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ĮVADAS

Vertinimo
aplinka

Ar bus pasiekti Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos tikslai,
priklauso nuo valstyb÷se nar÷se sukurtų valdymo ir kontrol÷s
sistemų
efektyvumo.
Kadangi
ES
sanglaudos
politiką
įgyvendinančių programų valdymas yra ES valstybių narių
kompetencija1, taikomi ES sanglaudos politikos įgyvendinimo
mechanizmai nacionaliniu lygmeniu skiriasi. 2000–2006 m.
laikotarpiu ES struktūrin÷s paramos projektams atrinkti įvairiose
šalyse buvo naudojamos skirtingos alternatyvos (integruota,
sugretinta, diferencijuota)2.
Tačiau po 2006 m. ES sanglaudos politikos reformos visų valstybių
narių ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemos susidūr÷
su naujais iššūkiais: pirma, užtikrinti projektų kokybę ir atitikimą
strateginiams tikslams bei suplanuotiems rodikliams (angl.
quantified targets); antra, efektyviai įsisavinti struktūrinę paramą
taikant supaprastintas procedūras ir užtikrinant jų skaidrumą3. Šie
iššūkiai aktualūs ir ES struktūrin÷s paramos administravimo
sistemai Lietuvoje.

Vertinimo
reiškinys

Projektų atranka yra vienas svarbiausių ES struktūrin÷s paramos
įgyvendinimo klausimų. Lietuvoje įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų programas iš esm÷s pereita prie ES struktūrin÷s paramos
l÷šų planavimo4, pagrįsto Lietuvoje veikiančia strateginio
planavimo sistema, kai
naudojamasi esamais planavimo
dokumentais ir mechanizmais viešiesiems projektams įgyvendinti.
Valstyb÷s projektų planavimo būdu 2007–2013 m. numatyta
paskirstyti maždaug 67 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų.
Patį valstyb÷s projektų planavimą panaudojant ES struktūrin÷s
paramos l÷šas sudaro (žr.
1 pav.):
- planavimo
dokumentų
rengimas,
atnaujinimas
ar
pasirinkimas;
- valstyb÷s projektų sąrašo parengimas ir patvirtinimas.

1

2

3

4

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, kuriame nustatytos bendrosios
nuostatos d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei
panaikintas Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, numatyta, kad: „Vadovaujanti institucija atsako už
veiksmų programos valdymą ir įgyvendinimą, laikantis patikimo finansų valdymo principo, ir visų pirma:
a) užtikrina, kad veiksmai finansavimui būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programai taikytinais
kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias Bendrijos ir nacionalines
taisykles.“
Integruotoje sistemoje tos pačios institucijose priima sprendimus d÷l ES struktūrin÷s paramos ir
nacionalinių biudžeto l÷šų paskirstymo kartu, sugretintoje sistemoje sprendimų pri÷mimo procesai yra
koordinuojami, diferencijuotoje – sprendimų pri÷mimas d÷l ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinių l÷šų
paskirstymo vyksta atskirai. Bachtler John et al. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes
2000-06 Co-financed by ERDF, The Management and Implementation of Cohesion Policy (ERDF) in the
EU25, 2000-06. European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom,
October 2008.
Martin Ferry, Frederike Gross, John Bachtler and Irene McMaster, „Turning Strategies into Projects: the
implementation of 2007-13 Structural Funds programmes“, IQ-Net Thematis Paper No. 20(2), IQ-Net
Phase III Conference, Magdeburg, 18-20 June 2007.<www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQNet_Reports(Public)/ThematicPaper20(2)Final.pdf> [Žiūr÷ta 2009-03-20].
Maždaug 78 proc. Lietuvai skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų 2007–2013 m. numatyta paskirstyti
taikant valstyb÷s ir regionų projektų planavimo procedūrą.
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1 pav. ES struktūrin÷s paramos ir valstyb÷s projektų planavimo ciklai

Šaltinis: sudaryta autorių.

Valstyb÷s projektų planavimas atliekamas baigiant programuoti ES
struktūrinių fondų paramą ir rengiantis ją įgyvendinti Lietuvoje.
Tačiau valstyb÷s projektų planavimas tęsiasi ir įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas, nors šio reiškinio svarba maž÷s
programinio laikotarpio pabaigoje.
Vertinimo
objektas

Vertinimo tikslas
ir uždaviniai

Valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas, tinkamumo ir
efektyvumo vertinimo objektas yra Lietuvos strateginio planavimo
sistema bei 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų
priemon÷s, įgyvendinamos valstyb÷s projektų planavimo būdu.
Vertinimo paslaugų tikslas – tobulinti valstyb÷s projektų planavimo
taikymą įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir
planuojant bei įsisavinant ES l÷šas. Jo buvo siekiama atliekant
vertinimą, parengiant vertinimo ataskaitą ir pristatant rezultatus
tikslin÷ms grup÷ms.
Svarbiausi vertinimo uždaviniai yra du:
•
•

Vertinimo
rezultatai

įvertinti esamos strateginio planavimo sistemos efektyvumą
detaliai išanalizuojant valstyb÷s projektų planavimą;
įvertinti, kaip valstyb÷s projektų planavimas, taikomas
įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas, veikia ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumą.

Siekiant vertinimo tikslo ir įgyvendinant vertinimo uždavinius buvo
parengta vertinimo ataskaita. Ji apima:
1) esamos strateginio planavimo sistemos tinkamumo ir
efektyvumo vertinimą bei detalią valstyb÷s projektų
planavimo analizę;
2) valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas, daromos įtakos ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumui, vertinimą;
3) pagrįstas išvadas pagal detalius vertinimo klausimus;
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4) kokybiškas ir išvadomis pagrįstas rekomendacijas, kaip
tobulinti valstyb÷s projektų planavimą bei jo taikymą
įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir
planuojant ES l÷šas 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos
laikotarpiui.
Vertinimo ataskaitos
struktūra

Vertinimo rezultatai ataskaitoje pateikiami pagal šią struktūrą:

-

-

įvade pateikiama informacija apie šio vertinimo objektą,
tikslus ir uždavinius, vertinimo atlikimo laiką, vertinimo
ataskaitos struktūrą;
pirmajame ataskaitos skyriuje pateikiama informacija apie
vertinimo klausimus, analiz÷s pagrindą ir metodiką,
vertinimo procesą;
antrajame skyriuje nagrin÷jama ES valstybių narių
planavimo patirtis ES struktūrinių fondų ir kitų biudžeto l÷šų
srityje;
trečiajame skyriuje nagrin÷jamas strateginis planavimas ir
valstyb÷s projektų planavimas Lietuvoje;
išvadų ir rekomendacijų skyriuje apibendrinami vertinimo
rezultatai, pateikiami atsakymai į vertinimo klausimus ir
išd÷stomos
rekomendacijos,
kaip
spręsti
nustatytas
problemas;
ataskaitos prieduose pateikiamos valstyb÷s projektų
planavimo atvejo studijos užsienio šalyse (Airijoje ir
Portugalijoje) ir Lietuvoje (ES struktūrin÷s paramos
vertinimo ir administracinių geb÷jimų stiprinimo).

Kartu su vertinimo ataskaita buvo parengtos jos santraukos lietuvių
ir anglų kalbomis.
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1. VERTINIMO METODIKA

1.1. Valstyb÷s projektų planavimo
analiz÷s pagrindas ir metodai
Valstyb÷s projektų planavimo, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. veiksmų programas, paskirtis – pagal strateginio
planavimo dokumentus sudaryti valstyb÷s projektų sąrašus. Tod÷l
valstyb÷s projektų planavimas susijęs tiek su ES struktūrin÷s
paramos administravimo sistema, tiek su strateginio planavimo
sistema. Tačiau abi šios sistemos yra platesn÷s valstyb÷s valdymo
sistemos dalis, kurios politiniai prioritetai ir finansin÷ aplinka daro
įtaką valstyb÷s projektų planavimui. (žr. 2 pav.).
2 pav. Valstyb÷s projektų planavimo sistema ir jos aplinka

Valdymo aplinka

Politiniai prioritetai

Strateginio valdymo sistema

Veiksmų
programos

Valstyb÷s projektų
planavimas
Turinys
Procesas
Geb÷jimai

Projektų
sąrašas

Finansin÷ aplinka

ES SF administravimo sistema

Šaltinis: sudaryta autorių.

Sistemų analiz÷

5

Atsižvelgiant į tai, kad nagrin÷jama valstyb÷s projektų planavimo
sistema ir jos santykis su kitomis sistemomis, šioje vertinimo
ataskaitoje naudojama sistemų analiz÷5. Sistema yra suvokiama
kaip integruota sąveikaujančiųjų dalių visuma. Šioje ataskaitoje
analizuojama valstyb÷s projektų planavimo sistema turi būti
suprantama kaip: 1) socialin÷ sistema, kuri apima institucijas, jų
darbuotojus ir tarpusavio ryšius, įvairias tvarkas bei procesus; 2)
taip pat kaip atvira sistema, kuriai didelę įtaką daro įvairūs aplinkos
veiksniai (politiniai, finansiniai, t. t.). Tokioms socialin÷ms
sistemoms būdinga tai, jog jos siekdamos pusiausvyros prisitaiko
prie besikeičiančios aplinkos. Valstyb÷s projektų planavimo
sistemos vertinimas yra pagrįstas šios sistemos dalių, jų tarpusavio
sąveikos ir sąveikos su aplinka analize.

Sistemų analiz÷ vis dažniau taikoma socialinių mokslų srityje ir atliekant viešosios politikos vertinimus.
Vienas iš pavyzdžių – knyga C. Pollitt, S. van Thiel, and V. Homburg (eds), New Public Management in
Europe: adaptations and alternatives, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2007.
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Vertinimo
pagrindas

Planavimas gali būti vertinamas kaip procesas arba kaip rezultatas
(žr.
3 pav.). Šioje ataskaitoje daugiausia vertinamas valstyb÷s projektų
planavimo procesas, taip pat atsižvelgiama į planavimo rezultatus
valstyb÷s projektų sąrašų sudarymo prasme, nuo kurių priklauso
ES paramos sutarčių sudarymas (ES paramos l÷šų įsisavinimo
klausimas), bei valstyb÷s projektų kokyb÷s prasme, nuo kurių
priklauso projektų kokyb÷ (ES paramos veiksmingo panaudojimo
klausimas).
Tačiau
pastarasis
aspektas
daugiausia
buvo
nagrin÷jamas atliekant Lietuvos atvejo studijas.
3 pav. Planavimo vertinimo sritys

Šaltinis: sudaryta autorių.

Valstyb÷s projektų planavimas gali vykti dviem būdais: valstyb÷s
projektų sąrašas gali būti sudaromas „iš viršaus žemyn“, remiantis
kokybiškais strateginio planavimo dokumentais, arba „iš apačios
aukštyn“, remiantis atitinkamu planavimo procesu (žr. 4 pav.).
4 pav. Planavimas „iš viršaus žemyn“ ir „iš apačios aukštyn“

TURINYS:
kokybiški
strateginiai
dokumentai

PLANAVIMAS

PROCESAS:
tinkamos
planavimo
procedūros

Šaltinis: sudaryta autorių.

Valstyb÷s projektų planavimo modelyje, kuris buvo sudarytas
Finansų ministerijoje 2007–2013 m. programinio laikotarpio
pradžioje, buvo numatytas valstyb÷s projektų sąrašo sudarymas „iš
viršaus žemyn“, remiantis strateginiais dokumentais. Tačiau
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rengiantis įgyvendinti ar įgyvendinant 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos veiksmų programas ministerijose ir(-ar)
kitose institucijose valstyb÷s projektai dažnai buvo atrenkami „iš
apačios aukštyn“ būdu, planavimo proceso metu vykdant
potencialių pareišk÷jų apklausas, organizuojant išankstinius
kvietimus ir (ar) projektų atrankas. Tod÷l valstyb÷s projektų
planavimo vertinimo metu buvo analizuojama šių projektų
planavimo praktika ministerijose ir(-ar) kitose institucijose6.
S÷kmingo
planavimo
sąlygos

Apibendrinant valstyb÷s projektų planavimo analiz÷s pagrindo dalį
svarbu išskirti svarbias s÷kmingo planavimo sąlygas. Jos
išd÷stomos toliau.

-

-

-

-

6

Kokybiškas strateginis pagrindas. Strateginių dokumentų
kokyb÷ daro tiesioginę įtaką visam planavimo procesui ir jo
rezultatui. Tinkamai suformuluoti strateginių dokumentų
tikslai, uždaviniai ir jų vertinimo kriterijai ar steb÷senos
rodikliai, tinkamas priemonių arba projektų planas leidžia
greitai atrinkti projektus, kurie gal÷tų būti finansuojami iš
ES struktūrin÷s paramos.
Tinkamas planavimo procesas. Norint pasiekti gerų
planavimo rezultatų reikalinga efektyviai organizuoti
planavimo procesą. Tai ypač aktualu nesant kokybiškų
strateginio
planavimo
dokumentų,
kuriuose
būtų
pateikiamas preliminarus priemonių ar projektų sąrašas.
Taip pat aktualu valstyb÷s projektų planavimo skaidrumas,
kurio galima pasiekti taikant valstyb÷s projektų planavimo
aprašus ir kitas procedūras.
Viešojo administravimo institucijų ir jų darbuotojų
paj÷gumas. Jis gali būti apibr÷žiamas kiekybine ir kokybine
prasme.
Kiekybinis
paj÷gumas
reiškia
pakankamą
darbuotojų skaičių atsakingose institucijose, kokybinis
paj÷gumas susijęs su jų darbuotojų kompetencija ir
motyvacija. Planuojant valstyb÷s projektus ypač aktualūs
programų ar projektų portfelio valdymo ir analitiniai
paj÷gumai (jie suprantami kaip geb÷jimai spręsti sud÷tingas
problemas ir teikti jų sprendimus, pagrįstus pasiekiama
teorine bei empirine informacija). Be to, valstyb÷s projektų
planavimo procese svarbus glaudus bendradarbiavimas tarp
už valdymo sritį atsakingos, tarpin÷s ir įgyvendinančiosios
institucijų, taip pat pareišk÷jų. Toks bendradarbiavimas
užtikrina parengtų projektų kokybę ir trumpesnį, nei taikant
projektų konkurso procedūrą, laiką nuo pasiūlymo teikti
paraišką iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymo.
Tinkamas valstyb÷s politikos įgyvendinimo modelis. Ši
paskutin÷ sąlyga yra svarbi, nes projektų atrankos būdas ir
jo taikymas priklauso nuo politikos įgyvendinimo logikos.
Pavyzdžiui, jeigu vadovaujamasi rinkos ir kvazi-rinkos
principais teikiant tam tikras paslaugas (pvz., švietimo),

2007 m. spalio 17 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1139 patvirtintos Atsakomyb÷s ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategija ir veiksmų programas, taisykl÷s nustato, kad už valstyb÷s projektų planavimą yra atsakingos
ministerijos ir kitos institucijos, pagal kompetencijas atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų
l÷šų ūkio sektorius. Atliekant vertinimą, buvo analizuojamos tik tos institucijos, kurių padaliniams buvo
deleguotos tarpinių institucijų funkcijos, kadangi šios institucijos tur÷jo pasitvirtinusios valstyb÷s
projektų planavimo tvarkos aprašus, kuriuose reglamentuojamas valstyb÷s projektų planavimo procesas
ir atsakingi padaliniai. Dalyje šių institucijų už valstyb÷s projektų planavimą buvo atsakingi padaliniai,
atliekantys tarpinių institucijų funkcijas.
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projektų atrankai labiau tinka konkursas. Ir atvirkščiai –
jeigu vadovaujamasi centrin÷s valdžios įsakymų ir kontrol÷s
(angl. command-and-control) principais, valstyb÷s projektų
planavimas yra tinkamas projektų atrankos būdas.
Atliekant valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas,
tinkamumo ir efektyvumo vertinimą, buvo įvertinta, ar Lietuvoje
veikianti valstyb÷s projektų planavimo sistema atitinka šias
sąlygas (žr. 5 pav.), ir pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti
valstyb÷s projektų planavimą.
5 pav. Integruotas valstyb÷s projektų planavimo vertinimo modelis

Strateginis
pagrindas

Veiklos procesas

Paj÷gumai

Įsakymai
ir kontrol÷

Delegavimas ir
skaidrumas

Kvazi-rinkos

Šaltinis: sudaryta autorių pagal M. Barber. Instruction to Deliver: Fighting to
Transform Britain‘s Public Services. Politicos, 2008.

Vertinimo
metodai

Valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas, tinkamumo ir
efektyvumo vertinimo metu buvo taikomas mišrus kokybiniskiekybinis tyrimo būdas. Jis ap÷m÷ šiuos kiekybinius ir kokybinius
tyrimo metodus:
- pirminių ir antrinių šaltinių analizę;
- interviu;
- apklausą;
- politikos analiz÷s metodus (stiprybių, silpnybių, galimybių,
gr÷smių (SSGG) analizę, sugretinimą, gerosios praktikos
pavyzdžių nustatymą);
- atvejo studijas;
- fokusuotą grupinę diskusiją.
Šie vertinimo metodai leido atsakyti į pagrindinius ir papildomus
vertinimo klausimus (žr. 1 lent.). Vertinimo metodų įvairov÷
užtikrino duomenų patikimumą ir kokybę. Vertinimo rezultatams
pagrįsti buvo naudojami šie informacijos šaltiniai: pirminiai
(interviu su atsakingų institucijų atstovais, ES teis÷s aktai, kuriuose
reglamentuojamas
struktūrin÷s
paramos
panaudojimas
ir
administravimas) ir antriniai šaltiniai (tyrimai, studijos, ataskaitos
ir kt.). Atvejo studijoms parengti buvo naudojama pirminių ir
antrinių šaltinių analiz÷, paimti interviu iš už ES struktūrin÷s
paramos panaudojimą atsakingų institucijų atstovų.
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1.2. Valstyb÷s projektų planavimo
vertinimo klausimai
Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi vertinimo klausimais,
išd÷stytais 1 lentel÷je. Joje pateikiami pagrindiniai ir detalūs
vertinimo klausimai pagal du vertinimo uždavinius. Toliau
pateikiami svarbiausi vertinimo klausimai.
1. Ar efektyviai veikia strateginio planavimo sistema?
2. Ar tinkamas ir efektyvus valstyb÷s projektų planavimas?
Kaip jį galima optimizuoti/supaprastinti?
3. Ar visose veiksmų programų priemon÷se, kur taikomas
valstyb÷s projektų planavimo būdas, šis būdas yra
tinkamiausias ir efektyviausias, siekiant veiksmų programų
strateginių tikslų?
4. Ar veiksmų programų priemon÷ms (kuriose taikomas
valstyb÷s projektų planavimo būdas) planuoti yra sukurtas
pakankamas strateginis pagrindas, leidžiantis sudaryti
tinkamus ir pagrįstus valstyb÷s projektų sąrašus?
5. Ar ministerijų ir/ar kitų valstyb÷s institucijų patvirtinti
valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai bei nustatytos
planavimo procedūros užtikrina tinkamą valstyb÷s projektų
planavimą?
6. Ar tinkamai ir efektyviai planuojamos Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros
veiksmų
programos
(ŽIPVP)
4
prioriteto
„Administracinių
geb÷jimų
stiprinimas
ir
viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ priemon÷s?
7. Kaip turi būti gerinamas veiksmų programų ES struktūrin÷s
paramos vertinimo priemonių planavimas?
Lentel÷je kartu su vertinimo klausimais yra nurodomos vertinimo
veiklos ir metodai.
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1 lent. Vertinimo uždaviniai, vertinimo klausimai, veiklos ir metodai
Pagrindiniai vertinimo klausimai

Detalūs vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos

Vertinimo metodai

1 uždavinys: įvertinti esamos strateginio planavimo sistemos efektyvumą, detaliai išanalizuojant valstyb÷s projektų planavimą
1. Ar efektyviai veikia strateginio
planavimo sistema?

2. Ar tinkamas ir efektyvus
valstyb÷s projektų planavimas? Kaip
jį galima optimizuoti/supaprastinti?

1.1. Kokia yra strateginio planavimo sistemos
struktūra? Ar ji pakankamai išbaigta ir pagrįsta?
1.2. Kaip suderinti įvairios trukm÷s strateginiai
dokumentai/strategijos? Kaip jie suderinti su
finansavimo šaltiniais?
1.3. Ar tinkama ir suderinta steb÷senos rodiklių
hierarchija?
1.4. Kaip veikia strateginio planavimo sistema?
Kokie jos privalumai ir trūkumai?
1.5. Kaip būtų galima patobulinti dabartinę
strateginio planavimo sistemą?

-

ES valstybių narių strateginio planavimo
patirties apžvalga.

-

Tyrimų ir vertinimų strateginio planavimo ir
valdymo srityje Lietuvoje apžvalga.

-

Gerosios planavimo
pateikimas.

2.1. Ar tinkamai ir pakankamai reglamentuotas
valstyb÷s projektų planavimas?
2.2. Kokiais kriterijais vadovaujantis atrenkami
valstyb÷s projektai? Kuo remiantis pasirenkami ir
nustatomi kriterijai?
2.3. Ar į valstyb÷s projektų sąrašus patenka tik tie
projektai, kurie geriausiai atitinka strateginio
planavimo principus?
2.4. Ar pakankamai ir kaip pagrindžiama valstyb÷s
projektų vert÷?

-

ES valstybių narių ES struktūrin÷s paramos
planavimo patirties apžvalga.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo ES-10
valstyb÷se nar÷se apklausa.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo Airijoje
atvejo studija.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo
Portugalijoje atvejo studija.

-

Valstyb÷s projektų planavimo
reglamentavimo ir atrankos Lietuvoje
analiz÷.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

-

Gerosios planavimo praktikos pavyzdžių
pateikimas.

-

Pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷

Lietuvos strateginio planavimo dokumentų,
reglamentavimo ir procesų analiz÷.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už strateginį planavimą ir
taikančių
valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

Fokusuota grupin÷ diskusija d÷l
strateginio planavimo ir valstyb÷s
projektų planavimo tobulinimo.

-

Politikos analiz÷s metodai: SSGG,
sugretinimas, gerosios praktikos
pavyzdžių nustatymas.

-

Pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷.

-

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

-

Fokusuota grupin÷ diskusija d÷l
strateginio planavimo ir valstyb÷s
projektų planavimo tobulinimo.

-

Politikos analiz÷s metodai: SSGG,
sugretinimas, gerosios praktikos
pavyzdžių nustatymas.

praktikos

pavyzdžių

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už strateginį planavimą ir
taikančių valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

ES-107 valstybių narių apklausa.
Airijos ir Portugalijos atvejo studijos,
parengtos remiantis pirminių ir antrinių
šaltinių apžvalga ir interviu su Airijos ir
Portugalijos atsakingų institucijų
atstovais, kuriuos atliko projekto
pagrindiniai užsienio ekspertai.

2 uždavinys: įvertinti, kaip valstyb÷s projektų planavimas, taikomas įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas, daro įtaką ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumui
3. Ar visose veiksmų programų
priemon÷se, kur taikomas valstyb÷s
projektų planavimo būdas, šis būdas
yra tinkamiausias ir efektyviausias
siekiant veiksmų programų
strateginių tikslų?
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3.1. Ar valstyb÷s projektų planavimo metodas
tinkamiausias ir efektyviausias visose 2007–
2013 m. veiksmų programų priemon÷se palyginti
su kitais projektų atrankos būdais (regioniniu
planavimu ir konkursu)?

-

-

Valstyb÷s projektų planavimo įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas
dokumentų, reglamentavimo ir procesų
analiz÷.

-

Pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷.

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų

-

Fokusuota grupin÷ diskusija d÷l

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

ES-10 sudaro Vidurio, Rytų Europos ir Baltijos šalys, įstojusios į ES 2004 m. (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slov÷nija, Vengrija).

Pagrindiniai vertinimo klausimai

Detalūs vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos

Vertinimo metodai

už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

4. Ar veiksmų programų priemon÷ms
(kuriose taikomas valstyb÷s projektų
planavimo būdas) planuoti yra
sukurtas pakankamas strateginis
pagrindas, leidžiantis sudaryti
tinkamus ir pagrįstus valstyb÷s
projektų sąrašus?

5. Ar ministerijų ir/ar kitų valstyb÷s
institucijų patvirtinti valstyb÷s
projektų planavimo tvarkos aprašai
bei nustatytos planavimo procedūros
užtikrina tinkamą valstyb÷s projektų
planavimą?

6. Ar tinkamai ir efektyviai
planuojamos ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų

4.1. Kokie planavimo dokumentai naudojami
valstyb÷s projektams pagrįsti (nauji ar esami
dokumentai, strateginio planavimo sistemos ar
specialūs dokumentai)?
4.2. Ar naudojami strateginio planavimo
dokumentai yra kokybiški (juose nustatyti aiškūs
tikslai ir uždaviniai, priežiūros rodikliai/vertinimo
kriterijai, t. t.)?
4.3. Ar ministerijos ir/ar kitos atsakingos
institucijos yra paj÷gios sukurti ir/ar naudoti
strateginį pagrindą valstyb÷s projektams planuoti?

5.1. Ar nustatytos tinkamos procedūros
(ministerijų ir/ar kitų valstyb÷s institucijų
patvirtinti valstyb÷s projektų planavimo tvarkos
aprašai bei nustatytos planavimo procedūros)
valstyb÷s projektų planavimui?
5.2. Kaip šios procedūros taikomos ministerijose
ir/ar kitose valstyb÷s įstaigose: t. y. rengiamas,
derinamas ir tvirtinamas valstyb÷s projektų
sąrašas?
5.3. Kaip vyksta valstyb÷s projektų sąrašo
sudarymo procesas, kokia yra ministerijų ir/ar kitų
valstyb÷s institucijų atsakomyb÷, kaip
bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis ar
galimais paraiškų teik÷jais?

6.1. Ar yra tinkamos ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo ES-10
valstyb÷se nar÷se apklausa.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo Airijoje
atvejo studija.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo
Portugalijoje atvejo studija.

strateginio planavimo ir valstyb÷s
projektų planavimo tobulinimo.

-

ES-10 valstybių narių apklausa.

-

Politikos analiz÷s metodai: SSGG,
sugretinimas, gerosios praktikos
pavyzdžių nustatymas.

-

Pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷.

-

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

-

Fokusuota grupin÷ diskusija d÷l
strateginio planavimo ir valstyb÷s
projektų planavimo tobulinimo.

Airijos ir Portugalijos atvejo studijos,
parengtos remiantis pirminių ir antrinių
šaltinių apžvalga ir interviu su
atsakingų institucijų atstovais.

-

Lietuvos strateginio planavimo dokumentų,
reglamentavimo ir procesų analiz÷.

-

Valstyb÷s projektų planavimo įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas
dokumentų, reglamentavimo ir procesų
analiz÷.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už strateginį planavimą ir taikančių
valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo ES-10
valstyb÷se nar÷se apklausa.

-

ES-10 valstybių narių apklausa.

-

Valstyb÷s projektų planavimo įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas
dokumentų, reglamentavimo ir procesų
analiz÷.

-

Pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷.

-

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

-

ES-10 valstybių narių apklausa.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už strateginį planavimą ir taikančių
valstyb÷s projektų planavimą, atstovais.

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už strateginį planavimą ir
taikančių valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

Interviu su Lietuvos institucijų,
atsakingų už strateginį planavimą ir
taikančių valstyb÷s projektų
planavimą, atstovais.

-

Pokalbiai su Lietuvos institucijų, atsakingų
už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais;

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo ES-10
valstyb÷se nar÷se apklausa.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo Airijoje
atvejo studija.

-

ES struktūrin÷s paramos planavimo
Portugalijoje atvejo studija.

-

Politikos analiz÷s metodai: SSGG,
sugretinimas, gerosios praktikos
pavyzdžių nustatymas.

-

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

-

Atvejo studija, parengta remiantis
pirminių ir antrinių šaltinių analize ir
interviu su VRM atstovu (-e).

Airijos ir Portugalijos atvejo studijos,
parengtos remiantis pirminių ir antrinių
šaltinių apžvalga ir interviu su
atsakingų institucijų atstovais.
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Pagrindiniai vertinimo klausimai

Detalūs vertinimo klausimai

stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ priemon÷s?
Ką reik÷tų patobulinti?

priemon÷s?
6.2. Ar efektyviai planuojamos ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“
priemon÷s?
6.3. Ką reik÷tų patobulinti ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“
priemon÷se?

7. Kaip turi būti gerinamas veiksmų
programų ES struktūrin÷s paramos
vertinimo priemonių planavimas?

7.1. Ar yra tinkamos ES struktūrin÷s paramos
vertinimo priemon÷s? Ar jos efektyviai
planuojamos, kaip galima jas patobulinti?
7.2. Kaip vyksta ES struktūrin÷s paramos
vertinimo planų rengimo procesas? Ar vertinimo
planai atitinka strateginius tikslus, už vertinimą
atsakingų institucijų poreikius?

Vertinimo veiklos

Vertinimo metodai

atvejo studija.

-

Visų 2007–2013 m. veiksmų programų ES
struktūrin÷s paramos vertinimo priemonių
planavimo atvejo studija.

-

Atvejo studija, parengta remiantis
dokumentų pirminių ir antrinių šaltinių
analize ir interviu su LR finansų
ministerijos Vertinimo skyriaus atstovu
(-e).
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1.3. Valstyb÷s projektų planavimo
vertinimo procesas
Vertinimo
etapai

Valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013
m. veiksmų programas ir planuojant l÷šas, tinkamumo ir
efektyvumo vertinimo procesą sudaro trys pagrindiniai etapai:
I.

Įvadinis etapas, kurio metu buvo patikslinta vertinimo
metodika, atlikta pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių
apžvalga, parengti interviu ir apklausos klausimynai ir
atvejo studijų šablonai;

II. Tarpinis etapas, kurio metu buvo vykdomos pagrindin÷s
vertinimo veiklos:
-

ES valstybių narių planavimo patirties analiz÷;

-

Lietuvos
strateginio
efektyvumo analiz÷;

-

Valstyb÷s projektų planavimo įgyvendinant 2007–2013
m. veiksmų programas tinkamumo ir efektyvumo
analiz÷.

planavimo

tinkamumo

ir

Vykdant šias veiklas buvo atlikta nuodugni reglamentavimo
analiz÷, įvykdyta interviu programa su Lietuvos institucijų
atstovais, atsakingais už strateginį planavimą ir valstyb÷s
projektų planavimą, įvykdyta ES-10 valstybių narių
vadovaujančių institucijų apklausa. Remiantis atlikta
analize buvo parengta tarpin÷ vertinimo ataskaita, kurioje
buvo pateikti tarpiniai vertinimo rezultatai ir preliminarios
išvados d÷l valstyb÷s projektų planavimo tinkamumo ir
efektyvumo.
III. Baigiamasis etapas, kurio metu buvo patikslinti vertinimo
rezultatai ir parengtos galutin÷s vertinimo išvados ir
rekomendacijos
d÷l
valstyb÷s
projektų
planavimo
tobulinimo, kurios yra pateikiamos šioje vertinimo
ataskaitoje. Kartu su vertinimo ataskaita buvo parengtos
santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tikslin÷ grup÷

Vertinimo ataskaita yra skirta tikslinei grupei – institucijų
atstovams, atsakingiems už valstyb÷s projektų planavimą ir ES
struktūrin÷s paramos planavimą, administravimą ir įsisavinimą. Be
to, ši vertinimo ataskaita bus naudinga visoms strateginio
planavimo tobulinimu suinteresuotoms institucijoms (žr. tekstą
m÷lyname fone).
Strateginio planavimo tikslin÷ grup÷ apima atstovus iš 15
institucijų (po vieną atstovą iš kiekvienos institucijos):
– Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausyb÷s kanceliarijos (kuri šio
vertinimo atlikimo metu buvo reorganizuota ir tapo Ministro
Pirmininko tarnyba);
– LR finansų ministerijos (FM);
– 13 kitų ministerijų (LR aplinkos (AM), LR energetikos (EM), LR
krašto apsaugos (KAM), LR kultūros (KM), LR socialin÷s apsaugos
ir darbo (SADM), LR susisiekimo (SM), LR sveikatos apsaugos
(SAM), LR švietimo ir mokslo (ŠMM), LR teisingumo (TM), LR
užsienio reikalų (URM), LR ūkio (ŪM), LR vidaus reikalų (VRM),
LR žem÷s ūkio (ŽŪM)).
Valstyb÷s projektų planavimo tikslin÷ grup÷ sudaryta iš 16
institucijų atstovų (po vieną atstovą iš kiekvienos
institucijos):
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– Koordinuojančiosios institucijos (FM);
– Vadovaujančiosios institucijos (FM);
– 8 tarpinių institucijų (AM, SADM, SM, SAM, ŠMM, ŪM, IVPK,
VRM);
– 6 įgyvendinančių institucijų (Centrin÷s projektų valdymo
agentūros (CPVA), Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA),
Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros (ESFA),
Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA), Transporto
investicijų direkcijos (TID), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA)).
Svarbiausios socialinių-ekonominių partnerių įstaigos gal÷tų
būti:
– Verslo partneriai (pvz., Lietuvos pramon÷s, prekybos ir amatų
rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos
verslo darbdavių konfederacija, asociacija „Žinių ekonomikos
forumas“, kt.);
– Nevyriausybin÷s organizacijos (pvz., Lietuvos aplinkosauginių
nevyriausybinių organizacijų koalicija, kt.);
– Profesin÷s sąjungos (pvz., Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija, Lietuvos profesin÷ sąjunga „Solidarumas“,
Lietuvos darbo federacija, kt.).

Vertinimo
projekto
renginiai

Vertinimo turiniui, eigai, rezultatams pristatyti ir išvadoms bei
pasiūlymams d÷l valstyb÷s projektų planavimo tobulinimo aptarti
buvo suplanuoti 3 renginiai (fokusuota grupin÷ diskusija, mokymo
renginys ir baigiamasis renginys vertinimo rezultatams pristatyti),
į kuriuos buvo kviečiami tikslin÷s grup÷s ir kitų institucijų atstovai.
1. Fokusuota grupin÷ diskusija
2009 m. rugs÷jo 11 d. FM įvyko fokusuota grupin÷ diskusija
„Strateginis planavimas ir ES struktūrin÷s paramos planavimas
Lietuvoje: situacijos analiz÷ ir tobulinimo galimybių paieška.“ Iš
viso fokusuotoje grupin÷je diskusijoje dalyvavo 26 tikslin÷s grup÷s
atstovai. Šios diskusijos rezultatai prisid÷jo prie tarpinių vertinimo
išvadų formulavimo.
2. Strateginio planavimo ir valstyb÷s projektų planavimo mokymo
renginys
2009 m. gruodžio 22 d. Veiksmų programų valdymo komiteto
pos÷džio metu buvo surengtas tarpinių vertinimo rezultatų
pristatymo ir valstyb÷s projektų planavimo mokymo renginys.
Mokymo renginys buvo interaktyvaus pobūdžio. Jo metu buvo
pristatomi, gerosios planavimo praktikos pavyzdžiai, keičiamasi
patirtimi, aktyviai diskutuojama.
3. Baigiamasis renginys vertinimo rezultatams pristatyti
Baigiamasis projekto renginio metu, buvo pristatyti galutiniai
vertinimo rezultatai: vertinimo ataskaitos išvados bei siūlomos
rekomendacijos. Tikimasi, kad vertinimo renginiai užtikrins
tikslin÷s grup÷s ir kitų suinteresuotųjų pusių informuotumą,
prisid÷s prie jų geb÷jimų ugdymo valstyb÷s projektų planavimo
srityje.
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2. ES VALSTYBIŲ NARIŲ PLANAVIMO PATIRTIES
ANALIZö

2.1. ES šalių strateginio planavimo
sistemų analiz÷
Šiame skyriuje pateikiama ES valstybių, kuriose įdiegtos
pažangios veiklos valdymo sistemos (Jungtin÷s Karalyst÷s,
Švedijos, Suomijos, Olandijos, Airijos), taip pat Portugalijos ir
Lenkijos strateginio planavimo sistemų apžvalga. Valstybių
pasirinkimas kitų ES šalių patirties apžvalgai aiškintinas tuo, kad
pažangias veiklos valdymo sistemas turinčių valstybių (tarp jų ir
Airijos) patirtis gali būti naudinga tobulinant strateginį planavimą
Lietuvoje8. Portugalija ir Lenkija buvo pasirinktos tod÷l, kad
atsakant į vieną iš vertinimo klausimų buvo atliekamos
Portugalijos atvejo studija ir ES-10 (tarp jų ir Lenkijos) valstybių
narių už ES struktūrin÷s paramos panaudojimą atsakingų
institucijų apklausa.
Centralizuotos
ir
decentralizuotos
strateginio
planavimo
sistemos

Tarp įvairių valstybių strateginio planavimo sistemų strateginių
tikslų, centrin÷s valdžios institucijų įsitraukimo, steb÷senos ir
atsiskaitymo galima pasteb÷ti nemažai panašumų. Vis d÷lto
strateginį planavimą įdiegusias valstybes galima suskirstyti į dvi
svarbiausias grupes pagal strateginio planavimo sistemų
centralizacijos
ar
decentralizacijos
laipsnį.
Pagrindin÷s
centralizuotų ir decentralizuotų strateginio planavimo sistemų
charakteristikos pateikiamos 2 lentel÷je.

2 lent. Centralizuotų ir decentralizuotų strateginio planavimo sistemų charakteristikos
Centralizuotos strateginio
planavimo sistemos

8

Decentralizuotos strateginio
planavimo sistemos

1. Tikslų ir uždavinių
nustatymas

▪ Strateginiai tikslai ir uždaviniai yra
nustatomi „iš viršaus“ (svarstymo ir
derybų su sektorin÷mis institucijomis
būdu), nuosekliai detalizuojami
atskirų institucijų veiklos planuose

▪ Didžiausia atsakomyb÷ už
institucijų strateginių tikslų ir
uždavinių nustatymą tenka
ministerijoms ar
departamentams

2. Centrin÷s valdžios
institucijų
įsitraukimas

▪ Aktyvus centrin÷s valdžios (ne tik
centrin÷s finansinio valdymo
institucijos, bet ir Ministro
Pirmininko/Kabineto biuro)
įsitraukimas, laiduojantis didesnį
Ministro Pirmininko įsitraukimą,
vadovavimą ir politinį palaikymą

▪ Atsakomyb÷ už bendrą
planavimo sistemos veikimą
dažniausiai tenka centrinei
finansinio valdymo institucijai,
Ministro Pirmininko/Kabineto
biuro įsitraukimas labiau
formalus

3. Prioritetų
steb÷sena
įgyvendinimo metu

▪ Intensyvi Vyriausyb÷s prioritetinių
tikslų įgyvendinimo steb÷sena ir
analiz÷ centrin÷s valdžios (centrin÷s

▪ Vyrauja formalios atsiskaitymo
formos (veiklos ataskaitų
rengimas)

Jungtin÷je Karalyst÷je, Švedijoje, Suomijoje ir Olandijoje veikiančias veiklos valdymo sistemas kaip
gerosios praktikos pavyzdžius analizuojant veiklos valdymo praktiką savo tyrimuose naudojo
G. Bouckaert ir J. Halligan (Managing Performance: International comparisons. London and New York:
Routledge, 2008) ir Ch. Pollit („Performance Management in Practice: a Comparatvie Study on
Executive Agencies“, 2005). 2007 m. EBPO įvykdytos apklausos rezultatai parod÷, kad Jungtin÷je
Karalyst÷je, Olandijoje, Švedijoje, Suomijoje egzistuoja gerai išpl÷totos informacijos apie veiklą
rinkimo
sistemos
(informacija
pateikiama
EBPO
tinklapyje:
<http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx>).
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finansinio valdymo institucijos ar
Ministro Pirmininko/Kabineto biuro)
lygmeniu
4. Atsiskaitymo
Parlamentui ir
Vyriausybei
reguliarumas

▪ Ministerijos ar departamentai
dažnai (2–4 kartus per metus)
atsiskaito už veiklos rezultatus tiek
Parlamentui, tiek Vyriausybei

▪ Valdžios institucijos ir įstaigos
atsiskaito Parlamentui,
Vyriausybei kartą per metus

5. Specializuoti
informaciniai
sprendimai centriniu
lygmeniu

 Veiklos rezultatams steb÷ti
kartais naudojami centralizuoti ir
specializuoti informaciniai sprendimai
centrin÷s valdžios lygmeniu



Centriniu valdžios lygmeniu
specializuoti informaciniai
sprendimai dažniausiai netaikomi

Šaltinis: sudaryta autorių pagal UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos
institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir
procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos
įgyvendinimo praktikos ataskaitą, 2009 m. liepos 30 d.

Tokiu būdu šiame skyriuje bus pristatoma Jungtin÷ Karalyst÷,
kurioje yra labiausiai centralizuota strateginio planavimo sistema,
taip pat Švedija ir Suomija bei Lenkija. Toliau bus nagrin÷jamos
šalys, kuriose taikomos mišrios (centralizuotos-decentralizuotos)
sistemos: Airija ir Portugalija. Pagaliau bus nagrin÷jama Olandija,
kur veikia decentralizuota strateginio planavimo sistema.
2.1.1. Jungtin÷s Karalyst÷s strateginio planavimo sistema
Centralizuotos
Jungtin÷s
Karalyst÷s
strateginio
planavimo
sistemos
pagrindas

Jungtin÷s Karalyst÷s strateginio planavimo sistema yra viena
labiausiai centralizuotų visoje ES. Šios šalies strateginio planavimo
sistemos pagrindas – valdžios išlaidų peržiūros ir trejiems
biudžetiniams metams rengiami viešųjų paslaugų susitarimai.
Viešųjų paslaugų susitarimuose, kuriems įgyvendinti skiriama
valstyb÷s biudžeto l÷šų, nustatomi strateginiai ir operacinio
lygmens tikslai bei uždaviniai trejiems metams. Tobulinant veiklos
valdymą Jungtin÷je Karalyst÷je buvo siekiama sumažinti
strateginių dokumentų skaičių: 1998–2007 m. viešųjų paslaugų
susitarimų skaičius sumaž÷jo nuo 400 iki 309.

Strateginių
tikslų
„nuleidimas“ iki
įstaigų lygmens

Taip pat buvo sukurta centrin÷s valdžios lygmeniu priimtų viešųjų
paslaugų susitarimų turinio „nuleidimo“ iki atskirų departamentų,
kitų padalinių ir įstaigų ir darbuotojų veiklos planų lygmens
sistema (žr. 6 pav.). Viešųjų paslaugų susitarimams įgyvendinti
departamentai ir kitos valdžios institucijos bei įstaigos rengia
vykdymo planus. Šie dokumentai detalizuojami departamentų
padalinių veiklos planuose, darbuotojų veiklos planuose ir
uždaviniuose.

Steb÷senos
rodiklių sistema

Jungtin÷je Karalyst÷je Viešųjų paslaugų susitarimuose, kurie
sudaromi kas 2–3 metus, palaipsniui mažintas produkto kriterijų
skaičius didinant padarinio kriterijų skaičių. Viešųjų paslaugų
susitarimuose, kurie buvo sudaryti 2007 m., numatyti tik
padarinio kriterijai ir siektinos padarinio kriterijų reikšm÷s. Tačiau
žemesniu lygmeniu nustatoma apie 100 steb÷senos rodiklių
ministerijų ar departamentų veiklai matuoti. Jungtin÷je Karalyst÷je
rengiami techniniai steb÷senos rodiklių priedai, kuriuose
paaiškinamas kiekvienas rodiklis10.

9

UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios institucijų
veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30 d., p. 56.
10
G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance: International comparisons, London and New York:
Routledge, 2008, 344–369; Z. Noman, „Performance Budgeting in the United Kingdom“, OECD Journal on
Budgeting, 8(1), 2008, p. 75–78.
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6 pav. Jungtin÷s Karalyst÷s strateginio planavimo sistema
Vyriausyb÷s
prioritetai
Išlaidų
peržiūra
Investicijų
biudžetas

Kitų išteklių
biudžetas

Viešųjų paslaugų
susitarimai

Technin÷s
pažymos

Vykdymo planai
Investicijų strategija
(departamentų
lygmeniu)

Departamentų
padalinių veiklos
planai

Darbuotojų veiklos
planai ir uždaviniai

Kitų įstaigų veiklos
planai

Darbuotojų veiklos
planai ir uždaviniai

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Z. Noman, „Performance Budgeting in the United Kingdom“, OECD
Journal on Budgeting, 8(1), 2008, p. 79; G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance:
International comparisons, London and New York: Routledge, 2008, p. 363.

Jungtin÷s
Karalyst÷s
strateginio
planavimo
praktikos
pranašumai ir
trūkumai

Jungtin÷s Karalyst÷s strateginio planavimo sistemai būdinga
veiksminga Vyriausyb÷s prioritetų įgyvendinimo steb÷sena, kuri
leidžia užtikrinti valstyb÷s politikos efektyvumą ir rezultatyvumą.
Ši steb÷sena pagrįsta Vyriausyb÷s prioritetais, jų pažangos
ataskaitomis, kurias rengia Vykdymo padalinys ir kurios
svarstomos Kabineto biure. Efektyvi steb÷senos sistema kartu su
įvykdytomis valstyb÷s politikos reformomis pad÷jo pasiekti
geresnių rezultatų teikiant viešąsias paslaugas piliečiams šioje
šalyje. Tai ypač būdinga tokioms sritims kaip transportas,
sveikata, švietimas, viešasis saugumas ir t. t. Efektyviai veikianti
strateginio planavimo sistema pad÷jo užtikrinti efektyvų augančių
valdžios išlaidų panaudojimą.
Taip pat Jungtin÷je Karalyst÷je veikia viena pažangiausių valdžios
išlaidų vert÷s sistemų, kuri leidžia taupyti biudžeto l÷šas ir jas
efektyviai naudoti. Ši iniciatyva prad÷ta vykdyti 2004–2005 m.,
kuomet peržiūros ataskaitoje buvo rekomenduota vyriausyb÷s
departamentams sutaupyti 1,5 proc. valdžios išlaidų kasmet nuo
2005 m. Įtraukus vert÷s už pinigus tikslus į viešųjų paslaugų
susitarimus 2007–2008 m., buvo konstatuotas 26,5 mlrd. svarų
metinis efektyvumo efektas.11
Vis d÷lto Jungtin÷je Karalyst÷je nepakankamai išpl÷totas
strateginio planavimo sistemos ryšys su biudžeto sprendimų
pri÷mimu. Taip pat šioje šalyje kiekviena ministerija ir
departamentas turi penkerių metų trukm÷s strateginius planus,
kurie buvo parengti ir paskelbti 2004–2005 m. Šie du procesai
laikomi lygiagrečiais, jiems trūksta suderinamumo.

11

UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos
30 d.,1 priedas „Jungtin÷s Karalyst÷s veiklos rezultatų steb÷senos sistemos ir procesų apžvalga ir
analiz÷“, p. 153–166.
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2.1.2. Centralizuotos strateginio planavimo sistemos ES-15
šalyse: Švedija ir Suomija
Centralizuotas
strateginis
planavimas

Suomijai taip pat būdinga gana centralizuota strateginio
planavimo sistema, kurioje daugiausia d÷mesio skiriama veiklos
planavimui ir koordinavimui Vyriausybei prioritetin÷se srityse.
Paprastai Vyriausyb÷s programoje išskiriamos 3–5 prioritetin÷s
politikos sritys, kurios išd÷stomos kaip tarpsektorin÷s Vyriausyb÷s
politikos programos. 2007–2011 m. Vyriausyb÷ nustat÷ 4
prioritetines sritis: užimtumo politika, verslumo politika,
informacin÷s visuomen÷s politika ir piliečių dalyvavimo politika.
Vyriausyb÷s strateginiame dokumente numatytiems tikslams
įgyvendinti ministerijos ir valdžios įstaigos rengia veiklos planus12
(žr. 7 pav.).
7 pav. Suomijos strateginio planavimo sistema
Vyriausyb÷s programa

Vyriausyb÷s strateginis
dokumentas
Prioritetin÷s tarpsektorin÷s
politikos programos

Kitos horizontalios politikos

Ministerijų veiklos
planai
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Prime Minister‘s Office, Programme Management
within the Finish Government, 2007, p. 13.

Švedijai irgi būdingas gana aukštas centralizacijos laipsnis ir
planavimas pagal „iš viršaus žemyn“ principą. Rengiant Švedijos
biudžeto dokumentą Ministrų kabineto narių bendru sutarimu
tvirtinami Asignavimų paskyrimo raštai. Juose išd÷stomi agentūrų
veiklos tikslai, uždaviniai, agentūroms skiriami nacionalinio
biudžeto asignavimai ateinantiems biudžetiniams metams, taip pat
nustatomi atsiskaitymo už veiklą ir finansin÷s atskaitomyb÷s
principai (žr. 8 pav.).
8 pav. Švedijos strateginio planavimo sistema
Ministrų kabinetas
(sektorin÷s ministerijos)
Biudžeto
dokumentas

Asignavimų
paskyrimo raštai

Agentūros

Šaltinis: sudaryta autorių pagal G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance:
International comparisons, London and New York: Routledge, 2008, p. 311–343.

12

Prime Minister‘s Office, Programme Management within the Finish Government, 2007, p. 13.
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Steb÷senos
rodiklių sistema

Švedijoje ir Suomijoje didžiąją dalį visų vertinimo kriterijų sudaro
produkto kriterijai (92 proc. visų kriterijų Švedijoje, 86 proc. –
Suomijoje)13. Tačiau šiose šalyse skiriasi bendras produkto
kriterijų skaičius: Suomijoje sudaroma 300 produkto kriterijų, o
Švedijoje – apie 1200. Švedijos agentūros turi labai plačią
veiksmų laisvę pasirinkti veiklos vertinimo kriterijus (produkto,
procesų, išteklių), o Suomijoje (kaip ir Jungtin÷je Karalyst÷je)
padarinio kriterijai prioritetin÷se srityse ir siektinos jų reikšm÷s
yra nustatomi centrin÷s valdžios lygmeniu (Ministro Pirmininko
(Kabineto) biure), bendradarbiaujant su atsakingomis valdžios
institucijomis ir įstaigomis14.

Sistemų
privalumai ir
trūkumai

Švedija išsiskiria tuo, jog joje plačiai taikoma institucijų veiklos
rezultatų svarstymo (veiklos aptarimo dialogų) praktika, kuri
didina vykdomosios valdžios institucijų atskaitomybę Parlamentui
ir piliečiams, jų veiklos skaidrumą. Tačiau šioje šalyje problemų
kelia pernelyg plačiai suformuluoti agentūrų tikslai ir uždaviniai,
pagal kuriuos sud÷tinga vykdyti agentūrų veiklos priežiūrą15.
Suomijos strateginio planavimo sistemos privalumas – orientacija į
horizontalius
Vyriausyb÷s
prioritetus,
programas
ir
jų
įgyvendinimą. Taip pat Suomija išsiskiria tuo, jog joje viešojo
sektoriaus institucijų veiklos rezultatų steb÷senai naudojamas
specializuotas informacinis sprendimas Netra. Tai centralizuotas
sprendimas, skirtas viešojo sektoriaus institucijų ar įstaigų
atsiskaitymui už veiklos rezultatus16.

2.1.3. Strateginio
Lenkijos pavyzdys

planavimo

sistemos

ES-10

šalyse:

Gana centralizuotą strateginio planavimo modelį ES-10 šalyse yra
įdiegusi Lenkija. Dabartin÷ Lenkijos strateginio valdymo sistema
pl÷tojama nuo 2000 m., kai buvo priimtas įstatymas d÷l
Regionin÷s pl÷tros skatinimo taisyklių. V÷liau juo remiantis buvo
priimti teis÷s aktai d÷l Nacionalinio pl÷tros plano (2004 m.) ir
Pl÷tros politikos įgyvendinimo principų (2006 m.). Greta šių teis÷s
aktų priimtas Aktas d÷l viešųjų finansų, kuriame numatytos
daugiamet÷ms programoms skiriamų asignavimų ribos.
Trijų lygių
strateginiai
dokumentai

Lenkijos strateginio planavimo sistemą sudaro trijų lygių
strateginiai dokumentai – ilgos, vidutin÷s ir trumpos trukm÷s.
Svarbiausias ilgos trukm÷s strateginis dokumentas yra 2001 m.
priimta ir v÷liau atnaujinta Valstyb÷s teritorijų pl÷tros politikos
koncepcija (iki 2033 m.). Tačiau šiame dokumente nusakytos tik
bendros pl÷tros kryptys, jis n÷ra naudojamas strateginio
planavimo procese. Prie vidutin÷s trukm÷s strateginių dokumentų
priskiriami Nacionalinis 2004–2006 m. pl÷tros planas, Nacionalin÷

13

2007 m. įvykdyta Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos apklausa, skirta išsiaiškinti
skirtingas biudžeto formavimo praktikas Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos šalyse.
Apklausos
rezultatai
prieinami
internetine
nuoroda
<http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx> [Žiūr÷ta 2008-12-16].
14
Prime Minister’s Office, Government Strategy Document 2007, Finland, p. 11–12.
15
Specialaus Švedijos Steb÷senos komiteto ataskaita d÷l Švedijos veiklos valdymo sistemos, 317
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/15/18/9b69d35c.pdf > [Žiūr÷ta 2009-05-20].
16
UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30
d., p. 38–41.
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pl÷tros strategija 2007–2015 m. ir 2007–2013 m. Nacionalin÷
bendroji strategija. Trumpos trukm÷s strateginiai dokumentai yra
Nacionalin÷ reformų programa ir Konvergencijos programa17 (žr. 9
pav.).
9 pav. Lenkijos strateginio planavimo sistema
Steb÷sena ir
atsiskaitymas

Atnaujinimas,
tobulinimas kas 4
metai

NACIONALINö PLöTROS STRATEGIJA 2007–2015 M.

Nacionalinis 2004–
2006 m. pl÷tros
planas

Nacionalin÷
bendroji strategija
16 regioninių VP

Nacionalin÷ reformų
programa
Konvergencijos
programa

4 sektorin÷s VP
1 teritorinio
bendradarbiavimo
VP

Nacionalinis
kaimo vietovių
strateginis planas

Žuvininkyst÷s
pl÷tros
strategija

Kaimo vietovių
pl÷tros VP

Žuvininkyst÷s
sektoriaus ir
pakrant÷s
vietovių tvarios
pl÷tros VP

Vaivadijų pl÷tros
strategijos

1 technin÷s
paramos VP
Sektorin÷s
strategijos

Pl÷tros politikos įgyvendinimo principų įstatymas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis P. Žuber, „System programowania strategicznego w Polsce“, The
International Conference on Performance-Based Budgeting: Lessons for Poland, Warsaw, 2007.

Nacionalin÷
pl÷tros
strategija
2007–2015 m.

Svarbiausias strateginio planavimo sistemos dokumentas Lenkijoje
yra ilgalaik÷ Nacionalin÷ pl÷tros strategija 2007–2015 m.,
nustatantis šalies ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros prioritetus.
Pagrindinis strategijos tikslas – Lenkijos piliečių (atskirų piliečių ir
jų šeimų) gyvenimo standarto ir kokyb÷s gerinimas. Strategijoje
išskiriami tokie prioritetai kaip:
•
•
•
•
•
•

Integruota ES
ir nacionalinio
biudžeto l÷šų
planavimo
sistema

17

ekonomikos konkurencingumo ir inovacijų skatinimas;
socialin÷s ir technin÷s infrastruktūros gerinimas;
nedarbo lygio mažinimas, darbo sąlygų gerinimas;
socialinių bendruomenių kūrimasis, saugumo didinimas;
kaimo vietovių pl÷tra;
regioninis vystymasis ir teritorin÷s sanglaudos gerinimas.

Lenkijai būdinga integruota planavimo sistema: tiek už
nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, tiek už ES
struktūrin÷s paramos programavimo dokumentų rengimą yra
atsakinga Regionin÷s pl÷tros ministerija, o 2007–2013 m.
Nacionalin÷ bendroji strategija yra svarbiausias dokumentas,
pagal kurį įgyvendinama Nacionalin÷s pl÷tros strategija 2007–
2015 m. Nacionalin÷s pl÷tros strategijos prioritetai taip pat yra
integruojami į regionines ir vietinių valdžių raidos strategijas,
sektorines strategijas, atskirų institucijų bei įstaigų veiklos

P. Žuber, „System programowania strategicznego w Polsce“, The International Conference on
Performance-Based
Budgeting:
Lessons
for
Poland,
Warsaw,
2007.
<http://www.worldbank.org.pl/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/POLANDEXTN/0,,contentMDK:
21543127~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:304795,00.html?cid=3001> [Žiūr÷ta 2009-1116].
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planus18. Investicijų planavimo procesas pagal nacionalines ir ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo programas reglamentuojamas
vieno teis÷s akto (2006 m. priimto Pl÷tros politikos įgyvendinimo
principų įstatymo)19.
Integruoti
strateginio
planavimo ir
biudžeto
procesai

Lenkijoje strateginio planavimo ciklas yra integruotas į biudžeto
rengimo procesą. Metų pradžioje Ministrų kabinetui paskelbus
preliminarias makroekonominių rodiklių prognozes ir finansų
ministrui pateikus asignavimų limitus, biudžeto asignavimų
valdytojai rengia ir teikia Ministrų kabinetui ir Finansų ministerijai
strateginius veiklos planus. Finansų ministro parengtam biudžeto
projektui turi pritarti Ministrų kabinetas, priimti Seimas ir
pasirašyti Prezidentas. Už biudžeto vykdymą yra atsakingas
Ministrų kabinetas, kuris rengia ir pristato Seimui biudžeto
vykdymo ataskaitą20.

Steb÷senos
rodikliai

Lenkijoje, kaip ir daugelyje kitų analizuotų užsienio valstybių,
veiklos vertinimo kriterijų sistemoje vyrauja produkto kriterijai.
Atskiros valdžios institucijos ir įstaigos yra linkusios atsiskaityti už
išlaidas ir produkto kriterijus, o informacijos apie institucijų veiklos
poveikį
yra
teikiama
nepakankamai.
Ekonominio
bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos (EBPO) duomenimis, kol
kas vertinimo kriterijų kokyb÷ Lenkijoje yra nepakankama ir
tobulintina21.

Pagrindin÷s
strateginio planavimo
problemos

Apibendrinant kaip didžiausias strateginio planavimo problemas
Lenkijoje galima būtų išskirti:
•

didelį
strateginių
dokumentų
skaičių,
neaiškią
jų
hierarchiją,
nepakankamą
tarpusavio
suderinamumą
(1989–2006 m. buvo priimti 406 strateginiai dokumentai);

•

sektorinį strateginio planavimo pobūdį, nepakankamą
d÷mesį horizontalioms politikos sritims, koordinavimo
stoką;

•

nepakankamus
strateginio
planavimo
ir
analitinius
geb÷jimus, d÷mesio sutelkimą ties einamaisiais poreikiais.

2.1.4. Mišrios strateginio planavimo sistemos ES-15 šalyse:
Airijos ir Portugalijos pavyzdžiai
Mišri sistema
Airijoje

Airijos strateginio planavimo sistemoje galima išskirti dvi
planavimo dimensijas: centralizuotai nustatomus ilgalaikius
strateginius tikslus prioritetin÷se srityse, įgyvendinamus per
nacionalinę investicinę programą – Nacionalinį pl÷tros planą (angl.
National Development Plan) ir decentralizuotai nustatomus
departamentų strateginius tikslus (angl. Strategy statements),
atspindinčius Vyriausyb÷s programoje įtvirtintus prioritetus.

18

K. Gulda, „Setting strategic objectives in economy development strategies: from vision to goals“,
Workshop on Strategy Development Process, Ankara, November 2008.
<http://www.sgb.gov.tr/en/.../TAIEX/Gulda%20TAIEX%20Ankara.ppt> [Žiūr÷ta 2009-07-30].
19
Act of 6 December 2006 On the Principles of the Development Policy Making, The Official Journal of
the Republic of Poland, Polish Monitor, 2006, No 227-1658.
20
Ministry of Finance of the Republic of Poland, „Organic Budget Law. Poland“, 2006.
21
T. Curristine, „Performance Information in the Budget Process. Results of the OECD 2005
Questionnaire.“ OECD Journal on Budgeting, 5(2), 2005, p. 90–91.
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Nacionalinis pl÷tros planas yra svarbiausias daugiametis investicijų
strateginis dokumentas. 2007–2013 m. plane numatytos tokios
svarbiausios investicin÷s veiklos sritys kaip socialin÷s ir
ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra, verslo, mokslo ir inovacijų
skatinimas. Ankstesniojo 2000–2006 m. Nacionalin÷s pl÷tros plano
prioritetai buvo finansuoti iš ES struktūrinių fondų, bendrojo
finansavimo l÷šų, taip pat nacionalinio biudžeto l÷šų, o 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo reikšmingai padidintos investicijos iš
nacionalinio biudžeto, kurios dabar sudaro didžiausią investicinių
l÷šų dalį. Prioritetin÷s sritys ir tikslai, įtvirtinami šiame plane,
nustatomi Ministrų kabineto lygmeniu per konsultacijas su
nevyriausybin÷mis organizacijomis, interesų grup÷mis, vietos
bendruomenių atstovais, taip pat ekspertais ir akademine
bendruomene22.
Departamentų, valstyb÷s įstaigų tikslai ir uždaviniai nuo 1997 m.
yra nustatomi departamentų strateginiuose tiksluose (angl.
Strategy Statements) trejų metų laikotarpiui. Uždaviniai, numatyti
departamentų
strateginiuose
tiksluose,
yra
detalizuojami
kasmetiniuose departamentų, valstyb÷s įstaigų struktūrinių
padalinių veiklos planuose ir individualiuose darbuotojų veiklos
planuose.
Airijoje nuo 2007 m. taip pat buvo įvestos veiklos rezultatų
suvestin÷s (angl. Output statements), kuriose pateikiami pra÷jusių
ir ateinančių biudžetinių metų veiklos rezultatai, tikslai ir patirtos
ar planuojamos patirti biudžetin÷s išlaidos23 (žr. 10 pav.).
10 pav. Airijos strateginio planavimo sistema
Nacionalinis pl÷tros
planas

Vyriausyb÷s
programa

Veiksmų programos

Departamentų, įstaigų
strateginiai tikslai

Kasmetin÷s X, Y
asignavimų valdytojų
grup÷s Veiklos
rezultatų suvestin÷

Departamentų, įstaigų
padalinių veiklos planai
Darbuotojų veiklos planai
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Finance Vote Group, Annual Output Statements for
2008, April 2008 ir National Development Plan 2007–2013. Transforming Ireland:
A Better Quality of Life for All, p. 31–33.

Mišri sistema
Portugalijoje

Kaip ir Airijos atveju, Portugalijos strateginio planavimo sistemai
būdingi tiek centralizuotos, tiek decentralizuotos strateginio
planavimo sistemų bruožai. Portugalijos aukščiausio lygmens
strateginis dokumentas, kuriuo remiantis formuojami kiti valstyb÷s
politikos dokumentai (strategijos, planai, programos), yra Bendroji
nacionalin÷ strategija. Nors Portugalija pasižymi gana gerai

22

National Development Plan 2007–2013. Transforming Ireland: A Better Quality of Life for All, p. 31–
33. <http://www.ndp.ie/documents/ndp2007-2013/NDP-2007-2013-English.pdf> [Žiūr÷ta 2009-0720].
23
Finance
Vote
Group,
Annual
Output
Statements
for
2008,
April
2008.
<http://www.finance.gov.ie/documents/publications/annualoutput%20statements/AOS2008.pdf>
[Žiūr÷ta 2009-07-20].

26

išpl÷tota planavimo dokumentų hierarchija, vis d÷lto yra rengiama
nemažai sektorinių strateginių dokumentų24 (žr. 11 pav.).
11 pav. Portugalijos strateginio planavimo dokumentų sistema
Nacionalin÷
veiksmų programa
augimui ir
užimtumui skatinti

Nacionalinis planas
d÷l klimato kaitos

Nacionalin÷
programa d÷l žem÷s
naudojimo politikos

Technologijų planas

Nacionalinis veiksmų
planas d÷l užimtumo
skatinimo

Nacionalinis veiksmų
planas d÷l socialin÷s
įtraukties skatinimo

Nacionalinis planas d÷l
lygyb÷s skatinimo

Kultūros pl÷tros
planas

Nacionalinis strateginis
planas d÷l turizmo
skatinimo

Bendroji nacionalin÷
strategija

Nacionalin÷ strategija
d÷l vandenynų

Nacionalin÷ integruota
strategija d÷l
pakrančių sričių

Autonominių regionų
planai
Nacionalinis kaimo
pl÷tros planas

Žem÷s panaudojimo planai

Nacionalin÷
energetikos startegija

Nacionalin÷ strategija
d÷l gamtos
išsaugojimo

Nacionalinis vandens
valdymo planas

Strateginis planas d÷l
vandens tiekimo ir
nuotekų valymo

Strateginis planas d÷l
miesto atliekų

Strateginis planas d÷l
miškų

Nacionalin÷
urbanistin÷ politika
Šaltinis: sudaryta autorių pagal informaciją, pateiktą Finansinio regionin÷s pl÷tros instituto
tinklapyje
<http://www.qca.pt/noticias/downloads/07Nov07/IFDR_COM.pdf>
[Žiūr÷ta
2009-08-14]

Steb÷senos
rodiklių sistema
Airijoje ir
Portugalijoje

Airijoje veiklai vertinti naudojamas ypač didelis produkto, proceso,
išteklių vertinimo kriterijų skaičius (apytiksliai 90 proc. visų
vertinimo kriterijų), o padarinio kriterijų apimtis yra palyginti
maža (apytiksliai 10 proc. visų vertinimo kriterijų). Be to,
naudojamas palyginti mažas skaičius kiekybiškai išreikštų
vertinimo kriterijų. Airijos veiklos vertinimo sistema dažnai
kritikuojama d÷l nepakankamos vertinimo kriterijų kokyb÷s,
aiškios vertinimo kriterijų apskaičiavimo metodologijos stokos,
pernelyg didel÷s orientacijos į produkto kriterijus25.

24

Informacija, pateikiama Portugalijos Finansinio regionin÷s pl÷tros instituto tinklapyje.
<http://www.qca.pt/noticias/downloads/07Nov07/IFDR_COM.pdf> [Žiūr÷ta 2009-08-14].
25
T. Curristine, OECD Public Management Reviews. Ireland: Towards an Integrated Public Service, 2008,
p. 135–180.
(Prieiga
internetu
<http://books.google.lt/books?id=zYjflKdCi0C&pg=PA148&lpg=PA148&dq=output+statements+ireland&source=bl&ots=ZYWdjMF0QZ&sig
=ovjhGIb4z0qx8LetyMLXHqyQW0&hl=lt&ei=P3geSvniGMWK_Qb16vDNBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6#PPA168
,M1> [Žiūr÷ta 2009-07-10]).
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EBPO duomenimis, veiklos vertinimo kriterijų apimtis Portugalijoje
yra labai maža, be to, n÷ra užtikrinta jų kokyb÷. Vertinimo
kriterijai yra formuojami decentralizuotai (institucijų padalinių
lygmeniu) ir yra nukreipti į padalinių vidaus administravimo
procesų vertinimą. Vertinimo kriterijams trūksta aiškumo ir
standartizacijos, gana dažnai vertinimo kriterijai dubliuojasi26.
Airijos
strateginio
planavimo
pranašumai ir
trūkumai

Airijoje sukurtai strateginio planavimo sistemai būdingas
suderintas, koordinuojamas ir ambicingas planavimas Vyriausyb÷s
prioritetin÷se srityse (socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros
gerinimas ir pl÷tra, verslo, mokslo ir inovacijų skatinimas). Taip
pat šioje šalyje ES struktūrin÷s paramos l÷šos iki galo integruotos
į nacionalines programas (žr. valstyb÷s projektų planavimo analizę
kitoje dalyje). Be to, Airijoje įgyvendinama Išlaidų efektyvumo
vertinimo ir politikos peržiūros iniciatyva, 2009–2011 m.
orientuojantis į Vyriausybei prioritetines sritis (sveikatos apsaugą,
socialinę apsaugą, švietimą ir teisingumą). Už išlaidų peržiūros
sistemą yra atsakingas Finansų departamentas, kuriame dirba
Centrinis išlaidų padalinys27.
Daugiausia sunkumų Airijos strateginio planavimo procese kelia
nepakankamai gerai integruoti strateginiai dokumentai: trūksta
ryšio tarp nacionalinių strateginių planų (Nacionalinio pl÷tros
plano) ir departamentų strateginių tikslų. Be to, nacionaliniai
strateginiai
tikslai
ir
departamentų
strateginiai
tikslai
nepakankamai gerai detalizuojami veiklos rezultatų suvestin÷se –
tai parodo nepakankamai kokybišką veiklos susiejimą su
finansiniais rodikliais28.

Portugalijos
sistemos
privalumai ir
trūkumai

Portugalijoje
2008
m.
buvo
įdiegta
integruota
viešojo
administravimo valdymo ir veiklos vertinimo sistema (angl.
Integrated System for Management and Performance Assessment
of the Public Administration (SIADAP). Ši sistema leidžia vertinti
padalinių veiklą trijose srityse: produktų (paslaugų) teikimo,
vidaus valdymo (t. y. vertinamos funkcijos ir procesai) ir
žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.
Informacija apie paslaugų teikimą kaupiama ir paslaugų teikimo
efektyvumo vertinimas atliekamas naudojant
informacinį
instrumentą QUAR29. Jis veikia ir kaip duomenų baz÷, kurioje
renkama ir nuolat atnaujinama informacija, susijusi su paslaugų
teikimu (į ją informacija ir duomenys patenka iš atskirų institucijų
bei įstaigų informacinių sistemų30), ir kaip analitinis įrankis31.

26

OECD Review on Budgeting in Portugal. OECD Journal on Budgeting, 8(3), 2008, p. 82–85.
ES struktūrin÷s paramos vertinimas: Airijos patirtis. Mokymų Airijoje ataskaita. Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos projektas „Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių
stiprinimas”, finansuojamas pagal 2007–2013 m. Technin÷s paramos veiksmų programą, p. 5–7.
28
T. Curristine, OECD Public Management Reviews. Ireland: Towards an Integrated Public Service, 2008,
p. 135–180.
(Prieiga
internetu
<http://books.google.lt/books?id=zYjflKdCi0C&pg=PA148&lpg=PA148&dq=output+statements+ireland&source=bl&ots=ZYWdjMF0QZ&sig
=ovjhGIb4z0qx8LetyMLXHqyQW0&hl=lt&ei=P3geSvniGMWK_Qb16vDNBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6#PPA168
,M1> [Žiūr÷ta 2009-07-10]).
29
Vertinimo ir atskaitomyb÷s gair÷s (port. Quadro de Availiaçáo e Responsabilizaçáo – QUAR).
30
SIADAP pateikiama tokia informacija, kaip: paslaugų tikslai; ilgalaikiai strateginiai uždaviniai, susiję su
paslaugų teikimu; uždaviniai; paslaugų teikimo vertinimo kriterijai; analiz÷s ir vertinimo informacijos
šaltiniai; įvykdyti paslaugų teikimo uždaviniai; pagrindin÷s problemos, su kuriomis susiduriama,
teikiant paslaugas; paskutin÷s paslaugų teikimo peržiūros (vertinimo) rezultatai.
31
Informacija, pateikiama Turkijos Vyriausyb÷s strateginio planavimo padalinio tinklapyje, kuriame yra
prieinama
konferencijų
apie
strateginį
planavimą
medžiaga
27

28

12 pav. Portugalijos viešojo administravimo valdymo ir veiklos vertinimo
sistemos posistem÷s
Viešojo administravimo
valdymo ir veiklos
vertinimo sistemos
posistem÷ 1

Viešojo administravimo
valdymo ir veiklos
vertinimo sistemos
posistem÷ 2

Viešojo administravimo
valdymo ir veiklos
vertinimo sistemos
posistem÷ 3

Produktai

Funkcijos ir
procesai

Darbuotojai

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Turkijos Vyriausyb÷s strateginio planavimo
padalinio
tinklapio
konferencijų
apie
strateginį
planavimą
medžiagą:
<http://www.sgb.gov.tr/en/.../Presentations/TAIEX/Baptista-SIADAP.ppt> [Žiūr÷ta
2009-07-30]

Nepaisant pastarųjų metų iniciatyvų tobulinti strateginį planavimą
ir veiklos valdymą, Portugalijoje susiduriama su sunkumais. Pirma,
šioje šalyje nepakankamas ryšys tarp institucijų bei įstaigų
strateginių planų ir nacionaliniuose planavimo dokumentuose
nustatytų
prioritetų.
Antra,
Portugalijoje
dar
taikomas
inkrementinis biudžeto modelis, sudarant biudžetą mažai
atsižvelgiama į veiklos planų ir veiklos ataskaitų turinį32.
2.1.5. Decentralizuota
Olandija

strateginio

planavimo

sistema:

Olandijos strateginio planavimo sistemą galima priskirti prie
„idealių“ decentralizuotos strateginio planavimo sistemos tipų33.
Kiekviena valdžios institucija ar įstaiga savarankiškai formuoja
savo tikslus ir uždavinius, numatomus jos biudžetiniuose
dokumentuose.
Strateginio
planavimo sistemos
ir valstyb÷s
biudžeto ciklo
integracija

Tačiau Olandijai taip pat būdingas ypač aukštas strateginio
planavimo sistemos ir biudžeto ciklo harmonizavimo laipsnis34.
Viename straipsnyje yra integruojama veiklos ir finansin÷
informacija. Biudžetiniai straipsniai formuojami pagal n – 2 ir n +
4 principą, t. y. straipsniuose, pirma, pateikiami pra÷jusių dvejų
metų veiklos rezultatai, išlaidos ir įplaukos, antra, numatomi
veiklos uždaviniai, išlaidų ir įplaukų ateinantiesiems ketveriems
metams projekcijos. (žr. 13 pav.) Straipsniuose atskirai
nustatomos išlaidos politinių programų įgyvendinimui ir išlaidos,
susijusios su programų administravimu35.

Persvarstymo
procedūra

Dar 1975 m. Olandijoje buvo inicijuota persvarstymo procedūra,

<http://www.sgb.gov.tr/en/.../Presentations/TAIEX/Baptista-SIADAP.ppt>
[Žiūr÷ta
2009-07-30];
OECD Review on Budgeting in Portugal. OECD Journal on Budgeting, 8(3), 2008, p. 87 –93.
32
J.F.F. Esteves de Araujo, J.F.A. Branco, „Implementing Performance-based Management in the
Traditional Bureaucracy of Portugal“, Public Administration, Vol. 87, No. 3, 2009, p. 571.
33
Kita vertus, 2007 m. nauja Vyriausyb÷ savo koalicijos sutartyje paskelb÷ 70 tikslų, taip šiek tiek
centralizuodama strateginio planavimo sistemą.
34
1999 m. Olandijoje įgyvendinta biudžetin÷s sistemos reforma, kuria siekta atgaivinti esminį ryšį tarp
politikos tikslų, institucijų veiklos ir finansinių išteklių. Reorganizavus biudžetinę sistemą, institucijų
biudžetai imti struktūruoti trijų pagrindinių klausimų pagrindu: 1) Kokių tikslų norima pasiekti? 2) Kas
turi būti įgyvendinta, siekiant išsikeltų tikslų? 3) Kokios bus įgyvendinimo sąnaudos? (P. Van Der
Knaap, „Performance Management and Policy Evaluation in the Netherlands.“ Evaluation, 6(3), 2000,
p. 337–340).
35
G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance: International comparisons, London and New York:
Routledge, 2008, p. 300–303.
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pagal kurią kasmet peržiūrimos pasirinktos horizontalios politikos
sritys. Finansų ministerija siūlo politikos sritis, kuriose reikia atlikti
peržiūrą. Peržiūra yra atliekama darbo grup÷se, kurias sudaro
Finansų ministerijos, sektorinių ministerijų atstovai ir išor÷s
ekspertai. Ilgą laiką šia iniciatyva siekta kasmet sutaupyti 20 proc.
valdžios išlaidų konkrečios peržiūrimos politikos srityje36.
13 pav. Olandijos strateginio planavimo sistema
Parlamentas
P
a
t
v
i
r
t
i
n
i
m
a
s

Koordinavimas,
priežiūra

Biudžeto
dokumentas

X ministerijos
biudžetinis
straipsnis

Finansų
ministerija

Y ministerijos
biudžetinis
straipsnis

Šaltinis: sudaryta autorių pagal G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance:
International comparisons, London and New York: Routledge, 2008, p. 283–310.

Steb÷senos
rodiklių sistema

Olandijoje, panašiai kaip Švedijoje, Suomijoje ir Airijoje, veiklai
vertinti numatoma palyginti daugiau produkto vertinimo kriterijų,
kurie sudaro apytiksliai 60 proc. visų vertinimo kriterijų37. Gana
gausiai naudojami kiekybiniai veiklos vertinimo kriterijai
(kiekybiniai veiklos vertinimo kriterijai sudaro pusę visų vertinimo
kriterijų). Vertinimo kriterijų kokyb÷s ir skaidrumo užtikrinimo
tikslais pateikdamos vertinimo kriterijų reikšmes, ministerijos ar
valstyb÷s įstaigos turi nurodyti duomenų ir informacijos šaltinius,
vertinimo kriterijų apskaičiavimo metodologiją38.

Olandijos
strateginio
planavimo
praktikos
privalumai ir
trūkumai

Olandijos strateginio planavimo sistemą pirmiausia galima vertinti
kaip ypač svarbią prielaidą s÷kmingam veikla pagrįstos biudžetin÷s
sistemos funkcionavimui. Kokybiška steb÷senos ir vertinimo
informacija39,
daugiamet÷s
fiskalin÷s
politikos
prognoz÷s
Olandijoje yra neatsiejama išlaidų planavimo dalis. Tai leidžia
priimti pagrįstus finansinius sprendimus ir užtikrina veiksmingą
biudžetinių l÷šų paskirstymą.
Kadangi Olandijoje rengiant biudžetinius dokumentus gausiai
naudojama informacija apie veiklą, ypač daug d÷mesio skiriama
informacijos apie veiklą kokybei, kurios priežiūrą įgyvendina
Olandijos Audito rūmai. Vis d÷lto ne vienoje Olandijos Audito rūmų

36

R. Debets,
H. Vossers,
Program
budgeting
in
the
Netherlands,
p. 6–8.
<http://www.siteresources.worldbank.org> [Žiūr÷ta 2009-01-10].
37
2007 m. įvykdyta Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos apklausa, skirta išsiaiškinti
skirtingas biudžeto formavimo praktikas Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos šalyse.
Apklausos
rezultatai
prieinami
internetine
nuoroda
<http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx> [Žiūr÷ta 2008-12-16].
38
G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance: International comparisons. London and New York:
Routledge, 2008, p. 296–300.
39
Olandijoje naudojami labai įvairūs biudžeto programų ir projektų vertinimo instrumentai, pavyzdžiui,
programų peržiūra einamuoju laikotarpiu, išankstiniai ex ante poveikio tyrimai, retrospektyvūs ex post
vertinimai, išlaidų efektyvumo vertinimai ir politikos peržiūros, atskirų viešųjų politikų vertinimai ir t. t.
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ataskaitoje d÷l informacijos apie veiklą valdžios institucijų
atsiskaitymo dokumentuose kokyb÷s prieinama prie išvados, kad
institucijų veiklos ataskaitose neproporcingai didelę informacijos
apie veiklą dalį sudaro informacija apie išlaidas ir produkto
kriterijų reikšmes, pateikiama daug technin÷s informacijos, tačiau
informacijos apie poveikį pateikiama mažai.
2.1.6. Apibendrinimas
Apibendrinant šioje dalyje pateiktą ES valstyb÷se nar÷se
veikiančių strateginio planavimo sistemų apžvalgą pažym÷tina,
kad užsienio valstyb÷se (Jungtin÷je Karalyst÷je, Švedijoje ir
Suomijoje), kuriose yra centralizuotos strateginio planavimo
sistemos, ypač daug d÷mesio skiriama Vyriausyb÷s prioritetų
planavimui, jų įgyvendinimo steb÷senai ir analizei. Tai leidžia
užtikrinti valstyb÷s politikos efektyvumą ir rezultatyvumą.
3 lent. Strateginio planavimo centralizacija-decentralizacija ir jo
integravimo su valstyb÷s biudžetu laipsnis
Šalis
Strateginio planavimo
Strateginio planavimo ir
centralizacija ar
biudžeto integravimas
decentralizacija
Jungtin÷
Centralizuota sistema
Iš dalies integruota
Karalyst÷
sistema
Švedija
Centralizuota sistema
Integruota sistema
Suomija
Centralizuota sistema
Integruota sistema
Airija
Mišri sistema
Iš dalies integruota sistema
Portugalija
Mišri sistema
Iš dalies integruota sistema
Lenkija
Mišri sistema
Iš dalies integruota sistema
Olandija
Decentralizuota sistema
Integruota sistema
Lietuva
Mišri sistema
Iš dalies integruota sistema
Šaltinis: sudaryta autorių.

Decentralizuotoms strateginio planavimo sistemoms būdinga
lankstesn÷ strateginio valdymo praktika (Olandijos atvejis).
S÷kmingas decentralizuotos strateginio planavimo sistemos
veikimas Olandijoje užtikrinamas funkcionuojant efektyvioms
vidaus administravimo kokyb÷s priežiūros ir valdymo sistemomis
atskirų įstaigų lygmeniu.
Daugelio užsienio valstybių strateginio planavimo sistemos tam
tikru mastu yra integruotos į biudžeto rengimo ciklą. Geriausiai
išpl÷tota finansinių išteklių susiejimo su planuojamais pasiekti
rezultatais praktika būdinga Olandijai, Švedijai ir Suomijai, kurių
biudžetiniuose dokumentuose integruojama informacija apie
veiklą. Tai leidžia priimti labiau pagrįstus finansinius sprendimus,
efektyviau paskirstyti biudžetines l÷šas.
Būtina atkreipti d÷mesį į Airijos biudžeto sistemą, kurioje visiškai
sujungiamos ES struktūrin÷s paramos ir valstyb÷s biudžeto l÷šos
(nepaisant to, kad strateginis planavimas ir biudžetas ne iki galo
integruoti). Tai padeda veiksmingai paskirstyti finansinius išteklius
įgyvendinant ES veiksmų programas. Portugalijoje strateginis
planavimas ir valstyb÷s biudžetas suderinti ne iki galo, o ES
struktūrin÷ parama tiesiogiai neintegruota į valstyb÷s biudžetą iki
sutarčių sudarymo.
Nepriklausomai nuo strateginio planavimo sistemos pobūdžio,
gerai veikiančios sistemos pad÷jo pasiekti tam tikrų rezultatų.
Pavyzdžiui, Jungtin÷je Karalyst÷je įvykdytos valstyb÷s politikos
reformos ir efektyvi veiklos rezultatų steb÷sena pad÷jo pasiekti
geresnių rezultatų teikiant viešąsias paslaugas piliečiams įvairiose
srityse (transporto, sveikatos, švietimo, viešojo saugumo ir kt.).
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Olandijoje padidintas biudžeto dokumento ir kasmetinių institucijų
veiklos ataskaitų skaidrumas, institucijų ir valdžios įstaigų
atskaitomyb÷ Parlamentui ir piliečiams, priimami labiau pagrįsti
finansiniai sprendimai. Airijos strateginio planavimo sistema
pad÷jo šiai šaliai efektyviai panaudoti ES struktūrinę paramą jau
kelis programinius laikotarpius.
ES šalių strateginio planavimo sistemose dažniausiai nenaudojami
ilgo laikotarpio planavimo dokumentai, išskyrus Airiją ir Lenkiją.
Nors pastarojoje šalyje 2007–2015 m. parengta Nacionalin÷s
pl÷tros strategija, ji įgyvendinama per 2007–2013 m. Nacionalinę
bendrąją strategiją, kuria koordinuojamos iš ES struktūrin÷s
paramos finansuojamos veiksmų programos. Tod÷l Lietuvai
aktualesnis Airijos strateginio planavimo sistemos, kurioje
rengiamas vienas Nacionalinis pl÷tros planas, pavyzdys: šiame
dokumente integruojama ES struktūrin÷ parama ir valstyb÷s
biudžeto l÷šos ES struktūrin÷s paramos finansuojamose srityse.

2.2. ES struktūrin÷s paramos
planavimo patirties kitose ES šalyse
analiz÷
2.2.1.
ES
struktūrin÷s
alternatyvos
Projektų
atrankos
sistemos

paramos

projektų

atrankos

Esamos literatūros analiz÷ rodo, jog ES šalyse nar÷se naudojamos
trys svarbiausiosios alternatyvos ES struktūrin÷s paramos
projektams atrinkti. Jos pavaizduotos 4 lentel÷je.
4 lent. Projektų atrankos ir finansavimo paskirstymo alternatyvos
Projektų
Integruotas
Sugretintas
Diferencijuotas
atrankos
alternatyvos
Sprendimų
Esamos
Atskiras
Atskiros
pri÷mimas d÷l
organizacijos
sprendimų
organizacijos
finansavimo
priima sprendimus
pri÷mimas, bet
priima
paskirstymo
d÷l nacionalin÷s ir
sistemos ar
sprendimus d÷l
ES paramos tuo
procedūros
ES paramos pagal
pačiu metu
sugretintos
specialias
procedūras
AT, CY, DE, EE,
CZ, DK, EL, FR,
BE, SE, UK42
Pavyzdžiai
(2000–
ES, FIN, IE, LV, PL,
HU, IT, LT, LU,
2006 m.)
PT, SK, SI40
MT, NL41
Šaltinis: Bachtler John et al. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes
2000-06 Co-financed by ERDF, The Management and Implementation of Cohesion
Policy (ERDF) in the EU25, 2000-06. European Policies Research Centre, University
of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, October 2008.

Integruota
projektų
atranka

Pagal pirmąją alternatyvą (integruota atranka) esamos įstaigos
nusprendžia d÷l ES paramos ir nacionalinio finansavimo tuo pačiu
metu. Toks požiūris buvo taikomas daugelyje šalių (AT, CY, DE,
EE, ES, FIN, IE, LV, PL, PT, SK, SI). Šiose šalyse strateginiai
sprendimai d÷l finansinių išteklių paskirstymo pagal specialias
temas ir stambius projektus buvo pagrįsti nacionaliniais ir (arba)
sektoriniais pl÷tros planais (pvz., tokiose srityse kaip transporto ar

40

Austrija (AT), Kipras (CY), Vokietija (DE), Estija (EE), Ispanija (ES), Suomija (FIN), Airija (IE), Latvija
(LV), Lenkija (PL), Portugalija (PT), Slovakija (SK), Slov÷nija (SI).
41
Čekijos Respublika (CZ), Danija (DK), Graikija (EL), Prancūzija (FR), Vengrija (HU), Italija (IT), Lietuva
(LT), Liuksemburgas (LU), Malta (MT), Nyderlandai (NL).
42
Belgija (BE), Švedija (SE), Jungtin÷ Karalyst÷ (UK).
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aplinkos infrastruktūra). Taikant šį požiūrį ES struktūrin÷ parama
buvo dažnai naudojama esamoms nacionalin÷ms programoms ir
biudžeto eilut÷ms bendrai finansuoti.
Sugretinta
projektų
atranka

Pagal antrąją alternatyvą (sugretinta atranka) finansavimo
sprendimai buvo priimami atskirai, bet atrankos sistemos ar
procedūros persideng÷ arba buvo sugretintos. Tokia alternatyva
taikyta kai kuriose šalyse (CZ, DK, EL, FR, HU, IT, LT, LU, MT, NL).
Kitose ES-15 šalyse taikomos ir kitos sprendimų pri÷mimo
alternatyvos. Pavyzdžiui, Nyderlanduose, kuriuose buvo taikoma
sugretinta sistema, paprastai buvo skelbiami atviri kvietimai teikti
paraiškas. Tačiau šioje šalyje finansuotos specifin÷s programos, už
kurias buvo paskiriama atsakinga tarpin÷ institucija ar kita
institucija43. Teigiama, kad toks požiūris buvo taikomas Lietuvoje
įgyvendinant 2004–2006 m. BPD (kitaip negu kitose ES-10 šalių,
kuriose dažniau buvo taikomas integruotas požiūris)44. Tačiau
atsižvelgiant į ribotą paramos apimtį, kuri buvo skiriama pagal
tiesioginio finansavimo procedūrą 2004–2006 m. laikotarpiu,
Lietuva atitiktų diferencijuotą požiūrį.

Diferencijuota
projektų
atranka

Pagal trečiąją alternatyvą (diferencijuota atranka) d÷l ES
finansavimo spręsdavo skirtingos įstaigos. Toks požiūris buvo
taikomas tik keliose šalyse (Belgijoje, Švedijoje, Jungtin÷je
Karalyst÷je). Šiose šalyse ES parama buvo paskirstyta naudojant
specialias procedūras, o ne pagal nacionalines pl÷tros strategijas
ar
priemones45.
Pavyzdžiui,
nors
Jungtin÷je
Karalyst÷je
svarbiausios ES finansavimo institucijos veik÷ esamoje viešojo
administravimo sistemoje, jos buvo nepriklausomos nuo vidaus
išteklių paskirstymo procesų. Projektų paraiškos buvo teikiamos
programų sekretoriatams per skelbiamus įvairių tipų kvietimus:
prioritetinius, teminius ir kt. Daugumoje programų buvo
naudojama balų sistema siekiant palyginti paraiškų vertę. Tačiau
2007–2013 m. laikotarpiu Jungtin÷je Karalyst÷je ES struktūrinių
fondų įgyvendinimo sistemos tapo labiau suderintos su vidaus
sistemomis ir strategijomis.
Švedijos atvejis įdomus tuo, jog projektų lygmeniu nacionalinis ir
ES struktūrinių fondų bendrasis finansavimas buvo vykdomas
atskirai
– pareišk÷jas pirmiau tur÷davo gauti nacionalinį
finansavimą, o tik paskui gal÷jo teikti paraišką d÷l ES l÷šų.
Švedijoje buvo skelbiami atviri kvietimai teikti paraiškas. Šios
sistemos „iš apačios aukštyn“ privalumas tas, jog buvo sudarytos
galimyb÷s plačiam veik÷jų ratui dalyvauti programose. Kita vertus,
tokio decentralizuoto projektų atrankos būdo trūkumas yra
sud÷tingas ES struktūrin÷s paramos programų įgyvendinimo, tai
yra paramos įsisavinimo tempų ir steb÷senos rodiklių reikšmių
planavimas46.
2.2.2. ES struktūrin÷s paramos projektų atranka Airijoje

Visiškai integruotos
alternatyvos
taikymas

Airija yra geriausias integruotos projektų atrankos alternatyvos
pavyzdys. Šioje šalyje ES struktūrin÷s paramos l÷šos buvo visiškai
integruotos į nacionalines programas ir paskirstomos nacionalin÷je

43

Bachtler John et al, Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 Co-financed by ERDF,
The Management and Implementation of Cohesion Policy (ERDF) in the EU25, 2000-06, European
Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, October 2008, p. 10.
44
Ten pat, 11.
45
Ten pat, 10.
46
Ten pat, ES valstybių narių atvejo studijos.
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valdymo sistemoje. Tod÷l Airijos tarpin÷se institucijose ES
struktūrin÷s paramos ir nacionalinio biudžeto l÷šos valdomos pagal
vieną tvarką. S÷kmingas tokios integruotos alternatyvos taikymas
siejamas su glaudžiu skirtingų finansinių išteklių valdymu Finansų
departamente.
Airijoje 2007–2013 m. laikotarpiu apie 88 proc. visos ES
struktūrin÷s paramos skiriama nekonkursiniam finansavimui
(Lietuvoje planuojama apie 67 proc. visos paramos skirti valstyb÷s
projektams, apie 78 proc. – valstyb÷s ir regionų projektams
kartu). Visas Europos socialinio fondo (ESF) finansavimas
paskirstomas nekonkursiniu būdu per keturias tarpines institucijas
(Nacionalinę užimtumo tarnybą – FÁS, Švietimo ir mokslo
departamentą,
Teisingumo,
lygyb÷s
ir
teis÷s
reformos
departamentą, Socialinių ir šeimos reikalų departamentą),
išskyrus labai mažą paramos dalį inovacijų, transnacionalinio
bendradarbiavimo ir socialin÷s apr÷pties projektams, kurių apimtis
nesiekia n÷ vieno procento. Apie 70 proc. visos Europos regionin÷s
pl÷tros fondo (ERPF) paramos, skirtos regionin÷ms veiksmų
programoms, paskirstoma nekonkursiniu būdu priklausomai nuo
tarpin÷s institucijos ir jos taikomos projektų atrankos tvarkos.
ES struktūrin÷ parama, kuri integruota į nacionalinę strateginio
valdymo sistemą, paskirstoma pagal Nacionalinį pl÷tros planą, ES
veiksmų programas, jų įgyvendinimo planus, kitus investicijų
planus. Airijoje dideli investiciniai projektai (ypač transporto ir
aplinkos politikos srityse), kurie dažniausiai planuojami rengiant
ES finansuojamas veiksmų programas, formuluojami remiantis
atitinkamais investicijų planais. Kitose valstyb÷s valdymo srityse,
kurios finansuojamos iš ES struktūrin÷s paramos, strateginiais
dokumentais vadovaujamasi mažiau.
Nekonkursin÷ projektų atranka dažniausiai taikoma, kai tarpin÷
institucija yra tam tikras vyriausyb÷s departamentas (išskyrus
Meno, sporto ir turizmo departamentą). Konkursin÷ projektų
atranka dažniau taikoma, kai tarpin÷ institucija yra agentūra, taip
pat mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslumo srityje (pvz.,
Enterprise Ireland paskirsto l÷šas Airijos universitetams ir
technologiniams institutams, įmon÷ms per ribotos trukm÷s arba
tęstinį konkursą, kuris gali tur÷ti vieną arba du etapus). Jeigu
tarpin÷ institucija yra vyriausyb÷s departamentas, atrinktus
projektus gali tvirtinti ministras. Taip pat nekonkursin÷ atranka
priklauso ir nuo investicijų srities: infrastruktūros srityse
dažniausiai taikoma nekonkursin÷ procedūra, o mokslinių tyrimų ir
paramos privačiam sektoriui atveju – konkursinis finansavimas.
Didel÷ finansavimo dalis paskirstoma per kelias agentūras ar kitas
įstaigas (pvz., FÁS, Enterprise Ireland, Sustainable Energy Ireland
ar Nacionalinę kelių įstaigą). Jos laikomos „kompetencijos
centrais“, turinčiais tinkamų įgūdžių didel÷ms ir kelerių metų
trukm÷s programoms valdyti. Pavyzdžiui, 2007–2013 m.
laikotarpiu FÁS planuojama skirti apie 60 proc. visos ESF paramos
be konkurso.
Airijoje nekonkursin÷ atranka taikoma paskirstant išteklius per
tarpines institucijas ir pirmojo lygmens paramos gav÷jus (įvairias
agentūras ir vietos savivaldybes). Tačiau žemesniu lygmeniu
Airijai būdinga gana didel÷ konkurencija d÷l finansavimo. Projektų
atrankos metu gali būti organizuojami (tęstiniai arba ribotos
trukm÷s) kvietimai paraiškoms teikti, viešųjų pirkimų konkursai

34

arba parama paskirstoma taikant nacionalines finansavimo
schemas. Pavyzdžiui, urbanistin÷s infrastruktūros srityje taikoma
projektų atrankos tvarka vadinama poreikiu pagrįsta, iš „apačios
aukštyn“ bei nekonkursine atranka (angl. demand-led, bottom-up,
non-competitive).
Airijoje ES struktūrin÷ parama paskirstoma be konkurso jau tris
programinius laikotarpius. Platus nekonkursinio finansavimo
mastas šioje šalyje siejamas su siauresne paramos apimtimi
2007–2013 m. laikotarpiu, maža valstyb÷s tarnyba, taip pat
geresn÷mis l÷šų įsisavinimo ir rezultatų pasiekimo galimyb÷mis47.
ES struktūrin÷s paramos integravimas į nacionalinę valdymo
sistemą, nacionalinių „kompetencijos centrų“ dalyvavimas ir
veiksminga projektų atranka Airijai leido efektyviai įsisavinti l÷šas
ir pasiekti gerų rezultatų įgyvendinant ES veiksmų programas.

2.2.3.
ES
struktūrin÷s
Portugalijoje
Integruota
atrankos
alternatyva

paramos

projektų

atranka

Portugalija yra kitas integruotos projektų atrankos alternatyvos
pavyzdys. Portugalijoje ES struktūrin÷s paramos administravimo
sistemoje iki 2007–2013 m. laikotarpio buvo aiškiai atskiriami
centrin÷s valdžios projektai, regioniniai projektai ir privatūs
projektai. Šioje šalyje 2000–2006 m. laikotarpiu nekonkursiniu
būdu buvo paskirstyta apie 79 proc. visos ES struktūrin÷s
paramos: visa Sanglaudos fondo parama, didel÷ dalis ERPF
paramos (išskyrus mokslinių tyrimų projektus, visus privačius
valstyb÷s pagalbos projektus) ir dalis ESF l÷šų (išskyrus privačius
projektus, pradinį mokymą, mokytojų mokymą, valstyb÷s
tarnautojų mokymą, socialinę apr÷ptį ir lygias galimybes).
5 lent. ES paramos dalis, skirta nekonkursinei projektų atrankai Airijoje ir
Portugalijoje
ES paramos
Airija
Portugalija
Lietuva
fondas
(2007–2013
(2000–2006 m.)
(2007–2013 m.)
m.)
ERPF
70
82
73
Sanglaudos
–
100
92
fondas
ESF
100
60
65
Iš viso:
88
79
78
Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: 2007–2013 m. laikotarpiu Airija negauna
Sanglaudos fondo paramos. Šioje lentel÷je naudojami Portugalijos 2000–2006 m.
informacija d÷l ES struktūrinių fondų paramos sistemos pasikeitimo nauju
laikotarpiu. Pastaba: duomenys apie nekonkursinę projektų atranką Lietuvoje
apima valstyb÷s ir regioninį planavimą, iš viso regioninio planavimo būdu yra
paskirstoma apie 11 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų.

Šioje šalyje ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinių l÷šų
panaudojimas irgi buvo integruotas į vieną valdymo sistemą.
Kiekvienais metais sudarant valstyb÷s biudžetą rengiamas
Valstyb÷s investicijų planas, kuriame numatomi ir pakankamai
techniškai parengti investicijų projektai, kurie v÷liau teikiami
paramai gauti iš ES struktūrin÷s paramos. Tod÷l Portugalijoje
investicijų planavimas yra laikomas pirmuoju nekonkursin÷s
projektų atrankos etapu.

47

ESTEP, VPVI. ES struktūrin÷s paramos vertinimas: Airijos patirtis. Mokomojo vizito Airijoje ataskaita.
2009 m. Susitikimo su Airijos Žmogiškųjų išteklių investicijų veiksmų programos vadovaujančiąja
institucija medžiaga.
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2000–2006 m. laikotarpiu Portugalijoje centrin÷s valdžios
projektai, finansuojami iš ERPF ir Sanglaudos fondo, buvo
atrenkami pagal sektorinius pl÷tros ar investicijų planus. ESF
finansuojami projektai buvo atrenkami remiantis „iš apačios
aukštyn“ būdu susitarimu tarp vadovaujančiosios institucijos ir
paramos gav÷jų. ESF atveju didel÷ paramos dalis buvo skiriama
didel÷ms agentūroms ir kitoms įstaigoms. Pavyzdžiui, Užimtumo ir
mokymo institutas Portugalijoje gauna apie 60 proc. visos ESF
paramos. Kitas tokios institucijos, kuriai parama skiriama be
konkurso, pavyzdys yra Nacionalinis administravimo institutas.
Remiantis patvirtintais ES struktūrin÷s paramos priemonių
reglamentais, Portugalijoje ministerijos, departamentai ar kitos
atsakingos institucijos teikia projektų paraiškas atitinkamų ES
veiksmų programų vadovaujančioms institucijoms. Dažniausiai
gerai techniškai parengti projektai pateikiami paramai gauti vienas
po kito (angl. first come, first served) ir nagrin÷jamas jų atitikimas
veiksmų programų ir priemonių tikslams ir uždaviniams, ES ir
nacionalin÷ms taisykl÷ms. Sprendimus d÷l finansavimo skyrimo
centrin÷s valdžios projektams priima vadovaujančios institucijos
(kartais tarpin÷s institucijos), tačiau yra reikalingas atitinkamos
srities ministro patvirtinimas, t. y. galutinis sprendimas priimamas
politiniu lygmeniu. Atrinkus projektus atsakingos institucijos gali
teikti finansavimą galutiniams paramos gav÷jams (žr. 14 pav.).
14 pav. Valstyb÷s projektų planavimo procesas Portugalijoje
Sektorin÷s
ir regionin÷s
strategijos

2007-2013 m. Bendroji
nacionalin÷ strategija
ir Veiksmų programos

Ministerija, departamentas ar kita institucija
identifikuoja norimus finansuoti projektus

Parengtos valstyb÷s projektų paraiškos teikiamos
Vadovaujančiai institucijai
Atliekamas projektų techninio parengtumo ir atitikimo
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo dokumentams
ir taisykl÷ms vertinimas
Vadovaujanti institucija patvirtina tinkamus
finansuoti projektus
Projektus patvirtina už veiksmų programos
koordinavimą atsakingas ministras
Projektui suteikiamas finansavimas

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tokiam planavimo procesui būdinga tai, jog ES struktūrin÷s
paramos valdymas gerai integruotas į nacionalinę valdymo
sistemą, bet atitinkamos ministerijos, departamentai ar kitos
atsakingos institucijos bei jų vadovai turi palyginti didelę
autonomiją pasirinkti valstyb÷s ar savivaldybių projektus ir juos
pateikti finansuoti. Portugalijos patirtis rodo, kad šios alternatyvos
privalumas yra tai, jog sprendimai d÷l ES struktūrin÷s paramos
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panaudojimo priimami pakankamai greitai. Pavyzdžiui, regionin÷je
veiksmų programoje taikant nekonkurencinę atranką sprendimų
pri÷mimo laiko vidurkis buvo trumpesnis (žr. Portugalijos atvejo
studiją). Tačiau pripažįstama, jog konkurso būdu atrenkami
projektai gali būti skaidresni ir pigesni.

2.2.4. ES struktūrin÷s paramos projektų atranka ES-10
šalyse
Rezultatyvumas –
svarbiausias
planavimo tikslas

2007–2013 m. valstybinis ES struktūrin÷s paramos planavimas
ES–10 šalyse yra plačiai taikomas siekiant, kad ES struktūrin÷s
paramos panaudojimas prisid÷tų prie nacionalinių strategijų
įgyvendinimo (pvz., Latvija, kur buvo parengtas Nacionalinis
pl÷tros planas48), siekiant užtikrinti rezultatyvų ir greitą ES
struktūrin÷s paramos įsisavinimą (pvz., svarbiausių projektų
sąrašo sudarymas ir
nekonkursinis jų finansavimas Lenkijoje
siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti veiksmų programose (toliau –
VP) numatyti rodikliai49). Rezultatyvumą kaip svarbiausią
nekonkursin÷s projektų atrankos tikslą nurod÷ 66,7 proc. ES-10
valstybių narių vadovaujančių institucijų apklausos respondentų,
kitas svarbus tikslas yra efektyvus ES paramos įsisavinimas. Ne
tokie svarbūs tikslai yra ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
skaidrumas ir įsisavinimo sparta (žr. 15 pav.). Toks respondentų
atsakymų pasiskirstymas atitinka Lietuvos valstyb÷s institucijų,
atsakingų už valstyb÷s projektų planavimą, atstovų nuomone, kad
diegiant valstyb÷s projektų planavimą pirmiausia buvo siekiama
didesnio ES struktūrin÷s paramos panaudojimo rezultatyvumo50.
15 pav. Nekonkursin÷s atrankos tikslai ES-10 valstyb÷se nar÷se

66,7%

Rezultatyvumas
Efektyvumas

Įsisavinimo sparta
Skaidrumas
0%

33,3%

33,3%

66,7%

41,7%

33,3%

25,0%
20%

Labai svarbus

25,0%

58,3%
40%

60%

Greičiau svarbus

16,7%
80%

100%

Nesvarbus

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES-10 valstybių narių
vadovaujančių institucijų apklausa, 2009 m.

Integruotos arba
sugretintos
sprendimų pri÷mimo
sistemos

ES struktūrin÷s paramos panaudojimo rezultatyvumo ir
efektyvumo tikslų svarbą atspindi ir tai, kad ES-10 valstyb÷se
nar÷se buvo kuriamos integruotos sistemos sprendimams d÷l ES

48

Informacija
pateikiama
Latvijos
ES
struktūrin÷s
paramos
tinklapyje.
<http://www.esfondi.lv/events.php?id=496> [Žiūr÷ta 2009-08-17]
49
Informacija
pateikiama
Lenkijos
Vyriausyb÷s
ES
struktūrin÷s
paramos
tinklapyje. <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/English/Individual_Projects/Strony/Individual_Proje
cts.aspx> [Žiūr÷ta 2009-08-10].
50
Interviu programa su Lietuvos institucijų, atsakingų už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais,
2009 m. spalio–lapkričio m÷n.
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ir nacionalinio biudžeto l÷šų priimti (Čekija, Kipras, Slovakija) arba
(tai būdinga ir Lietuvai) sprendimų pri÷mimo procesus siekiama
derinti ir koordinuoti (Estija, Latvija, Lenkija, Vengrija, Slov÷nija).
Atitinkamai, ES-10 valstyb÷ms nar÷ms būdinga tai, kad pirmo
lygmens tarpinių institucijų funkcijas atlieka ES struktūrin÷s
paramos padaliniai ministerijose ir (ar) kitose institucijose,
atsakingose už valdymo sričių politikos formavimą. Tačiau, kitaip
negu Lietuvoje, ES-10 valstyb÷se nar÷se antrojo lygmens tarpinių
institucijų (įgyvendinančiųjų institucijų) funkcijos dažniau yra
deleguojamos ne atskiroms ES paramos administravimo
agentūroms, o valstyb÷s institucijoms, atsakingoms už politikos
įgyvendinimą tam tikroje valdymo srityje.
Strateginiais
dokumentais
grindžiama
nekonkursin÷
projektų atranka

Lietuvos valstyb÷s projektų planavimo sistema, grindžiama
nacionaliniais strateginiais dokumentais (daugiausia sektorin÷mis
strategijomis), yra panaši į kitose ES-10 valstyb÷se veikiančias
nekonkursin÷s ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų
projektų atrankos sistemas. Nekonkursin÷ projektų atranka arba
valstyb÷s
projektų
planavimas
ES-10
valstyb÷se
nar÷se
dažniausiai taikomas, kai remiantis nacionaliniais strateginiais
dokumentais galima pagrįstai nustatyti finansuotinus projektus (56
proc. respondentų) arba kai egzistuoja vienintelis galimas
paramos gav÷jas (44 proc.). Nustatant valstyb÷s projektus,
svarbiausi dokumentai yra Nacionalin÷ bendroji strategija ir
veiksmų
programos,
sektorin÷s
strategijos,
nacionalin÷s
strategijos ir Vyriausyb÷s programa ar prioritetai. Nustatant
valstyb÷s projektus ne tokie svarbūs yra veiksmų programų
priedai ir institucijų strateginiai veiklos planai (žr. 16 pav.)
16 pav. Svarbiausi dokumentai valstyb÷s projektų planavimo procese

Nacionalin÷ bendroji
strategija ir VP

68.8%
50.0%

Sektorin÷s strategijos
Nacionalin÷s pl÷tros
strategijos

43.8%

Vyriausyb÷s
programa/prioritetai

41.2%

VP priedai, įgyvendinimo
planai

31.3%

Institucijų strateginiai planai
ir biudžeto programos
Kiti dokumentai

17.7%
6.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES-10 valstybių narių
vadovaujančių institucijų apklausa, 2009 m.

Nacionalin÷s bendros strategijos ir veiksmų programų svarbą,
taikant valstyb÷s projektų planavimą ES-10 valstyb÷se nar÷se
paaiškina integruotos ES ir nacionalinio biudžeto l÷šų planavimo
sistemos ir tai, kad dažnai finansavimas iš ES struktūrin÷s
paramos l÷šų yra skiriamas stambiems integruotiems projektams,
nukreiptiems į pagrindinių veiksmų programose nustatytų
steb÷senos rodiklių pasiekimą. Tačiau greta šių stambių projektų
yra įgyvendinami ir kiti valstyb÷s projektai. Tokių dviejų tipų
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projektų pavyzdžiai gal÷tų būti individualūs ar pagrindiniai ir
sisteminiai projektai, 2007–2013 m. įgyvendinami Lenkijoje
(žr. tekstą m÷lyname fone).

Nekonkursin÷ projektų atranka Lenkijoje
Lenkijoje nekonkursin÷ ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamų projektų atranka yra taikoma dviejų tipų
projektams:
1) iš anksto nustatomiems pagrindiniams projektams;
2) valstyb÷s institucijų įgyvendinamiems sisteminiams
projektams.
Pagrindiniai projektai
Pagrindiniai projektai yra strategin÷s reikšm÷s investicijos,
siekiant įgyvendinti veiksmų programas ir pasiekti nustatytus
šalies socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros rodiklius. Trims veiksmų
programoms (VP) – Infrastruktūros ir aplinkos VP, Inovatyvios
ekonomikos VP ir Rytų Lenkijos pl÷tros VP – yra rengiamas
bendras pagrindinių projektų sąrašas. Siūlymus d÷l projektų
įtraukimo į sąrašą teikia vadovaujančioji institucija arba tarpin÷
institucija, atsakinga už ES struktūrin÷s paramos panaudojimą,
kuri teikia projektus vadovaujančiai institucijai. Pagrindinių
projektų sąrašas turi būti tvirtinamas regionin÷s politikos
ministro ir skelbiamas Lenkijos Respublikos oficialiame žurnale.
Pagrindinių projektų sąraše esantys projektai nekonkuruoja su
kitais projektais d÷l finansavimo, tačiau įtraukimas į sąrašą yra
tik deklaravimas apie ketinimą finansuoti projektą, o sprendimas
d÷l finansavimo priimamas atsižvelgiant į projekto atitikimą
techniniams reikalavimams ir Steb÷senos komiteto patvirtintiems
kriterijams bei projekto parengtumą51.
Sisteminiai projektai
Valstyb÷s institucijų įgyvendinami sisteminiai projektai turi būti
įtraukiami į metinius Veiksmų planus, kuriuos pagal kiekvieną VP
prioritetą kasmet rengia tarpin÷s institucijos. Šiuose veiksmų
planuose yra pateikiama tokia informacija apie sisteminius
projektus: numatomas paramos gav÷jas, projekto įgyvendinimo
trukm÷, projekto vert÷ ir siekiami rezultatai, atitikties kriterijai.
Taip pat gali būti pateikiama informacija apie jau įgyvendinamus
sisteminius
projektus.
Veiksmų
planai
tvirtinami
vadovaujančiosios institucijos ir yra skirti vidiniam naudojimui
tarpin÷se ir įgyvendinančiosiose institucijose, kurios svarbiausią
informaciją privalo paskelbti savo tinklapiuose52.
Sisteminius projektus įgyvendinančios valstyb÷s institucijos
rengia paraiškas ir teikia jas tarpin÷ms arba įgyvendinančiosioms
institucijoms. Tuo atveju, jei paramos gav÷ja yra tarpin÷ ar
įgyvendinančioji institucija, projekto paraiška yra teikiama
vadovaujančiajai institucijai. Pavyzdžiui, pagal Inovatyvios
ekonomikos VP sisteminius projektus įgyvendina Mokslinių tyrimų
ir technologin÷s pl÷tros centras, tarpinių institucijų funkcijas
atliekančios Mokslo ir studijų ministerija ir Ekonomikos
ministerija, įgyvendinančiosios institucijos Lenkijos įmonių pl÷tros
agentūra, Lenkijos turizmo organizacija ir kt.53

51

Informacija, pateikiama Lenkijos 2007–2013 m. Inovatyvios ekonomikos veiksmų programos
tinklapyje, <http://www.poig.gov.pl/English/Strony/Types_of_projects.aspx> [Žiūr÷ta 2009-11-17].
52
Ministry of Regional Development of the Republic of Poland, „Principles of Selecting projects under the
Human Capital Operational Programme“, Warsaw, 1 April 2009.
53
Informacija, pateikiama Lenkijos 2007–2013 m. Inovatyvios ekonomikos veiksmų programos
tinklapyje, <http://www.poig.gov.pl/English/Strony/Types_of_projects.aspx> [Žiūr÷ta 2009-11-17].
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Sisteminių projektų atveju yra atliekamas administracin÷s
atitikties vertinimas (per 14 dienų nuo paraiškos pateikimo) ir
projekto turinio vertinimas (per 21 dienas nuo projekto
registravimo Nacionalin÷je informacin÷je sistemoje – NIS). Tuo
atveju, jei projektas atitinka visus vertinimo kriterijus, paramos
gav÷jui siunčiamas kvietimas pasirašyti finansavimo sutartį.
Priešingu atveju projektas grąžinamas tikslinti54.
Įgyvendinant veiksmų programas tam tikroms projektų grup÷ms
numatytos atrankos procedūros gali būti keičiamos. Tvirtindama
metinį Veiksmų planą, vadovaujančioji institucija gal pritarti
pasiūlymui pakeisti konkurso procedūrą į sisteminių projektų
atrankos procedūrą, tačiau sisteminių projektų atrankos keitimas
konkursu n÷ra įmanomas.

Nekonkursiniam
finansavimui
skiriama
paramos dalis

Nekonkursinis
finansavimas
ESF
intervencijos
sritims

Nekonkursinis
finansavimas
ERPF sritims

Projektų
planavimo
procesas

54

ES-10
valstyb÷se
nar÷se
valstyb÷s
projektų
planavimas
daugiausia taikomas Sanglaudos fondo intervencijos srityse –
transeuropinių transporto tinklų ir kitiems projektams transporto
srityje, projektams aplinkosaugos, energetinio efektyvumo
didinimo ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių srityje. Tačiau tik
Latvija ir Kipras gana didelę iš ESF skirtų l÷šų dalį (61–80 proc.)
paskirsto ne konkurso būdu, kitos valstyb÷s (Lenkija, Slov÷nija,
Vengrija) valstyb÷s projektams skiria iki 40 proc. ESF l÷šų.
Palyginkite: Lietuva 2007–2013 m. valstyb÷s projektų planavimo
būdu paskirsto 72 proc. ESF l÷šų.
Svarbiausios ESF intervencijos sritys, kurioms skiriamas
nekonkursinis
finansavimas,
yra
darbo
rinkos
institucijų
stiprinimas ir pl÷tra (100 proc. respondentų), švietimo ir mokymo
sistemų reformos (77,8 proc.), instituciniai geb÷jimai ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas (66,7 proc.), aktyvios
užimtumo skatinimo priemon÷s (55,6 proc.) ir neįgaliųjų socialin÷
integracija (44,5 proc.).
Palyginti su Lietuva kitose ES-10 šalyse nar÷se valstyb÷s
projektams yra skiriama gana nedidel÷ ERPF l÷šų dalis: Latvija
skiria 41–60 proc., Lenkija, Kipras ir Vengrija – 21–40 proc., kitos
šalys – iki 20 proc. ERPF l÷šų. Daugiausia tai investicijos
transporto (87,5 proc. respondentų), informacinių technologijų
pl÷tros (62,5 proc.), aplinkosaugos (37,5 proc.) ir kultūrinio
paveldo išsaugojimo (37,5 proc.) srityse. Pažym÷tina, kad
valstyb÷s projektų planavimas praktiškai n÷ra taikomas mokslinių
tyrimų ir technologin÷s pl÷tros projektams (tai būdinga tik Lietuvai
ir Lenkijai).
ES-10 valstyb÷se nar÷se nekonkursiniu būdu finansuojamų
projektų planavimo procesas n÷ra centralizuotas – valstyb÷s
projektų
sąrašą
dažniausiai
rengia
ministerijos,
bendradarbiaudamos
su
pavaldžiomis
institucijomis
ir
agentūromis. Tačiau Slov÷nijoje, Lenkijoje, Kipre ir Vengrijoje už
valstyb÷s projektų sąrašo rengimą yra atsakingos institucijos,
koordinuojančios ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinio biudžeto

Ministry of Regional Development of the Republic of Poland, „Principles of Selecting projects under the
Human Capital Operational Programme“, Warsaw, 1 April 2009.
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l÷šų planavimą55. Pagal apklausos duomenis svarbus vaidmuo
viešųjų projektų atrankos procese tenka vadovaujančiosioms ir
tarpin÷ms institucijoms, tačiau priimant sprendimus d÷l ES
struktūrin÷s
paramos
dalies,
skiriamos
nekonkursiniam
finansavimui, svarstant viešųjų projektų aprašymus ir atrenkant
geriausius projektus dalyvauja institucijos, atsakingos už tam
tikras valdymo sritis ir socialiniai bei ekonominiai partneriai.
Sprendžiant, ar finansuoti projektus, svarbiausias kriterijus –
projekto atitikimas strateginių dokumentų tikslams ir siekiamiems
rezultatams, planuojamas projekto socialinis ir ekonominis
poveikis bei aukštas projekto parengtumo lygis. Ne tokie svarbūs
yra pareišk÷jo administraciniai ir finansiniai paj÷gumai įgyvendinti
projektą (žr. 17 pav.).
17 pav. Svarbiausi kriterijai, priimant sprendimą d÷l projekto finansavimo

Atitiktis strateginiams
dokumentams

75,0%

Planuojamas socialinis ir
ekonominis poveikis

62,5%

Aukštas projekto parengtumo
lygis

56,3%

Administraciniai ir finansiniai
paj÷gumai įgyvendinti projektą

0%

37,5%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES-10 valstybių narių
vadovaujančių institucijų apklausa, 2009 m.

Strateginiai
dokumentai ir
bendradarbiavima
s lemia projektų
kokybę

Didžioji dalis ES-10 apklausoje dalyvavusių respondentų teigiamai
vertina ne konkurso būdu ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamų viešųjų projektų kokybę. Paprašyti įvertinti ne
konkurso būdu finansuojamų projektų kokybę, palyginti su
projektais, kuriems taikomas konkursas, 70 proc. respondentų
projektų ESF ir ERPF finansuojamuose srityse kokybę įvertino kaip
aukštą ar aukštesnę už vidutinę. Sanglaudos fondo l÷šomis
finansuojamų projektų kokyb÷ yra aukšta ar aukštesn÷ už vidutinę
62,5
proc.
respondentų
nuomone.
Svarbiausi
veiksniai,
užtikrinantys ne konkurso būdu finansuojamų projektų kokybę yra
gerai parengti strateginiai dokumentai, leidžiantys nustatyti
projektų
poreikį
(50
proc.
respondentų),
intensyvus
tarpinstitucinis bendradarbiavimas identifikuojant finansuotinus
projektus (43,8 proc.) ir paramos gav÷jų administraciniai
geb÷jimai įgyvendinti projektus (31,3 proc.).

Pagrindin÷s
nekonkursin÷s
atrankos
proceso
problemos

Nepaisant teigiamo ne konkurso būdu finansuojamų projektų
kokyb÷s vertinimo, pripažįstama, jog ES-10 valstyb÷se nar÷se
nekonkursin÷s projektų atrankos procesas susiduria su tam tikrais
sunkumais. Didžiausios problemos, kylančios planuojant ES
struktūrin÷s paramos l÷šas viešosioms investicijoms yra
nepakankamas suinteresuotųjų grupių įsitraukimas į projektų
planavimo procesą, nekonkursinio finansavimo proceso uždarumas

55

Slov÷nijos Vyriausyb÷s Vietos savivaldos ir regionin÷s politikos biuras, Lenkijos Regionin÷s pl÷tros
ministerija, Kipro Vyriausyb÷s Planavimo biuras ir Vengrijos Nacionalin÷ pl÷tros agentūra.
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bei neskaidrumas ir nepakankami pareišk÷jų administraciniai
paj÷gumai.
Ne
tokios
aktualios
nekokybiškų
strateginių
dokumentų ir l÷to nekonkursin÷s atrankos proceso problemos (žr.
18 pav.)
18 pav. Nekonkursin÷s projektų atrankos problemos ES-10 valstyb÷se

43,8%

Nepakankamas suinteresuotųjų pusių įsitraukimas
Proceso uždarumas ir neskaidrumas

37,5%

Pareišk÷jų adminsitraciniai geb÷jimai

37,5%

Politin÷ įtaka nekonkursin÷s atrankos procesui

25,0%

Nekokybiški strateginiai dokumentai

25,0%

L÷tas nekonkursin÷s atrankos procesas

0%

18,8%
10%

20%

30%

40%

50%

Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, ES-10 valstybių narių
vadovaujančių institucijų apklausa, 2009 m.

2.2.5. Apibendrinimas
Nekonkursin÷
atranka ES-15
ir ES-10 šalyse
taikoma dažnai,
bet skirtingu
mastu

ES-15 šalyse, kuriose ES struktūrin÷s paramos apimtis sumaž÷jo
2007–2013
m.
laikotarpiu,
daugiau
d÷mesio
skiriama
nekonkursiniam viešųjų projektų finansavimui. Pirma, esant
ribotam finansavimui gali neapsimok÷ti kurti atskiros sprendimų
pri÷mimo struktūros finansavimui paskirstyti56. Antra, tokiuose
regionuose kaip Škotija (Jungtin÷je Karalyst÷je) per nekonkursinį
finansavimą siekiama geriau įgyvendinti Škotijos vyriausyb÷s
pl÷tros prioritetus.
2007–2013 m. valstybinis ES struktūrin÷s paramos planavimas
taip pat taikomas visose ES-10 šalyse siekiant, kad ES
struktūrin÷s paramos panaudojimas prisid÷tų prie nacionalinių
strategijų įgyvendinimo, taip pat norint užtikrinti rezultatyvų ir
efektyvų ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą. Tačiau šiose šalyse
nekonkursin÷s atrankos būdas taikomas mažesniu mastu negu
Lietuvoje. Tod÷l galima teigti, jog Lietuva pirmauja pagal ne
konkurso būdu paskirstomos ES struktūrin÷s paramos apimtis tarp
ES-10 šalių, tačiau atsilieka nuo Airijos planuojant ESF l÷šas ir
Portugalijos planuojant ERPF l÷šas (2000–2006 m. laikotarpiu).

Nekonkursin÷s
atrankos
taikymo sritys

56

ES struktūrin÷s paramos l÷šų planavimo, taikant nekonkursinę
projektų atranką, apimtis priklaus÷ nuo finansuojamos srities.
Pavyzdžiui, dideli infrastruktūros projektai atrenkami be konkurso:
Airijoje ir Portugalijoje visa ES struktūrin÷ parama transporto,
aplinkos
ir
kitose
infrastruktūros
srityse
paskirstoma

L. Polverali, I. McMaster, F. Gross et al, „Strategic Planning for Structural Funds in 2007–2013“, IQNet
Thematic Paper No. 18(2), 68. <http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQNet_Reports(Public)/IQ-Net_Thematic_Paper_18(2).pdf> [Žiūr÷ta 2009-07-31].
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nekonkursiniu būdu57, ES-10 šalyse nekonkursinis finansavimas
taip pat dažniau skiriamas transporto ir aplinkosaugos sritims.
Airijoje ir Portugalijoje be konkurso yra paskirstomos ir beveik
visos ESF l÷šos, ES-10 šalyse nekonkursinis finansavimas dažniau
taikomas darbo rinkos ir užimtumo skatinimo institucijų pl÷trai,
švietimo ir mokymo sistemų reformoms, administraciniams
geb÷jimams stiprinti. Pažym÷tina, kad valstyb÷s projektų
planavimas praktiškai n÷ra taikomas mokslinių tyrimų ir
technologin÷s pl÷tros projektams (išskyrus Lietuvą ir Lenkiją), o
ESF intervencijų srityje tai rečiausiai daroma socialin÷s apr÷pties
srityje.
Airija ir
Portugalija
geriausiai
integravo ES
struktūrinę
paramą su
kitomis l÷šomis

Planavimo pagrindas:
ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo
dokumentai ir
nacionalin÷s
strategijos

Decentralizuota
projektų
atranka ir
proceso
lankstumas

57
58

Strateginio planavimo ir iš ES struktūrin÷s paramos finansuojamų
valstyb÷s projektų planavimo analiz÷ parod÷, jog yra stiprinamas
ryšys tarp šių sistemų ES šalyse. Airija (ir kiek mažiau Portugalija)
yra integruoto planavimo pavyzdys: šioje šalyje ES struktūrin÷s
paramos l÷šos kartu su valstyb÷s biudžeto išlaidomis kartu
planuojamos Nacionaliniame pl÷tros plane, jos sujungiamos
panaudojant ES struktūrinę paramą. ES-10 valstyb÷se nar÷se
siekiant efektyvesnio ir rezultatyvesnio ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo taip pat dažniausiai veikia integruotos arba
sugretintos valdymo sistemos. Lietuvoje taip pat siekiama
koordinuoti ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinio biudžeto l÷šų
paskirstymo procesus. Savo ruožtu Jungtin÷je Karalyst÷je ir
Švedijoje, kur veikia centralizuotos strateginio planavimo
sistemos, integruotos į biudžeto procesą, buvo taikoma
diferencijuota ES struktūrin÷s paramos projektų atranka, nes ES
paramos dalis valdžios išlaidose yra palyginti maža.
Europos Komisijos užsakymu atliktas ES struktūrin÷s paramos
valdymo ir kontrol÷s sistemų, veikusių ES valstyb÷se nar÷se
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu, vertinimas atskleid÷,
kad nekonkursinio viešųjų projektų finansavimo procedūros
dažniau taikytos tose šalyse, kur buvo sukurtos integruotos
projektų atrankos ir finansavimo paskirstymo sistemos58. Tiek
Airijoje ir Portugalijoje, tiek ES-10 šalyse viešiesiems projektams
planuoti dažnai buvo naudojama Nacionalin÷ bendroji strategija ir
veiksmų programos, nacionalin÷s, sektorin÷s ir regionin÷s
strategijos. Airijoje svarbiausias dokumentas yra Nacionalinis
pl÷tros planas, sujungiantis ES struktūrin÷s paramos ir
nacionalines l÷šas, taip pat yra rengiami veiksmų programų
įgyvendinimo planai. Metiniai veiksmų planai, kuriuose išvardijami
ne konkurso būdu planuojami finansuoti projektai pagal kiekvieną
VP prioritetą rengiami ir Lenkijoje, o Portugalijoje ne konkurso
būdu finansuotini viešieji projektai yra atrenkami iš Valstyb÷s
investicijų programos, atsižvelgiant į jų parengtumą ir tinkamumą
finansuoti.
Ne konkurso būdu finansuojami viešieji projektai tiek Airijoje ir
Portugalijoje, tiek ES-10 šalyse (tarp jų ir Lietuvoje) atrenkami
decentralizuotai, dažniausiai tarpin÷se institucijose. Portugalijoje
remiantis sektoriniais ar investicijų planais tęstinio kvietimo metu
dažniausiai projektai pateikiami ir nagrin÷jami vienas po kito
(angl. first come, first served), o finansavimo sprendimus priima
vadovaujančiosios institucijos (patvirtinus atitinkamos srities
ministrui). Tod÷l Portugalijos sistemai būdingas lankstumas,

Ten pat, p. 11.
Ten pat, ES valstybių narių atvejo studijos.
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tiesioginis politikų dalyvavimas projektų atrankoje. Airijoje
nekonkursin÷ projektų atranka taikoma paskirstant išteklius per
tarpines institucijas ir pirmojo lygmens paramos gav÷jus, bet
žemesniu lygmeniu gali būti organizuojami konkursai (tęstiniai
arba ribotos trukm÷s). Tačiau šioms šalims būdinga tai, jog jose
nerengiami
galutiniai
valstyb÷s
projektų
sąrašai
visam
programavimo laikotarpiui ar jo daliai, kaip yra Lietuvoje.
Didelių politikos
įgyvendinimo
agentūrų
svarba

59

ES-15 šalyse paskirstant ES struktūrinę paramą be konkurso
svarbų vaidmenį atlieka tam tikros valstyb÷s politikos
įgyvendinimo agentūros: 2007–2013 m. laikotarpiu Airijos FÁS ir
Portugalijos Užimtumo ir mokymo institutui planuojama skirti
didelę dalį ESF paramos. Kitas pavyzdys – Škotijos įmonių
agentūra (Scottish Enterprise), kuri įgyvendina strateginius
vyriausyb÷s projektus verslo srityje59. ES-10 valstyb÷se nar÷se
antrojo lygmens tarpinių institucijų (įgyvendinančiųjų institucijų)
funkcijos dažniau yra deleguojamos ne atskiroms ES paramos
administravimo
agentūroms,
o
valstyb÷s
institucijoms,
atsakingoms už politikos įgyvendinimą tam tikroje valdymo srityje.
Tod÷l Lietuvoje veikianti ES struktūrin÷s paramos administravimo
sistema, kurioje už šias funkcijas yra atsakingos specialiosios
įgyvendinimo agentūros, neatitinka kitų užsienio šalių praktikos ir
efektyvaus valstyb÷s projektų planavimo poreikių.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Centre for Strategy & Evaluation Services, ES struktūrin÷s
paramos horizontalios temos: Škotijos ir Lietuvos patirties pamokos, 2007, p. 18.
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3. LIETUVOS PLANAVIMO SISTEMŲ ANALIZö

3.1. Lietuvos strateginio planavimo
sistemos efektyvumo analiz÷
Lietuvoje strateginio planavimo sistema veikia nuo 2000 metų.
Svarbiausiame dokumente, kuriame reglamentuojamas strateginis
planavimas, – Strateginio planavimo metodikoje – strateginis
planavimas apibr÷žiamas kaip „formalizuota sistema, užtikrinanti
realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu
nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti
turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir
žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams
pasiekti, taip pat veiklos steb÷sena ir atsiskaitymas už
rezultatus“60. Šiame ataskaitos skyriuje yra pateikiami Lietuvos
strateginio planavimo sistemos efektyvumo analiz÷s rezultatai:
pirma, pristatomas Lietuvos strateginio planavimo modelis, jo
pranašumai ir trūkumai; antra, įvertinamas ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strateginių dokumentų suderinamumas su
nacionaliniais strateginiais dokumentais; trečia, nagrin÷jamas ES
struktūrin÷s paramos santykis su valstyb÷s biudžetu ir valstybin÷s
reikšm÷s projektais.
3.1.1.
Lietuvos
strateginio
pranašumai ir trūkumai
Strateginio
planavimo
galimyb÷s
neišnaudotos

planavimo

modelis,

jo

Svarbiausias strateginio planavimo reformos tikslas Lietuvoje buvo
susieti did÷jančius Vyriausyb÷s įsipareigojimus stojant į ES ir
NATO (Šiaur÷s Atlanto Sutarties Organizaciją) bei maž÷jančias
biudžeto pajamas d÷l Rusijos finansin÷s kriz÷s, sukuriant
integruotą planavimo ir biudžeto sistemą. Šis tikslas buvo
pasiektas sukūrus integruotą planavimo ir biudžeto sistemą, tačiau
prie jo prisid÷jo ir galimyb÷ finansuoti papildomus įsipareigojimus
iš augančių valstyb÷s biudžeto pajamų pasibaigus Rusijos
finansinei krizei. Taip pat strateginis planavimas prisid÷jo prie
didesnio išorinio skaidrumo ir atsiskaitymo LR Seimui bei
visuomenei. Vis d÷lto Lietuvos strateginio planavimo sistemos
galimyb÷s n÷ra išnaudojamos siekiant taupyti ir efektyviai
panaudoti valstyb÷s biudžeto l÷šas, didinti valstyb÷s politikos
rezultatyvumą61.
2009 m. Vyriausybei atskaitingų įstaigų apklausos rezultatai rodo,
jog didžiausia strateginio planavimo nauda yra tobulinant
atitinkamų įstaigų programų turinį, taip pat atsiskaityti Vyriausybei
ir Seimui. Tačiau strateginis planavimas yra mažiausiai naudingas
taupant biudžeto l÷šas, taip pat nelabai naudingas paskirstant
valstyb÷s biudžeto išteklius tarp institucijų ir įstaigų (žr. 19 pav.).

60

2002 m. birželio 6 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 827 „D÷l Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo.“ Valstyb÷s žinios, 2002, Nr. 57-2312 (aktuali redakcija nuo 2009-04-03).
61
V. Nakrošis, Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų Vyriausybę?, Vilniaus universitetas,
2008 m.
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Panašūs buvo ir Lietuvos asignavimų
apklausos rezultatai 2007 m62.

valdytojų

institucijų

19 pav. Strateginio planavimo nauda LR Vyriausybei atskaitingoms
įstaigoms
Padeda taupyti biudžeto l÷šas

3,95

Padeda geriau atsiskaityti visuomenei

4,53

Padeda geriau paskirstyti valstyb÷s biudžeto išteklius tarp
institucijų ir įstaigų

4,57

Padeda geriau paskirstyti Jūsų institucijos arba įstaigos
l÷šas tarp programų ar jų viduje

4,79

Padeda geriau atsiskaityti Finansų ministerijai

5,00

Padeda didesniu laipsniu pasiekti Jūsų institucijos ar
įstaigos tikslus ir uždavinius

5,00

Sustiprina Jums pavaldžių institucijų ir padalinių kontrolę

5,08

Padeda geriau įgyvendinti LRV strateginius
uždavinius/prioritetus

5,13

Padeda geriau atsiskaityti LR Vyriausybei, LR Seimui

5,16

Padeda tobulinti Jūsų institucijos arba įstaigos programų
turinį

5,22

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

Šaltinis: VPVI, LR Vyriausybei atskaitingų institucijų apklausa, 2009 m. birželio
m÷n. UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas,
Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų
ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų steb÷senos
sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30 d. Pastaba:
skaičiuojamas respondentų atsakymų vidurkis (kai 6 reiškia „sutinku“, 1 –
„nesutinku“).

Lietuvos
strateginio
planavimo
modelis yra
tinkamas, bet
sud÷tingas

Lietuvos strateginio planavimo sistemą sudaro trijų tipų
strateginiai dokumentai: ilgos trukm÷s (apimantys ilgesnį nei 7
metų laikotarpį), vidutin÷s trukm÷s (apimantys nuo 3 iki 7 metų
laikotarpį) ir trumpos trukm÷s (apimantys iki 3 metų laikotarpį)
strateginio
planavimo
dokumentai.
Strateginio
planavimo
sistemoje svarbiausias ilgos trukm÷s strateginio planavimo
dokumentas yra Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija (VIRS).
Svarbiausi vidutin÷s trukm÷s strateginiai dokumentai yra
Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa,
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija, atskirų valdymo sričių strategijos.
Trumpos trukm÷s strateginio planavimo dokumentai rengiami
siekiant įgyvendinti ilgos ir vidutin÷s trukm÷s strateginio
planavimo dokumentus. Svarbiausi trumpos trukm÷s strateginio
planavimo dokumentai yra strateginiai veiklos planai ir biudžeto
programos, kurias rengia asignavimų valdytojų institucijos (žr. 20
pav.).
Pasaulio Banko vertinimu, Lietuvoje sukurta „iš viršaus žemyn“
strateginio planavimo sistema užtikrina ryšį tarp skirtingo lygmens
strateginių tikslų ir yra susieta su vidutin÷s trukm÷s laikotarpio

62

V. Nakrošis, Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų Vyriausybę?, Vilniaus universitetas,
2008 m., p. 18.
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biudžeto planavimu63. Nors Lietuvos strateginio planavimo sistema
yra logiška, ji gana sud÷tinga d÷l kelių strateginių dokumentų
lygių ir didelio dokumentų skaičiaus.
20 pav. Principinis strateginio planavimo sistemos modelis
• Nacionalin÷ saugumo
strategija;
• Nacionalin÷ darnaus
vystymosi strategija;
• kiti dokumentai.

VIRS
Strategija

Institucijos
strateginis
veiklos planas:
Programa Nr. 1
Programa Nr. 2

Strategija

• Nacionalin÷ Lisabonos
strategijos įgyvendinimo
programa;
• Lietuvos 2007–2013 m.
Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija;
• valdymo sričių strategijos.

Vidutin÷s
trukm÷s
strategijos

Institucijos
strateginis
veiklos planas:
Programa Nr. 1
Programa Nr. 2

Šaltinis: LR Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l strateginio planavimo
patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios, 2002 m. birželio 12 d., Nr. 57-2312.

metodikos

Reikalingas
procesų
supaprastinimas
ir integravimas

Strateginio planavimo sistemoje susiduriama su skirtingų lygių
strateginių dokumentų suderinamumo problema. 2009 m. atliktoje
VIRS atnaujinimo ir strateginių dokumentų poreikio studijoje
teigiama, jog: „šalia valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos ir
bendrosios ūkio pl÷tros strategijos bei nacionalinio pl÷tros plano
[dabar ES struktūrin÷s paramos veiksmų programų – aut. past.]
jau įteisinta daugiau kaip du šimtai sektorinių vidutin÷s trukm÷s
strategijų ir strateginių planų, kurie įvairiu laipsniu dubliuoja vieni
kitus arba net atskirais punktais vieni kitiems prieštarauja“64.
Tod÷l siekiama strateginio planavimo dokumentų skaičių
sumažinti, ypač vidutin÷s trukm÷s dokumentų lygmeniu, kur
orientuojamasi į 30 horizontalių strateginių dokumentų65.

Strateginiai
dokumentai
neturi realaus
finansavimo

Kita problema yra įvairios trukm÷s strateginių dokumentų
suderinamumas su finansavimo šaltiniais. Dauguma ilgos ir
vidutin÷s trukm÷s strateginių dokumentų n÷ra finansuojami
tiesiogiai iš valstyb÷s biudžeto (išskyrus 2007–2013 m. veiksmų
programas). Taip pat dalis Lietuvoje rengiamų programų
(pavyzdžiui, tarpinstitucin÷s programos arba kitos valstyb÷s
politikos programos, tvirtinamos Vyriausyb÷s ar ministerijų
lygmeniu) iš valstyb÷s biudžeto finansuojamos ne tiesiogiai, o per
valstyb÷s biudžeto programas, kurios dažniausiai sudaromos pagal
finansavimo šaltinius arba asignavimų valdytojus ar jiems
pavaldžias institucijas. Tod÷l buvo rekomenduota peržiūr÷ti
valstyb÷s biudžeto ir kitų programų struktūrą siekiant iš valstyb÷s

63

World Bank, EU-8. Administrative Capacity in the New Member States: the Limits of Innovation?,
36930-GLB, 2006.
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ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos atnaujinimo ir
strateginių dokumentų poreikio studija, Kaunas, 2009 m., p. 97.
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Ministro Pirmininko tarnyba, Strateginio planavimo sistemos tobulinimo gair÷s, 2009 m.
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biudžeto
srityse66.
Strateginio
planavimo
problemos:
decentralizacija
ir nepakankama
dokumentų
kokyb÷

finansuoti

programas

bendrose

valstyb÷s

politikos

Nors Lietuvoje yra sukurta „iš viršaus žemyn“ strateginio
planavimo sistema, iki 2009 m. Lietuvoje strateginio planavimo
procesas vyko gana decentralizuotai: buvo nustatomos gana
bendros Vyriausyb÷s prioritetin÷s kryptys, strateginių veiklos
planų svarstymas Strateginio planavimo komitete dažniausiai
vykdavo jau patvirtinus biudžetą, o strateginių veiklos planų
nagrin÷jimas Finansų ministerijoje ir LR Vyriausyb÷s kanceliarijoje
(nuo 2009 m. rugs÷jo m÷n. reorganizuotoje į Ministro Pirmininko
tarnybą) buvo formalus – daugiausia d÷mesio skirta techniniams ir
metodiniams klausimams, o ne politikos turiniui. Tod÷l buvo
rekomenduota strateginio planavimo ciklo pradžioje įteisinti trejų
metų
trukm÷s
Vyriausyb÷s
prioritetų
dokumentą
(su
prioritetin÷mis priemon÷mis ir projektais)67. Tai leistų geriau
įgyvendinti Vyriausyb÷s prioritetus, jie būtų geriau susieti su
Vyriausybei atskaitingų institucijų ir kitų biudžeto asignavimų
valdytojų institucijų strateginiais tikslais bei uždaviniais.
Be to, dalyje strateginių dokumentų taip pat stokojama kokyb÷s:
juose keliami tikslai neatspindi uždavinių įgyvendinimo ir
planuojamo rezultato (trūksta loginio ryšio tarp tikslo ir
uždavinių), n÷ra nustatyti vertinimo kriterijai, kaip to reikalaujama
pagal Strateginio planavimo metodiką. Pavyzdžiui, strateginio
planavimo mokslo ir studijų srityje analiz÷ parod÷, kad strateginių
dokumentų tikslai dažniausiai yra formuluojami kaip procesas,
tod÷l jais nenusakomas siekiamas rezultatas; skirtingo lygmens
strateginių dokumentų keliami tikslai formuluojami panašiai;
strateginiuose dokumentuose n÷ra vertinimo kriterijų arba jie
nekokybiški68. Valstyb÷s kontrol÷s atliekamo audito ataskaitos
rodo, kad panašių problemų egzistuoja ir kitose valstyb÷s politikos
srityse69.

Steb÷senos
rodiklių
hierarchija yra
tinkama, bet
vertinimo
kriterijams
trūksta kokyb÷s

Lietuvoje nuo 2006 m. buvo įvesta trijų lygių vertinimo kriterijų
(produkto, rezultato ir efekto) sistema (žr. 21 pav.), kuri turi
atspind÷ti ne tik institucijos suteiktas paslaugas ar atliktus darbus,
bet ir parodyti, ar pasiekti programų tikslai bei strateginiai tikslai.
Be to, VIRS įgyvendinimas daugiausia stebimas pagal konteksto
rodiklius, kurie vadinami šalies ūkio konkurencingumo arba
„s÷km÷s“ rodikliais. Nors esama vertinimo kriterijų sistema
tinkama, didžiausios vertinimo kriterijų problemos yra didelis jų
skaičius ir prasta kokyb÷70. Be to, vertinimo kriterijų sistemoje
trūksta kriterijų, kurie pad÷tų įvertinti efektyvumą kaštų atžvilgiu
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UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30
d.
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UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30
d.
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VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Mokslo ir studijų valdymo sisteminio, institucinio ir
individualaus lygmens analiz÷, horizontaliųjų veiklų bei mokslo ir studijų politikos sąveikų analiz÷.
Tyrimo ataskaita, 2009 m. liepos 1 d., p. 100.
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LR valstyb÷s kontrol÷, Programinio biudžeto sistema. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-60-1P-1,
Vilnius, 2007 m.
70
UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30
d.
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ar vartotojų patenkinimą. Taip pat ES struktūrin÷s paramos
veiksmų programoms steb÷ti naudojama atskira steb÷senos
rodiklių sistema.
21 pav. Strateginių tikslų ir vertinimo kriterijų santykis

Šaltinis: VPVI, LR Vyriausybei atskaitingų institucijų apklausa, 2009 m. birželio
m÷n. UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas,
Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų
ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų steb÷senos
sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30 d.

3.1.2. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo dokumentų
ryšys su nacionaliniais strateginiais dokumentais
Kadangi ES struktūrin÷s paramos panaudojimo dokumentai yra
neatsiejama Lietuvos strateginio planavimo sistemos modelio
dalis, svarbūs jų ryšiai su kitais strateginiais dokumentais. 2007–
2013 m. laikotarpiu ES struktūrin÷ parama Lietuvai yra teikiama
pagal Nacionalinę bendrąją strategiją, kurioje yra aprašyti ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo tikslai, prioritetin÷s kryptys,
l÷šų pasiskirstymas71. Šioje pl÷tros strategijoje išskirtos trys
prioritetin÷s kryptys, kurias apima Lietuvos 2007–2013 m.
veiksmų programos (VP): Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programa (ŽIPVP), Ekonomikos augimo veiksmų programa (EAVP)
ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (SSVP). Bendroji
nacionalin÷ strategija ir veiksmų programos buvo derinamos su
Europos Komisija, ir ši jas patvirtino. Savo ruožtu veiksmų
programų priedai, kuriuose detalizuojami veiksmų programų
prioritetai,
pateikiama
informacija
apie
ES
finansavimo
paskirstymą tarp asignavimų valdytojų institucijų, aprašomos
planuojamos finansuoti priemon÷s (nustatomas projektų atrankos
būdas, galimi pareišk÷jai, atsakingos institucijos, steb÷senos
rodikliai), yra tvirtinami LR Vyriausyb÷s nutarimu.
ES struktūrin÷s
paramos
dokumentų
suderinamumas
geras, bet
išlieka spragų

71

Bendrojo
programavimo
dokumento
(BPD)
įgyvendinimo
laikotarpiu finansuojamos priemon÷s ir projektai iš esm÷s atitiko
nacionalin÷s politikos kryptis. Tačiau vertinimai rodo, jog BPD
finansavimas buvo nepakankamai suderintas su nauju regionin÷s

Nacionalin÷ bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, 2007 m. kovo 30 d.
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politikos modeliu, kuris numatytas 2005 m. Lietuvos regionin÷s
pl÷tros strategijoje. Taip pat 2004–2006 m. laikotarpiu trūko ES
struktūrin÷s paramos suderinamumo su strateginiais dokumentais
transporto ir energetikos srityse72.
2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpio
strateginiai dokumentai buvo rengiami atsižvelgiant į nacionalinius
ir ES strateginius dokumentus. Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų
programų išankstinio vertinimo metu nustatyta, kad veiksmų
programų prioritetų veiklos yra suderintos su nacionalin÷mis ir ES
politikomis: jos atitinka 2007–2013 m. Bendrijos strategines
gaires, 2005–2008 m. Integruotas užimtumo gaires, Nacionalinę
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, nacionalines atskirų
valdymo sričių
strategijas73. Tačiau įgyvendinant veiksmų
programas atsirado tam tikrų nesuderinamumų su strateginiais
dokumentais. Pavyzdžiui, ŽIPVP 4 prioriteto finansavimas n÷ra
suplanuotas įvairiems LR Vyriausyb÷s 2010 m. veiklos prioritetams
įgyvendinti (pvz., biudžeto reformai ar apskričių reformai)74.
22 pav. Strateginio planavimo dokumentų struktūra Lietuvoje, 2008 m.
Valstyb÷s
ilgalaik÷s raidos
strategija

Lisabonos
strategija
Bendroji
nacionalin÷
strategija

Lisabonos
programa

Valdymo sričių
strategijos

LR Vyriausyb÷s
programa

Strateginiai
veiklos planai ir
biudžeto
programos

Vyriausyb÷s
prioritetiniai
strateginiai
tikslai

2007–2013 m.
veiksmų
programos

2007–2013 m.
veiksmų
programų
priedai

Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: m÷lynai pažym÷ti ES skirti dokumentai, žaliai –
nacionaliniai veiklos dokumentai, geltonai – nacionaliniai politiniai dokumentai.

ES struktūrin÷s
paramos
dokumentai
n÷ra svarbiausi
strateginio
planavimo cikle

Kasmet Lietuvoje vyksta strateginio planavimo ciklas, kurio
pradžioje asignavimų valdytojų institucijos rengia strateginių
veiklos planų ir biudžeto programų projektus. Pagal Strateginio
planavimo metodiką „institucijų strateginiai veiklos planai rengiami
atsižvelgiant į Vyriausyb÷s programą ir Vyriausyb÷s prioritetus,
Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos, atitinkamos valdymo srities
pl÷tros strategijos, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos (ir šią strategiją
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VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ES struktūrinių fondų paramos pagal Lietuvos
2004–2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo suderinamumo vertinimas.
Galutin÷ vertinimo ataskaita, 2009 m.
73
Centre for Strategy and Evaluation Services LLP, UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”, Veiksmų
programų Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai
įgyvendinti
išankstinis
(ex-ante)
vertinimas,
2007
m.
geguž÷s
m÷n.,
47,
55,
60.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Galutine_atask
aita_Ex_ante_integruota_2007_Geguze.pdf> [Žiūr÷ta 2009-08-06].
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Svarbiausi Vyriausyb÷s darbai 2010 metams, 2009 m. <http://www.lrv.lt/lt/naujienos/posedziusprendimai/?nid=5448>
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įgyvendinančių veiksmų programų), kitų su institucijos veikla
susijusių strateginio planavimo dokumentų nuostatas“75.
2009 m. atlikta Vyriausybei atskaitingų įstaigų apklausa parod÷,
jog rengiant 2009–2011 m. strateginius veiklos planus svarbiausi
dokumentai buvo atitinkamos valstyb÷s valdymo srities strategija
(69,0 proc. respondentų) ir Vyriausyb÷s programa (64,1 proc.
respondentų), ne tokie svarbūs – VIRS (30,8 proc. respondentų),
ES struktūrin÷s paramos dokumentai (28,2 proc. ir 25,6 proc.
respondentų) ir nacionalin÷ ES Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programa (17,9 proc. respondentų), taip pat kitų asignavimų
valdytojų strateginiai veiklos planai ir biudžeto programos (žr. 23
pav.)76. Tačiau 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos tarpin÷ms
institucijoms ES struktūrin÷s paramos dokumentai yra kiek
svarbesni rengiant strateginius veiklos planus (vidutiniškai 2,3
balo iš 3 galimų).
23 pav. Svarbiausi dokumentai rengiant 2009–2011 m. strateginį veiklos
planą

69,0%

Jūsų v aldy mo srities strategija

64,1%

Vy riausy b÷s v eiklos programa

30,8%

Valsty b÷s ilgalaik÷s raidos strategija
2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos v eiksmų
programos

28,2%

Lietuv os 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija

25,6%

Kiti labai sv arbūs strateginio planav imo dokumentai

17,9%

Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgy v endinimo
programa

17,9%

Kitų ministerijų ar kitų asignav imų v aldy tojų strateginiai
v eiklos planai ir biudžeto programos

2,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Šaltinis: VPVI, LR Vyriausybei atskaitingų institucijų apklausa, 2009 m. birželio
m÷n. UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas,
Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų
ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų steb÷senos
sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30 d.

Vis d÷lto dviejose tarpin÷se institucijose (iš apklausoje dalyvavusių
septynių) atitinkamos valdymo srities strategijos yra laikomos
svarbesniais dokumentais negu ES struktūrin÷s paramos
dokumentai. Tai gali būti siejama su tuo, jog ES struktūrin÷s
paramos dokumentai yra gana bendri, o valstyb÷s projektų
sąrašas sudaromas daugiausia atsižvelgiant į atitinkamos valdymo
srities strateginius dokumentus.
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LR Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios,
2002 m. birželio 12 d., Nr. 57-2312.
76
UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos ir pasirinktų užsienio
šalių institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemų ir procesų analiz÷s bei nustatytos gerosios
institucijų veiklos rezultatų steb÷senos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita, 2009 m. liepos 30
d.
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3.1.3. ES struktūrin÷s paramos planavimo santykis su
valstyb÷s biudžetu ir valstybin÷s reikšm÷s projektais
Vyriausyb÷s prioritetai
nustatomi „iš apačios
aukštyn“; jie daro
nepakankamą įtaką
investicijų paskirstymui

Lietuvoje nuo 2000 m. pereita prie programinio biudžeto, taip pat
sudaroma Valstyb÷s investicijų programa (toliau – VIP),
detalizuojanti tam tikrų metų valstyb÷s biudžete asignavimų
valdytojams patvirtintų valstyb÷s kapitalo investicijų paskirstymą
pagal sritis. Nuo 2009 m. sudarant VIP Finansų ministerijai teikti
investavimo prioritetai ir jų pagrindimas, kuriais remiantis buvo
sudaromas valstyb÷s investicijų prioritetų sąrašas 2010–2012
metams. Tačiau investicijų prioritetų dokumentas buvo rengiamas
labiau „iš apačios aukštyn“ būdu. Valstyb÷s kontrol÷s ataskaitoje
teigiama, jog valstyb÷s investicijos nebuvo paskirstomos
atsižvelgiant į Vyriausyb÷s prioritetus, o Finansų ministerijos
dalyvavimas buvo nepakankamas („nenustatyti kriterijai, kuriais
vadovaujantis investicijų projektai gali būti atrenkami finansuoti
pagal tam tikrą l÷šų skirstymo prioritetą“; „Finansų ministerijai
teis÷s aktuose nenumatyta vertinti investicijų projektų atitikties
prioritetams“)77.

Poreikis rengti
vieną
Vyriausyb÷s
prioritetų
dokumentą
visam valstyb÷s
biudžetui

2009 m. pabaigoje buvo paskelbti Vyriausyb÷s veiklos prioritetai,
kurie sudaryti daugiau „iš viršaus žemyn“ būdu. Kaip numatyta
Strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų steb÷senos
sistemos koncepcijoje78, strateginio planavimo proceso pradžioje
Vyriausyb÷ tur÷tų nustatyti Vyriausyb÷s prioritetus, kurie būtų
skirti valstyb÷s biudžeto l÷šoms panaudoti. Tod÷l 2010 m. reik÷tų
rengti vieną Vyriausyb÷s prioritetų dokumentą, kuris būtų
taikomas ir kapitalo investicijoms.

Valstybin÷s
reikšm÷s
objektai
nesusiję su
biudžeto
finansavimu

Vyriausyb÷s prioritetų dokumente, jei reikia, tur÷tų būti nurodomi
valstybin÷s reikšm÷s projektai. Reik÷tų atsisakyti atskiro
valstybin÷s reikšm÷s objektų planavimo proceso, kuris n÷ra
integruotas į strateginio planavimo ir biudžeto procesą. Teigiama,
kad šių projektų sąraše „tvyro chaosas: jame puikuojasi ne tik
statiniai ar projektai, bet ir reformos, rekonstrukcijos, privačių
įmonių ar muziejų veikla“79. Kadangi šis sąrašas, kuriame nurodyti
54 statiniai ar projektai, neatspindi tikrosios pad÷ties, yra
pernelyg platus, Ūkio ministerijoje buvo inicijuotas šių projektų
peržiūros ir analiz÷s procesas. Valstybinių projektų sąrašo
integravimas į Vyriausyb÷s prioritetų dokumentą pad÷tų
Vyriausybei tokiems projektams „rodyti išskirtinį d÷mesį ir
atitinkamai nagrin÷ti jų finansavimo klausimus“80.
Kitaip negu Airijoje ir Portugalijoje, kur ES struktūrin÷s paramos ir
valstyb÷s biudžeto l÷šų valdymas integruotas, Lietuvoje ES
struktūrin÷s paramos ir nacionalinių išlaidų panaudojimo procesai
nebuvo integruoti (nepaisant to, jog prieš kelerius metus
atsisakyta specialiųjų biudžeto programų ir ES struktūrin÷ parama
buvo integruota į strateginius veiklos planus bei biudžeto
programas). Daugelyje Lietuvos ministerijų (išskyrus Susisiekimo
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LR valstyb÷s kontrol÷, Valstyb÷s investicijų programa. Valstybinio audito ataskaita, 2009 m. spalio
16 d., p. 19–21.
78
UAB „Ernst & Young Baltic“, VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Vyriausybei atskaitingų
institucijų strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų steb÷senos sistemos koncepcija (projektas),
2009 m.
79
R. Tracevičiūt÷, Valstybin÷s reikšm÷s objektų sąrašo laukia korekcijos, 2009 m. rugs÷jo 7 d.
<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valstybines-reiksmes-objektu-saraso-laukiakorekcijos.d?id=23917609> [žiūr÷ta 2009-09-08].
80
Ten pat.
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Paraleliniai ES
struktūrin÷s
paramos ir
valstyb÷s
biudžeto l÷šų
planavimo
procesai
neefektyvūs

ministeriją, kurioje suderintas skirtingų finansinių šaltinių
valdymas yra pateikiamas kaip gerosios praktikos pavyzdys81)
vyksta paraleliniai ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų
projektų ir kitų valstyb÷s biudžeto l÷šų projektų ir priemonių
planavimo procesai. Tokie procesai kelia įvairių sunkumų: gali
atsirasti dubliavimo atvejų (pvz., valdžios institucijos projektams
gali prašyti ir valstyb÷s biudžeto l÷šų, ir ES struktūrin÷s paramos),
tai kliudo greitai ir efektyviai panaudoti ES struktūrin÷s paramos
l÷šas (žr. 3.2 ataskaitos skyrių).
Vis d÷lto transporto sektoriaus gerosios praktikos pavyzdys rodo,
kaip galima nuosekliai įgyvendinti ilgalaikę transporto strategiją,
panaudojant ES struktūrin÷s paramos, kitas valstyb÷s biudžeto
l÷šas ir finansavimo šaltinius.

Ilgalaik÷ (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros
strategija82 buvo parengta iškilus poreikiui atnaujinti ankstesnę
šios valdymo srities strategiją atsižvelgiant į besikeičiančias
transporto pl÷tros tendencijas, naujus prioritetus ir Lietuvos
naryst÷s ES teikiamas galimybes. 2005 m. LR Vyriausyb÷s
nutarimu patvirtintoje strategijoje yra suformuluojamos visos
transporto sistemos pl÷tros kryptys, greta bendrų priemonių
pateikiant atskirų transporto rūšių pl÷tros priemones.
Teigiamai vertintina tai, kad strategijos įgyvendinimo priemon÷s
yra numatytos atskiriems laikotarpiams, kurie sutampa su ES
struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiais, t. y. iki 2006,
2007–2013 m. ir iki 2025 m. laikotarpiams. Be to, strategijos
priede
pateikiama
Lietuvos
transporto
infrastruktūros
modernizavimo ir pl÷tros investicijų poreikio suvestin÷. Joje
pateikti
svarbiausi
Lietuvos
transporto
infrastruktūros
modernizavimo darbai, l÷šų poreikiai, galimi finansavimo
šaltiniai, atsakingi vykdytojai.
Tokiu būdu Ilgalaik÷je (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos
pl÷tros strategijoje sujungiami nacionaliniai ir ES paramos
finansavimo šaltiniai, kurie panaudojami priemon÷ms įgyvendinti
ir nustatytiems tikslams pasiekti. Prie integruoto nacionalinių ir
ES paramos l÷šų planavimo prisideda ir tai, kad už strategijos
įgyvendinimą
(nepriklausomai
nuo
finansavimo
šaltinių)
atsakingas
tas
pats
Susisiekimo
ministerijos
padalinys
(Strateginio planavimo skyrius). Transporto politikos sektorius
taip pat buvo išskirtas kaip gerosios praktikos pavyzdys derinant
ERPF ir Sanglaudos fondo paramą 2004–2006 m. laikotarpiu, kai
parama buvo teikiama pagal tiesioginio finansavimo skyrimo
procedūrą įgyvendinant BPD83.

81

D÷l ES struktūrin÷s ir Sanglaudos fondo paramos, žr. ESTEP. ES struktūrinių fondų paramos pagal
Lietuvos 2004–2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo suderinamumo vertinimas.
Galutin÷ vertinimo ataskaita, 2009 m.
82
2005 m. birželio 23 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 692 „D÷l ilgalaik÷s (iki 2025 m.) Lietuvos
transporto sistemos pl÷tros strategijos patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios, 2005, Nr. 79-2860.
83
VšĮ Europos socialiniai, teisiniais ir ekonominiai projektai, ES struktūrinių fondų paramos pagal
Lietuvos 2004–2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo suderinamumo
vertinimas. Galutin÷ vertinimo ataskaita, 2009 m., p. 11–12.
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Valstyb÷s
investicijų
projektų
atrankos
procesas

Valstyb÷s investicijų projektų vertinimas atliekamas pagal
Valstyb÷s kapitalo investicijų planavimo metodikos reikalavimus
arba pagal skirtingų valdžios institucijų patvirtintus vidaus tvarkos
aprašus84. Planuojama, jog skirtingų valdžios įstaigų sudarytos
atrankos komisijos atrinks valstyb÷s investicijų projektus85. Šios
komisijos gal÷tų dalyvauti planuojant ES struktūrin÷s paramos
finansuojamus projektus.
3.1.4. Apibendrinimas

Strateginio
planavimo
sistemos
stipryb÷s ir
silpnyb÷s

Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvos strateginio planavimo
sistema buvo įdiegta 2000 m., siekiant tobulinti sprendimų
pri÷mimą biudžeto procese. Tačiau strateginio planavimo
galimyb÷s
pasiekti
kitų
tikslų
(didesnio
efektyvumo
ir
rezultatyvumo, taupymo, kurie ypač aktualūs finansin÷s kriz÷s
metu) nebuvo išnaudotos. Lietuvos strateginio valdymo sistema
„iš viršaus žemyn“, kurios pagrindą sudaro ilgos, vidutin÷s ir
trumpos trukm÷s strateginių dokumentų „piramid÷“, yra tinkama,
tačiau ji gana sud÷tinga. Daugiausia rūpesčių keliančios problemos
yra didelis strateginių dokumentų ir vertinimo kriterijų skaičius, jų
persidengimas ir kokyb÷s stoka (žr. 1 rekomendaciją).
6 lent. Lietuvos strateginio planavimo sistemos stipryb÷s ir silpnyb÷s
Vertinimo
Stipryb÷
Silpnyb÷
kriterijus
Strateginio
Geresnis sprendimų
Valdžios išlaidų taupymas,
planavimo
pri÷mimas strateginio
l÷tas efektyvumo didinimas,
planavimo ciklo metu,
nepakankamas valstyb÷s
tikslų
pasiekimas
atsiskaitymas LR Seimui, LR
politikos rezultatyvumas
Vyriausybei ir visuomenei
Logiška trijų lygmenų
Gana sud÷tinga struktūra,
Strateginio
planavimo
strateginių dokumentų „iš
didelis dokumentų skaičius, jų
sistemos
viršaus žemyn“ struktūra
persidengimas, prasta kokyb÷
struktūra
Iš dalies integruotas
Decentralizuotas strateginio
Strateginio
planavimo
strateginio planavimo ir
planavimo procesas,
procesas
biudžeto sudarymo
lygiagretūs planavimo
procesas
procesai (tarp jų ir ES
struktūrin÷s paramos
finansuojamų valstyb÷s
projektų planavimas)
Šaltinis: sudaryta autorių.

Geresnis
planavimo
derinamas
Vyriausyb÷s ir
įstaigų
lygmeniu

84
85

Lietuvoje kaip mažoje valstyb÷je būtų naudinga pereiti nuo gana
diferencijuoto ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinių investicijų
paskirstymo modelio prie sugretinto šių projektų planavimo, kurio
metu būtų derinamos ES struktūrin÷s paramos projektų ir
nacionalinių investicijų planavimo procedūros, modelio. Šiame
modelyje būtų naudinga suderinti valdžios išlaidų (tarp jų
valstyb÷s investicijų) planavimą Vyriausyb÷s lygmeniu ir atsakingų
institucijų lygmeniu. Tam būtų naudinga priimti Vyriausyb÷s
prioritetų dokumentą strateginio planavimo ciklo pradžioje (žr. 7
rekomendaciją).

Valstyb÷s kontrol÷, Valstyb÷s investicijų programa. Valstybinio audito ataskaita, 2009 m. spalio 16 d.
Interviu su LR finansų ministerijos tarnautoju, 2009 m. spalio 30 d.
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3.2. Valstyb÷s projektų planavimo,
taikomo įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. veiksmų programas,
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas
3.2.1. Valstyb÷s projektų planavimo sistema ir jos aplinka
Valstyb÷s
projektų
atrankos būdai
2007–2013 m.

Įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategiją86 ir veiksmų programas87, projektams pagal
atskiras priemones atrinkti yra taikomas vienas iš trijų projektų
atrankos būdų:
•
•
•

projektų konkursas,
valstybin÷ projektų atranka ir
regionin÷ projektų atranka.

Dauguma viešojo sektoriaus projektų 2007–2013 m. yra
atrenkami pagal valstybinius ar regioninius investicinius planus.
Valstybin÷ projektų atranka naudojama viešųjų investicijų ir
viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai vadovaujantis nacionaliniais
strateginio planavimo dokumentais galima skaidriai ir pagrįstai
sudaryti projektų ir paramos gav÷jų sąrašą.

Valstyb÷s projektai – projektai, skirti valstyb÷s institucijų
kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, planuojami
remiantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais,
strateginiais veiklos planais ir (ar) institucijų programomis bei
Lietuvos Respublikos teis÷s aktais.
Valstybin÷ projektų atranka naudojama viešųjų investicijų ir
viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai vadovaujantis nacionaliniais
strateginio planavimo dokumentais galima skaidriai ir pagrįstai
sudaryti projektų ir paramos gav÷jų sąrašą. Projektai ir jiems
skirtos l÷šos turi būti numatyti nacionaliniuose strateginio
planavimo dokumentuose arba institucijų strategin÷s veiklos
planuose88.

Sud÷tinga
valstyb÷s
projektų
planavimo
sistema

Lietuvoje egzistuojanti valstyb÷s projektų planavimo sistema savo
funkcijai atlikti, t. y. valstyb÷s projektų sąrašui sudaryti, turi
sąveikauti su strateginio planavimo sistema ir jos aplinka. Tod÷l
vertinant valstyb÷s projektų planavimą bus analizuojami vidiniai
valstyb÷s projektų planavimo veiksniai – planavimo turinys,
procesas ir geb÷jimai, – darantys įtaką ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo rezultatyvumui ir efektyvumui. Taip pat bus
įvertinami išoriniai veiksniai, kurių yra veikiama valstyb÷s projektų
planavimo
sistema
2007–2013
m.
veiksmų
programų

86

Nacionalin÷ bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, 2007 m. kovo 30 d.
87
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, 2007 m. liepos 30 d. 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programa, 2007 m. liepos 5 d. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa, 2007 m. liepos 5 d., 2007–2013 m. Technin÷s paramos veiksmų programa,
2007 m. lapkričio 22 d.
88
LR
finansų
ministerijos
ES
struktūrin÷s
paramos
svetain÷
www.esparama.lt
<http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/proj_atrankos_budai> [Žiūr÷ta 2009-07-23]
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įgyvendinimo laikotarpiu, pavyzdžiui, pasaulin÷ finansin÷ kriz÷,
pasikeitusi Vyriausyb÷ ir nauji politiniai prioritetai.
Valstyb÷s projektų
planavimo apimtys
2004–2006 m.

Lietuvoje valstyb÷s projektų planavimas, kaip būdas ES
struktūrin÷s paramos l÷šoms paskirstyti, buvo taikomas ir
anksčiau.
2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento
(BPD) įgyvendinimo laikotarpiu ES struktūrin÷s paramos l÷šų
planavimo, kitaip tariant, ne konkurso būdu, buvo paskirstyta apie
18 proc. visų BPD l÷šų, t. y. maždaug 842 mln. litų89. Didžioji dalis
šių l÷šų – apie 518 mln. litų – buvo skirta transporto sektoriaus
projektams, kur valstyb÷s planavimo paskirstyta apie 72 proc.
visų SM kaip tarpinei institucijai numatytų ES struktūrin÷s
paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų. Tokiu būdu valstyb÷s
projektų planavimo taikymas kitose srityse buvo ribotas (plačiau
žr. tekstą m÷lyname fone).

Įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. BPD, valstybinis ES
struktūrin÷s paramos planavimas buvo vykdomas taikant
tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą valstybin÷s svarbos
projektams.
Svarbiausia
tiesioginio
finansavimo
skyrimo
procedūros sąlyga – tur÷jo egzistuoti tik vienas pareišk÷jas, kuris
pagal savo kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teis÷s aktais
priskirtas funkcijas gal÷jo įgyvendinti konkrečias BPD numatytas
priemon÷s veiklas90. Tačiau įgyvendinant BPD nebuvo apibr÷žti
bendri kriterijai, kuriais remiantis projektui gal÷jo būti
suteikiamas valstybin÷s svarbos projekto statusas. Tod÷l buvo
abejojama valstybin÷s svarbos projektų patvirtinimo pagrįstumu
ir atitinkamai pirmenyb÷s gauti ES struktūrinių fondų paramą
skaidrumu91.
2009 m. atlikta analiz÷ parod÷, kad valstybinis planavimas 2004–
2006 m. programavimo laikotarpiu beveik visais atvejais buvo
grindžiamas nacionaliniais strateginiais dokumentais, tačiau tam
naudoti nacionaliniai strateginiai dokumentai ne visada buvo
kokybiški ir leido nustatyti valstybin÷s svarbos projektams
keliamus tikslus bei siekiamus rezultatus92. Pavyzdžiui, ES
struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo aplinkos sektoriuje
vertinimas parod÷, jog projektų, kurie buvo atrinkti tiesioginio
skyrimo būdu, finansavimo poreikis ir numatomi pasiekti
rezultatai buvo pagrįsti specialiose programose. Tačiau jose
nebuvo naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijų, o tikslai ir siekiami
rezultatai
apibr÷žti
pernelyg
bendrai,
be
to,
jie
neoperacionalizuoti į žemesnio lygmens uždavinius, neišreikšti
kiekybiškai93.
Kita vertus, buvo nustatyta, kad nekonkursinį projektų
finansavimą grindžiant nacionaliniais teis÷s aktais buvo

89

A. Martinkevič, Strateginis Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos valdymas Lietuvoje: ar pasiteisino
valstybinis planavimas?. Magistro darbas, Vilniaus universitetas, 2009 m., p. 20.
90
2004 m. sausio 28 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintos Lietuvos 2004–2006 m.
Bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, įgyvendinant šias priemones,
administravimo ir finansavimo taisykl÷s (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d.
įsakymo Nr. 1K-041 redakcija), Valstyb÷s žinios, 2005, Nr. 21-667.
91
VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų
atrankos proceso Lietuvoje skaidrumo analiz÷, 2005 m. gruodžio m÷n.
92
A. Martinkevič, Strateginis Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos valdymas Lietuvoje: ar pasiteisino
valstybinis planavimas?. Magistro darbas, Vilniaus universitetas, 2009 m., p. 70–71.
93
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas (galutin÷ ataskaita), 2008 m.,
<http://www.esparama.lt/lt/bpd/vertinimas> [Žiūr÷ta 2009-07-30].
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užtikrintas santykinis skaidrumas, o BPD l÷šos įsisavintos laiku.
Tai, kad LR susisiekimo ministerijos ir LR socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos administruojamų BPD priemonių, pagal kurias
didžioji dalis paramos buvo paskirstyta valstybin÷s svarbos
projektams, l÷šų įsisavinimo tempai buvo didesni, leidžia daryti
prielaidą, kad valstybinio planavimo taikymas ES struktūrin÷s
paramos įsisavinimui padar÷ teigiamą įtaką94.

Valstyb÷s projektų
planavimo apimtys
2007–2013 m.: nuo
konkurso –
planavimo link

Rezultatyvumas
– svarbiausias
planavimo
tikslas

Įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. bendrą nacionalinę
strategiją ir veiksmų programas, buvo iš esm÷s pereita prie ES
struktūrin÷s paramos l÷šų planavimo95, pagrįsto Lietuvoje
veikiančia strateginio planavimo sistema: valstyb÷s projektų
planavimo būdu numatyta paskirstyti maždaug 67 proc. ES
struktūrin÷s paramos l÷šų 2007–2013 m., tai yra apie 15,3 mlrd.
litų. Tod÷l tokį staigų per÷jimą nuo konkurso prie planavimo, kaip
būdo atrinkti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuotinus
projektus, galima sieti su poreikiu tinkamai ir laiku įsisavinti
Lietuvai skirtą ES struktūrinę paramą.
Interviu su tarpinių institucijų atstovais programa96 parod÷, jog
pereinant prie planavimo, kaip pagrindinio būdo ES struktūrin÷s
paramos l÷šoms paskirstyti, vienas svarbiausių tikslų buvo ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo rezultatyvumas arba, kitaip
tariant, geresni 2007–2013 m. veiksmų programose ir
nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose nustatytų tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo rezultatai. Valstyb÷s projektų planavimo
procesas, palyginti su projektų atranka konkurso būdu, leidžia
lengviau kontroliuoti sektorinių politikų ir atskirų projektų turinį,
nes atsiranda galimyb÷ projekto rengimą ir vertinimą organizuoti
kaip derybas su pareišk÷ju, įtraukiant įgyvendinančiąsias
institucijas ir už atskiras valdymo sritis atsakingas institucijas
(arba jų padalinius).

Įgyvendinančių
institucijų
vaidmuo: ES
paramos
administratoriai
ar ekspertin÷s
įstaigos?

Kartu pažym÷tina, kad valstyb÷s projektų sąraše pateikiama
informacija apie projektus yra minimali, projektų parengtumo lygis
sudarant valstyb÷s projektų sąrašą paprastai būna menkas, tod÷l
projektų esm÷ dažniausiai suformuojama projekto paraiškos ir
(arba) investicinio projekto rengimo metu. Atsižvelgiant į tai,
didžiausias galimybes prižiūr÷ti ir kontroliuoti projektų turinį bei
užtikrinti projekto atitiktį veiksmų programose bei nacionaliniuose
strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir
uždaviniams turi įgyvendinančiosios institucijos, kurios yra
atsakingos už paraiškų vertinimą. Už veiksmų programų
administravimą
atsakingos
įgyvendinančiosios
institucijos
paprastai yra sukurtos specialiai ES paramai administruoti ir n÷ra
atitinkamos srities ekspertin÷s institucijos (išskyrus Transporto
investicijų direkciją prie Susisiekimo ministerijos), tod÷l ne visada
išmano atitinkamą viešosios politikos sritį, o tai gali gana smarkiai
mažinti valstyb÷s projektų planavimo rezultatyvumą.

Efektyvumas ir
įsisavinimo
sparta

Kitas svarbus valstyb÷s projektų planavimo tikslas, kuriam suteik÷
prioritetą dauguma tarpinių institucijų atstovų, yra ES struktūrin÷s

94

Ten pat, p. 71.
Maždaug 78 proc. Lietuvai skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų 2007–2013 m. numatyta paskirstyti
taikant valstyb÷s ir regionų projektų planavimo procedūrą.
96
Interviu programa su Lietuvos institucijų, atsakingų už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais,
2009 m. spalio–lapkričio m÷n.
95
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paramos panaudojimo efektyvumas, t. y. kriterijus, kuriuo
matuojamas programos ar priemon÷s tikslų ir uždavinių pasiekimo
ir finansinių, žmogiškųjų, laiko ir kitų kaštų santykį. Daugeliu
atveju, kai tam tikras veiksmų programose ir nacionalin÷se
strateginiuose dokumentuose numatytas veiklas gali vykdyti tik
vienas arba keli konkretūs pareišk÷jai, nekonkuruojantys
tarpusavyje, valstyb÷s projektų planavimas leidžia išvengti
pareišk÷jų darbo sąnaudų rengiant paraiškas ir techninius
dokumentus tų projektų, kurie nebūtų finansuojami d÷l l÷šų
trūkumo ar kitų priežasčių. Valstyb÷s projektų planavimas padeda
efektyviai valdyti paraiškų srautą ir taip leidžia išvengti ilgų
vertinimo procedūrų bei pagreitinti sprendimų d÷l projektų
finansavimo pri÷mimą.
Efektyvus ES struktūrin÷s paramos
panaudojimas ir spartus l÷šų įsisavinimas ypač aktualūs įsib÷g÷jus
finansinei krizei, maž÷jant biudžeto asignavimams ir esant
ekonomikos gaivinimo poreikiui.
Planavimas kaip
skaidrus būdas
ES l÷šoms
paskirstyti

ES struktūrin÷s paramos panaudojimo skaidrumas, tarpinių
institucijų atstovų nuomone, yra palyginti ne toks aktualus tikslas,
nei anksčiau min÷tieji. Taip yra tod÷l, kad valstyb÷s projektų
planavimo ir ES struktūrin÷s paramos administravimo procedūros,
lyginant su nacionalinio biudžeto investicijų paskirstymu
(Valstyb÷s investicijų programa), yra detaliau reglamentuotos ir
tod÷l vertintinos kaip galinčios pad÷ti užtikrinti valstyb÷s
disponuojamų išteklių paskirstymo skaidrumą. ES struktūrin÷s
paramos administravimo ir valstyb÷s projektų planavimo
procedūros taip pat įtraukia įvairaus lygmens institucijas, kurios
rengia, derina, tvirtina planavimo dokumentus bei rengiamus
projektus. Tačiau pabr÷žiama būtinyb÷ užtikrinti balansą tarp
proceso skaidrumo ir jo lankstumo (spartos). Esant formalizuotam
procesui ir dideliam įvairių valdymo lygmenų veik÷jų skaičiui gali
nukent÷ti kitas valstyb÷s projektų planavimo tikslas – užtikrinti
pakankamą ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartą. Neretai
dokumentų derinimas ir tvirtinimas užtrunka pernelyg ilgai, ir d÷l
to atsiranda v÷lavimas visame planavimo įgyvendinimo procese.

Rezultatyvumo
ir efektyvumo
pusiausvyra

Baigus įgyvendinti 2004–2006 m. BPD programas ir projektus ir
pereinant prie platesn÷s planavimo apimties, ES struktūrin÷s
paramos l÷šų įsisavinimo sparta nebuvo prioritetinis valstyb÷s
projektų planavimo tikslas. Palyginti su BPD laikotarpiu, 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu išryšk÷jo planavimo prioritetų
pasislinkimas nuo greito l÷šų įsisavinimo kokybiškesnio politikos
turinio link. Tačiau 2008–2009 m. d÷l pasaulin÷s finansin÷s kriz÷s
pasikeitus makroekonominei situacijai, aktualesn÷ tapo ES
struktūrin÷s paramos įsisavinimo sparta, siekiant suteikti vidaus
rinkai finansinę „injekciją“ ES l÷šomis ir paspartinti ekonomikos
atsigavimą. Į politikos turinį ir ES struktūrin÷s paramos l÷šų
rezultatyvumą nukreipta valstyb÷s projektų planavimo sistema
patyr÷ šoką („išsibalansavo“) ir tur÷jo greitai prisitaikyti prie
pakitusios išorin÷s aplinkos. Tačiau
šios vertinimo ataskaitos
rengimo metu surinkta informacija rodo, jog valstyb÷s projektų
planavimo praktika ir rezultatai yra skirtingi. ES struktūrinių fondų
ir sanglaudos fondo informacin÷s kompiuterizuotos valdymo ir
priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) duomenys rodo, kad
sparčiausiai ES struktūrin÷s paramos l÷šų paskirstymas vyksta
SADM, AM, ŪM ir SM kuruojamose srityse. Taip pat paskirstyta
didžioji dalis technin÷s paramos l÷šų, už kurias atsakinga Finansų
ministerija (žr. 24 pav.)
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24 pav. ES struktūrin÷s paramos l÷šų paskirstymo tempai
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Šaltinis: 2009 m. gruodžio 18 d. SFMIS ataskaita.

Valstyb÷s
projektų sąrašo
sudarymo
reglamentavimas

Taikant valstyb÷s projektų planavimo procedūrą ministerijos
nustato investavimo apimtis valstyb÷s projektams ir rengia
valstyb÷s projektų sąrašus97. Lietuvoje kiekvieną ES struktūrin÷s
paramos projektą, kuris bus atrenkamas planavimo būdu, reikia
remiantis
nacionaliniais
strateginio
planavimo
planuoti
dokumentais, strateginiais veiklos planais ir (ar) institucijų
programomis bei Lietuvos Respublikos teis÷s aktais. Projektų
administravimo ir finansavimo taisykl÷se, patvirtintose LR
Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, nustatyta,
jog ministerijos ir (arba) kitos valstyb÷s institucijos valstyb÷s
projektus planuoja bei atrenka vadovaudamosi jų parengtais ir
patvirtintais valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašais arba
ES struktūrin÷s paramos administravimo procedūrų vadovuose
aprašytomis valstyb÷s projektų planavimo tvarkomis (tokiu atveju
atskiri valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai nerengiami)98.

S÷kmingo
valstyb÷s projektų
planavimo
prielaidos

Tokiu būdu efektyviam valstyb÷s projektų planavimo procesui
būtinos sąlygos yra kokybiški strateginio planavimo dokumentai ir
tinkamos planavimo procedūros. Tačiau tam, kad vyktų planavimo
procesas, reikia, jog proceso dalyviai tur÷tų pakankamų geb÷jimų:
už planavimą atsakingos institucijos – geb÷jimą parinkti ar
parengti kokybiškus strateginius dokumentus ir įvertinti projektus,
pareišk÷jai – geb÷jimą inicijuoti ir tinkamai parengti projektą. Šios
s÷kmingo valstyb÷s projektų planavimo efektyvumo prielaidos
parodo, kad valstyb÷s projektų planavimo sistemai daro įtaką
aplinka, t. y. kitos sistemos, kurių kontekste ji veikia: bendros
strateginio planavimo sistemos ir ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemos procesai, besikeičianti politin÷ ir
finansin÷ aplinka. Tod÷l valstyb÷s projektų planavimą būtina
analizuoti ne izoliuotai, bet sąveikoje su kitomis sistemomis ir
aplinka.

97

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 12 punkto nuostatomis, patvirtintas
valstyb÷s projektų sąrašas negali būti laikomas galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš ES
fondų l÷šų. 2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1443 „D÷l projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios, 2008, Nr. 4-132.
98
2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1443 „D÷l projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios, 2008, Nr. 4-132.

59

3.2.2. Valstyb÷s projektų planavimo strateginis pagrindas
Lietuvoje valstyb÷s projektų planavimas, įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas, grindžiamas nacionalin÷s strateginio
planavimo sistemos dokumentais ir (ar) kitais teis÷s aktais. Šiame
poskyryje, remiantis atlikta strateginių dokumentų analize ir
interviu programos rezultatais, įvertinama, ar Lietuvoje yra
sukurtas pakankamas strateginis pagrindas, leidžiantis sudaryti
tinkamus ir pagrįstus valstyb÷s projektų sąrašus.
Strateginiai
dokumentai
kaip pagrindas
valstyb÷s
projektams
planuoti

Lietuvoje valstyb÷s projektams planuoti yra naudojami įvairaus
pobūdžio strateginiai dokumentai: bendri Lietuvos strateginio
planavimo sistemos dokumentai (atskirų valstyb÷s valdymo sričių
strategijos, strateginiai veiklos planai ar biudžeto programos) ir
specialūs strateginiai dokumentai, skirti ES struktūrinei paramai
įsisavinti bei valstyb÷s projektams planuoti. Be to, planavimui gali
būti naudojami iki 2007 m. parengti dokumentai (tarp jų ir iki
2007 m. parengti, bet v÷liau atnaujinti) arba strateginiai
dokumentai, parengti 2007–2013 m. ir ilgesniam laikotarpiui.
7 lentel÷je
atsispindi, jog dažniausiai valstyb÷s projektams
planuoti yra pasirenkami Lietuvos strateginio planavimo sistemos
dokumentai, o specialūs strateginiai dokumentai, parengti 2007–
2013 m. ir ilgesniam laikotarpiui, yra taikomi rečiau.
7 lent. Strateginio valstyb÷s projektų pagrindimo alternatyvos
Lietuvos strateginio
Specialūs strateginiai
planavimo sistemos
dokumentai ES struktūrinei
dokumentai
paramai įsisavinti
AM
+
+
SADM
SAM
SM
ŠMM
VRM
IVPK
ŪM
FM

+
–
+
–/+
+
+
+
–

–/+
+
–
+
–
–/+
–/+
+

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis valstyb÷s projektų planavimui naudojamų
strateginių dokumentų analize. Pastaba: „+“ pažymi, koks strateginių dokumentų
tipas yra naudojamas valstyb÷s projektams pagrįsti, „–“ pažymi, kad tam tikras
dokumentų tipas n÷ra naudojamas valstyb÷s projektams pagrįsti, „–/+“ pažymi,
kad tam tikras strateginių dokumentų tipas taikomas tik atskiroms priemon÷ms,
kurioms skiriama palyginti nedidel÷ l÷šų dalis.

Lietuvos
strateginio
planavimo
dokumentai

Specialūs strateginiai
dokumentai ES
struktūrinei paramai
įsisavinti

Lietuvos strateginio planavimo sistemos dokumentai yra
naudojami visų SM ir VRM administruojamų priemonių valstyb÷s
projektams pagrįsti. Taip pat didžioji dalis SADM, IVPK ir ŪM
administruojamų priemonių projektų yra grindžiami bendrais
Lietuvos strateginio planavimo dokumentais, specialūs dokumentai
taikomi tik atskiroms priemon÷ms, kurioms dažniausiai yra
skiriama palyginti nedidel÷ l÷šų dalis99.
Nors tiesioginio ryšio tarp naudojamų strateginio planavimų
dokumentų tipo (bendri ar specialūs, iki 2007 m. ar v÷liau
parengti dokumentai) ir ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
spartos ir rezultatyvumo n÷ra, galima pasteb÷ti tendencijas, kad

99

Pavyzdžiui, SADM priemonei „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimas iš
žem÷s ūkio į kitas veiklas“, IVPK priemonei „VP2-3.1-IVPK-04-V Lietuvos kultūra informacin÷je
visuomen÷j÷“ arba ŪM administruojamai priemonei.
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naujų ES struktūriniai paramai tam tikroje srityje įsisavinti skirtų
dokumentų rengimas gali tur÷ti neigiamos įtakos valstyb÷s
projektų planavimo trukmei ir ES struktūrin÷s paramos
paskirstymo tempams.

Specialūs strateginiai dokumentai ES struktūrinei paramai
įsisavinti 2007–2013 m. laikotarpiu plačiausiai taikomi LR
švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių
projektams planuoti. LR švietimo ir mokslo ministerija yra
parengusi 7 nacionalines programas bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo ir mokslo ir studijų srityse, kurios
yra
finansuojamos ES struktūrin÷s paramos l÷šomis100. Šie
dokumentai buvo patvirtinti 2007 ir 2008 m. švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, esant poreikiui dokumentai yra tikslinami
(2009 m. buvo tikslinama Nacionalin÷ studijų programa). Nors
specialių dokumentų rengimas gali tur÷ti teigiamais įtakos ES
struktūrin÷s paramos rezultatyvumui, šiuo metu Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM) susidūr÷ su rizika laiku neįsisavinti ES
struktūrin÷s paramos l÷šų101.
Tačiau l÷tam ES struktūrin÷s paramos paskirstymui švietimo,
mokslo ir studijų srityje įtakos gal÷jo tur÷ti ir pasikeitęs šios
srities valdymo modelis: pasikeitus Vyriausybei, buvo pereita prie
kvazi-rinka pagrįsto valdymo modelio, kuriam planavimas yra ne
toks tinkamas būdas ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamiems projektams atrinkti.

LR finansų ministerijos administruojamų vertinimo priemonių
projektai taip pat grindžiami specialiai 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos l÷šoms panaudoti parengtu Europos
Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo planu. Mažesne apimtimi
specialūs strateginiai dokumentai buvo rengiami ir sveikatos
apsaugos bei aplinkosaugos sektorių projektams planuoti, taip pat
naujai kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvai ir pagal ją
įgyvendinamiems projektams.
LR įstatymai
kaip pagrindas
valstyb÷s
projektams
planuoti

Be strateginių dokumentų valstyb÷s projektams planuoti yra
naudojami ir kiti teis÷s aktai: LR įstatymai, ministrų įsakymai d÷l
funkcijų delegavimo tam tikroms institucijoms, įsakymai d÷l
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų perk÷limo arba
direktyvos tiesiogiai. Šie teis÷s aktai valstyb÷s projektams
planuoti yra naudojami derinant juos su strateginiais dokumentais
arba atskirai.

SADM
administruojamos
priemon÷s
„VP1-1.2-SADM-01-V
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (446,5 mln.
Lt) projektai planuojami remiantis LR užimtumo r÷mimo
įstatymu, kuriame nustatytas užimtumo politikos tikslas ir
užimtumo r÷mimo priemonių įgyvendinimas deleguotas Lietuvos
darbo biržai (LDB) ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai.

100

Mokyklų tobulinimo programa plius, Praktinio profesinio mokymo išteklių pl÷tros programa,
Nacionalin÷ profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa, Nacionalin÷ studijų programa, Tyr÷jų
karjeros programa, Bendroji nacionalin÷ kompleksin÷ programa ir Bendroji nacionalin÷ mokslinių
tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programa.
101
Interviu su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovu, 2009-09-30.
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Tokiu būdu LDB yra vienintelis tinkamas pareišk÷jas pagal
min÷tą priemonę, kadangi įgyvendina įstatymu jai pavestas
funkcijas.
Šis
pagrindas
LDB
projektų
nekonkursiniam
finansavimui buvo taikomas ir 2004–2006 m. BPD įgyvendinimo
laikotarpiu.

Sud÷tingas
horizontalių
priemonių
planavimas

Dalis 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir (ar) priemonių
yra horizontalaus pobūdžio, tod÷l dažnai ministerijos ir IVPK
valstyb÷s projektams planuoti turi naudoti kitų valdymo sričių
strateginius dokumentus. Pavyzdžiui, IVPK
administruojamų
priemonių „VP2-3.1-IVPK-01-V Elektronin÷s valdžios paslaugos“,
„VP2-3.1-IVPK-02-V Elektronin÷ demokratija“ ir „VP2-3.1-IVPK06-V Sąveikumas“ projektams pagrįsti naudojama Viešojo
administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategija ir jos įgyvendinimo
priemonių planas. VRM administruojamos priemon÷s „VP1-4.3VRM-02-V Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektams yra
naudojami švietimo, mokslo ir studijų srities strateginiai
dokumentai, sveikatos apsaugos ir socialin÷s apsaugos sričių
dokumentai, Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programa. Tačiau horizontalių priemonių projektų planavimą
dažnai apsunkina laiku neparengti strateginiai dokumentai ir
nepakankamas bendradarbiavimas tarp tarpin÷s institucijos ir už
valdymo sritį atsakingos institucijos ar jo padalinio102.

LR Vyriausyb÷s
nutarimai
stambiems
projektams
planuoti

Dideliems nacionalin÷s reikšm÷s projektams planuoti Ūkio
ministerija taiko LR Vyriausyb÷s nutarimus, suteikiančius
nacionalin÷s svarbos statusą arba pripažįstančius projektą
valstybei svarbiu ekonominiu ar kultūriniu projektu. Tokiais
Vyriausyb÷s nutarimais buvo grindžiamas priemon÷s „VP3-1.3ŪM-03-V Nacionalin÷s svarbos turizmo projektai“ planavimas
siekiant, kad būtų kuriama valstybei būtina infrastruktūra.
Priemon÷s specialūs atitikties kriterijai reikalauja, kad objektui
nacionalin÷s svarbos statusas turi būti suteiktas arba projektas
turi būti pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu ar kultūriniu
projektu iki paraiškos pateikimo. Praktika rodo, jog planuojant
nacionalin÷s svarbos turizmo projektus, atitinkami Vyriausyb÷s
nutarimai buvo priimami jau esant patvirtintam valstyb÷s projektų
sąrašui, tokiu būdu valstyb÷s projektų planavimo etape (t. y.
rengiant valstyb÷s projektų sąrašą), nacionaliniai turizmo projektai
buvo nustatomi proceso metu, o ne remiantis strateginio
planavimo dokumentais.

Naudojamų
dokumentų vieta
strateginio planavimo
dokumentų
hierarchijoje

Vertinant valstyb÷s projektams pagrįsti taikomus strateginius
dokumentus Lietuvos strateginio planavimo sistemos dokumentų
hierarchijoje, akivaizdu, kad dažniausiai naudojami vidutin÷s
trukm÷s strateginiai dokumentai. Ilgos trukm÷s strateginiai
dokumentai, kurie yra naudojami valstyb÷s projektams planuoti
yra Ilgalaik÷ (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros
strategija ir Nacionalin÷ energetikos strategija (nors ir naudojama
kartu su jos įgyvendinimo vidutiniu laikotarpiu (2008–2012 m.)
planu). Šiose srityse ES struktūrin÷s paramos sutartys sudaromos
greičiau palyginti su kitais ES veiksmų programų prioritetais ir
priemon÷mis, kuriose taikomas valstyb÷s projektų planavimas.
Švietimo srityje trijų priemonių projektams planuoti taip pat yra
naudojami ilgos trukm÷s strateginiai dokumentai – Valstybin÷

102

Interviu programa su Lietuvos institucijų, atsakingų už valstyb÷s projektų planavimą, atstovais,
2009 m. spalio–lapkričio m÷n.
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švietimo strategija 2003–2012 m. ir Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategija, tačiau didžioji dalis l÷šų šioje srityje
planuojama
remiantis
jau
min÷tomis
vidutin÷s
trukm÷s
nacionalin÷mis programomis (žr. 25 pav.)
25 pav. Valstyb÷s projektų planavimui naudojamų strateginių dokumentų
vieta strateginio planavimo dokumentų hierarchijoje

SM, ŪM

AM, VRM,
SAM, ŠMM, FM

SADM, SAM

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis strateginių dokumentų analize.

Vidutin÷s trukm÷s strategijomis, planuodamos valstyb÷s projektus,
remiasi ir Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, taip pat Finansų ministerija planuodama
vertinimo priemones. Tik pavienių priemonių valstyb÷s projektams
planuoti buvo pasirinkti trumpos trukm÷s strateginiai dokumentai:
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų
įgyvendinamos Įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 m.
skatinančios priemon÷s arba SAM įgyvendinama Greitosios
medicinin÷s pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 m.
programa103.
Kokybiškų
strateginių
dokumentų
stoka

Valstyb÷s projektams planuoti naudojami strateginiai dokumentai
skiriasi, ne tik paskirtimi ir trukme, bet savo kokybe ir galimybe
remiantis jais nustatyti konkrečių investicijų ir (ar) projektų
poreikį. Kaip min÷ta 3.1. skyriuje, Lietuvos strateginiuose
dokumentuose dažnai stokojama kokyb÷s, juose nenustatyti
aiškūs prioritetai, trūksta loginio ryšio tarp tikslo ir uždavinių. Visa
tai būdinga ir valstyb÷s projektams planuoti naudojamiems
dokumentams. Tačiau valstyb÷s projektų planavimui svarbu yra ir
galimyb÷
iš
strateginių
dokumentų
nustatyti
konkrečius
finansuotinus projektus, nes valstyb÷s projektų planavimas tur÷tų
būti naudojamas tik viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo
atvejais, kai vadovaujantis nacionaliniais strateginio planavimo
dokumentais galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir
paramos gav÷jų sąrašą.
2007–2013 m. laikotarpio pradžioje tik keletas dokumentų buvo
tinkami valstyb÷s projektų sąrašams sudaryti, t. y. buvo atnaujinti
ir tur÷jo svarbiausių projektų sąrašą. Tai ilgos trukm÷s strateginiai
dokumentai – Ilgalaik÷ (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos
pl÷tros strategija, Daugiabučių namų modernizavimo programa,
kai kurios vidutin÷s trukm÷s programos, pavyzdžiui, Sergamumo

103

Greitosios medicinin÷s pagalbos automobilių parkos atnaujinimo 2006–2008 m. programa, patvirtinta
2006 m. birželio 1 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-455, Valstyb÷s žinios, Nr. 85-3333.
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ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių lygų mažinimo 2007–
2013 m. programa ar programos aplinkosaugos srityje, kurių
įgyvendinimas deleguotas specializuotoms agentūroms.

LR Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintos Ilgalaik÷s (iki 2025 m.)
Lietuvos transporto
sistemos pl÷tros strategijos priede
pateikiamoje svarbiausių infrastruktūros modernizavimo darbų
suvestin÷je nustatyti ne tik konkretūs planuojami finansuoti
projektai transporto srityje pagal atskiras transporto rūšis ir
finansavimo laikotarpius, bet ir finansavimo šaltiniai ir atsakingos
institucijos. Tai leidžia veiksmingai planuoti ES struktūrin÷s
paramos l÷šas siekiant strategijoje nustatytų tikslų.
Teigiamai vertintinas ir Ilgalaik÷s Lietuvos transporto sistemos
pl÷tros strategijos lankstumas bei galimyb÷ reaguoti į
besikeičiančias aplinkybes ir prioritetus: priede numatytas
finansavimas ir konkrečiai neįvardijamiems kitiems projektams
pagal atskiras transporto rūšis – jie, esant reikalui, yra
detalizuojami susisiekimo ministro įsakymu. Toks valstyb÷s
projektų nustatymas yra skaidrus ir efektyvus būdas planuoti ES
l÷šas.

Politikos
įgyvendinimo
agentūrų vykdomos
programos leidžia
greitai ir pagrįstai
nustatyti projektus

Nustatyti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamus
valstyb÷s projektus leidžia strateginiai dokumentai, už kurių
įgyvendinimą atsakingos institucijos, turinčios įgaliojimą veikti tam
tikroje
politikos
srityje,
pavyzdžiui,
Biologin÷s
įvairov÷s
išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo ir tvarkymo
programa, kurią įgyvendina Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba,
ir Valstybin÷ aplinkos monitoringo
programa, už kurios
įgyvendinimą yra atsakingos Valstybin÷ aplinkos apsaugos
inspekcija, Aplinkos apsaugos agentūra ir dar keletas AM pavaldžių
agentūrų. Toks valstyb÷s projektų nustatymas būdingas ir toms
priemon÷ms, pagal kurias projektai planuojami remiantis
norminiais teis÷s aktais, pavyzdžiui, Lietuvos darbo biržos
projektai pagal priemonę „VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo
asmenų integracija į darbo rinką.“ Tokių politikos įgyvendinimo
agentūrų, kurioms yra deleguotos funkcijos tam tikroje valdymo
srityje, egzistavimas sudaro prielaidas greičiau parengti projektus
ir efektyviau panaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šas.

Strateginių
dokumentų
kokyb÷s stoka
lemia projektų
planavimą „iš
apačios
aukštyn“

Tačiau didžiojoje dalyje valstyb÷s projektų planavimo procese
naudotų strateginių dokumentų arba nebuvo juos įgyvendinančių
priemonių ir konkrečių vykdytojų sąrašų, arba jie buvo neaktualūs.
Tod÷l ES struktūrin÷s paramos l÷šomis planuojami finansuoti
valstyb÷s projektai nustatomi proceso metu, t. y. „iš apačios į
viršų“ (plačiau žr. 3.2.3. poskyrį). Tačiau pareišk÷jų poreikių
aiškinimasis, išankstin÷ projektų id÷jų atranka ir strateginio
planavimo dokumentų rengimas ar atnaujinimas valstyb÷s
projektų planavimo procese lemia ilgesnę valstyb÷s projektų
sąrašo sudarymo trukmę, taip pat gali tur÷ti neigiamos įtakos ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumui. Tokiais atvejais
atitiktis konkrečiam nacionalinio strateginio dokumento punktui,
kuriame būtų įvardijamas projektas ir atsakingas vykdytojas,
tampa tik formalumu, sunkinančiu valstyb÷s projektų planavimo
procesą: įtraukiant norimus finansuoti projektus į nacionalines
strategijas prarandamas laikas.
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ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonių
projektams
pagrįsti
tur÷jo
būti
naudojamas
Viešojo
administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo
2007–2010 m. priemonių planas104. Tačiau ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis planuojami finansuoti projektai į jį buvo įtraukti
tik 2008 m. geguž÷s 28 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu d÷l plano
pakeitimo. Tokiu būdu strateginio dokumento atnaujinimas vyko
valstyb÷s projektų planavimo „iš apačios aukštyn“ proceso metu
aiškinantis pareišk÷jų poreikius.
Tai parodo, jog svarbiausias valstyb÷s projektams planuoti
naudojamas strateginis dokumentas pagal idealųjį Finansų
ministerijos planavimo modelį nebuvo tinkamas valstyb÷s
projektams nustatyti. Būtinyb÷ atnaujinti strateginį dokumentą,
atsižvelgiant į potencialių pareišk÷jų poreikius, prisid÷jo prie to,
kad VRM, palyginti su kitomis institucijomis, ES struktūrin÷s
paramos paskirstymo procesas vyksta l÷čiausiai.

Apibendrinimas:
strateginių
dokumentų
parinkimas –
kritin÷
planavimo
grandis

Interviu su institucijų, atsakingų už valstyb÷s projektų planavimą,
atstovais, programa parod÷, kad strateginių dokumentų, kuriais
yra grindžiamas valstyb÷s projektų planavimas, kokyb÷ dažnai
vertinama neigiamai. Be to, strateginių dokumentų parinkimas ir
(ar) parengimas yra įvardijamas kaip ilgai trunkantis valstyb÷s
projektų planavimo etapas, kuriame dažniausiai susiduriama su
sunkumais. Valstyb÷s projektų planavimo sistema, pradiniame
planavimo etape veikiama bendros strateginio planavimo sistemos
(ir jos trūkumų), praranda rezultatyvumo ir efektyvumo tikslų
pusiausvyrą. Prasid÷jus valstyb÷s projektų planavimo procesui d÷l
nacionalinių strateginio planavimo dokumentų rengimo ar
atnaujinimo arba tobulinimo, prarandamas laikas, sul÷t÷ja ES
struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimas. Poreikis paskirstyti ES
struktūrin÷s paramos l÷šas tampa strateginių dokumentų rengimo
priežastimi ir pagrindu, nors tur÷tų būti priešingai – pagal
parengtus strateginio planavimo dokumentus finansuoti iš ES
struktūrin÷s paramos l÷šų atrenkami geriausiai strateginių
planavimo dokumentų nuostatas atitinkantys projektai.
3.2.3.Valstyb÷s projektų planavimo procesas
Tinkamas planavimo procesas yra antra svarbi valstyb÷s projektų
planavimo prielaida. Proceso formalizavimas padeda užtikrinti
planavimo procedūrų aiškumą ir išvengti neteisingų interpretacijų.
Šiame poskyryje, remiantis planavimo proceso reglamentavimo
analize ir interviu programos rezultatais, įvertinama, ar Lietuvoje
valstyb÷s projektų planavimo procedūros yra tinkamos, kaip tos
procedūros yra taikomos ministerijose ir (ar) kitose valstyb÷s
įstaigose ir kaip vyksta valstyb÷s projektų sąrašo sudarymo
procesas.

Valstyb÷s
projektų
planavimo
proceso
reglamentavima
s

Vadovaujantis projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 8
punkto nuostatomis, ministerijos ir (ar) kitos valstyb÷s institucijos
valstyb÷s projektus planuoja pagal savo parengtus ir patvirtintus

104

2006 m. lapkričio 6 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1097 „D÷l Viešojo administravimo pl÷tros iki
2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios,
2006, Nr. 120-4568.
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valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašus. Pagal projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 213 punkto nuostatas
ministerijos ir (ar) kitos valstyb÷s institucijos valstyb÷s projektų
planavimo tvarką taip pat gali nustatyti ES struktūrin÷s paramos
administravimo procedūrų vadovuose (tokiu atveju atskiri
valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai nerengiami).

Valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai
Ministerijų ir (arba) kitų valstyb÷s institucijų valstyb÷s projektų
planavimo tvarkos aprašai yra patvirtinti šiais teis÷s aktais:
– Aplinkos ministerija – LR aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio
14 d. įsakymas Nr. D1-425;
– Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija – LR socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr.
A1-26;
– Susisiekimo ministerija – LR susisiekimo ministro 2008 m.
balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3-135;
– Sveikatos apsaugos ministerija – LR sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-299;
– Švietimo ir mokslo ministerija – LR švietimo ir mokslo ministro
2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. ISAK-977;
– Ūkio ministerija – parengti 3 atskiri valstyb÷s projektų
planavimo ir atrankos tvarkos aprašai – LR ūkio ministro 2008 m.
balandžio 10 d. įsakymas Nr. 4-144, 2008 m. liepos 17 d.
įsakymas NR. 4-316, 2008 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas NR. 4362;
– Vidaus reikalų ministerija – LR vidaus reikalų ministro 2008 m.
rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr. 1V-316;
– Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s – Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus
2008 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. T-62.

Finansų ministerija, atsakinga už Technin÷s paramos veiksmų
programos bei kitose veiksmų programose nustatytų technin÷s
paramos prioritetų administravimą, vadovaujantis Technin÷s
paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. liepos 23 d. nutarimu
Nr. 780, 7 punkto nuostatomis, valstyb÷s projektų planavimo
tvarkos aprašų nerengia.

Technin÷s paramos priemonių planavimas
Technin÷ parama veiksmų programų administravimui bei
technin÷ parama veiksmų programų informavimui ir viešinimui
yra planuojama bei paskirstoma tarp institucijų remiantis
atitinkamomis
technin÷s
paramos
l÷šų
apskaičiavimo
metodikomis, pagal kurias yra įvertinamos kiekvienai institucijai
priskirtos funkcijos bei su šių funkcijų vykdymų susijęs joms
tenkantis darbo krūvis.
2008 m. rugs÷jo 15 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-284 buvo
patvirtintos šios technin÷s paramos l÷šų apskaičiavimo
metodikos: Europos Sąjungos 2007–2013 metų technin÷s

66

paramos Žmogiškųjų išteklių pl÷tros, Ekonomikos augimo,
Sanglaudos skatinimo, Technin÷s paramos veiksmų programų
administravimui apskaičiavimo metodika bei Europos Sąjungos
2007–2013 metų technin÷s paramos informavimui apie Europos
Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrin÷s
paramos viešinimui apskaičiavimo metodika.
Technin÷ parama vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo
projektams planuojama sudarant metinius Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos vertinimo planus.

Valstyb÷s
projektų
sąrašų
rengimas

Pažym÷tina, kad daugelio ministerijų ir (arba) kitų valstyb÷s
institucijų taikomos valstyb÷s projektų sąrašų sudarymo
procedūros yra gana panašios.

-

Pirma, ministerija ir (arba) kita valstyb÷s institucija veiksmų
programų ir (arba) veiksmų programų priedų rengimo metu
sudarytuose
preliminariuose
projektų
sąrašuose,
investicin÷se programose ir (arba) kituose strateginio
planavimo dokumentuose numatytas institucijas (galimus
pareišk÷jus) pagal nustatytą formą kviečia pateikti paraišką
d÷l projekto įtraukimo į valstyb÷s projektų sąrašą (toliau –
preliminari paraiška). Tuo atveju, jeigu galimų pareišk÷jų
sąrašas yra platus ir konkretūs galimi pareišk÷jai
strateginiuose planavimo dokumentuose n÷ra identifikuoti,
pateikti preliminarią paraišką siūloma visiems veiksmų
programų prieduose nustatytiems galimiems pareišk÷jams.
Preliminari paraiška paprastai būna parengta paraiškos d÷l
projekto finansavimo bendrosios (A) dalies pagrindu, ją
atitinkamai supaprastinus.

-

Antra, galimi
pasiūlymus.

-

Trečia, ministerijos ir (arba) kitos valstyb÷s institucijos
padalinys,
atsakingas
už
ES
struktūrin÷s
paramos
administravimą, kartu su už atitinkamą valstyb÷s politikos
sritį
atsakingu(-ais)
padaliniais
išnagrin÷ja
gautas
preliminarias paraiškas, sudaro valstyb÷s projektų sąrašo
projektą ir teikia jį ministerijos ir (arba) kitos valstyb÷s
institucijos sudarytai valstyb÷s projektų atrankos komisijai
(darbo grupei arba kitai kolegialiai patariamajai institucijai).

-

Ketvirta, valstyb÷s projektų atrankos komisija svarsto
valstyb÷s projektų sąrašą. Prireikus, į komisijos pos÷dį
kviečiamos institucijos, pateikusios preliminarią paraišką.

-

Penkta, valstyb÷s projektų atrankos komisijai pritarus
valstyb÷s projektų sąrašo projektui, jis teikiamas ministrui
(arba institucijos vadovui) tvirtinti.

pareišk÷jai

pagal

nustatytą

formą

teikia

Pažym÷tina, jog nors daugumoje institucijų taikoma valstyb÷s
projektų sąrašo sudarymo tvarka yra panaši, galima įžvelgti ir tam
tikrų skirtumų.

-

Aplinkos
ministerijoje
taikoma
valstyb÷s
projektų
planavimo tvarka iš esm÷s skiriasi nuo anksčiau aprašytos
tipin÷s valstyb÷s projektų planavimo tvarkos – Aplinkos
ministerija nerengia ir neprašo galimų pareišk÷jų parengti
preliminarių paraiškų. Valstyb÷s projektai planuojami
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-

-

-

atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir
jos priedo rengimo metu iš galimų pareišk÷jų gautą
informaciją
apie
veiksmų
programos
priemones
įgyvendinančius projektus, planuojamų projektų tikslus ir
numatomus pasiekti rodiklius, planuojamų projektų vertę ir
numatomus finansavimo šaltinius bei projektų parengtumą
įgyvendinti.
Valstyb÷s
projektų
atrankos
komisija
nesudaroma.
Ūkio ministerijoje yra patvirtinti keturi skirtingoms
investicijų sritims taikomi valstyb÷s projektų atrankos tvarkos
aprašai, pagal kuriuos valstyb÷s projektų planavimą ir
atranką organizuoja skirtingi Ūkio ministerijos struktūriniai
padaliniai ar jai pavaldžios institucijos. Į turizmo projektų
preliminarių paraiškų vertinimą įtraukta LVPA, kuri yra Ūkio
ministerijai
priskirtų
veiksmų
programų
priemonių
įgyvendinančioji institucija.
Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, į
valstyb÷s projektų sąrašus įtrauk÷ tuos projektus, kurių
paraiškos buvo teigiamai įvertintos Lietuvos 2004–2006 m.
bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo metu,
tačiau projektai nebuvo finansuoti d÷l l÷šų trūkumo.
Į Susisiekimo ministerijos ir Ūkio ministerijos sudaromus
sąrašus yra įtraukiami visus reikalavimus atitinkantys, bet d÷l
l÷šų stokos į sąrašą nepatekę rezerviniai projektai. Jie yra
įgyvendinami, atsiradus papildomo finansavimo galimyb÷ms
arba d÷l įvairių aplinkybių nusprendus neįgyvendinti į
pagrindinį sąrašą įtrauktų projektų.

Atskira tvarka taikoma iš 2007–2013 m. technin÷s paramos l÷šų
finansuojamoms ES struktūrin÷s paramos vertinimo priemon÷ms
planuoti.

Finansų ministerijoje planuojamoms vertinimo priemon÷ms
taip pat būdinga sava specifika. Inicijuodama metinių vertinimo
planų sudarymą, koordinuojančioji institucija, atsižvelgdama į
vertinimo
planą,
Reglamente
Nr. 1083/2006
nustatytus
reikalavimus, veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizę
ir vertinimo poreikius, pateikia vadovaujančiajai institucijai,
ministerijoms ir (ar) kitoms valstyb÷s institucijoms pasiūlymus
d÷l pagrindinių vertinimo prioritetų ateinantiems metams ir
informaciją apie ateinančias metais vertinimams atlikti numatytas
l÷šas. Atsakingos institucijos, nor÷damos įtraukti savo vertinimo
projektus į metinį vertinimo planą, pagal galiojančią tvarką teikia
koordinuojančiajai institucijai nustatytos formos vertinimo
poreikio paraiškas. Koordinuojančioji institucija išanalizuoja
vertinimo poreikių paraiškas ir parengia metinio vertinimo plano
projektą. Jis aptariamas Vertinimo koordinavimo grup÷je.
Suderinus projektą finansų ministras tvirtina metinį vertinimo
planą. Patvirtintas metinis vertinimo planas nelaikomas galutiniu
sprendimu d÷l vertinimo projektų finansavimo iš technin÷s
paramos l÷šų. Galutinis sprendimas d÷l projektų finansavimo
priimamas įgyvendinančiajai institucijai atlikus paraiškų d÷l
projektų
finansavimo
vertinimą
Technin÷s
paramos
administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.
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Valstyb÷s
projektų
planavimas „iš
viršaus žemyn“ ir
„iš apačios
aukštyn“

Ministerijų ir IVPK taikomų Valstyb÷s projektų planavimo tvarkų
analiz÷ ir interviu metu gauta informacija parod÷, kad valstyb÷s
projektų planavimas gali būti organizuojamas projektus nustatant
„iš viršaus žemyn“, remiantis strateginiais dokumentais arba „iš
apačios aukštyn“ proceso metu bendradarbiaujant su pareišk÷jais
ir aiškinantis jų poreikius. Nustatant finansuotinus valstyb÷s
projektus gali būti taikomas arba netaikomas projektų svarbos
vertinimas, suteikiant balų už atitikimą nustatytiems kriterijams ir
atrenkant daugiausiai balų surinkusius projektus (vadinamasis,
kvazi-konkursas, žr. 8 lentelę).
8 lent. Tarpinių institucijų naudojami valstyb÷s projektų nustatymo būdai
Planavimas be jokių
Planavimas, taikant
konkurso bruožų
kvazi-konkursą
Planavimas „iš
viršaus“, remiantis
strateginiais
dokumentais
Nustatoma „iš
apačios“ proceso
metu

SM, SADM, ŠMM, AM
ŪM (nacionaliniai turizmo
projektai)

IVPK, VRM, SAM, FM
AM (vandentvarkos projektai)

ŪM, ŠMM

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašų
analize ir interviu metu gauta informacija.

Planavimo „iš
viršaus“ prielaidos:
kokybiški
strateginiai
dokumentai ir
aiškūs pareišk÷jai

Planavimo „iš
apačios“ prielaidos:
analitiniai geb÷jimai
ir aktyvus
bendradarbiavimas

Planavimas „iš viršaus“, remiantis strateginiais dokumentais,
dažniausiai taikomas investicijų į infrastruktūrą srityje ir
priemonių, pagal kurias projektus įgyvendina specializuotos
agentūros, atvejais. Tokio valstybių projektų planavimo būdo
pasirinkimas galimas tais atvejais, kai yra aiškūs prioritetai d÷l
finansuojamų intervencijų arba kai egzistuoja tik viena institucija,
kuriai teis÷s aktais yra deleguotos funkcijos tam tikroje srityje.
Pavyzdžiui, transporto srityje yra ir kokybiškas strateginis
dokumentas, kuriame pateikiamas konkrečių projektų sąrašas, ir
institucijos, atsakingos už atskirų transporto rūšių pl÷trą. Savo
ruožtu SADM didžiąją dalį l÷šų ES struktūrin÷s paramos pagal jos
administruojamas priemones paskirsto Lietuvos darbo biržos ir
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos, kurios atsakingos už
užimtumo politikos įgyvendinimą, projektams.
Savo ruožtu srityse, kur stokojama kokybiškų dokumentų
valstyb÷s projektams nustatyti, dažniau yra taikomas planavimas
iš apačios. Tokį valstyb÷s projektų planavimo būdą taik÷ VRM,
SAM, IVPK, FM.

Finansų ministerijos atveju, planuojant vertinimo priemones
(sudarant metinius vertinimo planus), yra nurodomi vertinimo
prioritetai ateinantiems metams. Be to, atsižvelgiant į
vertinimams atlikti planuojamas l÷šas, į vertinimo planą gali būti
įtraukti ir kiti tarpinių institucijų siūlomi vertinimai, atsižvelgiant į
2007–2013 m. Vertinimo plano nuostatas d÷l einamųjų veiklos ir
einamųjų strateginių vertinimo sričių. Taigi, nors procesas yra
centralizuotas, vertinimo poreikiai nustatomi „iš apačios.“
O štai Vidaus reikalų ministerijos administruojamo ŽIPVP 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“
priemon÷s
buvo
planuojamos atliekant išankstines valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų apklausas d÷l projektų įgyvendinimo poreikio, v÷liau
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visiems galimiems pareišk÷jams siunčiant kvietimus pateikti
projektų aprašymus.

Id÷jų atranka „iš apačios“ leidžia geriau identifikuoti aktualius
pareišk÷jų poreikius. Tačiau toks valstyb÷s projektų planavimo
būdas reikalauja didelių analitinių paj÷gumų ir aktyvaus
pareišk÷jo, tarpin÷s institucijos ir institucijų ar jų padalinių,
atsakingų už tam tikras valdymo sritis, bendradarbiavimo siekiant
parengti kokybiškus projektus ir užtikrinti pakankamą ES
struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartą.
Skirtingų
planavimo būdų
derinimas

Kitos institucijos derina valstyb÷s projektų planavimą „iš viršaus“
ir „iš apačios“, priklausomai nuo ES struktūrin÷s paramos
finansuojamų priemonių specifikos. Aplinkos ministerija didžiąją
dalį l÷šų paskirsto dar programavimo metu nustatytiems pavaldžių
institucijų projektams, tačiau priemon÷s „VP3-3.1-AM-01-V
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
pl÷tra“ projektai, kuriuos įgyvendina savivaldyb÷s, buvo
planuojami „iš apačios“ bendradarbiaujant su pareišk÷jais, tačiau
nerengiant kvazi-konkurso. Savo ruožtu Švietimo ir mokslo
ministerijos valstyb÷s projektų planavimo tvarkos apraše
priemon÷ms, pagal kurias pareišk÷jai yra aiškūs ir pagal kuriuos
projektus bei jų vykdytojus reikia atrinkti, yra numatytos atskiros
planavimo procedūros.

Šiuo metu galiojančioje Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintoje valstyb÷s projektų planavimo tvarkoje numatyti du
būdai valstyb÷s projektų sąrašui sudaryti: neskelbiant išankstinio
kvietimo ir skelbiant išankstinį kvietimą.
Neskelbiant išankstinio kvietimo konkrečiam galimam pareišk÷jui
siunčiamas prašymas užpildyti projekto aprašymą. Pateiktas
projekto aprašymas yra svarstomas ir įvertinamas ministerijos
programos valdymo komiteto, kuris teikia rekomendacijas d÷l
projektų įtraukimo į valstyb÷s projektų sąrašą.
Tuo atveju, jei yra skelbiamas išankstinis kvietimas, pasiūlymai
pateikti projektų aprašymus siunčiami visiems galimiems
pareišk÷jams arba kvietimas yra skelbiamas „Valstyb÷s žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“ ir ministerijos tinklalapyje.
Ministerijos programos valdymo komitetas atlieka gautų projektų
aprašymų svarbos vertinimą pagal iš anksto nustatytus svarbos
kriterijus (vertinami balais) ir teikia rekomendacijas d÷l
finansavimo skyrimo. Projektai yra išd÷stomi svarbos tvarka,
pradedant
svarbiausiuoju,
nurodant,
kuriems
projektams
rekomenduojama skirti finansavimą pagal numatomo skirti
finansavimo sumą. Toks projektų atrankos būdas, vadinamasis
kvazi-konkursas, buvo taikomas ES struktūrinei paramai aukštojo
mokslo srityje paskirstyti.

Išankstinių
konkursų
taikymas rodo
netinkamą ES
struktūrin÷s
paramos
paskirstymo būdo
pasirinkimą

Be Švietimo ir mokslo ministerijos kvazi-konkursus valstyb÷s
projektams nustatyti taiko Ūkio ministerija planuodama priemones
turizmo, energetikos, verslo ir menų inkubatorių pl÷tros srityje.
Tačiau atvejais, kai projektai yra nustatomi rengiant vadinamąjį
išankstinį konkursą, kyla abejonių, ar
valstyb÷s projektų
planavimas tinkamas kaip būdas ES struktūrin÷s paramos l÷šoms
paskirstyti. Atsižvelgiant į pasikeitusį švietimo ir mokslo politikos
valdymo modelį – nuo įsakymų ir kontrol÷s prie kvazi-rinkų, ES
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struktūrin÷s paramos l÷šoms aukštojo mokslo srityje paskirstyti
gal÷tų būti taikomas konkursas. Savo ruožtu Ūkio ministerijos
administruojamoms turizmo priemon÷ms105 gal÷jo būti taikoma
regionin÷ projektų atranka, nes dauguma pagal šias priemones
planuojamų finansuoti projektų yra savivaldybių lygmens
projektai, o svarbiausieji turizmo projektai gal÷jo būti
finansuojami pagal priemonę „VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionaliniai
turizmo projektai.“
Valstyb÷s
projekto
aprašymo
rengimas:
detalumas vs
sparta?

Rengiant valstyb÷s projektų sąrašą gali būti rengiamas detalesnis
ar ne toks detalus projekto aprašymas. Jeigu sudarant valstyb÷s
projektų sąrašą rengiamas detalus projekto aprašymas, daugiau
laiko reikia valstyb÷s projektams parengti ir įvertinti, tačiau tai
gali teigiamai paveikti projektų kokybę ir parengtumą. Pavyzdžiui,
planuojant valstyb÷s projektus, VRM rengiama detalesn÷
informacija apie projektus negu ŠMM (žr. 9 lent.), ir tai sudaro
prielaidas greičiau parengti į sąrašą įtrauktų projektų paraiškas
ateityje.
9 lent. Valstyb÷s projekto aprašymo informacija
Valstyb÷s projekto aprašymas
Valstyb÷s projekto aprašymas
Vidaus reikalų ministerijoje
Švietimo ir mokslo ministerijoje
• Projekto pavadinimas
• Projekto pavadinimas
• Pareišk÷jo duomenys
• Pareišk÷jo duomenys
• Duomenys apie projekto partnerį
• Projekto santrauka
• Trumpas projekto esm÷s
• Projekto loginis pagrindimas (tikslas(aprašymas (nurodant projekto
pagrindinį tikslą, uždavinius,
ai), uždaviniai, veiklos, rodikliai)
siektinus rezultatus)
• Projekto atitiktis specialiesiems
projektų atrankos kriterijams
• Preliminari projekto vert÷
• Preliminari projekto vert÷
• Projekto finansavimo šaltiniai
• Projekto įgyvendinimo laikotarpis
• Projekto įgyvendinimo laikotarpis
• Preliminarus projekto biudžetas
• Projekto finansavimo šaltiniai
• Duomenys apie kitą su projektu
susijusią gautą ar gaunamą paramą iš
kitų nacionalinių, tarptautinių
programų ir (arba) Europos Sąjungos
fondo l÷šų
• Projekto parengtumas
• Projekto parengtumas
• Projekto paraiškos rengimas
• Projekto paraiškos rengimas
Šaltinis: sudaryta autorių pagal atitinkamą ŠMM ir VRM informaciją.

Projektų parengtumui užtikrinti taikomos ir kitos priemon÷s:
projekto įgyvendinimo rizikos veiksnių įvertinimas106, reikalavimas
pateikti techninius projektus ar investicinius planus, reikalavimas
patvirtinus valstyb÷s projektų sąrašą iš karto prad÷ti vykdyti
viešuosius pirkimus. Nors dažnai nuostatos d÷l viešųjų pirkimų
yra rekomendacinio pobūdžio, jos tapo ypač aktualios pasikeitus
ekonominei pad÷čiai šalyje ir sietinos su siekiu efektyviai planuoti
bei įsisavinti ES struktūrinę paramą. Tačiau skubotai įvykdyti
viešieji pirkimai gali tapti kliūtimi planavimo proceso lankstumui,
kai pasikeitus prioritetams norima keisti ir valstyb÷s projektų
sąrašą.

105

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemon÷s „VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio)
turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir pl÷tra“ ir „VP3-1.3-ŪM-02-V
Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikm÷ms.“
106
Pavyzdžiui, IVPK į administruojamų priemonių projektų aprašymo formą įtrauk÷ punktą d÷l projekto
įgyvendinimo rizikos veiksnių įvertinimo.
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Planavimo trukm÷
priklauso nuo
strateginių
dokumentų kokyb÷s
ir pareišk÷jų
skaičiaus ir
geb÷jimų

Nors ES struktūrin÷s paramos paskirstymo sparta n÷ra
svarbiausias valstyb÷s projektų planavimo tikslas, ekonominio
sunkmečio sąlygomis valstyb÷s projektų planavimo trukm÷ tapo
aktuali d÷l poreikio gaivinti nacionalinę ekonomiką investuojant ES
struktūrin÷s paramos l÷šas107. Atlikta dokumentų ir interviu metu
gautos informacijos analiz÷ parod÷, jog valstyb÷s projektų sąrašo
sudarymo trukm÷ priklauso nuo strateginių dokumentų, kuriais
grindžiami projektai, kokyb÷s ir projektus įgyvendinančių
pareišk÷jų skaičiaus. Kokybiški strateginiai dokumentai padeda
greitai nustatyti finansuotinus projektus bei už jų įgyvendinimą
atsakingas institucijas. Greičiau valstyb÷s projektų planavimas
vyksta tose srityse, kur didelius, integruotus projektus įgyvendina
politikos įgyvendinimo agentūros, pavyzdžiui, jau min÷ta Lietuvos
darbo birža ar Aplinkos ministerijai ir Susisiekimo ministerijai
pavaldžios įstaigos. Tai sudaro galimybes derinti projektų
aprašymų ir projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) rengimo
procesus, greičiau sudaryti bei patvirtinti projektų sąrašą. O štai
decentralizuotai įgyvendinamų priemonių, pagal kurias projektus
rengia daug pareišk÷jų, valstyb÷s projektų sąrašų rengimas vyksta
ilgiau,
pavyzdžiui,
Aplinkos
ministerijos
administruojamos
priemon÷s „VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“ valstyb÷s projektų sąrašo
rengimas užtruko daugiau kaip metus108.

Lyginant centralizuotai ir decentralizuotai įgyvendinamas ŽIPVP 4
prioriteto priemones, akivaizdu, kad centralizuotai įgyvendinamų
priemonių, tokių kaip „VP1-4.1-VRM-01-V Valstyb÷s tarnybos
sistemos stiprinimas“ ar „VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo
tobulinimas“, valstyb÷s projektų sąrašų sudarymas vyko gerokai
greičiau.
Tačiau decentralizuotai įgyvendinamų valstyb÷s tarnautojų
mokymo ir veiklos valdymo tobulinimo priemonių „VP1-4.1-VRM03-V Valstyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas„ ir „VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“ planavimas užtruko ilgiau.
Suplanuoti projektai atskleidžia, kad dalis ES struktūrin÷s
paramos l÷šų gali būti panaudota neefektyviai (žr. atvejo studiją)

Prie ilgesn÷s valstyb÷s projektų planavimo trukm÷s prisideda ir
nepakankami
geb÷jimai,
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
planuojant horizontalias ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamas priemones, pavyzdžiui, IVPK priemon÷s „VP-3.1IVPK-04-V Lietuvos kultūra informacin÷je visuomen÷je“ ir „VP23.1-IVPK-10-V Elektronin÷s sveikatos paslaugos“, už kurių
projektų atranka buvo atsakingos atitinkamai Kultūros ministerija
ir Sveikatos apsaugos ministerija109.

107

Fokusuota grupin÷ diskusija „Strateginis planavimas ir valstyb÷s projektų planavimas Lietuvoje:
situacijos analiz÷ ir tobulinimo galimybių paieška“, Finansų ministerija, 2009 m. rugs÷jo 11 d.
108
Pagal šią priemonę valstyb÷s projektų sąrašų sudarymas užtruko maždaug pusantrų metų, nes buvo
sud÷tinga su savivaldyb÷mis suderinti jų besikeičiančius poreikius. Iki 2009 m. spalio m÷n. pagal šią
priemonę buvo gautos 73 paraiškos.
109
Iki 2009 m. gruodžio m÷n. pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamą priemonę „VP23.1-IVPK-10-V Elektronin÷s sveikatos paslaugos“ nebuvo parengtas ir suderintas PSFA ir valstyb÷s
projektų sąrašas.
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Valstyb÷s projektų
planavimas
etapais –
veiksminga
priemon÷
užtikrinti
planavimo
tinkamumą ir l÷šų
įsisavinimo spartą

Tai, kad valstyb÷s projektų sąrašai sudaromi l÷tai ir dažnai
neefektyviai, lemia Lietuvoje neišnaudojama galimyb÷ valstyb÷s
projektų planavimą vykdyti etapais, t. y. planuoti ne visam ES
struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiui skirtas l÷šas, o
jas išd÷styti etapais. Pirmiausia planavimas etapais leidžia
lanksčiai reaguoti į besikeičiančius prioritetus ir finansuoti
papildomai atsirandančius poreikius. Pavyzdžiui, Portugalijoje
valstyb÷s projektams finansuoti buvo taikomas eiliškumo (angl.
first come, first served) principas, Lenkijoje ne konkurso būdu
finansuojamų vadinamųjų sisteminių projektų sąrašai sudaromi
kasmet kiekvienam veiksmų programos prioritetui110.

Vadinamąjį eiliškumo (angl. first come, first served) principą
planuojant ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamus
valstyb÷s projektus iš dalies taik÷ IVPK priemon÷s „VP2-3.1IVPK-01-V Elektronin÷s valdžios paslaugos“ projektams atrinkti.
Planavimo proceso pradžioje valstyb÷s projektai buvo įtraukiami į
eiliškumo principų sąrašą, t. y. visi reikalavimus atitinkantys
projektai gal÷jo patekti į sąrašą, ir jis buvo nuolat papildomas.
Tačiau tokiu būdu suplanavus didžiąją l÷šų dalį šiuo metu, kai
pateiktų projektų finansavimo poreikiai viršija priemonei
numatytą finansavimą, projektai atrenkami atsižvelgiant į jų
naudą, aktualumą, t. y. pereinama prie kvazi-konkurso111.
Pažym÷tina, kad IVPK atvejis nuo Portugalijoje taikomos projekto
finansavimo eiliškumo tvarkos skiriasi tuo, jog Portugalijoje ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuotini projektai yra
atrenkami iš investicinių planų atsižvelgiant į projektų
parengtumo lygį. Tačiau kartais ir Portugalijoje, maž÷jant
paramos apimčiai, buvo prad÷tas taikyti konkursas.

Lietuvoje etapais planuojamos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos vertinimo priemon÷s, kurioms rengiami metiniai
vertinimo planai. Tai leidžia gana lanksčiai prisitaikyti prie
Vyriausyb÷s ir ministerijų prioritetų ateinantiesiems metams,
kintančios socio-ekonomin÷s pad÷ties ir aktualių paramos gav÷jų
poreikių. ES struktūrin÷s paramos l÷šų planavimą etapais,
rengdama po keletą valstyb÷s projektų sąrašų kiekvienai
priemonei taik÷ ir ŠMM. O štai VRM vienu etapu suplanavo visas
priemonių l÷šas, tod÷l nebeliko l÷šų papildomiems poreikiams
finansuoti net ir Vyriausyb÷s prioritetin÷se srityse, tokiose kaip
apskričių ar biudžeto valdymo reformos.
Valstyb÷s
projektų
paraiškų
rengimo ir
vertinimo
procesai

Nors valstyb÷s projektų planavimo procesas baigiasi valstyb÷s
projektų sąrašo sudarymu, valstyb÷s projektų planavimo
efektyvumui netiesioginį poveikį daro po sąrašo patvirtinimo
vykstantys valstyb÷s projektų paraiškų rengimo ir vertinimo
procesai. Nors tai yra ES struktūrin÷s paramos administravimo
sistemos procesai, jie gali prisid÷ti prie valstyb÷s projektų kokyb÷s
ir ES struktūrin÷s paramos paskirstymo ir įsisavinimo spartos.
Projekto įtraukimas į valstyb÷s projektų sąrašą dažnai sumažina
pareišk÷jo motyvaciją parengti kokybišką projektą112. Tod÷l

110

Ministry of Regional Development of the Republic of Poland, „Principles of Selecting projects under the
Human Capital Operational Programme“, Warsaw, 1 April 2009.
111
Interviu su Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie LR Vyriausyb÷s atstove, 2009-10-06.
112
Fokusuota grupin÷ diskusija „Strateginis planavimas ir valstyb÷s projektų planavimas Lietuvoje:
situacijos analiz÷ ir tobulinimo galimybių paieška“, Finansų ministerija, 2009 m. rugs÷jo 11 d.
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taikomos įvairios priemon÷s tam, kad būtų užtikrintas sklandus
projektų paraiškų rengimo procesas, pavyzdžiui, tiek glaudus
bendradarbiavimas su pareišk÷jais, teikiant jiems techninę
pagalbą ir konsultacijas, tiek kontrol÷s ir atsiskaitymo priemones.
Pavyzdžiui, SAM konsultuoja pareišk÷jus techniniais paraiškų
rengimo klausimais, ŪM veikianti viešųjų pirkimų grup÷ teikia
techninę pagalbą, SM vykdo nuolatinę valstyb÷s projektų paraiškų
rengimo steb÷seną. Visa tai leidžia užtikrinti, kad projektų
paraiškos įgyvendinančiosioms institucijoms būtų pateikiamos
laiku. Savo ruožtu sklandų valstyb÷s projektų vertinimo procesą
siekiama užtikrinti dar projektų paraiškų rengimo metu
organizuojant mokymus pareišk÷jams – tokią praktiką plačiai taiko
ESFA ir LVPA, tačiau ir kitose srityse egzistuoja pareišk÷jų
mokymų poreikis. Ypač trūksta socialin÷s infrastruktūros
projektuose reikalaujamų kaštų ir naudos analiz÷s atlikimo žinių113.
Apibendrinimas

Apibendrinant valstyb÷s projektų planavimo proceso analizę
galima teigti, kad valstyb÷s projektų planavimo procesas Lietuvoje
yra tinkamai reglamentuotas: valstyb÷s projektams atrinkti
ministerijos ir IVPK turi parengusios ir taiko valstyb÷s projektų
planavimo tvarkas. Nustatant ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuotinus valstyb÷s projektus, yra taikomas planavimas „iš
viršaus“, remiantis strateginiais dokumentais, ir „iš apačios“ –
proceso metu bendradarbiaujant su pareišk÷jais. Planavimas pagal
strateginius dokumentus yra efektyvus, nes leidžia greitai ir
pagrįstai nustatyti projektus, be to, jis dažniau taikomas srityse,
kur yra politikos įgyvendinimo agentūros, kurioms teis÷s aktais
yra deleguotos funkcijos tam tikrose valdymo srityse. Planavimas
„iš apačios“ yra taikomas priemon÷ms, kur remiantis strateginiais
dokumentais yra sunku nustatyti projektų poreikius ir (ar) yra
daug potencialių pareišk÷jų. Norint efektyviai planuoti „iš apačios“
yra būtinas aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, analitiniai
geb÷jimai identifikuoti ir parengti projektus.
Tiek vienas, tiek kitas valstyb÷s projektų atrankos būdai yra
tinkami, tačiau praktika rodo, jog valstyb÷s projektų planavimas
„iš viršaus“ ne tik vyksta greičiau, bet ir leidžia geriau kontroliuoti
projektų turinį. Planavimo „iš apačios“ teikiamos galimyb÷s
lanksčiai reaguoti į pokyčius n÷ra išnaudojamos: valstyb÷s
projektų sąrašų rengimas visam programavimo laikotarpiui ir
decentralizuotas valstyb÷s projektų planavimo būdu finansuojamų
priemonių įgyvendinimas kelia riziką, kad ES struktūrin÷s paramos
l÷šos gali būti panaudotos neefektyviai.

3.2.4. Administraciniai paj÷gumai
Valstyb÷s planavimo proceso dalyvių administraciniai paj÷gumai
yra trečia svarbi planavimo efektyvumo ir rezultatyvumo prielaida.
Viešojo sektoriaus institucijų ir tarnautojų paj÷gumai turi įtakos
kokybiškam strateginių dokumentų parengimui, valstyb÷s projektų
planavimo proceso valdymui ir ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo efektyvumui. Šiame poskyryje remiantis strateginio
planavimo ir valstyb÷s projektų planavimo analize ir interviu
programos rezultatais apibendrinama, kokie geb÷jimai svarbiausi
s÷kmingam valstyb÷s projektų planavimui ir su kokiomis

113

Interviu su LR sveikatos apsaugos ministerijos atstove, 2009-10-02.
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problemomis
projektus.
Strateginiam
planavimui būtini
analitiniai
geb÷jimai ir geras
koordinavimas

susiduriama

Lietuvoje

planuojant

valstyb÷s

Strateginio planavimo ir valstyb÷s projektų strateginio pagrindo
analiz÷ parod÷, kad strateginių dokumentų valstyb÷s projektams
pagrįsti parinkimas ar parengimas yra kritin÷ valstyb÷s projektų
planavimo proceso grandis. Interviu metu gauta informacija
atskleid÷, jog stokojama geb÷jimų laiku ir kokybiškai parengti ar
atnaujinti strateginius dokumentus, kuriais gal÷tų būti grindžiami
projektai. Tai susiję tiek su palyginti nedideliais už strateginį
planavimą atsakingų tarnautojų kiekybiniais paj÷gumais, tiek su
būtinybe pl÷toti šių tarnautojų analitinius geb÷jimus ir
koordinavimo įgūdžius.

Susisiekimo ministerija yra geras pavyzdys, kaip, esant
nedideliems už strateginį planavimą atsakingų tarnautojų
paj÷gumams, buvo laiku parengtas strateginis dokumentas,
leidžiantis
nustatyti
ES
struktūrin÷s
paramos
l÷šomis
finansuotinus projektus – Ilgalaik÷ (iki 2025 m.) Lietuvos
transporto sistemos pl÷tros strategija.
Strategija buvo rengiama iš anksto, ruošiantis įsisavinti ES
struktūrinę paramą 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. laikotarpiu.
Rengiant strategiją buvo aktyviai bendradarbiaujama su
pavaldžiomis institucijomis, atsakingomis už atskiras transporto
rūšis ir turinčiomis ekspertinių žinių šioje srityje. Toks
bendradarbiavimas buvo labai svarbus nustatant galimą
finansavimo pasiskirstymą tarp transporto rūšių ir prioritetinius
projektus, kuriems tur÷tų būti skiriamas finansavimas.
Analitiniai geb÷jimai ir geras strateginio planavimo proceso
koordinavimas l÷m÷ tai, kad jau 2007 m. vasario 28 d. LR
susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintas preliminarus
transporto sektoriaus projektų, finansuojamų ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis 2007–2013 m., sąrašas114.

Svarbiausi
geb÷jimai
planuojant
valstyb÷s projektus:
ekspertin÷s žinios ir
projektų valdymas

114

Valstyb÷s projektų planavimo ir jų įgyvendinimo etapais
pirmiausia yra būtinos ekspertin÷s žinios, susijusios su projektų
turiniu bei analitiniai ir projektų valdymo geb÷jimai. Užsienio šalių
patirtis rodo, kad didelių integruotų ES struktūrin÷s paramos
l÷šomis finansuojamų projektų įgyvendinimo pavedimas politikos
įgyvendinimo agentūroms užtikrina efektyvesni ES struktūrin÷s
paramos panaudojimą. Tai susiję su tuo, jog tokios agentūros turi
specifinių ekspertinių žinių, reikalingų projektų turiniui nustatyti, o
per keletą programavimo laikotarpių tokios institucijos kaip
Portugalijos Nacionalinis mokymų institutas ar Airijos Užimtumo ir
mokymo tarnyba (FÁS) įgijo ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamų projektų valdymo geb÷jimus ir tapo vadinamaisiais
„kompetencijos
centrais.“
Lietuvoje
agentūrų
naudojimas
valstyb÷ms projektams įgyvendinti plačiai taikomas SADM, AM ir
SM valdymo srityse, kur didelius projektus įgyvendina nelabai
daug paj÷gių agentūrų, tokių kaip Lietuvos darbo birža,
Automobilių kelių direkcija, Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba.

Interviu su LR susisiekimo ministerijos atstovais, 2009-10-09.

75

Lietuva nuo tokių valstybių kaip Airija ir Portugalija skiriasi tuo,
kad Lietuvoje ES struktūrinei paramai administruoti buvo kuriamos
atskiros agentūros įgyvendinančiųjų institucijų funkcijoms atlikti
(galbūt išskyrus Transporto investicijų direkciją (TID). Šios
agentūros turi sukaupusios techninių ES struktūrin÷s paramos
administravimo žinių, tačiau stokoja ekspertinių žinių savo
kuruojamose srityse. O štai Airijoje ES struktūrin÷s paramos
l÷šomis finansuojamus projektus įgyvendinančios agentūros – FÁS,
Sustainable Energy Ireland – atlieka ir pirmojo lygmens tarpinių
institucijų funkcijas. Kitoms ES valstyb÷ms, tarp jų ir ES-10
valstyb÷ms nar÷ms taip pat yra mažai būdingas vadovaujančios
institucijos funkcijų delegavimas antrojo lygmens tarpin÷ms
institucijoms – įgyvendinančiosioms institucijoms.
Iššūkiai, susiję su
valstyb÷s
projektų
planavimo
paj÷gumais:
bendradarbiavim
o stoka ir didelis
darbo krūvis

Ministerijose už ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų
projektų planavimą dažnai yra atsakingi tarpinių institucijų
funkcijas atliekantys ES struktūrin÷s paramos valdymo padaliniai.
Tačiau jie dažnai stokoja ekspertinių valdymo srities žinių, tod÷l
labai svarbus aktyvus kitų padalinių ir (ar) institucijų įsitraukimas į
valstyb÷s projektų planavimo procesą. Pavyzdžiui, Susisiekimo
ministerijoje už valstyb÷s projektų planavimą atsakingas
Strateginio planavimo skyrius, kuris, aktyviai bendradarbiaudamas
su kitais skyriais, planuoja nacionalines ir ES struktūrin÷s paramos
l÷šas, skirtas transporto sektoriui. Savo ruožtu Ūkio ministerija į
valstyb÷s projektų planavimą įtraukia įgyvendinančiąją instituciją –
Lietuvos verslo paramos agentūrą (LVPA), kuri yra atsakinga už
valstyb÷s projektų turizmo srityje atranką. Kitose ministerijose šis
bendradarbiavimas ne toks s÷kmingas, pavyzdžiui, d÷l Aplinkos
ministerijos
Visuomen÷s
informavimo
ir
viešųjų
ryšių
departamento nepakankamo įsitraukimo į valstyb÷s projektų
planavimo procesą ilgai truko projekto parengimas pagal priemonę
„VP3-1.4-AM-08-V Visuomen÷s informavimo apie aplinką sistemos
sukūrimas ir pl÷tra.“
Interviu programa atskleid÷, kad svarbi kliūtis efektyviai planuoti
valstyb÷s projektus – didelis darbuotojų, atsakingų už valstyb÷s
projektų planavimą darbo krūvis planavimo laikotarpio pradžioje ir
palyginti mažas už valstyb÷s projektų planavimą tarnautojų
skaičius ministerijų ir kitų institucijų atitinkamuose padaliniuose.
Be to, iš dalies d÷l ekonomin÷s kriz÷s sukelto etatų mažinimo
pasikeit÷ dalis personalo, atsakingo už valstyb÷s projektų
planavimą ir valdymą. Tai reiškia, kad bent trumpuoju laikotarpiu
institucijoje sumaž÷s planavimo geb÷jimai ir žinios, nes ankstesn÷
projektų planavimo patirtis daro teigiamą įtaką planavimo proceso
spartai.

Planuojant vertinimo priemones, tarpin÷s institucijos taip pat
nepakankamai aktyviai įsitrauk÷ į planavimo procesą, nes jų
darbo rezultatai vertinami pagal tų priemonių, už kurių
įgyvendinimą jos yra tiesiogiai atsakingos, l÷šų įsisavinimą.
Tačiau vertinimo projektai neretai traktuojami kaip papildomas
darbo krūvis darbuotojams ir papildoma tarpinių institucijų
funkcija, daugiau skirta atsiskaityti Europos Komisijai už
panaudotas ES l÷šas, o ne nacionalin÷s politikos turiniui gerinti.

Paramos gav÷jų
mokymai

Valstyb÷s projektų planavimo ir jų valdymo geb÷jimams didinti
tarpin÷s institucijos (pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos ministerija,
IVPK, Vidaus reikalų ministerija ir kt.) rengia mokymus
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potencialiems pareišk÷jams. Juose detaliai išaiškinami PFSA ir
paraiškų d÷l projektų finansavimo pildymo reikalavimai. Pareišk÷jai
taip pat dalyvauja įgyvendinančių institucijų organizuojamuose
mokymuose, tačiau vis tiek išlieka poreikis organizuoti mokymus
specifin÷mis temomis. D÷l nepakankamų paramos gav÷jų
paj÷gumų parengti projektus, valstyb÷s projektų planavimo
procesas trunka ilgiau, o projektai ne visada yra kokybiški ir
efektyvūs kaštų atžvilgiu.
Apibendrinimas

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad nepakankami valstyb÷s
institucijų ir tarnautojų paj÷gumai (projektų valdymo, analitiniai
geb÷jimai, ekspertin÷s žinios) turi neigiamos įtakos strateginių
dokumentų ir valstyb÷s projektų parengimui ir planavimo proceso
efektyvumui. Tod÷l būtina ugdyti tarnautojų analitinius geb÷jimus
ir ekspertines žinias, rengiant mokymus, skatinant tarpinstitucinį
bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja praktika. Taip pat būtina
stiprinti politikos įgyvendinimo agentūrų, kurios gal÷tų įgyvendinti
didelius integruotus projektus, tinklą.

3.2.5. Valstyb÷s projektų
planavimo procesui

planavimo

aplinkos

poveikis

Valstyb÷s projektų
planavimo
aplinka: finansų
kriz÷ ir nauji
politiniai
prioritetai

Kaip jau min÷ta šio skyriaus pradžioje, valstyb÷s projektų
planavimo sistemai turi įtakos ne tik strateginių dokumentų
turinys, planavimo procesas ir dalyvių geb÷jimai, bet ir valdymo
aplinka, kurioje veikia planavimo sistema. Pokyčiai valdymo
aplinkoje neišvengiamai sukelia pokyčius planavimo procese,
tačiau jų įtaka yra skirtinga. Šiuo programiniu laikotarpiu
didžiausius pokyčius valdymo aplinkoje suk÷l÷ pasaulin÷ finansin÷
kriz÷ bei pasikeitusi Vyriausyb÷ ir nauji politiniai prioritetai. Šiame
poskyryje trumpai aptariama ir įvertinama šių veiksnių įtaka
valstyb÷s projektų planavimui.

Kriz÷s
padarinys:
spaudimas ES
struktūrin÷s
paramos
priemonių
biudžetui

D÷l valstyb÷s finansų kriz÷s maž÷jant nacionalinių investicinių
programų (Valstyb÷s investicijų programos, Kelių pl÷tros ir
priežiūros programos ir kt.) biudžetams siekiama dalį nacionalinių
programų investicijų keisti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis, kitaip
tariant, įtraukti projektus, kurie tur÷jo būti finansuojami iš
nacionalinių investicijų programų l÷šų į ES struktūrin÷s paramos
l÷šomis finansuotinų valstyb÷s projektų sąrašą. Kadangi Lietuvoje
nacionalinių ir ES struktūrin÷s paramos l÷šų planavimas n÷ra
visiškai integruotas, papildomų investicijų poreikio finansavimas
ES struktūrin÷s paramos l÷šomis jau įsib÷g÷jus valstyb÷s projektų
planavimo procesui susiduria su keliomis problemomis.

Nelankstus
planavimo procesas
ir neintegruota
sistema apsunkina
papildomų poreikių
finansavimą

Pirmiausia Lietuvoje 2007–2013 m. ES paramos programavimo
laikotarpiu visos tarpin÷s institucijos (išskyrus už technin÷s
paramos l÷šas atsakingą Finansų ministeriją) reng÷ valstyb÷s
projektų sąrašus visam programavimo laikotarpiui. Tai sumažina
planavimo lankstumą ir galimybes atsižvelgti į naujus finansavimo
poreikius. Antra, nacionalinių investicijų programų l÷šomis
finansuojamiems projektams keliami reikalavimai paprastai
nelabai detalūs, tod÷l, norint juos įtraukti į ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis finansuojamų valstyb÷s projektų sąrašą, ilgiau
užtrunka projektų parengimas. Trečia, nacionalinių programų
investicijos ne visada atitinka ES struktūrinių fondų finansavimo
sritis ir (arba) veiksmų programose nustatytus tikslus, tod÷l jų
finansavimas kelia riziką, kad nebus pasiekti veiksmų programų
steb÷senos rodikliai. Šios problemos ypač aktualios tose srityse,
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kur nacionalinių investicijų programos apimtys buvo gana plačios,
pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos
ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos kuruojamose srityse. Šios institucijos buvo priverstos
peržiūr÷ti savo administruojamas ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
finansuojamas priemones atsižvelgiant į papildomus investicijų
poreikius. O štai Susisiekimo ministerijoje, kur nacionalinių ir ES
struktūrin÷s paramos l÷šų planavimas integruotas, nacionalin÷se
programose numatytų investicijų finansavimas ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis esminių pokyčių nesuk÷l÷ ir netur÷jo neigiamos
įtakos planavimo proceso trukmei.
Teigiamas
kriz÷s
padarinys –
didesnis
efektyvumas
kaštų atžvilgiu

Tačiau finansų kriz÷ tur÷jo ir teigiamos įtakos ES struktūrin÷s
paramos l÷šų planavimui, nes planuojant investicijas, dažniausiai
remiamasi patvirtintomis kainos apskaičiavimo metodikomis,
ankstesnių tokio tipo projektų, finansuotų iš BPD, patirtimi,
aiškiais įkainiais už tam tikrą mato vienetą, tiek÷jų apklausų
rezultatais. Teigiamas kriz÷s padarinys – sumaž÷jusios prekių,
paslaugų ir ypač rangos darbų (apie 30–50 proc.) kainos115. D÷l to
did÷ja ES struktūrin÷s paramos planavimo efektyvumas, nes turint
tiek pat l÷šų galima pasiekti geresnių rezultatų.

Politin÷ aplinka:
nauji prioritetai
ir valdymo
modeliai

2008 m. gruodžio 4 d. patvirtinus naują LR Vyriausyb÷s sud÷tį,
įvyko atitinkami politiniai pokyčiai ir ministerijų vadovyb÷se.
Priklausomai nuo pokyčių masto valstyb÷s institucijose, veikiant ir
min÷tiems ekonominiams veiksniams, skirtinga apimtimi buvo
paveiktas ir valstyb÷s projektų planavimo procesas. Svarbiausias
veiksnys, darantis įtaką valstyb÷s projektų planavimo procesas,
yra nauji Vyriausyb÷s prioritetai ir planuojamos vykdyti viešojo
sektoriaus reformos.

Švietimo ir mokslo
politikos
įgyvendinimo
modelio
pasikeitimas l÷m÷
ilgesnę planavimo
trukmę

Tačiau įvairiose ministerijose skyr÷si Vyriausyb÷s pasikeitimo ir
naujų politinių prioritetų daroma įtaka valstyb÷s projektų
planavimo
procesui.
Didžiausią
įtaką
politin÷s
aplinkos
pasikeitimas tur÷jo ŠMM planuojamoms 2007–2013 m. veiksmų
programų priemon÷ms. Naujos Vyriausyb÷s prad÷ta vykdyti
aukštojo mokslo reforma l÷m÷ politikos įgyvendinimo modelio
pasikeitimą: nuo įsakymų ir kontrol÷s prie kvazi-rinkų modelio,
kuriam, siekiant skatinti konkurenciją tarp mokslo ir studijų
įstaigų, labiau tinka konkursinio finansavimo modelis. Pasikeitus
ministerijos vadovybei, suplanuotas valstyb÷s projektų sąrašas
buvo peržiūr÷tas iš esm÷s: buvo perskirstytos l÷šos tarp
priemonių, daugiau l÷šų planuojama paskirstyti konkurso būdu
siekiant padaryti investicijas „skaidresnes“, pritraukti naujų tiek÷jų
į švietimo paslaugų rinką116. Tačiau d÷l ES struktūrin÷s paramos
l÷šomis planuojamų finansuoti projektų sąrašų peržiūros valstyb÷s
projektų planavimo trukm÷ buvo ilgesn÷, tod÷l atsirado rizika, kad
švietimo ir mokslo sričiai skirtos ES struktūrin÷s paramos l÷šos
nebus laiku įsisavintos.

115

Prasid÷jusios viešųjų pirkimų reformos rezultatai – skaidresni ir trečdaliu atpigę viešieji pirkimai.
<http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=27034> [Žiūr÷ta 2009-11-24].
116
Planuojamas santykis tarp valstyb÷s projektų planavimo ir konkursinių priemonių yra maždaug 50:50
vietoj ankstesnio 80:20 planavimo naudai. – Interviu su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovu,
2009-09-30.
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Netikrumo
veiksnys –
valstyb÷s
institucijų ir
įstaigų
reorganizacija

Kita ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojama sritis, kurioje
keit÷si politikos įgyvendinimo modelis, yra sveikatos apsaugos
sektorius. Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma Lietuvos
sveikatos sistemos pertvarka117 grindžiama aiškiu funkcijų
delegavimu ir skaidrumu, kokio lygio įstaigos teiks kokio lygmens
paslaugas. Ši reforma turi tam tikros įtakos ir valstyb÷s projektų
planavimui (jo rezultatų kokybei ir tęstinumui), nes sukelia tam
tikrą netikrumą d÷l tinkamų paramos gav÷jų ir remiamų veiklų. Su
panašiomis problemomis susiduria ir kitos ministerijos, pavyzdžiui,
AM, VRM, IVPK, kurių administruojamose ES struktūrin÷s paramos
priemon÷se numatyti pareišk÷jai gali būti reorganizuoti tobulinant
valstyb÷s institucijų sąrangą.

ŽIPVP 4
prioritetas:
neintegruoti
nauji
finansavimo
poreikiai

Savo ruožtu Vidaus reikalų ministerijos administruojamo ŽIPVP 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ priemonių planavimui
pasikeitusi politin÷s aplinka tur÷jo mažai įtakos. Nors dauguma
valstyb÷s projektų sąrašų pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones buvo
tvirtinami 2009 m., jau dirbant naujai Vyriausybei, projektai
prioritetin÷se Vyriausyb÷s srityse į šiuos sąrašus nebuvo įtraukti.
Kadangi Vidaus reikalų ministerijos administruojamose priemon÷se
valstyb÷s projektų sąrašai sudaromi visam programavimo
laikotarpiui, sud÷tinga finansuoti papildomus poreikius, tokius kaip
apskričių reforma ar biudžeto valdymo reforma. Tod÷l atsiranda
būtinyb÷ peržiūr÷ti ŽIPVP 4 prioriteto priemones ir patvirtintus
valstyb÷s projektų sąrašus, siekiant efektyviau panaudoti ES
struktūrin÷s paramos l÷šas118.

Apibendrinimas

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad valstyb÷s projektų
planavimo sistemai įtakos turi ne tik strateginių dokumentų
turinys, planavimo procesas ir dalyvių geb÷jimai, tačiau ir
planavimo aplinka. Šiuo programiniu laikotarpiu didžiausius
pokyčius valdymo aplinkoje suk÷l÷ pasaulin÷ finansin÷ kriz÷ bei
pasikeitusi Vyriausyb÷ ir nauji politiniai prioritetai. D÷l finansin÷s
kriz÷s mažinant nacionalinių investicinių programų apimtis
padid÷jo spaudimas ES struktūrin÷s paramos priemonių biudžetui,
įvyko perskirstymai veiksmų programų prioritetų ir priemonių
lygmeniu. Politin÷s aplinkos pokyčiai Vyriausyb÷s ir ministerijų
mastu taip pat tur÷jo įtakos planavimo procesui, bet skirtinga
apimtimi. Politin÷s aplinkos pasikeitimas didžiausią įtaką tur÷jo
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrin÷s
paramos
priemonių
planavimui,
nes
pasikeitus
politikos
įgyvendinimo modeliui keit÷si ES struktūrin÷s paramos l÷šų,
paskirstomų valstyb÷s projektų planavimo būdu ir konkurso būdu
santykis. Mažesnę įtaka ES struktūrin÷s paramos l÷šų planavimui
turi prad÷ta vykdyti sveikatos sistemos pertvarka: nors egzistuoja
tam tikras netikrumas d÷l pareišk÷jų ir projektų tęstinumo
užtikrinimo, valstyb÷s projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo
procesas vyksta. Politin÷s aplinkos pasikeitimas tur÷jo mažai

117

Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos esm÷ – mažinti stacionarinių paslaugų apimtis, o likusias
nepanaudotas l÷šas ir atsilaisvinusius specialistus nukreipti į pirminę sveikatos priežiūrą, ambulatorinę
pagalbą, dienos stacionaro bei slaugos paslaugas. Stacionarines gydymo įstaigas siūloma suskirstyti į
labai aiškiai apibr÷žtą paslaugų spektrą teikiančius ir vienas kito nedubliuojančius tris lygmenis –
rajono, regiono ir respublikos lygmens ligonines. – Interviu su LR sveikatos apsaugos ministerijos
atstove, 2009-10-02.
118
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
peržiūra, Vilnius, 2009 m.
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įtakos Vidaus reikalų ministerijos administruojamų ŽIPVP 4
prioriteto priemonių planavimui: nepaisant Vyriausyb÷s prioritetų
valstyb÷s valdymo tobulinimo srityje, nauji projektai į valstyb÷s
projektų sąrašus kol kas nebuvo įtraukti d÷l finansavimo stokos.
Valstyb÷s
projektų
planavimas:
numatomos
permainos?

Kadangi valstyb÷s mastu kyla vis naujų investicijų poreikis, o kai
kurios priemon÷s yra nepakankamai efektyviai planuojamos bei
įgyvendinamos, tik÷tina, kad dar laukia tam tikra ES struktūrin÷s
paramos priemonių peržiūra ir finansavimo perskirstymas. Tačiau
vykdant tokią peržiūrą nerekomenduojama stabdyti visą
institucijos vykdomą valstyb÷s projektų planavimo procesą ir iš
esm÷s peržiūr÷ti valstyb÷s projektų sąrašus, nes tai gal÷tų sukelti
riziką prarasti ES struktūrin÷s paramos l÷šas. Be to, reik÷tų
atsižvelgti į rengiant valstyb÷s projektus pareišk÷jų patirtus
kaštus, nes s÷kmingam valstyb÷s projektų planavimui svarbus ir
paramos gav÷jų pasitik÷jimas valstyb÷s projektų planavimo
sistema bei institucijų sprendimais.
3.2.6. Apibendrinimas

Idealus
valstyb÷s
projektų
planavimo
modelis

Valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013
m. veiksmų programas ir planuojant ES struktūrin÷s paramos
l÷šas, tinkamumo ir efektyvumo analiz÷ parod÷, kad valstyb÷s
projektų
planavimas
geriau
veik÷
transporto
ir
kitose
infrastruktūros srityse, taip pat ten, kur buvo parengti kokybiški
strateginiai dokumentai arba politikos įgyvendinimo funkcijos
deleguotos specializuotoms agentūroms. Būtent tokiu BPD
įgyvendinimo laikotarpiu Susisiekimo ministerijoje veikusiu
modeliu buvo grindžiama valstyb÷s projektų planavimo sistema
2007–2013 metais. Be to, siekta, kad institucijos projektus
atrinktų vadovaudamosi valstyb÷s projektų tvarkos aprašais ir
atsižvelgdamos į projektų parengtumo lygį bei išlaidų patyrimo
prognozes119. Tačiau kitose valdymo srityse valstyb÷s projektų
planavimo procesas vyko l÷tai ir neužtikrino efektyvaus ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo.

Strateginių
dokumentų kokyb÷s
stoka ir politikos
įgyvendinimo
agentūrų trūkumas

Pirmiausia valstyb÷s projektų planavimo trūkumai susiję su
nacionaline strateginio planavimo sistema, kurioje stokojama
kokybiškų dokumentų, ir nacionaline viešojo administravimo
sandara, kurioje n÷ra politikos įgyvendinimo agentūrų grandies120.
Pavyzdžiui, ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
sutarčių sudarymas spartesnis pagal priemonę „VP1-4.1-VRM-01-V
Valstyb÷s tarnybos sistemos stiprinimas“, kur atsakomyb÷
deleguota Valstyb÷s tarnybos departamentui prie VRM. ES
struktūrin÷s paramos įgyvendinimo agentūros negali kompensuoti
valstyb÷s projektų planavimo sistemos trūkumų, nes jos atlieka
technines funkcijas (valstyb÷s projektų administracinį ir išlaidų
atitikties finansavimo reikalavimams vertinimą), jos n÷ra
atitinkamos valstyb÷s valdymo srities ekspertin÷s institucijos
(išskyrus Transporto investicijų direkciją prie Susisiekimo
ministerijos). Tod÷l jos negali prisid÷ti tobulinant valstyb÷s
projektų kokybę jų rengimo metu (žr. 8 rekomendaciją).

119

2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1443 „D÷l projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstyb÷s žinios, 2008, Nr. 4-132.
120
Plačiau apie politikos įgyvendinimo agentūrų spragą galima skaityti V. Nakrošis, „Struktūrin÷s
reformos
Lietuvoje:
į
dešimtuką
dar
nepataik÷m“,
Delfi,
2009-08-24.
<http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=23714759>
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Planavimas „iš
apačios
aukštyn“

Antra, nors kiekvienoje tarpin÷je institucijoje buvo parengti ir
patvirtinti valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai, faktinis
tvarkų taikymas gerokai skiriasi: nuo „grynojo“ planavimo pagal
strateginius dokumentus (ypač Susisiekimo ministerijoje ar
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje) iki planavimo taikant
kvazi-konkursus (pavyzdžiui, tam tikrose srityse, už kurias
atsakingos Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija).
Akivaizdu, kad planavimas „iš viršaus“, grindžiamas strateginiais
dokumentais ir remiantis valstyb÷s politikos įgyvendinimo
agentūromis, yra efektyvesnis tiek l÷šų panaudojimo spartos
prasme, tiek jų galimo rezultatyvumo prasme. Tačiau daugelyje
valstyb÷s politikos sričių nesant parengtų kokybiškų dokumentų,
kuriuose būtų galimų projektų sąrašai, ar pakankamų valstyb÷s
politikos įgyvendinimo institucijų paj÷gumų, dažnai buvo taikomas
valstyb÷s projektų planavimas, „iš apačios.“ Šio būdo efektyvumas
priklauso nuo atsakingų institucijų analitinių paj÷gumų ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo (žr. 2 ir 5 rekomendacijas).

Kokybiški
strateginiai
dokumentai ir geri
administraciniai
paj÷gumai sąlygoja
geresnį projektų
parengtumą

Projekto sąrašų sudarymas, atsižvelgiant į išlaidų patyrimo
prognozes ir projektų parengtumo lygį (kad nebūtų prarastos ES
l÷šos), yra paskutinis idealiojo valstyb÷s projektų planavimo
modelio bruožas. Kadangi daugiausia d÷mesio buvo skiriama
galimų valstyb÷s projektų identifikavimui, mažai d÷mesio teko
projektų parengimo lygiui. Pavyzdžiui, Žmogiškųjų išteklių
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
peržiūra parod÷, jog kai kurių priemonių projektai bus neefektyvūs
kaštų atžvilgiu ir jų poveikis bus mažas121 (žr. 6 rekomendaciją).
Tačiau projektų parengtumo lygis geresnis ten, kur projektai buvo
atrinkti pagal strateginio planavimo dokumentus ir kur pareišk÷jų
paj÷gumai yra geresni. Tod÷l būtina stiprinti tiek ministerijų ir
IVPK, tiek potencialių paramos gav÷jų analitinius ir projektų
valdymo paj÷gumus.

10 lent. Idealus planavimo modelis ir jo taikymas 2007–2013 m.
ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių
Visų 2007–2013 m. ES
Idealaus planavimo
Idealaus planavimo
geb÷jimų stiprinimas ir
struktūrin÷s paramos
modelio bruožai
modelio pavyzdžiai
viešojo administravimo
vertinimo priemonių
efektyvumo didinimas“
planavimas
priemonių planavimas
Strateginis viešųjų
Susisiekimo
Viešojo administravimo
Vertinimo projektų
investicijų
ministerijos parengta
pl÷tros strategija
planavimas vyksta „iš
pagrindimas:
Lietuvos transporto
nesudar÷ tinkamo
apačios aukštyn“
strateginiai dokumentai sistemos pl÷tros
pagrindo viešosioms
siekiant identifikuoti
su priemonių ar
strategija su galimų
investicijoms, tod÷l buvo
institucijų poreikius. Tuo
projektų sąrašais
projektų sąrašu
atnaujinama valstyb÷s
tikslu rengiami metiniai
projektų planavimo
ES struktūrin÷s paramos
proceso „iš apačios
vertinimo planai (t. y.
valstyb÷s projektų
aukštyn“ metu
sąrašai)
Teis÷s aktų nuostatos
Užimtumo r÷mimo
Priemon÷s „Valstyb÷s
Už vertinimo priemonių
d÷l valdžios delegavimo įstatymo nuostatos,
tarnybos sistemos
planavimą atsakinga
už politikos
kuriose numatyta
stiprinimas“ projektus
koordinuojančioji
įgyvendinimą
Lietuvos darbo biržos ir
įgyvendina Valstyb÷s
institucija. Ministerijose
yra paskirti už
atsakingoms viešojo
jos teritorinių darbo
tarnybos departamentas
vertinimus atsakingi
administravimo
biržų kompetencija
prie VRM, kuriam yra
tarnautojai, tačiau
institucijoms ir jų
deleguotos funkcijos šioje
taikymas, technin÷s ES
srityje. Tačiau viešojo
trūksta motyvacijos ir
struktūrin÷s paramos
administravimo srityje
paj÷gumų inicijuoti bei

121

VPVI. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ peržiūra. Vilnius, 2009 m.
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įgyvendinimo agentūrų
funkcijos
Institucijų atsakomyb÷
už valstyb÷s projektų
planavimą ir atranką
pagal Valstyb÷s
projektų planavimo
tvarkos aprašus
skaidriu būdu bei
vadovaujantis
Steb÷senos komiteto
patvirtintais atrankos
kriterijais

Projekto sąrašų
sudarymas
atsižvelgiant į išlaidų
patyrimo prognozes ir
projektų parengtumo
lygį (kad nebūtų
prarastos ES l÷šos)

Kiekvienoje tarpin÷je
institucijoje valstyb÷s
projektų planavimo
tvarkos aprašai,
kuriuose numatytas
siūlymų pateikimas, jų
nagrin÷jimas ir
valstyb÷s projektų
sąrašo sudarymas

Projektų sąrašuose
pateikiami projektai,
parengti įgyvendinti
(pvz., Susisiekimo
ministerijoje)

trūksta politikos
įgyvendinimo agentūrų
Valstyb÷s projektų
planavimo procesas yra
tinkamai reglamentuotas,
planuojant valstyb÷s
projektus buvo
vadovaujamasi
Steb÷senos komiteto
patvirtintais atrankos
kriterijais. Tačiau nesant
kokybiškų strateginių
dokumentų atitikties
strateginio dokumento
nuostatoms kriterijus
sukūr÷ papildomą
administracinį krūvį
Nors valstyb÷s projektų
aprašyme reikalaujama
pateikti informacijos apie
projekto parengtumą,
vertinant aprašymus ir
įtraukiant juos į valstyb÷s
projektų sąrašą į
parengtumą nebuvo
atsižvelgiama. Palyginti
ilga valstyb÷s projektų
planavimo trukm÷ gali
tur÷ti neigiamą poveikį
ES struktūrin÷s paramos
įsisavinimo spartai

įgyvendinti vertinimo
projektus
Visoms vertinimo
priemon÷ms
(nepriklausomai nuo
veiksmų programos,
kuriai priemon÷
priklauso) yra parengtas
vienas projektų
finansavimo sąlygų
aprašas (PFSA), taikantis
vieningus projektų
atrankos kriterijus

Metiniai vertinimo planai
sudaromi remiantis
2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos
vertinimo planu, kuriame
planuojama atlikti
vidutiniškai 3
einamuosius strateginius
vertinimus ir vidutiniškai
apie 20 einamųjų veiklos
vertinimų kasmet. Deja,
praktikoje vertinimų
planuojama mažiau ir
vidutiniškai mažesnei
vertei negu planuota
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Atlikta valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas, tinkamumo ir
efektyvumo analiz÷, leidžia atsakyti į svarbiausius vertinimo
klausimus, susijusius su Lietuvos strateginio planavimo sistemos
efektyvumu ir valstyb÷s projektų planavimo tinkamumu ir
efektyvumu, panaudojant ES struktūrin÷s paramos l÷šas.
1. Ar efektyviai
veikia
strateginio
planavimo
sistema?

Lietuvoje veikia mišri strateginio planavimo sistema, kurios
struktūra,
atsakingos
institucijos
bei
jų
funkcijos
reglamentuojamos Strateginio planavimo metodikoje. Nepaisant
Strateginio planavimo metodikoje nustatytos „iš viršaus žemyn“
strateginio planavimo sistemos, strateginio planavimo procesas iki
2009 m. Lietuvoje vyko gana decentralizuotai. Lietuvos strateginio
planavimo sistemai būdingos kelios stipryb÷s: ši sistema turi
logišką trijų lygių strateginių dokumentų struktūrą, ji iš dalies
integruota į valstyb÷s biudžeto procesą. Tačiau strateginio
planavimo procese yra susiduriama su problemomis, kurios
neleidžia išnaudoti Lietuvos strateginio planavimo sistemos
privalumų ir potencialo.
Svarbiausios d÷mesio reikalaujančios problemos yra didelis
strateginių dokumentų ir vertinimo kriterijų skaičius, jų
persidengimas bei kokyb÷s stoka. Skirtingų lygių strateginiams
dokumentams trūksta tarpusavio suderinamumo,
taip pat
stokojama suderinamumo su finansavimo šaltiniais. Dauguma
ilgos ir vidutin÷s trukm÷s strateginių dokumentų n÷ra
finansuojami tiesiogiai iš valstyb÷s biudžeto. Nors 2006 m. įvesta
trijų lygių steb÷senos rodiklių sistema yra tinkama, vertinimo
kriterijų yra per daug, o jų kokyb÷ ir tarpusavio suderinamumas
nepakankami.

2. Ar tinkamas ir
efektyvus valstyb÷s
projektų planavimas?
Kaip jį galima
optimizuoti ar
supaprastinti?

Nacionaliniais strateginiais dokumentais grindžiamas valstyb÷s
projektų planavimas, prie kurio buvo pereita įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas, n÷ra
suderintas su nacionalinio biudžeto l÷šų planavimu (nepaisant to,
jog prieš kelerius metus buvo atsisakyta specialiųjų biudžeto
programų ir ES struktūrin÷ parama buvo integruota į strateginius
veiklos planus ir biudžeto programas).
Projektų administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatyta, kad
ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojami viešieji projektai
planuojami
remiantis
nacionaliniais
strateginio
planavimo
dokumentais, strateginiais veiklos planais ir (ar) institucijų
programomis bei Lietuvos Respublikos teis÷s aktais. Valstyb÷s
projektus planuoja ministerijos ir (ar) kitos institucijos,
vadovaudamosios patvirtintomis valstyb÷s projektų planavimo
tvarkomis. Valstyb÷s projektų specialiuosius atrankos kriterijus
kiekvienai 2007–2013 m. veiksmų programų priemonei tvirtina
Steb÷senos
komitetas:
specialiaisiais
atitikties
kriterijais
nustatoma, kurio strateginio dokumento ar teis÷s akto nuostatas
turi atitikti valstyb÷s projektas, kad jis gal÷tų būti finansuojamas.
Tačiau praktikoje valstyb÷s projektų planavimas vyksta ne tik
pagal strateginius dokumentus, bet ir „iš apačios aukštyn“, kai
aiškinantis potencialių projektų vykdytojų poreikius yra tikslinami
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strateginiai dokumentai ir specialieji atrankos kriterijai. ES
struktūrin÷s paramos l÷šas planuojant decentralizuotai „iš apačios
aukštyn“ būdu dažniau pasireiškia viena iš valstyb÷s projektų
planavimo silpnybių – neefektyvumas kaštų atžvilgiu, kai yra
finansuojami projektai, kurių vert÷ n÷ra pakankamai pagrįsta.
Nacionalinio biudžeto l÷šos planuojamos biudžeto programoje, taip
pat yra sudaroma Valstyb÷s investicijų programa. Nuo 2009 m.,
sudarant VIP, LR finansų ministerijai buvo teikiami investavimo
prioritetai ir jų pagrindimas, kurių pagrindu buvo sudaromas
valstyb÷s investicijų prioritetų sąrašas 2010–2012 metams. Tačiau
nebuvo nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis investicijų
projektai gali būti atrenkami finansuoti pagal tam tikrą l÷šų
skirstymo prioritetą, o LR finansų ministerijai teis÷s aktuose
nenumatyta vertinti investicijų projektų atitikties prioritetams.
Kitaip negu Airijoje ir Portugalijoje, kur ES struktūrin÷s paramos ir
valstyb÷s biudžeto l÷šų valdymas integruotas, Lietuvoje
lygiagretūs ES struktūrin÷s paramos ir nacionalinio biudžeto l÷šų
planavimo procesai riboja greitą ir efektyvų ES struktūrin÷s
paramos panaudojimą. Šių finansavimo šaltinių suderinamumas
ypač aktualus mažesn÷se ES šalyse, kurių valdžios išlaidose didelę
dalį sudaro ES struktūrin÷s paramos l÷šos. Lietuvoje, kaip mažoje
valstyb÷je būtų naudinga pereiti prie integruoto ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis finansuojamų projektų ir kitų valstyb÷s biudžeto
l÷šomis finansuojamų projektų planavimo.
3. Ar visose veiksmų
programų
priemon÷se, kur
taikomas valstyb÷s
projektų planavimo
būdas, šis būdas yra
tinkamiausias ir
efektyviausias,
siekiant veiksmų
programų strateginių
tikslų?

2007–2013 m. programiniu laikotarpiu nekonkursinei viešųjų
projektų atrankai teikiama daugiau d÷mesio negu ankstesniu
laikotarpiu tiek ES-15, tiek ES-10 šalyse, siekiant didinti ES
paramos panaudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą. 2007–
2013 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo pereita prie ES struktūrin÷s
paramos planavimo, valstyb÷s projektams skiriant apie 67 proc.
visos ES struktūrin÷s paramos. Pagal nekonkursiniu būdu
paskirstomos paramos apimtį Lietuva yra lyder÷ tarp ES-10 šalių.
Tačiau ji kiek atsilieka nuo Airijos ir Portugalijos, kuriose
planavimo būdu paskirstoma daugiau ES struktūrin÷s paramos.
Įvedus ES struktūrin÷s paramos planavimą ir išpl÷tus jo finansinę
apimtį Lietuvoje buvo labiausiai siekiama didinti ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo rezultatyvumą bei spartą. 2007–2013 m.
laikotarpio pradžioje svarbiausiu buvo laikomas pirmasis tikslas,
bet d÷l l÷tos paramos panaudojimo spartos ir finansų kriz÷s šiuo
metu aktualesnis tapo antrasis tikslas. Tačiau šių tikslų didžiąja
dalimi pasiekti nepavyko. ES struktūrin÷s paramos priemonių,
kurių projektai atrenkami valstyb÷s projektų planavimo būdu,
sutarčių sudarymas yra palyginti l÷tas, taip pat netolygus
(akivaizdžiai pirmauja FM ir SADM priemon÷s, bet labiausiai
atsilieka VRM priemon÷s). Valstyb÷s projektų planavimo trūkumai
yra susiję su nacionaline strateginio planavimo sistema, kurioje
trūksta
kokybiškų
dokumentų,
ir
nacionaline
viešojo
administravimo sandara, kurioje trūksta politikos įgyvendinimo
agentūrų grandies122. ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo
agentūros negali kompensuoti valstyb÷s projektų planavimo
sistemos trūkumų, nes jos atlieka technines funkcijas ir

122

Plačiau apie politikos įgyvendinimo agentūrų spragą galima skaityti V. Nakrošis. „Struktūrin÷s
reformos
Lietuvoje:
į
dešimtuką
dar
nepataik÷m.“
Delfi,
2009-08-24.
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=23714759
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dažniausiai n÷ra atitinkamos valstyb÷s valdymo srities ekspertin÷s
institucijos.
Lietuvoje, d÷l strateginių dokumentų kokyb÷s stokos ir politikos
įgyvendinimo agentūrų trūkumo, valstyb÷s projektų planavimas ne
visada yra tinkamiausias ir efektyviausias būdas ES struktūrin÷s
paramos l÷šoms paskirstyti. Pavyzdžiui, pasikeitus švietimo ir
mokslo politikos valdymo modeliui – nuo įsakymų ir kontrol÷s prie
kvazi-rinkų, valstyb÷s projektų planavimas n÷ra tinkamas būdas
ES struktūrin÷s paramos l÷šoms aukštojo mokslo srityje
paskirstyti. Taip pat dalis LR ūkio ministerijos paskirstomos
paramos turizmo srityje, kur buvo rengiami kvazi-konkursai,
gal÷jo būti paskirstoma regioninio planavimo būdu. Tod÷l ES
struktūrinei paramai paskirstyti reik÷tų pasirinkti optimalų
projektų atrankos būdą.
4. Ar veiksmų
programų
priemon÷ms (kuriose
taikomas valstyb÷s
projektų planavimo
būdas) planuoti yra
sukurtas
pakankamas
strateginis
pagrindas, leidžiantis
sudaryti tinkamus ir
pagrįstus valstyb÷s
projektų sąrašus?

Palyginti l÷tas ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimas ir tam
tikri rezultatyvumo trūkumai susiję su neefektyviu valstyb÷s
projektų planavimo sistemos funkcionavimu. Strateginio planavimo
dokumentų kokyb÷ dažnai nepakankama, valstyb÷s projektų
planavimo
procesas
kartais
netinkamas,
o
planavime
dalyvaujančioms institucijoms trūksta analitinių paj÷gumų. Taip
pat stinga paj÷gių politikos įgyvendinimo agentūrų, kurios gal÷tų
būti atsakingos už valstyb÷s projektų sudarymą ir įgyvendinimą.
Šie trūkumai daugiausia susiję su nacionaline strateginio
planavimo ir politikos įgyvendinimo sistemomis, nepakankamais jų
ryšiais su ES struktūrin÷s paramos administravimo sistema.
Įgyvendinant BPD 2004–2006 m. laikotarpiu svarbiausias
nekonkursin÷s atrankos kriterijus buvo vienintelis tinkamas
pareišk÷jas, o įgyvendinant 2007–2013 m. ES veiksmų programas
tai yra strateginis viešųjų investicijų pagrindimas. Tačiau be
strateginių dokumentų valstyb÷s projektų planavimas gali būti
pagrįstas teis÷s aktų nuostatomis, kuriomis deleguojama valdžia
už politikos įgyvendinimą atsakingoms viešojo administravimo
institucijoms. 2007–2013 m. laikotarpio pradžioje tik keletas
dokumentų buvo tinkami skaidriai ir pagrįstai sudaryti valstyb÷s
projektų sąrašus, t. y. buvo atnaujinti ir tur÷jo svarbiausių
projektų sąrašą, pavyzdžiui, Ilgalaik÷ (iki 2025 m.) Lietuvos
transporto sistemos pl÷tros strategija, Daugiabučių namų
modernizavimo
programa,
kai
kurios
vidutin÷s
trukm÷s
programos,
Sergamumo
ir
mirtingumo
nuo
pagrindinių
neinfekcinių lygų mažinimo 2007–2013 m. programa.
Pagrįstai nustatyti ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamus
valstyb÷s projektus leido teis÷s aktai, kuriais politikos
įgyvendinimo funkcijos deleguojamos tam tikrai institucijas
(pavyzdžiui,
LDB) ir strateginiai
dokumentai,
už kurių
įgyvendinimą yra atsakingos institucijos, turinčius įgaliojimą veikti
tam tikroje politikos srityje. Tokių politikos įgyvendinimo agentūrų,
kurioms yra deleguotos funkcijos tam tikroje valdymo srityje,
egzistavimas sudaro prielaidas greičiau parengti projektus ir
efektyviau panaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šas.
Tačiau prie didžiosios dalies valstyb÷s projektų planavimo procese
naudotų strateginių dokumentų nebuvo juos įgyvendinančių
priemonių ir konkrečių vykdytojų sąrašų arba jie buvo neaktualus.
Tokiais atvejais poreikis paskirstyti ES struktūrin÷s paramos l÷šas
tapdavo strateginių dokumentų rengimo priežastimi ir pagrindu,
nors tur÷tų būti priešingai – remiantis parengtais strateginio
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planavimo dokumentais, finansavimui iš ES struktūrin÷s paramos
l÷šų atrenkami geriausiai strateginių planavimo dokumentų
nuostatas atitinkantys projektai.
5. Ar ministerijų ir
(ar) kitų valstyb÷s
institucijų patvirtinti
valstyb÷s projektų
planavimo tvarkos
aprašai bei nustatytos
planavimo procedūros
užtikrina tinkamą
valstyb÷s projektų
planavimą?

Esant nepakankamai strateginių dokumentų kokybei ir ribotoms
galimyb÷ms valstyb÷s projektus nustatyti tiesiogiai remiantis
strateginiais dokumentais, ypač svarbi yra tinkama valstyb÷s
projektų atrankos tvarka. 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo laikotarpiu visose tarpinių institucijų funkcijas
atliekančiose ministerijose ir IVPK buvo parengti ir patvirtinti
valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašai. Tačiau faktinis
tvarkų taikymas skyr÷si: nuo „grynojo“ planavimo modelio pagal
strateginius dokumentus (ypač SM ar SADM) iki planavimo,
taikant kvazi-konkursus (pavyzdžiui, tam tikrose srityse, už kurias
atsakingos ŠMM, ŪM).
Planavimas „iš viršaus“, remiantis strateginiais dokumentais ir
valstyb÷s politikos įgyvendinimo agentūromis, yra efektyvesnis
tiek l÷šų panaudojimo spartos, tiek jų galimo rezultatyvumo
prasme. Tačiau daugelyje valstyb÷s politikos sričių nesant
parengtų kokybiškų dokumentų, papildytų galimų projektų
sąrašais, ar pakankamų valstyb÷s politikos įgyvendinimo
institucijų paj÷gumų, ministerijose ir IVPK dažnai buvo taikomas
valstyb÷s projektų planavimas „iš apačios“. Šio modelio
efektyvumas priklauso nuo atsakingų institucijų analitinių
paj÷gumų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.
Planavimo „iš viršaus“ modelis Lietuvoje geriau veik÷ transporto ir
kitose infrastruktūros srityse, kur valstyb÷s projektams pagrįsti
taikomi ilgesn÷s ar trumpesn÷s trukm÷s strateginiai dokumentai, o
projektų
vykdymas
deleguojamas
politikos
įgyvendinimo
agentūroms. Tačiau tokia tvarka negali būti efektyviai taikoma ES
struktūrin÷s paramos vertinimo srityje, viešojo administravimo ar
kitose „minkštosiose“ srityse, kuriose n÷ra ilgo ar vidutinio
laikotarpio strategijų su galimų projektų sąrašais. Tod÷l
„minkštųjų“ projektų srityse galima būtų taikyti planavimą „iš
apačios“, kuris būdingas tokioms šalims kaip Airija ar Portugalija.
Įgyvendindamos 2007–2013 m. veiksmų programas atsakingos
institucijos neišnaudojo Projektų administravimo ir finansavimo
taisykl÷se ir valstyb÷s projektų tvarkose numatytos galimyb÷s
rengti valstyb÷s projektų sąrašus etapais, o ne visam 2007–
2013 m. laikotarpiui. Palyginti ilga viso laikotarpio valstyb÷s
projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo trukm÷ prisid÷jo prie to,
kad kai kuriose srityse (pavyzdžiui, viešojo administravimo) ES
struktūrin÷s paramos l÷šos buvo paskirstomos l÷čiau. Portugalijai
būdingas projektų finansavimas vienas po kito (angl. first come,
first served), užtikrinantis greitesnį ES paramos paskirstymo
procesą, Lietuvoje fragmentiškai buvo taikomas planuojant IVPK
administruojamą priemon÷s „VP2-3.1-IVPK-01-V Elektronin÷s
valdžios paslaugos“ projektus. Planavimo proceso pradžioje
valstyb÷s projektai buvo įtraukiami į sąrašą pagal eiliškumo
principą, tačiau tokiu būdu suplanavus didžiąją l÷šų dalį,
projektams atrinkti prad÷ti taikyti kvazi-konkursai, t. y. vertinama
jų nauda ir aktualumas.
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6. Ar tinkamai ir
efektyviai
planuojamos ŽIPVP
4 prioriteto
„Administracinių
geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“
priemon÷s?

„Minkštosiose“ ES struktūrin÷s paramos srityse valstyb÷s projektai
efektyviau planuojami ES struktūrin÷s paramos vertinimo projektų
srityje negu pagal ESF finansuojamą prioritetą „Administracinių
geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“, nes pirmuoju atveju yra geresnis koordinavimas ir
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Valstyb÷s projektų planavimas
kaip būdas ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamiems
projektams atrinkti buvo tinkamai pasirinktas ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ priemon÷ms planuoti. Pagal šio prioriteto
priemones projektus įgyvendina valstyb÷s ir savivaldybių
institucijos, tod÷l konkurso taikymas jų parengtiems projektams
atrinkti dažniausiai n÷ra tikslingas.
Planuojant ŽIPVP 4 prioriteto priemones susidurta su kokybiškų
strateginių dokumentų, papildytų projektų ir jų vykdytojų sąrašais,
stoka, politikos įgyvendinimo agentūrų
ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
ir
koordinavimo
trūkumu.
Viešojo
administravimo srityje valstyb÷s projektus planuojant „iš apačios“
atitikties strateginio dokumento nuostatoms kriterijus sukūr÷
papildomą
administracinį
krūvį.
Be
to,
decentralizuotai
įgyvendinamų priemonių atvejais išlieka rizika, kad dalis ES
struktūrin÷s paramos l÷šų bus panaudota neefektyviai, o valstyb÷s
projektų sąrašų sudarymas visam 2007–2013 m. laikotarpiui
sunkina papildomų poreikių finansavimą, net ir LR Vyriausyb÷s
prioritetin÷se srityse.

7. Kaip turi būti
gerinamas
veiksmų
programų ES
struktūrin÷s
paramos
vertinimo
priemonių
planavimas?

LR finansų ministerijos koordinuojamas vertinimo priemonių
(projektų) planavimas yra gerai reglamentuotas ir pakankamai
lankstus. Metinio vertinimo plano sudarymo tvarka aiški, ja
nustatomi terminai planui rengti, apibr÷žiama atskirų institucijų
atsakomyb÷ vertinimo plano sudarymo procese. Tačiau tarpinių
institucijų aktyvumas planavimo procese yra skirtingas, tod÷l LR
Finansų ministerija dažnai imasi aktyvesnio vaidmens vertinimo
projektų
inicijavimo,
planavimo
ir
įgyvendinimo
procese
planuodama daugiau teminių vertinimų ar imdamasi vykdyti
vertinimus, už kurių įgyvendinimą potencialiai gal÷tų būti
atsakingos kitos institucijos.
ES struktūrin÷s paramos vertinimo priemonių planavimas gal÷tų
būti gerinamas ir toliau inicijuojant daugiau teminių ES
struktūrin÷s paramos vertinimų, skirtų ES fondų l÷šomis
finansuojamų valstyb÷s politikų ar jų dalių turiniui tobulinti.
Nustatant vertinimo poreikius svarbu atsižvelgti į 2008–2012 metų
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programą ir priemonių planą,
metinius Vyriausyb÷s ir ministerijų veiklos prioritetus. Tai leistų
užtikrinti ES struktūrin÷s paramos vertinimų aktualumą ir rezultatų
panaudojimą.
Be
to,
reik÷tų
didinti
tarpinių
institucijų
suinteresuotumą aktyviai dalyvauti vertinimo projektų planavime ir
valdyme, o ateityje derinti planuojamą diegti nacionalinių biudžeto
programų vertinimo organizavimą ir ES struktūrin÷s paramos
vertinimo planavimą.
Atlikto valstyb÷s projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES l÷šas, tinkamumo ir
efektyvumo
vertinimo
išvados
leidžia
suformuluoti
šias
rekomendacijas d÷l valstyb÷s projektų planavimo tobulinimo.
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Nr.

Problema ar rizika

1.

2007–2013 m. Lietuvoje iš esm÷s buvo
pereita prie ES struktūrin÷s paramos
planavimo, grindžiamo nacionalinio
strateginio planavimo sistema. Tačiau
didelis
nacionalinių
strateginių
dokumentų skaičius, jų tarpusavio
suderinamumo ir kokyb÷s stoka riboja
valstyb÷s
projektų
planavimo
efektyvumą.

2.

D÷l strateginių dokumentų kokyb÷s
stokos valstyb÷s projektus nustatant
„iš apačios į viršų“, atitiktis konkrečiam
nacionalinio
strateginio
dokumento
punktui, kuriame būtų įvardijamas
projektas ir atsakingas vykdytojas,
tampa tik formalumu, kuris sunkina
valstyb÷s projektų planavimo procesą.

3.

Pagal nekonkursiniu būdu paskirstomos
paramos apimtį Lietuva pirmauja tarp
ES-10 šalių. Tačiau valstyb÷s projektų
planavimas nebuvo optimalus būdas ES
struktūrin÷s l÷šomis finansuotiniems
projektams mokslo ir studijų ir turizmo
srityse atrinkti, kur buvo organizuojami
išankstiniai
konkursai,
vertinant
projektų naudą balais.

Rekomendacija
Didinti strateginio planavimo dokumentų kokybę:
- prad÷ti ruoštis svarbiausiųjų strateginių dokumentų
rengimui, kad jie būtų kokybiškai parengti (su
preliminarių projektų sąrašais) iki 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio pradžios;
- vadovautis Strateginio planavimo sistemos tobulinimo
gair÷mis, kurias pareng÷ Ministro Pirmininko tarnyba;
- atsižvelgiant į šių gairių kryptį d÷l strateginių dokumentų
skaičiaus mažinimo, siekti mažinti specialiųjų strateginių
dokumentų ES struktūrinei paramai panaudoti skaičių.
- Papildyti valstyb÷s projektų planavimo tvarkos aprašus,
juose nustatant valstyb÷s projektų atrankos kriterijų d÷l
projekto
atitikimo
nacionaliniams
strateginiams
dokumentams.
- Papildyti
Metodinius nurodymus vertintojams d÷l
projektų atitikties bendriesiems Steb÷senos komiteto
patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo ir
numatyti papildomą alternatyvą, kad projektai gal÷tų
būti vertinami kaip atitinkantys bendrąjį atrankos
kriterijų „Projektas atitinka nacionalinius strateginius
dokumentus“: kai projektas yra įtrauktas į valstyb÷s
projektų sąrašą.
ES struktūrinei paramai paskirstyti pasirinkti optimalų
projektų atrankos būdą (valstyb÷s projektų planavimas,
regionų projektų planavimas, konkursas). Viešieji projektai
gali būti atrenkami konkurso būdu esant šiems veiksniams:
- nesant kokybiškų strateginių dokumentų su potencialių
projektų sąrašais;

Atsakinga institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Ministerijos
ir
kitos
institucijos,
pagal
kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius,
Finansų
ministerija
(koordinuojančioji
institucija)

2010–2012 m.

Ministerijos
ir
kitos
institucijos,
pagal
kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius,
Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija)

2010 m.

Ministerijos
ir
kitos
institucijos,
pagal
kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius

2010–2013 m.

Ministerijos
institucijos,

2010–2012 m.

- nesant politikos įgyvendinimo agentūrų, kurios gal÷tų
sudaryti ir įgyvendinti valstyb÷s projektus ar jų grupes;
- tarpin÷se institucijose trūkstant pakankamų programų
valdymo ir analitinių paj÷gumų valstyb÷s projektų
planavimui organizuoti;
- jeigu valstyb÷s politikai įgyvendinti taikomas „kvazirinkos“ būdas (pvz., kaip aukštojo mokslo srityje).

4.

Valstyb÷s projektų planavimo procesas
yra nelankstus: nors buvo numatyta

Nesant kokybiškų strateginių dokumentų ir prioritetinių
projektų lanksčiau planuoti ES struktūrinę paramą:

ir

kitos
pagal
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galimyb÷ valstyb÷s projektų sąrašus
etapais, jie buvo sudaromi visam
2007–2013
m.
programavimo
laikotarpiui. Toks valstyb÷s projektų
sąrašų sudarymas sunkina papildomų
poreikių finansavimą ir gali tur÷ti
neigiamos
įtakos
ES
struktūrin÷s
paramos paskirstymo spartai.
5.

Atsakingų ministerijų tarnautojams
trūksta programų ar projektų portfelio
vadybos ir analitinių kompetencijų,
kurios reikalingos geram valstyb÷s
projektų sąrašui sudaryti, stokojama
geb÷jimų kokybiškai ir laiku parengti
strateginius dokumentus, kuriais gal÷tų
būti grindžiami valstyb÷s projektai.
Taip
pat
aktualus
yra
valdžios
institucijų
darbuotojų
motyvacijos
sudaryti
ir
įgyvendinti
valstyb÷s
projektus klausimas.

6.

D÷l kokybiškų strateginių dokumentų
stokos ŽIPVP 4 prioriteto priemon÷ms
skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų
planavimas
daugiausiai
vyko
„iš
apačios aukštyn.“ Didelis projektų ir
pareišk÷jų skaičius prisid÷jo prie to,
kad pagal ES struktūrin÷s paramos
paskirstymo lygį VRM atsilieka nuo kitų
tarpinių institucijų. D÷l tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
ir
teminio
koordinavimo stokos decentralizuotai
įgyvendinamų priemonių projektai ne
visada atitinka Vyriausyb÷s prioritetus,
taip pat egzistuoja rizika, kad dalis ES
struktūrin÷s
paramos
l÷šų
bus
panaudota neefektyviai.

- sudarant trumpesnio laikotarpio
sąrašus (pvz., trejiems metams);

valstyb÷s

projektų

- teikiant valstyb÷s projektus ES struktūrinių fondų
paramai gauti eiliškumo tvarka (angl. „first come first
served“)
remiantis
strateginiais
ar
investicijų
dokumentais;
- strateginiuose dokumentuose ar valstyb÷s
sąrašuose numatant rezervinius projektus.

kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius

projektų

Inicijuoti
valstyb÷s
tarnautojų
ir
kitų
darbuotojų,
dalyvaujančiųjų valstyb÷s projektų planavime, mokymus
programų ar projektų valdymo ir politikos analiz÷s srityse.
Šie mokymai gal÷tų būti finansuojami iš ŽIPVP 4 prioriteto
„Administracinių
geb÷jimų
stiprinimas
ir
viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“; ES struktūrin÷s
paramos
vertinimo
geb÷jimus
planuojama
gerinti
įgyvendinant projektą „ES struktūrin÷s paramos vertinimo
geb÷jimų stiprinimas“.
Skatinti valdžios institucijų darbuotojų motyvaciją rengti ir
įgyvendinti valstyb÷s projektus per struktūrines (pvz.,
pereinant prie matricin÷s struktūros ir joje numatant
projektų vadybininkus, kaip LR ūkio ministerijoje) ar
žmogiškųjų išteklių valdymo reformas (didinant valstyb÷s
tarnautojų orientaciją į rezultatus, tobulinant darbo
užmokesčio ar veiklos vertinimo sistemą, kaip numatyta
2010 m. Vyriausyb÷s veiklos prioritetuose).
Tobulinti
valstyb÷s
projektų
planavimą,
taikomą
įgyvendinant ŽIPVP 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemones:
- tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir finansuojamų
sričių koordinavimą (suformuojant projektų atrankos
komitetą ir įtraukiant į jo veiklą Ministro Pirmininko
tarnybos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, kitų
ministerijų atstovus);
- stiprinti bendradarbiavimą tarp Vidaus reikalų ministerijos
ir ESF agentūros;
- stiprinti programų valdymo ir analitines dalyvaujančiųjų
institucijų kompetencijas;
- valstyb÷s projektus planuoti daugiau „iš viršaus žemyn“
būdu;
- didinti valstyb÷s projektų būdu atrenkamų projektų
efektyvumą kaštų atžvilgiu.

Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
ir
koordinuojančioji
institucija), Vidaus reikalų
ministerija,
Ministro
Pirmininko tarnyba

2010–2011 m.

Vidaus reikalų ministerija,
kitos
ministerijos,
atsakingos už tam tikrus
viešojo
administravimo
klausimus, ESF agentūra

2010–2013 m.
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7.

Lietuvoje ES struktūrin÷s paramos ir
nacionalinių
išlaidų
panaudojimo
procesai nebuvo iki galo integruoti tiek
Vyriausyb÷s
lygmeniu,
tiek
jai
atskaitingų
institucijų
lygmeniu
(išskyrus
Susisiekimo
ministeriją).
Lygiagretūs
investicijų
planavimo
procesai
riboja
ES
struktūrin÷s
paramos
l÷šų
planavimo
ir
panaudojimo efektyvumą.

Rekomenduojama Lietuvoje pereiti prie integruoto ES
struktūrin÷s paramos ir kitų valstyb÷s biudžeto l÷šų
planavimo:
- rengiant 2014–2020 m. Nacionalinį pl÷tros planą arba
nacionalinę pažangos programą, apimančią ilgalaikių
strateginių tikslų įgyvendinimą ir ES struktūrin÷s paramos
strateginį
planavimą,
kaip
numatyta
Strateginio
planavimo
sistemos
tobulinimo
gair÷se.
Šiame
dokumente gal÷tų būtų integruotos ES struktūrin÷s
paramos, bendrojo finansavimo ir kitos valstyb÷s
biudžeto l÷šos ES struktūrin÷s paramos finansuojamose
sektoriuose;

Finansų
ministerija
(Biudžeto departamentas,
koordinuojančioji
institucija), ministerijos ir
kitos institucijos, pagal
kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius

Iki 2014 m.

Ministerijos
ir
kitos
institucijos,
pagal
kompetencijas atsakingos
už bendrai finansuojamus
iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius,
Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
ir
koordinuojančioji
institucija), Vidaus reikalų
ministerija

Iki 2014 m.

- ateityje derinant ES struktūrin÷s paramos vertinimų
planavimą ir biudžeto programų vertinimą, kurio sistemą
planuojama kurti, įgyvendinant Ministro Pirmininko
„Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“;
- integruojant arba derinant projektų, kurie finansuojami iš
ES struktūrin÷s paramos ir kitų valstyb÷s biudžetų l÷šų,
esamas atrankos tvarkas ir procedūras ministerijose,
kitose institucijose.
8.

Lietuvoje trūksta paj÷gių politikos
įgyvendinimo agentūrų, kurioms gal÷tų
būti skiriama parama ne konkurso
būdu. Airijos ir Portugalijoje tokioms
agentūroms (pvz. FÁS, Užimtumo ir
mokymo institutui) kurios atlieka ir
tarpinių
institucijų
funkcijas,
yra
paskirstoma didžioji ES struktūrin÷s
paramos dalis. Tai užtikrina sklandų ES
struktūrin÷s
paramos
paskirstymo
procesą ir efektyvų l÷šų panaudojimą.

Tobulinti vykdomosios valdžios institucin÷s sandaros
sistemą, stiprinant valstyb÷s politikos įgyvendinimo agentūrų
grandį ir ją konsoliduojant su ES struktūrin÷s paramos
įgyvendinimo agentūromis:
- ruošiantis 2014-2020 m. programiniam laikotarpiui
priimti sprendimą d÷l valstyb÷s projektų planavimo
taikymo ir atsakingų institucijų;
- atsižvelgiant į poreikį ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
įgyvendinti valstyb÷s projektus, iki 2014–2020 m.
programinio laikotarpio pradžios sukurti paj÷gių valstyb÷s
politikos įgyvendinimo agentūrų tinklą ES struktūrin÷s
paramos
finansuojamose
srityje,
kiek
įmanoma
konsoliduojant esamas valstyb÷s politikos įgyvendinimo ir
ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo agentūras;
- 2014–2020 m. laikotarpiu deleguoti ES struktūrin÷s
paramos administravimo funkcijas šiam agentūrų tinklui,
kurios nekonkursinę paramą gal÷tų paskirstyti projektų
vykdytojams.
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ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS

Atliktų interviu d÷l valstyb÷s projektų planavimo sąrašas
Nr.

Vardas, pavard÷

Institucija

Vilma Kanapeckien÷
Arūnas Grumadas
1.
Andrius Maslauskas

LR vidaus reikalų
ministerija

Egl÷ Jasiukaityt÷

Pareigos
Regionin÷s politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus
ved÷jo pavaduotoja
Regionin÷s politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriaus
ved÷jas
Vyr. specialist÷
Vyr. specialistas

El.paštas

Data

Vilma.Kanapeckiene@vrm.lt
Arunas.Grumadas@vrm.lt
2009-09-22
Egle.Jasiukaityte@vrm.lt
Andrius.Maslauskas@vrm.lt
2009-09-25;
2009-11-27
(telefonu)
2009-09-25,
2009-11-30
(telefonu, el.
paštu).

2.

Danut÷ Burakien÷

LR finansų ministerija

ES sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos koordinavimo
departamento Vertinimo skyriaus ved÷ja

D.Burakiene@finmin.lt

3.

Neringa Dragūnait÷

Centrin÷ projektų
valdymo agentūra

Struktūrin÷s paramos departamento Struktūrinę paramą
administruojančių institucijų projektų skyriaus viršinink÷

N.Dragunaite@cpva.lt

4.

Irma Patapien÷

LR finansų ministerija

VPVD Ekonomikos augimo veiksmų programos valdymo skyriaus ved÷ja

I.Patapiene@finmin.lt

2009-09-28

5.

Aurimas Morkūnas

Europos sąjungos paramos koordinavimo departamentas

Aurimas.Morkunas@smm.lt

2009-09-30

6.

Lingail÷ Biliūnait÷

Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos departamento Struktūrin÷s
paramos politikos skyriaus ved÷ja

LBiliunaite@socmin.lt

2009-10-01

Europos Sąjungos paramos skyriaus ved÷ja

kristina.auruskeviciene@sam.lt

2009-10-02

LR ūkio ministerija

Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos departamento direktor÷

J.Sarmaviciene@ukmin.lt

2009-10-05
2009-10-06

7.
8.

Kristina
Auruškevičien÷
Jekaterina
Šarmavičien÷

LR švietimo ir mokslo
ministerija
LR socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerija
LR sveikatos apsaugos
ministerija

9.

Laura Miškinyt÷

Informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros
komitetas prie LRV

Struktūrinių fondų administravimo skyriaus ved÷jo pavaduotoja

L.Miskinyte@ivpk.lt

10.

Vilma Slavinskien÷

LR aplinkos ministerija

Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktor÷

V.Slavinskiene@am.lt

11.

Andrius Šniuolis

LR susisiekimo
ministerija

Strateginio planavimo skyriaus ved÷jo pavaduotojas (atsakingas už
valstyb÷s projektų planavimą)

A.Sniuolis@transp.lt

2009-10-08
2009-10-09
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12.

Ieva Vilimien÷

LR finansų ministerija

13.

Loreta Maskaliovien÷

LR finansų ministerija

14.

Ramūnas Dilba

LR finansų ministerija

15.

Vaidotas Petrokas

LR finansų ministerija

16.

Rita Krikščiukaityt÷

Paramos fondas Europos
socialinio fondo
agentūra

Veiksmų programų valdymo departamento (VPVD) direktor÷
Veiksmų programų valdymo departamento (VPVD) direktor÷s
pavaduotoja
VPVD Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos valdymo skyriaus
ved÷jas
VPVD Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas (atsakingas už ŽIPVP 4 prioriteto priemones)
Projektų valdymo skyriaus (VRM) programos vadov÷

I.Vilimiene@finmin.lt

2009-10-16

L.Maskalioviene@finmin.lt

2009-10-16

R.Dilba@finmin.lt

2009-10-27

V.Petrokas@finmin.lt

2009-10-27

Rita.Kriksciukaityte@esf.lt

2009-11-24

Atliktų interviu d÷l strateginio planavimo sąrašas
Nr.
1.

Vardas, pavard÷
Algirdas Tuganauskas

2.

Rimantas Večkys

3.

Inga Kirstukait÷

4.

Jurgita Domeikien÷

5.

Virginijus Vaškelis

6.

Darius Sadeckas

Institucija
LR susisiekimo
ministerija
Ministro Pirmininko
tarnyba
Ministro Pirmininko
tarnyba
Ministro Pirmininko
tarnyba
LR vidaus reikalų
ministerija
LR finansų ministerija

Pareigos
Strateginio planavimo skyriaus ved÷jas
Strateginio koordinavimo departamento Strategin÷s analiz÷s ir ilgalaikio
planavimo skyriaus ved÷jas
Strateginio koordinavimo departamento Strategin÷s analiz÷s ir ilgalaikio
planavimo skyriaus patar÷ja
Strateginio koordinavimo departamento Strategin÷s analiz÷s ir ilgalaikio
planavimo skyriaus patar÷ja
Viešojo administravimo departamento Viešojo administravimo pl÷tros
skyriaus ved÷jas
Biudžeto departamento direktoriaus pavaduotojas

El.paštas
A.Tuganauskas@transp.lt

Data
2009-10-09

R.Veckys@lrv.lt

2009-10-22

I.Kirstukaite@lrv.lt

2009-10-22

J.Domeikiene@lrv.lt

2009-10-22

Virginijus.Vaškelis@vrm.l t
D.Sadeckas@finmin.lt

2009-10-28
2009-10-30
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