aktualūs Iš dalies Neaktualūs 

DV 
Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas 7 7 0 0 
Pl÷toti transporto sektorių, mažinant neigiamą 
poveikį aplinkai  

2 3 1 0 

Skatinti darnią gamybą ir vartojimą  1 0 3 0 
Geriau valdyti gamtinius išteklius 10 7 3 1 
Kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi  5 6 4 2 
Mažinti gr÷smes visuomen÷s sveikatai  12 0 12 0 
Spręsti demografines ir emigracijos sukeltas 
problemas 

3 5 0 2 

Iš viso: 40 28 23 5 
LG 
Siekti vienodos ekonomin÷s moterų ir vyrų pad÷ties 0 0 0 0 
Didinti galimybes derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus 

3 4 1 1 

Skatinti vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą priimant 
sprendimus 

1 0 1 1 

Keisti diskriminuojantį požiūrį į moterų ir vyrų 
vaidmenis ekonomin÷je veikloje 

0 0 0 0 

Didinti bendrąjį visuomen÷s supratimą srityje prieš 
diskriminaciją 

0 0 0 0 

Iš viso: 4 4 2 2 
IV 
Kelti gyventojų kompetenciją IRT srityje 2 0 5 0 
Pl÷sti elektroninį turinį ir paslaugas 12 27 0 4 
Skatinti IRT naudojimą skatinimas viešajame ir 
privačiajame sektoriuose 

2 4 0 3 

Iš viso: 16 31 5 7 
RP 
Sudaryti sąlygas didinti teritorinę socialinę 
sanglaudą tarp regionų ir jų viduje 

21 22 6 2 

Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių 
integraciją 

3 3 2 2 

 Iš viso: 24 25 8 4 
IŠ VISO BENDRAI: 84 88 38 18 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
Aktualus yra toks rodiklis, kuris atitinka priemon÷s tikslą ir yra pagrįstas veiklomis, rodiklio sąvokos yra 
specifiškai apibr÷žtos rodiklių paaiškinime, rodiklis yra suderinamas su produkto / rezultato rodikliu. 
Iš dalies aktualus yra toks rodiklis, kuris iš dalies atitinka priemon÷s tikslą (pvz., išreiškia tik vieną jo aspektą), 
kurio sąvokos n÷ra specifiškai apibr÷žtos arba jų specifiškumas neatitinka priemon÷s tikslo speciškumo, kuris iš 
dalies dubliuoja kitus rodiklius. 
Neaktualus yra toks rodiklis, kuris neatitinka priemon÷s tikslo ir n÷ra pagrįstas veiklomis, yra nesuderinamas su 
produkto / rezultato rodikliu. 

 
Kadangi analiz÷s tikslas buvo įvertinti rodiklių tinkamumą HP 
įgyvendinimo steb÷senai, lentel÷je yra nurodomas bendras rodiklių 
skaičius, kuris yra didesnis nei unikalių rodiklių skaičius, nes to paties 
rodiklio aktualumas gali skirtis, priklausomai nuo priemon÷s tikslų ir 
veiklų. Toliau pateikiama keletas aktualių ir neaktualių rodiklių pavyzdžių. 
 
 
 

Rodiklių 
tinkamumas 
(aktualumas) 
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Lentel÷ Nr. 42. HP įgyvendinimui aktualių priemonių lygmens rodiklių pavyzdžiai 
HP tikslas Priemon÷ Priemon÷s tikslas Steb÷senos rodikliai Pastabos 

R: SO2 koncentracijos 
išmetamose dujose 
sumaž÷jimas 
modernizuotuose dideliuose 
kurą deginančiuose 
objektuose 
NOx koncentracijos 
išmetamose dujose 
sumaž÷jimas 
modernizuotuose dideliuose 
kurą deginančiuose 
objektuose 
Kietųjų dalelių (KD) 
koncentracijos išmetamose 
dujose sumaž÷jimas 
modernizuotuose dideliuose 
kurą deginančiuose 
objektuose 

VP3-3.3-AM-01-
V „Oro taršos 
mažinimo ir 
monitoringo 
sistemų 
diegimas 
didžiuosiuose 
energetikos 
objektuose“  

Mažinti pagrindinių 
teršalų 
koncentraciją 
išmetamose dujose 
– diegti valymo ir 
kontrol÷s 
technologijas 
modernizuotuose 
dideliuose kurą 
deginančiuose 
objektuose 

P: Modernizuoti didieji 
energetikos objektai 

Priemon÷s tikslas – 
tiesiogiai prisid÷ti 
prie aplinkosauginio 
DV aspekto 
įgyvendinimo. 
Priemon÷s rezultato 
lygmens rodikliai 
atitinka priemon÷s ir 
HP tikslą. Rodikliai 
išreiškia pokytį, kurio 
siekiama priemon÷s 
veiklomis. Be to, šie 
rodikliai yra 
naudojami 
programos lygmeniu 
ir atitinka LSD 
renkamus duomenis. 

R: Atnaujintuose viešosios 
paskirties pastatuose 
sutaupyta energijos 

Klimato 
kaitos 
švelninimas 
ir 
prisitaikymas 
(DV) 

VP3-3.4-UM-03-
V „Viešosios 
paskirties 
pastatų 
renovavimas 
nacionaliniu 
lygmeniu“  

Mažinti pastatuose 
suvartojamos 
energijos sąnaudas 

P: Energijos taupymo 
požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų 

Šie rodikliai gali būti 
naudojami tiek 
diferencijuotai, tiek 
integruotai 
įgyvendinamų 
energijos taupymo 
priemonių 
įgyvendinimo 
steb÷senai. 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
 
Diferencijuotai HP įgyvendinančiose priemon÷se rekomenduojama naudoti 
standartizuotus rodiklius su sąlyga, kad jie yra specifiškai aprašyti rodiklių 
aprašuose. Tai leidžia agreguoti skirtingų priemonių pasiektus rezultatus 
ir steb÷ti (bei vertinti) HP įgyvendinimą priemonių lygiu. Tokių 
standartizuotų rodiklių pavyzdžių yra visose programose, pvz., „pacientai, 
kuriems pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas“, 
„socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie įsidarbino 
arba toliau mokosi pra÷jus 6 m÷nesiams po projekto įgyvendinimo, dalis“, 
„s÷kmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo 
pažym÷jimai)“, ir t. t. 
 

Lentel÷ Nr. 43. HP įgyvendinti neaktualių priemonių lygmens rodiklių pavyzdžiai 
HP tikslas Priemon÷ Priemon÷s tikslas HP įgyvendinimo 

steb÷senos rodikliai 
Pastabos 

R: Suteiktos 
konsultacijos 

Tai yra produkto lygio 
rodiklis, jis neišreiškia 

priemon÷s tikslo pasiekimo 
ir tod÷l yra netinkamas 

rezultatui matuoti. 
Migracijos saldo Tai yra strateginio 

konteksto lygio rodiklis, jis 
neišreiškia šios konkrečios 

priemon÷s pasiekto 
rezultato, tod÷l yra 

netinkamas jam matuoti. 

Spręsti 
demografines 
ir emigracijos 

sukeltas 
problemas 

(DV) 

VP1-1.1-SADM-
05-V „Emigrantų 

iš Lietuvos 
sugrįžimo 

skatinimas“  

Skatinti asmenų, 
išvykusių iš Lietuvos 

d÷l ekonominių 
priežasčių, 
sugrįžimą ir 

integraciją į darbo 
rinką, vykdyti 
ekonomin÷s 
migracijos 
prevenciją 

P: Renginiuose 
dalyvavę asmenys, 
Renginiai, Leidiniai, 
Publicistikos laidos 

Visi šios priemon÷s 
produkto lygio rodikliai yra 

tinkami. 

Bendra pastaba: Šios priemon÷s tikslas – per daug abstraktus ir ambicingas, tod÷l ir jo pasiekimo rodikliai yra 
netinkami. Rekomenduojama konkrečiau apibr÷žti priemon÷s tikslą ir naudoti kokybinius rodiklius, pvz., 
pateiktos informacijos žinomumas ir naudingumas tikslin÷ms grup÷ms.  
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 
Bendros pastabos, susijusios su netinkamu priemonių lygio rodiklių 
naudojimu: 

Standartizuoti 
rodikliai 
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• Dauguma netinkamų priemonių įgyvendinimo rodiklių 
neatitinka priemonių tikslų ir (arba) veiklų, neišreiškia vieno ar 
kelių tiksle numatytų HP aspektų. 

• Netinkami rodikliai yra nesuderinami su rezultato ar produkto 
rodikliais. 

• Priemon÷ms, kurių tikslas numato paslaugų kokyb÷s ir 
prieinamumo didinimą nenumatyti pokyčio rodikliai. 

 
Lentel÷ Nr. 44. Mišrių rodiklių pavyzdžiai 

HP tikslas Priemon÷ Priemon÷s tikslas HP įgyvendinimo 
steb÷senos rodikliai 

Pastabos 

R: Tikslinių grupių 
asmenys, gavę 

tiesiogin÷s naudos iš 
investicijų į 

nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros 

pl÷trą 

Tai yra tinkamas 
rodiklis, tačiau siūloma 

keisti rodiklio 
formuluotę, kad ji būtų 

specifiškesn÷ ir išreikštų 
ne naudos, bet 

konkrečių paslaugų 
gav÷jų skaičių 

Naujos darbo vietos Tai yra netinkamas 
rodiklis šiuo atveju, nes 

n÷ra pagrįstas nei 
priemon÷s tikslu, nei 

veiklomis, nors iš esm÷s 
atitinka DV prioritetą. Jis 
gal÷tų būti naudojamas 
kaip papildomas rodiklis 

programos lygiu. 
Vietos (paslaugų 

gav÷jams) 
Tai yra iš dalies 

tinkamas rodiklis, nes 
nematuoja realios 
naudos priemon÷s 

tikslin÷ms grup÷ms, t. y. 
realaus paslaugų gav÷jų 

skaičiaus. Iš dalies 
dubliuoja pirmąjį rodiklį. 

Kovoti su 
skurdu ir 
socialine 
atskirtimi 

(DV) 

VP3-2.4-SADM-
01-R 

„Nestacionarių 
socialinių 
paslaugų 

infrastruktūros 
pl÷tra“ 

Gerinti 
nestacionarių 

socialinių paslaugų 
infrastruktūrą: 

mažinti socialinių 
paslaugų 

infrastruktūros 
skirtumus 

savivaldyb÷se, 
dekoncentruoti ir 

decentralizuoti 
socialinių paslaugų 

organizavimą ir 
teikimą, didinti jų 

įvairovę, 
modernizuoti 

socialinių paslaugų 
įstaigų materialinę 
bazę, prisid÷ti prie 
asmenų, kuriems 
skirtos socialin÷s 
paslaugos, arba 

tokių asmenų 
šeimos narių 

sugrįžimo į darbo 
rinką P: Pastatyti, 

rekonstruoti objektai ar 
objektai, kuriuose 
atnaujinta įranga 

Tai yra tinkamas 
produkto rodiklis, nes 

atitinka priemon÷s 
veiklas 

Bendra pastaba: Trūksta rodiklių, skirtų steb÷ti priemon÷s tiksle numatytam socialinių paslaugų organizavimo 
ir teikimo dekoncentravimui ir decentralizavimui, paslaugų įvairov÷s didinimui bei asmenų, kuriems skirtos 
socialin÷s paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimui į darbo rinką. Papildomais rodikliais gal÷tų būti 
savivaldyb÷ms perduotų SADM ar apskričių pavaldume buvusių socialinių paslaugų skaičius, naujų socialinių 
paslaugų skaičius bei įsidarbinusių tikslinių grupių asmenų skaičius. Vis d÷lto, tikslas dekoncentruoti ir 
decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą yra per daug ambicingas konkrečiai veiksmų 
programos priemonei, tod÷l tik÷tina, kad jis nebus pasiektas vien tik priemon÷s veiklomis. Tod÷l 
rekomenduojama peržiūr÷ti priemon÷s tikslą.  
Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 
Skirtingai nei diferencijuotu būdu įgyvendinamų HP, integruotai 
įgyvendinami HP n÷ra įvardijami priemonių tiksluose, ir jų steb÷senai n÷ra 
numatyti specifiniai rodikliai. Tod÷l integruotai įgyvendinamų HP 
steb÷sena gali būti vykdoma aukštesniame, t. y. programos įgyvendinimo 
lygmenyje. Vis d÷lto, kai kurie specifiniai HP įgyvendinimo rezultato 
rodikliai gali būti naudojami integruotai įgyvendinamų HP steb÷senai, 
pavyzdžiui: 

- atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos 
(DV, RP), 

- visuomen÷s aplinkosauginio aktyvumo padid÷jimas (DV), 
- asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 

6 m÷nesius po projekto įgyvendinimo, dalis (DV, LG, RP), 
- tiesiogin÷s naudos gav÷jai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 m÷nesius po projekto pabaigos) (DV, LG, RP), 
- gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetain÷se, 

dalies padid÷jimas (palyginti su 2005 m. rodikliu) (IV, RP). 
 
Apibendrinant, esamų priemonių lygio rodiklių aktualumas HP 
įgyvendinimo steb÷senai skiriasi, priklausomai nuo įgyvendinimo būdo. 

Integruotai 
įgyvendinamų 
HP steb÷sena 
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Diferencijuotu būdu įgyvendinamų HP atveju, beveik 90 proc. išanalizuotų 
priemonių lygmens rodiklių yra tinkami (aktualūs). Integruotu būdu 
įgyvendinamų HP atveju, steb÷senos rodikliai n÷ra numatyti, tod÷l n÷ra 
aišku, kaip bus renkami programų lygio duomenys, ir kaip jie bus 
agreguojami aukštesniame steb÷senos lygmenyje. Tai ypač aktualu 
ekonominio DV aspekto ir LG įgyvendinimo atžvilgiu, nes šie prioritetai 
daugiausia įgyvendinami integruotu būdu. Atliekant analizę išryšk÷jo ir 
skirtingo lygio rodiklių suderinamumo problema: yra spragų 
aplinkosauginio DV aspekto ir IV įgyvendinimo steb÷senoje. 
 

Šioje atvejo studijoje buvo išanalizuoti 279 skirtingo lygio rodikliai ir 
įvertintas jų tinkamumas (aktualumas) HP įgyvendinimui steb÷ti. Analiz÷ 
parod÷ esamos rodiklių sistemos privalumus ir trūkumus HP įgyvendinimo 
steb÷senos atžvilgiu. 
 
Privalumai: 
 

1. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategijoje ir veiksmų programose n÷ra numatyta atskiros rodiklių 
sistemos HP įgyvendinimui steb÷ti. Toks integruotas požiūris 
atitinka Europos Komisijos rekomendacijas. 

2. Esami steb÷senos rodikliai apima visus HP. Daugiausiai jų yra 
aktualūs DV bei netiesioginei RP ir LG steb÷senai.  

3. ESF remiamų projektų įgyvendinimo atveju yra laikomasi Europos 
Komisijos reikalavimo rinkti išsamią informaciją apie projektų 
dalyvių skaičių pagal socialinius požymius. Taip pat yra renkami 
administraciniai duomenys apie regioninį projektų pasiskirstymą. 

4. Didžioji dalis priemonių lygmens rodiklių, skirtų diferencijuotai 
įgyvendinamų HP steb÷senai, yra tinkami. 

5. Kai kurie diferencijuotai įgyvendinamų HP steb÷senos rodikliai yra 
aktualūs ir integruotai įgyvendinamiems HP. Vis d÷lto, šis 
privalumas yra vertinamas kaip potencialus, o ne realus. 

 
Trūkumai: 
 

1. Analiz÷s metu nustatyta bendra tendencija: kuo žemesnis 
steb÷senos lygmuo, tuo daugiau HP įgyvendinimo steb÷senai 
tinkamų rodiklių, ir atvirkščiai. HP įgyvendinimo steb÷senos 
požiūriu, tokia tendencija vertintina kaip trūkumas, nes būtent 
aukštesnieji lygmenys yra tinkamiausi HP įgyvendinimo 
steb÷senai. Tuo pačiu metu, ši tendencija nurodo, kuria kryptimi 
tur÷tų būti tobulinami HP įgyvendinimo steb÷senos rodikliai. 

2. Esama rodiklių sistema n÷ra subalansuota HP įgyvendinimo 
steb÷senos atžvilgiu. Didžioji dalis HP įgyvendinimo steb÷senai 
neaktualių strateginio konteksto rodiklių yra susijusi su MTTP, 
ekonomin÷s infrastruktūros gerinimo, informacin÷s visuomen÷s 
kūrimo poveikiu. Trūksta rodiklių, kurie išreikštų šių uždavinių 
ind÷lį, siekiant HP tikslų. 

3. Pagrindinių ir programos įgyvendinimo rodiklių analiz÷ parod÷, kad 
mažiausiai integruoti ir pakankami yra IV steb÷senos rodikliai. LG 
steb÷senai aktualių rodiklių pakanka, bet jų pasiskirstymas 
netolygus. DV įgyvendinimo steb÷senos rodikliai taip pat n÷ra 
subalansuoti pagal atskiras DV sritis ir VP.  

4. Skirtingai nei diferencijuotoms HP įgyvendinimo priemon÷ms, 
integruotai įgyvendinamų HP steb÷senai rodikliai n÷ra numatyti. 
Tod÷l kyla klausimas, kaip bus matuojami integruoto HP 
įgyvendinimo rezultatai? Tai ypač aktualu ekonominio DV aspekto 
ir LG įgyvendinimo atžvilgiu, nes šiems prioritetams yra numatyta 
labai mažai diferencijuotų įgyvendinimo priemonių. 

Išvados 
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5. Integruotai įgyvendinamų HP atveju, kai n÷ra numatyti atskiri HP 
įgyvendinimo steb÷senos rodikliai, n÷ra renkami ir duomenys apie 
priemonių poveikį tikslin÷ms grup÷ms ir regionams. Sistemiškai 
renkamų mikro duomenų trūkumas yra rimta kliūtis HP 
įgyvendinimo steb÷senai ir poveikiui vertinti. 
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 5 PRIEDAS. POKYČIAI STEBöSENOS RODIKLIŲ 

SISTEMOJE IR RODIKLIŲ ADEKVATUMAS, PASIKEITUS 

EKONOMINEI SITUACIJAI IR Į VEIKSMŲ PROGRAMAS 

INTEGRAVUS EKONOMIKOS SKATINIMO PLANĄ: ATVEJO 

STUDIJA 

Atvejo studijos tikslas – išanalizuoti pokyčius veiksmų programų bei 
veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių priemonių steb÷senos 
rodiklių sistemoje ir įvertinti rodiklių tinkamumą (ir pasiekiamumą), 
pasikeitus ekonominei situacijai ir į veiksmų programas integravus 
Ekonomikos skatinimo planą (toliau – ESP).  
Siekiant atsakyti į išsikeltą tikslą, bus įgyvendinami tokie uždaviniai:  

- Aptariamas pasikeitusios ekonomin÷s situacijos ir ESP 
pri÷mimo poveikis veiksmų programų tikslams, uždaviniams; 

- Nustatomos ir aptariamos intervencijos sritys, kurioms 
daudiausia įtakos turi pasikeitusios ekonomin÷s situacijos ir 
ESP prioritetų integravimo į veiksmų programas; 

- Atliekama priemonių, kuriomis realizuojami prioritetai, 
numatyti ESP, steb÷senos rodiklių tinkamumo ir suplanuotų 
rodiklių reikšmių pasiekiamumo analiz÷; 

- Atliekamas priemonių, kurių finansavimo apimtys sumažintos 
d÷l ESP integravimo, įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
pasiekiamumo tikimyb÷s vertinimas; 

- Atliekama pokyčių veiksmų programų įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių sistemoje, pasikeitus ekonominei 
situacijai, poreikių analiz÷. 

 
2008–2009-aisiais metais visame pasaulyje pasireiškusi ekonomin÷ 
ir finansin÷ kriz÷ skaudžiai atsiliep÷ ekonominei situacijai Lietuvoje. 
Atsižvelgiant į d÷l ekonominio sunkmečio šalyje vis did÷jantį 
nedarbo lygį ir Europos Komisijos bei LR Vyriausyb÷s šiais metais 
iškeltus prioritetus mažinti nedarbą, taip pat siekiant užtikrinti 
aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą, atlikti tam 
tikri pokyčiai 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų 
programose (programų prioritetus įgyvendinančių priemonių turinio 
ir finansavimo prasme).  
 
Visų pirma, atsižvelgiant į ekonomin÷s kriz÷s nacionaliniame ūkyje 
sukurtus naujus poreikius bei valstyb÷s biudžeto krizę, LR 
Vyriausyb÷ pareng÷ ir patvirtino Ekonomikos skatinimo planą, kurio 
prioritetai buvo integruoti į ES struktūrin÷s paramos 2007–2013 m. 
veiksmų programas.  
 

Lentel÷ Nr. 45. Ekonomikos skatinimo plano prioritetai 
• Verslo finansavimo galimybių išpl÷timas 
• Pastatų energetinio efektyvumo didinimas 
• Spartesnis ES struktūrin÷s paramos panaudojimas 
• Verslo aplinkos gerinimas („Saul÷tekis“) 
• Eksporto ir investicijų skatinimas 

Atvejo studijos 
tikslas ir 
uždaviniai 

1. Pasikeitusios ekonomin÷s situacijos 
poveikis veiksmų programoms (jų 
turiniui ir finansavimui) 

Ekonomikos 
skatinimo plano 
prioritetų 
integravimas į 
veiksmų 
programas 
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Ekonomikos skatinimo planu. (Informacija, pateikta 
internetin÷je svetain÷je <http://www.skatinimoplanas.lt/>) 

 
Antra, atsižvelgiant į ESP tikslą „verslo finansavimo galimybių 
išpl÷timas“ ir pasikeitusią socialinę ir ekonominę situaciją bei jos 
padarinius Lietuvos ūkiui, inicijuotas ŽIPVP keitimas, kuriuo 
siekiama išpl÷sti užimtumo r÷mimo priemones. Šiam tikslui 
numatyta ŽIPVP prioritetui „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ 
apr÷ptis“ papildomai skirti 150 mln. litų ES fondų l÷šų. 
Vadovaujantis 2010 m. kovo 31 d. LR Vyriausyb÷s pasitarimo 
protokolu, 25 mln. litų ES fondų l÷šų ŽIPVP 1-ajam prioritetui 
numatomi, sumažinant finansavimą VRM administruojamam 4-ajam 
prioritetui „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“, o likusieji 125 mln. litų 
skiriami, sumažinant ŠMM administruojamo ŽIPVP 2-ojo prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ ir 3-iojo prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“ finansavimą.43 FM duomenimis, kol kas n÷ra aišku, kaip 
tiksliai tarp ŽIPVP 1-ojo prioriteto priemonių bus paskirstytos 
papildomos l÷šos, be to, kol kas n÷ra priimtas galutinis sprendimas 
d÷l to, kurių konkrečiai ŽIPVP 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo prioriteto 
priemonių finansavimo apimtys bus pakeistos.44  
 
Galima teigti, jog kol kas ŪM administruojamos EAVP priemon÷s yra 
pagrindin÷s ESP prioritetus „Verslo finansavimo galimybių 
išpl÷timas“, „Eksporto ir investicijų skatinimas“ bei „Verslo aplinkos 
gerinimas“ įgyvendinančios priemon÷s.  

 
Verslo finansavimo sąlygos gerinamos, įgyvendinant finansų 
inžinerijos priemones. Šios priemon÷s įgyvendinamos pagal EAVP 2-
ąjį prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui 
gerinimas“. Vadovaujantis 2009 m. kovo 4 d. LR Vyriausyb÷s 
protokolu, šių priemonių įgyvendinimui nutarta papildomai skirti 495 
mln. litų (195 mln. litų iš ŪM įgyvendinamų EAVP 1-ojo prioriteto 
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai 
tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ priemonių ir 300 mln. litų iš ŠMM 
administruojamų to paties prioriteto priemonių).45  
 

Lentel÷ Nr. 46. D÷l Ekonomikos skatinimo plano integravimo perskirstytos EAVP l÷šos 

EAVP 1-ojo prioriteto priemon÷s, kurių finansavimo apimtis sumažinta d÷l l÷šų 
perskirstymo, skirto padidinti finansavimą finansų inžinerijos priemon÷ms, 

įgyvendinamoms pagal EAVP-2ąjį prioritetą 

Perskirstyta l÷šų suma, Lt / 
Apytiksl÷ pradinių priemon÷s 

l÷šų dalis, proc. 

VP2-1.1-ŠMM-02-V priemon÷ „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir 
kompetencijos centrų pl÷tojimas“ 

-13 010 000 / 30,6 proc. 

VP2-1.1-ŠMM-04-V priemon÷ „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros 
stiprinimas" 

- 248 740 000 / 24,4 proc. 

Mokslo programų vykdymas (planuojama vykdyti ŠMM priemon÷) - 38 250 000 / 100 proc. 

VP2-1.3-ŪM-01-K priemon÷ „Id÷ja LT“ - 8 010 000 / 22,5 proc. 

VP2-1.3-ŪM-03-K priemon÷ „Intelektas LT+“ - 118 797 000 / 36,6 proc. 

VP2-1.4-ŪM-01-K priemon÷ „Inoklaster LT“ - 6 047 000 / 22,6 proc. 

VP2-1.4-ŪM-02-K priemon÷ „Inoklaster LT+“ - 36 296 000 / 22,6 proc. 

VP2-1.4-ŪM-03-K priemon÷ „Inogeb LT-1“ - 7. 388. 000 / 22,7 proc. 

                                           
 
 

43 2010 m. kovo 31 d. LR Vyriausyb÷s pasitarimo protokolas Nr. 23 „D÷l 2007–2013 m. veiksmų programų 
2009 m. įgyvendinimo ataskaitos“. 

44 FM ir ŠMM suteikti duomenys, 2010 m. balandžio m÷n.  
45 2009 m. kovo 4 d. LR Vyriausyb÷s pasitarimo protokolas Nr. 17 „D÷l Ekonomikos skatinimo plane 

numatytų priemonių įgyvendinimo ir spartesnio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
panaudojimo“. 

Užimtumo 
r÷mimo 
priemonių pl÷tra 

Intervencijos 
sričių 
(priemonių), 
kurias labiausiai 
paveik÷ 
pasikeitusi 
ekonomin÷ 
situacija ir ESP 
prioritetų 
integravimas į 
veiksmų 
programas, 
nustatymas 
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EAVP 1-ojo prioriteto priemon÷s, kurių finansavimo apimtis sumažinta d÷l l÷šų 
perskirstymo, skirto padidinti finansavimą finansų inžinerijos priemon÷ms, 

įgyvendinamoms pagal EAVP-2ąjį prioritetą 

Perskirstyta l÷šų suma, Lt / 
Apytiksl÷ pradinių priemon÷s 

l÷šų dalis, proc. 

VP2-1.4-ŪM-04-V priemon÷ „Inogeb LT-2“ - 18. 462. 000 / 18,6 proc. 

Iš viso: 495 000 000 

Šaltinis: ŪM ir ŠMM pateikti duomenys, autorių skaičiavimai, 2010 m. balandžio m÷n. 
 
Finansų inžinerijos priemon÷ms taip pat skirti 230 mln. lt iš EAVP 2-
ojo prioriteto priemon÷s „Lyderis LT“ bei 275 mln. lt Europos 
investicijų fondo paskola.  
 

Lentel÷ Nr. 47. Papildomo finansų inžinerijos priemonių finansavimo šaltiniai 
Finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų pagal EAVP 2-ąjį prioritetą, 

papildomo finansavimo šaltiniai 
L÷šos, mln. lt 

EAVP 1-ojo prioriteto priemon÷s  + 495 000 000 

EAVP 2-ojo prioriteto priemon÷ „Lyderis LT“ + 230. 00 000 

Europos investicijų fondo paskola + 275 000 000 

Iš viso: 1 000 000 000 

Šaltinis: ŪM pateikti duomenys, 2009 m. gruodžio m÷n. 
 
Pagrindin÷ ESP prioritetą didinti eksportą įgyvendinanti priemon÷ – 
ŪM administruojama EAVP 2-ojo prioriteto priemon÷ „Naujos 
galimyb÷s“46. Eksporto skatinimui esant prioritetine ūkio gaivinimo 
sritimi, šios priemon÷s finansavimas padidintas dvigubai (nuo 50 
mln. lt iki 100 mln. lt). Be to, šios priemon÷s finansavimą 
planuojama didinti EAVP 2-ojo prioriteto priemon÷s „Procesas LT“ 
sąskaita.47  
 
Itin svarbus ESP tikslas – pastatų energetinio efektyvumo didinimas. 
Prie svarbiausių šį prioritetą įgyvendinančių priemonių galima 
priskirti AM administruojamas būsto pl÷tros priemones, 
įgyvendinamas pagal SSVP 1-ąjį prioritetą „Vietin÷ ir urbanistin÷ 
pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo pl÷trai“ ir ŪM administruojamas viešosios paskirties pastatų 
energijos vartojimo efektyvumo priemones, įgyvendinamas pagal 
SSVP 3-ąjį prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“.  
 
Remiantis 2009 m. kovo 4 d. LR Vyriausyb÷s protokolu Nr. 17, AM 
administruojamų būsto pl÷tros priemonių finansavimo apimtis 
padidinta 508 mln. lt, o ŪM administruojamų pastatų energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių finansavimo apimtis – 140 mln. Lt. 
Didžiąją būsto pl÷tros priemonių papildomo finansavimo šaltinių dalį 
sudaro ŠMM priemonių, įgyvendinamų pagal SSVP 2-ąjį prioritetą 
„Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialin÷ infrastruktūra“ l÷šos (135 mln. lt), SADM priemonių, 
įgyvendinamų pagal tą patį SSVP prioritetą, l÷šos (137 mln. lt) ir ŪM 
priemonių, įgyvendinamų pagal SSVP 1-ąjį prioritetą „Vietin÷ ir 
urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo pl÷trai“ l÷šos (126 mln. lt). Kiek mažesnę dalį 
sudaro AM priemonių, įgyvendinamų pagal SSVP 1-ąjį prioritetą, 

                                           
 
 

46 Šia priemone siekiama skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio 
rinkose. Pagal priemonę remiamos veiklos apima įmon÷s produkcijos eksporto pl÷tros strategijos 
parengimą, įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimus, rinkodaros medžiagos, galinčios įmonę padaryti 
žinomesnę užsienio rinkose, parengimą ir kt. (2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimas Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“). 

47 ŪM pateikti duomenys, 2010 m. balandžio m÷n.; 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimo Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimai. 
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l÷šos (69 mln. lt) ir SAM priemonių, įgyvendinamų pagal SSVP 2-ąjį 
prioritetą l÷šos (41 mln. lt).48 

 
Lentel÷ Nr. 48. L÷šų perskirstymas d÷l finansavimo apimčių padidinimo būsto pl÷tros priemon÷ms 

Priemon÷s, kurių finansavimo apimtis sumažinta d÷l l÷šų perskirstymo, skirto 
padidinti finansavimą būsto pl÷tros priemon÷ms, įgyvendinamoms pagal SSVP 1-ąjį 

prioritetą 

Perskirstyta l÷šų suma, Lt/ 
Apytiksl÷ pradinių priemon÷s 

l÷šų dalis, proc.  

VP3-1.4-AM-02-V priemon÷ „Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga“ - 49 350 000 / 17,5 proc. 

VP3-1.4-AM-05-V „Pajūrio tvarkymas“ - 2 650 000 / 13,2 proc. 

VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“ - 5 000 000 / 5,5 proc. 

VP3-1.4-AM-08-V „Visuomen÷s informavimo apie aplinką sistemos kūrimas ir 
pl÷tra“ 

- 8 000 000 / 28,5 proc. 

VP3-1.4-AM-09-K „Visuomen÷s informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių 
įgyvendinimas“ 

- 4 000 000 / 26,6 proc. 

Iš viso: - 69 000 000 

„Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“ (planuota vykdyti Socmin ir ŠMM 
priemon÷) 

- 137 000 000 

VP3-2.1-SAM-10-V priemon÷ „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų pl÷tra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ 

- 41 000 000 / 14,1 proc. 

VP3-1.3-ŪM-06-K priemon÷ „Turizmo paslaugų / produktų įvairov÷s pl÷tra ir 
turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas“ 

- 126 000 000 / 37,3 proc. 

„Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ (ŠMM priemon÷, prijungta prie 
priemon÷s „Technologijų, gamtos mokslų bei menų mokymo infrastruktūros 
bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“) 

- 13 065 000 

VP3-2.2-ŠMM-01-V priemon÷ „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo 
infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ 

- 8 789 000 / 10,6 proc. 

VP3-2.2-ŠMM-21-K priemon÷ „Nevalstybinių ir (arba) meninio ugdymo mokyklų 
infrastruktūros pl÷tra“ 

- 30 391 000 / 7,3 proc. 

VP3-2.2-ŠMM-10-V priemon÷ „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, 
švietimo įstaigose dirbančių spec. pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, 
logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ 

- 4 237 000 / 11,2 proc. 

P3-2.2-ŠMM-13-V priemon÷ „Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“  - 6 758 000 / 6,6 proc. 

„Profesinio ir technologinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“ (ŠMM priemon÷, 
prijungta prie priemon÷s „Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“ 

- 8 667 000 

„Nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos sukūrimas“ (planuota vykdyti ŠMM priemon÷) - 7 223 000 

VP3-2.2-ŠMM-07-V priemon÷ „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros 
pl÷tra“ 

- 27 895 000 / 58,2 proc. 

VP3-2.2-ŠMM-15-K priemon÷ „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“ - 19 975 000 / 50 proc. 

P3-2.2-ŠMM-17-K priemon÷ „Universitetų infrastruktūra, skirta studijoms“ - 8 000 000 / 15,6 proc. 

Iš viso: 135 000 000 

Iš viso: 508 000 000 

Šaltinis: ŠMM, SAM, SADM, AM ir ŪM pateikti duomenys, 2010 m. balandžio m÷n. 
 
ŪM administruojamos pastatų energijos vartojimo efektyvumo 
priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu 
lygiu“, įgyvendinamos pagal SSVP 3-ąjį prioritetą „Aplinka ir darnus 
vystymasis“, finansavimo apimtys padidintos (140 mln. lt), 
perskirsčius SSVP 3-iojo prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ SM 
skirtas l÷šas.49 Šios l÷šos buvo numatytos SM planuojamai 

                                           
 
 

48 2009 m. kovo 4 d. LR Vyriausyb÷s pasitarimo protokolas Nr. 17 „D÷l Ekonomikos skatinimo plane 
numatytų priemonių įgyvendinimo ir spartesnio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
panaudojimo“. 

49 2009 m. kovo 4 d. LR Vyriausyb÷s pasitarimo protokolas Nr. 17 „D÷l Ekonomikos skatinimo plane 
numatytų priemonių įgyvendinimo ir spartesnio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
panaudojimo“. 
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įgyvendinti, tačiau nepatvirtintai priemonei „Ekologiško viešojo 
transporto pl÷tra“.50  
 
Atsižvelgiant į pasikeitusias priemonių finansavimo apimtis, jų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemose įvykdyta tam tikrų 
pokyčių. Visų pirma, sumažinus finansavimą, proporcingai mažintos 
suplanuotos rodiklių reikšm÷s, padidinus finansavimą – rodiklių 
reikšm÷s proporcingai didintos. Visgi beveik pus÷s priemonių (48 
proc. priemonių), patyrusių gana stiprius finansavimo apimties 
pokyčius, steb÷senos rodikliai liko nepakeisti (o 17 proc. priemonių 
atveju tam tikri rodikliai net padidinti), kas rodo nepakankamai 
ambicingą pirminį steb÷senos rodiklių reikšmių suplanavimą. 
Pavyzdžiui, ŪM administruojamos priemon÷s „Lyderis LT“, 
įgyvendinamos pagal EAVP 2-ąjį prioritetą, finansavimas sumažintas 
230 mln. Lt (apytiksliai 37 proc.), tačiau planuojamos pasiekti 
rodiklių reikšm÷s paliktos tos pačios.51 Kaip jau min÷ta, pasitaiko 
atvejų, kai steb÷senos rodiklių reikšm÷s padidintos, nors priemon÷s 
finansavimo apimtys ženkliai sumažintos. Pvz., ŠMM 
administruojamos priemon÷s „Bendrosios mokslo ir studijų 
infrastruktūros stiprinimas“ finansavimas sumažintas apytiksliai 24 
proc., tačiau priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodiklio „sukurtos, 
atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos mokomosios laboratorijos 
(auditorijos)“ planuojama reikšm÷ padidinta daugiau nei trečdaliu 
(nuo 32 iki 100); ŪM administruojamos priemon÷s „Turizmo 
paslaugų / produktų įvairov÷s pl÷tra ir turizmo paslaugų kokyb÷s 
gerinimas“ finansavimas sumažintas apytiksliai 37 proc., tačiau 
planuojama rodiklio „pritraukta privataus finansavimo l÷šų“ reikšm÷ 
padidinta nuo 200 mln. lt iki 254,4 mln. Lt.52 Neatmestina galimyb÷, 
jog kai kurių iš rodiklių reikšm÷s padidintos, nepaisant sumažinto 
priemon÷s finansavimo, d÷l pagrįstų priežasčių: visų pirma, d÷l 
sumaž÷jusios darbų ir kai kurių prekių / paslaugų kainos (SADM, SM 
atvejai).53  
 
Priešingai, ŪM administruojamos priemon÷s „Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ finansavimas padidintas 140 
mln. litų (apytiksliai 29 proc.), tačiau rodikliai kol kas n÷ra pakeisti.  
 

Lentel÷ Nr. 49. Pokyčiai priemonių, kurių finansavimo apimtys padidintos, integravus Ekonomikos 
skatinimo plano prioritetus, rodiklių sistemose 

Priemon÷ Naujai įvesti 
rodikliai 

Rodikliai / 
planuojamos jų 

reikšm÷s padidinti 

Rodikliai / 
planuojamos jų 

reikšm÷s nepakeisti 
VP2-2.3-ŪM-01-K priemon÷ 

„Kontroliuojantieji fondai“ 
 √  

VP2-2.3-ŪM-03-V priemon÷ „Garantijų 
fondas“ 

 √  

VP2-2.1-ŪM-04-K priemon÷ „Naujos 
galimyb÷s“ 

  √ 

VP3-1.1-AM-01-V priemon÷ 
„Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams modernizuoti“ 

√   

VP3-1.1-AM-02-V priemon÷ 
„Daugiabučių namų modernizavimo 
skatinimas“ 

√   

VP3-3.4-ŪM-03-V priemon÷ „Viešosios   √ 
                                           
 
 

50 ŪM ir SM pateikti duomenys, 2010 m. balandžio m÷n. 
51 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo 

veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimai. 
52 ŠMM pateikti duomenys, 2010 m. balandžio m÷n.; 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 788 „D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
pakeitimai. 

53 2010 m. geguž÷s 4 d. vykusios steb÷senos rodiklių ERPF/SF finansavimo srityje ekspertų panel÷s 
duomenys. 

Pasikeitusio 
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paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu“ 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 788 
„D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimais, 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
pakeitimais, 2009 m. gruodžio m÷n. ir 2010 m. balandžio m÷n. ŪM pateiktais duomenimis. 
 
Lentel÷ Nr. 50. Pokyčiai priemonių, kurių finansavimo apimtys sumaž÷jo, integravus Ekonomikos 
skatinimo plano prioritetus, rodiklių sistemose 

Priemon÷ Didžiosios 
dalies (arba 

pus÷s) rodiklių 
planuojamos 
reikšm÷s 

nepakeistos 

Didžiosios 
dalies (arba 

pus÷s) 
rodiklių 

planuojamos 
reikšm÷s 

sumažintos 

Rodikliai / 
planuojamos jų 

reikšm÷s 
nekeisti arba 
padidinti d÷l 
priemon÷s 
finansavimo 

apimčių 
padidinimo kitų 

priemonių 
sąskaita 

(prijungus kitas 
priemones) 

Yra rodiklių, 
kurių 

planuojamos 
reikšm÷s 
padidintos 

VP2-1.1-ŠMM-02-V priemon÷ „Aukšto 
lygio mokslinių tyrimo centrų ir 
kompetencijos centrų pl÷tojimas“ 

 √  * 

VP2-1.1-ŠMM-04-V priemon÷ „Bendrosios 
mokslo ir studijų infrastruktūros 
stiprinimas“ 

 √   

VP3-2.2-ŠMM-01-V priemon÷ 
„Technologijų, gamtos mokslų ir menų 
mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo 
mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ 

  √ * 

VP3-2.2-ŠMM-10-V priemon÷ „Pedagoginių 
psichologinių tarnybų infrastruktūros, 
švietimo įstaigose dirbančių spec. 
pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, 
logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ 

 √   

P3-2.2-ŠMM-13-V priemon÷ „Profesinio 
mokymo infrastruktūros pl÷tra“ 

  √ * 

VP3-2.2-ŠMM-21-K priemon÷ 
„Nevalstybinių ir (arba) meninio ugdymo 
mokyklų infrastruktūros pl÷tra“ 

 √   

VP3-2.2-ŠMM-07-V priemon÷ „Profesinio 
orientavimo sistemos infrastruktūros pl÷tra“ 

√    

VP3-2.2-ŠMM-15-K priemon÷ „Kolegijų 
infrastruktūra, skirta studijoms“ 

 √   

P3-2.2-ŠMM-17-K priemon÷ „Universitetų 
infrastruktūra, skirta studijoms“ 

 √   

VP3-1.4-AM-02-V priemon÷ „Biologin÷s 
įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga“ 

√    

VP3-1.4-AM-05-V „Pajūrio tvarkymas“ √    
VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, 

kontrol÷s ir prevencijos stiprinimas“ 
√    

VP3-1.4-AM-08-V „Visuomen÷s 
informavimo apie aplinką sistemos kūrimas 
ir pl÷tra“ 

 √   

VP3-1.4-AM-09-K „Visuomen÷s 
informavimo ir švietimo apie aplinką 
priemonių įgyvendinimas“ 

 √   

VP3-2.1-SAM-10-V priemon÷ 
„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugų pl÷tra bei stacionarinių 
paslaugų optimizavimas“ 

√    

VP3-1.3-ŪM-06-K priemon÷ „Turizmo 
paslaugų / produktų įvairov÷s pl÷tra ir 
turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas“ 

 √  * 

VP2-2.1-ŪM-01-K priemon÷ „Lyderis LT“ √    
VP2-1.4-ŪM-04-V priemon÷ „Inogeb LT-2“ √    
VP2-1.4-ŪM-03-K priemon÷ „Inogeb LT-1“ √    
VP2-1.4-ŪM-02-K priemon÷ „Inoklaster 

LT+“ 
√    

VP2-1.4-ŪM-01-K priemon÷ „Inoklaster 
LT“ 

√    

VP2-1.3-ŪM-03-K priemon÷ „Intelektas 
LT+“ 

√    
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VP2-1.3-ŪM-01-K priemon÷ „Id÷ja LT“  √   
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 788 
„D÷l Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimais, 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 787 „D÷l Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
pakeitimais, 2010 m. balandžio m÷n. ŪM, AM, SAM duomenimis.  
 

 
Kaip min÷ta 1.1.3 ataskaitos skyriuje „Vertinimo metodai“, veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklių tinkamumo vertinimas 
atliktas, vadovaujantis veiksmų programomis ir jų priedais, kurių 
paskutiniai pakeitimai atlikti iki 2009 m. gruodžio 23 d. Atitinkamai, 
rodiklių vertinime vadovautasi rodiklių aprašymais, kurių paskutin÷s 
redakcijos – 2010 m. sausio 12 d. Tai ypač aktualu EAVP finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemos 
vertinimui, nes nuo 2010 m. sausio 12 d. priemonių 
„Kontroliuojantieji fondai“ ir „Garantijų fondas“ įgyvendinimo 
steb÷senos rodiklių aprašymai reikšmingai atnaujinti.  
 
VP2-2.3-ŪM-01-K priemon÷s „Kontroliuojantieji fondai“ ir 
VP2-2.3-ŪM-03-V priemon÷s „Garantijų fondas“ rodikliai 
 
Priemone Kontroliuojantieji fondai siekiama gerinti smulkiojo ir 
vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų pri÷jimą prie išorinio 
finansavimo šaltinių ir taip skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių 
produktyvumo did÷jimą.  
 
Šios priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodikliai „finansų 
inžinerijos priemon÷mis pritrauktos privačios investicijos“, „naujos 
įmon÷s, veikiančios po 5 metų nuo rizikos kapitalo investavimo į 
įmonę pradžios“, „finansų inžinerijos priemon÷mis paremti SVV 
subjektai“ išreiškia bendrą priemon÷s tikslą ir pagal ją remiamas 
veiklas. Visgi rodiklių aprašyme gali būti įvedamas patikslinimas, 
kad turimos omenyje finansin÷s inžinerijos priemon÷mis, 
valdomomis kontroliuojančiųjų fondų, pritrauktos investicijos.  
 
VP priede nurodyta, jog finansų inžinerijos priemon÷mis pritrauktos 
privačios investicijos suprantamos bendrąja prasme - kaip privačiojo 
sektoriaus investicijos (kapitalas), – o 2010 m. sausio 12 d. rodiklio 
aprašyme nurodyta, jog privačios investicijos – finansų įstaigų 
ind÷lis į projektą. Šiuo atveju buvo aktualu suvienodinti finansų 
inžinerijos priemon÷mis pritrauktų privačių investicijų sampratą, nes 
rodiklių aprašyme nurodyta subjektų, kurių privačios investicijos 
skaičiuojamos, apimtis buvo siauresn÷ nei tai leidžia suprasti VP 
priede pateiktas rodiklio paaiškinimas. Pasteb÷tina, kad 
atnaujintuose finansų inžinerijos priemonių steb÷senos rodiklių 
aprašymuose detalizuojamas pritrauktų privačių investicijų 
traktavimas (t. y. nurodoma, kad privačios investicijos gali būti 
suprantamos ir kaip finansinių tarpininkų, ir privačių investuotojų 
l÷šos). 
 
Apskritai, kaip parod÷ apibendrintos veiksmų programų 
įgyvendinimo steb÷senos rodiklių analiz÷s rezultatai, reikalingas 
išsamesnis prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas“ lygiu apskaičiuojamo pagrindinio rodiklio 
„pritraukta privačių investicijų“ apskaičiavimo metodikos 
paaiškinimas. Šiuo metu pagrindinio rodiklio reikšm÷ išvedama, 
agreguojant skirtingai apskaičiuojamų uždavinio lygio rodiklių 

2. Priemonių, įgyvendinančių Ekonomikos 
skatinimo plano prioritetus, steb÷senos rodiklių 
analiz÷, remiantis SMART charakteristikomis 

Priemon÷s 
„Kontroliuojantie
ji fondai“ tikslas 

Rodiklių 
specifiškumas 

Rodiklių 
patikimumas 

Pagrindinio EAVP 
2 prioriteto 
rodiklio 
„pritraukta 
privačių 
investicijų“ 
patikimumas 
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„pritraukta privačių investicijų“ reikšmes. Pvz., EAVP 2 prioriteto 1-
ąjį uždavinį įgyvendinančiose priemon÷se į pritrauktų privačių 
investicijų apimtį įskaičiuojamos tik tiesiogin÷s privačios investicijos, 
o 4-ąjį uždavinį įgyvendinančios priemon÷s „INVEST LT“ kontekste 
privačios investicijos suprantamos kaip juridinių asmenų, kuriems 
suteikta teis÷ ir pareiga valstybei arba savivaldybei nuosavyb÷s 
teise priklausančiame žem÷s sklype ar teritorijoje sukurti, išpl÷toti ir 
valdyti pramoninį parką, tiesiogin÷s privačios investicijos ir į 
pramoninį parką pritrauktos netiesiogin÷s privačios investicijos. Taip 
pat trūksta patikslinimo, ar į VP prioriteto lygiu apskaičiuojamą 
privačių investicijų dydį bus įskaičiuojamos ir finansin÷s inžinerijos 
priemon÷mis pritrauktas privačios investicijos. Visa tai mažina EAVP 
2-ojo prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui 
gerinimas“ pagrindinio rodiklio „pritraukta privačių investicijų“ 
patikimumą. Taigi siūloma arba įvesti rodiklio pogrupius (pvz., 
pritraukta tiesioginių privačių investicijų; pritraukta netiesioginių 
privačių investicijų; investicijos, pritrauktos finansų inžinerijos 
priemon÷mis), arba agreguojant rodiklį sumuoti tik tuos priemonių 
rodiklius, kurie yra daugiau mažiau lygiaverčiai. 
 
Priemon÷s „Kontroliuojantieji fondai“ rodiklio „Naujos įmon÷s, 
veikiančios po 5 metų nuo rizikos kapitalo investavimo į įmonę 
pradžios“ aprašyme trūko „naujų įmonių“, „rizikos kapitalo“ sąvokų 
apibr÷žimo. Atnaujintuose aprašymuose šių sąvokų paaiškinimai 
(arba nuorodos į atitinkamus teis÷s aktus, kuriuose pateikiami 
sąvokų apibr÷žimai) pateikti. Pasteb÷tina, kad, siekiant didesnio 
rodiklių aprašymų „draugiškumo vartotojui“, būtų naudinga pateikti 
trumpus, koncentruotus terminų, vartojamų rodiklio paaiškinimo 
skyriuje, apibr÷žimus.  
 
Rodiklio „finansų inžinerijos priemon÷mis paremti SSV subjektai“ 
aprašyme nebuvo nurodytos rodiklio įgyvendinimo (pasiekimo) 
sąlygos, t. y. išaiškinimas, kada įmon÷s gali būti laikomos 
paremtomis pagal priemonę „Kontroliuojantysis fondas“. Šiuo metu 
rodiklio aprašyme pateiktas detalus rodiklio pasiekimo sąlygų 
išaiškinimas: subjektas laikomas paremtu (t. y. rodiklis laikomas 
pasiektu), kai finansinis tarpininkas SVV subjektui pagal su SVV 
subjektu sudarytą sutartį išmok÷jo bent dalį l÷šų į SVV subjekto 
sąskaitą arba investavo į akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį 
kapitalą.  
 
Panašiai ir rodiklio „naujos įmon÷s, veikiančios po 5 metų nuo rizikos 
kapitalo investavimo į įmonę pradžios“ aprašyme (grafoje 
„steb÷senos rodiklio paaiškinimas“) galima įvesti paaiškinimą, kad 
rodiklis laikomas įgyvedintu, kai įmon÷ vykdo nuolatinę ekonominę 
veiklą, pra÷jus 5 metams nuo rizikos kapitalo investavimo į įmonę 
pradžios.  

 
Priemone „Garantijų fondas“, panašiai kaip ir priemone 
„Kontroliuojantieji fondai“, siekiama gerinti SVV subjektų pri÷jimą 
prie finansavimo šaltinių, mažinti finansų įstaigų reikalaujamo 
užstato ar pradinių įnašų finansinę naštą SVV subjektams ir pan.  
 
Priemon÷s įgyvendinimo pažanga matuojama dviem veiksmų 
programų rodikliais: „finansų inžinerijos priemon÷mis pritrauktos 
privačios investicijos“ ir „finansų inžinerijos priemon÷mis paremti 
SVV subjektai“. Šie rodikliai yra tinkami priemon÷s tikslų ir pagal ją 
remiamų veiklų išraiškos aspektu, atnaujintuose rodiklių 
aprašymuose pateikti kokybiški rodiklių paaiškinimai ir skaičiavimo 
būdų išaiškinimai.  
 

Rodiklių 
išmatuojamumas 

Priemon÷s 
„Garantijų 
fondas“ tikslas 

Rodiklių 
patikimumas 
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2010 m. sausio 12 d. priemon÷s „Garantijų fondas“ rodiklių 
aprašymuose buvo pateikta nepakankamai aiški privataus 
finansavimo l÷šų, jų šaltinio samprata: veiksmų programos priede 
nurodyta, kad pagal priemonę privačios investicijos suprantamos 
kaip finansų įstaigų finansavimas, suteikiamas SVV subjektams, o 
rodiklio aprašyme pateiktas labai apibendrintas privačių investicijų 
apibr÷žimas – „pagal priemonę privačios investicijos suprantamos 
kaip privatus finansavimas“. Taigi buvo reikalingas vienareikšmiškos 
privataus finansavimo formuluot÷s įvedimas tiek programos priede, 
tiek rodiklio aprašyme. Šiuo metu rodiklio aprašyme paaiškinama, 
jog pritrauktos privačios investicijos yra suprantamos kaip finansų 
įstaigų nuosavomis l÷šomis SVV subjektams į jų sąskaitas išmok÷tos 
sumos pagal sudarytas paskolų, kurioms suteikta garantija 
priemon÷s „Garantijų fondas“ l÷šomis, sutartis. 
 
Iki atnaujinant rodiklių aprašymus, rodiklis „finansų inžinerijos 
priemon÷mis paremti SSV subjektai“ aprašyme apibr÷žtas kaip 
„finansin÷s inžinerijos priemon÷mis paremtos įmon÷s“. Be to, 
rodiklio aprašyme trūko rodiklio pasiekimo sąlygų nurodymo 
(anktesniame rodiklio aprašyme pateiktos tokios rodiklio 
įgyvendinimo sąlygos: „finansų inžinerijos ir su ja susijusiomis 
priemon÷mis paremtų įmonių skaičius – privatūs juridiniai asmenys, 
finansuojami pagal priemones „Kontroliuojantysis fondas“ ir 
„Garantijų fondas“). Šiuo metu rodiklio aprašyme pateikiamos 
konkrečios, vienareikšm÷s rodiklio pasiekimo sąlygos: SVV 
subjektas laikomas paremtu pagal finansų inžinerijos priemones (t. 
y. rodiklis laikomas pasiektu), kai SVV subjekto paskolai suteikiama 
garantija pagal priemonę „Garantijų fondas“. 
 
ŪM duomenimis, kyla didel÷ šių priemonių įgyvendinimo steb÷senos 
rodiklių suplanuotų reikšmių nepasiekimo rizika. Prie pagrindinių 
rizikos veiksnių galima priskirti: 

- Pasikeitusias finansų inžinerijos priemones: vienos finansų 
inžinerijos priemon÷s buvo keičiamos kitomis, kurios nors ir 
sukuria mažesnius rodiklius, bet yra svarbesn÷s / 
aktualesn÷s rinkos poreikiams; 

- D÷l sud÷tingos ekonomin÷s situacijos Lietuvoje ir pasaulyje, 
Lietuvos įmon÷s buvo prad÷tos vertinti kaip rizikingesn÷s 
lyginant su ankstesniais metais; 

- Nenumatytus teisinius apribojimus: pvz., buvo numatyta, jog 
INVEGA teiks valstyb÷s garantijas kredito įstaigoms už SVV 
subjektų imamas paskolas iki 2015 m., tačiau d÷l viešųjų 
pirkimų įstatymu nustatytų apribojimų viešųjų pirkimų 
sutartims Trišal÷ sutartis d÷l Garantijų fondo finansavimo, 
pasirašyta tarp ŪM, FM ir INVEGA, galioja tik iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Visos paslaugos, t. y. su Sutartyje nurodytų 
paslaugų suteikimu susijusios procedūros, l÷šų pervedimai ir 
veiksmai turi būti atlikti bei ataskaitos parengtos iki 2016 m. 
liepos 1 d. Vadinasi, į Garantijų fondo garantijų portfelį gali 
būti traukiamos tik tos garantijos, kurių pagal pateiktą 
paskolos grąžinimo grafiką apskaičiuotas garantijos galiojimo 
laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 2015 m. gruodžio 31 d.54 

  
 
 
 
 

                                           
 
 

54 ŪM suteikta informacija, 2010 m. geguž÷s m÷n. 

Rodiklių 
išmatuojamumas 

Rodiklių 
pasiekiamumas 
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VP2-2.1-ŪM-04-K priemon÷s „Naujos galimyb÷s“ rodikliai 
 
Šia priemone siekiama paskatinti įmones ieškoti užsienio partnerių ir 
didinti pardavimą užsienio rinkose.  
 
Priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodikliai iš esm÷s atitinka 
priemon÷s tikslą bei pagal ją remiamas veiklas. Antra vertus, kai 
kuriais iš priemon÷s rodiklių matuojamų produktų bei rezultatų 
sąsaja su priemon÷s tikslais ir pagal ją remiamos veiklomis yra 
nepakankamai aiški (arba trūksta tokio priežastinio ryšio 
pagrindimo). Pavyzdžiui, rodiklio „projektai, skirti verslo 
produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus“ 
aprašyme nurodyta, kad projektas yra ekonomiškai nedalomų ir 
tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibr÷žtą 
biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, tačiau 
nepaaiškintas projektu įgyvendinamų veiklų pobūdis ir sąsajos su 
priemon÷s tikslais. Kitaip tariant, rodiklio išaiškinimas yra 
nepakankamas: apibr÷žta, kas laikoma projektu, bet ne tai, kad 
laikoma projektu, skirtu verslo produktyvumui didinti.  
 
Ne visų priemon÷s rodiklių aprašymuose pateiktas sąlygų, kuriomis 
rodiklis yra laikomas pasiektu, išaiškinimas. Pvz., rodiklio „projektai, 
skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių 
įmonių projektus“ aprašyme nenurodytos sąlygos, kada projektai 
laikomi s÷kmingai užbaigtais; rodiklio „parengtos įmon÷s įvaizdžio 
gerinimo priemon÷s“ aprašyme – kada įmon÷s įvaizdžio gerinimo 
priemon÷s gali būti laikomos parengtomis; rodiklio „parengtos 
produkcijos eksporto pl÷tros strategijos ekonomikos sektoriams“ 
aprašyme – kada produkcijos pl÷tros strategijos ekonominiams 
sektoriams laikomos parengtomis; rodiklio „atlikti užsienio rinkų 
tyrimai“ aprašyme – kada užsienio rinkų tyrimai traktuojami kaip 
parengti.  
 
Vienu iš svarbiausių prioritetų, šalies ekonomikai išgyvenant 
ekonominį sunkmetį, yra užimtumo didinimas: naujų darbo vietų 
kūrimas ir esamų išsaugojimas (daugiau informacijos apie užimtumo 
rodiklių integravimą veiksmų programose pateikiama tolimesn÷se 
studijos dalyse). Kadangi viena iš veiklų, remiamų pagal priemonę 
„Naujos galimyb÷s“ yra eksporto rinkodaros specialistų įdarbinimas 
įmon÷je, šios priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemoje 
pravartu numatyti tokį rodiklį.  
 
ŪM duomenimis, šioje priemon÷je numatyti steb÷senos rodikliai, 
tik÷tina, bus pasiekti. Visgi ekonomin÷ situacija turi neigiamos 
įtakos visų priemonių, kurių projektus verslo įmon÷s privalo bendrai 
finansuoti savo l÷šomis, įgyvendinimui. Taigi neatmestina rizika, jog 
dalis paramą gavusių įmonių gali jos atsisakyti d÷l pasikeitusių 
įmon÷s finansinių galimybių. 
 
VP3-1.1-AM-01-V priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams modernizuoti“ ir VP3-1.1-AM-02-V 
priemon÷s  Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ 
rodikliai 
 
Priemone „Kontroliuojantysis fondas daugiabučiams namams 
modernizuoti“ siekiama pagerinti daugiabučių namų, kurių energijos 
vartojimas neefektyvus, modernizavimo projektų finansavimo 
sąlygas.  
 
Priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodikliai išreiškia priemon÷s 
įgyvendinimo siekius ir pagal ją remiamas veiklas. Rezultato rodiklis 

Priemon÷s 
„Naujos 
galimyb÷s“ 
tikslas 

Rodiklių 
specifiškumas 

Rodiklių 
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„renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo 
padid÷jimas“ nurodo kokybinį pokytį energijos vartojime. Iš esm÷s 
šis rodiklis gal÷tų būti gerosios rezultato lygio rodiklio praktikos 
pavyzdys: kaip parod÷ apibendrintos analiz÷s rezultatai, daugeliu 
atvejų (visų pirma, ŽIPVP priemonių atveju, kur dominuojantys 
rezultato rodikliai yra mokymosi visą gyvenimą sistemos 
administracijos darbuotojų / studentų / d÷stytojų / mokytojų / 
švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo / formaliojo 
švietimo programos baigimo pažym÷jimus, dalis) rezultato rodikliai 
neišreiškia kokybinio pokyčio (kokybiškai naujo rezultato) d÷l 
sukurtų produktų (suteiktų paslaugų).  
 
Šio rodiklio alternatyva, leidžianti išreikšti platesnį priemon÷s 
įgyvendinimo poveikį gyvenamųjų būstų energijos suvartojimo 
kiekiui, gal÷tų būti rodiklis „daugiabučių namų energijos vartojimo 
efektyvumo padid÷jimas, įgyvendinus daugiabučių namų, kurių 
energijos vartojimas neefektyvus, modernizavimo projektus, 
finansuotus finansų inžinerijos priemon÷mis“.  
 
Priemon÷s rodikliai pasižymi aiškiu ir vienareikšmišku sąvokų (pvz., 
daugiabučio namo, daugiabučio namo modernizavimo) apibr÷žimu, 
rodiklių išaiškinimų „draugiškumu vartotojui“.  
 
Rodiklio „atnaujinti daugiabučiai namai“ atveju nurodomos tikslios 
sąlygos, kuriomis rodiklis laikomas pasiektu, t. y. darbų perdavimo–
pri÷mimo akto pasirašymas. Priešingai, rodiklio „renovuotų 
daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padid÷jimas“ 
apskaičiavimas ir jo įgyvendinimo sąlygos nusakytos gana 
abstrakčiai. 
 
Bendra tvarka yra ta, jog rodiklių, kuriais matuojamas kokybinis 
pokytis asmenų kvalifikacijoje, įmonių gyvybingume, pastatų 
energetiniame naudingume ir kt., suteikus / sukūrus ES l÷šomis 
finansuotas paslaugas / produktus, reikšm÷s išvedamos, 
apskaičiuojant santykį tarp bazin÷s rodiklio reikšm÷s (t. y. rodiklio 
reikšm÷s iki pasinaudojant struktūrin÷mis l÷šomis) ir pokyčio 
rodiklio reikšm÷s (t. y. rodiklio reikšm÷s, pasinaudojus parama). 
Kadangi šis rodiklis yra įvedamas (t. y. jis bus skaičiuojamas ne 
projektų vykdytojų, o AM), poreikio atskirai nurodyti rodiklio bazines 
ir pokyčio reikšmes n÷ra. Visgi „draugiškumo vartotojui“ tikslais 
rodiklio aprašyme būtų naudinga nurodyti apibendrintas energijos 
vartojimo efektyvumo procento iki renovuojant daugiabutį ir 
energijos vartojimo efektyvumo procento po daugiabučio 
renovacijos apskaičiavimo metodikas bei galutinio (išvestinio) 
rodiklio apskaičiavimo būdą. Taip pat rodiklio aprašyme būtų 
tikslinga paaiškinti, kokiu būdu nustatomas suvartotos energijos 
kiekis, iki renovuojant daugiabutį ir po daugiabučio renovacijos (t. 
y., kaip išvedamas efektyvumo procentas). Pvz., rodiklio aprašyme 
pateikiant paaiškinamą, jog energijos vartojimo efektyvumo 
procentas apskaičiuojamas, remiantis kiekvieno iš projekto 
vykdytojų pateiktais pastato audito duomenis.  
 
Priemon÷ „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ prie 
priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas daugiabučiams namams 
modernizuoti “ prisideda netiesiogiai.  
 
Šios priemon÷s rodiklių „paskatinta potencialių paramos gav÷jų“ ir 
„įgyvendintos skatinimo iniciatyvos“ aprašymai išsiskiria nuosekliu 
sąvokų (potencialus paramos gav÷jas, daugiabučių namų 
modernizavimo viešinimo priemon÷s) išaiškinimu. Be to, abiejų 
rodiklių atveju yra nurodytos rodiklių pasiekimo sąlygos (t. y. 
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potencialių paramos gav÷jų laikymo paskatintais ir skatinimo 
iniciatyvų įgyvendinimo sąlygos). Vis d÷lto rodiklio „paskatinta 
potencialių paramos gav÷jų“ apskaičiavimo metodologija yra kelianti 
iššūkį ir gr÷smę rodiklio reikšm÷s apskaičiavimo patikimumui. 
Kadangi šis rodiklis išreiškia pokytį, jo galutin÷s reikšm÷s 
apskaičiavimas reikalauja bazinio ir pokyčio rodiklių reikšmių 
apskaičiavimo. Iš esm÷s rodiklio bazin÷s reikšm÷s nustatymas 
reiškia modernizavimo poreikį turinčių daugiabučių namų butų 
savininkų, pastatus administruojančių įmonių specialistų ir kitų 
būsto sektoriaus dalyvių registro, ką sudaryti techniškai sud÷tinga. 
Pokyčio rodiklio – paskatintų potencialių paramos gav÷jų – 
fiksavimas yra ne mažiau techniškai sud÷tingas, turint omenyje, kad 
skatinimo iniciatyvos įtraukia ne tik daugiabučių namų butų 
savininkų informavimą, konsultacijas, teminius seminarus, kt., bet ir 
daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemones (TV, radijo 
laidas, straipsnius spaudoje, lauko reklamas ir kt.). Kita vertus, toks 
rodiklis yra įvedamas, tad, tik÷tina, bus atliekami specialūs 
vertinimai rodiklio dydžiui nustatyti.  
 
Mok÷jimo prašymai n÷ra pirminiai šaltiniai. Šiuo atveju pirminiai 
šaltiniai tur÷tų būti potencialių naudos gav÷jų, kurių atžvilgiu 
įgyvendintos skatinimo iniciatyvos, suvestin÷s ar pan.  
 
Nors šių priemonių rodiklius planuojama pasiekti iki periodo 
pabaigos, šiuo metu susiduriama su tam tikrais sunkumais: 

- Nors dar 2009 m. birželio m÷n. pasirašyta finansavimo 
sutartis su Europos investicijų banku kontroliuojančiam 
fondui įsteigti ir valdyti, o 2009 m. lapkričio m÷n. paskelbtas 
konkursas miesto pl÷tros fondams (bankams) atrinkti, kol 
kas sutartys su bankais nesudarytos (viena iš to priežasčių – 
bankų rizikos valdymas); 

- Mažesn÷ nei planuota priemon÷s paklausa d÷l pasikeitusios 
gyventojų finansin÷s situacijos; 

- Vangus priemon÷s, skirtos skatinti daugiabučių namų 
savininkų informuotumą apie būsto modernizavimo 
galimybes ir didinti jų aktyvumą, įgyvendinimas.  

 
VP3-3.4-ŪM-03-V priemon÷ „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“ 
 
Šia priemone siekiama mažinti viešosios paskirties suvartojamos 
energijos sąnaudas.  
 
Pagrindiniai du veiksmų programos rodikliai, kuriais matuojamas 
priemon÷s įgyvendinimas – „atnaujintuose viešosios paskirties 
pastatuose sutaupyta energijos“ ir „energijos taupymo požiūriu 
atnaujinta viešosios paskirties pastatų“ – iš esm÷s atitinka 
priemon÷s įgyvendinimo tikslus.  
 
Rodiklio aprašymo „draugiškumo vartotojui“ tikslais reikalingas 
tikslesnis rodiklio „energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų“ kiekybin÷s reikšm÷s skaičiavimo išaiškinimas, 
visų pirma, patikslinant, kokių energijos taupymo priemonių 
įgyvendinimas leidžia pastatus laikyti energijos taupymo požiūriu 
atnaujintais. Kadangi, kaip pasteb÷tina ŪM, vienam projektui 
energijos vartojimo audite paprastai nurodomi net keli priemonių 
paketai, universalių priemonių, kurias įgyvendinus pastatą pagrįsta 
laikyti energetiškai atnaujintu, įvesti neįmanoma. Kaip rodo panašių 
rodiklių pasiekimo sąlygų išaiškinimų analiz÷s rezultatai, tokiais 
atvejais būtų galima nurodyti keletą tipinių, dažniausiai taikomų 
energijos taupymo priemonių pavyzdžių.  
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Taip pat reikalingas tikslesnis nurodytų rodiklio pasiekimo sąlygų 
išaiškinimas, t. y. išaiškinimas, kada yra laikoma, jog energijos 
taupymo priemon÷s pagerino pastato ir (ar) pastato energetinių 
sistemų energetines savybes (ir, atitinkamai, pastatus galima 
traktuoti energijos taupymo požiūriu atnaujintais). Šiuo atveju, 
vadovaujantis bendra praktika, rodiklio pasiekimo sąlyga siūlome 
laikyti ne pastato energetinių sistemų energetinių savybių 
pagerinimą, bet energijos taupymo priemonių pritaikymą 
(energetinių savybių pagerinimą iš esm÷s galima laikyti energijos 
taupymo priemonių įgyvendinimo rezultatu). Taigi rodiklio aprašyme 
užtektų paaiškinimo, jog viešosios paskirties pastatas laikomas 
energijos taupymo požiūriu atnaujintu (t. y. rodiklis laikomas 
pasiektu), kai pritaikomos atitinkamos priemon÷s, skirtos pagerinti 
viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą, ir pateikiami 
atitinkami tai įrodantys dokumentai.  
 
Rodiklio „atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta 
energijos“ kiekybin÷s reikšm÷s apskaičiavimo išaiškinime trūksta 
paaiškinimo, kaip bus agreguojami naudos gav÷jų energijos 
sąnaudų atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose steb÷senos 
ataskaitose pateikti energijos suvartojimo duomenys ir išvedama 
galutin÷ rodiklio reikšm÷. Pasteb÷tina, jog šio rodiklio 
apskaičiavimas gali neatitikti projektų vykdytojų poreikių ir 
galimybių. Analogiški AM rodikliai, išreškiantys energijos vartojimo 
efektyvumo padid÷jimą, yra priskiriami įvedamų kategorijai.  
 
Šios priemon÷s rodiklius planuojama pasiekti iki periodo pabaigos. 
 

 
D÷l priemonių steb÷senos rodiklių pasiekiamumo 
 
Kaip parodyta Lentel÷ Nr. 50 „Pokyčiai priemonių, kurių finansavimo 
apimtys sumaž÷jo, integravus Ekonomikos skatinimo plano 
prioritetus, rodiklių sistemose“, beveik pus÷s priemonių (48 proc. 
priemonių) įgyvendinimo steb÷senos rodiklių suplanuotos reikšm÷s 
liko tos pačios, nepaisant sumaž÷jusio priemonių finansavimo. Be 
to, apytiksliai 17 proc. priemonių atveju dalies steb÷senos rodiklių 
planuojamos reikšm÷s net padidintos. Tokia tendencija leidžia daryti 
prielaidą, jog d÷l ESP įgyvendintas l÷šų perskirstymas ir finansavimo 
sumažinimas kai kurioms iš priemonių, ženklesn÷s įtakos šių 
priemonių rodiklių pasiekimui netur÷s d÷l institucijų polinkio rodiklių 
reikšmes planuoti nepakankamai ambicingai. Likusios dalies 
priemonių rodikliai sumažinti proporcingai sumaž÷jusiam 
finansavimui, tokiu būdu sumažinant priemonių rodiklių nepasiekimo 
riziką.  
 
ŠMM administruojamų SSVP 2-ojo prioriteto priemonių atveju 
pastebima priemonių (jų rodiklių ir finansavimo) apjungimo 
praktika: pvz., sumažinus planuojamos įgyvendinti priemon÷s 
„Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ finansavimą, priemon÷ (jos 
l÷šos ir rodikliai) prijungti prie priemon÷s "Technologijų, gamtos 
mokslų bei menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo 
mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“; priemon÷s „Profesinio ir 
technologinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“ veiklos ir rodikliai 
prijungti prie priemon÷s „Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra“ 
rodiklių ir biudžeto ir kt. Toks priemonių (jų l÷šų ir rodiklių) 
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konsolidavimas amortizuoja neigiamą sumažinto finansavimo įtaką 
suplanuotų rodiklių reikšmių pasiekimui.55 
 
D÷l uždavinio lygmens steb÷senos rodiklių pasiekiamumo 
 
ŪM administruojamose EAVP 1-ojo prioriteto 3 ir 4 uždavinių 
priemon÷se numatyti veiksmų programos steb÷senos rodikliai, 
remiantis ŪM atliktais skaičiavimais, atsižvelgus į pradinius paraiškų 
duomenis, d÷l ESP integravimo nenukent÷s, nes buvo suplanuoti 
nepakankamai ambicingai, t. y. planuotus rodiklius galima pasiekti ir 
su mažesn÷mis l÷šomis. Vienintelis rodiklis, tiesiogiai priklausantis 
nuo investicijų masto, t. y. „pritrauktos privačios investicijos“, buvo 
koreguojamas, atsižvelgus į finansavimo pokyčius.  
 
ŠMM administruojamose EAVP 1-ojo prioriteto 1 ir 2 uždavinių 
priemon÷se didžioji dalis suplanuotų VP rodiklių sumažinti, 
atsižvelgiant į sumaž÷jusias finansavimo apimtis. Visgi mažesnis 
priemonių finansavimas ir planinių reikšmių sumažinimas ženklios 
įtakos VP rodiklių (uždavinių lygiu) pasiekimui netur÷s, nes VP 
siektinos rodiklių reikšm÷s (uždavinių lygiu) suplanuotos 
neambicingai. Pavyzdžiui, ŠMM administruojamų priemonių VP 
rodikliai „sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“ priemonių 
lygiu bus pasiekti mažesniu mastu, tačiau uždavinio lygmens VP 
rodiklių pasiekiamumui tai įtakos netur÷s, nes VP lygiu šie rodikliai 
suplanuoti nepakankamai ambicingai. Vienintel÷ išimtis – EAVP 1-
ojo prioriteto 1 uždavinio rodiklis „MTTP baz÷s pl÷tros projektų 
skaičius”, kurio planuojama reikšm÷ sumažinta nuo 60 iki 26).  
 
Nors d÷l ESP integravimo sumažinus ŠMM administruojamų SSVP 2-
ojo prioriteto priemonių finansavimo apimtis, didžiosios dalies ŠMM 
priemonių planuojamos rodiklių reikšm÷s proporcingai sumažintos, 
tai netur÷s įtakos VP rodiklių pasiekimui, nes jie suplanuoti 
nepakankamai ambicingai. Įgyvendinant SSVP 2-ojo prioriteto 
priemones esamo finansavimo sąlygomis iš viso planuojamas 
naudos gav÷jų skaičius siekia 515.770 asmenis, tuo tarpu VP 
(uždavinio lygiu) suplanuotas naudos gav÷jų skaičius siekia vos 110 
000 naudos gav÷jų. Panašiai ir rodiklio „projektų skaičius“ atveju: 
šiuo metu planuojama įgyvendinti 119 projektų, tuo tarpu uždavinio 
lygiu suplanuoti 100 projektų.  
 
AM administruojamos priemon÷s „Biologin÷s įvairov÷s ir 
kraštovaizdžio apsauga“ (vienintel÷s sumažinto finansavimo AM 
administruojamos SSVP 1-ojo prioriteto priemon÷s, turinčios VP 
rodiklį) rodikliui „saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos 
lankytis be žalos gamtai, padid÷jimas“ finansavimo pokyčiai įtakos 
netur÷s. Vadinasi, SSVP 1-ojo prioriteto 4 uždavinio rodiklį 
„saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be žalos 
gamtai, padid÷jimas“ planuojama pasiekti. 
 
ŪM administruojamos priemon÷s „Turizmo paslaugų / produktų 
įvairov÷s pl÷tra ir turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas“ didžiosios 
dalies VP rodiklių reikšm÷s išliko nepakitusios, išskyrus VP rodiklį 
„pritraukta privataus finansavimo l÷šų“, kurio reikšm÷ padidinta 
beveik trečdaliu. Šios priemon÷s finansavimo sumažinimas netur÷s 
įtakos SSVP 1-ojo prioriteto 3 uždavinio rodiklių reikšmių pasiekimui 
d÷l jau anksčiau min÷tos priežasties – neambicingo rodiklių reikšmių 
planavimo VP lygiu.  

                                           
 
 

55 ŠMM pateikta informacija, 2010 m. balandžio m÷n. 
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Vadovaujantis priemonių rodiklių planais, SAM administruojamos 
priemon÷s „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 
pl÷tra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ finansavimo 
sumažinimas didesn÷s įtakos VP rodiklio „pacientų, kuriems 
pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas, 
skaičius“ įtakos netur÷tų daryti. Esamo finansavimo sąlygomis 
ketinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybę padidinti 1 303 700 
pacientų, o VP suplanuotas įsipareigojimas pasiekti 1 050 500 
pacientų, kuriems teikiamos geresn÷s kokyb÷s paslaugos, skaičių. 
Visgi 2010 m. geguž÷s 4 d. įvykusioje ekspertų panel÷je išsakytas 
SAM atstovo nuogąstavimas d÷l šio rodiklio pasiekimo d÷l su 
įvykdytu l÷šų perskirstymu ir sumaž÷jusia paramą gausiančių 
sveikatos priežiūros įstaigų apimtimi.56  

 
Atsižvelgiant į d÷l ekonominio sunkmečio šalyje vis did÷jantį 
nedarbą ir Europos Komisijos bei LR Vyriausyb÷s šiais metais 
iškeltus prioritetus mažinti nedarbą, iškyla poreikis ne tik didinti 
priemonių, potencialiai didinančių gyventojų užimtumą, finansavimo 
apimtis, bet ir tobulinti veiksmų programų prioritetus įgyvendinančių 
priemonių poveikio užimtumui steb÷seną.  
 
Užimtumo rodikliai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
pasižymi ne tik kiekybin÷mis, bet ir kokybin÷mis charakteristikomis. 
Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis d÷l poveikio 
užimtumui steb÷senos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, 
galima išskirti 4 bazinius rodiklius: 
 

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

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

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

- „Geresnių“ darbo vietų skaičius, arba kitaip – naudos gav÷jų, 
kurie intervencijų metu patobulino savo kvalifikaciją, 
reikalingą darbui, skaičius.57 

 
Išanalizavus 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų 
programų įgyvendinimo steb÷senos rodiklius pagal aukščiau 
nurodytus požymius, nustatyta, kad poveikiui užimtumui steb÷ti VP 
ir jų prieduose integruoti visi Europos Komisijos rekomenduojami 
baziniai užimtumo rodikliai, išskyrus išlaikytų darbo vietų rodiklį.  
 
 
 

                                           
 
 

56 2010 m. geguž÷s 4 d. vykusios steb÷senos rodiklių ERPF / SF finansavimo srityje ekspertų panel÷s 
duomenys. 

57 European Commission, Working Document N°6, Measuring Structural Funds Employment Effects, March 
2007. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_en.pdf>  
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pasikeitus ekonominei situacijai ir į 
veiksmų programas integravus Ekonomikos 
skatinimo planą, poreikis 

Pasikeitusi 
ekonomin÷ 
situacija: 
intensyvesn÷s 
užimtumo 
steb÷senos 
poreikis 

Užimtumo 
rodikliai 2007–
2013 m. 
programavimo 
laikotarpiu 
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Lentel÷ Nr. 51. 2007–2013 m. veiksmų programų užimtumo rodiklių apibendrinimas 
 

Rodiklio klasifikacija pagal 
EK 

 
Rodiklis  

 
Už rodiklį atsakinga 
tarpin÷ institucija 

Sukurtos naujos darbo vietos ŪM, SADM,  
Pagal darbo sutartis įdarbinti asmenys ŠMM 

Sukurtos darbo vietos 
 

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

Išlaikytos darbo vietos 
 

 
-   

Asmenys, įsidarbinę projekto įgyvendinimo metu ir per 
6 m÷nesius po projekto įgyvendinimo  SADM Naudos gav÷jai, 

susiradę darbą 
 
 

Asmenys, kurie įsidarbino arba toliau mokosi pra÷jus 6 
m÷nesiams po projekto įgyvendinimo SADM 

Mokyme dalyvavę asmenys, tobulinę kvalifikaciją 
asmenys, lankę mokymo kursus, skirtus tobulinti 
profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir 
įgūdžius, asmenys 

SADM, ŠMM, VRM, 
FM 

S÷kmingai baigusieji mokymą  SADM, ŠMM, VRM 
Įgytų žinių, geb÷jimų pritaikomumas darbo vietoje po 
6 m÷n. nuo mokymų SADM 

„Geresn÷s“ darbo 
vietos 
 
 
 
 
 
 
 
 

S÷kmingai mokymus baigę asmenys, taikantys įgytas 
žinias darbe VRM 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis veiksmų programomis ir jų priedais. 
 
Vis d÷lto kiek nuoseklesnis užimtumo rodiklių integravimas VP lygiu 
pastebimas tik ŽIPVP. EAVP VP lygiu skaičiuojamos tik bendros 
darbo vietos mokslinių tyrimų srityje, SSVP naujos darbo vietos VP 
lygiu skaičiuojamos tik d÷l intervencijų pagal 1-ojo prioriteto 
„Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių 
išsaugojimas bei pritaikymas būsto pl÷trai“ priemones. Taigi 
tolimesniuose skyriuose bus siekiama išsiaiškinti, kiek (ir kur) 
tikslingas platesnis užimtumo rodiklių integravimas bei su kokiomis 
šių rodiklių apskaičiavimo problemomis susiduriama.  
 
D÷l užimtumo rodiklių integravimo veiksmų programose ir jų 
prieduose bei jų matavimo 
 
Nepakankamą ir nenuoseklų užimtumo rodiklių integravimą veiksmų 
programose (visų pirma, EAVP ir SSVP) lemia ex ante skirtingų 
investicijų krypčių potencialaus poveikio užimtumui analiz÷s 
trūkumas arba spragos šių rodiklių planavimo procese. D÷l šios 
priežasties investicijų į socialinę infrastruktūrą, siekiant gerinti 
viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą (SSVP 2-asis prioritetas), 
poveikis užimtumui yra matuojamas, tuo tarpu investicijų į sveikatos 
ar švietimo infrastruktūrą – ne ir pan. Antra vertus, netolygų 
užimtumo rodiklių integravimą lemia skirtinga užimtumo rodiklių, 
visų pirma, sukurtų darbo vietų / naujų darbo vietų rodiklių 
samprata tarp institucijų. 
 
Kaip parod÷ ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui, įgyvendinant 
BPD, vertinimo rezultatai, EK darbiniuose dokumentuose pateiktas 
tiesiogiai sukurtų darbo vietų rodiklio apibr÷žimas yra pernelyg 
sud÷tingas projektų vykdytojams. Toks apibr÷žimas apima 
rangovus, paslaugų teik÷jus ir projekto rezultatams eksploatuoti 
sukurtas daro vietas, reikalauja konvertuoti laikinas darbo vietas į 
nuolatines, perskaičiuoti nepilnos darbo dienos vietas į pilnos, taip 
pat reikalauja išmanymo apie tiesioginius ir netiesioginius 
struktūrin÷s paramos efektus. Taigi d÷l savo sud÷tingumo toks 
rodiklis n÷ra tinkamas skaičiuoti projektų lygmeniu. Tod÷l pasiūlyta 
vadovautis alternatyviu sukurtų darbo vietų rodiklio apibr÷žimu, 
akcentuojant tik tikslingai sukurtų darbo vietų steb÷seną. 

Platesnio 
užimtumo 
rodiklių 
integravimo 
veiksmų 
programose 
tikslingumas  
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Vadovaujantis Europos Komisijos darbiniais dokumentais, tikslingai 
sukurtos darbo vietos – tai tokios darbo vietos, kurių sukūrimas yra 
projekto tikslas. Darbo vietos, kurios yra skirtos projekto 
produktams ir rezultatams kurti (rangovų, paslaugų teik÷jų darbo 
vietos), projektui administruoti – neįskaičiuojamos.  
 
Atliekant Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui 
įgyvendinant BPD vertinimą, 2008 m. liepos 3 d. vykdytoje ekspertų 
panel÷je taip pat prieita išvada, jog naudinga ir aktualu sukurtų 
darbo vietų rodiklį rinkti tik iš tų projektų, kurių tikslas (ar vienas iš 
tikslų) yra kurti darbo vietas (pvz., sukurti daugiau darbo vietų 
mokslininkams privačiame sektoriuje). Kitaip tariant, buvo 
akcentuojamas tikslingai sukurtų darbo vietų steb÷senos projektų 
lygiu poreikis.  

 

ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant BPD 
vertinimo rekomendacijose pateikta aiški „tikslingai sukurtų darbo 
vietų“ samprata ir numatyti rodiklio turiniui taikomi kriterijai. 
 

Lentel÷ Nr. 52. „Tikslingai sukurtų darbo vietų“ apibr÷žimas 

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

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

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

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

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

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą vertinimas. Galutin÷ ataskaita, Vilnius, 2008. 
 
Taigi esant tiesioginiam intervencijų poveikiui darbo vietų kūrimui / 
įsidarbinimui (t. y. aiškiam priežastiniam ryšiui tarp struktūrin÷s 
paramos intervencijų ir darbo vietų sukūrimo / asmenų 
įsidarbinimo), galimas tikslingai sukurtų darbo vietų ir išlaikytų 
darbo vietų matavimas projektų lygiu.  

 
Kadangi ERPF / SF finansuojamose srityse („kietųjų investicijų“ 
srityse) žmonių įdarbinimas dažniausiai n÷ra savitikslis, planuojant 
užimtumo rodiklius ERPF / SF finansuojamose srityse, būtų tikslinga 
juos integruoti tose priemon÷se, kurių galutinis tikslas – viešųjų 
paslaugų teikimas (pvz., jeigu atnaujinta socialin÷ infrastruktūra bus 
naudojama naujoms ar naujos kokyb÷s paslaugoms teikti), 
priemon÷se, pagal kurias remiama aukštą prid÷tinę vertę kurianti 
infrastruktūra, taip pat priemon÷se, pagal kurias teikiama parama 
įmon÷ms. Kitaip tariant, užimtumo rodiklius integruoti būtų pagrįsta 
tuo atveju, jeigu projekto veiklomis sukurtiems rezultatams 
eksploatuoti žmonių įdarbinimo tikimyb÷ yra didel÷.  
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Pav. Nr. 30. Struktūrinių fondų poveikis užimtumui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Centre for Strategy & Evaluation Services, Study on 
Measuring Employment Effects, Final Report. June 2006.  

 
Užimtumo rodiklio integravimo ERPF finansavimo srityje pavyzdys 
gal÷tų būti eksporto rinkodaros specialistų įdarbinimo įmon÷se 
steb÷sena, įgyvendinant ŪM administruojamą priemonę „Naujos 
galimyb÷s“. Šia priemone siekiama skatinti įmones aktyviau ieškoti 
užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Šiuo tikslu 
remiamas įmonių eksporto pl÷tros strategijų rengimas, užsienio 
rinkų tyrimai ir pan. Taigi eksporto rinkodaros specialistų 
įdarbinimas yra tik÷tinas, esant šių remiamų produktų kūrimo ir 
tolimesnio jų realizavimo poreikiui. Panašiai ir priemonių 
„INTELEKTAS LT“, „INTELEKTAS LT+“, „INOKLASTER LT+” atveju 
MTTP infrastruktūros pl÷tra ir atnaujinimas reiškia potencialų tyr÷jų, 
mokslininkų bei kitų aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičiaus 
didinimą įmon÷je aukštųjų technologijų, įrangos eksploatavimo 
tikslais. Dar vienas užimtumo rodiklio integravimo ERPF finansavimo 
srityje pavyzdys būtų naujų darbo vietų matavimas SADM 
administruojamose priemon÷se, įgyvendinančiomis prioritetą 
„Viešųjų paslaugų kokyb÷s ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialin÷ infrastruktūra“. Kadangi šiuo prioritetu išreiškiama intencija 
tobulinti socialinę, švietimo ir sveikatos infrastruktūrą, siekiant 
gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei jų teikimą, galima daryti 
prielaidą, jog pagal šį prioritetą įgyvendinančias priemones sukurta 
infrastruktūra bus naudojama tam tikroms naujoms paslaugoms 
teikti arba esamų paslaugų bei jų teikimo kokybei tobulinti. Tai 
atitinkamai didina papildomo personalo įdarbinimo galimybę.  
 
Kadangi ERPF / SF finansuojamose srityse žmonių įdarbinimas 
dažniausiai yra privataus subjekto tiesioginių investicijų rezultatas, 
tokius rodiklius pagrįsta numatyti rezultato lygiu.  
 
Be to, kadangi, kaip jau min÷ta, EAVP ir SSVP priemon÷mis retai 
kada tiesiogiai siekiama darbo vietų kūrimo, šių veiksmų programų 
atveju įsidarbinimo duomenis racionalu rinkti kaip papildomus 
rodiklius. Tokiu būdu būtų renkami tam tikri baziniai duomenys, 
kurios esant poreikiui būtų galima panaudoti atsiskaitymo tikslais.  
 
Pasteb÷tina, jog šiuo metu tiek EAVP, tiek SSVP yra priemonių, 
kuriomis tiesiogiai n÷ra siekiama kurti darbo vietas, tačiau kuriose 
numatyti naujų / sukurtų darbo vietų steb÷senos rodikliai. Taigi šių 
priemonių atveju siūlome neatsisakyti darbo vietų steb÷senos.  
 

 SSVP ERPF ESF 

 
Fizin÷ infrastruktūra 

 
Parama verslui 

 
MTTP 

 
Mokymas, įgūdžių 

tobulinimas 

Kitos aktyvios 
darbo rinkos 

politikos 
priemon÷s 

Projektai Naujos 
įmon÷s 

Veikiančios 
įmon÷s 

Darbo rinka 

Sukurtos  darbo 
vietos 

Išlaikytos darbo 
vietos 

„Geresn ÷s“ 
darbo vietos 

Geresnis 
įsidarbinimas 

Bedarbiai, sunkesn÷je 
pad÷tyje esantys asmenys 

Darbuotojai 
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Taip pat, remiantis ekspertų nuomone, išsakyta 2010 m. geguž÷s 12 
d. vykusioje steb÷senos rodiklių ESF finansavimo srityse ekspertų 
panel÷je, siūlytina plačiau integruoti rodiklį, matuojantį išlaikytas 
darbo vietas. Išlaikytas darbo vietas ypač aktualu steb÷ti ŽIPVP 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių atveju. Pavyzdžiui, 
išlaikytas darbo vietas rezultato lygiu būtų tikslinga steb÷ti ŽIPVP 1-
ojo prioriteto priemon÷je „Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką“. Pvz., šiuo metu produkto lygiu matuojami asmenys, 
kuriems gresia nedarbas, įtraukti į profesinio mokymo ir 
neformaliojo švietimo programas, bei asmenys, kuriems gresia 
nedarbas, įtrauktų į remiamo įdarbinimo programas. Taigi būtų 
tikslinga rezultato lygiu matuoti, kiek šių asmenų realiai išsilaik÷ 
savo darbo vietose.  
 
Esant poreikiui ateityje agreguoti atskirų priemonių užimtumo 
rodiklių duomenis aukštesniu lygiu, reikalinga suderinti skirtingose 
priemon÷se taikomų, tačiau tą patį rezultatą išreiškiančių, užimtumo 
rodiklių apskaičiavimo procedūras. Kaip rodo užimtumo steb÷senos 
rodiklių analiz÷s rezultatai, skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau 
tą pačią prasmę turinčių ir tą patį rezultatą išreiškiančių užimtumo 
rodiklių apibr÷žimai ir skaičiavimo metodikos skiriasi: 
 
Pirma, vienu atveju į sukurtų darbo vietų rodiklį įskaičiuojamos ir 
nuolatin÷s, ir laikinos darbo vietos, kitu atveju – tik nuolatin÷s darbo 
vietos. Pvz., EAVP veiksmų programos rodiklio „Bendros darbo 
vietos mokslinių tyrimų srityje“ atveju kartu skaičiuojamos ir 
nuolatin÷s, ir laikinos darbo vietos. 

 
Antra, institucijos vadovaujasi skirtingomis sukurtos darbo vietos 
išlaikymo trukm÷s taisykl÷mis, apskaičiuodamos nuolatines darbo 
vietas. Pvz., ŪM administruojamų SSVP 2-ojo prioriteto priemonių 
"Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas ir pl÷tra", "Viešųjų nekilnojamųjų 
kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 
reikm÷ms", "Nacionalin÷s svarbos turizmo projektai", "Turizmo 
informacinių paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra ir turizmo rinkodaros 
skatinimas“, "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 
regionuose" įgyvendinimo VP rodiklių „sukurtos naujos darbo vietos“ 
aprašymuose numatyta, jog į šių rodiklių reikšmes įskaičiuojamos tik 
tos darbo vietos, kurios išlaikomos bent 6 m÷nesius po projekto 
užbaigimo. SADM administruojamos priemon÷s „Nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“, įgyvendinamos pagal 
SSVP 2-ąjį prioritetą, atveju nuolatin÷mis darbo vietomis laikomos 
darbo vietos, išlaikomos metus po projekto įgyvendinimo. Kai kurių 
priemonių rodiklių aprašuose nenurodoma, kiek laiko po projekto 
įgyvendinimo sukurta darbo vieta turi būti išlaikoma, kad ją būtų 
galima skaičiuoti kaip nuolatinę (ŠMM administruojama priemon÷ 
„Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, 
įgyvendinama pagal EAVP 1-ąjį prioritetą, ŪM administruojama 
priemon÷ „INOKLASTER LT+“, įgyvendinama pagal EAVP 2-ąjį 
prioritetą, kt.).  
 
Trečia, kaip rodo užimtumo steb÷senos rodiklių analiz÷s rezultatai, 
ne visų priemonių, kurių įgyvendinimo pažanga matuojama rodikliais 
„naujos darbo vietos / „sukurtos darbo vietos“, atveju tokių rodiklių 
aprašymuose nurodoma, kam konkrečiai skirtos darbo vietos 
matuojamos (t. y. kiek tokias darbo vietas galima laikyti tiesiogiai ir 
tikslingai sukurtomis). Šiuo atveju gerosios praktikos pavyzdys 
gal÷tų būti ŪM administruojamų priemonių „INTELEKTAS LT“, 
„INTELEKTAS LT+“ įgyvendinimo steb÷senos rodiklio „sukurtos 
ilgalaikių tyr÷jų ir pagalbinio personalo darbo vietos per 3 metus po 

Užimtumo 
rodiklių 
apskaičiavimo 
metodikų 
standartizavimo 
poreikis 
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projekto įgyvendinimo“ apskaičiavimo metodika ir jos aprašas. 
Rodiklio aprašyme nurodoma, jog į šio rodiklio reikšmę 
įskaičiuojamos tik tiesiogiai d÷l projekto įgyvendinimo sukurtos 
ilgalaikių tyr÷jų ir pagalbinio personalo darbo vietos (per 3 metus po 
projekto įgyvendinimo). Apskaičiuojant rodiklį remiamasi ŪM 
parengtu SVV subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 
apskaičiavimo tvarkos aprašu. 
 
Be to, kaip rodo analiz÷s rezultatai, reikalinga tobulinti užimtumo 
steb÷senos rodiklių suderinamumą.  
 
Pirma, trūksta užimtumo steb÷senos rodiklių darnos priemon÷s-
uždavinio rodiklių santykyje.  
 

Lentel÷ Nr. 53. Užimtumo rodiklių, apskaičiuojamų VP lygiu, apskaičiavimo problematika 
Veiksmų programa, 

prioritetas, uždavinys 
Rodiklis Pastaba 

ŽIPVP, 1-asis prioritetas 
„Kokybiškas užimtumas ir 
socialin÷ apr÷ptis“, 1 
uždavinys „Didinti darbuotojų 
ir įmonių prisitaikymą prie 
rinkos poreikių“ 

Sukurta naujų darbo 
vietų 

Šis rodiklis išvedamas iš 1 nacionalinio (papildomo) 
rodiklio, matuojančio VP1-1.1-SADM-08-K 
priemon÷s „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimą.  

 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Antra, uždavinį įgyvendinančių priemonių rodikliai numatyti kitą 
uždavinį įgyvendinančių priemonių įgyvendinimo steb÷senos rodiklių 
sistemoje. 
 

Lentel÷ Nr. 54. Užimtumo rodiklių, apskaičiuojamų VP lygiu, apskaičiavimo problemos 
Veiksmų programa, 

prioritetas, uždavinys 
Rodiklis Pastaba 

ŽIPVP, 3-asis prioritetas 
„Tyr÷jų geb÷jimų 
stiprinimas“, 2 uždavinys 
„Pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių 
ir mažinti jų amžiaus vidurkį 
Lietuvoje“ 

Pagal darbo sutartis 
įdarbintų mokslininkų ir 
kitų tyr÷jų (išskyrus 
studentus), skaičius a) 
viešajame sektoriuje; 
b) MVĮ 

Priemonių lygio rodikliai „Pagal darbo sutartis 
įdarbinti mokslininkai ir kiti tyr÷jai viešajame 
sektoriuje“, „Pagal darbo sutartis įdarbintų 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų, kurie ir toliau ten dirba po 
6 m÷nesių po projekto pabaigos, dalis“, matuojantys 
šio uždavinio įgyvendinimą, integruoti į 1-ojo 
uždavinio „Tobulinti tyr÷jų kvalifikaciją, skatinti jų 
mobilumą“ įgyvendinimo steb÷senos rodiklių sistemą 
(kaip papildomi rodikliai). Galima pasteb÷ti, jog 
tokie rodikliai yra nepakankamai specifiški 2-ojo 
uždavinio įgyvendinimo matuoti ir labiau atspindi 
vieną iš 1-ojo uždavinio siekių „skatinti tyr÷jų 
mobilumą“.  

 
EAVP, 1-asis prioritetas „Ūkio 
konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra“, 2 
uždavinys „Padidinti viešojo 
sektoriaus MTTP veiklos 
efektyvumą ir prieinamumą 
įmon÷ms“ 

Bendrų darbo vietų 
skaičius mokslinių 
tyrimų srityje 

Priemonių lygio rodiklis „Bendros darbo vietos 
mokslinių tyrimų srityje“, matuojantis šio uždavinio 
įgyvendinimą, integruotas į 1-ojo uždavinio 
„Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir 
technologin÷s pl÷tros bazę“ steb÷senos rodiklių 
sistemą (kaip papildomas rodiklis). 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
 

Kokybinių užimtumo rodiklių reikšmių apskaičiavimą gali apsunkinti 
tokių rodiklių apskaičiavimui reikalingos informacin÷s baz÷s 
nebuvimas.   

 
Lentel÷ Nr. 55. Kokybinių užimtumo rodiklių apskaičiavimo problematika 

Veiksmų programa, 
prioritetas, uždavinys 

Rodiklis Pastaba 

ŽIPVP, 4-asis prioritetas 
„Administracinių geb÷jimų 
stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo 
didinimas“, 1 uždavinys 
„Tobulinti žmogiškųjų išteklių 
valdymą bei stiprinti 

S÷kmingai mokymus 
baigusiųjų asmenų 
(valstyb÷s tarnautojai, 
statutiniai tarnautojai, 
kiti darbuotojai), kurie 
taiko įgytas žinias 
darbe, dalis 

Veiksmų programoje nurodyta, jog šio rodiklio 
apskaičiavimui bus sukurta tiksli valstyb÷s 
tarnautojų mokymo kokyb÷s ir įgytų įgūdžių 
pritaikomumo darbe bei dalyvių skaičiavimo 
vertinimo metodologija. Metodologijos reng÷jų 
duomenimis, tokios tarnautojų mokymo kokyb÷s ir 
įgytų įgūdžių pritaikomumo darbe vertinimui vykdyti 
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administracinius geb÷jimus 
valstyb÷s tarnyboje“ 

n÷ra sukurta reikiama „infrastruktūra“. Visų pirma, 
kadangi tokie vertinimai planuojami atlikti mokymus 
lankiusiųjų asmenų apklausos būdu, gali iškilti šių 
asmenų pasiekiamumo problema, nes Europos 
socialinio fondo agentūroje n÷ra kaupiami duomenys 
apie unikalius mokymų dalyvius. Daugiau 
informacijos apie tai pateikta ataskaitos skyriuje 3.2. 
„Rodiklių išmatuojamumo vertinimas ir problemų, 
susijusių su rodiklių išmatuojamumu, išskyrimas“. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių.  

 
Išsamūs siūlymai ir rekomendacijos ES struktūrin÷s paramos 
programų užimtumo rodiklių matavimo ir steb÷senos sistemos 
tobulinimui buvo pateikti 2008 m. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos 
instituto parengtoje ataskaitoje „Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. 
bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas“ (toliau – ES 
struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant BPD 
vertinimas).58  

 
D÷l poveikio užimtumui vertinimo 
 
Užimtumui esant vienam iš svarbiausių socialin÷s ir ekonomin÷s 
gerov÷s matų, priemonių, kurių įgyvendinimo efektas užimtumui yra 
netiesioginis (pvz., priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams modernizuoti“, pagal kurią remiamas 
daugiabučių namų modernizavimas, kas turi netiesioginį poveikį 
darbo vietų kūrimui Europai strategiškai svarbiame statybų 
sektoriuje) atveju reikalinga rinkti tam tikrus mikroduomenis, kurių 
pagrindu v÷liau būtų galima atlikti giluminius poveikio užimtumui 
vertinimus.  
 
Vienas iš galimų netiesioginio paramos efekto užimtumui matavimo 
būdų yra ekonometrinis modeliavimas. Siekiant patikimesnių 
ekonometrinio modeliavimo rezultatų, reikalinga tobulinti dabartinę 
projektų vykdytojų statistinių duomenų apie pirkimus kaupimo 
sistemą. Šiuo atveju aktuali viena iš ES struktūrinių fondų poveikio 
užimtumui įgyvendinant BPD vertinimo ataskaitos rekomendacijų – 
išpl÷sti SFMIS pirkimų modelio funkcionalumą, įgalinant jį kaupti 
tokius duomenis, kaip: pirkimo data, pirkimo rūšis, pirkimo suma, 
laim÷jusios organizacijos kodas, nelaim÷jusių organizacijų kodai.  
 

 
Siekiant sušvelninti neigiamą ekonominio sunkmečio poveikį šalies 
ūkiui, LR Vyriausyb÷ pareng÷ ir patvirtino Ekonomikos skatinimo 
planą, kurio prioritetai buvo integruoti į ES struktūrin÷s paramos 
2007–2013 m. veiksmų programas. Be to, siekiant išpl÷sti verslo 
finansavimo galimybes ir aktyviau reaguoti į pasikeitusią socialinę ir 
ekonominę situaciją, inicijuotas ŽIPVP keitimas, kuriuo siekiama 
išpl÷sti užimtumo r÷mimo priemones. Orientacija į Ekonomikos 
skatinimo plano ir užimtumo didinimo prioritetus l÷m÷ intervencijos 
masto pokyčius tam tikrose finansavimo srityse ir, atitinkamai, 
poveikį (teigiamą / neigiamą) šiose intervencijos srityse suplanuotų 
steb÷senos rodiklių reikšmių pasiekimui.  

                                           
 
 

58 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą (toliau – BPD) vertinimas atliktas, remiantis 2008 m. sausio 15 d. paslaugų 
teikimo sutartimi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Apibendrinimas 
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Priemonių ir uždavinio lygmens steb÷senos rodiklių pasiekimo 
tikimyb÷ d÷l finansavimo perskirstymo, į veiksmų programas 
integravus Ekonomikos skatinimo planą 

 
Finansavimo pokyčiai ženklios įtakos priemonių, kurių finansavimo 
apimtys sumažintos, ir VP rodiklių (uždavinių lygiu) pasiekimui 
netur÷s d÷l nepakankamai ambicingo rodiklių reikšmių planavimo. 
 

- Beveik pus÷s (48 proc.) priemonių, patyrusių gana stiprų 
finansavimo apimčių pokytį, steb÷senos rodikliai liko 
nepakeisti, apytiksliai 17 proc. priemonių tam tikrų 
steb÷senos rodiklių planuojamos reikšm÷s padidintos. 
(Pavyzdžiui, ŪM administruojamos priemon÷s "Lyderis LT“ 
finansavimas sumažintas apytiksliai 37 proc., tačiau 
planuojamos pasiekti rodiklių reikšm÷s nepakeistos). 

 
- Mažesnis finansavimas ir planuojamų priemonių rodiklių 

reikšmių sumažinimas ženklios įtakos VP rodiklių pasiekimui 
netur÷s, nes VP rodiklių (uždavinių lygiu) reikšm÷s planuotos 
neambicingai. Pavyzdžiui, ŠMM administruojamų priemonių 
VP rodikliai „sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“ 
priemonių lygiu bus pasiekti mažesniu mastu, tačiau 
uždavinio lygmens VP rodiklių pasiekiamumui tai įtakos 
netur÷s, nes VP lygiu šie rodikliai suplanuoti nepakankamai 
ambicingai.  

 
Priemonių, įgyvendinančių Ekonomikos skatinimo plano 
prioritetus, steb÷senos rodiklių tinkamumas (ir pasiekiamumas) 

 
Toliau esančiose lentel÷se pateikti apibendrinti priemonių, 
įgyvendinančių ESP prioritetus, rodiklių tinkamumo ir pasiekimo 
tikimyb÷s analiz÷s rezultatai. 
 

 
Lentel÷ Nr. 56. Priemonių, įgyvendinančių ESP prioritetus, rodiklių tinkamumo analiz÷s, remiantis SMART 
charakteristikomis, apibendrinimas 

Priemon÷ Rodiklių 
specifiškumo 
kriterijus 

Rodiklių 
išmatuojamumo 

kriterijus 

Rodiklių 
patikimumo 
kriterijus 

Rodiklių 
pasiekiamumo 

kriterijus 
VP2-2.3-ŪM-01-K priemon÷ 
„Kontroliuojantieji fondai“ 

   

VP2-2.3-ŪM-03-V priemon÷ 
„Garantijų fondas“ 

    

VP2-2.1-ŪM-04-K priemon÷ „Naujos 
galimyb÷s“ 

    

VP3-1.1-AM-01-V priemon÷ 
„Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams 
modernizuoti“ 

    

VP3-1.1-AM-02-V priemon÷ 
„Daugiabučių namų modernizavimo 
skatinimas“  

    

VP3-3.4-ŪM-03-V priemon÷ 
„Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“ 

    

Šaltinis: sudaryta autorių. 
Pastaba: žalia spalva reiškia, jog didžioji dalis priemon÷s rodiklių atitinka konkretų kriterijų; geltona spalva reiškia, jog 
didžioji dalis priemon÷s rodiklių konkretų kriterijų atitinka iš dalies; raudona spalva reiškia, jog didžioji dalis priemon÷s 
rodiklių konkretaus kriterijaus neatitinka. 

 
 
 
 
 
 

Priemonių ir uždavinio 
lygmens steb÷senos 
rodiklių pasiekimo 
tikimyb÷ d÷l pokyčių 
finansavimo apimtyse 

Priemonių, 
įgyvendinančių ESP 
prioritetus, rodiklių 
tinkamumas ir 
pasiekimo tikimyb÷ 
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Lentel÷ Nr. 57. Priemonių, įgyvendinančių ESP prioritetus, rodiklių tinkamumo analiz÷s, remiantis 
„SMART“ charakteristikomis, apibendrinimas 

SMART 
kriterijus 

Problemos / Sunkumai Pastabos 
R
od

ik
lių
 s
p
ec
if
iš
ku

m
as
 Rodikliai išreiškia bendrus priemon÷s tikslus, 

tačiau neatspindi specifinių intervencijos 
instrumentų. 

Pvz., rodiklio „projektai, skirti verslo 
produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių 
įmonių projektus“ apraše nurodyta, jog projektas 
yra ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją 
atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibr÷žtą 
biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai 
nustatytus tikslus, tačiau nepaaiškintas projektu 
įgyvendinamų veiklų pobūdis ir sąsajos su 
priemon÷s tikslais. Tokio rodiklio išaiškinimas yra 
nepakankamas: apibr÷žta, kas laikoma projektu, 
bet ne tai, kad laikoma projektu, skirtu verslo 
produktyvumui didinti. 

Rodikliais matuojami procesai, kurie yra 
neapibr÷žti ir sunkiai išmatuojami kiekybiškai. 

Pvz., rodiklis „paskatinta potencialių paramos 
gav÷jų“. 

Nenurodytos rodiklių pasiekimo sąlygos. Pvz., kada projektas yra laikomas užbaigtu. 

R
od

ik
lių
 

iš
m
at
u
o
ja
m
u

m
as
 

Nestandartizuota analogiškų rodiklių, kurių 
reikšm÷s agreguojamos uždavinio / prioriteto 
lygiu, apskaičiavimo metodologija. 

Pvz., skirtingi rodiklių „pritraukta privačių 
investicijų“ aiškinimai. 

Neišaiškintos rodiklių apskaičiavimo formul÷s, 
apibr÷žimai. 

Pvz., kokia yra energijos taupymo priemonių 
samprata (ir galimas jų rinkinys). 

R
od

ik
lių
 

p
at
ik
im

u
m
as
 

Nurodyti netikslūs rodiklių duomenų šaltiniai. Pvz., mok÷jimo prašymai n÷ra pirminiai šaltiniai. 

Nenumatytas rodiklių planavimo prielaidų 
pasikeitimas 

Pvz., priemonių „Kontroliuojantieji fondai“, 
„Garantijų fondas“ atvejai. 

S
va
rb
ia
u

si
o
s 

ro
d
ik
lių
 

p
as
ie
ki
m

o
 r
iz
ik
o
s 

Nepalankūs išor÷s veiksniai ir rinkos sąlygos 
(finansin÷ kriz÷, nedarbas, t. t.).  

 

Pvz., priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas 
daugiabučiams namams modernizuoti“ atvejis. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Intensyvesn÷s poveikio užimtumui steb÷senos poreikis  

 
Atsižvelgiant į d÷l ekonominio sunkmečio šalyje vis did÷jantį 
nedarbą, EK bei LR Vyriausyb÷s šiais metais iškeltus prioritetus 
mažinti nedarbą, iškyla poreikis ne tik didinti užimtumą skatinančių 
priemonių finansavimo apimtis, bet ir tobulinti VP prioritetus 
įgyvendinančių priemonių poveikio užimtumui steb÷seną.  
 
Užimtumo steb÷senos problemos: 
 
▪ Šiuo metu kiek nuoseklesnis užimtumo rodiklių integravimas VP 
lygiu pastebimas tik ŽIPVP.  
▪ Tarpin÷s institucijos vadovaujasi skirtingomis užimtumo rodiklių 
(visų pirma, išreikšiančių naujas / sukurtas darbo vietas) 
sampratomis ir jų apskaičiavimo procedūromis.  
 
Atsižvelgiant į tai, reikalinga: 
 
▪ Pirma, tobulinti skirtingose priemon÷se taikomų, tačiau tą pačią 
prasmę turinčių rodiklių skaičiavimo metodikų suderinimą.  
 

• Naudinga ir aktualu sukurtų darbo vietų rodiklį rinkti tik iš 
tų projektų, kurių tikslas (ar vienas iš tikslų) yra kurti 
darbo vietas (pvz., sukurti daugiau darbo vietų 
mokslininkams privačiame sektoriuje). Kitaip tariant, 
siūloma vadovautis tikslingai sukurtų darbo vietų 
samprata.  

• Skaičiuojant sukurtas / naujas darbo vietas vadovautis ES 
struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant BPD 
vertinimo rekomendacijose pateiktais tokio rodiklio 
turiniui taikomais kriterijais: sukurtos darbo vietos turi 

Poveikio užimtumui 
steb÷senos 
intensyvinimo poreikis 

Status quo 

 

Siūlymai  
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būti naujos, sukurtos tikslingai, viso etato (nepilnos 
dienos darbo vietos turi būti konvertuojamos į pilnos 
dienos darbo vietas). 

• Tobulinti priežastingumo ryšius tarp priemon÷s – 
uždavinio užimtumo steb÷senos rodiklių. 

• Užimtumui esant vienam iš svarbiausių socialin÷s ir 
ekonomin÷s gerov÷s matų, siūlytina priemonių, kurių 
įgyvendinimo efektas užimtumui yra netiesioginis (pvz., 
priemon÷s „Kontroliuojantysis fondas daugiabučiams 
namams modernizuoti“) atveju tobulinti mikroduomenų, 
kurių pagrindu v÷liau būtų galima atlikti poveikio 
užimtumui vertinimus, rinkimą.  

 

▪ Antra, išpl÷sti užimtumo steb÷seną. 
 

• Planuojant užimtumo rodiklius ERPF / SF finansuojamose 
srityse, juos integruoti tose priemon÷se, kurių galutinis 
tikslas – paslaugų (produktų) teikimas (pvz., jeigu 
atnaujinta socialin÷ infrastruktūra bus naudojama 
naujoms ar naujos kokyb÷s paslaugoms teikti), pagal 
kurias remiama aukštą prid÷tinę vertę kuriančios 
infrastruktūros baz÷s pl÷tra, remiamos įmon÷s ir, 
atitinkamai, žmonių įdarbinimo poreikis tokiomis projekto 
veiklomis sukurtiems rezultatams eksploatuoti yra didelis. 

• Tokius rodiklius siūlytina numatyti kaip rezultato lygio 
papildomus rodiklius.  

• Plačiau integruoti rodiklį, matuojantį išlaikytas darbo 
vietas. Išlaikytas darbo vietas ypač aktualu steb÷ti ŽIPVP 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių atveju.  

• wpvi.ltViešosios  
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