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BVM

Bendrojo vertinimo modelis

CPVA

Centrinė projektų valdymo agentūra

EEE

Europos ekonominė erdvė

EK

Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

ESF

Europos socialinis fondas

ESFA

Europos socialinio fondo agentūra

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

KVS

Kokybės vadybos sistema

LIVADIS

Lietuvos viešojo administravimo institutas

LR

Lietuvos Respublika

MPT

Ministro Pirmininko tarnyba

NVV

Naujoji viešoji vadyba

PFSA

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

SPM

Strateginio planavimo metodika

SSGG

Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė

TLK

Teritorinė ligonių kasa

VLK

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

VPSP

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

VPT

Viešųjų pirkimų tarnyba

VPVI

Viešosios politikos ir vadybos institutas

VRM

Vidaus reikalų ministerija

VTD

Valstybės tarnybos departamentas

VVSTPT

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

VVTAT

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba

ŽIPVP

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
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SANTRAUKA

Vertinimo objektas,
tikslas ir uždaviniai

Šio vertinimo objektas yra Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
(ŽIPVP) 4 prioritetas – „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“. Šio prioriteto tikslo siekiama
įgyvendinant projektus pagal 14 priemonių, prisidedančių prie trijų prioriteto
uždavinių pasiekimo:
• tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius
gebėjimus valstybės tarnyboje;
• gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą;
• gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui.
Kadangi atliekant vertinimą vyko ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimas, pagal
priemones vykdomų projektų skaičius nuolat keitėsi. Kol buvo atliekamas
vertinimas, įgyvendinamų projektų skaičius išaugo nuo 470 iki 560, iš kurių
apie 300 projektų įgyvendino miestų ir rajonų savivaldybių administracijos
pagal regionines priemones. Pagal ŽIPVP 4 prioritetą buvo įgyvendinami trijų
pagrindinių tipų projektai: valstybės tarnautojų mokymo, įvairių valdymo
sistemų (finansų ir veiklos valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, kokybės
vadybos, dokumentų valdymo) diegimo ir dokumentų (teritorijų planavimo,
strateginių regioninių bei savivaldybių dokumentų) rengimo projektai.
Šio vertinimo tikslas yra tobulinti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimą.
Pagrindiniai šio vertinimo uždaviniai:
• nustatyti tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir
ekonominei situacijai, teisės aktams;
• įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą;
• įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinius rezultatus ir
įgyvendinimo efektyvumą.
Šis vertinimas aktualus dėl to, kad ESF parama administraciniams
gebėjimams stiprinti buvo skirta pirmą kartą, Lietuva pirmauja tarp ES-10
šalių pagal paramos apimtį šioje srityje (2,5 proc.), įgyvendinant ŽIPVP 4
prioritetą vyko viešojo valdymo reforma ir prasidėjo pasirengimas 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos programavimui.

Vertinimo metodika

ESF reglamente numatyta nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu stiprinti
institucinius (administracinius) gebėjimus ir viešojo administravimo bei
viešųjų paslaugų ir, prireikus, socialinių partnerių bei nevyriausybinių
organizacijų efektyvumą, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero
valdymo, ypač ekonomikos, užimtumo, švietimo, socialinės apsaugos,
aplinkos apsaugos ir teismų srityse. Tai gali būti atliekama taikant įvairius
mechanizmus, numatytus minėtame reglamente.
Atliekant vertinimo analizę remtasi trimis bendraisiais viešojo
administravimo / valdymo modeliais – tradiciniu, Naujosios viešosios
vadybos ir valdysenos – bei įvairiais viešosios politikos ir viešojo
administravimo studijų teiginiais. Taip pat vertinimas buvo grindžiamas
sistemų analize, administracinių gebėjimų turinį apibrėžiant per struktūras,
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žmogiškuosius išteklius ir valdymo sistemas bei priemones, kurios gali būti
finansuojamos iš ESF paramos.
Vertinimas buvo atliekamas taikant mišrų kokybinį-kiekybinį tyrimo būdą. Jis
apėmė šiuos duomenų rinkimo ir analizės metodus:
• antrinių šaltinių analizė – atlikta su vertinimo objektu susijusių
dokumentų, teisės aktų, ataskaitų, jau atliktų tyrimų ir vertinimų
analizė, taip pat finansinių ir stebėsenos rodiklių duomenų analizė;
• interviu – atliktas 21 interviu su 29 valstybės tarnautojais ir kitais
darbuotojais;
• apklausa – atlikta reprezentatyvi ŽIPVP 4 prioriteto projektų vykdytojų
apklausa (atsakomumas buvo 67 proc.);
• atvejo studijos – buvo atlikta 13 pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones
vykdomų projektų atvejo studijų;
• ateities analizės metodai – atlikta ŽIPVP 4 prioriteto SSGG ir alternatyvų
analizė;
• suinteresuotųjų šalių įtraukimas į rekomendacijų formulavimą – per
vertinimo rezultatų pristatymo renginį buvo surengtas dalyvių
balsavimas dėl vertinimo rekomendacijų.
Antrinių šaltinių apžvalga, interviu ir apklausų metodai buvo taikomi
atliekant esamos situacijos analizę, o siekiant pateikti siūlymus dėl ŽIPVP 4
prioriteto tobulinimo krypčių ateityje buvo pritaikyti papildomi ateities
analizės metodai – SSGG analizė ir alternatyvų analizė. Siekiant užtikrinti
rezultatų patikimumą, atliekant vertinimą buvo užtikrinama duomenų ir
metodų trianguliacija.
ŽIPVP 4 prioriteto
tinkamumas

Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą įvyko lėšų perskirstymas tarp prioritetų ir
priemonių. Labiausiai padidėjo lėšos priemonei „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“, o labiausiai sumažėjo priemonei „Viešųjų
politikų reformų skatinimas“. Tai susiję su šio prioriteto įgyvendinimo
aplinkybėmis: poreikiu finansuoti decentralizuotu būdu įgyvendinamus
apskaitos reformos projektus ir projektų stoka struktūrinėms reformoms
įgyvendinti.
Svarbiausi viešojo administravimo sektoriaus būklės pokyčiai, įvykę
įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą, susiję su finansų ir ekonomine krize bei
penkioliktosios Vyriausybės prioritetų įgyvendinimu viešojo valdymo srityje.
ŽIPVP 4 prioriteto parama buvo panaudota Vyriausybės prioritetams
įgyvendinti tik valdymo, nukreipto į rezultatus, srityje („VORT“ projektas),
pasirengimo pirmininkauti ES (LESSED projektas) ir viešųjų paslaugų ar vieno
langelio srityje (projektai pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“). Tai susiję su valstybės projektų planavimo specifika (planavimu
„iš apačios aukštyn“ ir teminio koordinavimo trūkumu) bei nepakankamu
ministerijų gebėjimu ir noru inicijuoti ESF finansuojamus projektus, skirtus
reformoms sudaryti ir įgyvendinti.
Projektų analizė (išskyrus dokumentų rengimo projektus) parodė, jog
daugiausia finansuojama valdymo sistemų ir mokymo projektų. Tačiau buvo
mažai finansuojama struktūrinių ir sisteminių projektų, jų visai nevykdė
savivaldybės. Remiantis šio vertinimo apklausos rezultatais galima teigti, kad
dažniausiai įgyvendinant projektus vykdytos mokymo veiklos (susijusios su
mokymų rengimu ir organizavimu), rengti teritorinio planavimo dokumentai,
įvairios studijos, tyrimai bei įvairūs strateginiai ir kitų tipų dokumentai.
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Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad dauguma projektų buvo skirti tik
respondentų atstovaujamoms institucijoms ir (ar) atitinkamiems jos
padaliniams.
Daugiausia įtakos formuluojant projektų idėjas, apklausos duomenimis,
turėjo institucijų darbuotojų ir vadovų idėjos, taip pat Lietuvos įstatymais ir
kitais teisės aktais nustatyti reikalavimai. Pastarieji reikalavimai buvo vienas
svarbiausių projektų, vykdytų pagal priemones „Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ ir „Teritorijų planavimas“,
sudarymo pagrindų. Nors didžioji dauguma ŽIPVP 4 projektų atitinka
projektų vykdytojų organizacinius poreikius, poreikių atitikimas skiriasi pagal
atskiras priemones ir institucijų tipus. Pavyzdžiui, prasčiau poreikius atitinka
LR Seimo ir ministerijų vykdomi projektai; taip pat tų priemonių, kurių tikslai
labiau susiję su atitinkamomis viešosiomis politikomis („Viešųjų politikų
reformų skatinimas“ ir „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“), projektai; smulkūs, bendrosioms kompetencijoms
stiprinti skirti mokymo projektai; savivaldybių valdymo sistemų projektai.
Stambių sisteminių projektų tinkamumas yra labai aukštas.
Pažymėtina, kad kai kurios priemonės pagrįstos nepakankamai tinkama
intervencijų logika. Tai būdinga toms priemonės, iš kurių finansuojamos
valdymo sistemos ir priemonės. Be to, kai kurios priemonės (pvz., teritorijų
planavimo, regioninės plėtros tobulinimo) tiesiogiai neprisideda prie ŽIPVP 4
prioriteto tikslo – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo
administravimo efektyvumą. Sisteminės valstybės tarnautojų mokymo
problemos (neišplėtota kompetencijų ir personalo vadyba, valstybės
tarnautojų mokymo koordinavimo trūkumas, netinkamas mokymo poreikio
nustatymas) prisidėjo prie to, kad pagal ŽIPVP 4 prioritetą finansuojamų
mokymo projektų tikslai retai buvo nustatomi remiantis metiniais valstybės
tarnautojų mokymų planais, šie projektai dažnai buvo smulkūs, vykdomi
decentralizuotai ir nepakankamai prisidedantys prie kompetencijų pokyčių.
ŽIPVP 4 prioriteto
efektyvumas

Kai ŽIPVP 4 prioritetas tapo nauja horizontalia ES struktūrinės paramos
lėšomis finansuojama sritimi 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos teikimo
laikotarpiu, Vidaus reikalų ministerija buvo paskirta nauja tarpine institucija.
Dėl ŽIPVP 4 prioriteto horizontalaus pobūdžio apie pusę šio prioriteto
priemonių nepatenka į VRM kompetencijos ribas. Todėl tiek planuojant šį
prioritetą, tiek jį įgyvendinant svarbu užtikrinti teminį koordinavimą, kuris
buvo nepakankamas vertinimo metu. Be to, atliekant vertinimą nustatyta,
jog trūko bendradarbiavimo tarp ŽIPVP 4 prioriteto tarpinės ir
įgyvendinančiosios institucijų įgyvendinant prioritetą, bet padėtis pamažu
gerėjo.
Nepaisant to, kad ŽIPVP 4 prioriteto projektų administravimo krūvis
įgyvendinančiojoje institucijoje (ESFA) yra labai didelis, projektų vykdytojai,
remiantis apklausos rezultatais, yra pakankamai patenkinti ESFA veikla ir
vykdomomis funkcijomis. Efektyviausiomis laikomos ESFA teikiamos
konsultacijos telefonu, informaciniai pranešimai elektroniniu paštu, taip pat
pranešimai per duomenų mainų svetainę. Vertindami administravimo
taisyklių aiškumą projektų vykdytojai beveik visas jas įvertino kaip aiškias,
išskyrus projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams ir kitas
finansines taisykle (maždaug penktadalis apklausos respondentų jas įvertino
kaip nepakankamai aiškias). Apklausos rezultatai rodo, kad vertindami ŽIPVP
4 prioriteto procedūrų spartą projektų vykdytojai teigė esantys patenkinti
mokėjimo prašymų tikrinimo ir tvirtinimo taip pat projektų įgyvendinimo
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ataskaitų tikrinimo ir tvirtinimo sparta. Kiek prasčiau įvertinta projektų
paraiškų atrankos, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių bei
viešųjų pirkimų derinimo procedūrų sparta.
ŽIPVP 4 prioriteto lėšų įsisavinimas dar yra gana lėtas – 2011 m. rugpjūčio 17
d. duomenimis, ŽIPVP 4 prioritetui skirtos ES fondų lėšos kartu su valstybės
biudžeto lėšomis iš viso sudarė 612,13 mln. Lt, projektams buvo skirta apie
478 mln. Lt (78 proc.), o projektams išmokėtų lėšų dalis sudarė apie 37 proc.
jiems skirto finansavimo. Paminėtina, kad atskirų priemonių finansavimas
svyruoja tarp 4 ir 185 mln. Lt, o pagal atskiras priemones įgyvendinamų
projektų skaičius tarp 1 ir 170 projektų. Kadangi pagal kai kurias priemones
(„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“,
„Teritorijų planavimas“, „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių strateginiai plėtros planai“, „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“) dar nėra paskirstyta didelė joms numatytų lėšų dalis (apie 40–
50 proc.).
Vidutinė vieno projekto, vykdomo pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones, kaina
yra 0,87 mln. Lt. Vertinant pagal priemones, brangiausiai kainuoja stambūs
sisteminiai projektai, finansuojami pagal priemones „Kvalifikacijos
tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“,
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“,
„Veiklos valdymo tobulinimas“ „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“.
Vidutiniškai mažiausiai kainuoja projektai, vykdomi pagal regionines
priemones. Paminėtina, kad ŽIPVP 4 prioriteto administravimo kaštai,
palyginti su kitais šios veiksmų programos prioritetais, yra didžiausi.
Santykinį prioritetų brangumą daugiausia lemia prioritetui numatytų lėšų
kiekis, vidutiniai priemonių ir projektų dydžiai, mokėjimo prašymų
administravimo trukmė ir dažnis, taip pat santykinės viešųjų pirkimų
administravimo sąnaudos. Analizės duomenys rodo, jog ŽIPVP 4 prioritetas,
palyginti su kitais trimis prioritetais (be techninės pagalbos), išsiskiria itin
maža vidutine vieno projekto verte, taip pat mažesniu vidutiniu mokėjimo
prašymo dydžiu, o tai sukuria itin didelius prioriteto administravimo kaštus.
Pagal apklausos rezultatus, projektų vykdytojai didžiausią administracinį
krūvį patiria organizuodami ir vykdydami viešuosius pirkimus, taip pat
rengdami projektų paraiškas. Kaip didžiausias problemas savo
atstovaujamose institucijose respondentai taip pat įvardijo viešųjų pirkimų ir
žmogiškųjų išteklių problemas. Didžiausios viešųjų pirkimų problemos kilo
įgyvendinant projektus pagal priemones, iš kurių lėšų finansuojamas
valdymo sistemų kūrimas, o didžiausios žmogiškųjų išteklių problemos kilo
įgyvendinant projektus pagal tokias priemones kaip „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“, „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“,
„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Vertinant projektų įgyvendinimo efektyvumą galima pasakyti, kad didelę
reikšmę turi esami projektų valdymo gebėjimai juos vykdančiose
institucijose. Vis dėlto vertinimo rezultatai parodė, kad šie gebėjimai nėra
išplėtoti – tik apie 26 proc. apklausos respondentų teigė, kad jų
atstovaujamose organizacijose buvo patvirtintos vidinės projekto
administravimo taisyklės (atitinkamai teigė tik 10 proc. ministerijas
atstovaujančių respondentų) ir apie 24 proc. respondentų teigė, jog buvo
sudarytas projekto rizikos valdymo planas. Be to projektų vykdytojai
(daugiausia iš ministerijų ir savivaldybių administracijų) dažnai pirko išorės
projektų administravimo paslaugas. Vis dėlto apklausos rezultatai atskleidė,
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kad jų pasitenkinimas šiomis paslaugomis nėra aukštas, o tokių paslaugų
pirkimas labiau nepasiteisino negu pasiteisino.
ŽIPVP 4 prioriteto
rezultatyvumas

Kadangi ŽIPVP 4 prioritetas dabar dar yra įgyvendinamas (didelė dalis
projektų dar tik įsibėgėja, taip pat ne visuose projektuose yra įvykusios
viešųjų pirkimų procedūros), buvo įmanoma įvertinti tik tarpinį šio prioriteto
projektų rezultatyvumą. Stebėsenos duomenų analizė parodė, kad esama
nukrypimų nuo veiksmų programoje užsibrėžtų pasiekti rodiklių. Esminis
nukrypimas nustatytas dėl rodiklio „Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis“,
nes iš ŽIPVP 4 prioriteto nėra finansuojami verslo aplinkos gerinimo
projektai. Dėl kai kurių veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimo
esama vidutinės rizikos (pvz., dėl veiksmų programoje užsibrėžto siekio
išmokyti 37 tūkst. valstybės tarnautojų, dėl bendradarbiavimo ir
partnerystės, taip pat geresnio reglamentavimo diegimo projektų skaičiaus,
įdiegtų kokybės vadybos sistemų skaičiaus ir kt.). Taip pat nukrypstama nuo
kai kurių priemonių rodiklių siektinų reikšmių.
Apie 90 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, jog įgyvendinant
projektus buvo perkamos išorės paslaugų teikėjų paslaugos tiesioginėms
projekto veikloms įgyvendinti, todėl projektų rezultatai didele dalimi
priklauso nuo šių paslaugų kokybės. Analizuojant išorės paslaugų teikėjų
suteiktų paslaugų kokybės įvertinimą pagal priemones išaiškėjo, kad
geriausiai šias paslaugas vertino tokių priemonių respondentai: „Viešųjų
politikų reformų skatinimas“, „Geresnis ES politikų įgyvendinimas“,
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas“, „Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Prasčiau šias paslaugas vertino
priemonių „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“,
„Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, „Teritorijų planavimas“ ir
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ respondentai.
Vertinant pagal paslaugų teikėjų tipus, apklausos respondentų nuomone,
geriausios kokybės paslaugas teikia kvalifikacijos tobulinimo ar mokymo
įstaigos arba įmonės. Prasčiau vertinta verslo konsultacijų, audito įmonių,
taip pat inžinerinių ar projektavimo paslaugų įmonių suteiktų paslaugų
kokybė. Paslaugų teikėjų kokybė diegiant valdymo sistemas vertinama kiek
prasčiau, palyginti su kitomis ŽIPVP 4 prioriteto priemonėmis. Be to,
vertinimo rezultatai rodo, kad didesnės apimties, sisteminių projektų
vykdytojai prasčiau vertina suteiktų išorės paslaugų kokybę, nors jų
atitikimas organizaciniams poreikiams yra aukštesnis. Tai rodo, kad Lietuvos
privačiojo sektoriaus rinkoje kartais trūksta pajėgumų įgyvendinti stambius
projektus.
Kadangi ŽIPVP 4 prioritetas dar yra įgyvendinamas, sunku išmatuoti dėl
vykdomų projektų pasireiškusius konkrečius pokyčius. Vis dėlto remiantis
vertinimo rezultatais galima teigti, kad tam tikri pokyčiai jau įvyko valstybės
tarnautojų ir kitų darbuotojų kompetencijos srityje. Taip pat dalis vykdytos
apklausos respondentų teigė, kad pokyčiai yra įvykę žmogiškųjų išteklių,
finansų, turto, veiklos, kokybės vadybos procesų bei institucijų strategijos ir
veiklos planavimo srityse. Kitose srityse dar neįvyko akivaizdžių pokyčių. Dėl
tebevykstančio įgyvendinimo ir vėlavimo daugumoje valdymo sistemų
projektų taip pat įvyko santykinai mažai pokyčių. Kokybės vadybos projektai
įgyvendinami rezultatyviausiai kaštų atžvilgiu – nors šių valdymo sistemų
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tipo projektų biudžetas mažiausias, juos įgyvendinant kilo mažiau rizikų ir
pasireiškė daugiausia pokyčių.
Vertinant, kokioje srityje projektai padarė ar padarys didžiausią poveikį
tobulinant viešąjį valdymą, iš apklausos rezultatų matyti, kad didžiausias
poveikis pasireiškia ar pasireikš geresnės administracinių ar viešųjų paslaugų
kokybės ir prieinamumo srityje, taip pat projektai padidins vidaus
administravimo ir paslaugų teikimo efektyvumą kaštų atžvilgiu bei pagerins
institucijų įvaizdį. Apklausos rezultatais, projektai mažiau prisideda ar
prisidės prie geresnio valstybės politikos turinio bei palankesnės aplinkos
verslui.
ŽIPVP 4 prioriteto
ateities vertinimas

Atsižvelgiant į atliekant vertinimą nustatytus ŽIPVP 4 prioriteto privalumus,
trūkumus ir tobulintinas sritis, galimos kelios alternatyvos dėl administracinių
gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimo ateityje:
– pagal status quo alternatyvą, esamas ŽIPVP 4 prioriteto turinys ir jo
administravimo sistema nebūtų keičiami, o projektai būtų finansuojami
tokia pačia tvarka pagal patvirtintas priemones;
– pagal pirmąją alternatyvą, būtų tobulinamas esamas ŽIPVP 4 prioriteto
turinys (mažinamas priemonių, neprisidedančių prie pagrindinio
prioriteto tikslo, skaičius; panašios priemonės integruojamos; daugiausia
dėmesio teikiama priemonėms, pagal kurias finansuojami valstybės
tarnautojų mokymai ir tikri organizaciniai pokyčiai) ir jo įgyvendinimo
sistema (tobulinant teminį koordinavimą planuojant projektus ir
efektyviau stebint priemonių įgyvendinimą, supaprastinant projektų
administravimo taisykles, mažinant projektų vykdytojams tenkančią
projektų administravimo naštą);
– pagal antrąją alternatyvą, būtų atsisakoma atskiro prioriteto
administraciniams gebėjimams stiprinti, o esamos ŽIPVP 4 prioriteto
priemonės integruojamos į kitus veiksmų programų prioritetus pagal
tarpinių institucijų kompetencijas. Parama administracinių gebėjimų
stiprinimui naujuoju laikotarpiu būtų naudojama priemonėms ar
projektams, kuriais siekiama, pavyzdžiui, geresnio reglamentavimo,
efektyvaus viešųjų išteklių naudojimo, struktūrinės reformos.
Apklausos respondentų nuomone, ateinančiu ES struktūrinės paramos
finansavimo laikotarpiu projektai administracinių gebėjimų ir viešojo
administravimo tobulinimo srityje turėtų būti finansuojami tokiu pačiu būdu,
kaip tai daryta 2007–2013 m. laikotarpiu. Anot jų, aktualiausiomis paramos
sritimis išliks valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas, viešųjų ar
administracinių paslaugų kokybės gerinimas, žmogiškųjų išteklių valdymo
tobulinimas, o mažiausiai aktualiomis – viešųjų politikų reformų skatinimas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas, institucijų struktūros
tobulinimo ar partnerytės tarp viešojo ir privataus sektorių gerinimo /
nevyriausybinių organizacijų skatinimo veiklos.
Vis dėlto, atsižvelgiant į strateginės aplinkos pokyčius ir poreikius naujuoju
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, siūloma integruoti pirmą ir antrąją
alternatyvas. Pirmenybę siūloma teikti viešųjų finansų efektyvumo, geresnio
reglamentavimo, struktūrinių reformų finansavimui (už kurių įgyvendinimą
būtų atsakingos atitinkamos tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos), taip
pat finansuoti asmens įgūdžių ir organizacinių pokyčių projektus, kuriuos
koordinuotų Vidaus reikalų ministerija, o įgyvendintų ESFA.
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Vertinimo išvados ir
rekomendacijos

Vertinimo rezultatai parodė, jog dėl įvairių pokyčių viešojo valdymo srityje,
ateityje svarbu didinti projektų aktualumą sisteminiu ir instituciniu
lygmenimis, kad būtų geriau atitinkami besikeičiantys poreikiai. Be to,
atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, reikia tobulinti prioriteto projektų
planavimo ir administravimo tvarkas, kad projektai geriau atitiktų
Vyriausybės prioritetus, projektų vykdytojų poreikius, o jų įgyvendinimas
būtų paprastesnis ir sudarytų mažesnį krūvį įgyvendinimo agentūrai. Taip pat
svarbu tobulinti finansuojamų priemonių intervencijų logiką ne tik valdymo
sistemų, bet ir valstybės tarnautojų mokymų srityje. Pagaliau siekiant
geresnių rezultatų įgyvendinant ŽIPVP 4 prioriteto projektus, programos
lygmeniu reikalingas geresnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
intensyvesnė vykdomų projektų stebėsena ir kontrolė, o projektų lygmeniu
reikalinga stiprinti vidinius atsakingų projektų vykdytojų įgyvendinimo
pajėgumus, padėti spręsti žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų problemas.
Remiantis vertinimo rezultatais toliau pateikiamos esminės išvados ir
rekomendacijos.
1. Atliekant vertinimą buvo nustatyta, jog kyla rizika nepasiekti tam tikrų
ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos rodiklių, todėl siūloma rodiklį „Vidutinis
įmonės steigimo laikotarpis“ priskirti prie konteksto rodiklių, o kitus
rodiklius, kuriems būdinga vidutinė nepasiekimo rizika, atidžiau stebėti
ir, prireikus, imtis ištaisomųjų veiksmų.
2. Kadangi pagal ŽIPVP 4 prioritetą vykdoma mažai struktūrinių ir
sisteminių projektų, mažai projektų įgyvendina Seimui ir Vyriausybei
atskaitingos institucijos, o šio prioriteto administravimo kaštai yra
pakankamai dideli, rekomenduojama efektyviau naudoti likusias ŽIPVP 4
prioriteto lėšas (daugiau dėmesio skiriant struktūrinių ir sisteminių
projektų finansavimui, didinant tam tikrų priemonių finansavimą,
skatinant projektų paraiškas teikti Seimui ir Vyriausybei atskaitingas
institucijas), taip pat tobulinti valstybės ir regionų planavimą, siekiant
atrinkti geresnius valstybės ar regionų projektus.
3. Kadangi pagal ŽIPVP 4 prioritetą nebuvo finansuojami projektai
struktūrinių reformų (sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos
pertvarkos) srityje, rekomenduojama išbandyti šių reformų finansavimo
galimybes 2007-2013 m. laikotarpiu taip pat komunikuoti tokių projektų
galimybes ministerijoms, svarstyti jas Vyriausybėje ar tarp skirtingų
ministerijų atstovų, skleisti gerosios praktikos pavyzdžius.
4. Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą trūksta teminės priemonių ir projektų
stebėsenos, todėl tobulinant ŽIPVP 4 prioriteto administravimo sistemą
rekomenduojama didinti tarpinės institucijos, kitų institucijų ir
įgyvendinančiosios institucijos bendradarbiavimą (pvz., organizuojant
jungtinius komitetus ar darbo grupes, bendrus tarpinstitucinius
susitikimus, aktualių klausimų aptarimus ir pan.).
5. Atsižvelgiant į atliekant vertinimą nustatytus ŽIPVP 4 prioriteto
administravimo sistemos trūkumus, siūloma geriau išaiškinti ŽIPVP 4
prioriteto administravimo taisykles projektų vykdytojams dėl valstybės
tarnautojų ir darbuotojų priskyrimo ar įdarbinimo tiesioginėms projekto
veikloms įgyvendinti; taip pat supaprastinti į techninę pagalbą panašių
projektų administravimą, o viešųjų pirkimų srityje parengti metodines
rekomendacijas dėl valdymo sistemų pirkimų ir išnagrinėti paslaugų
pirkimo tik iš (neįgaliųjų) socialinių įmonių praktiką.
6. Kadangi daug ES finansuojamų projektų vykdančiosiose institucijose
trūksta projektų valdymo sistemų, o institucijų darbuotojams dažnai
stinga analitinių ir projektų vadybos kompetencijų, rekomenduojama

13

7.

8.

9.

10.

pertvarkyti projektų valdymą valstybės ir savivaldybių institucijose,
kurios įgyvendina daug projektų; centralizuotai inicijuoti bendrą
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų ir darbuotojų,
atsakingų už ES finansuojamus projektus, mokymo projektą.
Programuojant ES struktūrinę paramą 2014–2020 m. laikotarpiu
siūloma, atsižvelgiant į ES ir Lietuvos strateginius dokumentus bei
būsimųjų ES struktūrinės
paramos reglamentų nuostatas,
rekomenduojama atskirti asmenų kompetencijų ir organizacijų pokyčių
projektus nuo struktūrinių projektų. Asmenų ir organizacijų pokyčių
priemones ir su Nacionaline reformų darbotvarke susijusias struktūrinių
pokyčių priemones siūloma integruoti į Nacionalinę pažangos programą;
taip pat siūloma didinti ESF paramos administracinių gebėjimų srityje
orientaciją į rezultatus.
Daugumą pagal ŽIPVP 4 prioritetą vykdomų projektų veiklų atlieka išorės
paslaugų teikėjai, projektų vykdytojų dalyvavimas yra nedidelis, vadinasi,
nepakankamai prisidedama prie vidinių pajėgumų stiprinimo. Todėl
ateityje rekomenduojama pereiti prie valdysenos modelio įgyvendinant
priemones ir projektus administracinių gebėjimų stiprinimo srityje.
Reikėtų daugiau dėmesio teikti horizontaliam koordinavimui, įstaigų
bendradarbiavimui, suinteresuotųjų grupių įtraukimui, įrodymų rinkimui
ir ypač jų taikymui priimant sprendimus, tarpinstitucinių ir institucinių
procesų tobulinimui, gerosios praktikos sklaidai.
Didelė dalis vykdomų mokymo projektų buvo smulkūs ir apsiribojantys
bendrųjų kompetencijų (pvz., anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo
gebėjimų) stiprinimu, mokymai retai inicijuoti pagal metinius institucijų
planus, o mokymų poreikiai nustatyti nesistemiškai. Dėl šių problemų
rekomenduojama atsižvelgti į Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013
m. strategijoje nurodytus prioritetus, finansuoti stambesnius mokymo
projektus, taip pat valstybės tarnautojų mokymą labiau koordinuoti ir
centralizuoti.
Įgyvendinant valdymo sistemų projektus vyrauja kiekybinis, pasiūla
pagrįstas ir į IT orientuotas požiūris; stambius ir sudėtingus valdymo
sistemų projektus kartais įgyvendina santykinai mažos įstaigos,
neturinčios panašių projektų įgyvendinimo patirties, todėl įgyvendinant
tokius projektus kyla gana didelių problemų, rizikų, nepakankami
pokyčiai juos įgyvendinančiose organizacijose. Atsižvelgiant į tai siūloma
2014–2020 m. laikotarpiu finansuojant valdymo sistemų projektus
pereiti prie kokybinio, paklausa pagrįsto ir į valdymo turinį orientuoto
požiūrio (mažinant valdymo sistemų projektų skaičių, taikant labiau
centralizuotą ir integruotą požiūrį, diegiant paprastesnes valdymo
sistemas ar priemones, daugiau dėmesio skiriant valdymo sistemų
turiniui ir procesams, įstaigų padalinių ir darbuotojų dalyvavimui
įgyvendinant projektų veiklas ir projektų rezultatų sklaidai, per valdymo
sistemų kompetencijų centrą teikiant patarimus valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms dėl šių projektų sudarymo ir įgyvendinimo).
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ĮVADAS
Šio vertinimo objektas yra Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
(ŽIPVP) 4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, susidedantis iš priemonių. Ši
veiksmų programa yra finansuojama iš Europos socialinio fondo (ESF) –
institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimas tapo nauja ESF remiama
sritimi ir prioritetu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
2004–2006 m. Lietuvoje iš ESF buvo finansuojami tik valstybės tarnautojų
mokymai ir informacinės visuomenės projektai viešajame sektoriuje, o
2007–2013 m. ESF parama Lietuvoje pirmą kartą skirta valstybės ir
savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ne tik mokymo srityje, bet ir
valdymo sistemų kūrimo, įvairių dokumentų rengimo ir kitose srityse. Be to,
ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimas aktualus dėl galimos įtakos viešojo valdymo
reformos, kuri tapo penkioliktosios Vyriausybės prioritetu, įgyvendinimui.
Pagaliau, atsižvelgiant į šio prioriteto įgyvendinimo pamokas, galima pateikti
atitinkamų rekomendacijų programuojant ES struktūrinę paramą ir
įgyvendinant ją 2014–2020 m. laikotarpiu.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai iš viso skirta 13,8 proc. visų
Lietuvai skirtų ES struktūrinės paramos lėšų, iš kurių ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimui numatyta 2,5 proc. Tai sudaro 584,86 mln. Lt ESF lėšų 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu1. Pažymėtina, jog lėšos skiriamos
instituciniams gebėjimams stiprinti Lietuvoje sudaro 18,12 proc. visos ESF
paramos skiriamos Lietuvai. Šiuo aspektu Lietuva skiria daugiausia lėšų
instituciniams gebėjimams tobulinti iš ESF, palyginti su kitomis naujosiomis
ES šalimis narėmis (žr. 1 lentelę), nepaisant to, kad programavimo metu
Lietuva institucinių gebėjimų stiprinimą numatė prioriteto lygmeniu (kaip ir
Latvija, Malta, Čekija, Lenkija, Estija, Slovakija, Slovėnija, Velsas, Italija), o ne
veiksmų programos lygmeniu (kaip Vengrijoje, Graikijoje, Rumunijoje ir
Bulgarijoje). Tad svarbu nustatyti, kiek prioriteto suteikimas viešojo
administravimo sistemos tobulinimui Lietuvoje pasiteisino ir leido pasiekti
planuotų rezultatų.
1 lentelė. ES skiriamas finansavimas administracinių gebėjimų stiprinimui naujosiose ES šalyse 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu.

Šalis

Bulgarija
Čekija
Estija
Vengrija
Latvija
Lietuva
Lenkija
Rumunija

1

Veiksmų
programa arba
prioritetas

Parama iš
ESF (mln.
eurų)

VP
Prioritetas
Prioritetas
VP
Prioritetas
Prioritetas
Prioritetas
VP

1008
3775
392
3629
551
935
9707
3684

ESF parama
instituciniams
gebėjimams stiprinti
(mln. eurų)
111
313
20
147
69
169
519
200

ES struktūrinė parama 2007–2013 m., <http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija>.
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ESF paramos dalis
instituciniams
gebėjimams stiprinti
(proc.)
11,04
8,29
5,14
4,04
12,53
18,12
5,35
5,42

Slovakija
Slovėnija
Iš viso:

Prioritetas
Prioritetas

882
756
25317

85
16
1649

9,66
2,10
6,51

Šaltinis: Łukasz Wardyn, ESF Support for Institutional and Administrative Capacity Building in 2007–2013,
pranešimas konferencijoje „Vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos
2014–2020 m.“, Vilnius, 2011 m. kovo 3 d.

ŽIPVP 4 prioriteto tikslas yra stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti
viešojo administravimo efektyvumą. Šio tikslo siekiama nustačius tris
uždavinius:
1) tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius
gebėjimus valstybės tarnyboje;
2) gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą;
3) gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui.
Uždaviniams pasiekti yra numatyta 14 priemonių2, pagal kurias skiriama
parama projektams vykdyti (ŽIPVP 4 prioriteto struktūra pateikiama 1
paveiksle). Kiekvienai priemonei yra nustatyti tikslai ir konkrečios veiklos,
kurios gali būti finansuojamos įgyvendinant konkrečius projektus.
1 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto struktūra.

UŽDAVINIAI

TIKSLAS

ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

1. Tobulinti žmogiškųjų išteklių
valdymą bei stiprinti administracinius
gebėjimus valstybės tarnyboje

3. Gerinti ekonominės veiklos
reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui

VP1-4.1-VRM-01-V
Valstybės
tarnybos sistemos stiprinimas

VP1-4.2-VRM-01-V
valdymo tobulinimas

Veiklos

VP1-4.3-VRM-01-V
Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos

VP1-4.1-VRM-02-V
Kvalifikacijos
tobulinimas Europos Sąjungos
reikalų ir tarnybinės etikos srityse

VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai

VP1-4.3-VRM-02-V
Viešųjų
politikų reformų skatinimas

VP1-4.1-VRM-03-V
Valstybės
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas

PRIEMONĖS

2. Gerinti veiklos valdymą, geriau
įgyvendinti ES politikas, tobulinti
viešojo
administravimo struktūrą

VP1-4.1-VRM-04-R
Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-06-V
Viešojo
privataus sektorių partnerystė

ir

VP1-4.1-VRM-07-V
Bendradarbiavimo tarp valstybinio
ir
nevyriausybinio
sektorių
skatinimas

VP1-4.2-VRM-03-V
administravimo
sistemos tobulinimas

Viešojo
subjektų

VP1-4.2-VRM-04-R
planavimas

Teritorijų

VP1-4.2-VRM-05-V
Europos
Sąjungos
įgyvendinimas

Geresnis
politikų

VP1-4.3-VRM-03-V Ekonominės
veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ir jos priemonių aprašymą
<http://www.vrm.lt/nrp/index.php?id=180>.

2

2011 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 4652 buvo patvirtinta nauja priemonė VP1-4.1-VRM-08-V
„Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Šiame vertinime ji nėra detaliai vertinama.
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ŽIPVP 4 prioriteto administravimo sistema pateikiama 2 Tarpinė institucija
įgyvendinant šį prioritetą yra LR Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), o
įgyvendinančioji institucija – VšĮ Europos socialinio fondo agentūra (toliau –
ESFA).
2 paveikslas. ŽIPVP 4 prioriteto administravimo sistema

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

TARPINĖ
INSTITUCIJA

Vidaus reikalų
ministerija

ŽIPVP stebėsenos
komitetas

FINANSŲ MINISTERIJA
− Koordinuojančioji
institucija
− Vadovaujančioji
institucija
− Tvirtinančioji institucija
− Mokėjimus atliekanti
institucija

ŽIPVP valdymo
komitetas
Viešųjų pirkimų
tarnyba

REGIONŲ
PLĖTROS
TARYBOS

EUROPOS KOMISIJA

Audito
institucija
Valstybės
kontrolė

ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

PAREIŠKĖJAI/PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

Šaltinis: sudaryta autorių.

Šiuo vertinimu siekiama tobulinti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimą. Svarbiausi
vertinimo uždaviniai yra šie:
1) nustatyti tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir
ekonominei situacijai, teisės aktams;
2) įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą;
3) įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinius rezultatus ir
įgyvendinimo efektyvumą.
Vertinimo ataskaitą sudaro dvi pagrindinės dalys – vertinimo metodika ir
vertinimo analizės dalis. Pastarojoje pateikiama analizė pagal ŽIPVP 4
prioriteto tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą, taip pat pateikta
prioriteto ateities analizė. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos svarbiausios
vertinimo išvados ir rekomendacijos.
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1. VERTINIMO METODIKA
1.1. Analizės pagrindas

Administracinių
gebėjimų apibrėžimas

Kadangi vienas šio vertinimo tikslų yra įvertinti, kiek efektyviai
įgyvendinamas ŽIPVP 4 prioritetas ir kokie jo tarpiniai rezultatai stiprinant
administracinius gebėjimus, svarbu apibrėžti administracinių gebėjimų
sąvoką ir nustatyti galimas intervencijų kryptis šioje srityje. Politikos mokslų
enciklopediniame žodyne administraciniai gebėjimai (angl. administrative
capacities) apibrėžiami kaip visos viešojo administravimo sistemos ar
pavienių institucijų pajėgumas gerai atlikti tam tikras funkcijas (formuoti
politiką, įgyvendinti politiką, teikti viešąsias paslaugas, reguliuoti ekonominę
veiklą)3.
ESF reglamente numatyta nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu stiprinti
institucinius (administracinius) gebėjimus ir viešojo administravimo bei
viešųjų paslaugų ir prireikus socialinių partnerių bei nevyriausybinių
organizacijų efektyvumą, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero
valdymo, ypač ekonomikos, užimtumo, švietimo, socialinėje, aplinkos
apsaugos ir teismų srityse. Tai gali būti atliekama per mechanizmus, kuriais
siekiama gerinti tinkamą politikos ir programų rengimą, stebėseną ir
vertinimą, taip pat pasitelkiant tyrimus, statistinę informaciją ir ekspertų
konsultacijas, paramą veiksmų tarp padalinių koordinavimui ir atitinkamų
viešųjų bei privačiųjų subjektų dialogui (ESF reglamento 3 (2) (b) (i)
straipsnis) ir gebėjimų didinimą įgyvendinant atitinkamų sričių politiką ir
programas, įskaitant teisės aktų įgyvendinimą, ypač vykdant vadovų ir
personalo nuolatinį mokymą, teikiant konkrečią paramą pagrindinėms
tarnyboms, inspekcijoms ir socialiniams bei ekonominiams dalyviams,
įskaitant socialinius partnerius ir partnerius aplinkos apsaugos srityje,
atitinkamas nevyriausybines organizacijas ir atstovaujančias profesinėms
organizacijoms (ESF reglamento 3 (2) (b) (ii) straipsnis).
Taigi ESF reglamente administraciniai gebėjimai apibrėžiami:
 apimant visus valdymo lygmenis (centrinį, teritorinį ir savivaldos);
 apimant viešojo administravimo subjektus, taip pat socialinius partnerius
ir nevyriausybines organizacijas;
 siejant su valstybės (viešąja) politika (ypač ekonomikos, užimtumo,
švietimo, socialinėje, aplinkos apsaugos ir teismų srityse) ir jos ciklo
etapais (politikos ar jos programų rengimu, stebėsena ir vertinimu);
 siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo;
 numatant koordinavimą, partnerystę, tyrimus, statistiką, ekspertų
konsultacijas, kitas priemones;
 pabrėžiant vadovų ir personalo mokymo svarbą įgyvendinant politiką,
programas, teisės aktus.

3

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas, Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
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Viešojo administravimo
(valdymo) modeliai

Administracinių gebėjimų turinys įvairiai apibrėžiamas skirtinguose viešojo
administravimo (valdymo) modeliuose. Šioje ataskaitoje taikomi trys
bendrieji viešojo administravimo (valdymo) modeliai: tradicinis, naujosios
viešosios vadybos (toliau – NVV) ir valdysenos modelis, kurių apibendrinti
principai, priemonės ir procesas pateikiami 2 lentelėje. Pavyzdžiui, tradicinis
modelis pagrįstas institucijų ir pareigybių hierarchija, NVV – (tariamais)
rinkos principais ir privačiojo sektoriaus vadyba, o valdysena – tinklaveika ir
įrodymais.
Remiantis minėtų viešojo administravimo (valdymo) modelių principais
galima išskirti priemones, kurios gali būti taikomos administraciniams
gebėjimams stiprinti. Pavyzdžiui, tradiciniame modelyje gali būti sudaroma
ar taikoma nauja tvarka, taisyklės ar procedūros, NVV – diegiamos sutartys
ar kitos rinkos priemonės, o valdysenos modelyje – skatinamas
bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų grupių ir įrodymų taikymas
skirtingose valstybės politikos srityse. Pagal skirtingus modelius skiriasi ir
galimas administracinių gebėjimų stiprinimo procesas. Tradiciniame
modelyje gebėjimai stiprinami teisiniu ir vidiniu būdu, daugiausia dėmesio
teikiant struktūroms ir indėliams, NVV modelyje – vadybiniu ir išorės būdu,
daugiausia dėmesio teikiant rezultatams, o valdysenos modelyje – mišriuoju
būdu, daugiausia dėmesio teikiama procesams.

2 lentelė. Viešojo administravimo (valdymo) modelių principai, priemonės ir procesas administracinių gebėjimų stiprinimo srityje

Tradicinis modelis

Naujosios viešosios vadybos modelis

Valdysenos modelis

• Politinės valdžios centralizacija.
• Institucijų ir pareigybių hierarchija.
• „Iš viršaus“ nustatomos rašytinės
taisyklės.
• Valstybės tarnybos profesionalumas ir
neutralumas.

• Valdžios apimties mažinimas.
• Konkurencija ir (tariami) rinkos
principai viešajame sektoriuje.
• Strateginis valdymas, orientuotas į
rezultatus (o ne einamųjų reikalų
tvarkymas).
• Principas „leisti vadybininkams valdyti
ir versti juos tai daryti“ (didesnė
darbuotojų autonomija ir su veiklos
rezultatais susijusios sankcijos ir paskatos).
• Privataus
sektoriaus
vadybos
perėmimas.

• Svarbaus
valdžios
vaidmens
pripažinimas.
• Valdžios delegavimas.
• Tinklaveika.
• Įrodymais pagrįstas valdymas.
• Pasitikėjimo
skatinimas
valstybės
tarnyboje tarp skirtingų grupių.

• Autonomiškų agentūrų steigimas.
• Privatizacijos
ir
korporatizacijos
skatinimas.
• Sutarčių ir rinkos priemonių diegimas
(subranga, pirkėjo ir teikėjo atskyrimas,
veiklos rezultatais pagrįstas biudžetas ir
darbo užmokestis, vartotojų pasirinkimo
skatinimas ir t. t.).
• Kokybės vadyba, paslaugų standartai.
• Veiklos ar pinigų vertės auditas,
vertinimas.
• Postų modelis valstybės tarnyboje
(darbo
santykių
sulyginimas
su
privačiuoju sektoriumi).

• Vertikali
ir
ypač
horizontali
despecializacija (agentūrų jungimas), jų
formos priklausomybė nuo skirtingų
funkcijų.
• Bendradarbiavimo
tarp
skirtingų
valdžios
institucijų,
nevyriausybinių
organizacijų, kitų suinteresuotųjų grupių
skatinimas.
• Horizontalusis
koordinavimas
skirtingose politikos srityse.
• Procesų
tobulinimas
pavienėse
organizacijose ar jų tinkluose.
• Įrodymų rinkimas ir viešas svarstymas
siekiant priimti geriau informuotus
sprendimus.
• Specialusis valstybės tarnybos statusas,
bet lankstesnis ir skaidresnis valstybės
tarnybos modelis.

• Daugiausia
dėmesio
teikiama
sistemoms (veiklos ir finansinio valdymo,
kokybės
ir
t. t.)
ir
rezultatams
(produktams, rezultatams, poveikiui).
• Vadybinis pobūdis: administraciniai
gebėjimais stiprinami taikant vadybines
priemones.
• Išorinis pobūdis: privataus sektoriaus
atstovai (ypač verslo konsultantai)

• Daugiausia dėmesio teikiama procesams
(tiek
veiklos
procesams,
tiek
bendradarbiavimui).
• Mišrusis pobūdis: valstybės tarnautojų ir
įvairių suinteresuotųjų grupių atstovų
dalyvavimas, aktualus tyrėjų ir ekspertų
dalyvavimas.

Principai

Priemonės
• Vertikalus
institucinės
sandaros
integravimas
• Aiškesnis kompetencijos ir funkcijų
pasiskirstymas tarp skirtingų valdžios
institucijų.
• Tvarkų, taisyklių ir procedūrų sudarymas
ar tobulinimas.
• Pavaldžių
įstaigų
ar
darbuotojų
kontrolės stiprinimas.
• Finansinis / atitikimo auditas.
• Karjeros valstybės tarnybos modelis
(specialusis statusas).

Procesas
• Daugiausia
dėmesio
teikiama
struktūroms
(teisiniam
pagrindui,
institucinei sandarai ir t. t.) ir indėliams
(žmogiškųjų ir finansinių išteklių apimčiai).
• Teisinis
pobūdis:
administraciniai
gebėjimai stiprinami taikant teisines
nuostatas
• Vidinis pobūdis: už administracinių
gebėjimų stiprinimą atsakingi valstybės
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tarnautojai (jie rengia tvarkas ir taisykles, įtraukiami į gebėjimų stiprinimą per
tobulina kvalifikaciją (dalyvauja mokymuose paslaugų pirkimą ir patarimus.
ir stažuotėse).
Šaltinis: sudaryta autorių pagal V. Nakrošis, „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti Naująją viešąją vadybą?“,
Politologija, 2011, 1(61).

Svarbu pažymėti, jog ESF reglamente pateiktas administracinių gebėjimų
turinys labiausiai atitinka valdysenos modelį, nes:
− numatyta ne tik valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, bet ir
socialiniai partneriai bei nevyriausybinės organizacijos;
− numatyta stebėsena ir vertinimas, kuriuos atliekant renkami ir
analizuojami duomenys, padedantys tobulinti politikos ar programų
rengimą ar įgyvendinimą;
− išskirtas koordinavimas, partnerystė ir įvairios įrodymais pagrįsto
valdymo priemonės (tyrimai, statistika, ekspertų konsultacijos).
Viešojo administravimo
sistema ir jos aplinka

Atliekant šį vertinimą buvo remiamasi sistemų analizės prielaidomis4.
Sistema suvokiama kaip integruota sąveikaujančiųjų dalių visuma,
prisitaikanti prie besikeičiančios aplinkos:
1) socialinė sistema, kuri apima institucijas, jų darbuotojus ir tarpusavio
ryšius, įvairias tvarkas bei procesus;
2) atvira sistema, kuriai didelę įtaką daro įvairūs aplinkos veiksniai
(socialiniai-ekonominiai, politiniai, finansiniai ir t. t.).
Sistemų analizės modelis pateikiamas 3 paveiksle. Viešojo administravimo
sistemai (kaip socialinei ir atvirai sistemai) įtaką daro besikeičianti socialinė
ir ekonominė aplinka (ypač pasaulio finansų krizė), politinė aplinka (ypač
2008–2012 m. Vyriausybės programa ir Vyriausybės prioritetai 2010,
2011 m.), teisinė ir strateginė aplinka (įvairūs teisės aktai, strateginiai
dokumentai). Šios skirtingos aplinkos veikia viešojo administravimo sistemą
tiesiogiai arba jų įtaka persiduoda per kitas aplinkas ar sistemas5.
3 paveikslas. Sistemų analizės modelis

Socialinė ir ekonominė
aplinka

Politinė aplinka

Teisinė ir
strateginė
aplinka

Viešojo
administravimo
sistema
Šaltinis: sudaryta autorių.

4

5

Sistemų analizė 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.
Pavyzdžiui, dėl pasaulinės finansinės krizės Vyriausybė patvirtina makroekonominio stabilizavimo prioritetą, kurį
įgyvendinant priimami sprendimai mažinti valstybės institucijų skaičių, jų asignavimus ar darbo užmokesčio fondą,
valstybės tarnautojų skaičių.
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Svarbu apibrėžti pagrindines viešojo administravimo sistemos dalis.
Administracinių gebėjimų turinį sudaro trys pagrindinės grupės:
• struktūros, kurios apima teisės aktus, sąsajas su įgyvendinimu,
partnerystės potencialą;
• žmogiškieji ištekliai, kurie apima personalą, jo finansavimą;
• geresnės valdymo sistemos ir priemonės, kurios apima informacinių
technologijų (toliau – IT) priemones, valdymo informacines sistemas,
finansų, stebėsenos ir vertinimo sistemas ar priemones6.
Administracinių gebėjimų stiprinimo srityje ESF gali teikti paramą stiprinant
struktūras ir žmogiškuosius išteklius (išskyrus aprūpinimą darbuotojais arba
tai finansuojant labai ribotai), kuriant geresnes sistemas ir priemones.
Tačiau tikrasis iššūkis yra stiprinti administracinius gebėjimus integruotu
būdu, remiantis projektais, kuriuose sprendžiami ir derinami struktūros
stiprinimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir veiklos sistemų ir priemonių
diegimo klausimai7.
ŽIPVP 4 prioriteto vertinime viešojo administravimo sistema apibrėžiama
per struktūras, indėlius ir sistemas / priemones (žr. 4 eikslą), kurių turinys
bus pritaikytas prie ŽIPVP 4 prioriteto turinio.
• Struktūros: institucinė sandara (skirtingų viešojo administravimo subjektų
grupės, t. y. biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, valstybės ir
savivaldybių įmonės, kiti viešojo administravimo subjektai centriniu ir
savivaldos lygmeniu), jų kompetencija bei funkcijos (teisės aktais
patvirtintus nuostatus ar įstatus), tarpinstitucinis koordinavimas ir
partnerystė (įskaitant socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų
dalyvavimą).
• Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, kurie apima valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų skaičių įvairiuose viešojo administravimo subjektuose, jų
kompetenciją ir motyvaciją, atskirų institucijų finansavimą (iš valstybės
biudžeto ir kitų šaltinių).
• Sistemos ir priemonės, kurios apima žmogiškųjų išteklių, finansų, veiklos,
kokybės valdymo sistemas ir priemones, įvairius metodinius dokumentus
(vadovus/ gaires, tvarkas ir t. t.), kurie padeda užtikrinti efektyvų sistemų
ar praktikų funkcionavimą.
4 paveikslas. Administracinių gebėjimų turinys ir aplinka.

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA
Struktūros:
− Institucinė sandara
− Institucijų kompetencija ir
funkcijos
− Tarpinstitucinis
koordinavimas, partnerystė

Žmogiškieji ir finansiniai
ištekliai:
− Darbuotojų skaičius
− Darbuotojų kompetencija ir
motyvacija

− Institucijų ir programų

Sistemos ir priemonės:
− Žmogiškųjų išteklių, finansų ir
veiklos valdymo, kokybės
vadybos sistemos
− Įvairios priemonės (vadovai,
gairės, tvarkos, t.t.)

finansavimas
Šaltinis: sudaryta autorių.

6

ECORYS, Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs in the context of
European Social Fund, Country Monograph: Lithuania. Rotterdam / Brussels (forthcoming in 2011).
7
Ten pat.
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Vertinimo loginė
matrica

Remiantis pirminių ir antrinių šaltinių analize sudaryta vertinimo loginė
matrica (žr. 3 lentelę), kurioje nurodyta vertikali administracinių gebėjimų ir
viešojo administravimo sistemos stiprinimo prioriteto logika ir horizontalioji
išorės veiksnių, darančių įtaką prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimui,
logika. ŽIPVP 4 prioriteto vertinimas pagrįstas šia logika, siekiant atsakyti į
vertinimo klausimus pagal skirtingus vertinimo kriterijus.

3 lentelė. Vertinimo loginė matrica
STRATEGINIS TIKSLAS (atitinka globalų poveikį)
Efektyvesnis išteklių paskirstymas, geresni valdžios rezultatai, kiti
strateginiai tikslai.
ŽIPVP 4 PRIORITETO TIKSLAS (atitinka specifinį poveikį)
Stipresni administraciniai gebėjimai ir efektyvesnis viešasis
administravimas.

Prielaidos / rizikos
• Palanki socialinė-ekonominė padėtis.
• Palanki politinė aplinka.

UŽDAVINIAI (atitinka rezultatus)
• Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti
administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje.
• Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti
viešojo administravimo struktūrą.
• Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui.
PRIEMONĖS (atitinka produktus)
• Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas.
• Kvalifikacijos tobulinimas ES reikalų ir tarnybinės etikos srityse.
• Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas.
• Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas.
• Viešojo ir privataus sektorių partnerystė.
• Bendradarbiavimo tarp valstybinių ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas.
• Veiklos valdymo tobulinimas.
• Regioninės plėtros tobulinimas.
• Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas.
• Teritorijų planavimas.
• Geresnis ES politikų įgyvendinimas.
• Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos.
• Viešųjų politikų reformų skatinimas.
• Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas.

Prielaidos / rizikos
• Tinkama teisinė, strateginė aplinka.
• Geras teminis koordinavimas.
• Finansuotų
projektų
produktų
tęstinumas.

Prielaidos / rizikos
• Pakankami
paramos
teikime
dalyvaujančių
institucijų
administraciniai gebėjimai.
• Tinkamos
paramos
teikimo
procedūros ir taisyklės.
• Pakankami
projektų
valdymo
gebėjimai
projektų
vykdytojų
institucijose.
• Pajėgūs rinkos dalyviai / paslaugų
teikėjai.

Nustatytas ŽIPVP 4 prioriteto tikslas (stipresni administraciniai gebėjimai ir
efektyvesnis viešasis administravimas) turėtų prisidėti prie strateginio tikslo
efektyviau paskirstyti išteklius ir pasiekti geresnių valdžios rezultatų.
Pagrindiniai išorės veiksniai, galintys daryti įtaką šių tikslų pasiekimui, yra
palanki socialinė-ekonominė ir politinė aplinka.
− Socialinė-ekonominė aplinka: šalies socialinė ir ekonominė padėtis, ypač
pasaulio finansų krizė, tiesiogiai arba per kitus veiksnius daro teigiamą
arba neigiamą įtaką viešojo administravimo sistemai, įskaitant ŽIPVP 4
prioriteto įgyvendinimą, jo rezultatų tęstinumą instituciniu ar sisteminiu
lygmeniu. Šis veiksnys svarbus vertinant tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto
tinkamumą.
− Politinė aplinka: politiniai prioritetai, kurie priklauso nuo LR Seimo
daugumos ir Vyriausybės sudėties, nustato viešojo valdymo reformų
kryptis, kurios daro įtaką ŽIPVP 4 prioriteto turiniui ir jo įgyvendinimui.
Pavyzdžiui, rengiant ESF finansuojamą ŽIPVP buvo atsižvelgiama į
Vyriausybės patvirtintą Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m.
strategiją, o 2008–2012 m. Vyriausybės ir ministerijų prioritetai veikė 4
prioriteto turinį jo įgyvendinimo metu.
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ŽIPVP 4 prioriteto uždaviniai apima struktūrų tobulinimą, žmogiškųjų išteklių
plėtrą ir sistemų / priemonių diegimą įgyvendinant ES ar nacionalines
politikas, gerinant ekonominės veiklos reglamentavimą, tobulinant paslaugų
teikimą gyventojams ir verslui. Toliau išvardijami pagrindiniai išorės
veiksniai, galintys daryti įtaką šių uždavinių (arba rezultatų) pasiekimui.
− Teisinė, strateginė aplinka: strateginiai dokumentai yra pagrindas, kuriuo
remiantis pagal atitinkamas priemones atrenkami finansuojami projektai
administracinių gebėjimų stiprinimo srityje. Tad nuo strateginiuose
dokumentuose bei teisės aktuose įtvirtintų viešojo administravimo
tobulinimo nuostatų / gairių aiškumo ir konkretumo iš dalies priklauso,
kaip tikslingai ir kryptingai bus siekiama uždavinių, įgyvendinant
konkrečias priemones ir finansuojant jų projektus. Be to, teisinės ir
strateginės aplinkos pokyčiai, įgyvendinant atitinkamas priemones ir
projektus, gali daryti palankią arba nepalankią įtaką projektų produktams.
− Teminis koordinavimas – ŽIPVP 4 prioriteto uždavinių pasiekimui
sisteminiu lygmeniu įtakos turi ministerijų ir kitų institucijų gebėjimas
planuoti prioritetinius projektus pagal priemones, tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, tarpinės institucijos gebėjimai ir kompetencija
sistemiškai planuoti, koordinuoti bei administruoti ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimą.
− Projektų produktų tęstinumas – ŽIPVP 4 prioriteto sukurti produktai ir
paslaugos turi būti naudojami, o tam reikalingas atsakingų institucijų
vadovų pritarimas, darbuotojų palaikymas, jų patvirtinimas teisės aktais
ar strateginiais dokumentais, tinkami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai,
bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, kiti veiksniai.
Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioriteto priemones turėtų būti numatyti konkrečių
intervencijų tikslai ir finansuojami atitinkami projektai siekiant šio prioriteto
uždavinių. Toliau išvardijami pagrindiniai išorės veiksniai, galintys daryti
įtaką priemonių įgyvendinimui.
− Paramos teikime dalyvaujančių institucijų administraciniai gebėjimai:
efektyvus priemonių įgyvendinimas priklauso nuo įgyvendinančiosios
institucijos
gebėjimų,
bendradarbiavimo
tarp
tarpinės
ir
įgyvendinančiosios institucijų. Be to, svarbu, kad administruojant
projektus būtų užtikrinama pakankama turinio ir administravimo kontrolė
bei stebėsena.
− Paramos teikimo procedūros ir taisyklės: šios procedūros ir taisyklės turi
būti aiškios ir paprastos paramos gavėjams, nekuriančios didelės
administracinės naštos projektų vykdytojams ir užtikrinančios efektyvų
lėšų išmokėjimą.
− Projektų valdymo gebėjimai projektų vykdytojų institucijose: siekiant
efektyvaus teikiamos paramos įsisavinimo, projektų veiklos turi būti
tinkamai organizuojamos ir įgyvendinamos numatytu laiku. Tam reikia,
kad projektų vykdytojai turėtų gebėjimus tinkamai valdyti ir administruoti
projektus po sutarčių pasirašymo, valdyti kylančias rizikas, vykdyti išorės
paslaugų teikėjų darbų priežiūrą ir kontrolę.
− Rinkos dalyvių / paslaugų teikėjų pajėgumas: projektų rezultatų kokybė
labai priklauso nuo išorės paslaugų teikėjų pajėgumo kokybiškai teikti
paslaugas įgyvendinant atitinkamas projektų veiklas.
Veiksniai, darantys
įtaką politikos
įgyvendinimui

Valstybės politikos, jos programų ir projektų įgyvendinimas priklauso nuo
įvairių veiksnių. Politikos įgyvendinimo literatūroje daroma prielaida, jog
programų įgyvendinimo rezultatai priklauso nuo dviejų bendrųjų sąlygų:
politikos įgyvendinimo procese dalyvaujančių veikėjų noro ir gebėjimo
priimti bei įgyvendinti priimtus sprendimus. Toliau šie veiksniai gali būti
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skaidomi į detalesnes sąlygas, nuo kurių priklauso politikos ar programos
įgyvendinimo sėkmingumas8.
Programų įgyvendinimo literatūroje pripažįstama, jog tinkamas programos
sudarymas ir jos įgyvendinimas gali padėti pasiekti laukiamus rezultatus.
Lietuvos asignavimų valdytojai metinėse veiklos ataskaitose ir vertinimo
kriterijų ataskaitose dažniausiai nurodo išorės veiksnius (pvz.,
nepakankamas finansavimas, nepalankūs kainų pokyčiai, teisės aktų pokyčiai
ir kitų institucijų veikla)9, bet detalesnė programų analizė dažnai rodo, kad
esama vidinių programų sudarymo ir įgyvendinimo sunkumų. Dažnai
Lietuvoje dėl tam tikrų vidaus ir išorės veiksnių nesėkmingai įgyvendinamos
didelės programos (pvz., Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programa ar programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“). Be to,
Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų tyrimų rezultatai rodo, jog inovacijas
(apibrėžiamas kaip tokių inovatyvių valdymo priemonių, pavyzdžiui, IT ar
kokybės vadybos, taikymas) jose labiausiai paaiškina šių organizacijų dydis
personalo ir finansų prasme10. Tai siejama su paklausos veiksniais (didesnės
įstaigos taiko sudėtingesnius procesus, kuriems reikalingos inovacijos) ir
pasiūlos veiksniais (šios įstaigos turi daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių
inovacijoms valdyti).
Organizacijos projektų vadybos branda taip pat yra vienas svarbiausiųjų
veiksnių, paaiškinančių projektų įgyvendinimo sėkmę institucijose. Projektų
vadybos brandos galima suskirstyti į kelis lygius (nuo žemiausiojo iki
aukščiausiojo): paskirtas projekto vadovas; paskirtas projekto savininkas;
sukurta projektų valdymo tarnyba; sukurta programų ir projektų valdymo
grupė ir t. t.11. Lietuvoje bendras projektų vadybos brandos lygis siekia 2,3 iš
5 balų (tai reiškia, jog daugumoje organizacijų apsiribojama projekto vadovo
ir savininko paskyrimu), tačiau tikėtina, kad projektų vadybos branda
žemesnė viešojo administravimo įstaigose, palyginti su verslo įmonėmis.
Projektų vadybos brandą galima nustatyti pagal projektų aplinkos
palankumą organizacijoje. Pirma, ji priklauso nuo atsakomybės už projektų
valdymo procesus (atskiras projektų valdymo padalinys, specialiai paskirtas
darbuotojas, organizacijos ar padalinio vadovas, patys projekto vadovai).
Antra, ji priklauso nuo projektų valdymo tvarkos nustatymo ir taikymo
organizacijose12.

8

Pavyzdžiui, paskatas tinkamai įgyvendinti priimtus sprendimus sustiprina aiškiai apibrėžta atsakomybė ir atskaitomybė,
politiką įgyvendinančių institucijų pritarimas politikos tikslams ir uždaviniams bei interesų grupių ar visuomenės
palaikymas, o gebėjimus – aiškiai apibrėžti tikslai ir uždaviniai bei tinkama priežastinė teorija, tinkama koordinavimo ir
grįžtamojo ryšio sistema, pakankami įgyvendinančių institucijų ištekliai (lėšos ir kvalifikacija). Žr. R. Vilpišauskas,
V. Nakrošis, Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka, Eugrimas, 2003.
9
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir „Ernst&Young“, Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos
rezultatų stebėsenos sistemų ir procesų analizės bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemos
įgyvendinimo praktikos ataskaita, Vilnius, 2009.
10
Ž. Martinaitis, V. Nakrošis, „Explaining Innovations in the Lithuanian Public Sector: New Public Management,
Administrative Culture and Structural Capacities“, The Lithuanian Political Science Yearbook 2008, Institute of International
Relations and Political Science, 2009.
11
A. Chmieliauskas, „Impact of project management maturity on institutional effectiveness and efficiency“, Tarptautinė
konferencija „Viešasis valdymas Lietuvoje. Europos patirtis – ateities iššūkiams“, 2011 m. gegužės 12–13 d., Vilnius.
<http://www.lrv.lt/bylos/LESSED%20projektas/Renginiai/4/14_Alfredas_Chmieliauskas.pdf>.
12
Lietuvos projektų vadybos asociacijos apklausos duomenimis, 2011 m. 55 proc. organizacijų (tiek privataus sektoriaus
įmonių, tiek viešojo administravimo įstaigų) respondentų atsakė, kad projektų valdymo procesais rūpinasi atskiras
padalinys arba darbuotojas. Minėtos asociacijos apklausos duomenimis, 2011 m. 61 proc. organizacijų turėjo patvintintą
procedūrą, kuri, esant poreikiui, tikslinama prieš kiekvieną projektą. Lietuvos projektų vadybos asociacija. Projektų
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1.2. Vertinimo metodai
Atliekant ŽIPVP 4 prioriteto vertinimą buvo taikomas mišrus kokybiniskiekybinis tyrimo būdas. Jis apėmė šiuos kiekybinius ir kokybinius tyrimo
metodus:
- antrinių šaltinių analizę, įskaitant stebėsenos ir finansinių duomenų
analizę;
- interviu;
- apklausą;
- ateities analizės metodus (SSGG ir alternatyvų analizę);
- suinteresuotųjų šalių įtraukimą į rekomendacijų formulavimą.
Antrinių šaltinių apžvalga, interviu ir apklausų metodai buvo taikomi
atliekant esamos situacijos analizę, o siekiant pateikti siūlymus dėl
tobulinimo krypčių ateityje pritaikyti papildomi ateities analizės metodai –
SSGG analizė ir alternatyvų analizė.
Atliekant ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimą taip pat buvo taikoma
duomenų ir metodų trianguliacija (angl. triangulation). Taip siekta užtikrinti
rezultatų patikimumą. Metodų rinkinys, atsakant į kiekvieną techninėje
specifikacijoje nurodytą vertinimo klausimą, pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. Vertinimo uždaviniai, klausimai, siūlomos veiklos ir metodai.
Vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos

Vertinimo metodai

1 uždavinys: Nustatyti tęstinį ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumą besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai, teisės aktams
1.1. Kaip pasikeitė socialinė-ekonominė situacija
ir viešojo administravimo sektoriaus būklė
Lietuvoje lyginant su veiksmų programų
rengimo laikotarpiu?

•

Socialinės ir
ekonominės situacijos
analizė

•

Antrinių šaltinių apžvalga – dokumentų, ataskaitų,
tyrimų, statistinių duomenų apžvalga, siekiant nustatyti
per kelerius praėjusiuosius metus įvykusius socialiniusekonominius pokyčius ir įvertinti tų pokyčių reikšmę
ŽIPVP 4 prioriteto tęstiniam tinkamumui.

1.2. Kokie yra (ar planuojami) ES ir nacionalinės
teisinės bazės, strateginių dokumentų pokyčiai,
aktualūs ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimui?

•

Teisinės ir strateginės
bazės analizė

•

Antrinių šaltinių apžvalga – su ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimu susijusių dokumentų analizė, nustatant
esminius pokyčius šioje srityje ir jų poveikį ŽIPVP 4
prioriteto įgyvendinimui.

1.3. Kaip socialinės, ekonominės ir teisinės
aplinkos pasikeitimai veikia ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimą: prioriteto ir priemonių tikslo,
uždavinių,
paramos
sričių
aktualumą;
finansavimo pakankamumą, suderinamumą su
ES ir nacionaliniais dokumentais?

•

ŽIPVP 4 prioriteto
intervencijų logikos
aktualumo ir
suderinamumo
įvertinimas

• Antrinių šaltinių apžvalga – ŽIPVP ir jos priedo turinio
analizė, taip pat finansinių duomenų, stebėsenos
informacijos analizė.
• Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais ir su projektų
vykdytojais.
• Projektų vykdytojų apklausa.

1.4. Ar reikalingi ŽIPVP 4 prioriteto pakeitimai
siekiant užtikrinti jo tęstinį tinkamumą ir
suderinamumą? Jei reikalingi, tai kokie.

•

ŽIPVP 4 prioriteto
intervencijų logikos
aktualumo ir
suderinamumo
įvertinimas

•

•
•
•

Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais ir su projektų
vykdytojais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Ateities analizės metodai – SSGG, alternatyvų ir rizikų
nustatymas
Diskusija dėl vertinimo rekomendacijų.

2 uždavinys: Įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą

valdymo
kultūros
ir
projektų
vadovų
karjeros
situacijos
tyrimas
<http://www.lpva.lt/cms/files/lpva/resources/2500_PV_tyrimas_2011_v1.pdf>.
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Lietuvos

įmonėse,

2011.

Vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos

Vertinimo metodai

2.1. Ar pakankami institucijų, dalyvaujančių •
paramos pagal ŽIPVP 4 prioritetą teikime,
administraciniai gebėjimai? Jei ne, kaip galima
juos tobulinti?

Administracinės
sistemos ir jos
pajėgumų vertinimas

2.2. Ar turės (jei taip, tai kokių) pasekmių
ŽIPVP
4
prioriteto
įgyvendinimui
įgyvendinančiosios institucijos pertvarkymas?

Administracinės
sistemos ir jos
pajėgumų vertinimas

•

•

•
•
•
•
•

2.3. Kokie yra dabar funkcionuojančios ŽIPVP 4
prioriteto administravimo sistemos privalumai
ir trūkumai?

•

Administracinės
sistemos ir jos
pajėgumų vertinimas

•
•
•
•

2.4. Ar reikia ir, jei taip, tai kaip turėtų būti
tobulinamos paramos teikimo procedūros?

•

Administracinės
sistemos ir jos
pajėgumų vertinimas

•

•
•
•

Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais ir su projektų
vykdytojais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais.
Antrinių šaltinių apžvalga – aktualių teisės aktų analizė.
Ateities analizės metodai – SSGG, alternatyvų ir rizikų
nustatymas.
Diskusija dėl vertinimo rekomendacijų.
Antrinių šaltinių apžvalga – aktualių teisės aktų analizė;
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Ateities analizės metodai – SSGG, alternatyvų ir rizikų
nustatymas.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais, projektų
vykdytojais;
Projektų vykdytojų apklausa.
Ateities analizės metodai – SSGG, alternatyvų ir rizikų
nustatymas.
Diskusija dėl vertinimo rekomendacijų.

3. uždavinys: Įvertinti ŽIPVP 4 prioriteto tarpinius rezultatus ir tikslų pasiekimo tikimybę
3.1. Kokie yra pasiekti ŽIPVP 4 prioriteto ir
atskirų priemonių rezultatai? Kas planuota ir kas
pasiekta? Ar yra esminių nukrypimų nuo
pirminių tikslų?

•

ŽIPVP 4 prioriteto
priemonių
rezultatyvumo analizė

•
•

•
3.2. Kokie pagrindiniai išorės ir vidaus veiksniai
turėjo įtakos ŽIPVP 4 prioriteto ir atskirų
priemonių rezultatams?

•

ŽIPVP 4 prioriteto
priemonių
rezultatyvumo analizė

•

•
•

•
3.3. Ar reikalingi pakeitimai, kad būtų pasiekti
numatyti kiekybiniai ŽIPVP 4 prioriteto ir atskirų
priemonių rezultatai? Jei taip, kokie.

•

ŽIPVP 4 prioriteto
priemonių
rezultatyvumo analizė

•
•

•
•
•
3.4. Koks yra kiekvienos ŽIPVP 4 prioriteto
priemonės įgyvendinimo efektyvumas?

•

ŽIPVP 4 prioriteto
priemonių efektyvumo
analizė

•

•
•

Literatūros apžvalga

Antrinių šaltinių apžvalga: stebėsenos informacijos ir
rodiklių pasiekimo analizė pagal priemones.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais, projektų
vykdytojais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Antrinių šaltinių apžvalga: atliktų ŽIPVP 4 prioriteto
vertinimų analizė, stebėsenos informacijos ir rodiklių
pasiekimo analizė pagal priemones.
Prielaidų / rizikų nustatymas ir įvertinimas.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais; projektų
vykdytojais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Antrinių šaltinių apžvalga: stebėsenos informacijos ir
rodiklių pasiekimo analizė pagal priemones.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais, projektų
vykdytojais.
Projektų vykdytojų apklausa.
Ateities analizės metodai – SSGG, alternatyvų ir rizikų
nustatymas.
Diskusija dėl vertinimo rekomendacijų.
Antrinių šaltinių apžvalga: stebėsenos informacijos ir
rodiklių pasiekimo ir finansinių duomenų analizė pagal
priemones, kaštų efektyvumo nustatymas.
Projektų vykdytojų apklausa.
Interviu su institucijų, atsakingų už ŽIPVP 4 prioriteto
planavimą ir įgyvendinimą, atstovais, projektų
vykdytojais.

Vertinimo metu buvo atlikta antrinių šaltinių analizė. Ji apėmė įvairių
dokumentų, teisės aktų, ataskaitų, jau atliktų tyrimų ir vertinimų, susijusių
su vertinimo objektu, analizę. Toliau išvardijamos svarbiausios analizuotų
šaltinių grupės.
• 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai programavimo ir
įgyvendinimo dokumentai: Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategija, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa ir
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jos priedas, paramos teikimo sąlygos, projektų finansavimo sąlygų
aprašai, projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Veiksmų
programų administravimo ir finansavimo taisyklės, LRV nutarimas dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, kiti dokumentai.
• 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programinio laikotarpio
dokumentai: ES struktūrinių fondų reglamentai, Europos Komisijos
gairės ir kiti susiję dokumentai.
• Lietuvos strateginiai dokumentai ir teisės aktai, aktualūs ŽIPVP 4
prioriteto įgyvendinimui.
• Ankstesnių ŽIPVP 4 prioriteto (ar jo dalių) vertinimų ataskaitos, taip pat
administracinių gebėjimų vertinimų ataskaitos13, kitos aktualios ES
struktūrinės paramos vertinimo ataskaitos14.
• Dokumentai, kuriuose nurodyti reikalavimai, kaip nustatyti ir skaičiuoti
veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklius ir veiksmų
programų prioritetų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, taip
pat ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo stebėsenos rodiklių duomenys.
• Kiti informacijos šaltiniai.
Atliekant vertinimą naudotų šaltinių sąrašas pateikiamas literatūros sąraše.
Apklausa

Vienas svarbiausių atliekant vertinimą taikytų metodų buvo ŽIPVP 4
prioriteto projektų vykdytojų apklausa. Ji vyko per kelis etapus.
• Pirmajame etape buvo sudarytas ir su suinteresuotosiomis pusėmis
suderintas apklausos klausimynas (jis pateikiamas 3 priede).
Klausimyną sudarė visų projektų vykdytojams skirti bendrieji
klausimai ir specialūs klausimai, parengti atsižvelgiant į skirtingus
projektų tipus (kvalifikacijos tobulinimo projektai, valdymo sistemų
projektai, įvairių dokumentų rengimo projektai). Parengtas
klausimynas buvo išbandytas su kelių projektų vykdytojais ir
atsižvelgiant į jų komentarus bei pastabas koreguojamas.
• Antrajame etape buvo sudarytas apklausos respondentų sąrašas ir
vykdyta apklausa internetu. Pagal 2011 m. balandžio 11 d. SFMIS
duomenis ŽIPVP 4 prioriteto projektų sąrašas apėmė 582 projektus.
Apklausai buvo atrinkti tie projektai, kurie buvo vykdomi
įgyvendinimo etape arba baigti įgyvendinti (iš viso 496). Į apklausos
respondentų sąrašą nebuvo įtraukti tų projektų atstovai, kurių
paraiškos dar buvo vertinimo etape arba kurių sutartys nebuvo
sudarytos ar buvo nutrauktos (iš viso tokių projektų buvo 86),
kadangi tokių projektų atstovai nebūtų galėję atsakyti į didžiąją dalį
apklausos klausimų. Apklausa išplatinta 2011 m. gegužės 27 d. ir
vyko iki birželio 22 d. Siekiant padidinti apklausos atsakomumą
respondentams buvo siunčiami priminimai, taip pat skambinama

13

Pavyzdžiui, Viešosios politikos ir vadybos institutas (LR finansų ministerijos užsakymu pagal projektą ES finansuojamų
programų tarpinis / teminis vertinimas 2008–2009 m.). Galutinė teminio administracinių gebėjimų vertinimo ataskaita,
Vilnius, 2008.
14
UAB BGI Consulting, Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas, Vilnius, 2010; UAB
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2 ir 3 uždavinių rezultato
rodiklių įgyvendinimo rodiklių vertinimas. Galutinė ataskaita, 2009 m. gruodis; UAB „PricewaterhouseCoopers“, ESF
finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita, Vilnius, 2011; Viešosios politikos ir
vadybos institutas ir „Ernst&Young“, Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemų ir
procesų analizės bei nustatytos gerosios institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita.
Vilnius, 2009; Viešosios politikos ir vadybos institutas, Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010 m. sausio 29 d.
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telefonu. Iš viso apklausoje dalyvavo 334 respondentai iš 496, o tai
sudaro daugiau negu 67 proc. (žr. 5 lentelę). Daugiausia
respondentų atstovavo rajono savivaldybių administracijoms
(50,9 proc.), ministerijai pavaldžioms institucijoms (20,2 proc.) ir
miesto savivaldybių administracijoms (14,2 proc.).
Apklausos duomenys buvo analizuojami SPSS programa, atliekant
aprašomąją ir statistinę-kauzalinę analizę (ieškant statistiškai reikšmingų
ryšių pagal tokius ryšio matus kaip: Kendall´s tau-b, Cramer´s V).
5 lentelė. Apklausos respondentų pasiskirstymas pagal priemones.

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Priemonės, pagal kurias įgyvendinti projektai

VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“
VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė“
VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“
VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“
VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“
VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“
VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“
VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka“
Iš viso:

Projektų, kurių
vykdytojams
buvo išsiųsti
klausimynai,
skaičius

Atsakiusių
respondentų
skaičius

6

5

1

1

60

50

48

32

1

1

2

2

1

1

76

52

84

58

141

84

6

6

57
9

33
6

4

3

496

334

Atsakomumo
proc.

83,3
100,0
83,3
66,7
100,0
100,0
100,0
68,4

69,0
59,6
100,0
57,9
66,7
75,0
67,3

5 paveikslas. Apklausos respondentų pasiskirstymas pagal atstovaujamą instituciją.

Interviu

Atliekant vertinimą darytas 21 interviu su institucijų, dalyvaujančių ŽIPVP 4
prioriteto planavimo, įgyvendinimo, administravimo procesuose, atstovais,
su valstybės tarnautojais, kuruojančiais ŽIPVP 4 prioritetui aktualias politikos
sritis ir su projektų vykdytojais. Iš viso interviu dalyvavo 29 valstybės
tarnautojai ir kiti darbuotojai. Interviu buvo struktūruoti, atliekami „akis į
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akį“ arba telefonu (vienas interviu). Visų darytų interviu sąrašas pateikiamas
1 priede.
Atvejo studijos

Vertinant buvo atlikta 13 pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones vykdomų
projektų atvejo studijų. Atvejams buvo atrinkta po vieną projektą iš
kiekvienos priemonės, išskyrus priemonę VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos
valdymo tobulinimas“ (vienintelis šios priemonės projektas „Valdymo,
orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ nebuvo atskirai vertinamas dėl interesų
konflikto, nes paslaugų teikėjas dalyvauja įgyvendinant šio projekto veiklas
pagal pasirašytą jungtinę paslaugų teikimo sutartį).
Projektai atvejo studijoms buvo atrinkti pagal šiuos kriterijus:
- projekto įgyvendinimo būklė – pirmenybė teikta besibaigiantiems arba
baigtiems įgyvendinti projektams;
- projekto biudžeto dydis – pirmenybė teikta stambesniems projektams,
tačiau siekta išlaikyti pusiausvyrą tarp stambių ir smulkių projektų;
- paramos gavėjas – pirmenybė teikta biudžetinėms įstaigoms
(Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų ar savivaldybėms) arba
kito teisinio statuso įstaigoms, kurios vyrauja priemonės paramos gavėjų
sąraše;
- projekto finansuojamos veiklos – pirmenybė teikta veikloms, kurios
dažniausiai finansuojamos pagal atitinkamas priemones.
Atrinktų projektų sąrašas pateikiamas 6 lentelėje, o šių projektų vertinimo
rezultatai – 2 priede.

6 lentelė. Atvejo studijoms atrinktų projektų sąrašas.

Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės
tarnybos sistemos stiprinimas“

2.

VP1-4.1-VRM-02-V
„Kvalifikacijos tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse“
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“
VP1-4.1-VRM-07-V
„Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas„

Paraiškos kodas, pareiškėjas

Projekto pavadinimas

VP1-4.1-VRM-01-V-01-001,
Valstybės tarnybos
departamentas prie LR VRM
VP1-4.1-VRM-02-V-01-002,
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija

„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų
analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“
„Lietuvos valstybės tarnautojų,
atstovaujančių Lietuvos interesams Europos
Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“

VP1-4.1-VRM-03-V-01-022,
Valstybinė ligonių kasa prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

„Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių
kasų darbuotojų administracinių gebėjimų
stiprinimas“
„Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
įgyvendinant rajono strateginius tikslus
(baigtas įgyvendinti)“
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
skatinimas“

VP1-4.1-VRM-04-R-91-002,
Molėtų rajono savivaldybės
administracija
VP1-4.1-VRM-06-V-01-001,
Lietuvos Respublikos finansų
ministerija
VP1-4.1-VRM-07-V-01-001,
Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
VP1-4.2-VRM-02-R-21-007,
Kauno rajono savivaldybės
administracija

VP1-4.2-VRM-03-V-01-041,
Jonavos rajono savivaldybės
administracija
VP1-4.2-VRM-04-R-21-001,
Birštono savivaldybės
administracija
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„Partnerystės tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
„Kauno rajono kompleksinės plėtros
dokumentų ir jų valdymo įvertinimo studija
ir savivaldybės 2010–2012 m. strateginio
veiklos plano parengimas“
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos
vidaus administravimo ir veiklos valdymo
gerinimas“
„Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano rengimas (baigtas įgyvendinti)“

Nr.

Priemonės pavadinimas

10.

VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis
Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“

11.

VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“

12.

13.

Paraiškos kodas, pareiškėjas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-004,
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija

VP1-4.3-VRM-01-V-01-031,
Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba
VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų
VP1-4.3-VRM-02-V-01-003,
politikų reformų skatinimas“
Valstybinė visuomenės sveikatos
priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės VP1-4.3-VRM-03-V-01-004,
veiklos reglamentavimo
Lietuvos Respublikos ūkio
tobulinimas, kita verslo aplinka“ ministerija

Ateities analizės
metodai

Projekto pavadinimas
„Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų
reformų analizė siekiant geresnio Europos
Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo
(toliau – Sisteminė sveikatos sektoriaus
vykdomų reformų analizė)“
„Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios
ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje
vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos
veiksnių valdymo tobulinimas“

„Administracinės naštos vertinimas, teisinio
reguliavimo kokybės ir efektyvumo
tobulinimas ir administracinių gebėjimų
stiprinimas geresnio reglamentavimo
kontekste“

Vertinant buvo atlikta SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė
ir valdymo tobulinimo alternatyvų nustatymas. SSGG analizę sudaro vidaus
(stiprybės, silpnybės) ir išorės (galimybės, grėsmės) veiksnių analizė. Šis
metodas leidžia apibendrinti esamos situacijos bei ateities tendencijų
analizę ir formuluoti programos strategiją remiantis strateginiais ryšiais tarp
įvairių veiksnių. Taigi taikant SSGG analizės metodą buvo apibendrintai
įvertintos ŽIPVP 4 prioriteto stiprybės ir silpnybės, nustatytos atlikus
vertinimą. Taip pat įvardytos išorės galimybės ir galimos grėsmės.
Alternatyva yra vienas iš kelių potencialiai įmanomų būdų užsibrėžtiems
tikslams pasiekti. Atlikus ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimą pagal
iškeltus klausimus ir šio prioriteto SSGG analizę, buvo pateikta keletas
alternatyvų (tarp jų status quo), kaip ateityje tobulinti ŽIPVP 4 prioritetą.
Siekiant nustatyti siūlomų alternatyvų veiksmingumą buvo atlikta analizė dėl
kiekvienos alternatyvos galimo teigiamo ir neigiamo poveikio. Atsižvelgiant į
šią analizę buvo parengtos siūlomos vertinimo rekomendacijos.

Suinteresuotųjų šalių
įtraukimas į išvadų ir
rekomendacijų
formulavimą

Vertinimo išvadų pristatymo renginyje (kuris vyko 2011 m. rugsėjo 8 d.) buvo
pritaikytas metodas, įtraukiantis suinteresuotąsias puses į išvadų ir
rekomendacijų formulavimą. Minėtame renginyje buvo pristatyta atlikto
vertinimo rezultatai ir išvados. Po to buvo organizuojamas dalyvių (įvairių
institucijų atstovų) balsavimas dėl siūlomų dešimties rekomendacijų, kurių
kiekviena prieš tai buvo pristatyta ir paaiškinta. Iš viso 31 į renginį iš anksto
užsiregistravusiam asmeniui buvo paskirstyta 18 balsų. Kadangi kai kurie
asmenys nedalyvavo renginyje, o kai kurie balsavo ne visais atvejais, balsų
pasiskirstymas dėl kiekvienos iš rekomendacijų skiriasi. Balsavimo rezultatai
pateikiami 6
Atsižvelgiant į renginyje vykusias diskusijas dėl vertinimo rezultatų, išvadų ir
rekomendacijų, taip pat balsavimo rezultatus (ypač 1, 3, 4 ir 7
rekomendacijas, kurioms pritarimas buvo mažesnis), rekomendacijos buvo
pakoreguotos ir patobulintos (jos pateikiamos ataskaitos pabaigoje). Tokio
metodo taikymas leido sudaryti geresnes prielaidas siūlomų rekomendacijų
priimtinumui ir efektyvesniam įgyvendinimui ateityje.

30

6 paveikslas. Balsavimo dėl rekomendacijų rezultatai.

Šaltinis: Atlikto vertinimo rezultatų pristatymo renginio (kuris įvyko 2011 m. rugsėjo 8 d.) metu vykdyto balsavimo dėl
siūlomų rekomendacijų rezultatai.
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2. VERTINIMO ANALIZĖ
2.1. ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumas
Šioje ataskaitos dalyje analizuojamas ŽIPVP 4 prioriteto tinkamumas.
Techninėje specifikacijoje buvo nurodyti tokie tinkamumo klausimai, į
kuriuos turi atsakyti vertintojai:
− Kaip pasikeitė socialinė-ekonominė situacija ir viešojo
administravimo sektoriaus būklė Lietuvoje lyginant su veiksmų
programų rengimo laikotarpiu?
− Kokie yra (ar planuojami) ES ir nacionalinės teisinės bazės,
strateginių dokumentų pokyčiai, aktualūs ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimui?
− Kaip socialinės, ekonominės ir teisinės aplinkos pasikeitimai veikia
ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimą: (prioriteto ir priemonių tikslo,
uždavinių, paramos sričių aktualumą; finansavimo pakankamumą,
suderinamumą su ES ir nacionaliniais dokumentais)?
− Ar reikalingi ŽIPVP 4 prioriteto pakeitimai siekiant užtikrinti jo tęstinį
tinkamumą ir suderinamumą? Jei reikalingi, tai kokie.
Šios dalies analizė parengta naudojantis tokiais metodais: antrinių šaltinių
analizė, apklausa, atvejo studijos ir interviu.
2.1.1. Socialinės, ekonominės ir teisinės situacijos analizė

2007–2011 m. laikotarpis Lietuvai buvo itin permainingas ir sudėtingas.
Veiksmų programų rengimo laikotarpiu Lietuvoje vyravo spartus
ekonomikos augimas, tačiau jau nuo 2008 m. vidurio Lietuvoje jau buvo
jaučiamas ūkio sektorių augimo lėtėjimas, 2008 m. pabaigoje jis peraugo į
nuosmukį. Dėl natūralaus verslo ciklo lėtėjimo ir pasaulio finansų krizės
poveikio sutriko ekonominė finansų, nekilnojamojo turto ir statybų rinkų
pusiausvyra, o paklausos pokytis ypač paveikė pramonės ir prekybos plėtrą.
Ekonominis nuosmukis 2009 m. virto recesija, kuri Lietuvą paveikė itin
stipriai ir sukėlė daug neigiamų padarinių. Vis dėlto 2010 m. atsigaunant
pasaulio ekonomikai, Lietuvos ekonomika taip pat po truputį ėmė atsigauti.
Socialinė-ekonominė situacija nuosmukio laikotarpiu
Vienas svarbiausių ūkio raidos rodiklių yra BVP augimo lygis. Iki 2007 m.
buvęs spartus BVP augimas (2007 m. net 9,8 proc.), 2008 m. sumažėjo iki
2,9 proc., o 2009 m. nusmuko net iki –14,7 proc. (žr. 7 paveikslą). Tam įtakos
turėjo didelis padėties neapibrėžtumas ir išorinės paklausos smukimas.
Ketvirčio BVP metinis nuosmukis dar išliko ir pirmąjį 2010 metų ketvirtį,
tačiau antrąjį ketvirtį BVP, palyginti su tuo pačiu 2009 metų ketvirčiu, išaugo
1,1 proc. Lietuvos bankas prognozuoja, kad realusis BVP, 2010 m. padidėjęs
1,3 proc., 2011 m. ir 2012 m. didės atitinkamai 3,3 proc. ir 4,1 proc.
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7 paveikslas. Lietuvos bendrojo vidaus produkto indekso pokytis (palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc.)
2004–2010 m. laikotarpiu.
15,0

9,8

10,0

proc. pokytis

7,4

7,8

7,8

5,0

2,9
1,3

0,0

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

-5,0

-10,0

-15,0

-14,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2005–2008 m. laikotarpiu nedarbas – ilgą laiką buvusi svarbi šalies
problema – itin sumažėjo ir 2007 m. buvo tik 4,3 proc. Vis dėlto nuo 2009 m.
nedarbas Lietuvoje gerokai išaugo – iki 13,7 proc. 2009 m. ir iki 17,8 proc.
2010 m. Aukščiausias nedarbo lygis Lietuvoje (18,3 proc.) buvo pasiektas
2010 m. antrąjį ketvirtį. Taip Lietuva pateko tarp didžiausią nedarbo lygį
pasiekusių naujųjų ES šalių narių ir tai tapo viena svarbiausių šalies
socialinių-ekonominių problemų. Vis dėlto Lietuvos darbo rinka ėmė
stabilizuotis, pradėjus mažėti naujų bedarbių srautui15. Nedarbo augimas
padarė didelę įtaką viešojo valdymo sistemai – nedarbo mažinimas ir darbo
vietų kūrimas buvo patvirtintas svarbiausiuoju 2010 m. LR Vyriausybės
prioritetu (žr. toliau).
Dėl itin neigiamų tendencijų šalies ūkyje, didėjančių valstybės išlaidų ir
mažėjančių pajamų ėmė sparčiai didėti valdžios sektoriaus deficitas (žr. 7
lentelę). Visa tai paskatino Vyriausybę imtis viešųjų finansų stabilizavimo
veiksmų – 2008 m. pabaigoje Vyriausybė parengė krizės įveikimo planą,
kuriame buvo numatyta mažinti valstybės išlaidas (numatytas planas – 5,3
milijardų litų), mažinant valstybės tarnautojų atlyginimus, biudžeto
asignavimus asignavimų valdytojų institucijoms, taip pat keičiant mokesčių
tarifus ir taikant kitas priemones. 2008–2009 m. valstybės biudžeto išlaidos
buvo koreguojamos keletą kartų (2008 m. pabaigoje sumažintos
planuojamos 2009 m. išlaidos, o 2009 m. dėl nevykdomo pajamų plano
asignavimai buvo koreguojami du kartus 2009 m. gegužės 7 d. ir liepos 23 d.
įstatymo pakeitimais). Vis dėlto nors apkarpytos išlaidos 2009 m. sudarė
39,9 mlrd. Lt. (palyginti su 41,6 mlrd. Lt 2008 m.), itin sumažėjusios pajamos
lėmė net iki 9,5 proc. BVP išaugusį deficitą, taip pat išaugusią valstybės
skolą. Ji 2009 m. sudarė 29,5 proc. BVP, o 2010 m. dar labiau išaugo (žr. 7
lentelę).

15

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2011 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo registruota 229,2 tūkst. bedarbių, o tai
sudarė 11,1 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Pagal Lietuvos Banką, atsigaunant ekonomikai numatomas
tolesnis nedarbo mažėjimas, tačiau padėtis darbo rinkoje priklausys ne tik nuo bendros ekonominės būklės, bet ir
nuo bedarbių gebėjimo atitikti rinkos poreikius (pvz., keisti kvalifikaciją ar gyvenamąją vietą), nes šiuo metu ypač
daug ilgalaikių bedarbių.
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7 lentelė. Valdžios sektoriaus finansai, to meto kainomis (mln. Lt)

2004 m.
2005 m.
2006 m.
Pajamos, iš viso
19932
23662,2
27432,7
Išlaidos, iš viso
20895,5
24024,2
27804
Valdžios sektoriaus
–963,5
–362
–371,3
deficitas (proc. nuo BVP)
(–1,5 %)
(–0,5 %)
(–0,4 %)
Valstybės skola
12155,3
13276,1
14938,6
(proc. nuo BVP)
(19,4 %)
(18,4 %)
(18 %)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento ir Eurostat duomenys.

2007 m.
33366,4
34367,4
–1001
(–1,0 %)
16698
(16,9 %)

2008 m.
37994,2
41658,4
–3664,2
(–3,3 %)
17374,8
(15,6 %)

2009 m.
31543,9
39942,3
–8727
(–9,5 %)
26983,1
(29,5 %)

2010 m.
32318,8
39055,7
–6705,3
(–7,1 %)
36113,8
(38,2 %)

2009 m. Lietuvos konvergencijos programoje, kuri buvo patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17316,
numatyta, jog svarbiausiasis penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
uždavinys trumpuoju laikotarpiu – suvaldyti ekonomikos krizę ir jos
padarinius, o svarbiausias strateginis vidutinio laikotarpio politikos
uždavinys – toliau konsoliduoti viešuosius finansus ir iš esmės gerinti padėtį
sričių, kurios gali užtikrinti ekonominį proveržį. Ekonominis nuosmukis
išryškino struktūrines šalies biudžeto sudarymo ir vykdymo problemas.
Todėl Finansų ministerija, rengdama 2009 metų Lietuvos konvergencijos
programą, pateikė biudžeto rengimo ir vykdymo sistemos problemų
sprendimo koncepciją17.
Taigi nuo 2007 m., kuomet buvo patvirtinta Lietuvos 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir keturios veiksmų
programos (Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos
skatinimo ir Techninės paramos), šalyje įvyko dideli socialiniai-ekonominiai
pokyčiai. Jie lėmė atitinkamų veiksmų programų nuostatų pakeitimus
2009 m. ir vėliau. ŽIPVP 4 prioritetui numatyto finansavimo pasiskirstymas
tarp priemonių buvo nustatytas 2007 m. gruodžio 19 d. ir 2008 m. liepos
23 d. LR Vyriausybės nutarimais dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos priedo patvirtinimo, tačiau, pasikeitus finansinei padėčiai šalyje,
2009 m. buvo atliktas 20 proc. ŽIPVP 4 prioritetui skirtų lėšų perskirstymas.
Pagrindinis perskirstymas buvo gerokai (nuo 94,6 mln. iki 132 mln. litų)
padidėjęs priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“ finansavimas, siekiant įgyvendinti viešojo sektoriaus
finansų valdymo ir apskaitos reformą valstybės ir savivaldybių lygmeniu.
2010 m. buvo atliktas dar vienas lėšų perskirstymas tarp priemonių, taip pat
panaikinta
priemonė
VP1-4.1-VRM-05-K
„Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų mobilumas“ (žr. 8 lentelę).
2010 m. liepos 1 d. Lietuva (vadovaujančioji institucija) pateikė Europos
Komisijai prašymą peržiūrėti 2007 m. rugsėjo 24 d. patvirtintą (su vėlesniais
keitimais) ŽIPVP18. Peržiūra buvo grindžiama šalyje įvykusiais dideliais
socialiniais ir ekonominiais pokyčiais. Paskutinis Komisijos sprendimas
(K(2011)1591) buvo priimtas 2011 m. kovo 4 d., juo buvo pakeistas
finansavimo planas ŽIPVP 4 prioritetui – vietoj buvusių 169 387 321 eurų,

16

LR Vyriausybės 2010 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 173 „Dėl Lietuvos konvergencijos 2009 metų programos“, Žin., 2010,
Nr. 24-1128.
17
Biudžeto reformos tikslas – pamažu įdiegti tokią biudžeto deficito nustatymo, tvirtinimo, vykdymo stebėjimo ir rezultatų
įvertinimo sistemą, kuri sukurtų maksimalias prielaidas šalyje įgyvendinti apdairią biudžeto politiką, sustiprinti valdžios
sektoriaus finansus, paskatinti šalies ūkio augimą.
18
Atsižvelgusi į Komisijos pateiktas pastabas prašymui, vadovaujančioji institucija pateikė pakeistus ir pakoreguotus
prašymus 2010 m. gruodžio 13 d.
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finansavimas sumažintas iki 162 146 821 eurų (arba 559 860 544 Lt
remiantis LR Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 59519). Be to,
2011 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 46520 buvo patvirtinta
nauja priemonė VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“, kuriai numatytas 6 470 588 Lt
finansavimas. Šiuo metu yra parengti ir derinami priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo ir stebėsenos rodiklių matavimo bei skaičiavimo
metodikos patvirtinimo įsakymų projektai. Kaip buvo teigta 2010 m.
atliktoje 4 prioriteto peržiūroje, jeigu pagal šią priemonę planuojama
sudaryti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) projektus, „ši priemonė
neturėtų būti laikoma prioritetine priemone“21, atsižvelgiant į
bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių projektus
jaunimo politikos srityje, galimybę NVO poreikius integruoti į kitus aktualius
projektus (o ne inicijuoti atskirus projektus), taip pat NVO teikiamą paramą
iš EEE (Europos ekonominės erdvės), Norvegijos ir Šveicarijos finansinių
priemonių (atsakinga Finansų ministerija).
8 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto priemonės ir joms skiriamas finansavimas.
Nr.
Priemonės pavadinimas

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“
VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse“
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-05-K „Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų
22
mobilumas“
VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė“
VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“
VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“
VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo
23
subjektų sistemos tobulinimas“

Skiriamas finansavimas (bendras), Lt

Galiojo
nuo
2008-08-22
23 529 412

Galiojo nuo 2009-1011 iki 2010-01-23
23 529 412

37 647 059

37 647 059

34 155 994

34 155 994

80 211 765

85 529 295

85 529 295

25 882 353

25 882 353

25 882 353

25 882 353

36 470 588

36 470 588

–

–

5 882 353

5 882 353

5 882 353

5 882 353

14 235 932

14 235 932

12 235 933

12 235 933

–

–

–

6 470 588

8 000 000
23 529 412

8 000 000
23 529 412

7 991 555
23 529 412

7 991 555
23 529 412

132 000 000

194 199 146

196 199 146

80 211 765

96 470 588
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Galiojo nuo 201007-30 iki 2011-04-28
22 678 386

Galioja
nuo
2011-07-17
22 678 386

LR Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 595 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.
20
LR Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 465 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo.
21
Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ peržiūra, Vilnius, 2009.
22
2010 m. liepos 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo ši priemonė
panaikinta.
23
Priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ finansavimas dar kartą 2010 m.
buvo padidintas iki 181 402 775 litų pagal 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių
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Nr.

12.
13.
14.
15.
16.

Priemonės pavadinimas

Skiriamas finansavimas (bendras), Lt

VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“
VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos
politikų įgyvendinimas“
VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“
VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“
VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“
Iš viso:

Galiojo
nuo
2008-08-22
84 705 882
23 529 412

Galiojo nuo 2009-1011 iki 2010-01-23
84 705 882
23 529 412

Galiojo nuo 201007-30 iki 2011-04-28
84 705 882
17 566 611

Galioja
nuo
2011-07-17
84 705 882
17 566 611

94 623 529

56 827 158

56 827 158

91 941 176

91 941 176

76 821 415

74 821 415

5 882 353

5 882 353

4 095 145

4 095 145

652 100 638

658 571 226

94 623 529

652 541 814

688 071 226

Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3722). (Pagal keturias redakcijas: įsigaliojusią nuo 2008-08-22, galiojusią nuo 2009-10-11 iki 201001-23, galiojusią nuo 2010-07-30 iki 2011-04-28 ir aktualią redakciją, galiojančią nuo 2010-07-17.)

Bendras lėšų perskirstymas rodo, jog labiausiai padidėjo priemonės „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ finansavimas. Tačiau šią
būtinybę perskirstyti lėmė ne struktūrinių reformų įgyvendinimas, o dėl
finansų krizės sumažėjęs Valstybės investicijų programos finansavimas iš
valstybės biudžeto ir priimtas sprendimas minėtos srities projektus
įgyvendinti decentralizuotu būdu (žr. toliau). Labiausiai sumažėjo priemonės
„Viešųjų politikų reformų skatinimas“ finansavimas: nepaisant vykdomų
struktūrinių reformų socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kitose
politikos srityje ministerijos neteikė projektų, kurių lėšos galėjo būti
panaudotos šioms reformoms įgyvendinti formuojant atitinkamas politikas
(taip pat žr. tolesnę dalį).
Pokyčiai viešojo administravimo sistemoje
Nuo tada, kai buvo patvirtinta ŽIPVP, viešojo administravimo srityje įvyko
daug pokyčių dėl įvairių aplinkybių – ekonominio nuosmukio, pasikeitusios
Vyriausybės, naujų politinių prioritetų ir viešojo valdymo reformos. Daugelis
reformų viešojo administravimo srityje pirmiausia buvo susiję su
penkioliktosios LR Vyriausybės paskyrimu. 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-52 patvirtintoje LR vyriausybės veiklos
programoje buvo numatyti šie svarbiausi darbai valstybės valdymo
pertvarkos srityje:
− strateginio planavimo sistemos pertvarka (naujos Strateginio planavimo
metodikos parengimas);
− Vyriausybės kanceliarijos pertvarkymas į Vyriausybės Strateginio
komiteto patariamąją ekspertinę instituciją, nuo jos atskiriant Ministro
Pirmininko kanceliariją; strateginių veiklos planų skaičiaus sumažinimas
iki ministerijų skaičiaus; bendros sistemos, pagal kurią valstybės
valdymo institucijos atsiskaitys ir bus vertinamos už pasiektus rezultatus
įgyvendinant Vyriausybės prioritetus ir strateginius tikslus;
− teritorinio valdymo pertvarka (apskričių naikinimas, perduodant dalį jų
funkcijų savivaldybėms);
− ministerijų sistemos ir valdymo pertvarka (valstybės institucijų veiklos ir
funkcijų auditų atlikimas; ministerijų valdymo sričių reorganizacija;
ministerijų sistemos pertvarka).

plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, Žin., 2008, Nr. 95-3722. (Aktuali redakcija nuo 2010-04-16 iki 2010-0729.)
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− savivaldos pertvarka.
Tačiau vykdant šiuos darbus ESF lėšos nebuvo naudojamos, išskyrus veiklos
rezultatų stebėsenos sistemos kūrimą pagal projektą „Valdymo, orientuoto
į rezultatus, tobulinimas“, kurį įgyvendina Ministro Pirmininko tarnyba
kartu su Finansų ministerija.
2010 m. vasario 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 165 buvo patvirtinti LR
Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetai:
− darbo vietų kūrimas, nedarbo lygio mažinimas ir ekonomikos
skatinimas;
− valstybės valdymo modernizavimas ir kova su korupcija;
− struktūrinės pertvarkos socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos,
švietimo ir energetikos srityse;
− šalies visuomenės telkimas pažangos vizijai „Lietuva – 2020“ sukurti.
Be valstybės tarnybos modernizavimo, ŽIPVP 4 prioritetui aktualus
struktūrinės pertvarkos prioritetas24, nes šių reformų įgyvendinimas susijęs
su ŽIPVP 4 prioriteto priemone „Viešųjų politikų reformų skatinimas“. Tačiau
pagal šią priemonę finansuojami 7 ministerijoms pavaldžių institucijų ir kitų
valstybės institucijų (o ne ministerijų) projektai, kurie tiesiogiai nėra susiję su
struktūrinėmis reformomis. Nors Ūkio ministerija inicijavo projektą verslą
kontroliuojančių institucijų srityje, kurį planuojama finansuoti pagal minėtą
reformos priemonę, šis projektas labiau atitinka priemonės „Ekonominės
veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ tikslus.
2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 buvo patvirtinti LR Vyriausybės 2011
metų veiklos prioritetai „Kaita, skaidrumas ir teisė pasirinkti modernios ir
saugios Lietuvos labui“. ŽIPVP 4 prioritetui aktualus LR Vyriausybės
prioritetas „Dėl modernios valstybės valdymo siekiant naujos paslaugų
kokybės“. Šioje srityje numatytos tokios kryptys:
− lengvai prieinamos ir kiekvienam žmogui suprantamos informacijos apie
paslaugas užtikrinimas, paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės
gerinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas;
− administravimo paslaugų efektyvumo didinimas ir visuotinis „vieno
langelio“ principo taikymas;
− valstybės valdymo sistemos modernizavimas – už rezultatus atsakingos
ir atskaitingos valstybės tarnybos kūrimas ir rengimasis 2013 metais
pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai;
− struktūrinė sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos sričių
pertvarka, siekiant geresnės paslaugų kokybės.
ŽIPVP 4 prioriteto indėlis įgyvendinant šio prioriteto kryptis yra didesnis, nes
viešųjų paslaugų kokybės projektai (įskaitant „vieno langelio“ principo
taikymą ir IT naudojimą) finansuojami pagal priemonę „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“, o pasirengimas pirmininkauti ES finansuojamas pagal
LESSED projektą, kurį įgyvendina Ministro Pirmininko tarnyba su Užsienio
reikalų ministerija pagal priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos
Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

24

Struktūrinės pertvarkos srityje 2010 m. Vyriausybė iš esmės pritarė „Sodros“ ir pensijų sistemos pertvarkos koncepcijai,
tačiau vėluojama pradėti ilgalaikę reformą šioje srityje. Šiuo metu vykdoma sveikatos priežiūros reforma, kuri apima
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimą. 2009 m. buvo priimti sprendimai dėl aukštojo mokslo reformos.
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Taip pat LR Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetui „Modernus valstybės
valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės“ įgyvendinti patvirtintas Viešojo
administravimo tobulinimo tarpinstitucinis veiklos planas25. Šio plano
atsiradimą lėmė strateginių dokumentų pokyčiai26. Planas galios
pereinamuoju laikotarpiu, kol bus priimta Viešojo valdymo efektyvumo
didinimo 2011–2020 m. programa ir tarpinstitucinis jos įgyvendinimo planas.
Institucinės sandaros reforma
Vienas ŽIPVP 4 prioriteto uždavinių apima viešojo administravimo struktūros
tobulinimą, o šios srities projektai numatyti pagal šio prioriteto priemonę
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Todėl aktuali
Lietuvos institucinės sandaros reforma centriniu valdymo lygmeniu,
prasidėjusi 2009 m. sudarius naują „Saulėlydžio“ komisiją prie LR
Vyriausybės ir atitinkamas komisijas ministerijose. Institucinės sandaros
reformos apima skirtingų institucijų ir įstaigų grupes centriniu ir teritoriniu
lygmeniu.
2009 m. pabaigoje buvo patvirtinta Vykdomosios valdžios institucinės
sandaros koncepcija, kurioje suformuluoti šios sistemos tobulinimo
principai, nustatytos sistemos tobulinimo kryptys27. 2010 m. priėmus
Vyriausybės įstatymo pataisas buvo aiškiau atskirtas politikos formavimas
nuo įgyvendinimo, atitinkamai apibrėžiant ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir
įstaigų prie ministerijų funkcijas. 2009 m. Vyriausybės kanceliarija buvo
pertvarkyta į Ministro pirmininko tarnybą. Taip pat 2009 m. buvo įkurta
nauja Energetikos ministerija, atskiriant energetikos padalinius nuo Ūkio
ministerijos. Po Lietuvos ministerijų vadovų pasikeitimo 2008–2009 m.
prasidėjo struktūriniai pertvarkymai ministerijų lygmeniu.
Po Vyriausybės įstaigų ir jai atskaitingų įstaigų peržiūros 2009 m. buvo
panaikintos kelios įstaigos (pvz., Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės), pasikeitė kelių įstaigų pavaldumas (pvz.,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas tapo įstaiga prie Susisiekimo
ministerijos). Po ministerijų „Saulėlydžio“ komisijų peržiūros įvyko pokyčių
ministerijoms pavaldžių įstaigų lygmeniu. Pavyzdžiui, dvi Aplinkos
ministerijos įstaigos buvo įtrauktos į Aplinkos apsaugos agentūrą, o trys
įstaigos sujungtos į naują įstaigą – Valstybinę miškotvarkos tarnybą.
Šie struktūriniai pertvarkymai taip pat nebuvo finansuojami iš ESF lėšų. Nors
struktūrinės reformos projektai numatyti pagal šio prioriteto priemonę
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (jos projektų
finansavimo sąlygų apraše buvo numatytos tokios galimos finansuoti veiklos

25

LR Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 131 „Dėl viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 15-680.
26
2010 m. buvo baigtas įgyvendinti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010
metų priemonių planas – įvykdytos 32 priemonių plano priemonės (nevykdytos 44 priemonių plano priemonės, nes joms
vykdyti nebuvo gautas finansavimas). 217 plano priemonių buvo nebaigta vykdyti, o didžioji dalis jų vykdomos
įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus (remiantis Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. veiklos ataskaita). Taigi
siekiant užtikrinti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos tęstinumą, buvo parengtas Viešojo
administravimo tobulinimo tarpinstitucinis veiklos planas, į kurį buvo perkeltos minėtos priemonės.
27
LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1511 „Dėl vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo
koncepcijos patvirtinimo“, Žin., 2009, Nr. 138-6075.
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kaip viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos kūrimas;
analizių ir tyrimų atlikimas, veiklos valdymo modelių diegimas, darbuotojų
mokymas ir kt. ), iš šios priemonės daugiausia lėšų skirta finansinio ir veiklos
valdymo sistemoms diegti. Nors struktūros tobulinimas buvo numatytas
Policijos departamento projekte „Policijos valdymo ir organizacinės
struktūros tobulinimas“, projekto vykdytojo sprendimu jis buvo nutrauktas.
Vis dėlto funkcijų peržiūros rekomendacijos, kurios buvo parengtos pagal
„VORT“ projektą 2011 m., gali būti naudojamos tolesnei struktūrinei
reformai (nors tikėtina, jog šios reformos mastas nebus toks intensyvus kaip
2009–2010 m. laikotarpiu).
Be to, dėl institucijų struktūrinių pertvarkymų ar panaikinimo buvo
nutrauktos šių kelių ŽIPVP 4 prioriteto projektų pasirašytos sutartys (žr.
toliau).

• VP1-4.1-VRM-03-V-01-003 „Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaigos tarnautojų ir dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (dėl
institucijos struktūrinių pasikeitimų ir kilusios rizikos nepasiekti
numatytų projekto rezultatų).
• VP1-4.1-VRM-03-V-01-053 „Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (dėl
po projekto sutarties pasirašymo patvirtintos koncepcijos dėl
reorganizacijos, nors iki šiol ši reorganizacija nėra įvykusi dėl
užsitęsusio atitinkamų įstatymų svarstymo).
• VP1-4.2-VRM-03-V-01-001 „Respublikos Prezidento kanceliarijos
veiklos valdymo gerinimas“ (dėl vidinės institucijos reorganizacijos ir
pasikeitusių poreikių).
• VP1-4.3-VRM-01-V-01-022 „Kokybės vadybos sistemos diegimas
pagal LST EN ISO 9001 ir sertifikavimas Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnybos sistemoje“ (dėl įstaigos panaikinimo).

Teritoriniu valdymo lygmeniu 2010 m. buvo įgyvendintas vienas svarbiausių
LR Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos prioritetų – baigta apskričių
reforma (atsisakyta apskrities valdymo organizavimo per apskrities
viršininką, jų atliekamas funkcijas ir įstaigas perduodant valstybės
institucijoms ar savivaldybėms) bei įvykdyta regioninės politikos
įgyvendinimo institucinė pertvarka. Remiantis vertinimo rezultatais,
apskričių reforma esminės įtakos pagal ŽIPVP 4 prioritetą įgyvendinamiems
regioninės plėtros ar teritorijų planavimo dokumentų rengimo projektams
neturėjo. Tie projektai, kurių paramos gavėjai buvo apskričių viršininkų
administracijos, buvo pabaigti iki minėtos reformos, o baigtų projektų
tęstinumas užtikrinamas šiuos projektus perdavus kitoms institucijoms. Kaip
rodo apklausos rezultatai (žr. 8 paveikslą), maždaug 68 proc. respondentų
teigė, jog apskričių reforma nepadarė jokios įtakos vykdomiems projektams.
Tik 5 proc. respondentų teigė, jog ši reforma padarė labiau neigiamą įtaką28.

28

Respondentai pateikė tokius komentarus dėl neigiamos įtakos: dėl regiono lygmens specialiųjų planų įgyvendinimo –
teigta, jog juos turi koordinuoti regiono įstaiga; dėl institucijos „svorio“ ir žinių praradimo regiono plėtrai svarbiose srityse
(t. y. teritorijų planavimo srityje), taip pat prarastų tarptautinių ryšių; dėl sunkumų įgyvendinant regioninius projektus; dėl
sumažėjusių finansinių išteklių planavimui; dėl poreikio keisti mokėjimo grafiką.
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8 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „7.8. Ar įvykdyta apskričių reforma
padarė teigiamą / neigiamą įtaką Jūsų vykdomam projektui ar jo rezultatų tęstinumui
ateityje?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Strateginis valdymas
Siekiant tobulinti veiklos valdymą ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo metu,
aktualūs Lietuvos strateginio planavimo sistemos ir valdymo pokyčiai.
2010 m. rugsėjo 1 d. buvo patvirtinta naujoji Strateginio planavimo
metodikos (SPM) redakcija29. Šioje metodikoje sudarytas naujas strateginio
planavimo sistemos modelis, kurį sudaro ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės
strateginio planavimo dokumentai (žr. 9 paveikslą).
9 paveikslas. Strateginio planavimo sistemos modelis.

Šaltinis: LR Vyriausybės nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312).
(Aktuali redakcija nuo 2010-09-01.)

Taip buvo iš esmės pakeistas Vyriausybės veiklos ir biudžeto planavimas.
Asignavimų valdytojų institucijos savo strateginius veiklos planus (įskaitant
biudžeto programas) pradėjo planuoti pagal Vyriausybės prioritetus ir
valdymo sričių tikslus, kuriems įgyvendinti planuojami reikalingi asignavimai.
Taip pat mažinamas asignavimų valdytojų skaičius30.

29

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Žin., 2002, Nr. 57-2312 (aktuali redakcija
nuo 2010-09-01).
30
Naujoje Biudžeto sandaros įstatymo redakcijoje (LR Biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-47, aktuali redakcija
nuo 2011-01-01) numatytos įstaigų, kurių vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, sąlygos, o kitos
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„VORT“ projekto įtaka Lietuvos teisinei ir strateginei aplinkai

„VORT“ projektas, kuris finansuojamas pagal 4 prioriteto priemonę
„Veiklos valdymo tobulinimas“, padarė įtaką teisinei ir strateginei
aplinkai.
Įgyvendinant
projektą
parengtos
nuostatos
dėl
stebėsenos, vertinimo kriterijų ir biudžeto programų vertinimo
buvo įtrauktos į naująją Strateginio planavimo metodikos
redakciją, finansų ministro įsakymu buvo patvirtina Vertinimo
kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, planuojama patvirtinti
Biudžeto programų vertinimo metodiką. Šie dokumentai skirti
visoms ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie
ministerijų, kitiems asignavimų valdytojams.

Pagal 2005 m. prasidėjusią viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sistemos reformą buvo siekiama pereiti prie
buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą31. Šiai reformai
įgyvendinti dėl pasirinkto decentralizuoto požiūrio į informacinių sprendimų
kūrimą buvo skirta didelė ŽIPVP 4 prioriteto lėšų dalis.

Finansų valdymo ir apskaitos sistemų projektai
Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą buvo atsisakyta alternatyvos
centralizuotai kurti visoms savivaldybėms aktualius finansų
valdymo ir apskaitos sprendimus (per Lietuvos savivaldybių
asociaciją). Dėl masto ekonomijos tai būtų leidę sutaupyti apie
keliolika milijonų litų. Be to, įgyvendinus daug skirtingų projektų
skirtingų sprendimų aptarnavimas ir jų tobulinimas irgi bus
brangesnis, taip pat bus reikalinga užtikrinti skirtingų informacinių
sprendimų suderinamumą. Tai neatitinka pažangių užsienio šalių
tendencijos remiantis valdysenos modeliu teikti bendrąsias
paslaugas (angl. shared services) naudojant centralizuotas ir
konsoliduotas sistemas bendrųjų funkcijų srityje. Galimybė pereiti
prie bendrųjų paslaugų teikimo apskaitos reformos buvo mažai
išnaudota (geras pavyzdys yra Jonavos rajono savivaldybė, kurioje
buvo centralizuota buhalterinė apskaita (žr. projekto „Jonavos
rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir
veiklos valdymo gerinimas“ atvejo studiją). Taip pat geras
pavyzdys yra Finansų ministerijos projektas „Finansų ministerijos
finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos kūrimas ir
diegimas“, kurio informacinį sprendimą įgyvendinant apskaitos
reikalavimus be Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų galės
naudoti iki 30 kitų biudžetinių įstaigų ir joms pavaldžių įstaigų.

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Pokyčiai valstybės tarnyboje aktualūs dėl ŽIPVP 4 prioriteto uždavinio
„tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius
gebėjimus valstybės tarnyboje“. Iki nuosmukio (2004–2008 m.) buvo itin

biudžetinės įstaigos biudžeto lėšas gali gauti iš asignavimų valdytojui, kuris įgyvendina tos įstaigos savininko teises ir
pareigas, patvirtintų asignavimų.
31
LR Vyriausybė 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1065 patvirtino Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo koncepciją, o 2007 m. birželio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymas. Viešojo sektoriaus subjektai turėjo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal naujus reikalavimus
nuo 2010 m. sausio 1 d.
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išaugęs valstybės tarnautojų skaičius – nuo 20302 iki 30144 (50 proc.). Dėl
sumažėjusių valdžios pajamų 2008–2012 m. Vyriausybė buvo priversta
mažinti darbo užmokesčio fondą ir valstybės tarnautojų skaičių – per dvejus
veiklos metus darbo užmokesčio fondas centrinėse valdžios institucijose
sumažėjo 23,1 proc., jose panaikinta 13 proc. realių etatų.
Sunkumai dėl žmogiškųjų išteklių yra vienos didžiausių 4 prioriteto
finansuojamų projektų įgyvendinimo problemų (žr. tolesnę vertinimo dalį).
Nors etatų skaičiaus mažinimas ir ribotos galimybės priimti į darbą naujus
valstybės tarnautojus darė bendrą nedidelę neigiamą įtaką šio prioriteto
įgyvendinimui, valstybės ir savivaldybių institucijos neišnaudojo galimybės
ESF lėšas panaudoti darbuotojų, kurie vykdytų projektų veiklas, įdarbinimui
ar netgi valstybės tarnautojų pritraukimui vykdyti tam tikras veiklas (išskyrus
tokias institucijas kaip VVTAT ar VTD; žr. atvejo studijas 2 priede).
Atsižvelgiant į ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“, aktualūs valstybės tarnybos pokyčiai sisteminiu lygmeniu.
2010 m. Vyriausybės veiklos prioritetų dokumente numatytu valstybės
tarnybos modernizavimo prioritetu siekiama valstybės tarnybos modelį
papildyti postų sistemos, kontraktinio ir projektinio valdymo elementais, o
valstybės tarnautojų veiklos vertinimą ir motyvavimą susieti su konkrečiais
jų veiklos rezultatais. 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 715 buvo patvirtinta
Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija32. Įgyvendinant Valstybės tarnybos
tobulinimo koncepciją pakeista Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių
suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės bei
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai, siekiant
valstybės tarnautojų veiklos vertinimą ir motyvavimą susieti su konkrečiais
jų veiklos rezultatais. Tačiau šie pokyčiai nebuvo finansuoti iš ESF, nepaisant
poreikio geriau sudaryti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo reformą ir ją
įgyvendinti (teikiant informaciją, patarimus ir mokymo paslaugas).
Tobulinant valstybės tarnautojų mokymo sistemą buvo parengta Valstybės
tarnautojų mokymo 2011−2013 metų strategija33, kuria nustatomi
prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai ir prioritetinės valstybės
tarnautojų mokymo grupės. Be to, buvo pakeistos ir nauja redakcija
išdėstytos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklės34. Šie
pokyčiai aktualūs dėl ŽIPVP 4 prioriteto finansuojamų mokymo priemonių,
kurios buvo sudaromos atsižvelgiant į tuo metu galiojusią Valstybės
tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategiją. Remiantis ŽIPVP 4 prioriteto

32

Pagal šį dokumentą numatoma keisti egzistuojančią atlygio sistemą, susiejant ją su veiklos rezultatais ir sustiprinti
individualią tarnautojų atsakomybę už atliktus darbus. Taip pat pagal minėtą koncepciją 2011 m. buvo parengta nauja
Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, kuri svarstoma LR Vyriausybėje. Pagal šį įstatymą planuojama siaurinti valstybės
tarnybos apimtį, keičiama valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo tvarka, diegiama nauja valstybės tarnautojų darbo
apmokėjimo tvarka, numatoma aukštesnioji (vadovų) valstybės tarnyba.
33
LR Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos
patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 6-230.
34
Šiomis taisyklėmis buvo supaprastintos valstybės tarnautojų mokymo planavimo procedūros, numatytas mechanizmas,
kaip valstybės tarnautojų mokymo programas pripažinti negaliojančiomis, nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai mokymo
programas vertinantiems recenzentams, sugriežtinta valstybės tarnautojų mokymo kokybės priežiūra, numatyta galimybė
valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigoms ir fiziniams asmenims, teikiantiems mokymo paslaugas valstybės
tarnautojams, mokyti valstybės tarnautojus ne tik pagal visą mokymo programą, bet ir pagal atskirus mokymo programos
modulius, išduodant tai patvirtinantį dokumentą. Nustatyta privaloma mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų
apklausa apie mokymo kokybės vertinimą.
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aprašymu, iš ESF finansuojamai mokymai tikslinės grupės atstovams turi
suteikti pagrindinių ir bendrųjų kompetencijų tokiose srityse kaip strateginių
tikslų įgyvendinimas, dalyvavimas ES sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo
užtikrinimo procesuose, profesinei etikai ir korupcijos prevencijai, darbinių
ES kalbų mokymuisi ir kompiuteriniam raštingumui. Patvirtinus naująją
mokymo strategiją, šiek tiek pasikeitė ir valstybės tarnautojų mokymo
prioritetai, pavyzdžiui, darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio
raštingumo įgūdžių stiprinimas nebėra prioritetas, tačiau pabrėžiami tokie
tikslai kaip „tobulinti vadovavimo gebėjimus, stiprinti lyderiavimo, vadybinę
ir valdymo kompetenciją“ ar „tobulinti valstybės tarnautojų, teikiančių
paslaugas gyventojams, atitinkamus gebėjimus ir įgūdžius“. Kadangi ŽIPVP 4
prioriteto mokymų priemonės atspindi ankstesnės mokymo strategijos
tikslus, pagal jas vykdomų projektų aktualumas šiuo atžvilgiu yra sumažėjęs.
Paminėtina, jog šiuo metu kai kurie mokymo projektai yra sustabdyti,
siekiant užtikrinti jų atitikimą naujajai strategijai. Be to, planuojama pakeisti
mokymo priemonių aprašus.

Kiti aktualūs pokyčiai
Kadangi iš ŽIPVP 4 prioriteto finansuojami teritorijų planavimo dokumentai,
aktualūs teritorijų planavimo sistemos pokyčiai. 2010 m. lapkričio 12 d.
Vyriausybei buvo pateiktas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymas, tačiau jam dar nebuvo pritarta. Be to, Vyriausybė
patvirtino Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos
aprašą. LR vidaus reikalų ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu buvo
įsteigtas Regionų plėtros skyrius (su poskyriais apskrityse), į kurį iš apskričių
viršininkų administracijų nuo 2010 m. liepos 1 d. perkelti valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Galiausiai, atsižvelgiant į ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, aktualūs jaunimo
politikos pokyčiai. 2008–2012 m. LR Vyriausybės programoje numatytas
Jaunimo politikos skyrius, o siekiant plėtoti jaunimo politiką savivaldybėse,
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2010 m. buvo patvirtinta
Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 m. programa35. Taip pat
2010 m. gruodžio 1 d. buvo patvirtinta36 Nacionalinė jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros programa, kurios tikslas – sukurti palankią aplinką
(sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje37. Prie
jaunimo politikos tikslų pasiekimo prisideda pagal ŽIPVP 4 prioritetą
įgyvendinami du projektai jaunimo politikos srityje.

35

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl jaunimo politikos plėtros
savivaldybėse 2010–2012 metų programos patvirtinimo“, Žin., 2010, Nr. 70-3476.
36
LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros
programos patvirtinimo“, Žin., 2010, Nr. 142-7299.
37
Šios programos įgyvendinimo 2011–2013 m. priemonių plane numatoma: plėtoti neformalųjį ugdymą, siekiant
formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracijos; ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą
jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę; sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir
kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą
veiklą.
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2.1.2. Priemonių ir projektų tinkamumas

ŽIPVP 4 prioriteto
projektų planavimas

Vertinant ŽIPVP 4 prioriteto priemonių ir pagal jas vykdomų projektų
tinkamumą, svarbu aptarti šių projektų planavimo tvarką. ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimas vyksta per kelis etapus (remiantis LR Vyriausybės nutarimu
dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo38). Šie
etapai pavaizduoti 10 paveiksle.
• Pirmiausia vyksta ŽIPVP 4 prioriteto projektų planavimo etapas. Tuo metu
sudaromi valstybės ir regionų projektų sąrašai (pagal šį prioritetą
projektai nėra atrenkami konkurso būdu). Regionų projektus planuoja
regionų plėtros tarybos, vadovaudamosi atitinkamo regiono plėtros
planu39. Už valstybės projektų planavimą yra atsakinga Vidaus reikalų
ministerija (LR VRM Regioninės politikos departamentas, dalyvauja ir kiti
struktūriniai padaliniai – LR VRM Viešojo valdymo politikos
departamentas ir Valstybės tarnybos departamentas prie LR VRM).
• Suplanavus valstybės ir regionų projektus ir paskelbus kvietimus teikti
paraiškas, pareiškėjai teikia projektų paraiškas. Jas vertina ESFA40.
• Atlikus projektų paraiškų vertinimą, priimamas sprendimas dėl projektų
finansavimo ir su pareiškėjais pasirašomos projektų finansavimo ir
administravimo sutartys.
Pažymėtina, kad veiksmų programų priemonėms, įgyvendinamoms
naudojant regionų atrankos būdą, buvo nustatomas paramos regionui
limitas – veiksmų programų prieduose nustatyta ES fondų lėšų dalis, skirta
regiono projektams įgyvendinti 2007–2010 ir 2011–2013 metais pagal
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę, pagal kurią
planuojami regionų projektai.

38

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2008, Nr. 4132.
39
Regionų tarybų sekretoriatai informuoja savivaldos institucijas apie kvietimus teikti projektinius pasiūlymus (jie yra
panašūs į paraiškos formą, tačiau siauresnės apimties). Regiono plėtros taryba, vadovaudamasi dokumentuose ir teisės
aktuose nustatytomis taisyklėmis bei įvertinusi regiono projektų reikšmę regiono plėtrai, atrenka regiono projektus,
kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų valstybės biudžeto lėšų. Viena iš svarbiausių sąlygų, kad projektas būtų įtrauktas į
regiono projektų sąrašą – jis turi būti nurodytas savivaldybės ar regiono strateginiuose dokumentuose. Viena regioninio
planavimo problemų yra ta, kad nėra pakankamai reglamentuota, kaip turi būti tikrinami projektiniai pasiūlymai regiono
plėtros tarybos sekretoriate (kiekvienas regionas tvirtina savo tvarką). Dėl to sekretoriatai susiduria su neaiškumu, kiek
detaliai ir giliai jie turi tikrinti projektinius pasiūlymus jų apibendrinimo metu. Gavusi regioninių projektų sąrašą tarpinė
institucija skelbia kvietimus teikti paraiškas, kurios teikiamos įgyvendinančiajai institucijai. Rengiant paraišką regionų
projektų planavimo būdu turi būti remiamasi projektiniu pasiūlymu.
40
ŽIPVP 4 prioriteto atveju atliekami tik administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimai, nes naudos ir
kokybės vertinimas taikomas tik konkurso būdu atrenkamiems projektams.
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10 paveikslas. ŽIPVP 4 prioriteto priemonių įgyvendinimo procedūros.

Šaltinis: parengta autorių.

Jau anksčiau atliktuose vertinimuose41 buvo nustatyta, jog ŽIPVP 4 prioriteto
projektai buvo planuojami „iš apačios aukštyn“, todėl trūko sisteminio
koordinavimo ir nustatytų prioritetų. Atliktame Valstybės projektų
planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir
planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinime buvo nustatyta,
kad taikant valstybės projektų planavimo tvarką VRM administruojamoms
priemonėms „nebuvo pasinaudota galimybe nustatyti prioritetus ir
kontroliuoti viešojo administravimo plėtros politikos turinio, koordinuojant
temines sritis ir įgyvendinant integruotus projektus“42, taip pat suplanavus
projektus visam 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, nebuvo sudaryta
galimybių lanksčiai reaguoti į papildomus institucijų poreikius ir
besikeičiančius Vyriausybės prioritetus.
Remiantis 2010 m. atliktu vertinimu dėl regionų projektų planavimo ir
įgyvendinimo sistemos43, dažnai susiduriama su problema dėl prastos
regioninių projektų paraiškų kokybės. Ją lemia keletas priežasčių. Pirmiausia
susiduriama su dideliu krūviu, nes savivaldybių institucijoms dažnai tenka
per trumpą laiką parengti keletą regiono planavimo paraiškų (be to, sunku
jas parengti taip, kad atitiktų projektinį pasiūlymą). Kita vertus, nors teisės
aktuose nurodyta, kad patvirtintas regionų projektų sąrašas negali būti
laikomas galutiniu sprendimu projektą finansuoti, dažnai pareiškėjai mano,
jog jų projektas tikrai bus finansuotas, todėl sumažėja pareiškėjų motyvacija
kuo kokybiškiau suplanuoti projektą ir parengti jo paraišką. Todėl
įgyvendinančiosios institucijos susiduria su dideliais sunkumais, kol paraiška
pakoreguojama taip, kad atitiktų administracinės atitikties ir tinkamumo
finansuoti kriterijus. Šią problemą patvirtina ir per šį vertinimą daryti
interviu su ESFA atstovais – teigta, jog pagal ŽIPVP 4 prioriteto teikiamos
paraiškos dažnai yra nepakankamai aukštos kokybės, todėl tenka teikti daug
pastabų dėl jų koregavimo. Pasak pašnekovų, paraiškų kokybės trūkumas
susijęs su dažnai pasitaikančiu pareiškėjų požiūriu, kad ESF fondo lėšos jau
yra numatytos jų atstovaujamoms institucijoms, todėl nematoma reikalo
daug investuoti į teikiamų paraiškų turinio kokybę.

41

Viešosios politikos ir vadybos institutas, Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų
programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010; Viešosios politikos ir
vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto peržiūra, 2009.
42
Ten pat.
43
UAB „BGI Consulting“, Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas, Vilnius, 2010.
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Aplinkos veiksnių įtaka ŽIPVP 4 prioriteto planavimui

Planuojant ŽIPVP 4 prioriteto priemones susidurta su kokybiškų
strateginių dokumentų, papildytų projektų ir jų vykdytojų
sąrašais, stoka, politikos įgyvendinimo agentūrų ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo bei koordinavimo trūkumu.
Be to, ŽIPVP 4 prioriteto priemonių planavimui pasikeitusi politinė
aplinka turėjo nedidelę įtaką. Nors dauguma valstybės projektų
sąrašų pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones buvo tvirtinami
2009 m., jau dirbant 2008–2012 m. Vyriausybei, projektai
prioritetinėse Vyriausybės srityse į šiuos sąrašus nebuvo įtraukti.
Kadangi
Vidaus
reikalų
ministerijos
administruojamose
priemonėse
valstybės
projektų
sąrašai
sudaromi
visam
programavimo laikotarpiui, buvo sudėtinga finansuoti papildomus
poreikius, tokius kaip apskričių reforma ar valstybės biudžeto
reforma.

Šaltinis: 2010 m. sausio 29 d. Viešosios politikos ir vadybos institutas, Valstybės projektų planavimo,
taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo
vertinimas. Galutinė ataskaita.

Projektų tipai

Išanalizavus iš ŽIPVP 4 prioriteto finansuojamų projektų sąrašą44, 9 lentelėje
pateikiamas šių projektų pasiskirstymas pagal jų tipus (struktūriniai,
mokymo, valdymo sistemų, kiti projektai).
− Ministro Pirmininko tarnybai, kuri vykdo 5 projektus45, būdingas visų
projektų tipus apimantis derinys – daroma įtaka visiems su
administraciniais gebėjimais susijusiems veiksniams. Seimas ir Seimui
atskaitingos institucijos vykdo iš viso 12 projektų (maždaug po 1–2
projektus kiekviena institucija)46.
− Projektų nevykdo tokios Seimui atskaitingos įstaigos, kurios atsakingos už
ekonominės veiklos reguliavimą (pvz., Konkurencijos taryba ar Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės komisija), nepaisant nepakankamų šių
įstaigų administracinių gebėjimų47.
− Ministerijos iš viso vykdo 44 projektus. Vidutiniškai viena ministerija
vykdo nuo 2 iki 7 projektų48. Ministerijos vykdo tik vieną struktūrinį
projektą („Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas“, už
kurį atsakinga Finansų ministerija). Palyginti su kitomis institucijomis,

44

2011 m. rugpjūčio 3 d. duomenimis, išskyrus projektus pagal dokumentų rengimo priemones „Regioninės plėtros
tobulinimas“ ir „Teritorijų planavimas“.
45
„VORT“ (Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas), LESSED (Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas),
BVP (Bendrojo vertinimo modelio įdiegimas MPT), mokymo, valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimo projektus. Du projektai
(„VORT“ ir LESSED) yra skirti visai sistemai.
46
Šiuo požiūriu išsiskiria Valstybės kontrolė, įgyvendinanti 3 projektus. Projektų, kuriuos vykdant diegiamos valdymo
sistemos, įgyvendinama vidutiniškai po 1 (išskyrus Valstybės kontrolę, kuri, kaip jau minėta, tokių projektų vykdo 3). Taip
pat įgyvendinama maždaug po 1 mokymų projektą.
47
„Delfi“, D. Korsakaitė, VKEKK būklė – apgailėtina, 2011 m. rugpjūčio 2 d.
<http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=48169931>.
48

Daugiausia projektų vykdo Finansų (7), Vidaus reikalų (7), Sveikatos apsaugos (6) ir Ūkio (4) ministerijos. Mažiausiai – po
1 projektą – vykdo Energetikos, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijos. Ministerijos dažniausiai vykdo projektus pagal
priemones „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, „Valstybės institucijų ir įstaigų kvalifikacijos
tobulinimas“; paprastai projektuose pagal šias priemones yra diegiamos valdymo sistemos. Ministerijos valdymo
sistemų / priemonių projektų įgyvendina po 1–2. Šiuo požiūriu išsiskiria Vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina 6 tokius
projektus, Finansų ministerija (įgyvendina 5), Sveikatos apsaugos ministerija (4), Ūkio ministerija (3). Mokymų projektų
ministerijose įgyvendinama po 1, išskyrus Užsienio reikalų ministeriją, kuri vykdo 2 tokius projektus.
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ministerijos vykdo gana daug sisteminių projektų, kurie apima visas tam
tikro valdymo lygmens ar srities institucijas. Daugiausia sisteminių
projektų įgyvendina Vidaus reikalų (6), Finansų ministerija (5) ir Ūkio
ministerija (4)49.
− Vyriausybės įstaigos ir jai atskaitingos institucijos vykdo iš viso 8
projektus50. Tačiau 7 Vyriausybės ar jai atskaitingos įstaigos nevykdo nė
vieno ESF finansuojamo projekto (įskaitant kelias įstaigas, atskaitingas už
ekonominės veiklos reguliavimą). Ministerijoms pavaldžios institucijos ir
įstaigos iš viso įgyvendina 81 projektą. Kiekviena tokia institucija
vidutiniškai įgyvendina po 1–2 projektus51. Net 4 tokius projektus vykdo
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,
atsakingas už valstybės tarnybos politikos įgyvendinimą, kurio projektų
derinys apima struktūrinius, mokymo ir valdymo sistemų projektus (tai
sudaro prielaidas pakeisti šios įstaigos ir visos sistemos gebėjimus, jeigu
projektai būtų sėkmingai įgyvendinti).
− Rajonų savivaldybių administracijos iš viso vykdo 81 projektą. Viena
rajono savivaldybė vidutiniškai vykdo po 1–3 projektus. Rajonų
savivaldybės sisteminių projektų nevykdo: projektai skirti tik šių rajonų
savivaldybių poreikiams patenkinti52. Miestų savivaldybių administracijos
vykdo iš viso 37 projektus. Viena miesto savivaldybė dažniausiai vykdo po
2–3 projektus (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, kuri vykdo 4)53.
− Teisminės valdžios institucijos vykdo iš viso 6 projektus. Daugiausia jų
vykdo Nacionalinė teismų administracija (3), mažiausiai – Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas (1). Teisminės institucijos vykdo po 1
mokymo, po 1–2 valdymo sistemų diegimo projektą. Sisteminius
projektus (kurių yra 2) vykdo tik Nacionalinė teismų administracija.

49

Visos kitos ministerijos arba nevykdo sisteminių projektų (Energetikos, Kultūros, Susisiekimo, Teisingumo, Žemės ūkio
ministerijos), arba vykdo po 1 ar 2 tokius projektus (Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir
mokslo, Užsienio reikalų ministerijos).
50
Viena institucija vykdo po 1 projektą, išskyrus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, kuri įgyvendina 2 projektus.
Paprastai įgyvendinamas 1 mokymo projektas. Reta vyriausybės įstaiga ar jai atskaitinga institucija įgyvendina projektą,
kuriuo diegiama nauja valdymo sistema: tik Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba turi po 1 tokį projektą. Sisteminius projektus vykdo tik Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba (2 projektai).
51
Muitinės departamentas, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybinė
ligonių kasa, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė visuomenės priežiūros tarnyba vykdo po 3 projektus, Valstybės
tarnybos departamentas – net 5. Paprastai vykdoma po 1–2 valdymo sistemų projektus (Valstybės tarnybos
departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos tokių projektų įgyvendina net 4), po 1 mokymų projektą. 4 iš visų
ministerijoms pavaldžių institucijų vykdomų projektų yra struktūriniai: 1 įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos (žr. 1 atvejo studiją), 2 įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (žr. 6 atvejo studiją), 1 – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (tačiau buvo priimtas
sprendimas jį nutraukti). Dauguma ministerijoms pavaldžių institucijų sisteminių projektų arba nevykdo, arba vykdo po 1.
Šiuo požiūriu išsiskiria Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (Švietimo ir mokslo ministerijos biudžetinė įstaiga),
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos: šios institucijos vykdo po 2 sisteminius projektus.
52
Daugiausiai projektų – po 3 – vykdo Alytaus, Jurbarko, Kauno, Panevėžio, Lazdijų, Plungės, Šalčininkų, Šiaulių, Švenčionių,
Tauragės, Utenos, Varėnos, Vilniaus rajonų savivaldybių administracijos. Rajonų savivaldybės įgyvendina maždaug po 1
mokymų projektą (išskyrus Švenčionių rajono savivaldybės administraciją, kuri įgyvendina 2), taip pat maždaug po 1–2
valdymo sistemų projektus (Kupiškio, Molėtų, Šakių, Zarasų rajonų savivaldybių administracijos tokių projektų išvis
nevykdo). Pastarieji projektai yra kur kas didesnės vertės negu prieš tai minėtieji.
53
Miestų savivaldybės vykdo maždaug po 1 projektą, kuriais yra diegiamos valdymo sistemos. Tiesa, Šiaulių ir Vilniaus
miestų savivaldybės tokių projektų įgyvendina po 2. Mokymų projektų miestų savivaldybės įgyvendina po 1–2.
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9 lentelė. Projektų tipų pasiskirstymas pagal institucijų tipus.
Institucijos tipas

Projektų
skaičius

Vidutinis
projektų
skaičius

Struktūrinių
projektų*
skaičius

Mokymo
projektų
skaičius

LR Ministro Pirmininko tarnyba
LR Seimas ir Seimui atskaitingos
institucijos ar įstaigos
Vyriausybės įstaigos ar Vyriausybei
atskaitingos institucijos / įstaigos

5
12

5
1–2

1
–

1
5

Valdymo
sistemų /
priemonių
projektų
skaičius
2
7

Kiti
projektai

8

1

–

5

3

–

2

Ministerijos
Ministerijoms pavaldžios
institucijos / įstaigos
Rajonų savivaldybės
Miestų savivaldybės
Teisminės valdžios institucijos
Viešosios įstaigos
Iš viso:

44
81

2–7
1–2

1
4

12
33

29
45

3
–

23
24

82
37
6
2
277

1–3
2–3
–
1
–

–
–
–
1
7

29
13
3
–
101

53
24
3
1
167

–
–
–
–
4

–
–
2
1
54

1
–

Visoms
institucijoms
skirtų projektų
skaičius (nuo
visų projektų)
2
–

Šaltinis: parengta pagal 2011 m. rugpjūčio 3 d. ŽIPVP 4 prioriteto projektų sąrašą, pateikiamą <www.esparama.lt>.
Pastaba: *Kurie apima institucinę sandarą, bendradarbiavimą, teisės aktų sistemą ir t. t.

Per vertinimą atliktos apklausos rezultatai atskleidžia, kad dažniausiai
įgyvendinant projektus buvo vykdomos mokymų veiklos (susijusios su
mokymų rengimu ir organizavimu), rengti teritorinio planavimo dokumentai,
įvairios studijos, tyrimai54 bei įvairūs strateginiai ir kitų tipų dokumentai (žr.
11 paveikslą). Taip pat gana dažnai buvo taikytos tokios veiklos kaip valdymo
sistemų / modelių kūrimas ir diegimas. Šie rezultatai atspindi tai, kad
daugiausia projektų buvo vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo,
dokumentų rengimo (strateginių ir teritorinio planavimo) ir valdymo sistemų
priemones.
11 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „2.7. Kokias pagrindines remiamas veiklas vykdote (vykdėte /
vykdysite) įgyvendinant projektą?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

54

Tyrimai ir studijos nagrinėjamos vertinimo „Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas“ ataskaitoje, kurią 2011 m. parengė Viešosios politikos ir vadybos
institutas Finansų ministerijos užsakymu.
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Apklausos duomenimis (žr. 12 paveikslą), didžiausią įtaką formuluojant
projektų idėjas (tikslus, uždavinius, pagrindines veiklas, rezultatus) turėjo
institucijų darbuotojų idėjos (taip teigė apie 50 proc. respondentų), taip pat
institucijų vadovų idėjos (39 proc.) ir Lietuvos įstatymais bei kitais teisės
aktais nustatyti reikalavimai (37 proc.). Mažiausiai projekto idėjos
formulavimui padarė įtakos rinkos dalyvių (kaip galimų paslaugų teikėjų)
idėjos (4,5 proc. respondentų teigė, kad jie turėjo daugiausia įtakos)55,
viešųjų ar administracinių paslaugų vartotojų nuomonė (7,5 proc.), valdžios
institucijų, kurioms institucija yra pavaldi ar atskaitinga, pavedimai bei idėjos
iš ŽIPVP 4 prioritetą administruojančių institucijų (po 9 proc.).
12 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „3.3. Kas turėjo didžiausios įtakos formuluojant
projekto idėją (tikslus, uždavinius, pagrindines veiklas, rezultatus, t. t.)?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Lietuvos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyti reikalavimai, anot visų
projektų pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“ vykdytojų ir maždaug 57 proc. projektų pagal priemonę
„Teritorijų planavimas“ vykdytojų, buvo vienas iš veiksnių, turėjusių
daugiausia įtakos projekto tikslų formulavimui. Taip pat šis veiksnys
daugiausia įtakos turėjo ir vykdant projektus pagal priemonę „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“: taip teigė beveik 46 proc.
projektų, finansuotų pagal šią priemonę, vykdytojų. Tai susiję su poreikiu
įgyvendinti apskaitos reformos reikalavimus, numatytus Lietuvos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Tai, kad teisės aktų reikalavimai, o ne
aukštesnių valdžios institucijų pavedimai turi daugiau įtakos formuluojant
idėjas rodo, jog ŽIPVP 4 prioritetas nėra nukreiptas į pokyčius formuojant
atitinkamų politikų turinį.
Poreikių atitikimas

Vertinant projektų tinkamumą svarbu nustatyti, kiek jie atitiko projektų
vykdytojų poreikius ir buvo svarbūs, taip pat kokia buvo jų aprėptis. Beveik
40 proc. atliktos apklausos respondentų teigė, jog ŽIPVP 4 prioriteto
priemonės labai atitiko, o maždaug 55 proc. – kad pakankamai atitiko
poreikius stiprinti administracinius gebėjimus bei didinti veiklos efektyvumą
(žr. 13 paveikslą). Aukščiausiųjų valstybės institucijų – LR Seimo ir
ministerijų – poreikius šie projektai kiek mažiau atitiko: tik maždaug 21 proc.

55

Vis dėlto, nors rinkos dalyvių nuomonė nėra laikoma svarbiu veiksniu, formuluojant projektų tikslus, atvejo studijos
rodo, jog skirtingi savivaldybių projektai buvo inicijuoti remiantis potencialių tiekėjų komerciniais pasiūlymais.
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respondentų iš šių institucijų teigė, jog priemonės ir paramos sritys labai
atitiko jų poreikius (nepaisant to, kad ministerijos galėjo planuoti ir vykdyti
projektus, skirtus Vyriausybės prioritetams įgyvendinti; išskyrus priemonę
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“,
pagal kurią projektus daugiausia įgyvendina ministerijos), palyginti su beveik
45 proc. respondentų iš Seimui, Vyriausybei atskaitingų ir ministerijoms
pavaldžių įstaigų ir 40 proc. iš rajonų ir miestų administracijų. Prastesnis
projektų LR Seimo ir ministerijų poreikių atitikimas gali būti siejamas su
neišplėtotu projektų valdymu šiose institucijose (išskyrus Ūkio ministeriją;
žr. toliau). Šiose institucijose taip pat nepakankamai suvokiama, kad
projektai gali padėti formuoti ar koordinuoti politiką tam tikroje valdymo
srityje, kuri yra pagrindinė šių institucijų funkcija.
Atlikta analizė rodo (žr. 14 paveikslą), kad geriausiai projektų vykdytojų
poreikius atitiko projektai, vykdyti pagal šias priemones: „Viešųjų politikų
reformų skatinimas“ ir „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“ (beveik 67 proc. respondentų, vykdžiusių projektus pagal
šias priemones, kurioms finansavimas buvo sumažintas perskirsčius ESF
lėšas, teigė, jog priemonės labai atitiko jų poreikius), „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“56 (atitinkamai maždaug 59 ir
51 proc. apklaustųjų, vykdžiusių projektus pagal šias priemones, teigė, jog
priemonės labai atitiko jų poreikius).
13 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „3.1. Ar ŽIPVP 4 prioriteto priemonės ir
paramos sritys atitinka / atitiko Jūsų atstovaujamos institucijos ar įstaigos poreikį stiprinti
administracinius gebėjimus bei didinti veiklos efektyvumą?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Prasčiausiai poreikius atitiko priemonės „Geresnis ES politikų įgyvendinimas“
(nepaisant to, kad iš šios priemonės finansuojamas LESSED projektas skirtas
pasirengti pirmininkavimui) ir „Teritorijų planavimas“: tik atitinkamai apie 17
ir 26 proc. projektų, finansuotų pagal šias priemones, vykdytojų teigė, kad
priemonės ir paramos sritys labai atitiko jų poreikius stiprinti
administracinius gebėjimus bei didinti veiklos efektyvumą. Šiuos rezultatus
galima interpretuoti taip, jog šių priemonių tikslai labiau susiję su atitinkamų
valstybės politikų (geriau įgyvendinti ES politikas arba prisidėti prie
darnesnės teritorijų plėtros), o ne su organizaciniais tikslais. Tai rodo, kad

56

Šiai priemonei ESF lėšos buvo labiausiai padidintos po perskirstymo.
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tam tikros 4 prioriteto priemonės mažiau susijusios su administracinių
gebėjimų stiprinimu, nes pagal jas finansuojama daug kitų tipų intervencijų.
14 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „3.1. Ar ŽIPVP 4 prioriteto priemonės ir paramos sritys
atitinka / atitiko Jūsų atstovaujamos institucijos ar įstaigos poreikį stiprinti administracinius gebėjimus bei
didinti veiklos efektyvumą?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Vertinant projektus pagal jų aprėptį, apklausos rezultatai atskleidžia, kad
dauguma projektų buvo skirti tik respondentų atstovaujamoms institucijoms
ir (arba) atitinkamiems jų padaliniams (taip teigė beveik 71 proc.
respondentų). Tik maždaug 13 proc. respondentų teigė, kad projektas buvo
skirtas visoms institucijoms centriniu ir (arba) vietos savivaldos lygmeniu. Iki
10 proc. visų apklausos dalyvių teigė, jog projektas buvo skirtas kelioms
tarpusavyje bendradarbiaujančioms arba visoms institucijoms, veikiančioms
atitinkamoje valstybės valdymo srityje (žr. 15 paveikslą). Visų vykdomų
projektų (be dokumentų rengimo projektų) analizė parodė, jog sisteminiai
projektai, skirti visoms atitinkamos valdymo srities institucijoms, sudarė apie
20 proc. (žr. 9 lentelę).
15 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „2.4. Kelių institucijų gebėjimams
tobulinti skirtas šis projektas?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Projektai, skirti tik respondentų atstovaujamoms institucijoms ir (arba)
atitinkamiems jų padaliniams, dažniausiai buvo vykdomi Seimui atskaitingų
institucijų (visi apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai iš šios institucijos
teigė, kad projektas skirtas tik Seimui), rajonų ir miestų savivaldybių
administracijų (taip teigė apie 73 proc. respondentų iš šių institucijų),
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ministerijoms pavaldžių institucijų (taip teigė maždaug 67 proc. apklaustųjų
iš šių institucijų)57.
Projektai, skirti visoms institucijoms centriniu ir (arba) vietos savivaldos
lygmeniu, buvo daugiausia vykdomi aukščiausiųjų valstybės institucijų – LR
Seimo ir ministerijų (taip teigė atitinkamai 40 ir 25 proc. respondentų iš šių
institucijų). Tokio tipo projektai dažniausiai buvo vykdomi pagal šias
priemones: „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, „Bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus skatinimas“, „Ekonominės
veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ (po maždaug
68 proc. respondentų, vykdžiusių projektus pagal šias priemones, teigė, kad
projektai skirti visoms institucijoms centriniu ir (arba) vietos savivaldos
lygmeniu).
Dokumentų rengimo
projektų tinkamumas

Vertinant priemonių „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai
ir savivaldybių strateginiai plėtros planai“ ir „Teritorijų planavimas“ projektų
tinkamumą, apklausos duomenys rodo, jog savivaldybėms šie projektai buvo
gana svarbūs (kad labai svarbūs, teigė 61 proc. šių priemonių respondentų,
kad svarbūs, teigė 38 proc. – žr. 16 paveikslą). Be to, apklausos rezultatai
atskleidžia, jog poreikis šiems projektas buvo gana didelis – respondentai
daugiau žymėjo atsakymus, kad be ESF paramos greičiausiai vis tiek būtų
vykdę tokius projektus, tačiau didelė tikimybė, jog būtų susiduriama su
finansiniais sunkumais (žr. 17 paveikslą).
16 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „7.5. Kaip vertinate strateginę projekto
svarbą Jūsų atstovaujamai institucijai / regionui / rajonui / miestui?“ (n = 112)
Labai svarbus
projektas

60.7%

Svarbus

37.5%

Nėra strategiškai
svarbus

0.9%

Vidutiniškai svarbus

0.9%

Sunku pasakyti

0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

57

Daugiausia projektų, skirtų tik atstovaujamai institucijai ir (arba) atitinkamiems jos padaliniams, buvo vykdoma pagal
priemones „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (taip teigė net beveik 94 proc. šios priemonės respondentų), „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (apie 86 proc. respondentų), „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (apie 80 proc. apklaustųjų iš abiejų tipų institucijų).
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17 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „7.10. Jeigu projektas nebūtų finansuotas ES lėšomis, ar
Jūsų atstovaujama institucija būtų savarankiškai organizavusi ir vykdžiusi tokį pat projektą?“ (n = 107)
Tikrai taip (tokios pat apimties projektas būtų vykdytas
savivaldybės arba kitomis lėšomis)

3.7%

Taip, iš dalies (būtų vykdytos tik svarbiausios projekto veiklos,
atsisakant mažiau svarbių)

23.4%

Greičiau taip, tačiau vėliau (toks projektas būtų vykdomas,
jeigu būtų rasta kitų finansavimo šaltinių)

29.9%

Greičiau ne (mažai tikėtina, jog tokiam projektui būtų numatyti
kiti finansavimo šaltiniai)

29.0%

Tikrai ne (toks projektas tikrai nebūtų vykdytas be ES paramos
lėšų)

Kita

14.0%
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Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Nepaisant šių projektų svarbos savivaldybėms, jie mažai prisideda prie
strateginio ŽIPVP 4 prioriteto tikslo – stiprinti administracinius gebėjimus ir
didinti viešojo administravimo efektyvumą. Pavyzdžiui, regioninės plėtros
tobulinimo priemonės tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą,
gerinti regioninės plėtros planavimą. Teritorijų planavimo priemonės
tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnųjį vystymąsi,
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių
teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Be to, ataskaitos 2.2 dalyje parodyta,
kad šių priemonių administravimo kaštai yra vieni didžiausių, nes projektai
mažos apimties, smulkūs ir sukuria didelę jų administravimo naštą. Taip pat
šių projektų vykdytojai gana prastai vertina įgyvendinant projektą pirktų
išorės paslaugų kokybę (tai ypač aktualu dėl žemesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentų rengimo). Atsižvelgiant į šiuos aspektus kyla
abejonių, ar buvo tikslinga finansuoti šias specifines priemones pagal ŽIPVP
4 prioritetą.
Mokymo projektų
tinkamumas

Pagal apklausos duomenis dažniausiai ŽIPVP 4 prioriteto projektuose
mokymų tikslai buvo pasirenkami nustačius specifinius mokymų poreikius
institucijoje (šį variantą pasirinko 22 proc. atsakiusiųjų į 5.5 apklausos
klausimą), taip pat pagal ŽIPVP 4 prioriteto turinį (16,8 proc.) ir nustačius
darbuotojų žinių trūkumus (14,4 proc.) – žr. 18 paveikslą. Analizuojant
atsakymus į šį klausimą pagal mokymo priemones58, apklausos rezultatai
rodo, kad mokymų tikslai dažniausiai buvo pasirenkami nustačius specifinius
mokymų poreikius institucijoje, darbuotojų žinių trūkumus, taip pat
remiantis Valstybės tarnautojų mokymo strategija. Kuo projektas buvo ar
yra didesnės vertės, tuo dažniau mokymų tikslai ir turinys buvo nustatomi
pagal specifinius mokymų poreikius institucijoje (45 proc. labai didelės
vertės projektų ir tik 8,1 proc. mažos vertės projektų mokymų tikslai buvo
nustatomi tokiu pagrindu). Be to, mokymai pagal mokymų priemones
dažniau buvo formuluojami remiantis Valstybės tarnautojų mokymo
strategija negu mokymai pagal kitas priemones, kurių projektuose buvo
vykdomos mokymų veiklos.

58

„Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“, „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
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18 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „5.5. Kokiu pagrindu remiantis buvo suformuluoti mokymų
tikslai ir turinys?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Pastaba: Atsakymai „Kita“ – modelio diegimo bei informacinės sistemos naudotojų mokymai, mokymai organizuoti
ESF, mokyta naudoti įdiegtas sistemas ir metodikas, pagal anksčiau parengtas mokymų programas, pagal EK
iniciatyvas ir LT įsipareigojimus, pristatyti veiklų rezultatus, tai viena iš projekto veiklų.

Remiantis apklausos rezultatais, dažniausiai mokymai buvo skirti stiprinti
specifinius gebėjimus, susijusius su institucijos kompetencija ar projekto
veiklų įgyvendinimu (šį 5.4 apklausos klausimo59 atsakymo variantą pasirinko
24 proc. respondentų – žr. 19 paveikslą); gebėjimus, susijusius su valstybės
ir savivaldybių institucijų bei įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu,
tobulinimu (21 proc.); darbinėms ES kalbų žinioms tobulinti bei
kompiuterinio raštingumo įgūdžiams gerinti (atitinkamai po 13 ir 12 proc.).
Vyrauja silpnas statistiškai reikšmingas ryšys tarp priemonių tipo (mokymo
ar nemokymo priemonės) ir mokymų, skirtų stiprinti specifinius ar
profesinius darbuotojų gebėjimus. Tai reiškia, jog pastarajam tikslui labiau
buvo skirti mokymai, rengti pagal mokymų priemones (kad mokymai skirti
šiam tikslui, teigė 51,2 proc. šių priemonių respondentų) negu mokymai,
rengti pagal kitas priemones (kad mokymai skirti šiam tikslui, teigė
24,6 proc. kitų priemonių respondentų).

59

5.4. „Kokių Jūsų atstovaujamos institucijos darbuotojų įgūdžių ir gebėjimų stiprinimui skirti projekte įgyvendinami
mokymai?“
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19 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „5.4. Kokių Jūsų atstovaujamos institucijos darbuotojų įgūdžių ir
gebėjimų stiprinimui skirti projekte įgyvendinami mokymai?“ (n = 431)
Specifinių (arba profesinių) gebėjimų, susijusių su Jūsų institucijos
kompetencija ar projekto veiklų įgyvendinimu, stiprinimui

24,1%

Gebėjimų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimui

21,4%

Darbinių ES kalbų žinių stiprinimui

13,0%

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimui

12,5%

Vadovavimo, lyderiavimo, vadybinių, valdymo gebėjimų stiprinimui

11,4%

Valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, gebėjimų
tobulinimui

11,1%

Žinių profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje gilinimui

3,3%

Pasiruošimui dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų
sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengimui…
Kita

2,8%
0,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Pastaba: buvo įvardyti tokie „Kiti“ atsakymai: ES finansuojamų projektų rengimas ir įgyvendinimas, pasirengimas kokybės
vadybos sistemos diegimui.

Stipraus statistiškai reikšmingo ryšio esama tarp priemonių tipo (mokymo ar
nemokymo priemonės) ir mokymų, skirtų stiprinti vadovavimo, lyderiavimo,
vadybinių, valdymo gebėjimus. Tai reiškia, kad pagal mokymo priemones
rengti mokymai labiau buvo skirti šiems gebėjimams stiprinti (apie 46 proc.
projektų vykdytojų pagal mokymo priemones teigė, kad mokymai buvo skirti
šiam tikslui) negu pagal visas kitas priemones rengti mokymai (tik beveik
5 proc. respondentų pagal nemokymų priemones taip teigė). Taip pat
stiprus statistiškai reikšmingas ryšys yra tarp priemonių tipo ir mokymų,
skirtų gebėjimams, susijusiems su strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinti.
Be to, pagal mokymo priemones rengti mokymai dažniau buvo skirti su
institucijų strateginių tikslų įgyvendinimu susijusiems gebėjimams stiprinti
(atsakymą „Taip“ pasirinko 66 proc. mokymo priemonių respondentų) negu
pagal kitas priemones rengti mokymai (atsakymą „Taip“ pasirinko apie
15 proc. kitų priemonių respondentų). Net 62,2 proc. mokymo priemonių
respondentų teigė, jog mokymai buvo skirti darbinių ES kalbų žinių
gerinimui, o tik 2 proc. kitų priemonių mokymų buvo skirti šiam tikslui.
Iš valstybės projektų sąraše pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ pateiktų projektų prašymų matyti,
kad daugumos institucijų kvalifikacijos tobulinimo projektų tikslai vienu
metu apima tiek specifinių gebėjimų (susijusių su konkrečios institucijos
veikla) stiprinimą, tiek užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo gebėjimų
gerinimą. Tai reiškia, kad įgyvendinant vieną projektą stengiamasi apimti
keletą skirtingų temų, tačiau kyla abejonių dėl tokio tipo mokymų pridėtinės
vertės. Be to, kaip rodo atvejų vertinimo rezultatai (pvz., žr. Ligonių kasos
atvejo studiją, pateikiamą 2 priede) ir apklausos respondentų pateikti
komentarai (teigta, jog mokymai turi būti vykdomi esant aiškiam ir
pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į institucijos arba Vyriausybės strateginius
tikslus; siūlyta nefinansuoti bendriesiems tarnautojų gebėjimams skirtų
projektų; taip pat siūlyta daugiau lėšų skirti stažuotėms, nes praktiniai žinių
ir patirties mainai yra itin naudingi; pabrėžta, kad mokymai vis dėlto išliks
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aktualia remiama veikla ateityje), vykdant mokymus kartais nepakankamai
atsižvelgiama į specifinius tikslinės grupės poreikius.
Remiantis 2011 m. atliktu vertinimu dėl ESF finansuojamų mokymų kokybės
ir efektyvumo60 buvo konstatuota, jog mokymo poreikio nustatymas
institucijose paprastai nėra susijęs su sistemingu personalo valdymu (ši
išvada taikyta analizuotai ŽIPVP 4 prioriteto priemonei VP1-4.1-VRM-03-V
„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, tačiau
ji aktuali ir kitoms šio prioriteto priemonėms, pagal kurias buvo vykdomi
mokymai). Be to, minėtame vertinime daryta išvada, kad metiniai mokymų
planai „dar netapo valstybės tarnautojų kasmetinio vertinimo, jų mokymų
poreikio nustatymo ir mokymo koordinavimo dalimi“. Tokią išvadą patvirtina
ir šio vertinimo metu atliktos apklausos rezultatai. Jie rodo, kad
formuluojant mokymų tikslus metiniais valstybės tarnautojų mokymų
planais buvo remiamasi retai (žr. 16 pav.). Tai rodo, kad kompetencijų
vadyba valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dar nėra išplėtota.
Ši problema susijusi su sisteminėmis valstybės tarnautojų mokymo
problemomis Lietuvoje (žr. toliau).

Sisteminės valstybės tarnautojų mokymų problemos
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 2002 metais
buvo nustatyta decentralizuota valstybės tarnautojų mokymo
sistema. Kaip nustatyta Valstybės kontrolės atliktame audite61,
valstybės tarnautojų mokymas nėra pakankamai koordinuojamas
valstybės lygmeniu, todėl didėja neefektyvaus valstybės biudžeto
lėšų mokymams naudojimo rizika. Be to, esama mokymo poreikio
nustatymo problemų, nes nėra įvertinama ankstesnių mokymų
nauda ir poveikis.
2010 m. Valstybės tarnybos departamentas prie VRM vykdė
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose einančių
pareigas įstaigų vadovų ir personalo administravimo funkcijas
atliekančių asmenų apklausą. Anot 87 proc. šios apklausos
respondentų, esama valstybės tarnautojų mokymo sistema turi
būti tobulinama; 84 proc. respondentų teigė, jog reikia tobulinti
mokymo poreikių nustatymo mechanizmą. Taip pat 82 proc.
respondentų sutiko, kad valstybės tarnautojų mokymas turėtų būti
labiau susietas su jų karjeros plėtojimu (dėmesys turėtų būti
kreipiamas į valstybės tarnautojų vadybinės kompetencijos
tobulinimą (84 proc.), gebėjimų bendrauti su į valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas besikreipiančiais asmenimis
tobulinimui (79 proc.). Anot 77 proc. respondentų, ateityje
pirmiausia turėtų būti mokomi valstybės tarnautojai, einantys
vadovaujančias pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose62.

Paminėtinas vienas valstybės tarnybos departamento prie VRM vykdomas
sisteminis projektas pagal priemonę VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos
sistemos stiprinimas“. Jis ateityje turėtų prisidėti prie geresnės

60

UAB „PricewaterhouseCoopers“, ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo
ataskaita, Vilnius, 2011.
61
LR Valstybės kontrolė, Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybinio audito ataskaita, Vilnius, 2009 m. lapkričio 30 d.,
Nr. VA-P-40-1-22.
62
LR Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 m. strategijos
patvirtinimo“.
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kompetencijų vadybos valstybės ir savivaldybių institucijose. Įgyvendinant
projektą „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“ diegiamas kompetencijų
modelis, kuris gali būti apibrėžiamas kaip sistema, apimanti valstybės
tarnautojų pareigybių ir kompetencijų aprašymus. Įgyvendinus projektą
tikimasi kompetencijų sistemą panaudoti tobulinant valstybės tarnybos
sistemą, didinant jos efektyvumą, keliant valstybės tarnautojų ir Valstybės
tarnybos departamento prie VRM darbuotojų kvalifikacijos lygį, gerinant
tiesioginių funkcijų atlikimo kokybę (daugiau apie šį projektą žr. 2 priede – 1
atvejo studija).
Valdymo sistemų
projektų poreikis

Tarp valdymo sistemų projektų populiariausios buvo veiklos valdymo ir
finansų valdymo sistemos (po 42), dokumentų valdymo (36) ir kokybės
vadybos sistemos (33). Ne tokios populiarios buvo žmogiškųjų išteklių
valdymo sistemos / priemonės (14) (žr. 10 lentelę)63. Nors veiklos ir finansų
valdymo sistemos gali būti kuriamos ar tobulinamos centralizuotai (pagal
valdymo sritis ir įstaigų grupes), šių sistemų skaičius viršija kokybės vadybos
sistemų, kurias labiau tinka diegti įstaigų arba jų padalinių lygmeniu, skaičių.
Vidaus reikalų ministerijos patikros rezultatai dėl projektų, skirtų vieno
langelio principo įdiegimui (šie projektai prilyginti kokybės vadybos
sistemoms), rodo, kad „kai kurios savivaldybės didžiausią dėmesį skiria
dokumentų valdymo sistemų diegimui, o ne vieno langelio principo
taikymui. Pažymėtina, kad dokumentų valdymo sistemos įdiegimas
nebūtinai užtikrina vieno langelio principo įgyvendinimą“64.

10 lentelė. Valdymo sistemų / priemonių taikymas pagal valstybės ir savivaldybių institucijų tipus, skaičius (proc.)
Aukščiausiosi
Seimui,
Miestų ir
Teismai
Kita
os valdžios
Vyriausybei
rajonų
institucijos,
atskaitingos,
savivaldybės
ministerijos
ministerijoms
pavaldžios
įstaigos
Finansų valdymo ir apskaitos valdymo
4 (9,5)
6 (14,3)
31 (73,8)
1 (2,4)
0
sistema / priemonė pagal Lietuvos teisės
aktų reikalavimus
Kokybės vadybos sistema / priemonė
2 (6,1)
14 (42,4)
16 (48,5)
1 (3,0)
0
(vieno langelio principas, ISO standartai,
Bendrojo vertinimo modelis, kita kokybės
vadybos sistema / priemonė)
Veiklos valdymo (išskyrus kokybės vadybą)
4 (9,5)
11 (26,2)
24 (57,2)
2 (4,8)
1 (2,4)
sistema / priemonė strateginio planavimo,
veiklos rezultatų stebėsenos, veiklos
procesų ir vidaus administravimo srityse
Žmogiškųjų išteklių valdymo sistema /
1 (7,1)
7 (50,0)
6 (42,9)
0
0
priemonė, apimti vieną ar visas žmogiškųjų
išteklių valdymo funkcijas
Dokumentų valdymo sistema / priemonė
0
9 (25)
26 (72,2)
1 (2,8)
0
Iš viso
11 (6,6)
47 (28,1)
103 (61,7)
5 (2,9)
1 (0,6)
Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Valdymo sistemos / priemonės
tipas
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Iš viso

42

33

42

14

36
167

Finansų valdymo ir apskaitos ir veiklos valdymo sistemos dažniausiai finansuojamos pagal priemonę „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, kokybės vadybos – pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“, o dokumentų valdymo – pagal abi minėtas priemones.
64
Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. liepos 8 d. raštas Nr. 1D-4792 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų projektų, skirtų vieno langelio principui įdiegti, patikros rezultatų“.
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Nors valdymo sistemų / priemonių vertė svyruoja (nuo 119 656 Lt iki
7 973 625 Lt pagal apklausos duomenis), dauguma šių projektų yra labai
didelės finansinės vertės (patenka į 1,35–17 mln. Lt intervalą). Ypač tai
būdinga žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų diegimui (85,7 proc. šių
sistemų yra kuriama ar tobulinama iš tokių projektų biudžetų). Tarp 20
brangiausių 4 prioriteto projektų 14 projektų yra valdymo sistemų /
priemonių projektai (pagal apklausos duomenis)65. Visos priemonės
aktyviausiai kuriamos ir diegiamos savivaldybėse (61,7 proc.), ypač finansų
valdymo ir apskaitos srityje (73,8 proc.), kurioje buvo pasirinktas
decentralizuotas IT sistemų įgyvendinimo modelis.
Informacinių sprendimų kūrimas ar tobulinimas numatytas 89,7 proc.
valdymo sistemų projektų, rečiau IT taikomos tik ministerijoms pavaldžiose
įstaigose (17,4 proc. šių įstaigų informacinių sprendimų nekuria ar
netobulina). Informaciniai sprendimai kuriami visų tipų valdymo sistemose
(nuo 83,3 proc. iki 96,9 proc.), jie kiek mažiau populiarūs žmogiškųjų išteklių
ir kokybės vadybos sistemų projektuose. Tai rodo, jog įgyvendinant valdymo
sistemų projektus pernelyg daug dėmesio teikiama kompiuterizavimui,
palyginti su atitinkamų valdymo sričių ar įstaigų veiklos turiniu66. Taip pat
dažnai kuriami nauji informaciniai sprendimai, nors tam tikras valdymo
sistemas / priemones galima kurti ar tobulinti naudojant esamus ir
paprastus informacinius sprendimus arba be jokių informacinių sprendimų
(pvz., diegiant Bendrąjį vertinimo modelį kokybės vadybos srityje galima
naudoti viešai prieinamą Europos viešojo administravimo instituto
informacinį sprendimą arba tokius biuro programų sprendimus kaip MS
Excel)67.

Kokybės vadybos sistemų diegimas Lietuvos valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose
68

VRM atliekamos kokybės vadybos stebėsenos duomenimis ,
įstaigų, diegiančių kokybės vadybą skaičius nuolatos didėja.
Dažniausiai taikomi modeliai – ISO 9000 šeimos standartai ir
Bendrojo vertinimo modelis (toliau – BVM). Viena svarbiausių
paskatų taikyti kokybės vadybą – gauta ES struktūrinių fondų
parama šioms sistemoms diegti.
VPVI atliktos kokybės vadybos taikymo viešojo administravimo
įstaigose analizės rodo, kad toms įstaigoms, kurios neturi
novatoriškų veiklos valdymo priemonių taikymo patirties,
finansinės paramos gavimas gali būti nepakankama sąlyga

65

Vienintelė išimtis – kokybės vadybos sistemų projektai, kurių kaina yra kiek mažesnė. Taip pat kokybės vadybos
projektams būdinga tai, kad juos dažniau įgyvendina Seimui, Vyriausybei atskaitingos ar ministerijoms pavaldžios įstaigos,
turinčios daugiau panašių sistemų diegimo patirties (žiūrėti projekto ,,Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“ atvejį).
66
Pvz., projekto „Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas” atvejis
rodo, jog, nors diegiama strateginio valdymo sistema naudinga savivaldybės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, ši
savivaldybė neturi geros vertinimo kriterijų sistemos, todėl nebus įmanoma išnaudoti šios sistemos galimybių ir
funkcionalumo.
67
Pvz., projektuose, kurie skirti vieno langelio principui įdiegti, dažnai numatytos informacinės ir dokumentų valdymo
sistemos, bet „vieno langelio principo diegimas galėtų vykti efektyviau, jei paslaugų teikėjai turėtų daugiau patirties viešųjų
ir administracinių paslaugų teikimo analizės ir optimizavimo, piliečių aptarnavimo gerinimo srityse“. Vidaus reikalų
ministerijos 2011 m. liepos 8 d. raštas Nr. 1d-4792 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų
projektų, skirtų vieno langelio principui įdiegti, patikros rezultatų“.
68
Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena
<http://www.vakokybe.lt/lt/kokybes-vadybos-metodu-diegimo-viesojo-administravimo-institucijose-ir-istaigosestebesena>.
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kokybiškai įdiegti pasirinktą modelį ir pasiekti planuotus
rezultatus. Atvirkščiai, patirties trūkumas gali lemti formalų tam
tikro modelio įdiegimą, administracinės naštos didinimą pačiai
69
institucijai ir darbuotojų pasipriešinimą .
Reikalinga ne tik bendra projektų valdymo patirtis, bet ir vadovų
įsipareigojimas, darbuotojų įtraukimas, patyręs personalas, tam
tikros kokybės vadybos žinios. Institucijoms, kurios neturi
novatoriškesnių valdymo sistemų taikymo patirties, naudinga
diegti kokybės vadybą ar kitas valdymo priemones pamažu,
pradedant nuo paprastesnių modelių (tokių kaip BVM) ar tam tikrų
priemonių, kurios leidžia pirmiausia nustatyti ir geriau suprasti
vidinius procesus ir paslaugų vartotojus (pvz., paslaugų vartotojų
ir darbuotojų pasitenkinimo apklausos, veiklos vertinimas, loginiai
veiklos modeliai ir kt.). Taip pat šias priemones galima pradėti
diegti ne visoje institucijoje, o atskiruose jos padaliniuose.

Dauguma iš ESF finansuojamų sistemų / priemonių nėra novatoriškos
(59,5 proc.) (atsakymas „atitinkančios sistemas ir priemones, kurias turi
dauguma kitų panašių valstybės ar savivaldybių institucijų Lietuvoje“) arba
novatoriškos tik Lietuvos lygmeniu (38 proc.) (atsakymas „pažangesnė už
sistemas ir priemones, kurias turi dauguma kitų panašių valstybės ar
savivaldybių institucijų Lietuvoje“). Mažiausiai novatoriškos (66,7 proc.,
palyginti su 61,4 proc. vidurkiu) yra finansų valdymo ir apskaitos sistemos,
kurias dažniausiai kuria ar tobulina Lietuvos savivaldybės. ES lygmeniu
novatoriškos sistemos pavyzdys yra Centrinės projektų įgyvendinimo
agentūros (CPVA), kuri atlieka centrinės perkančiosios organizacijos
funkcijas, centralizuota viešųjų pirkimų valdymo sistema. Taip pat ES
lygmeniu pažangi sistema kuriama pagal projektą „Valdymo, orientuoto į
rezultatus, tobulinimas“ strateginio planavimo ir stebėsenos srityje, kurį
įgyvendina MPT kartu su Finansų ministerija.
Analizuojant apklausos duomenis nustatytas ryšys tarp sistemų / priemonių
novatoriškumo ir įstaigų tipų: pažangesnės sistemos kuriamos Seimui,
Vyriausybei atskaitingose ir ministerijoms pavaldžiose įstaigose, o mažiausiai
inovatyvios sistemos kuriamos savivaldybėse (ypač miestų ir rajonų
savivaldybėse: 70,2 proc., palyginti su 59,5 proc. vidurkiu). Šie apklausos
duomenys rodo, kad jeigu kuriama ar tobulinama mažiau sistemų, jos yra
pažangesnės, ir atvirkščiai – jeigu kuriama ar tobulinama daug sistemų, jos
yra mažiau novatoriškos. Tačiau ryšys tarp sistemų / priemonių
novatoriškumo ir projektų vertės yra silpnas ir mažai reikšmingas: be
didesnio projekto biudžeto (pvz., minėtų pažangių projektų biudžetas yra
3 mln. Lt CPVA projekto atveju ir apie 8 mln. Lt MPT projekto atveju)
pažangiai valdymo sistemai sukurti reikalinga institucinė branda ir
intelektinis kapitalas valdymo sistemų srityje.
Atvejo studijų
apibendrinimas

Apibendrinant atvejo studijų rezultatus galima teigti, jog projektų
tinkamumas yra labai aukštas arba aukštas. Dažniausiai projektai atitinka
institucijų poreikius konkrečiose srityse, tačiau nuo projektų apimties
priklauso tų projektų pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, Molėtų rajono savivaldybės
atveju buvo vykdomas trumpos trukmės ir nedidelės apimties projektas,
kuris buvo naudingas institucijos darbuotojams, tačiau kyla abejonių dėl
įgyvendinant projektus pasiektų rezultatų tęstinumo. Stambių sisteminių
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V. Nakrošis, R. Černiūtė, Kokybės vadyba Lietuvos viešajame administravime: svarbiausios iniciatyvos ir jų taikymas,
Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 31.
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projektų (ypač „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos
interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės skatinimas“) tinkamumas yra labai aukštas,
nes jie grindžiami aiškiai nustatytais institucijų poreikiais ir prisideda prie
strateginių tikslų įgyvendinimo.
11 lentelė. Atvejo studijų tinkamumo įvertinimas.

Nr.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Projekto pavadinimas

Tinkamumas

„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“
„Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams
Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“
„Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų
stiprinimas“
„Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas įgyvendinant rajono strateginius tikslus“
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
„Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo
įvertinimo studija ir savivaldybės 2010–2012 m. strateginio veiklos
plano parengimas“
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo
ir veiklos valdymo gerinimas“
„Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas“
„Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant
geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo“
„Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą,
diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo
tobulinimas“
„Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir
efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas
geresnio reglamentavimo kontekste“
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Labai aukštas–
aukštas
Labai aukštas
Aukštas
Aukštas–vidutinis
Labai aukštas
Labai aukštas–
aukštas
Aukštas
Labai aukštas–
aukštas
Labai aukštas
Labai aukštas–
aukštas
Labai aukštas–
aukštas
Aukštas
Labai aukštas–
aukštas

2.2. ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo efektyvumas
Šioje ataskaitos dalyje analizuojamas ŽIPVP 4 prioriteto administravimo
sistemos efektyvumas. Techninėje specifikacijoje buvo nurodyti tokie su šia
sritimi susiję klausimai, į kuriuos turi atsakyti vertintojai:
– Ar pakankami institucijų, dalyvaujančių paramos pagal ŽIPVP 4
prioritetą teikime, administraciniai gebėjimai? Jei ne, kaip galima
juos tobulinti?
– Ar turės (jei taip, tai kokių) pasekmių ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimui įgyvendinančiosios institucijos pertvarkymas?
– Kokie yra dabar funkcionuojančios ŽIPVP 4 prioriteto administravimo
sistemos privalumai ir trūkumai?
– Ar reikia ir, jei taip, tai kaip turėtų būti tobulinamos paramos teikimo
procedūros?
Pagal efektyvumo kriterijų paprastai matuojami programos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo kaštai – t. y., ar siekiant sukurti tam tikrus
produktus, rezultatus ir efektus veiksmingai naudojami finansiniai,
žmogiškieji ir kiti ištekliai. Šioje ataskaitos dalyje analizuojama 4 prioriteto
administravimo sistema, priemonių administravimo kaštai, projektų
valdymo ir įgyvendinimo problemos. Remiamasi antriniais šaltiniais,
apklausos duomenų analize, interviu ir atvejo studijomis.
2.2.1. Prioriteto administravimo sistemos efektyvumas

ŽIPVP 4 prioriteto
tarpinė institucija

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų70, ministerijos (ŽIPVP 4 prioriteto atveju – VRM) pagal
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio
sektorius, atlikdamos toliau išvardijamas svarbiausias funkcijas.
• Planuoja veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimą (rengia
ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planus; planuoja ES fondų lėšų
paskirstymą valstybės, regionų ir konkurso būdu atrenkamiems
projektams; planuoja valstybės projektus, sudaro ir tvirtina jų sąrašą).
• Rengia, derina ir tvirtina Projektų finansavimo sąlygų aprašą (PFSA).
• Rengia gaires pareiškėjams.
• Priima sprendimus dėl valstybės, regionų ir konkurso būdu atrinktų
projektų finansavimo bei sudaro arba įgalioja įgyvendinančiąją instituciją
sudaryti sutartis su pareiškėjais.
• Atlikdamos tarpinės institucijos funkcijas:
− nustato projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir
atrankos tvarką, kuria vadovaudamosi atlieka konkurso būdu
atrenkamų projektų atranką arba paveda tai įgyvendinančiajai
institucijai;
− pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programų stebėseną,
rengia ir teikia reikiamą informaciją.
• Vykdo kitas įstatymu numatytas funkcijas.
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LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, Žin., 2007,
Nr. 114-4637.
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Svarbu paminėti tai, kad VRM yra nauja tarpinė institucija, o ŽIPVP 4
prioritetas – nauja horizontali ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojama
sritis. Dėl ŽIPVP 4 prioriteto horizontalaus pobūdžio ne visos šio prioriteto
priemonės patenka į VRM kompetencijos ribas. Pagal LR Vidaus reikalų
ministerijos nuostatus71 VRM veikla apima valstybės politikos formavimą,
organizavimą, koordinavimą ir kontrolę šiose srityse: viešojo saugumo,
viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros, valstybės
tarnybos, informacinių technologijų saugos bei kūno kultūros ir sporto.
ŽIPVP 4 prioritetas apima ir tokias valdymo sritis, kurios patenka į kitų
valdžios institucijų kompetencijų sritis (žr. 12 lentelę). Dėl tos priežasties
susiduriama su tokių priemonių įgyvendinimo turinio koordinavimo
trūkumu.
12 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto priemonių tikslų atitikimas VRM kompetencijos sritims.
ŽIPVP 4 prioriteto
Priemonių tikslai
priemonės
1.

VP1-4.1-VRM-01-V
„Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“
VP1-4.1-VRM-02-V
„Kvalifikacijos tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse“

2.

3.

VP1-4.1-VRM-03-V
„Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

4.

VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

5.

VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo
ir privataus sektorių
partnerystė“

6.

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

Atitikimas VRM
ministrui pavestoms
72
valdymo sritims
Tobulinti valstybės tarnybos sistemą, atsižvelgiant į kintančius
Atitinka
visuomenės poreikius, sprendžiant praktinio įgyvendinimo
problemas.
Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus,
Atitinka
tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: dalyvauti ES
sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo
užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013
metais (pagal bendrąsias kvalifikacijos tobulinimo programas)
ir plėsti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir
korupcijos prevencijos srityje.
Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus,
Atitinka
tobulinant valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus,
susijusius su valstybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų
įgyvendinimu; stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius; dalyvauti ES sprendimų
priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo
procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013 metais (pagal
specialiąsias kvalifikacijos tobulinimo programas).
Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus,
Atitinka
tobulinant savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus,
susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių
tikslų įgyvendinimu, ir stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sudarant
Neatitinka – viešojo ir
atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas ir
privataus sektoriaus
plečiant valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų žinias,
partnerystės valdymo
gebėjimus ir įgūdžius šioje srityje.
sritis yra pavesta
finansų ministrui
Plėtoti integruotą jaunimo politiką nacionaliniu, vietiniu ir
Neatitinka – šeimos ir
tarptautiniu lygmeniu, užtikrinant tarpžinybinio ir
jaunimo politikos
tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtrą.
valdymo sritis yra
pavesta socialinės
apsaugos ir darbo
ministrui
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LR Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 291 (LR Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1465 redakcija),
„Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos nuostatai“.
72
Remiantis LR Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“, Žin. 2010,
Nr. 38-1784.
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7.

VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos
valdymo tobulinimas“

Sudaryti sąlygas nuolat didinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės
įstaigų) veiklos efektyvumą – tobulinti į rezultatus orientuotą
valdymą.

8.

VP1-4.2-VRM-02-R
„Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo
administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R
„Teritorijų planavimas“

Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti
regioninės plėtros planavimą.

9.

10.

Tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą,
viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir
veiklos valdymą.
Užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnųjį vystymąsi,
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

11.

VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis
Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“

Gilinti Lietuvos integraciją į ES, sudaryti prielaidas
efektyvesniam ES politikų įgyvendinimui, stiprinti Lietuvos
įtaką priimant ES sprendimus ir atstovaujant ES institucijose.

12.

VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų
paslaugų kokybės
iniciatyvos“
VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų
politikų reformų skatinimas“

Skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.

VP1-4.3-VRM-03-V
„Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“

Sukurti
tinkamas
prielaidas
įgyvendinti
geresnio
reglamentavimo politiką, kuri leistų pagerinti valstybės
politikos visose srityse formavimo ir įgyvendinimo, teisės
aktų rengimo, priėmimo ir taikymo kokybę, užtikrintų
nuolatinį valstybės politikos ir teisinio reglamentavimo
tobulinimą.

13.

14.

Siekiant socialinės ir ekonominės plėtros, vykdyti ir (ar)
kryptingai tęsti viešųjų politikų (profesinio mokymo, mokslo
ir studijų, sveikatos priežiūros sistemos, socialinių paslaugų ir
darbo rinkos) reformas.

Neatitinka – strateginį
planavimą Lietuvoje
koordinuoja Ministro
Pirmininko tarnyba, o
valstybės finansų sritis
pavesta finansų
ministrui
Atitinka

Atitinka

Neatitinka – teritorijų
planavimo ir priežiūros
valdymo sritis yra
pavesta aplinkos
ministrui
Neatitinka – narystės
Europos Sąjungoje
koordinavimo valdymo
sritis yra pavesta
užsienio reikalų
ministrui
Atitinka

Neatitinka – viešųjų
politikų reformas
koordinuoja LR
Vyriausybė, o už jas
atsakingi atitinkamų
valdymo sričių ministrai
Neatitinka – ūkio
politikos valdymo sritis
yra pavesta ūkio
ministrui

Kadangi ŽIPVP 4 prioriteto turinys yra horizontalusis ir kartais neatitinka
Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos, jo planavimo ir įgyvendinimo
metu svarbus teminis koordinavimas (ypač derinant PFSA). Kaip buvo
nustatyta valstybės projektų vertinime, teminio koordinavimo trūko
planuojant šio prioriteto projektus.73 Nors VRM atlieka viso 4 prioriteto
stebėsenos rodiklių stebėseną, šio vertinimo metu buvo nustatyta, kad VRM
vaidmuo nepakankamas stebint projektų įgyvendinimą turinio prasme.
Paminėtina, jog 2011 m. buvo pradėtos vykdyti projektų turinio patikros
vietoje, tačiau jos apima tik VRM kompetencijai priklausančias priemones
(ypač priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, kuriose dalyvavo
VRM Viešojo valdymo politikos departamento tarnautojai). Tačiau VRM
(tarpinė institucija) planuoja pradėti patikras, kurios vertinamos kaip
naudinga praktika, ir pagal kitas priemones.
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Viešosios politikos ir vadybos institutas, Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010.
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Per apklausą keletas respondentų pateikė komentarus, jog svarbu didinti
VRM iniciatyvą ir atsakomybę įgyvendinant projektus pagal ŽIPVP 4
prioritetą. Be to, kartais trūko tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp
tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo
etape, bet „paskutiniu metu bendradarbiavimas tapo konstruktyvesnis“74.
Ateityje svarbu šį bendradarbiavimą stiprinti, atsižvelgiant į kitų tarpinių
institucijų taikomą praktiką75, nes nuo to priklauso bendras prioriteto
įgyvendinimo efektyvumas. Pavyzdžiui, galėtų būti taikomos tokios
formalios priemonės kaip jungtiniai komitetai, darbo grupės arba tokios
mažiau formalios priemonės kaip bendri tarpinstituciniai susitikimai,
aktualių klausimų aptarimai, įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą.
ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinančioji
institucija

Įgyvendinančiajai institucijai (ESFA) tenka didžiausia našta administruoti ir
prižiūrėti ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimą. ES struktūrinės paramos valdymo
sistemoje įgyvendinančiosios institucijos vykdo tokias toliau išvardijamas
funkcijas.
• Atlieka valstybės, regionų ir konkurso būdu gautų projektų
administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, patvirtina,
kad projektas atitinka atrankos kriterijus.
• Atlieka projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimą ir
(ar) atranką.
• Įsitikina ir patvirtina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti,
prekės įsigytos, paslaugos suteiktos,
• Tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato
nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.
• Rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas.
• Atlieka projektų patikras vietoje.
• Dalyvauja atliekant veiksmų programų stebėseną.
• Ministerijos nustatytomis sąlygomis skelbia kvietimus teikti paraiškas.
• Informuoja pareiškėjus dėl ministerijos sprendimo skirti projektui
finansavimą, sudaro sutartis su pareiškėjais, prižiūri sutarčių nuostatų
laikymąsi.
• Prima sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti.
• Vykdo kitas įstatymu numatytas funkcijas.
ESFA 2002 m. rugpjūčio mėn. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, o
jos teisinė forma tuo metu buvo fondas. Nuo 2009 m. gruodžio 16 d.
agentūros teisinė forma pasikeitė į viešąją įstaigą. Šis teisinio statuso
pakeitimas įvyko dėl kelių objektyvių priežasčių76:
- remiantis 2006 m. Valstybės kontrolės ataskaita buvo nustatyta, jog
valstybės institucijos negali steigti fondų;
- biudžeto asignavimų skyrimas agentūrai prieštaravo LR biudžeto
sandaros įstatymui;
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Pagal LR vidaus reikalų ministerijos raštu pateiktus atsakymus į vertintojų klausimus dėl ŽIPVP 4 prioriteto vertinimo.
Kaip geras pavyzdys šiuo atžvilgiu per interviu buvo paminėta LR švietimo ir mokslo ministerijos taikoma
bendradarbiavimo su įgyvendinančiąja institucija praktika.
76
2006 m. vasario 3 d. LR valstybės kontrolės ataskaita „Europos Bendrijų iniciatyvos Equal paramos valdymo ir kontrolės
sistemos vertinimas“ Nr. 1070-6-2.
75
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agentūra negalėjo atlikti viešojo administravimo funkcijų, nustatytų
LR viešojo administravimo įstatyme.
Remiantis informacija, gauta per interviu, šis įgyvendinančiosios institucijos
statuso pasikeitimas neturėjo esminės įtakos ŽIPVP 4 prioriteto priemonių
projektų įgyvendinimui. Susidurta tik su laikinomis problemomis dėl poreikio
keisti paramos sutartis, kurios buvo pateiktos VRM (jų tuo metu buvo apie
100), kuomet pasikeitė agentūros statusas.
Šiuo metu agentūroje VRM projektų skyriuje dirba 29 projektų vadovai (iš jų
3 buvo naujai priimti)77. Vienam projekto vadovui tenkantis darbo krūvis
apima 12–14 administruojamų projektų, taip pat 1–3 paraiškų vertinimą.
Apskritai ŽIPVP 4 prioriteto projektų administravimo krūvis
įgyvendinančiojoje institucijoje yra labai didelis ir nėra numatoma, kad šis
krūvis artimiausiu metu mažėtų. Daug problemų kelia viešieji pirkimai – juos
tikrina tiek ESFA, tiek Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), todėl dažnai
užtrunka viešųjų pirkimų pažeidimų sprendimas.

Administravimo krūvis ESFA
Paminėtina, jog nuo ESFA įsteigimo jai deleguojamų administruoti
programų, prižiūrimų projektų skaičius bei administruojamų lėšų
dydis nuolatos augo, dokumentų tikrinimo terminai trumpėjo78.
Augantis krūvis skatino efektyvinti agentūros veiklas (užtikrinant
kokybę bei atliekamų darbų spartą), tobulinti informacines
79
sistemas, didinti klientų pasitenkinimą agentūros veikla . Svarbus
pasikeitimas buvo nuo 2011 m. liepos 1 d. – agentūroje įdiegtas
universalaus projekto vadovo principas. Universalus projektų
vadovas pakeičia keturių sričių specialistus administruojant
projektus ir geba savarankiškai įvertinti finansinius, viešųjų
pirkimų ir vadybinius projekto klausimus tiek paraiškų vertinimo,
80
tiek projektų administravimo etapuose . ESFA skaičiavimais,
universaliai
administruojant
projektus
mokėjimo
prašymų
tikrinimo ir atlikimo laikas turėtų sutrumpėti 33 proc.

Siekdama užtikrinti vykdomų projektų kontrolę ESFA atlieka patikras vietoje,
ir tokių patikrų nuolat daugėja. Pavyzdžiui, per 2010 m. buvo atliktos 54
planinės ir 1 neplaninė patikra. Per 2011 m. I ir II ketvirtį buvo atliktos 88
planinės patikros ir 5 neplaninės patikros. Pagal 2011 m. metinį patikrų
planą iš viso numatyta atlikti net 189 patikras. Paminėtina, jog per patikras
nerandama daug pagal ŽIPVP 4 prioritetą įgyvendinamų projektų
pažeidimų – iki šiol buvo rasti pažeidimai penkiuose projektuose (žr. 13
lentelę). Visi rasti pažeidimai projektuose buvo susiję su viešųjų pirkimų

77

„Regionų plėtros planų rengimo“ ir „Teritorijų planavimo“ priemonių projektai dėl kitokios jų specifikos yra pavesti
administruoti agentūros ŠMM skyriuje dirbantiems projektų vadovams.
78
Pavyzdžiui, 2010 m. ESFA administruojamų programų biudžetas sudarė daugiau kaip 2 milijardus litų ir 2 kartus
viršijo 2009 m. biudžetą, o 3 kartus – Lietuvos 2004–2006 m. BPD laikotarpiu administruotų programų biudžetą,
finansuotą iš Europos socialinio fondo. Pavyzdžiui, 2010 m. agentūra administravo iš viso 986 projektus pagal 2007–
2013 m. ŽIPVP prioritetus, kurių biudžetas buvo 2 108 694 017 Lt, o tai sudarė 59 proc. nuo bendros 2007–2013 m.
laikotarpiu agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES finansavimo (pagal 1.4 prioritetą buvo
administruojami 463 projektai, kurių biudžetas sudarė 456 288 784 Lt), Europos socialinio fondo agentūros 2010 m.
veiklos ataskaita, Vilnius, 2011.
79
Europos Socialinio Fondo Agentūra, 2011–2015 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis
planas. <http://www.esf.lt/uploads/documents/file/agenturos/Strateginis%20Planas%202011-2015%20v2.pdf>.
80
Ten pat.
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procedūrų pažeidimais, o sankcijos už juos svyruoja nuo 2 tūkst. Lt iki beveik
36 tūkst. Lt. Trys projektai, kuriems buvo pritaikytos sankcijos, yra susiję su
valdymo sistemų kūrimu / tobulinimu Vyriausybės lygmeniu ar
savivaldybėse.

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

13 lentelė. Pažeidimai, nustatyti projektuose, įgyvendinamuose pagal ŽIPVP 4 prioritetą.
Projekto vykdytojas
Projekto numeris ir
Pažeidimas
pavadinimas
Jurbarko
VP1-4.2-VRM-03-V-01Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Projekto
savivaldybės
024, „Finansų valdymo
vykdytojas, pirkimo dokumentuose nustatydamas
administracija
sistemos (FVS)
tiekėjus diskriminuojančias, konkurencijos tarp
įdiegimas Jurbarko
tiekėjų neužtikrinančias pirkimo sąlygas, tokiu būdu
rajono savivaldybės
vienam iš tiekėjų sudarydamas išskirtines sąlygas
administracijoje“
laimėti konkursą, padarė esminius VPĮ 25 str. 2 d.
įtvirtintų nuostatų ir VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų
pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimus.
Lietuvos
VP1-4.3-VRM-01-V-01Projekto vykdytojas, pirkimo dokumentuose
standartizacijos
009, „Vieno langelio“
nustatydamas potencialių tiekėjų konkurenciją
departamentas prie
principo įgyvendinimas
ribojančius
bei
diskriminacinio
pobūdžio
Lietuvos Respublikos
Lietuvos standartizacijos kvalifikacijos reikalavimus, nesilaikė VPĮ 32 str. 2 d.
aplinkos ministerijos
departamente“
nustatytų reikalavimų ir padarė esminį VPĮ 3 str. 1 d.
įtvirtinto nediskriminavimo principo pažeidimą.
VP1-4.2-VRM-04-R-21Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Projekto
Prienų rajono
009, „Jiezno miesto
vykdytojas, nepagrįstai atmesdamas pirkime
savivaldybės
bendrojo plano
dalyvavusio
vieno
iš
tiekėjų
pasiūlymą,
administracija
parengimas“
neprašydamas jo patikslinti informacijos dėl
kvalifikacijos atitikties, iš esmės pažeidė VPĮ 3 str.,
32 str. 5, 6 d. ir 39 str. 2 d. 2 p. nuostatas.
Prienų rajono
VP1-4.2-VRM-04-r-21Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Projekto
savivaldybės
008, „Prienų rajono
vykdytojas, nepagrįstai atmesdamas pirkime
administracija
vandens tiekimo ir
dalyvavusio
vieno
iš
tiekėjų
pasiūlymą,
nuotekų valymo
neprašydamas jo patikslinti informacijos dėl
infrastruktūros plėtros
kvalifikacijos atitikties, iš esmės pažeidė VPĮ 3 str.,
specialiojo plano
32 str. 5, 6 d. ir 39 str. 2 d. 2 p. nuostatas.
parengimas“
Lietuvos Respublikos
VP1-4.2-VRM-01-V-01Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Projekto
Ministro pirmininko
001, „Valdymo,
vykdytojas neatmetė (svarstė) nustatytų pirkimo
tarnyba
orientuoto į rezultatus,
sąlygų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymo ir su juo
tobulinimas“
sudarė sutartį kitokiomis nei pirkimo dokumentuose
ir pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, tokiu būdu
padarydamas esminį VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtinto
lygiateisiškumo principo pažeidimą.
Šaltinis: parengta pagal ESFA duomenis, <http://www.esf.lt/lt/1/nustatyti_pazeidimai>.

Pritaikyta finansinė
korekcija
Ministerijos
sprendimu parama
projektui sumažinta
35484,90 Lt.

Ministerijos
sprendimu parama
projektui sumažinta
17385,79 Lt.

Ministerijos
sprendimu parama
projektui sumažinta
8532,08 Lt.

Ministerijos
sprendimu parama
projektui sumažinta
3264,37 Lt.

Ministerijos
sprendimu parama
projektui sumažinta
2001,08 Lt.

Kaip rodo apklausos duomenys, ŽIPVP 4 prioriteto projektų vykdytojai yra
pakankamai patenkinti ESFA veikla ir vykdomomis funkcijomis. Apie 86 proc.
respondentų ESFA veiklą vertino gerai ir labai gerai, apie 12 proc. šios
institucijos veiklą įvertino vidutiniškai ir tik maždaug 2 proc. – kaip veikiančią
blogai (žr. 20 ). Per apklausą respondentų taip pat buvo klausiama, kaip jie
vertina konkrečias ESFA taikomas priemones administruojant projektus.
Rezultatai rodo, kad efektyviausiomis įvertintos konsultacijos telefonu (apie
90 proc. respondentų šią priemonę įvardijo kaip pakankamai ir labai
efektyvią), informacinius pranešimus el. paštu, pranešimus per DMS (apie
78 proc. respondentų jas vertino kaip labai ir pakankamai efektyvias)
Santykinai neefektyviausia priemone respondentai įvardijo informacijos
pateikimą svetainėje <www.esf.lt>: nors 70 proc. respondentų ši priemonė
buvo pakankamai ir labai efektyvi, vis dėlto beveik 27 proc. ji buvo
nepakankamai efektyvi ir neefektyvi (n = 334).
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20 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.4. Kaip vertinate konkrečių ESFA taikomų priemonių
efektyvumą administruojant projektus?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Paramos
administravimo
procedūrų ir taisyklių
aiškumas

Per atliktą apklausą respondentų buvo klausiama, kaip jie vertina ŽIPVP 4
prioriteto administravimo taisyklių aiškumą. Tokios taisyklės kaip projektų
finansavimo sąlygų aprašai, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
sudarymo, jų keitimo taisyklės, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
taisyklės, projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimo taisyklės respondentų
buvo įvertintos kaip aiškios. Apie 84 proc. respondentų teigė, kad šios
taisyklės yra aiškios ir labai aiškios, apie 12 proc. respondentų jos buvo
nepakankamai aiškios ir neaiškios. Nors maždaug 77 proc. apklausos
respondentų teigė, jog projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams
ir kitos finansinės taisyklės yra aiškios ir labai aiškios, gana didelė dalis
respondentų (22 proc.) šias taisykles įvertino kaip nepakankamai aiškias (žr.
21 paveikslą).

21 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.1. Kaip vertinate ŽIPVP 4 prioriteto administravimo
taisyklių aiškumą?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
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Atlikus statistinę analizę paaiškėjo, kad nepakankamai aiškios finansinės
taisyklės yra projektų, įgyvendinamų pagal priemonę „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“, vykdytojams – net 41 proc. apklaustųjų nepakankamai
aiškios finansinės taisyklės (n = 32). Šiems apklausos rezultatams įtakos
galėjo turėti tas faktas, jog patvirtinus šią priemonę įgyvendinančiajai
institucijai nebuvo pakankamai aiškus kryžminio finansavimo klausimo
traktavimas vieno langelio projektų atvejais.

Kryžminio finansavimo klausimas
Teisės aktais buvo nustatyta, jog projektų veiklos, patenkančios į
kito fondo paramos sritį, gali būti finansuojamos su sąlyga, kad
šios veiklos yra tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos tinkamai
jam įgyvendinti. Kai kuriose ŽIPVP 4 prioriteto priemonėse
(įskaitant
„Viešųjų
paslaugų
kokybės
iniciatyvos“)
buvo
numatytas kryžminis finansavimas (leidžiantis ilgalaikio turto
įsigijimą), tačiau nebuvo nustatyta reikalavimų konkrečioms
veikloms, patenkančioms į kito fondo paramos taikymo sritį. Dėl
šios priežasties ESFA, tikrindama paraiškas dėl naujų sistemų
diegimo,
kurioms
planuota
įsigyti
kompiuterinę
įrangą,
susidurdavo su dviprasmiška situacija, kai tekdavo interpretuoti
kryžminio finansavimo klausimus.
Situacija paaiškėjo po konsultacijų su Finansų ministerija, kuomet
buvo nutarta, jog „tais atvejais, kai kompiuterinės įrangos
panaudojimas nėra susijęs su tiesioginių projekto veiklų
įgyvendinimu ir jis yra planuojamas projekto sukurtų rezultatų
[...] panaudojimui po projekto įgyvendinimo pabaigos ar esamų
darbo vietų turimos kompiuterinės įrangos atnaujinimui, tokios
išlaidos turėtų būti pripažįstamos netinkamomis“81. Taip pat buvo
nustatyta atvejų, kuomet kompiuterinės įrangos įsigijimas
laikytinas pagrįstu. Taigi ESFA buvo įpareigota peržiūrėti visas
vertinimas bei įvertintas paraiškas ir iš naujo įvertinti išlaidas,
susijusias su kompiuterinės įrangos panaudojimu. Šios aplinkybės
galėjo daryti įtaką šios priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“ respondentų įvertinimus dėl finansavimo taisyklių
aiškumo stokos. Vėliau pareiškėjams buvo parengta atmintinėlentelė dėl kryžminio finansavimo. Ši atmintinė padeda nustatyti,
ar numatomas įrangos įsigijimas priskirtinas kompensuojamoms
išlaidoms.

Nors valstybės tarnautojų, turinčių teisę dirbti kitą darbą, ir projektus
vykdančių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio kaštų tinkamumas nesukėlė
tokios didelės problemos kaip kryžminis finansavimas, šių nuostatų
interpretavimas yra nevienodas. Nors tiek valstybės tarnautojai, tiek įstaigų
darbuotojai dalyvauja vykdant ŽIPVP 4 prioriteto projektų veiklas (žr. atvejo
studijas dėl Valstybės tarnybos departamento ar VVTAT vykdomų projektų),
kiti projektų vykdytojai abejoja, ar šie kaštai gali būti tinkami. Atsižvelgiant į
šių kaštų svarbą vykdant projektus vidiniu būdu, naudingas šių nuostatų
išaiškinimas (parengiant atmintinę ar kitu būdu išplatinant informaciją
pareiškėjams arba projektų vykdytojams)82.

81

Susitikimo dėl kryžminio finansavimo išlaidų tinkamumo protokolas, Vilnius, 2010 m. sausio 7 d.
Pavyzdžiui, remiantis Valstybės tarnybos departamento informacija, valstybės tarnautojas gali dirbti samdomu
darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuosiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešosiose
įstaigose, taip pat gauti kitą darbo užmokestį. Tačiau valstybės tarnautojai privalo nenaudoti tarnybos laiko kitiems
tikslams, jų kitas darbas negali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto.

82
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Apklausos rezultatai rodo, kad vertindami ŽIPVP 4 prioriteto procedūrų
spartą projektų vykdytojai yra patenkinti mokėjimo prašymų tikrinimo ir
tvirtinimo bei projektų įgyvendinimo ataskaitų tikrinimo ir tvirtinimo
sparta – atitinkamai apie 80 proc. ir 74 proc. respondentų teigė, kad šios
procedūros yra atliekamos pakankamai sparčiai ir labai sparčiai. Nors
maždaug 59-65 proc. apklausos dalyvių teigė, jog tokios administravimo
procedūros kaip projektų paraiškų atranka, projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių derinimas bei viešųjų pirkimų derinimas yra
pakankamai greitos ir labai greitos, tačiau gana didelė dalis – apie 20-27
proc. – apklaustųjų šias procedūras įvertino kaip nepakankamai sparčias (žr.
22 paveikslą).
22 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.2. Kaip vertinate ŽIPVP 4 prioriteto administravimo
procedūrų spartą?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

2.2.2. Priemonių administravimo kaštai

2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenimis, ŽIPVP 4 prioritetui skirtos ES fondų
lėšos kartu su valstybės biudžeto lėšomis iš viso sudarė 612,13 mln., o
projektams buvo skirta apie 478 mln. Lt. Vis dėlto lėšų įsisavinimas dar yra
gana lėtas – projektams išmokėtų lėšų dalis sudarė apie 37 proc., nuo jiems
skirto finansavimo (žr. 14 lentelę).
Iš viso pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones, 2011 m. rugpjūčio 17 d.
duomenimis, buvo įgyvendinami 548 projektai. Svarbus aspektas, jog
priemonių apimtis pagal finansavimą ir projektų skaičių yra itin nevienoda.
Kaip parodyta 14 lentelėje, atskirų priemonių finansavimas svyruoja tarp 4–
185 mln. Lt, o pagal atskiras priemones įgyvendinamų projektų skaičius –
tarp 1–170 projektų. Didžiausias finansavimas numatytas priemonei VP14.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“
(apie 185 mln. Lt), o mažiausias – priemonei VP1-4.3-VRM-03-V
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“
(4,1 mln. Lt).
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14 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto priemonės ir joms skiriamas finansavimas
Nr.
Priemonės
Numatytas
finansavimas
priemonėms
2007–2013 m.
(mln. Lt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“
VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė“
VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“
VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“
VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos
politikų įgyvendinimas“
VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“
VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“
VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“
Iš viso:

Projektams
skirtas
finansavim
as (mln. Lt)

Nepaskirstytų
lėšų dalis nuo
numatyto
finansavimo
(proc.)

Įgyvendinamų
projektų
skaičius

Projektams
išmokėtos
lėšos (mln.
Lt)

Vidutinė
vieno
projekto
vertė (mln.
Lt)*

Išmokėtų
lėšų dalis nuo
projektams
skirto
finansavimo
(proc.)

22,68

21,28

6,17

6

5,59

3,55

26,27

34,16

16,01

53,13

1

5,42

16,01

33,85

73,48

67,89

7,61

60

39,05

1,13

57,52

22

10,83

50,77

48

6,741

0,23

62,24

5,88

5,88

0

1

1,78

5,88

30,27

12,24

11,96

2,29

2

2,89

5,98

24,16

7,99

7,97

0,25

1

4,92

7,97

61,73

21,41

11,87

44,56

91

7,03

0,13

59,22

184,64

174,9

5,28

90

1,94

34,15

77,08

43,64

43,38

169

12,329

0,26

28,25

17,57

12,28

30,11

6

4,75

2,05

38,68

51,44

4,85

57

13,12

0,90

25,51

74,82

37,72

45,59

12

9,73

3,14

25,80

4,1

4,09

0,24

4

2,96

1,02

72,37

21,95

548

54,06

612,11

477,76

Šaltinis: parengta pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos barometrą (2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenys), <www.esparama.lt>.
*Vidutinė projekto vertė apskaičiuota projektams skirto finansavimo sumą padalijus iš įgyvendinamų projektų skaičiaus pagal priemones.

59,72

176,03

0,87

36,8

Daugiausia projektų įgyvendinama pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R
„Teritorijų planavimas“ (169 projektai), o po vieną projektą vykdoma pagal
šias priemones: VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“; VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“; VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo
tobulinimas“ (žr. 23 paveikslą). Kadangi pagal kai kurias priemones dar nėra
paskirstyta didelė joms numatytų lėšų dalis (žr. 14 lentelę), pagal šias
priemones83 tęsiasi kvietimai teikti paraiškas ir nuolat didėja įgyvendinamų
projektų skaičius:
− „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
(nepaskirstyta apie 51 proc. numatytų lėšų);
− „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (nepaskirstyta apie 46 proc.
numatytų lėšų);
− „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (nepaskirstyta apie
45 proc. numatytų lėšų);
− „Teritorijų planavimas“ (nepaskirstyta apie 43 proc. numatytų lėšų).
23 paveikslas. Finansavimo paskirstymas ir projektų skaičius pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones.

Šaltinis: parengta pagal SFMIS duomenis, <www.esparama.lt> (2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenys).

83

Išskyrus priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ –
kadangi pradžioje pagal šią priemonę buvo planuota vykdyti tris projektus, tačiau dėl įvairių pasikeitimų liko vienas
projektas (jo įgyvendinimas bus pratęstas). Šiai priemonei numatytos, bet nepanaudotos lėšos bus perkeltos kitoms
priemonėms (pagal rengiamą LR Vyriausybės nutarimo Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ keitimą, nemaža lėšų dalis turėtų pereiti priemonei „Geresnis ES politikų įgyvendinimas“.)

Vidutinė vieno projekto, vykdomo pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones, kaina
yra 0,87 mln. Lt. Vertinant atskirai pagal priemones, brangiausiai kainuoja
stambūs sisteminiai projektai finansuojami pagal šias priemones:
„Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse“ (16,01 mln. Lt), „Veiklos valdymo tobulinimas“ (7,97 mln. Lt),
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“
(5,98 mln. Lt) ir „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ (5,88 mln. Lt).
Vidutiniškai mažiausiai kainuoja projektai pagal šias regionines priemones:
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (0,13 mln. Lt),
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
(0,23 mln. Lt), „Teritorijų planavimas“ (0,26 mln. Lt) (žr. 24 paveikslą).
24 paveikslas. ŽIPVP 4 prioriteto priemonės pagal vidutinę vieno projekto vertę.

Šaltinis: parengta pagal SFMIS duomenis, <www.esparama.lt> (2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenys).

Remiantis 2010 m. atliktu Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
intervencijų administracinių kaštų įvertinimo bandomuoju tyrimu buvo
nustatyta, jog 2007–2013 m. laikotarpiu šiai programai numatytų 1 mln. litų
paramos administravimas vidutiniškai truks 578 val.84 Taip pat nustatyta, kad
ŽIPVP 4 prioriteto administraciniai kaštai, palyginti su kitais prioritetais, yra
didžiausi – 671 val./1 mln. Lt (žr. 15 lentelę). Santykinį prioritetų brangumą
daugiausia lemia kelios jiems būdingos charakteristikos, įskaitant prioritetui
numatytą lėšų kiekį, vidutinius priemonių ir priemonių projektų dydžius,
mokėjimų prašymų administravimo trukmę bei dažnį, taip pat santykinės
viešųjų pirkimų administravimo sąnaudos. Toliau pateikiamoje lentelėje
rodo ir lygina prioritetų santykinį brangumą lemiančių charakteristikų
įverčius. Duomenys rodo, jog 4 prioritetas lyginant su kitais trimis ŽIPVP

84

Administraciniai kaštai atliktame tyrime apibrėžiami kaip kaštai, kuriuos patiria institucijos ir organizacijos, vykdydamos
joms priskirtas viešojo valdymo (ESF finansuojamų intervencijų administravimo) funkcijas visuma. Viešosios politikos ir
vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių kaštų įvertinimo
bandomasis tyrimas, Vilnius, 2010.
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prioritetais (be techninės pagalbos) išsiskiria itin maža vidutine vieno
projekto verte, taip pat mažesniu vidutiniu mokėjimo prašymo dydžiu, o tai
sukuria itin didelius prioriteto administravimo kaštus.
15 lentelė. Prioritetų santykinį brangumą lemiančios charakteristikos

Prioritetas

Vidutinis
priemonės
dydis

Vidutinis
projekto
dydis, mln.
litų

Vidutinis
MP dydis,
mln. litų

MP dažnis 1
mln. litų

VP patikrų
skaičius
1 mln. litų
skirtų lėšų

Sutarčių
keitimų
skaičius
išmokėtam
1 mln. litų

Iš viso
valandų sk.
1 mln. litų
administruo
ti

1.1. Kokybiškas užimtumas
ir socialinė aprėptis
86
18,3
1,39
0,72
5,3
5,1
535
1.2. Mokymasis visą
gyvenimą
51
21,6
0,51
1,98
3,6
2,4
577
1.3. Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas
46
14,5
0,57
1,74
10,0
2,2
583
1.4. Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo
efektyvumo didinimas
44
5*
0,44
2,27
3
4
671
Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių kaštų
įvertinimo bandomasis tyrimas, Vilnius, 2010.
*Pastaba: Kadangi tyrimas, kuriuo duomenys pateikiami, buvo atliktas anksčiau (kuomet buvo vykdoma mažiau projektų) nesutampa jame
pateikta ir šiuo metu atliekamame vertinime apskaičiuotas vidutinis projekto dydis (šiame vertinime apskaičiuotas vidutinis projekto dydis
yra 0,87 mln. Lt).

Atlikus tyrimą nustatyta, kad didžiąją administravimo kaštų dalį sudaro ir
esminius kaštų skirtumus tarp prioritetų, intervencijų tipų ir priemonių lemia
šios keturios procedūros – paraiškų atranka ir vertinimas, sutarties keitimo
procedūra, mokėjimo prašymų (toliau – MP) administravimas, viešųjų
pirkimų (toliau – VP) administravimas. MP administravimas yra daugiausia
ŽIPVP 4 prioriteto administravimo sąnaudų reikalaujanti sritis ir sudaro
beveik 46 proc. (žr. 16 lentelę.) prioriteto administravimo išlaidų. 1.4
prioritete kitų administravimo procedūrų laiko kaštų dalis siekia 30,7 proc. Šį
rezultatą lemia sąlygiškai daug trumpesnė regioninių intervencijų MP ir VP
administravimo trukmė, todėl išauga kitų ESFA procedūrų (pvz., projektų
vykdytojų konsultavimo, sutarčių pasirašymo, projektų rizikos vertinimo ir
valdymo) ir tarpinės institucijos sukeltų kaštų svarba.
16 lentelė. Kaštų pasiskirstymas pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemonių administravimo procedūras.

Paraiškų
atranka ir
vertinimas

Sutarties
keitimo
procedūra

Mokėjimo prašymų
administravimas

Viešųjų pirkimų
administravimas

Kitos
procedūros

11,2 %

5,8 %

45,8 %

6,5 %

30,7 %

Iš viso
100,0 %

Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių kaštų
įvertinimo bandomasis tyrimas, Vilnius, 2010.

Analizuojant ŽIPVP 4 prioriteto priemonių pasiskirstymą pagal brangiausias ir
pigiausias administravimo kaštų prasme, matomi gana dideli skirtumai.
Pavyzdžiui „brangiausios“ priemonės yra šios (žr. 25 paveikslą):
- VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“ (reikalingos 1447 val. suadministruoti 1 mln. Lt.);
- VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“
(1323 val./1 mln. Lt);
- VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (894 val./1 mln. Lt);
- VP1-4.3-VRM-03-V
„Ekonominės
veiklos
reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka“ (868 val./1 mln. Lt);
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- VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ (786 val./1 mln. Lt).
Administravimo kaštų prasme „pigiausios“ priemonės yra šios:
- VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos
reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (353 val./1 mln. Lt);
- VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (402 val./1
mln. Lt);
- VP1-4.2-VRM-05-V
„Geresnis
Europos
Sąjungos
politikų
įgyvendinimas“ (498 val./1 mln. Lt).
Lyginant ŽIPVP 4 prioriteto valstybės planavimo ir regionines priemones
buvo nustatyta, kad pastarosios yra apskritai brangiausia ŽIPVP intervencijų
rūšis – laiko sąnaudos 1 mln. litų sudaro 926 val. (palyginimui: šio prioriteto
valstybės planavimo priemonių laiko sąnaudos – 608 val./1 mln. Lt.). Dideles
regioninių 1.4 prioriteto priemonių administravimo sąnaudas lemia
santykinai maži vidutiniai priemonių dydžiai, smulkūs vidutiniai projektų
dydžiai, smulkūs ir dažni mokėjimų prašymai, didelis antrinių patikrų skaičius
bei viešųjų pirkimų išlaidos85.
25 paveikslas. ŽIPVP 4 prioriteto priemonių administraciniai kaštai 1 mln. litų administruoti

Šaltinis: Parengta pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių kaštų įvertinimo bandomąjį tyrimą,
Viešosios politikos ir vadybos institutas, Vilnius, 2010.
Pastaba: raudona spalva – brangios priemonės; žalia – pigios.
* priemonė pradėta, bet neįsibėgėjusi (t. y. neišmokėta pakankamai lėšų – šios priemonės ESFA 1 mln. Lt MP dydžio įvertis pakeistas
atitinkamo projekto tipo MP dydžio vidurkiu)
** analizės metu priemonė buvo nepradėta / nebuvo duomenų, (t. y. šios priemonės ESFA 1 mln. litų administracinių kaštų įvertis
pakeistas prioriteto atitinkamo projektų tipo vidurkiu.

Pastebėtina, kad kai kurios savivaldybės (Vilniaus rajono, Marijampolės,
Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono ir kt.) pagal „Regioninės
plėtros
tobulinimas,
regionų
plėtros
planai
ir
savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ rengė po kelis atskirus

85

Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos intervencijų administracinių
kaštų įvertinimo bandomasis tyrimas, Vilnius, 2010.
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projektus, kuomet pagal vieną projektą rengtas (ar atnaujintas) strateginis
plėtros planas, o pagal kitą projektą – strateginis veiklos planas. Tokie
projektai yra smulkūs ir mažos vertės (mažesnių savivaldybių dažniausiai iki
100 tūkst.Lt), o tai sukelia papildomą administracinę naštą tiek projektų
vykdytojams, tiek priemonę administruojančiai įgyvendinančiajai institucijai.
Kitos savivaldybės (Kauno miesto, Prienų rajono, Jonavos rajono, Vilkaviškio
rajono, Radviliškio rajono, Jurbarko rajono, Anykščių rajono ir kt.) vykdė
projektus, kur įgyvendinant vieną projektą parengiamas ar atnaujinamas ir
plėtros, ir veiklos planas. Tokie projektai pagal savo apimtį ir biudžetą (100–
500 tūkst. Lt) yra stambesni ir sukelia mažesnę jų administravimo naštą negu
rengiant skirtingus dokumentus pagal atskirus projektus.
2.2.3. Projektų valdymas
Projektų valdymo
gebėjimai institucijose

Projekto administravimas yra sudėtingas, daug laiko ir žmogiškųjų išteklių
reikalaujantis procesas. Projekto administravimas apima šias pagrindines
dalis – projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimą, projekto
finansinį administravimą, pirkimų organizavimą bei vykdymą (žr. 26
paveikslą). Siekiant sėkmingai įgyvendinti numatytus projekto tikslus bei
pasiekti laukiamus rezultatus, būtina suformuluoti profesionalią projekto
komandą, turinčią pakankamus laiko išteklius, didelę patirtį ir pakankamai
kompetencijų, reikalingų numatytoms veikloms organizuoti ir vykdyti.

26 paveikslas. Iš Europos socialinio fondo įgyvendinamų projektų administravimo tvarka.

Šaltinis: Pagal dokumentų sąvadą Europos Socialinio Fondo projektų vykdytojams.

Projektui administruoti taip pat gali būti perkamos išorės paslaugų teikėjų
paslaugos. Apklausos duomenimis, tokias paslaugas dažniausiai pirko
ministerijos ir savivaldybių administracijos. Kaip rodo apklausos rezultatai,
projektų vykdytojų pasitenkinimas pirktomis išorės projektų administravimo
paslaugomis nėra aukštas – net apie 39 proc. respondentų teigė, kad šių
paslaugų kokybę vertina vidutiniškai, o apie 12 proc. teigė, jog kokybė žema
(žr. 27 paveikslą). Atliktos atvejų studijos taip pat rodo, kad tokių paslaugų
pirkimas labiau nepasiteisino negu pasiteisino. Atsižvelgiant į šiuos
rezultatus, siūlytina projektų vykdytojams stiprinti vidinius pajėgumus
administruoti projektus, kadangi administravimo paslaugų pirkimas dažnai
nepasiteisina arba mažai pasiteisina.
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27 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.9. Jeigu įgyvendinant projektą buvo
perkamos projekto administravimo paslaugos, kaip vertinate šių paslaugų kokybę?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Projekto įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo esamų projekto valdymo
gebėjimų institucijoje. Remiantis atliktos projektų vykdytojų apklausos
duomenimis, galima vertinti projektų valdymo aplinkos palankumą.
Pirmiausia šio prioriteto projektų vykdytojai vienu metu vykdo skirtingą ES
finansuojamų projektų skaičių. Pavyzdžiui, Lietuvos savivaldybės dažniausiai
vykdo daugiau negu dešimt projektų, finansuojamų tik iš ES paramos (be
projektų, kurie finansuojami iš kitų šaltinių). Taip pat daug projektų,
palyginti su kitais projektų vykdytojų tipais, vykdo aukščiausiosios valdžios
institucijos (Ministro Pirmininko tarnyba) ir ministerijos. Nevienodas
vykdomų projektų pasiskirstymas pagal skirtingo tipo įstaigas rodo skirtingą
projektų valdymo sistemų poreikį. Jis didesnis Ministro Pirmininko
tarnyboje, ministerijose ir ypač Lietuvos savivaldybėse.
Nors vidinės projektų valdymo taisyklės pagal ESFA dokumentų sąvadą
projektų vykdytojams nėra privalomos, tai yra vienas iš palankios projektų
valdymo aplinkos kriterijų, ypač daug projektų įgyvendinančiosiose
įstaigose. Tik apie 26 proc. šios apklausos respondentų teigia, jog jų
organizacijoje buvo patvirtintos vidinės projekto administravimo taisyklės
(taip pat tik maždaug 24 proc. respondentų teigia, jog buvo sudarytas
projekto rizikos valdymo planas). Vidinių projektų administravimo taisyklių
sudarymas skiriasi pagal valstybės ir savivaldybių įstaigų tipus. Nors projekto
administravimo taisyklių poreikis didesnis Lietuvos savivaldybėse, kurios
įgyvendina ypač daug projektų, jose šių taisyklių taikymas panašus į vidurkį
(25 proc. rajono savivaldybėse ir 27 proc. miesto savivaldybėse). Nors
Lietuvos ministerijos irgi vykdo daug projektų, tik 10 proc. respondentų iš
šios įstaigų grupės teigia, jog jose patvirtintos vidinės projektų
administravimo taisyklės. Tai, kad šioje įstaigų grupėje labai dažnai
perkamos projekto administravimo paslaugos (apie 65 proc., palyginti su
apie 30 proc. visų respondentų) rodo, jog ministerijose vietoj projektų
valdymo standartizavimo linkstama prie administravimo paslaugų pirkimo
(subrangos).

Projekto valdymo taisyklės taikomos projekte „Krašto apsaugos
buhalterinės apskaitos informacinės sistemos išplėtimas, įdiegiant
analitinės apskaitos ir krašto apsaugos finansų ir turto valdymo
funkciją“,
kurį
įgyvendina
Krašto
apsaugos
ministerija,
pripažįstama kaip turinti aukštesnę projektų vadybos brandą. Ūkio
ministerijoje geresnio reglamentavimo projektą įtraukus į projektų
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valdymo sistemą buvo sudaryta projekto komanda, kurią sudaro
tiek Ūkio ministerijos, tiek kitų valstybės institucijų, atsakingų už
administracinės naštos mažinimą prioritetinėse srityse, atstovai.

Projektų valdymo branda taip pat gali būti vertinama pagal atsakomybę už
projekto valdymą organizacijoje. Kaip buvo minėta šios ataskaitos 1.1 dalyje,
žemiausiąją projektų valdymo brandą rodo projekto vadovo ir savininko
paskyrimas. ESF paramos sutartys pasirašomos projektų vykdytojų įstaigų
vadovų, bet jų įsitraukimas į projektų įgyvendinimą skiriasi pagal įstaigų ir
projektų tipą. Kiekvienas ESF projektas privalo turėti vadovą, kuris
atsakingas už bendrąjį projekto veiklų koordinavimą, veiklų organizavimą ir
įgyvendinimą bei rezultatų pasiekimą. Tačiau vadovo pareigos vykdytojų
įstaigose skiriasi, priklausomai nuo įstaigoje įgyvendinamų projektų
skaičiaus.
Iš šio prioriteto apklausos duomenų matyti, kad apie 7 proc. projektų
vadovų buvo projekto vykdytojo įstaigos vadovai arba pavaduotojai,
40 proc. projektų vadovų ėjo vadovaujančiąsias pareigas atitinkamame
padalinyje, o apie 53 proc. vadovų buvo projekto vykdytojo įstaigos
specialistai arba darbuotojai. Dauguma projektų koordinatorių ir
administratorių yra specialistai arba darbuotojai projektų vykdytojų
įstaigose. Kadangi specialistų pareigas einantys vadovai gali neturėti
pakankamos atsakomybės hierarchinėse įstaigose, vidurinio lygmens
vadovaujančiąsias pareigas einantys vadovai gali geriausiai atitikti projektų
valdymo poreikius projektų vykdytojų institucijose. Gero atsakomybės
pasiskirstymo pavyzdys – Valstybės tarnybos departamento projektas
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų katalogas“, kurio savininkas yra įstaigos direktorius,
projekto vadovas – padalinio vadovas, o koordinatorius – šio skyriaus
specialistas.
Be to, apklausos duomenų analizė rodo silpną, tačiau statistiškai reikšmingą
ryšį (Kendall´s tau-b = 0,154, sig. 0,005) tarp vykdomų projektų skaičiaus ir
projektų vadovų pareigų jų įstaigose. Kuo daugiau projektų vykdoma
valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, tuo žemesnes pareigas
eina jo vadovas. Nors didesnis atsakomybės už projektų vykdymą
delegavimas atitinka projektų valdymo poreikius daug projektų vykdančiose
įstaigose, jose nesant standartizuoto projektų valdymo, projektų
įgyvendinimas gali būti nesėkmingas.
2.2.4. Projektų įgyvendinimo problemos
Administracinis krūvis

Remiantis apklausos rezultatais (žr. 28 paveikslą), didžiausią administracinį
krūvį projektų vykdytojai patiria organizuodami ir vykdydami viešuosius
pirkimus (taip teigė apie 48 proc. apklaustųjų), taip pat rengdami projektų
paraiškas pagal ESFA kvietimą (taip teigė maždaug 39 proc. apklausos
dalyvių). Dauguma respondentų (vidutiniškai daugiau negu 55 proc.) teigė,
kad vidutinišką krūvį sukelia tokios veiklos kaip valstybės projekto aprašymo
ir su tuo susijusios informacijos teikimas, projekto procedūrinis
administravimas, projekto finansinis administravimas, pagalba išorės
paslaugų teikėjams įgyvendinant tiesiogines projekto veiklas, tiesioginių
projekto veiklų įgyvendinimas be išorės paslaugų teikėjų pagalbos.
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Išvardytos veiklos didelį administracinį krūvį sukėlė tik vidutiniškai šiek tiek
daugiau negu ketvirtadaliui (28 proc.) respondentų.
28 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.5. Nurodykite, kokį administracinį krūvį (matuojant darbo
dienomis) Jūsų institucijai sukelia (sukėlė) skirtingų darbų, susijusių su projekto administravimu ir įgyvendinimu,
vykdymas?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Nustatytas silpnas, bet statistiškai reikšmingas ryšys tarp vykdomo projekto
vertės ir administracinio krūvio vykdant viešuosius pirkimus (Kendall´s taub = –0,189, sig. 0,000) ir kiek stipresnis, statistiškai reikšmingas ryšys tarp
projekto vertės ir administracinio krūvio rengiant paraišką pagal ESFA
kvietimą (Kendall´s tau b = –0,251, sig. 0,000). Tai reiškia, kad kuo didesnė
projekto vertė, tuo didesnis krūvis patiriamas organizuojant bei vykdant
viešuosius pirkimus ir rengiant paraišką pagal ESFA kvietimą.

Projektų vykdytojų problemos
Tiesioginių projekto veiklų įgyvendinimas kelia pakankamai didelį
krūvį projektuose, kuriuose projektų vykdytojų darbuotojai
savarankiškai įgyvendina tam tikras veiklas. Pavyzdžiui, Finansų
ministerijos ir CPVA projekte dėl viešojo ir privataus sektorių
partnerystės tai susiję su dvigubu einamųjų veiklų įforminimu
įgyvendinant projektą.
Vykdytos apklausos respondentai savo komentaruose teigė, jog
reikalinga supaprastinti projektų administravimo procedūras,
standartizuoti dokumentus ar plačiau taikyti teisės aktais
nereglamentuotą praktiką.
Nestandartiniams projektams, kurių turinys panašus į techninę
pagalbą, įgyvendinti gali būti reikalinga sukurti specifinę projektų
administravimo tvarką. Ji gali apimti tokias nuostatas kaip
fiksuotos sumos (angl. lump sum) ar vienodų vienos dienos įkainių
taikymas standartinėms veikloms, pavyzdžiui, informavimui,
konsultavimui ar mokymui.
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Projektų vykdytojų
problemos

Per apklausą kaip didžiausias problemas savo atstovaujamose institucijose
respondentai įvardijo viešųjų pirkimų ir žmogiškųjų išteklių problemas.
Beveik 74 proc. respondentų teigė, kad viešieji pirkimai yra didelė arba
vidutiniška problema ir 71 proc. taip teigė apie žmogiškųjų išteklių
problemas (žr. 29 paveikslą).

29 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.6. Įvertinkite, ar (ir kokiu mastu) įgyvendinant projektą susidūrėte
su žemiau nurodytomis problemomis?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Išanalizavus statistinius duomenis pastebėta, kad didžiausios viešųjų pirkimų
problemos kilo įgyvendinant projektus pagal priemones, kurios finansuoja
valdymo sistemų kūrimą:
- „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ – net apie
55 proc. apklaustųjų, įgyvendinusių finansinių ir veiklos valdymo
sistemų projektus pagal šias priemones, teigė, kad viešųjų pirkimų
problema įgyvendinant projektą buvo didelė problema;
- „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ – maždaug 47 proc.
respondentų, įgyvendinančių kokybės vadybos ir piliečių
aptarnavimo projektus pagal šią priemonę, teigė, kad viešųjų
pirkimų problema buvo didelė.
Taip pat per analizę nustatyta, kad didžiausios žmogiškųjų išteklių problemos
kilo įgyvendinant projektus pagal tokias priemones:
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ – apie
54 proc. apklaustųjų teigė, kad žmogiškųjų išteklių problema
įgyvendinant projektą buvo itin didelė;
- „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ – maždaug 42 proc.
respondentų, įgyvendinančių projektus pagal šią priemonę, teigė,
kad žmogiškųjų išteklių problema buvo didelė;
- „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ – 38 proc. respondentų, įgyvendinusių projektą pagal
šią priemonę, teigė, kad žmogiškųjų išteklių problemos yra didelė
problema.
Tai rodo, jog daugiausia viešųjų pirkimų ir žmogiškųjų išteklių problemų kyla
įgyvendinant valdymo sistemų (finansinio ir nefinansinio valdymo, kokybės
vadybos) projektus.
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Nustatytas silpnas statistiškai reikšmingas ryšys tarp projekto vertės ir
viešųjų pirkimų problemos (Kendall´s tau-b = –0,167, sig. 0,000) ir silpnas
statistiškai reikšmingas ryšys tarp projekto vertės ir žmogiškųjų išteklių
problemos (Kendall´s tau-b = –0,156, sig. 0,001). Tai reiškia, kad kuo didesnė
projekto vertė, tuo didesnės yra šios problemos. Be to, nustatytas vidutinio
stiprumo statistiškai reikšmingas ryšys (Kendall´s tau-b = –0,442, sig. 0,000)
tarp institucijos mažo biudžeto, vykdomo projekto vertės ir viešųjų išteklių
problemos. Tai įrodo, kad kuo daugiau stambių, didelės vertės projektų
vykdo mažesnio biudžeto institucija, tuo dažniau ji patiria viešųjų pirkimų
problemas.
Atrastas kiek silpnesnis, tačiau vis dėlto statistiškai reikšmingas ryšys tarp
didelio biudžeto, institucijos vykdomų projektų vertės ir viešųjų pirkimų
problemos (Kendall´s tau-b = –0,150, sig. 0,015). Tai reiškia, kad kai stambius
projektus vyko didelio biudžeto institucija, joje dažniau patiriamos viešųjų
pirkimų problemos. Silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys tarp
institucijos biudžeto, projekto vertės ir žmogiškųjų išteklių problemos
užfiksuotas tik didelėse institucijose (Kendall´s tau-b= –0,226, sig. 0,000).
Didelės institucijos, vykdančios didelės vertės projektus, dažniau susiduria su
žmogiškųjų išteklių problemomis – tokio ryšio neužfiksuota su vidutinio ir
mažo biudžeto institucijose.
Projektų įgyvendinimo
būdas

Apklausos duomenys rodo, kad projektų vykdytojai prie tiesioginių projektų
veiklų prisidėdavo dažniausiai vidutine dalimi (taip teigė apie 55 proc.
apklausos respondentų – žr. 30 paveikslą). Panašiai tiek pat respondentų
teigė, jog prie projekto įgyvendinimo prisideda didele arba maža dalimi
(atitinkamai 19 ir 18 proc.). Tai rodo, kad projektų vykdytojai dažniau linkę
įsitraukti į projekto įgyvendinimą, bet jų dalyvavimo mastas tam tikruose
priemonių projektuose yra nepakankamas.
30 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „2.14. Kokia dalimi Jūs prisidedate
(prisidėjote / prisidėsite) prie tiesioginių projekto veiklų (išskyrus projekto administravimo
ir viešinimo veiklas), kurias įgyvendina (įgyvendino / įgyvendins) paslaugų teikėjas(-ai)?“
(N-289).

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Apklausos rezultatai rodo, kad, pavyzdžiui, pagal priemonę „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių strateginiai plėtros
planai“ įgyvendinamų projektų vykdytojai buvo aktyviau įsitraukę į projekto
veiklų įgyvendinimą (36,7 proc. teigė, kad daug įsitraukia, ir 51 proc. teigė,
kad vidutiniškai), palyginti su visų apklausos respondentų atsakymų vidurkiu
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(kai atitinkamai yra 19 proc. ir 54,7 proc.). Tai galima paaiškinti tuo, kad
pagal šią priemonę dažnai buvo rengiami savivaldybėms strategiškai svarbūs
dokumentai, kurių procese dalyvauja savivaldybės ir kitų įstaigų atstovai86.
Projektų vykdytojų darbuotojų dalyvavimas nepakankamas valdymo sistemų
projektuose, kur didele dalimi dalyvauja tik 24,2–15,4 proc. respondentų
(24,2 proc. finansų valdymo ir apskaitos sistemose, 24,1 proc. – kokybės
vadybos, 22,2 proc. – veiklos valdymo, 15,4 proc. – žmogiškųjų išteklių
valdymo, 15,6 proc. – dokumentų valdymo sistemose). Toks dalyvavimas
dažnai yra nepakankamas siekiant sukurti gerą valdymo sistemą. Geros
projekto vykdytojo dalyvavimo praktikos pavyzdys yra VVTAT projektas
„Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas
Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“. Jį įgyvendinant buvo
įdarbinti 26 šios įstaigos darbuotojai kokybės vadybos procesams aprašyti.
Mokymo projektų
efektyvumas

Pagal ŽIPVP 4 prioritetą daugiausia buvo vykdomi smulkūs pavieniai
institucijų mokymų projektai, dažnai apimantys bendrųjų kompetencijų
stiprinimą. Paprastai tokie projektai yra brangūs administravimo kaštų
atžvilgiu (žr. 2.2.2 ataskaitos dalį apie priemonių administravimo kaštus) ir
nesukuria didelės pridėtinės vertės. Pavyzdžiui, remiantis apklausos
rezultatais galima pasakyti, kad savivaldybių mokymų projektai (pagal
priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“) pagal apimtį dažniausiai buvo smulkūs – skirti tik respondento
atstovaujamai institucijai ir jos atitinkamiems padaliniams (šį atsakymo
variantą pasirinko 84,4 proc. šios priemonės respondentų). Be to,
savivaldybių priemonės mokymų projektai dažniausiai buvo mažos ir
vidutinės vertės, palyginti su kitos mokymo priemonės („Valstybės institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“) projektais, kur net 68 proc.
projektų buvo didelės ar labai didelės vertės (žr. 17 lentelę)87.
17 lentelė. Pagal mokymo priemones vykdytų / vykdomų projektų vertė.
Projekto vertė
Priemonės
Maža
Vidutinė Didelė
Labai
vertė
vertė
vertė
didelė
Iš viso
Valstybės institucijų ir įstaigų
N
1
15
14
20
50
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas %
2,0 %
30,0 % 28,0 %
40,0 % 100,0 %
Savivaldybių institucijų ir įstaigų
N
10
16
3
2
31
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas %
32,3 %
51,6 %
9,7 %
6,5 % 100,0 %
Iš viso
N
11
31
17
22
81
%
13,6 %
38,3 % 21,0 %
27,2 % 100,0 %
Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Kaip aptariama šios ataskaitos 2.3 dalyje, smulkių projektų vykdytojai yra
mažiau patenkinti išorės paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų kokybe, ir tai
susiję su nepakankamu šių projektų efektyvumu. Be to, mažesni mokymo

86

Pavyzdžiui, rengiant strateginius veiklos ar plėtros planus, savivaldybės atstovai paprastai derina konkrečias dokumento
įgyvendinimo priemones, nes savivaldybė vėliau pati tampa atsakinga už tų priemonių įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jas.
Dėl to įgyvendinant šiuos projektus reikalinga glaudžiau bendradarbiauti su paslaugų teikėjas negu kitų projektų atvejais.
Pavyzdžiui, Kauno rajono savivaldybės vykdyto projekto atvejo studija rodo, kad projekto vykdytojas aktyviai
bendradarbiavo su paslaugų teikėju, ir tai atnešė naudos abiem pusėms tiek siekiant projekto rezultatų, tiek tobulinant
institucijos vidaus veiklą.
87
Analizuojant apklausos rezultatus buvo pasirinktas projektų dydžio nustatymas pagal jų vertę: mažas projektas, kai jo
vertė yra iki 135 tūkst. Lt; vidutinis projektas, kai jo vertė svyruoja nuo 135 tūkst. Lt iki 365 tūkst. Lt, didelis projektas, kai jo
vertė svyruoja tarp 365 tūkst. Lt ir 1,35 mln. Lt, labai didelis projektas, kai jo vertė yra didesnė negu 1,35 mln. Lt.
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projektai paprastai yra ne tokie efektyvus kaštų atžvilgiu. Remiantis ESF
finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo88 rezultatais,
mažiausi kaštai vienam dalyviui apmokyti pagal priemonę „Valstybės
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ buvo tuose
projektuose, kurių mokymų dalyvių skaičius buvo didžiausias. Be to,
atliekant minėtą vertinimą buvo atrasta vidutinio stiprumo koreliacija tarp
dalyvių skaičiaus ir jų mokymo kaštų – kuo mažesnis mokymo dalyvių
skaičius, tuo jų mokymas brangesnis.
Tokius rezultatus patvirtina ir per šį vertinimą pagal atliktos apklausos
duomenis (kiek tai buvo įmanoma) apskaičiavus mokymų kaštus vienam
dalyviui (žr. 18 lentelę). Apklausos vykdymo metu iš visų pagal mokymo
priemones rengtų projektų pabaigti buvo 7 projektai. Į apklausą iš šių 7
projektų vykdytojų pateko 5. Respondentai įgyvendino projektus pagal
priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų kvalifikacijos tobulinimas“. Visus
projektus vykdė rajonų savivaldybių administracijos (Alytaus, Panevėžio,
Kelmės, Molėtų ir Radviliškio). Beveik visi projektai buvo skirti kelti
kompetenciją tokiose srityse: projektų ir strategijos valdymas, ekonominių ir
teisinių žinių įgijimas vadovavimo ir lyderystės įgūdžiams patobulinti. Kai
kurie projektai (vykdomi Kelmės, Molėtų rajonų savivaldybių administracijų)
buvo skirti ir kalbų tobulinimui.
18 lentelė. Vieno asmens mokymo kaštai pagal apklausos rezultatus.
Įstaiga
Projekto pavadinimas
Išmokytų
Išmokytų
valstybės
dirbančiųj
tarnautojų
ų pagal
išskyrus
darbo
statutinius
sutartis
skaičius
darbuotoj
ų skaičius
Alytaus rajono Alytaus rajono
–
–
savivaldybės
savivaldybės politikų bei
administracija
administracijos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
Panevėžio
Viešojo administravimo
115
40
rajono
efektyvumo didinimas
savivaldybės
Panevėžio rajono
administracija
savivaldybėje
Kelmės rajono
Kelmės rajono savivaldybės 42
52
savivaldybės
darbuotojų, dirbančių su
administracija
ES projektais, teoriniai ir
praktiniai mokymai bei
kvalifikacijos kėlimas
Molėtų rajono
Molėtų rajono
–
–
savivaldybės
savivaldybės ir jos įstaigų
administracija
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas įgyvendinant
rajono strateginius tikslus
Radviliškio
Radviliškio rajono
40
15
rajono
savivaldybės darbuotojų
savivaldybės
kvalifikacijos tobulinimas
administracija
Iš viso:
197
107

88

Apmokytų
statutinių
darbuotoj
ų darbo
skaičius

Iš viso
išmokyta
asmenų

Bendra
projekto
vertė (Lt)

Vieno
asmens
išmokymo
vidutiniai
kaštai (Lt)

–

30

169 288

5 643,0

–

155

181 145

1 168,7

–

96

154 773

1 612,2

–

80

96 239

1 203,0

–

55

198 791

3 614,4

–

416

800 236

1 923,6

UAB „PricewaterhouseCoopers“, ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas. Galutinė vertinimo
ataskaita, Vilnius, 2011.
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Paminėtina, kad pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ vienam asmeniui apmokyti buvo suplanuota
vidutiniškai 4276,47 Lt89, o pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ – vidutiniškai 4313,73 Lt90. Vis dėlto
įgyvendinant priemones šios sumos skiriasi. Pavyzdžiui, skaičiuojant pagal
projektams jau skirtą finansavimą ir sutartyse nurodytas planuojamas
pasiekti rodiklio „Mokyme dalyvavę asmenys“ reikšmes, gaunami tokie
rezultatai – pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ vienam asmeniui išmokyti tenka vidutiniškai
3375 Lt91, o pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ – 1954 Lt92. Panašūs rezultatai gaunami vieno
žmogaus mokymo kaštus apskaičiavus pagal projektams išmokėtas lėšas ir
jau išmokytų asmenų skaičių (žr. 19 lentelę). Be to, remiantis per apklausą
respondentų įrašytais duomenimis apie išmokytus asmenis (pagal priemonę
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“) ir
apskaičiavus vieno išmokyto asmens kaštus, gauta apie 1924 Lt (žr. 18
lentelę).
19 lentelė. Vienam asmeniui išmokyti tenkanti suma.

Rodiklio „Mokyme
dalyvavę asmenys“
pasiekta reikšmė
Priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Priemonė „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas“

Projektams
išmokėtos
lėšos (mln. Lt)

Vienam asmeniui
išmokyti tenkanti
suma (Lt)

11 368

39,05

3435

4359

6,741

1546

Šaltinis: parengta pagal SFMIS informaciją, atnaujintą 2011 m. rugpjūčio 17 d.

Kadangi regionams paramos limitai yra nustatomi per du etapus,
savivaldybės negali planuoti stambių projektų, todėl turimas lėšas išskaido
skirtingiems projektams. Tokiu būdu vykdomi smulkūs, neilgos trukmės
projektai, o vienam žmogui išmokyti tenka mažesnė lėšų dalis, palyginti su
priemone „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“. Kai mokymo projektas yra neilgos trukmės ir mokomasi
skirtingų dalykų (pvz., kaip Molėtų savivaldybės atveju (2 priedas – 4 atvejo
studija), kai projekto trukmė buvo 10 mėn., mokymai buvo skirti
administraciniams
gebėjimams
gerinti,
anglų
kalbai
mokytis,
kompiuteriniam raštingumui tobulinti) skirtingoms mokymo temoms
skiriamas trumpas laikas, ir yra mažesnė tikimybė, kad bus sukurta tokių
mokymų pridėtinė vertė mokymų dalyviui. Be to, kaip rodo atliktos
apklausos rezultatai, smulkių projektų vykdytojai yra mažiau patenkinti
perkamų išorės paslaugų teikėjų paslaugomis (žr. rezultatyvumo dalį).
Didesnės apimties ir biudžeto projektuose (pvz., kaip Valstybinės ligonių
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Šis skaičius gautas priemonei numatyto finansavimo (ŽIPVP priede) sumą (85 529 295 Lt) padalijus iš priemonės
produkto stebėsenos rodiklio siekiamos reikšmės (mokyme dalyvavę asmenys – 20 000).
90
Šis skaičius gautas priemonei numatyto finansavimo (ŽIPVP priede) sumą (25 882 353 Lt) padalijus iš priemonės
produkto stebėsenos rodiklio siekiamos reikšmės (mokyme dalyvavę asmenys – 6000).
91
Šis skaičius gautas priemonės projektams paskirsto finansavimo sumą (67,89 mln. Lt) padalijus iš 20 115 (sutartyse
nurodytos planuojamos pasiekti rodiklio „mokyme dalyvavę asmenys“ reikšmės). Naudoti 2011 m. rugpjūčio 17 d.
atnaujinti SFMIS duomenys.
92
Šis skaičius gautas priemonės projektams paskirsto finansavimo sumą (10,83 mln. Lt) padalijus iš 5541 (sutartyse
nurodytos planuojamos pasiekti rodiklio „mokyme dalyvavę asmenys“ reikšmės). Naudoti 2011 m. rugpjūčio 17 d.
atnaujinti SFMIS duomenys.
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kasos atveju (2 priedas – 3 atvejo studija), kai projekto trukmė yra 24 mėn.,
mokymai skirti gebėjimams įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus gerinti,
mokytis kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos) sudaromos galimybės
samdyti aukštesnės kokybės lektorius ir daugiau laiko skirti vienai mokymo
temai. Tai sukuria prielaidas didesnei tokių mokymų pridėtinei vertei.
Valdymo sistemų
projektų problemos

Valdymo sistemų projektams būdingos didesnės viešųjų pirkimų problemos
(tai buvo didelė problema 52,6 proc. respondentų, palyginti su 32 proc. visų
respondentų) ir žmogiškųjų išteklių problemos (tai buvo didelė problema
47,1 proc. respondentų, palyginti su 35,5 proc. visų respondentų). Viešųjų
pirkimų problemos susijusios su tuo, kaip buvo vykdomi viešieji pirkimai.
Šios problemos yra mažesnės, jei viešieji pirkimai buvo grindžiami
mažiausios kainos kriterijumi (nustatytas silpnas statistiškai reikšmingas
ryšys tarp šių kintamųjų; Cramer´s V = 0,288, sig. 0,045). Taip pat nustatytas
vidutiniškai stiprus, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys (Cramer´s V = 0,415,
sig. 0,001) tarp projekto vertės ir viešųjų pirkimų tipo – kuo projektai yra
didesnės vertės, tuo labiau jie yra vykdomi remiantis ne mažiausios kainos, o
kitais kriterijais. Pirkimų problemos susijusios su Viešųjų pirkimų įstatymo
pažeidimais, kuriuos nustatė Viešųjų pirkimų tarnyba (ypač dėl savivaldybių
projektų), taip pat su ydinga viešųjų pirkimų praktika valdymo sistemų
paslaugas pirkti iš neįgaliųjų socialinių įmonių (žr. toliau).

Viešųjų pirkimų problemos valdymo sistemų projektuose
Nemažai savivaldybių administracijų, vykdydamos valdymo
sistemų ar priemonių projektus, pažeidė viešųjų pirkimų
reikalavimus, todėl po Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinimo turėjo
tikslinti pirkimų sąlygas, nutraukti pirkimus arba sudarytas
sutartis. Pavyzdžiui, dėl įstatyme numatytų konkurencijos,
lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimo sutartis
turėjo nutraukti Raseinių rajono savivaldybė ir Prienų rajono
savivaldybė (neskirsčiusi pirkimo į atskiras dalis), taip pat
Rokiškio ir Akmenės savivaldybės, o pirkimo procedūras – Šiaulių
rajono savivaldybė ir Tauragės rajono savivaldybė (pasiūlymas,
kuris neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, nebuvo atmestas ir
pirkimas buvo skirstytas į atskiras dalis). Beje, minėtų šešių
savivaldybių, kurių pažeidimus nustatė Viešųjų pirkimų tarnyba,
projektų vertė viršija panašių projektų vidurkį 24 proc. Be to,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama du
pirkimus finansų valdymo ir apskaitos srityje, pažeidė įstatymą dėl
skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi pasirinkusi
pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Buvusio Viešųjų pirkimų
tarnybos vadovo nuomone, „Pastebėjome sistemines bėdas.
Dauguma savivaldybių kartoja tas pačias klaidas: reikalauja
pernelyg specifinių dalykų, sunku pasakyti, ar tyčia taip elgiasi.
Tačiau akivaizdu, jog dalis rinkos dalyvių dėl tos „klaidos“ buvo
diskriminuojami“93.
Nauja pirkimų tendencija – taikomi pirkimų reikalavimai, jog
paslaugų teikėjas turi turėti (neįgaliųjų) socialinės įmonės
statusą. Šie reikalavimai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymą,
kuriame leidžiama nustatyti sąlygas pirkimuose dalyvauti tik
neįgaliųjų socialinėms įmonėms, bet jie riboja konkurenciją ir
netinka iš ESF finansuojamiems valdymo sistemų projektams (nors
gali būti taikomi socialinių paslaugų srityje).

93

Verslo žinios, „Savivaldybės klaidžioja e. sprendimų džiunglėse“, 2010 m. birželio 16 d.,
<http://vznotes.vz.lt/Newspaper/RA99.NSF/articles/C225746500251CD7C2257743002BCE29?OpenDocument>.
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Valdymo sistemų projektai (Visagino miesto, Pagėgių rajono,
Švenčionių rajono, Šilutės rajono, Kazlų Rūdos rajono), kurių
sutartys sudarytos su socialinės įmonės statusą turinčiomis
įmonėmis, net 38 proc. brangesni už panašių projektų vidurkį. Šių
penkių projektų konkursuose dalyvavo vienas arba du tiekėjai, bet
paslaugų sutartys sudarytos tik su viena įmone. Tai rodo, kad
socialinių
įmonių
rinkoje
nėra
konkurencijos,
o
galimą
savivaldybių ir rinkos dalyvių piktnaudžiavimą rinkos padėtimi
turėtų nagrinėti Konkurencijos taryba. Be to, šiuose projektuose
projekto vykdytojai paslaugų kokybę vertina prasčiau negu visų
valdymo sistemų projektų vidurkis (dažniausiai tik vidutiniškai).

Įgyvendinant valdymo sistemų projektus, kurie yra apskritai rizikingi,
pasireiškė ir įvairios rizikos. Dažniausiai kilusios didelės rizikos:
nepakankamas laikas projekto veikloms įgyvendinti ir produktams sukurti
(25 proc.), vėlavimas priimti politinius ar administracinius sprendimus
(22,1 proc.). Skiriasi rizikų pasiskirstymas pagal valdymo sistemas (toliau
didelių rizikų sąrašas pateikiamas pagal rizikingiausias sistemas):
– žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų projektuose (duomenys iš 12–
13 projektų atvejų) pasireiškė daugiausia rizikų: jiems būdingiausios
vėlavimo priimti sprendimus (61,5 proc. mano, kad didelė rizika),
nepakankamo laiko (53,8 proc.) ir nepakankamo darbuotojų
įsitraukimo (38,5 proc.) rizikos; jos susijusios su lėtai įgyvendinama
valstybės tarnybos reforma, vėlavimu teikiant paslaugas ir
nepakankamu darbuotojų įsitraukimu (pvz., žr. projekto „Valstybės
tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų katalogas“ atvejį);
– finansų valdymo ir apskaitos sistemoms, kurios yra vidutinio
rizikingumo, būdingiausios nepakankamo laiko (44,7 proc.) ir
vėlavimo priimti sprendimus rizikos (34,3 proc.); jos susijusios su
vėlavimu įgyvendinti apskaitos reformos reikalavimus (žr. projekto
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo
ir veiklos valdymo gerinimas“ atvejį);
– vidutinio rizikingumo veiklos valdymo sistemoms būdingiausios
vėlavimo priimti sprendimus (40,5 proc.), paslaugų teikėjų
nukrypimų (34,2 proc.), nepakankamo laiko (33,3 proc.) ir
darbuotojų įsitraukimo (28,2 proc.) rizikos; jos susijusios su
strateginio planavimo sistemos pokyčiais, paslaugų teikėjų ir
projektų vykdytojų dalyvavimo darbuotojų problemomis;
– mažiau rizikingoms dokumentų valdymo sistemoms būdingiausios
paslaugų teikėjų nukrypimų, nepakankamo laiko (abi po 32,4 proc.)
ir vėlavimo priimti sprendimus rizikos (29 proc.);
– mažiausiai rizikingoms kokybės vadybos sistemoms būdingiausios
rizikos – nepakankamas laikas rezultatams sukurti (27,6 proc.) ir
nepakankamas įstaigos darbuotojų dalyvavimas (23,3 proc.), nes
pradiniai kokybės vadybos etapai (veiklos / procesų įvertinimas)
reikalauja darbuotojų dalyvavimo ir užima nemažai laiko.
Dauguma rizikų yra tarpusavyje susijusios: dėl nekokybiškų paslaugų ar
nepakankamo projektų vykdytojų darbuotojų dalyvavimo atsiranda
vėlavimas priimant reikalingus sprendimus dėl valdymo sistemų, todėl
trūksta laiko projektų veikloms įvykdyti ir produktams sukurti. Nepaisant
valdymo sistemų projektų (ypač pirmų trijų tipų) rizikingumo, tik 31,3 proc.
finansų valdymo ir apskaitos projektų turi rizikos valdymo planą (55,6 proc.
žmogiškųjų išteklių sistemų projektų turi tokį planą. Svarbu, jog didesnės
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rizikos pasireiškė didesnės vertės projektuose. Vidutiniškai stiprus ir
statistiškai reikšmingas ryšys nustatytas tarp projekto vertės ir paslaugų
teikėjų nukrypimo nuo projekto terminų (Kendall´s tau-b = –0,350, sig.
0,000) bei vėlavimo priimti reikalingus politinius ar administracinius
sprendimus (Kendall´s tau-b = –0,346, sig. 0,000). Pavyzdžiui, stambus
projektas „Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinės
sistemos kūrimas ir diegimas“ turi rizikos valdymo planą. Labai svarbu net tik
sudaryti rizikos valdymo planus, bet ir veiksmingai juos taikyti įgyvendinant
projektus, bet tai priklauso nuo projektų vykdytojų personalo projektų
valdymo kompetencijos.
Teritorijų planavimo ir
regionų plėtros
dokumentų problemos

Vertinant, kiek problemiški buvo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
etapai, galima pasakyti, kad apklausos rezultatai rodo, jog daugiausia su
problemomis buvo (yra) susiduriama dokumento rengimo ir svarstymoderinimo etapuose (atitinkamai 12 proc. ir 19 proc. respondentų, atskirai
vertinusių šiuos etapus nurodė, kad būtent per šiuos etapus susidūrė su
daugeliu problemų). Dokumentų tvirtinimo ir įgyvendinimo etapai buvo ne
tokie problemiški (žr. 31 paveikslą). Tai susiję su Lietuvos teritorijų
planavimo srities reglamentavimu – Teritorijų planavimo įstatyme
nustatytas ilgas šių dokumentų rengimo ir derinimo etapas, įtraukiant
įvairias suinteresuotąsias šalis.
31 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „7.7. Jeigu projekto metu buvo rengtas
teritorijų planavimo dokumentas(-tai), kiek susiduriate(-ėte) su problemomis skirtinguose
dokumento(-tų) etapuose?“ (N-58)

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Analizuojant, kokios problemos būdingos priemonės „Regionines plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių strateginiai plėtros
planai“ projektų vykdytojams, galima pasakyti, kad apklausos rezultatai
rodo, jog didžiausią administracinį krūvį respondentams sukėlė viešųjų
pirkimų organizavimas (42 proc. į 4.5 apklausos klausimą atsakiusių
respondentų pagal priemonę „Regionines plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių strateginiai plėtros planai“ pasirinko įvertinimą,
kad krūvis didelis), taip pat pagalba išorės paslaugų teikėjams įgyvendinant
tiesiogines projektų veiklas (37,5 proc. pasirinko įvertinimą, kad krūvis
didelis) ir tiesioginių projekto veiklų įgyvendinimas be išorės paslaugų
teikėjų pagalbos (31,6 proc. pasirinko įvertinimą, kad krūvis didelis). Tai, kad
viešieji pirkimai yra didelė problema, rodo ir jų atsakymai į 4.6 apklausos
klausimą (prašyta įvertinti, su kokiomis problemomis buvo susidurta
įgyvendinant projektą) – viešieji pirkimai buvo įvertinti kaip didelė problema
(tokį įvertinimą pasirinko 27 proc. šį aspektą vertinusių respondentų) arba
vidutiniška problema (40 proc.). Paprašius įvertinti, ar institucijos žmogiškieji
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ištekliai sukėlė problemų, 29 proc. atsakiusiųjų teigė, kad tai buvo didelė
problema ir 41 proc., kad vidutiniška problema.
Atvejų studijų
efektyvumo
apibendrinimas

Atvejų vertinimo rezultatai rodo, kad, palyginti su vertinimu pagal kitus
kriterijus (tinkamumą ir rezultatyvumą), projektų efektyvumo lygis nėra itin
aukštas (žr. 20 lentelę). Analizuotų projektų vykdytojai susiduria su
problemomis, panašiomis į tas, kurios buvo įvardytos aukščiau. Ypač dažnai
projektų vykdytojai susiduria su viešųjų pirkimų ar nepakankamai kokybiškų
išorės paslaugų teikėjų paslaugų problemomis. Šie veiksniai neigiamai veikia
tiek projektų įgyvendinimo efektyvumą, tiek projektų rezultatus.
Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą „Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių
gebėjimų stiprinimas“ susidurta su problemomis dėl netinkamų lektorių
mokymams. Didžiausia projekto „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų
analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“ problema
buvo prasta pagrindinio paslaugų teikėjo paslaugų kokybė, kuri darė gana
didelę neigiamą įtaką projekto įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir
veiklos valdymo gerinimas“, be viešųjų pirkimų problemų, pasireiškė daug
rizikų, tokių kaip paslaugų teikėjo nukrypimai nuo pradinio projekto plano ir
(ar) terminų, nepakankamas bendradarbiavimas tarp institucijos ir paslaugų
teikėjo. Tai lėmė lėtą projekto veiklų vykdymą.
20 lentelė. Atvejo studijų efektyvumo įvertinimas
Nr.
Projekto pavadinimas
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės
1.
tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“
„Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos
2.
interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“
„Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
3.
teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų
stiprinimas“
„Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų dirbančiųjų
4.
kvalifikacijos tobulinimas įgyvendinant rajono strateginius
tikslus“
5.
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
6.
skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
„Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo
įvertinimo studija ir savivaldybės 2010–2012 m. strateginio
7.
veiklos plano parengimas“
„Jonavos
rajono
savivaldybės
administracijos
vidaus
8.
administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“
9.
„Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas“
„Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė
10. siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos
įgyvendinimo“
„Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą,
11.
diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo
12.
tobulinimas“
„Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo
13. kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų
stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“

Efektyvumas
Vidutiniškas
Aukštas
Aukštas–vidutiniškas

Aukštas
Aukštas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas
Vidutiniškas
Aukštas
Aukštas
Labai aukštas–aukštas
Aukštas–vidutiniškas
Labai aukštas–aukštas

Pastaba: vertinimas pagal skalę „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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2.3. ŽIPVP 4 prioriteto rezultatyvumas
Šioje ataskaitos dalyje analizuojamas ŽIPVP 4 prioriteto rezultatyvumas.
Techninėje specifikacijoje buvo nurodyti tokie rezultatyvumo klausimai, į
kuriuos turi atsakyti vertintojai:
– Kokie yra pasiekti ŽIPVP 4 prioriteto ir atskirų priemonių rezultatai?
Kas planuota ir kas pasiekta? Ar yra esminių nukrypimų nuo pirminių
tikslų?
– Kokie pagrindiniai išorės ir vidaus veiksniai turėjo įtakos ŽIPVP 4
prioriteto ir atskirų priemonių rezultatams?
– Ar reikalingi pakeitimai, kad būtų pasiekti numatyti kiekybiniai ŽIPVP
4 prioriteto ir atskirų priemonių rezultatai? Jei taip, kokie?
– Koks yra kiekvienos ŽIPVP 4 prioriteto priemonės įgyvendinimo
efektyvumas?
Ši vertinimo ataskaitos dalis parengta remiantis tokiais informacijos
šaltiniais: stebėsenos ir finansinių duomenų analizė, apklausos rezultatai,
interviu ir atvejo studijos.
Stebėsenos duomenų
analizė

Veiksmų programų įgyvendinimo stebėjimas grindžiamas stebėsenos
rodikliais ir jų kiekybine išraiška. Veiksmų programų stebėsenos rodikliais
siekiama įvertinti pažangą siekiant kiekybinių veiksmų programos tikslų. Šie
stebėsenos rodikliai skirstomi į kelis tipus:
1) veiksmų programos įgyvendinimo finansiniai rodikliai padeda įvertinti
lėšų panaudojimo spartą;
2) veiksmų programos įgyvendinimo fiziniai (produkto ir rezultato) rodikliai
padeda nustatyti kiekybinių programos tikslų įgyvendinimo sėkmę.
3) strateginiai konteksto rodikliai yra susiję su bendrais tikslais, nustatytais
strateginiuose dokumentuose ir padeda apibrėžti bendrą strateginį veiksmų
programų įgyvendinimo kontekstą.
Priemonių stebėsenos rodikliai, nustatomi veiksmų programų prieduose,
padeda įvertinti pažangą siekiant kiekybinių veiksmų programos tikslų
priemonės lygmeniu, o projektų stebėsenos rodikliai – kiekybinių tikslų
projekto lygmeniu. Taigi stebėsenos rodikliai nustatomi pagal principą „iš
viršaus žemyn“, t. y. žemesniuoju lygmeniu stebėsenos rodikliai ir
planuojamos pasiekti jų reikšmės planuojami atsižvelgiant į aukštesniu
lygmeniu nustatytus stebėsenos rodiklius ir planuojamas pasiekti jų
reikšmes.
Įgyvendinant programas pagal finansinius ir fizinius (produkto ir rezultato)
rodiklius renkami duomenys remiantis „iš apačios aukštyn“ principu,
naudojant projekto lygmens informaciją. Veiksmų programos stebėsenos
rodiklių stebėseną atlieka vadovaujančioji institucija, priemonės stebėsenos
rodiklių stebėseną – pagal kompetenciją atsakinga ministerija ir (ar) kita
valstybės institucija (ŽIPVP 4 prioriteto atveju – VRM), o priemonės
stebėsenos rodiklių stebėseną projekto lygmeniu – pagal kompetenciją
atsakinga įgyvendinančioji institucija (ŽIPVP 4 prioriteto atveju – ESFA).
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Pagal ŽIPVP stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymą94, palyginti su kitais
šios veiksmų programos prioritetais, pakankamai didelė dalis (apie 25 proc.)
ŽIPVP 4 prioriteto priemonių rodiklių yra įvedami (nors visi šios veiksmų
programos 2 ir 3 prioriteto priemonių rodikliai yra apskaičiuojami). Tai susiję
su tuo, jog šis prioritetas buvo naujas dabartiniu programavimo laikotarpiu,
o jo turinys apėmė skirtingas intervencijas. Pažymėtina, jog dėl įvedamų
rodiklių be projektų informacijos reikalingi tyrimai ir vertinimai.
21 lentelėje pateikiamos ŽIPVP 4 prioriteto uždavinio įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių planuojamos ir iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. pasiektos
reikšmės. Kiekvienai priemonei numatyti stebėsenos rodikliai ir jų pasiektos
reikšmės pateikta 4 priede. Pažymėtina, kad projektai pagal šio prioriteto
priemones dabar dar tik įsibėgėja, todėl rodiklių pasiekimo procentas nėra
aukštas. Be to, ne visuose projektuose yra įvykdytos viešųjų pirkimų
procedūros, o tai stabdo projektų veiklų įgyvendinimą ir atitinkamai rodiklių
pasiekimą. Apskritai dalis rodiklių dėl savo specifikos bus pasiekta tik
projektų pabaigoje95. Dėl šių priežasčių dabar galima įvertinti tik stebėsenos
rodiklių reikšmių pasiekimo pažangą ir jų pasiekimo ateityje tikimybę.
21 lentelė. ŽIPVP (4 prioriteto) įgyvendinimo rodikliai ir jų pasiekimas.
Pavadinimas
Tipas
Mat. vnt.
Veiksmų
programoje
planuota
patvirtinta
reikšmė

Kodas

Veiksmų
programos
priede
suplanuota
pasiekti
reikšmė

Sutartyse
planuojama
pasiekti
reikšmė

Pasiekta
reikšmė
(iki 201108-17)

Rodiklio
pasiekima
s (proc.)
nuo VP
planuotos
reikšmės

1 uždavinys. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje
VP1-4.1P.01

VP1-4.1P.05
VP1-4.1R.01

VP1-4.1R.02

Mokymuose dalyvavusių asmenų
(valstybės tarnautojų, statutinių
tarnautojų, kitų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų) skaičius
Bendradarbiavimo ir partnerystės
projektų skaičius
Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas
žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)
Mokymuose dalyvavusių asmenų
(valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie
sėkmingai baigė mokymus ir gavo
mokymo pažymėjimus, dalis

Produkto

Skaičius

37 000,00
(45/30/25)

31 000

27 036

15 862

42,87

Produkto

Skaičius

20

2096

0

0

0,00

Rezultato

Procentai

75

75

–

0

0,00

Rezultato

Procentai

90

90

90,96

94,48

104,98

2 uždavinys. Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą
VP1-4.2P.01
VP1-4.2P.02
VP1-4.2P.03

Lietuvos ministerijose įdiegtų
veiklos valdymo sistemų skaičius
Lietuvos ministerijose įdiegtų
veiklos valdymo sistemų dalis nuo
visų ministerijų
Parengti savivaldybių bendrieji
teritorijų planai

Produkto

Skaičius

Produkto

Procentai

Produkto

Skaičius

94

1
(100)
100

1

1

0

0,00

–

–

0

0,00

21

21

72

7

33,33

<http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/metodikos/stebesenos_rodikliai>.
2011–2015 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas, Vilnius, 2011.
96
Du projektai suplanuoti pagal priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse“ (priemonės produkto rodiklis „Įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai“) ir 18
projektų pagal naujai patvirtintą priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė“ (priemonės produkto rodiklis „Įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės tarp valdžios ir nevyriausybinio
sektorių projektai“).
95

89

VP1-4.2R.01
VP1-4.2R.02

Valstybės išlaidų, kurias apima
veiklos valdymo sistemos visose 13
ministerijų, dalis
Savivaldybės, kurios turi parengtus
bendruosius teritorijų planus (proc.
nuo visų savivaldybių)

Rezultato

Procentai

48

48

–

0

0,00

Rezultato

Procentai

100

100

–

5

5,00

3 uždavinys. Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui
VP1-4.3P.01

Produkto
Skaičius
Geresnio reglamentavimo diegimo
15
15
3
1
6,67
projektų, finansuotų ES
struktūrinės paramos lėšomis,
skaičius
VP1-4.3Produkto
Skaičius
Įdiegtų kokybės vadybos sistemų
100
30
18*
5*
5,00
P.02
savivaldybių administravimo
(60/40)
subjektuose / valstybinio
administravimo ir kituose viešojo
administravimo subjektuose
skaičius
VP1-4.3Produkto
Skaičius
Įdiegtų kokybės vadybos sistemų
60
15
28
17
28,33
P.03
savivaldybių administravimo
subjektuose skaičius
VP1-4.3Produkto
Skaičius
Įdiegtų kokybės vadybos sistemų
40
15
24
15
37,5
P.04
valstybinio administravimo ir
kituose viešojo administravimo
subjektuose skaičius
VP1-4.3Rezultato
Skaičius
Vidutinis įmonės steigimo
7
–
–
0
0,00
R.01
laikotarpis
VP1-4.3Rezultato
Procentai
Valstybės ir savivaldybių išlaidų,
25
25
–
0
0,00
R.02
kurias apima kokybės vadybos
sistemos, dalis
Šaltinis: parengtas pagal SFMIS duomenis – pateikiami 2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenys apie sutartyse suplanuotas reikšmes ir pasiektas
reikšmes.
Pastabos: *Šiuo atveju nėra aišku, kaip apskaičiuojamos šio rodiklio pasiektos reikšmės. Kadangi šio rodiklio reikšmė turėtų būti dviejų
žemiau esančių rodiklio pogrupių suma, tačiau pagal pateiktus SFMIS duomenis skaičiai nesutampa, yra tikimybė, kad įsivėlė skaičiavimo
klaida. Todėl nėra aišku, kiek iš viso suplanuota ir jau įdiegta kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose ar
valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose (iš viso suplanuota gali būti 52 arba70, įdiegta 32 arba 37).

Remiantis 4 prioriteto programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
duomenų analize pateikiamos išvados.
– Šiuo metu pagal šio prioriteto mokymo priemones suplanuota
išmokyti 31 000 valstybės tarnautojų, o ŽIPVP planuota reikšmė
buvo 37 000. Pagal pasirašytas sutartis97 planuojama išmokyti
27 036 asmenų, o iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. buvo išmokyti 15 862
asmenys. Šie rodiklių duomenys rodo, jog egzistuoja vidutinė rizika
nepasiekti veiksmų programoje numatyto rodiklio „Mokymuose
dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų,
kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų)
skaičius“, nes gerokai atsiliekama nuo pradinio plano (nors dar ne
visos mokymo priemonėms numatytos lėšos yra paskirstytos
projektams vykdyti). Vis dėlto reikia atsižvelgi į kontekstinius
veiksnius, kur dėl vykdomų reformų sumažėjo darbuotojų skaičius
viešajame sektoriuje, tačiau rodiklio reikšmės nesikeitė (liko siektinų
apmokyti 37 000 tūkst. asmenų). Be to, tarpinei institucijai dėl
nerenkamų duomenų yra sudėtinga apskaičiuoti šio rodiklio
pogrupio rodiklius: valstybės tarnautojai – 45 proc., statutiniai
tarnautojai – 30 proc., kiti valstybės ir savivaldybių – 25 proc. (iš viso
100 proc.).
– Taip pat egzistuoja vidutinė rizika nepasiekti rodiklio
„Bendradarbiavimo ir partnerystės projektų skaičius“. Šio rodiklio
pasiekimas didžiąja dalimi priklausys nuo to, kaip pavyks įgyvendinti

97

2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenimis.

90

–

–

–

naujai patvirtintą priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, pagal
kurią planuojama įgyvendinti 18 bendradarbiavimo projektų. Tačiau
reikia atsižvelgti į tai, kad pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ finansuojami
projektai irgi gali būti laikomi bendradarbiavimo ir partnerystės
projektais, juos įskaičiuojant į minėto rodiklio reikšmę.
Pažymėtina, jog bus viršyta rodiklio „Parengti savivaldybių bendrieji
teritorijų planai“ planuojama reikšmė – nors veiksmų programoje ir
jos priede suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė buvo 21, pagal
pasirašytas sutartis šio rodiklio planuojama reikšmė išaugo daugiau
negu tris kartus (iki 72). Tai rodo, jog teritorijų planavimo projektų
vykdoma gerokai daugiau negu planuota.
Pagal esamus duomenis, nukrypstama nuo rodiklio „Geresnio
reglamentavimo diegimo projektų, finansuotų ES struktūrinės
paramos lėšomis, skaičius“ pasiekimo plano. Veiksmų programos
priede suplanuota 15 reglamentavimo projektų, tačiau pagal
pasirašytas sutartis šiuo metu suplanuoti tik trys tokie projektai
(kaip minėta, nėra vykdomi geresnio reglamentavimo projektai, už
kuriuos galėtų būti atsakingos Seimui ir Vyriausybei atskaitingos
institucijos).
Esama nukrypimo pagal produkto rodiklį „Įdiegtų kokybės vadybos
sistemų savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio
administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose
skaičius“. Nors veiksmų programoje buvo numatyta įdiegti 100
kokybės vadybos sistemų (atitinkamai 60 savivaldybėse ir 40 kituose
subjektuose), veiksmų programos priede šis skaičius sumažėjo iki 30
(atitinkamai po 15 sistemų). Nors pagal pasirašytas sutartis
planuojamas įdiegti sistemų skaičius viršija veiksmų programos
priede numatytą planą (žr. 21 lentelę), esama vidutinės rizikos, jog
pradinis planas nebus įvykdytas.

Esminis nukrypimas egzistuoja pagal rodiklį „Vidutinis įmonės steigimo
laikotarpis“. Kadangi nefinansuojami verslo aplinkos projektai (šis rodiklis
net nėra numatytas ŽIPVP priede), esama rizikos, jog šis rodiklis nebus
pasiektas. Pažymėtina, kad verslo aplinkos gerinimą vykdo Ūkio ministerija iš
kitų programų. Tarpinė institucija susiduria su problemomis apskaičiuodama
procentinius produkto rodiklius dėl mokymuose dalyvavusių asmenų.
Ruošiantis įgyvendinti ŽIPVP 4 prioritetą, šie rodikliai buvo priskirti
įvedamiems, o ne apskaičiuojamiems98, tačiau mokymo dalyvių formose
nebuvo numatyta išanalizuoti dalyvius pagal jų tipus (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, darbuotojai). Dėl to šio prioriteto įgyvendinimo metu
iš projektų vykdytojų nėra renkama informacija, kad būtų galima
apskaičiuoti šiuos rodiklius. Siekiant surinkti duomenis apie stebėsenos
rodiklių, susijusių su išmokytais asmenimis, pasiekimą, apklausoje
respondentams buvo pateiktas atitinkamas klausimas. Prašyta pateikti

98

Stebėsenos rodiklių reikšmės gali būti apskaičiuojamos keliais būdais ir pagal tai išskirtini dviejų tipų rodikliai: 1) įvedami
rodikliai – pasiekimo reikšmės yra įvedamos atsakingos institucijos kiekvienu lygmeniu atskirai; šios reikšmės nustatomos
tyrimo būdu, aukštesniu lygmeniu neskaičiuojamos pagal žemesniųjų lygmenų susijusių stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmes; 2) apskaičiuojami rodikliai – atitinkamo lygmens pasiekimo reikšmės skaičiuojamos pagal žemesniųjų lygmenų
susijusių stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmes.
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duomenis dėl apmokytų asmenų skaičiaus pagal ŽIPVP 4 prioriteto mokymo
projektus iki 2011 m. sausio 1 d.
Remiantis tų respondentų, kurie atsakė į šį klausimą ir įrašė konkretų
apmokytų asmenų skaičių, atsakymais galima pasakyti, kad iki minėtos datos
per vykdytus projektus buvo išmokyti 2864 valstybės tarnautojai (išskyrus
statutinius) (pagal mokymo priemones vykdytuose projektuose 1926, o
pagal visas kitas – 938), 446 statutiniai tarnautojai (pagal mokymo
priemones 353, pagal nemokymo – 93), 757 dirbantys pagal darbo sutartis
tarnautojai (pagal mokymų priemones 362, pagal visas kitas – 395) (žr. 22
lentelę). Respondentų atsakymai rodo, kad iš viso projektuose per vykdytus
mokymus buvo išmokyti 4067 asmenys99.
22 lentelė. Apklausos respondentų atsakymai į klausimą
mokymus pagal Jūsų projektą iki 2011 m. sausio 1 d.?“.
Mokymo priemonių
projektai
N
Bendra apmokytų
asmenų suma
Valstybės tarnautojų, išskyrus
43 1926
statutinius
Statutinių tarnautojų
9
353
Dirbančiųjų pagal darbo sutartis 29 362
Šaltinis: VPVI atliktos apklausos rezultatai.

„5.11. Kiek asmenų baigė
Nemokymo priemonių
projektai
N
Bendra apmokytų
asmenų suma
45 938
13
33

93
395

Vis dėlto šių duomenų patikimumas nėra aukštas, nes apklausoje dalyvavo
ne visų projektų vykdytojai, kai kurie atsakiusieji į šį klausimą neįrašė
konkretaus išmokytų asmenų skaičiaus, o skaičius įrašę respondentai galėjo
pateikti netikslius ar negalutinius duomenis. Todėl remiantis apklausos
rezultatais galima teigti, jos išmokytų statutinių tarnautojų dalis sudaro 7–
11 proc., o darbuotojų – 12–19 proc. nuo visų išmokytų dalyvių.
Toliau 23 lentelėje pateikiamas apibendrintas ŽIPVP 4 prioriteto priemonių
rezultatyvumo įvertinimas, remiantis informacija apie pagal pasirašytas
sutartis skirtų lėšų įsisavinimą (žr. 32 paveikslą) ir priemonių stebėsenos
rodiklių pasiektas reikšmes iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. (visas priemonių
stebėsenos rodiklių sąrašas ir jų pasiektos reikšmės pateikta 4 priede).

Nr.

1.

2.

23 lentelė. Lėšų įsisavinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekimo apžvalga pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones.
ŽIPVP 4 prioriteto priemonė
Lėšų įsisavinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekimo apžvalga
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro daugiau kaip 26 proc. Iš dviejų
stebėsenos rodiklių kol kas pasiektas vienas – rezultato „Gyventojų požiūrio į valstybės
VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnautojų veiklos pokyčius“ (planuota 60 proc., pasiekta 61 proc.). Produkto stebėsenos
tarnybos sistemos stiprinimas“
rodiklis („Įgyvendinti projektai, skirti valstybės tarnybos sistemai tobulinti“, siekiama
reikšmė – 5) tikėtina, kad bus pasiektas ir viršytas įgyvendinus esamus projektus. Jų šiuo
metu yra 6.
Pagal šią priemonę išmokėtų lėšų dalis sudaro beveik 34 proc. Kadangi iš pradžių pagal šią
priemonę buvo planuojami 3 projektai, produkto rodiklio „Mokyme dalyvavę asmenys“
VP1-4.1-VRM-02-V
siekiama reikšmė buvo nustatyta 5000. Vis dėlto įvykus įvairiems pokyčiams, liko vienintelis
„Kvalifikacijos
tobulinimas projektas, įgyvendinamas pagal šią priemonę. Atsižvelgiant į šio projekto rodiklius, šiuo
Europos Sąjungos reikalų ir metu yra vykdomas Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl
tarnybinės etikos srityse“
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimas, kuriame
bus nurodyta, kad priemonės produkto rodiklio „Mokyme dalyvavę asmenys“ siekiama
reikšmė yra 1400. Tad pakeistas produkto rodiklis turėtų būti pasiektas pasibaigus šiuo

99

Pavyzdžiui, remiantis SFMIS duomenimis, iki 2011 m. gegužės 5 d. rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų) skaičius“ pasiekta reikšmė
buvo 9 815 asmenys.
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3.

VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

4.

VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“

5.

VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“

6.

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

7.

VP1-4.2-VRM-01-V
„Veiklos
valdymo tobulinimas“

9.

VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“

8.

VP1-4.2-VRM-03-V
„Viešojo
administravimo
subjektų
sistemos tobulinimas“

10.

VP1-4.2-VRM-04-R
planavimas“

„Teritorijų

metu pagal priemonę įgyvendinamam projektui. Iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. buvo išmokyti
135 asmenys.
Dėl produkto rodiklio „Įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai“ (siekiama
reikšmė – 2): šiuo metu planuojama sumažinti siekiamą reikšmę iki vieno ir įtraukti šį rodiklį
į dabar įgyvendinamą projektą „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos
interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“. Tokį pat rodiklį (kurio siekiama
reikšmė – 2) planuojama įvesti priemonėje „Geresnis ES politikų įgyvendinimas“. Tad per
dvi priemones minėto rodiklio bendra siekiama reikšmė išaugs iki 3.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis viršija 57 proc. Produkto stebėsenos
rodiklio („Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai) skaičius“ pasiekimas nuo veiksmų
programos priede suplanuotos reikšmės (20 000) taip pat siekia apie 57 proc. (jau išmokytai
11 368 asmenys). Tad kol kas nėra nukrypimų nuo šio rodiklio, ir tolesnis rodiklio pasiekimas
priklausys nuo įgyvendinamų projektų.
Rezultato stebėsenos rodiklio „Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė
mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis“ pasiekta reikšmė, 2011 m. rugpjūčio 17 d.
duomenimis, buvo apie 88 proc. (kai siekiama 90 proc.).
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis viršija 62 proc. Produkto stebėsenos
rodiklio „Mokyme dalyvavę asmenys“ (veiksmų programos priede nurodyta siekiama
reikšmė – 6000, pagal pasirašytas sutartis planuojama 5541) pasiekta reikšmė, naujausiais
duomenimis, buvo 4359, o tai sudaro apie 79 proc. nuo pradinės suplanuotos reikšmės.
Rezultato rodiklio „Mokyme dalyvavusių asmenų, kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo
mokymų pažymėjimus, dalis“ pasiekimas buvo 95,72 proc. (kai pradinis planas buvo 90
proc.). Šios priemonės rodiklių pasiekimas taip pat priklausys nuo įgyvendinamų projektų,
tačiau esminių nukrypimų šiuo metu nepastebima.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis siekia daugiau negu 30 proc. Kadangi
pagal šią priemonę yra įgyvendinamas vienas didelės apimties projektas, visų priemonės
rodiklių pasiekimas priklausys nuo šio projekto sėkmingo įgyvendinimo. Remiantis atlikta šio
projekto atvejo studija (žr. 2 priedą – 5 atvejo studiją) galima teigti, jog visi nustatyti
priemonės rodikliai bus pasiekti, o vienas – gerokai viršytas (pvz., nors planuota išmokyti 15
valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, tačiau iš viso planuojama surengti mokymus 130
žmonių).
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis viršija 24 proc. Kadangi pagal priemonę
įgyvendinami 2 projektai, priemonės rodiklių pasiekimas priklausys nuo šių projektų
įgyvendinimo. Pagal pasirašytas sutartis planuojama dvigubai trigubai viršyti pradinį
produkto stebėsenos rodiklių planą, pasiektos reikšmės atitinka įsisavintų lėšų lygį, tad,
tikėtina, rodiklių pasiekimas bus geras.
Nors pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro apie 62 proc., kol kas
stebėsenos rodikliai nėra pasiekti. Produkto rodiklis(„Ministerijose įdiegtos veiklos valdymo
sistemos“, rodiklio siekiama reikšmė – 1) tikėtina, jog bus pasiektas, nes sukurta valdymo
sistema apims ne tik visas ministerijas, bet ir kitas Vyriausybei atskaitingas įstaigas.
Rezultato rodiklis (valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (13)
ministerijose – siekiama 48 proc.). turėtų būti apskaičiuotas atliekant tyrimą.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtos lėšos sudaro apie 59 proc. nuo projektams skirto
finansavimo. Du rodikliai: produkto („Parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros
strateginiai planai“) ir rezultato („Savivaldybės, gavusios paramą strateginiams plėtros
planams atnaujinti ir (ar) rengti“) jau viršyti beveik du kartus nuo pradinio plano.
Paminėtina, jog pagal pasirašytas sutartis gerokai nukrypstama nuo pradinio plano dėl
savivaldybių plėtros strateginių planų rengimo / atnaujinimo (veiksmų programos priede
planuota pasiekti reikšmė – 30, o pagal sutartis planuojama pasiekti – 102, be to, toliau
teikiamos paraiškos, nes dar nėra paskirstytos visos šiai priemonei numatytos lėšos). Nors
tikėtina, jog priemonės rodikliai bus pasiekti, o kai kurie viršyti po keletą kartų, tai rodo
netikslų rodiklių pradinį suplanavimą.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis viršija 34 proc. Turimais duomenimis,
sutartyse nurodytos planuojamos pasiekti rodiklių reikšmės atitinka arba gerokai viršija
veiksmų programos priede planuotas reikšmes, o jau pasiekti rodikliai atitinka įsisavintų
lėšų lygį. Taigi šios priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimas priklausys nuo įgyvendinamų
projektų. Vis dėlto stebėsenos duomenys rodo, kad finansuojama daugiau projektų, kuriais
diegiamos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos, negu buvo
planuota.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro apie 28 proc. Įgyvendinant
priemonę gerokai viršytas pradinis rodiklių planas. Pavyzdžiui, veiksmų programos priede
buvo planuota produkto rodiklio „Parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji
planai“ siekiama reikšmė 120, tačiau šiuo metu pagal pasirašytas sutartis planuojam
parengti 722 (jau parengta 160) tokius dokumentus. Taip pat planuota rodiklio „Parengti
savivaldybių bendrieji teritorijų planai“ siekiama reikšmė buvo 21, tačiau pagal pasirašytas
sutartis planuojama pasiekti 72 (jau pasiekta 7). Be to, šiai priemonei dar nėra paskirstyta
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11.

VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis
Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“

12.

VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“

13.

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

14.

VP1-4.3-VRM-03-V
„Ekonominės
veiklos
reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“

kiek mažiau nei pusė visų numatytų lėšų, todėl naujų projektų skaičius vis auga ir tikėtina,
kad minėti rodikliai bus viršijami dar daugiau kartų. Tai rodo netikslų šios priemonės rodiklių
suplanavimą ar esminį nukrypimą įgyvendinimo metu.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro apie 39 proc. Rezultato rodiklis
(„Valstybės institucijų, užtikrinančių Lietuvos interesų atstovavimą Europos Sąjungos
institucijose, gebėjimų stiprinimas išplečiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio
vertinimo mastą ir gerinant kokybę“) yra gerokai viršytas – veiksmų programos priede
planuota reikšmė buvo 14, pagal pasirašytas sutartis planuojama pasiekti 48, jau pasiekta
45. Šie duomenys taip pat rodo netikslų rodiklio suplanavimą.
Produkto rodiklio (atlikti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio tyrimai, skirti
geresniam Europos Sąjungos politikų įgyvendinimui, veiksmų programos priede nustatyta
siekiama reikšmė – 50) pasiekimas – 20 proc. (pagal sutartis numatyta atlikti 55 tokius
tyrimus, jau atlikta 10). Šio rodiklio pasiekimas priklausys nuo pagal priemonę įgyvendinamų
projektų, tačiau egzistuoja tam tikra rizika.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro apie 25 proc. Rodiklis „Įdiegtų
kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio
administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose skaičius“ turi du pogrupius
(įdiegtos sistemos savivaldybėse ir įdiegtos sistemos kituose subjektuose), tačiau, remiantis
stebėsenos duomenimis, nėra aišku, kaip apskaičiuojamos šio bendro rodiklio pasiektos
reikšmės. Nors pogrupių rodikliai bus viršyti, remiantis planuojamais rodikliais, pagal
pasirašytas sutartis, tačiau bendras rodiklis pagal pasirašytas sutartis nebus pasiektas. Taigi
iš stebėsenos duomenų sunku spręsti dėl šio rodiklio.
Be to, remiantis VRM atliktos patikros rezultatais, buvo nustatyta, kad kyla rizika dėl šios
priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo – įgyvendinant projektus turi būti įdiegtos
kokybės vadybos sistemos, tačiau dažnai diegiami įvairūs vidaus administravimą gerinantys
100
metodai .
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis sudaro beveik 26 proc. Produkto
stebėsenos rodikliai (jų yra 11) nepasiekti, iš rezultato stebėsenos rodiklių (jų yra 10)
pasiektas ir viršytas tik vienas („Parengti dokumentų paketai, susiję su sveikatos priežiūros
sistemos tobulinimu ir/arba su sveikatos priežiūros kokybe ir/arba sveikatos priežiūros
technologijų vertinimu“ – veiksmų programos priede planuota rodiklio reikšmė buvo 10,
pagal pasirašytas sutartis numatoma parengti 94, jau parengta 18). Kadangi priemonei yra
nustatyta daug specifinių stebėsenos rodiklių, jų pasiekimą bus galima išmatuoti baigus
įgyvendinti konkrečius projektus. Kyla rizika dėl tų veiksmų programos priede numatytų
rodiklių, kurie dar nėra numatyti pagal pasirašytas sutartis. Vis dėlto dar nėra paskirstyta
maždaug pusė šiai priemonei numatyto finansavimo, todėl priemonės projektų planavimas
dar nesibaigė.
Pagal šią priemonę projektams išmokėtų lėšų dalis viršija 72 proc. Konstatuotinas
nukrypimas pagal produkto rodiklį „Geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES
struktūrinės paramos lėšomis“. Veiksmų programos priede suplanuota šio rodiklio siekiama
reikšmė buvo 14, tačiau pagal pasirašytas sutartis planuojama įgyvendinti tik 3 tokius
projektus, o jau įgyvendintas vienas projektas. Kadangi visos šiai priemonei numatytos lėšos
jau yra paskirstytos, daugiau projektų pagal šią priemonę nebus vykdoma. Norint pasiekti
rodiklio kiekybinę reikšmę galima svarstyti šio rodiklio priskyrimą pagal kitas priemones
vykdomiems projektams, susijusiems su reglamentavimu (pvz., projektai „Poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“ arba „Socialinių paslaugų
licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas“ pagal priemonę „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“).

31 paveiksle pateikiama informacija apie projektams skirtų lėšų išmokėjimą
pagal priemones. Ši informacija buvo lyginama su stebėsenos duomenų
analize (23 lentelėje). Lėšų išmokėjimo lygis rodo netolygų ŽIPVP 4 prioriteto
priemonių įgyvendinimą: išmokėtų lėšų dalis didesnė pagal valstybės
tarnautojų mokymų priemones (išskyrus priemonę „Kvalifikacijos
tobulinimas ES reikalų ir tarnybinės etikos srityje“), bet mažesnė pagal
valdymo sistemų priemones (išskyrus priemonę „Veiklos valdymo
tobulinimas“, pagal kurią finansuojamas vienas projektas („VORT“).
Greičiausiai lėšos naudojamos pagal priemonę „Ekonominės veiklos
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Vertinant priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektų veiklų vykdymą pastebėta, kad kai kurios
savivaldybės daugiausia dėmesio skiria dokumentų valdymo sistemų diegimui, o ne vieno langelio principo taikymui.
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reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“, tačiau, kaip minėta, kyla
rizika, ar bus pasiekti šios priemonės rodikliai.
32 paveikslas. Projektams išmokėtų lėšų dalis nuo projektams skirto finansavimo pagal priemones.

Šaltinis: parengta pagal informaciją iš <www.esparama.lt> (2011 m. rugpjūčio 17 d. duomenys).

Kadangi tik kiekybinė stebėsenos duomenų analizė nėra pakankama
atliekant išsamesnį rezultatyvumo vertinimą (ypač siekiant nustatyti
rezultatyvumui darančių veiksnių įtaką), toliau pateikiamas kokybinis
vertinimas. Kadangi apie 90 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigė,
jog įgyvendinant projektus buvo perkamos išorės tiekėjų paslaugos
tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti, vykdant projektus sukuriamų
produktų ir rezultatų kokybė didele dalimi priklauso nuo tų produktų kūrėjų
kvalifikacijos ir jų darbo kokybės.
Paslaugų teikėjų
kokybės įvertinimas

Apklausos duomenimis (žr. 33 paveikslą), dažniausiai paslaugas, įgyvendinant
tiesiogines projektų veiklas, teikė IT įmonės (beveik 20 proc.), verslo
konsultacijų ir (ar) audito įmonės (19 proc.) ir mokymo paslaugas teikiančios
įmonės (apie 17 proc.). Organizuojant mokymus pagrindiniai paslaugų
teikėjai, su kuriais sudarytos sutartys, buvo: valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo ar mokymo paslaugas teikiančios įstaigos arba
įmonės (beveik 62 proc. respondentų pagal mokymo priemones pasirinko
tokį atsakymą), aukštosios mokyklos (22 proc. respondentų), informacinių
technologijų įmonės (11 proc. respondentų).
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33 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „2.13. Nurodykite pagrindinio paslaugų teikėjo, su kuriuo
sudaryta sutartis, tipą“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Didesnė dalis apklausos respondentų išorės paslaugų teikėjų darbo kokybę
vertino aukštai ir labai aukštai (iš viso apie 50 proc. dalyvavusiųjų
apklausoje). Kadangi didelė dalis projektų dar nėra baigti įgyvendinti, apie
17 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų dar negalėjo pateikti
įvertinimo. Analizuojant išorės paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų kokybės
įvertinimą pagal priemones (žr. 34 paveikslą.), galima įžvelgti tokias toliau
išvardijamas tendencijas.
- Geriausiai šias paslaugas vertino tokių priemonių respondentai:
„Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (aukštai ir labai aukštai
paslaugas įvertino 80 proc. respondentų), „Geresnis ES politikų
įgyvendinimas“
ir
„Ekonominės
veiklos
reglamentavimo
tobulinimas“ (po 67 proc.), „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (po 64 proc.).
- Prasčiau šias paslaugas įvertino tokių priemonių respondentai:
„Regioninės plėtros tobulinimas (vidutiniškai ir žemai paslaugas
vertino apie 55 proc. respondentų), „Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas“ (33 proc.), „Teritorijų planavimas“ ir „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“ (apie 30 proc.).
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34 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.8. Kaip bendrai vertinate projekto produktų ar paslaugų, kuriuos
pateikė ar suteikė išorės paslaugų teikėjai, įgyvendindami tiesiogines projekto veiklas (išskyrus projekto administravimo
paslaugas), kokybę?“ (N-322).

Pastaba: Kadangi pagal kelias ŽIPVP 4 prioriteto priemones buvo rengiama tik po 1 projektą, respondentų atsakymai pagal šias priemones
buvo prijungti prie kitų priemonių respondentų atsakymų – „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse“ prie „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Veiklos valdymo tobulinimas“ prie „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ prie „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“.

Anot apklausos respondentų, geriausios kokybės paslaugas teikia
kvalifikacijos tobulinimo ar mokymo įstaigos arba įmonės (apie 74 proc.
apklaustųjų jų teikiamų paslaugų kokybę vertina aukštai ir labai aukštai).
Daugelis projektų vykdytojų pagal įvairias ŽIPVP 4 prioriteto priemones
mokymo paslaugas vertino aukštai ir labai aukštai. Kitų teikėjų paslaugos
taip pat vertinamos pakankamai gerai: mokslo įstaigų paslaugas aukštai ir
labai aukštai įvertino apie 60 proc., viešosios nuomonės tyrimų vykdytojų –
beveik 54 proc., viešųjų ryšių įmonių – 50 proc. apklaustųjų, informacinių
technologijų įmonių – apie 49 proc. Pažymėtina, kad prastesnis yra verslo
konsultacijų ir audito įmonių teikiamų paslaugų kokybės vertinimas: nors
beveik 41 proc. apklausos dalyvių jų paslaugas vertina aukštai ir labai
aukštai, tačiau daug apklaustųjų – apie 37 proc. – jas vertina vidutiniškai.
Panašiai vertinamos ir inžinerinių ar projektavimo paslaugų įmonės. Jų
teikiamų paslaugų kokybę aukštai ir labai aukštai vertino beveik 45 proc.
projektų vykdytojų, tačiau maždaug tiek pat apklaustųjų (apie 39 proc.)
paslaugų kokybę vertina vidutiniškai.
Paslaugų kokybė
vykdant valdymo
sistemų projektus

Paslaugų teikėjų kokybė diegiant valdymo sistemas, palyginti su kitomis
ŽIPVP 4 prioriteto priemonėmis, vertinama kiek prasčiau (iš visų žemos
kokybės vertinimų 50 proc. tokių vertinimų suteikė valdymo sistemų
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projektų atstovai). Prasčiausiai vertinama paslaugų teikėjų kokybė diegiant
žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas ar priemones. Taip pat prastai
vertinamos paslaugos finansų valdymo ir apskaitos bei dokumentų valdymo
sistemų ar priemonių srityje101. Geriau vertinama kokybės vadybos paslaugų
teikėjų kokybė (tai atitinka projekto „Kokybės vadybos sistemos,
atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių
apsaugos tarnyboje“ atvejo rezultatus). Valdymo sistemų projektų paslaugų
kokybei neigiamą įtaką daro kelios rizikos (ypač skirtingas rezultatų
suvokimas, nepakankamas bendradarbiavimas), o teigiamą įtaką –
institucijos darbuotojų požiūris į pokyčius, kiek mažiau – personalo
nepakankamumas ir kvalifikacija.
Projektų, kurie skirti tik respondentų atstovaujamoms institucijoms,
vykdytojai išorės teikėjų suteiktų paslaugų kokybę vertino daug geriau negu
sisteminių projektų vykdytojai102. Kaip galima matyti iš statistinių duomenų,
yra silpnas statistiškai reikšmingas ryšys tarp projekto apimties ir išorės
teikėjų paslaugų kokybės vertinimo (Cramer´s V = 0,238, sig. 0,002). Kuo
didesnė projekto aprėptis, tuo išorės paslaugų teikėjų produktų ar paslaugų
kokybės vertinimas yra menkesnis. Tai susiję su nepakankamu rinkos dalyvių
pajėgumu įgyvendinti ambicingus projektus Lietuvoje.
Dokumentų rengimo
projektų paslaugų
kokybė

Įgyvendinant pagal priemonę „Regionines plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių strateginiai plėtros planai“ vykdytus projektus
parengtų dokumentų kokybė103, remiantis apklausos respondentų
atsakymais, vertinta kaip gera (42 proc.) ar vidutiniška (26 proc.). Labai gerai
kokybę įvertino 12 proc. respondentų, o 21 proc. šis klausimas nebuvo
aktualus (pvz., dar nebuvo galutinių projekto rezultatų). Šiek tiek prasčiau
vertinama įgyvendinant projektus parengtų studijų, tyrimų, analizių kokybė,
palyginti su regionų plėtros planų ar savivaldybės strateginių plėtros /
veiklos planų kokybe. Po 47 proc. šios priemonės respondentų teigė, jog
projekto metu rengė vieną dokumentą arba tarp dviejų ir keturių
dokumentų. Apklausos rezultatai rodo, kad kiek geriau parengtų dokumentų
kokybė buvo įvertinta, kai įgyvendinant projektą buvo rengiamas vienas
dokumentas, ir kiek prasčiau, kai rengta daugiau negu vienas dokumentas.
Tai gali būti paaiškinta tuo, jog projekto vykdytojai, rengdami vieną
dokumentą, turi daugiau laiko skirti jo kokybės priežiūrai negu rengdami
kelis dokumentus.
Vis dėlto, vidutiniškai 43,6 proc. atsakiusiųjų į 4.8 apklausos klausimą „Kaip
bendrai vertinate projekto produktų ar paslaugų, kuriuos pateikė ar suteikė
išorės paslaugų teikėjai, įgyvendindami tiesiogines projekto veiklas (išskyrus
projekto administravimo paslaugas), kokybę“ teigė, jog šių paslaugų kokybę
vertina aukštai ir 30,2 proc. vidutiniškai, o respondentų pagal priemonę
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Pavyzdžiui, projekto „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“ atvejis patvirtina, jog paslaugų teikėjo paslaugos diegiant vieną žmogiškųjų išteklių sistemą
buvo nepakankamos kokybės. Taip pat finansų valdymo sistemų projektų paslaugų kokybę patvirtina projekto
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ atvejo studija.
102
Projektas buvo skirtas tik respondento atstovaujamai institucijai, o išorės teikėjų paslaugos aukštai ir labai aukštai
buvo įvertintos maždaug 65 proc. respondentų. Projektas buvo visoms institucijoms centriniu ir vietos lygmeniu, o
išorės teikėjų paslaugos buvo vertinamos kur kas prasčiau. Tik maždaug 32 proc. respondentų jas įvertino aukštai ir
labai aukštai, o apie 68 proc. apklaustųjų teigė, kad paslaugos buvo vidutiniškos ir žemos kokybės.
103
Pagal apklausos klausimą „7.4. Kaip bendrai vertinate projekto metu parengto dokumento/-tų kokybę?“.
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„Regionines plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
strateginiai plėtros planai“ šių paslaugų vertinimas yra prastesnis –
atitinkamai 31,4 proc. ir 51 proc. Be to, 3,9 proc. šios priemonės
respondentų, atsakiusių į 4.8 apklausos klausimą, teigė, jog išorės paslaugų
kokybę vertina žemai. Tai reiškia, jog bendras šios priemonės efektyvumas
nėra aukštas.
Kaip rodo apklausos rezultatų analizė pagal rengiamų teritorijų planavimo
dokumentų tipus, žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų
rengėjai prasčiau vertina išorės paslaugų teikėjų darbą – bendrųjų planų
rengėjai paslaugų teikėjus vertina geriausiai, o detaliųjų planų rengėjai –
prasčiausiai (žr. 35 lentelę). Tai susiję ir su parengto dokumento įvertinimu
(pagal 7.4. apklausos klausimą) – net 25 proc. bendrųjų planų rengėjų
parengto dokumento kokybę įvertino kaip labai gerą, o specialiųjų ir
detaliųjų planų rengėjų, pateikusių analogišką įvertinimą, buvo atitinkamai
17,6 proc. 13,6 proc. Šiuos apklausos būdu gautus duomenis patvirtinta
atlikus atvejo studiją gauta informacija – Lietuvoje tėra keletas kvalifikuotų
paslaugų teikėjų, teikiančių aukštos kokybės teritorijų planavimo
dokumentų rengimo paslaugas. Dėl tos priežasties rengiant žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentus kvalifikuotų paslaugų teikėjų itin
trūksta – taip nukenčia tokių dokumentų kokybė, kartu ir darnus teritorijų
planavimo procesas.
35 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.8. Kaip bendrai vertinate projekto produktų
ar paslaugų, kuriuos pateikė ar suteikė išorės paslaugų teikėjai, įgyvendindami tiesiogines
projekto veiklas (išskyrus projekto administravimo paslaugas), kokybę?“.
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Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Pastaba: pateikti atsakymai tų respondentų, kurie atsakydami į 7.2 apklausos klausimą
(„Kokio tipo dokumentas/-tai yra (buvo / bus) rengiami įgyvendinant projektą?“) pasirinko
atsakymų variantus – bendrojo, specialiojo arba detaliojo plano rengimas.
Mokymo priemonių
paslaugų kokybė

Kadangi atliekant vertinimą vykdytos apklausos tikslinė grupė buvo projektų
vykdytojai, o ne mokymų dalyviai, per apklausą nebuvo galima nustatyti
dalyvių pasitenkinimo rengtais mokymais. Vis dėlto apklausos būdu buvo
siekiama nustatyti pasitenkinimą išorės paslaugų teikėjų teiktomis
paslaugomis. Dauguma mokymo priemonių projektų vykdytojų (apie 60
proc.) išorės teikėjų paslaugų kokybę vertino aukštai ir labai aukštai. Vis
dėlto nemaža dalis respondentų – apie 25 proc. – suteiktų paslaugų kokybę
įvertino vidutiniškai ir žemai. Esminių skirtumų tarp mokymo priemonių ir
išorės paslaugų teikėjų darbo kokybės įvertinimo nėra – tiek savivaldybių,
tiek kitų institucijų mokymo projektų vykdytojai išorės paslaugų teikėjų
darbą vertino panašiai (žr. 36 paveikslą.).
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36 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „4.8. Kaip bendrai vertinate projekto produktų ar
paslaugų, kuriuos pateikė ar suteikė išorės paslaugų teikėjai, įgyvendindami tiesiogines projekto
veiklas (išskyrus projekto administravimo paslaugas), kokybę?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Pastaba: pateikti tik trijų mokymo priemonių respondentų atsakymai.

Apklausos rezultatai rodo, kad mažos ir vidutinės vertės mokymų priemonių
projektų vykdytojai dažniau susidūrė su nepakankama išorės paslaugų
teikėjų paslaugų kokybe, palyginti su didelės ir labai didelės vertės projektų
vykdytojais. Pavyzdžiui, 45 proc. mažos vertės ir 42 proc. vidutinės vertės
projektų vykdytojų teigė, kad nepakankama išorės paslaugų teikėjų paslaugų
kokybė buvo didelė arba vidutiniška problema. Atitinkamai teigė tik 18 proc.
didelės vertės projektų vykdytojų, o net 82 proc. jų teigė, kad tai buvo
nedidelė arba visai nebuvo problema (žr. 37 paveikslą.). Tai gali būti sietina
su mokymų projektų biudžetų skirtumais – mažo biudžeto projektai turi
mažiau galimybių pasamdyti aukštos kvalifikacijos lektorius, palyginti su
didelio biudžeto projektais, o dėl to nukenčia ir teikiamų paslaugų kokybė104.
37 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimo „4.6. Įvertinkite, ar (ir kokiu mastu) įgyvendinant
projektą susidūrėte su žemiau nurodytomis problemomis?“ 6 pasirinkimo variantą – „Nepakankama
išorės paslaugų teikėjų paslaugų kokybė“ (N-68).

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
Pastaba: pateikti tik trijų mokymo priemonių respondentų atsakymai pagal projektų vertę.

104

Svarbu ir tai, jog mokymo priemonių projektų vykdytojai per viešuosius pirkimus gautus pasiūlymus dažniausiai vertino
pagal mažiausios kainos kriterijų (taip teigė beveik 60 proc. respondentų pagal mokymo priemones). Tik apie 16 proc.
respondentų teigė taikantys ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, o teigusiųjų, kad skirtingais atvejais
taiko skirtingus kriterijus, tebuvo 13 proc.
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Dėl projektų vykstantys
organizaciniai pokyčiai

Per apklausą taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kokius administracinių
gebėjimų pokyčius institucijose lėmė projektų įgyvendinimas. Anot maždaug
33 proc. visų apklausos dalyvių, pokyčiai jau įvyko tarnautojų ir darbuotojų
kompetencijos srityje. Maždaug penktadalis respondentų teigė, kad jau
patobulėta žmogiškųjų išteklių, finansų, turto, veiklos, kokybės vadybos
procesų bei institucijos strategijos ir veiklos planavimo srityse. Kitose
srityse – institucijos struktūros, institucijos veiklą reglamentuojančių teisės
aktų, bendradarbiavimo ir partnerystės su kitomis institucijomis ir
suinteresuotosiomis grupėmis, vadovų lyderystės ir vadovavimo – dar
neįvyko didelių pokyčių: tik maždaug 14–16 proc. respondentų teigė, kad
šiose srityse matyti tam tikri pasikeitimai.
Institucijos tarnautojų ir darbuotojų kompetencijos pokyčiai dažniausiai
įvyko tose institucijose, kuriose buvo vykdomi projektai pagal tokias
priemones: „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ (beveik 61 proc. projektų pagal šią priemonę vykdytojų teigė,
kad pokyčiai jau įvyko, palyginti su 33 proc. vidurkiu) ir „Valstybės institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (beveik 55 proc. projektų
pagal šią priemonę vykdytojų teigė, kad institucijos tarnautojų ir darbuotojų
kompetencijos pokyčiai jau įvyko, palyginti su 33 proc. vidurkiu). Vis dėlto
šie rezultatai rodo respondentų suvokimą apie pokyčius, o ne įgytų žinių
kokybę ir jų panaudojimą darbe. Jis turėtų būti vertinamas atliekant
mokymo dalyvių ir jų vadovų apklausą.
Apklausos duomenimis, žmogiškųjų išteklių, finansų, turto, veiklos, kokybės
vadybos procesų pokyčiai dažniau negu vidutiniškai pasireiškė tose
institucijose, kurios įgyvendino projektus pagal šias priemones: „Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“ (šiek tiek daugiau negu 32 proc. apklaustųjų
teigė, kad pokyčiai institucijose, kurios vykdė projektus pagal šią priemonę,
jau įvyko), „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas ir
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
(beveik 30 proc. respondentų teigė, kad pokyčiai jau įvyko) ir „Valstybės
institucijų ir įstaigų kvalifikacijos tobulinimas“ (beveik 26 proc. projektų
vykdytojų pagal šią priemonę teigė, kad pokyčiai jau įvyko). Kadangi
daugiausia tokių projektų įgyvendino ministerijos, ministerijoms pavaldžios
institucijos ir rajono savivaldybių administracijos, tai būtent šio tipo
institucijose šie pokyčiai pasireiškė dažniausiai. Mažesnis pokyčių mastas
pagal priemones, iš kurių finansuojami valdymo sistemų ar priemonių
projektai, susijęs su lėtesniu atitinkamų projektų įgyvendinimu, taip pat šių
projektų sudarymo problemomis (žr. vertinimo rezultatus pagal tinkamumo
ir efektyvumo kriterijus).
Institucijos strategijos ir veiklos planavimo pokyčiai dažniausiai įvyko
institucijose, kurios vykdė projektus pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planas ir savivaldybių strateginiai plėtros
planai“. Beveik 33 proc. šios priemonės respondentų teigė, jog pokyčiai jų
institucijoje jau įvyko. Tokius rezultatus galima paaiškinti tuo, kad pagal šią
priemonę buvo rengiami strateginiai institucijų dokumentai, todėl jie ir
turėjo daugiausia įtakos šių institucijų veiklos planavimo pokyčiams. Taip pat
apie 23 proc. priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“
respondentų teigė, kad pokyčiai jau įvyko.
Nors, anot visų apklausoje dalyvavusių respondentų, pokyčių institucijos
struktūrose nebuvo daug (tik 14 proc. visų apklaustųjų teigė, kad pokyčiai
įvyko), tačiau yra reikšmingų skirtumų, suskirsčius respondentus į grupes
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pagal jų atstovaujamas institucijas. Apklausos duomenys rodo, kad beveik
21 proc. respondentų iš ministerijoms pavaldžių institucijų teigė, jog
pokyčiai jau įvyko (tai 6 proc. daugiau už bendrą vertinimą). Šio tipo
institucijose dažniau vyko pokyčiai susiję su: 1) institucijų bendradarbiavimu
ir partneryste su kitomis institucijomis ir suinteresuotosiomis grupėmis; 2)
institucijų vadovų vadovavimu ir lyderyste – taip teigė atitinkamai beveik
19 proc. (palyginti su 16 proc. visų respondentų) ir apie 31 proc. (palyginti su
maždaug 16 proc. vidurkiu). Pagal apklausos duomenis pokyčius vadovų
lyderystės srityje ministerijoms pavaldžiose institucijose daugiau lėmė
projektai, įgyvendinti pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų
kvalifikacijos tobulinimas“ – maždaug 36 proc. šios priemonės respondentų
iš ministerijoms pavaldžių institucijų teigė, jog pokyčiai jau įvyko.
Pažymėtina, kad rajonų ir miestų savivaldybių projektų vykdytojai pagal
kvalifikacijos tobulinimo priemonę („Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“) nefiksavo tokių pokyčių. Tai susiję su
tuo, jog savivaldybių projektai buvo smulkesni, mažesnės apimties ir yra
didelė galimybė, kad jų pridėtinė vertė buvo reikšmingai mažesnė pokyčių
atžvilgiu.
Per apklausos duomenų analizę taip pat nustatyti silpni, tačiau statistiškai
reikšmingi ryšiai tarp projekto trukmės ir pokyčių institucijos strategijos ir
veiklos planavimo srityse (Cramer´s V = 0,181, sig. 0,036), institucijos veiklos
reglamentavimo teisės aktais (Cramer‘s V = 0,185, sig. 0,034), institucijos
vadovavimo srityse (Cramer´s V = 0,198, sig. 0,016). Tai reiškia, kad
trumpesnių projektų produktai jau buvo sukurti (įvyko pokyčiai), o ilgesnių
projektų – ne. Tai aiškintina tuo, jog didelės apimties ir ilgai trunkantys
projektai šiuo metu dar yra įgyvendinami, todėl apie jų poveikį konkretiems
pokyčiams dabar dar negalima spręsti. Juos bus galima įvertinti projektams
pasibaigus.
Pokyčiai valdymo
sistemų projektuose

Dėl tebevykstančio įgyvendinimo ir vėlavimo daugumoje valdymo sistemų
projektų įvyko santykinai mažai pokyčių. Didžiausi pokyčiai yra institucijos
vadovų įtraukimas į pokyčius, informuojant vadovus ir su jais konsultuojantis
(45,2 proc.) bei planuojamų pokyčių komunikavimas darbuotojams, jų
įtraukimas į pokyčių procesą (37,8 proc.). Dauguma pokyčių planuojama
ateityje (ypač naujų planų, ataskaitų ar kitų dokumentų rengimas pagal
naujus reikalavimus ar procesus; naujų (finansinio ir nefinansinio) valdymo
procesų taikymas arba išbandymas ir įvertinimas institucijose; paslaugų
vartotojų, kitų suinteresuotųjų grupių, visuomenės informavimas apie
planuojamus pokyčius, konsultavimasis su jais). Pagal skirtingas valdymo
sistemas ar priemones, be vadovų ir darbuotojų įtraukimo, svarbūs toliau
išvardijami pokyčiai.
- Finansų valdymo ir apskaitos. Naujų planų, ataskaitų ar kitų dokumentų
rengimas pagal naujus reikalavimus ar procesus (27,3 proc.); institucijos ir
(ar) programos finansinių išteklių perskirstymas (26,7 proc.); naujų
(finansinio ir nefinansinio) valdymo procesų taikymas arba išbandymas ir
įvertinimas institucijoje (25,8 proc.), pavyzdžiui, biudžetinėse įstaigose
keičiasi finansų valdymo ir apskaitos procesai, rengiamos ataskaitos pagal
naujus reikalavimus105.

105

Nepaisant ribotų pokyčių finansų valdymo ir apskaitos srityje, geras pokyčio pavyzdys – apskaitos centralizavimas
Jonavos rajono savivaldybėje 2010 m. Įgyvendinant projektą buvo sukurta centralizuota buhalterija, atliekanti visų Jonavos
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- Kokybės vadybos. Šioje srityje įvyko daugiau pokyčių, palyginti su kitų
valdymo sistemų projektų tipais: darbuotojų pareigybių aprašymų
keitimas (40,7 proc.); vidinės struktūros keitimas ir nuostatų keitimas
(38,5 proc.); paslaugų vartotojų informavimas (35,7 proc.), bet kokybės
vadybos sistemos dar nebuvo akredituotos ar sertifikuotos (tik 18,5 proc.
pokyčių, bet planuojama 51,9 proc. respondentų).
- Veiklos valdymo. Naujų planų, ataskaitų ar kitų dokumentų rengimas
pagal naujus reikalavimus ar procesus (30,6 proc.) bei įvairių teisės aktų
rengimas ar keitimas (25,8 proc.), kurie susiję su naujų strateginių
dokumentų rengimu ir naujų planavimo sistemų pasikeitimu, bet veiklos
valdymui pokyčiai buvo riboti (21,9 proc.).
- Žmogiškųjų išteklių. sistemų akreditavimas ir sertifikavimas (33,3 proc.),
teisės aktų rengimas, naujų dokumentų rengimas ir suinteresuotųjų
grupių informavimas (po 30 proc.) (imtis – tik 10 atsakymų).
- Dokumentų valdymo: pareigybių aprašymų keitimas (32,1 proc.), teisės
aktų rengimas (28,6 proc.), suinteresuotųjų grupių informavimas
(25,9 proc.), dokumentų rengimas (25,8 proc.), nuostatų keitimas
(28,6 proc.)
Kokybės vadybos projektai įgyvendinami rezultatyviausiai kaštų atžvilgiu:
nors šių projektų biudžetas mažiausias, juos įgyvendinant kilo mažiau rizikų
ir pasireiškė daugiausia pokyčių. Tai susiję su geresniu kokybės vadybos
(įskaitant vieną langelį) politikos, kurią koordinuoja VRM, įgyvendinimu,
geresnėmis ESFA paslaugomis kokybės vadybos srityje ir tai, kad projektus
šioje srityje dažniau įgyvendina brandesnės organizacijos (ypač centriniu
valdymo lygmeniu)106. Todėl labiau tikėtina, jog šie projektai leis pasiekti
geresnių rezultatų (tačiau jiems gali būti būdinga įvairovė tarp skirtingų
projektų: pagal šią priemonę finansuojamiems stambesniems dokumentų
valdymo sistemų projektams kyla daugiau problemų ir pasireiškia mažiau
pokyčių).
Toliau 24 lentelėje pateikiamas dviejų kokybės vadybos sistemų, kurios buvo
finansuotos iš 4 prioriteto lėšų, palyginimas. Pirmojo projekto aprašymas
pagrįstas VVTAT projekto „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
atveju, pagal kurį lyginami vienos savivaldybės vykdomi projektai, skirti
valdymo sistemoms diegti (kadangi naudojama informacija iš apklausos,
savivaldybės pavadinimas nėra nurodomas). Ši lentelė rodo tam tikras
kokybės vadybos projektų sėkmės sąlygas, kurios aktualios ir kitoms
valdymo sistemoms ar priemonėms.
24 lentelė. Sėkmingo ir nesėkmingo kokybės vadybos sistemų atvejų palyginimas
VVTAT projektas „Kokybės vadybos Vienos savivaldybės projektas
sistemos, atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas Valstybinėje
vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
Biudžetas
419 767 Lt (mažesnis negu vidutinis)
Dviejų projektų bendra vertė – apie
2 000 000 Lt (didesnis negu vidurkis),
stambiausios sutarties vertė šiek tiek viršija

rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą (inovacija vietos savivaldos lygmeniu). Įgyvendinus šią reformą
beveik du kartus sumažėjo atsakingų darbuotojų skaičius (nuo 37 iki 20).
106
R. Černiūtė, V. Nakrošis, „Kokybės vadybos iniciatyvų plėtra Lietuvos viešajame sektoriuje“, Viešoji politika ir
administravimas, 2010, Nr. 31, p. 63–76.
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Patirtis

Veiklos
valdymo
sistema ar priemonė

Projekto valdymas

Įstaiga turėjo kelerių metų tam tikros
kokybės vadybos patirties iki projekto
pradžios.
Įstaiga diegia mažo ar vidutinio
sudėtingumo
kokybės
vadybos
sistemą, ji yra vidutinio pažangumo.

Sudaryta projekto komanda, darbo
grupės, administravimo paslaugos
nepirktos.
Specializuota
kokybės
vadybos
įmonė, paslaugų kokybė vertinama
gerai.

Paslaugų teikėjas

Įstaigos
dalyvavimas
vykdant veiklas
Problemos ir rizikos

Projekto produktai ir
pokyčiai
jo
įgyvendinimo metu

Įgyvendinant projektą be paslaugų
teikėjo dalyvavo 26 tarnybos
darbuotojai, kurie aprašė procesus.
Įgyvendinant projektą pasireiškė
mažai problemų ir rizikų (tai
daugiausia
žmogiškųjų
išteklių
problemos).
Įgyvendinant
projektą
aprašyti
procesai,
išmokyti
darbuotojai,
įstaigoje įvyko įvairūs įstaigos veiklos
pokyčiai.

panašių sistemų rinkos kainą.
Iki
projekto
pradžios
savivaldybės
administracija jokios patirties neturėjo.
Diegiama sudėtinga valdymo sistema ar
priemonė, kuri apima finansų valdymo ir
apskaitos, veiklos valdymo, kokybės vadybos
ir dokumentų valdymo sistemą, bet ji yra
panaši į kitų savivaldybių sistemas.
Paskirtas projekto vadovas, administravimo
paslaugos vertinamos prastai.
Verslo
konsultacijų
ir
informacinių
technologijų įmonės, kurios turi neįgaliųjų
socialinės
įmonės
statusą
(pirkimo
kvalifikacinis reikalavimas buvo privalomas
socialinės neįgaliųjų įmonės registracijos
pažymėjimas, todėl jame dalyvavo tik vienas
dalyvis), paslaugų kokybė
vertinama
vidutiniškai.
Įstaiga maža dalimi prisideda vykdant
projekto veiklas (teikia pastabas).
Įgyvendinant projektą pasireiškė įvairios
problemos (viešųjų pirkimų, žmogiškųjų
išteklių, išlaidų deklaravimo srityje) ir rizikos
(pvz.,
trumpas
veiklų
įgyvendinimo
laikotarpis).
Įgyvendinant projektą pokyčių nebuvo,
ateityje planuojami tam tikri pokyčiai (pvz.,
pareigybių aprašymų keitimas).

Šaltinis: sudaryta autorių.
Projektų įtaka gebėjimų
stiprinimui

Tam, kad pagal ŽIPVP 4 prioritetą įgyvendinami projektai turėtų pridėtinę
vertę, jie turi prisidėti ir prie juos vykdančių institucijų darbuotojų gebėjimų
stiprinimo. Apklausos duomenimis, šie projektai labiausiai prisideda prie
projektų vykdytojų atstovaujamų institucijų darbuotojų gebėjimų valdyti
procesus ir atlikti užduotis (apie 24 proc. visų respondentų pažymėjo šį 8.2
klausimo atsakymo variantą); rengti ir veiksmingai administruoti iš ES
struktūrinių fondų finansuojamus projektus (21,1 proc.); rengti strateginius
dokumentus, programas, ataskaitas (apie 15 proc.) ir organizuoti viešuosius
pirkimus (14 proc.)107. Mažiausiai prisidėta prie darbuotojų profesinių
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Prie institucijos darbuotojų gebėjimų valdyti procesus, atlikti užduotis stiprinimo labiausiai prisideda projektai, vykdomi
pagal priemones „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (beveik 88 proc. pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų
vykdytojų teigė, kad jų projektai stiprina šiuos gebėjimus), „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (beveik
70 proc.), „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ ir „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“
(atitinkamai apie 67 ir 60 proc.). Gebėjimus rengti ir efektyviai administruoti iš ES struktūrinių fondų finansuojamus
projektus labiausiai stiprina projektai, vykdomi pagal priemones „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita
verslo aplinka“, „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (daugiau kaip 83 proc. respondentų, vykdžiusių projektus pagal
šias priemones, teigė, kad projektai prisideda prie šių gebėjimų stiprinimo), taip pat „Teritorijų planavimas“, „Geresnis ES
politikų įgyvendinimas“ (taip teigė atitinkamai apie 76 ir 67 proc. pagal šias priemones įgyvendinamų projektų vykdytojų).
Prie gebėjimų organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus stiprinimo labiausiai prisideda projektai, įgyvendinami pagal
priemones „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, „Geresnis ES politikų įgyvendinimas“ (po maždaug 67 proc.
respondentų, vykdžiusių projektus pagal šias priemones, sutiko, kad jų projektai stiprina tokius gebėjimus). Taip pat apie
56 proc. projektų pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ vykdytojų teigė, kad jų projektai prisideda prie šių gebėjimų
stiprinimo. Prie šių gebėjimų labiausiai prisideda priemonių, kurios rečiau finansuoja organizacijų pokyčius palyginti su
kitomis priemonėmis, projektai. Prie gebėjimų rengti strateginius dokumentus, programas, ataskaitas stiprinimo prisideda
projektai, vykdomi pagal priemones „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų ir savivaldybių plėtros planai“ ir „Viešojo
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gebėjimų konkrečiose srityse (apie 6 proc.) ir gebėjimų rengti ar taikyti
teisės aktus (apie 5 proc.). Tai rodo, kad įgyvendinami projektai padeda
tobulinti juos vykdančių institucijų darbuotojų vadybos gebėjimus ir suteikia
patirties valdant iš ES fondų finansuojamus projektus. Šie gebėjimai yra
svarbūs, nes projektų vadybos įgūdžiai leis ateityje efektyviau vykdyti kitus
projektus ir padės išvengti anksčiau pasitaikiusių klaidų.
Nors apskritai tik maždaug 15 proc. visų respondentų teigė, kad jų projektai
prisideda prie institucijos darbuotojų gebėjimų konkrečiose valstybės
politikos srityse stiprinimo, net beveik 45 proc. projektų, įgyvendinamų
pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“, teigė, jog jų projektai prisidėjo prie šių gebėjimų stiprinimo.
Pagal šią priemonę įvairios valstybės institucijos vykdė mokymų projektus,
kurių temos be bendrųjų kompetencijų stiprinimo apėmė ir kompetencijų
specifinėse institucijos veiklos srityse stiprinimą (pvz., vienas iš projekto
„Lietuvos kelių policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ uždavinių yra
apmokyti policijos pareigūnus policijos taktikos sudėtingose bendravimo
situacijose; projekto „Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ vienas uždavinių yra perimti užsienio valstybių pataisos įstaigų
darbo su nuteistomis moterimis pasiekimus bei praktinę patirtį ir t. t.)
Mokymo priemonių projektai labiau negu kitų priemonių projektai prisideda
prie institucijų darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimo konkrečiose
valstybės politikos srityse (apie 33 proc. respondentų pagal mokymo
priemones ir tik apie 9 proc. respondentų pagal nemokymo priemones taip
teigė) ir gebėjimų bendradarbiauti su piliečiais, suinteresuotųjų grupių
atstovais stiprinimo ne projektai, rengti pagal visas kitas priemones
(maždaug 42 proc. pagal mokymo ir 28 proc. pagal nemokymo priemones).
Projektai, rengti pagal nemokymo priemones, labiau negu projektai, vykdyti
pagal mokymo priemones, prisideda prie institucijos darbuotojų gebėjimų
rengti ir efektyviai administruoti iš ES struktūrinių fondų finansuojamus
projektus (atitinkamai maždaug 54 proc. respondentų pagal nemokymo
priemones ir mažiau – apie 31 proc. – respondentų pagal mokymo
priemones teigė, kad jų projektai prisideda prie šių gebėjimų stiprinimo),
taip pat prie institucijos darbuotojų gebėjimų organizuoti ir vykdyti
viešuosius pirkimus stiprinimo (apie 37 proc. projektų vykdytojų pagal
nemokymo priemones ir mažiau (maždaug 21 proc.) projektų vykdytojų
pagal mokymo priemones taip teigė). Prie visų kitų gebėjimų stiprinimo tiek
pagal mokymo, tiek pagal visas kitas priemones vykdyti projektai prisideda
maždaug vienodai. Tai rodo, jog nemokymo priemonių projektuose,
kuriuose mokymo veiklos vykdomos rečiau negu mokymo projektuose,
darbuotojai dažniausiai atlieka administravimo ir viešųjų pirkimų veiklas, o
ne savarankiškai įgyvendina tam tikras veiklas.
Vertinant, kokioje srityje projektai daro didžiausią poveikį viešojo valdymo
tobulinimui projektų vykdytojų institucijose, apklausos duomenimis (žr. 38
paveikslą), didžiausias poveikis daromas geresnei administracinių ar viešųjų
paslaugų kokybei bei prieinamumui (taip teigė beveik 56 proc.
respondentų), didesniam vidaus administravimo bei paslaugų teikimo

administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (atitinkamai apie 73 ir 49 proc. respondentų teigė, kad jų vykdomi
projektai prisideda prie šių gebėjimų stiprinimo).
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efektyvumui kaštų atžvilgiu (beveik 39 proc.), taip pat geresniam institucijos
įvaizdžiui (apie 37 proc.). Mažiausias poveikis daromas palankesnės
administracinės aplinkos verslui kūrimui (apie 20 proc. respondentų
pažymėjo, jog bus poveikis šiai sričiai) ir geresniam valstybės politikos
turiniui (apie 14 proc.). Gauti tokie apklausos rezultatai, nes tokio tipo
projektus vykdo mažai institucijų. Tačiau reikia turėti galvoje, kad šie
apklausos duomenys rodo respondentų suvokimą, o ne faktinį ŽIPVP 4
prioriteto poveikį, kurį reikėtų matuoti taikant poveikio vertinimo metodus
(pvz., kontrafaktinę analizę) projektų įgyvendinimui pasibaigus.
38 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „8.3. Jūsų nuomone, kokioje srityje Jūsų
projektas padarys didžiausią poveikį viešojo valdymo tobulinimui Jūsų institucijoje arba
valdymo srityje?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.

Prie geresnės administracinių ar viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo
labiausiai prisidės ministerijai pavaldžių institucijų (taip teigė apie 64 proc.
šių institucijų respondentų), rajonų savivaldybių administracijų (taip teigė
beveik 59 proc.) vykdomi projektai. Prie didesnio vidaus administravimo,
paslaugų teikimo efektyvumo kaštų atžvilgiu labiausiai prisidės Seimui
atskaitingų institucijų vykdomi projektai: net apie 71 proc. respondentų iš
šios institucijos teigė, kad jų projektas padarys poveikį, be kitų, ir šiai sričiai.
Ministerijų, ministerijoms pavaldžių institucijų, miesto savivaldybių
administracijų, teismų vykdomi projektai, maždaug 47 proc. apklaustųjų iš
šių institucijų manymu, taip pat darys poveikį šiai sričiai.
Anot net 83 proc. respondentų iš teismų, jų vykdomi projektai prisidės prie
geresnio institucijos įvaizdžio. Prie geresnio įvaizdžio taip pat daug turėtų
prisidėti projektai, vykdomi Seimui atskaitingų institucijų (taip teigė apie
57 proc. apklaustųjų iš šios institucijos), ministerijoms pavaldžių institucijų ir
miesto savivaldybių administracijų (taip manė maždaug 48 proc.
respondentų iš šių institucijų). Nors bendrai apklausus visus respondentus
paaiškėjo, kad tik apie 25 proc. apklaustųjų teigė, jog jų projektas turėtų
pagerinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, išlieka skirtumai pagal tai, kokia
institucija vykdo projektą. Net apie 71 proc. respondentų iš Seimui
atskaitingų institucijų ir apie 57 proc. iš teismų teigė, kad jų vykdomi
projektai padidins darbuotojų pasitenkinimą darbu. Apie 42 proc.
apklaustųjų iš ministerijų ir ministerijoms pavaldžių institucijų taip pat teigė,
kad jų projektai prisidės prie darbuotojų pasitenkinimo darbu padidinimo.
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Pasirinktų atvejų
rezultatyvumo
įvertinimas

Vertinant atvejo studijoms pasirinktų projektų rezultatyvumą išskirtinos
tokios toliau išvardijamos tendencijos (žr. 25 lentelę).
• Projekto „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir
valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“ rezultatyvumo
įvertinimas yra vidutiniškas, nes projekto produktų sukūrimas labai
priklauso nuo išorės paslaugų teikėjo kokybės, o įgyvendinant
projektą ji buvo nepakankama.
• Stambių mokymo projektų (tokių kaip URM ir Valstybinės ligonių
kasos) rezultatyvumas yra aukštas, o smulkaus mokymo projekto
(Molėtų rajono savivaldybės administracijos) – aukštas–vidutiniškas.
Reikėtų pažymėti, kad rezultatyvumas vertintas ne pagal formalų
stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsnį, bet pagal bendrą projektų
rezultatų naudą tiek institucijoms, tiek mokymų dalyviams.
• Stambių projektų (tokių kaip „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės skatinimas“ bei „Partnerystės tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo
politiką“rezultatyvumas (tikėtinas) yra aukštas–vidutiniškas, nes
pirmojo projekto atveju, nepaisant partnerystės kompetencijos
centro sukūrimo, jo indėlis nepakankamas įgyvendinant VPSP
skatinimo programą, o antrojo projekto atveju ne visuomet
užtikrinama aukšta sukurtų produktų kokybė.
• Sisteminių projektų (sveikatos sektorius, administracinė našta)
rezultatyvumas yra aukštas arba aukštas–vidutiniškas, nes jie
prisideda ir prisidės prie įrodymų panaudojimo priimant sprendimus
sveikatos politikos srityje, taip pat prie administracinės naštos
verslui mažinimo prioritetinėse srityse.
25 lentelė. Atvejo studijų rezultatyvumo įvertinimas.
Nr.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Projekto pavadinimas
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“
„Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams
Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“
„Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų
stiprinimas“
„Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas įgyvendinant rajono strateginius tikslus“
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
„Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo
įvertinimo studija ir savivaldybės 2010–2012 m. strateginio veiklos
plano parengimas“
„Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir
veiklos valdymo gerinimas“
„Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas“
„Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant
geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo“
„Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas
Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo
tobulinimas“
„Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir
efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas
geresnio reglamentavimo kontekste“
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Rezultatyvumo (tikėtinas)
vertinimas
Vidutiniškas
Aukštas
Aukštas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas
Aukštas
Aukštas
Aukštas–vidutiniškas
Aukštas

2.4. ŽIPVP 4 prioriteto ateities analizė
Siekiant pateikti kokybiškas ir pagrįstas rekomendacijas dėl ŽIPVP 4
prioriteto ir ypač dėl šio prioriteto svarbos ateinančiu programavimo
laikotarpiu svarbu ne tik išnagrinėti esamą padėtį, bet ir atlikti į ateitį
nukreiptą analizę. Tam buvo pasitelkti SSGG ir alternatyvų nustatymo
analizės metodai.
SSGG analizė

SSGG analizė susideda iš vidaus veiksnių (stiprybės, silpnybės) ir išorės
veiksnių (galimybės, grėsmės), darančių arba galinčių daryti tam tikrą įtaką
analizuojamam objektui, analizės. Toks metodas leidžia apibendrinti esamos
padėties bei ateities tendencijų analizę ir suformuluoti atitinkamus siūlymus
ateičiai. 26 lentelėje pateikiamos atliekant vertinimą nustatytos ŽIPVP 4
prioriteto silpnybės ir stiprybės, taip pat įvardijami išorės veiksniai. Toliau jie
detaliau aptariami.
26 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto SSGG lentelė

Vidaus veiksniai
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

4 prioriteto
turinys

• Prioriteto turinys nustatytas pagal
būsimų pareiškėjų poreikius ir
specialiuosius projektų atrankos
kriterijus.
• Valstybės ar regionų projektų
planavimas pasirinktas kaip tinkamas
projektų atrankos būdas.

• Planuojant valstybės projektus nebuvo
pakankamai atsižvelgiama į Vyriausybės
prioritetus.
• Netolygus priemonių pasiskirstymas
pagal apimtį, prioritetiškumo trūkumas.
• Tam tikros priemonės ar projektai mažai
susiję su viešojo administravimo
tobulinimo tikslais.

Prioriteto
administravimo
sistema

• Pakankamai efektyvus prioriteto
administravimas.
• Pakankamai greitai vykstančios
procedūros.

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
teminio koordinavimo trūkumas
įgyvendinant prioritetą.
• Neužtikrinama teminė prioriteto
įgyvendinimo stebėsena.
• Dideli prioriteto administravimo kaštai.
• Dažnai pasitaikančios viešųjų pirkimų
problemos.
• Kartais sudėtingos, neišaiškintos
administravimo taisyklės.

Įgyvendinami
projektai

• Dažniausiai atitinkantys pareiškėjų
poreikius.
• Dalis projektų prisideda prie
sisteminių pokyčių viešojo
administravimo sistemoje.

• Daug smulkių, decentralizuotų projektų.
• Nepakankamas projektų įgyvendinimo
efektyvumas.
• Mažos įgyvendinamų projektų sąsajos
su valstybės vykdomomis valdymo
reformomis.

Projektų
vykdytojai

• Pakankamas įsitraukimas į projektų
veiklų įgyvendinimą.

• Projektų valdymo gebėjimų trūkumas.
• Žmogiškųjų išteklių trūkumas.
• Nepakankama išorės paslaugų teikėjų
kokybė.
Išorės veiksniai (GALIMYBĖS / GRĖSMĖS)
• Nauji nacionaliniai strateginiai dokumentai (Valstybės pažangos strategija „Lietuva
2030“, tarnautojų mokymo strategija, viešojo valdymo efektyvumo didinimo
programa).
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• Naujas požiūris į ES Sanglaudos politiką, palaikant į rezultatus nukreiptą valdymą.
• Nauja strategija „Europa 2020“ ir Nacionalinė reformų darbotvarkė 2020.
• Netikrumas dėl ES prioritetų ir ESF finansavimo administraciniams gebėjimams.
• Viešojo valdymo reformos gali nebūti laikomos būsimųjų Lietuvos Vyriausybių
prioritetu.

Ankstesnėse šios vertinimo ataskaitos dalyse buvo nustatyti esminiai ŽIPVP
4 prioriteto privalumai ir trūkumai. Jie apibendrintai pateikti SSGG lentelėje.
Taip pat tinkamumo dalyje buvo įvardyti pagrindiniai nacionalinių
strateginių dokumentų pokyčiai, kurie aktualūs ŽIPVP 4 prioriteto ateičiai.
Kadangi dar nebuvo plačiau analizuoti strateginių dokumentų ir politikos
pokyčiai ES lygmeniu, jie aptariami toliau.
Strateginės aplinkos
pokyčiai ES lygmeniu

Kadangi ES parama šalims narėms skiriama remiantis strateginiais ES
lygmens dokumentais, svarbu paminėti, kad vienas esminių pokyčių buvo
naujos ilgalaikės strategijos Europai „Europa 2020“ patvirtinimas 2010 m.
birželio mėn. Ši strategija pakeitė nuo 2000 m. galiojusią Lisabonos
strategiją, kurioje efektyvus viešasis administravimas buvo įvardytas kaip
svarbi sąlyga ūkio konkurencingumui didinti. Rengiant naująją ilgalaikę
strategiją svarbiausiu iššūkiu tapo Europos atsigavimas po finansinės ir
ekonominės krizės, kuri daugiau ar mažiau paveikė kiekvieną ES šalį narę ir
sutrukdė pasiekti Lisabonos tikslus. Strategija „Europa 2020“ – tai ateinančio
dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategija. Trys esminiai jos prioritetai
yra tokie:
− pažangus augimas (žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas);
− tvarus augimas (tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir
konkurencingesnio ūkio skatinimas);
− integracinis augimas (didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta
socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas)108.
Taigi naujoji strategija pirmiausia skirta ekonominiams tikslams. Joje viešojo
administravimo efektyvumo didinimas nėra nurodomas kaip prioritetinis
tikslas. Dėl to ši strategija vertintina labiau kaip grėsmė 4 prioritetui negu
kaip galimybė. Strategijoje buvo nustatyti tokie pagrindiniai penki ES tikslai
iki 2020 m.:
− 75 proc. 20–64 amžiaus žmonių turėtų dirbti;
− 3 proc. ES BVP turėtų būti investuojama į mokslinius tyrimus ir
technologijų plėtrą;
− turėtų būti įgyvendinti „20/20/20“ klimato ir energetikos tikslai
(įskaitant išmetamų teršalų mažinimą 30 proc., jei tam yra tinkamos
sąlygos);
− mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti ne didesnė kaip
10 proc., bent 40 proc. jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti
aukštąjį išsilavinimą;
− ant skurdo ribos turėtų būti 20 mln. žmonių mažiau.
Pagrindinė strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu
priemonė – nacionalinės reformų programos. Šias programas vyriausybės
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turi parengti kiekvienų metų balandį kartu su stabilumo ir konvergencijos
programomis. Nacionalinėse reformų programose nustatomi nacionaliniai
tikslai, susiję su ES masto pagrindiniais tikslais, ir paaiškinama, kaip
vyriausybės ketina juos pasiekti bei įveikti ekonomikos augimo kliūtis.
Programose taip pat nustatoma, kas, kada ir kokių priemonių imsis bei
kokios numatomos biudžeto išlaidos.
Vykdydama įsipareigojimus ES, Lietuva parengė Nacionalinės reformų
darbotvarkės projektą. Projektui buvo pritarta Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje ir Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos reikalų komitete.
Šiame dokumente apibendrintos pagrindinės struktūrinės reformos šalinant
ekonomikos augimo kliūtis ir įgyvendinant nacionalinius kiekybinius rodiklius
(tikslus) pagal strategiją „Europa 2020“. Pagrindinis struktūrinių reformų
principas išlieka makroekonominio stabilumo palaikymas, o konkretūs tikslai
trumpuoju (artimiausiu) ir vidutiniu laikotarpiais yra tokie:
− įgyvendinti biudžeto politiką, užtikrinančią finansų rinkų pasitikėjimą
valdžios sektoriaus finansų stabilumu, išsaugančią tvirtą pasitikėjimą
valiutų valdybos principų tęstinumu Lietuvoje ir užtikrinančią
ilgalaikio kainų stabilumo perspektyvą; įdiegti į rezultatus nukreiptą
valdymo modelį, leidžiantį išteklius naudoti efektyviai;
− atkūrus pasitikėjimą makroekonominiu stabilumu spartinti verslo
plėtrą ir sėkmingai įgyvendinti švietimo, sveikatos, energetinės
priklausomybės nuo iškastinio kuro ir oro taršos mažinimo, kitas
ūkio tvarumui būtinas struktūrines reformas;
− skaidriai valdyti valstybę, jos turtą ir siekti politinio sutarimo dėl
vykdytinų reformų; siekti, kad visuomenė palaikytų skelbiamus
tikslus ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo;
− toliau vykdyti valiutų kursų mechanizmo II ekonominės politikos
įsipareigojimus, vidutiniu laikotarpiu pasiekti tvarų Sutartyje dėl
Europos Sąjungos veikimo įtvirtintų konvergencijos kriterijų
vykdymą ir pasirengti euro įvedimui109.
Šiame dokumente administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo didinimas taip pat nėra numatyta, tačiau į rezultatus
nukreipto valdymo, struktūrinių reformų, skaidraus valdymo tikslai susiję su
galimomis šios srities intervencijomis būsimuoju programavimo laikotarpiu.
Svarbiausias nacionalinis ilgo laikotarpio strateginis dokumentas Lietuvoje
pagal Strateginio planavimo metodiką – valstybės pažangos strategija
„Lietuva 2030“. Šio dokumento projekte numatytas patikimos ir modernios
valdžios siekis – tai visuomenės poreikius atitinkančios ir kokybiškos
paslaugos; valinga, priimanti kryptingus strateginius sprendimus, skaidri ir
gebanti valdyti tinkle valdžia; atviras pokyčiams ir naujovėms valdymas. Šiai
strategijai įgyvendinti bus rengiama Nacionalinės pažangos programa, kuri
atitiks ES struktūrinės paramos strategiją 2014–2020 m. laikotarpiu. Šiuo
metu taip pat rengiama Viešojo valdymo efektyvumo didinimo 2011–2020
metų programa. Numatomi tokie programos tikslai:
− užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir suteikti galimybę
visuomenei aktyviai juose dalyvauti;
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<http://www.ukmin.lt/lt/strategija/2020Europa/reformu_darbotvarke.pdf>.
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−
−

užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių viešųjų paslaugų
teikimą;
stiprinti viešojo valdymo institucijų gebėjimus veikti besikeičiančioje
aplinkoje.

Atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020 m.“, Lietuvos pažangos strategiją
„Lietuva 2030“ ir Viešojo valdymo efektyvumo didinimo programos projektą
ilgesniu laikotarpiu (po 2012 m.), siekiant „Europa 2020 m.“ tikslų
įgyvendinimo bus svarbu įgyvendinti socialinio draudimo ir tęsti energetikos
sektoriaus, sveikatos apsaugos reformas110.
39 paveikslas. Nacionalinės reformų darbotvarkės sąsaja su kitais strateginiais dokumentais.

Šaltinis: Nacionalinė reformų programa (projektas), Vilnius, 2011
<http://www.ukmin.lt/lt/strategija/2020Europa/reformu_darbotvarke.pdf>.

m.

balandžio

mėn.

Svarbus išorės veiksnys, kuris gali tapti galimybe, yra naujas požiūris į ES
Sanglaudos politiką, kur planuojama įdiegti labiau į rezultatus nukreipto
valdymo koncepciją. Pagal šią koncepciją bus siekiama, kad intervencijos ir
investicijos tam tikrose srityse atneštų realią pridėtinę vertę ir naudą. Taip
pat daugiau dėmesio bus skiriama stebėsenos sistemos tobulinimui ir
vertinimo svarbai. Tad naujuoju programavimo laikotarpiu bus itin svarbu
gerai sudaryti intervencijų logiką naujuose ES struktūrinės paramos
programiniuose dokumentuose, kuria remiantis būtų pasirenkami
stebėsenos rodikliai ir atliekami vertinimai.
Šiuo metu ES lygmeniu siekiama įvertinti ESF intervencijų administracinių
gebėjimų srityje poveikį, vyksta diskusijos dėl šių intervencijų pobūdžio
naujuoju ES programavimo laikotarpiui 2014–2020 m. Sutariama, jog
administracinių gebėjimų stiprinimas ES šalyse narėse tolesniu laikotarpiu
(ypač horizontaliosiose srityse) turėtų prisidėti prie strategijos „Europa
2020“ bei nacionalinių reformų programų tikslų. Vis dėlto svarstoma, ar
administracinių gebėjimų stiprinimas turėtų būti paliekamas ES šalims
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narėms, ar Europos Komisija turėtų nustatyti tam tikrus privalomus siektinus
tikslus. Atsižvelgiant į ECORYS vertinimo ataskaitos projektą ir Europos
Komisijos pranešimą šiuo klausimu111, svarstomos trys paramos
administracinių gebėjimų stiprinimui alternatyvos:
− nebeteikti paramos administracinių gebėjimų stiprinimui (mažiausiai
tikėtina alternatyva);
− tolesnis paramos administracinių gebėjimų stiprinimui teikimas ir jos
optimizavimas (peržiūra atsižvelgiant į „2020 m. Europa“ strategiją,
pabrėžiant stebėsenos ir vertinimo svarbą, įgyvendinant prioriteto
lygmeniu);
− teikti tikslingą paramą institucinių gebėjimų stiprinimui sąlygiškumo
arba savanoriškumo pagrindu (labiau pabrėžiant ekonominius ir
darbo rinkos poreikius, derinant su viešojo administravimo
reformomis, labiau įtraukiant vietos ir regionų veikėjus, plėtojant
aktyvesnę partnerystę su pilietine visuomene, skatinant didesnę
tinklaveiką ES lygmeniu).
Remiantis 2011 m. LR Finansų ministerijos užsakymu atliktu vertinimu dėl
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir
ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio siekiant strategijos „Europa
2020“ tikslų112, buvo nustatyta, jog visi ŽIPVP prioritetai didžiąja dalimi
suderinami su strategijos „Europa 2020“ tikslias bei prioritetais. Vis dėlto, šis
vertinimas atskleidžia, jog ŽIPVP 4 prioritetas prie minėtos strategijos
prisideda mažiausiai. Tai aiškintina tuo, „kad tam tikros šio prioriteto
priemonės yra susijusios su viešojo administravimo sistemos tobulinimu,
kuris tik iš dalies tiesiogiai susijęs su strategijos „Europa 2020“
įgyvendinimu“.
Kadangi ŽIPVP 4 prioritetas finansuojamas iš ESF lėšų, aktualūs ir planuojami
pokyčiai šioje srityje. Per 2007–2013 m. laikotarpį ESF biudžetas sudarė apie
76 mlrd. eurų (iš kurių Lietuvai buvo numatyta kiek daugiau negu 1 mlrd.
eurų)113. 2011 m. birželio mėn. buvo paskelbta, jog Europos Komisija per kitą
septynerių metų programavimo laikotarpį siūlo šiam fondui skirti 84 mlrd.
eurų114, taigi šio fondo biudžetas truputį didės. Vienas svarbiausių EK
sanglaudos politikos siekių naujuoju laikotarpiu bus finansuoti tas sritis,
kuriose sukuriama tikra pridėtinė vertė (angl. added value). ESF lėšos bus
daugiausia skiriamos kovai su nedarbu ir skurdu, taip pat siekti strategijos
„Europa 2020“ tikslų. Vis dėlto šiuo metu dar nėra aišku, ar ir kiek lėšų iš ESF
bus skiriama geresniam valdymui ir administraciniams gebėjimams stiprinti.
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Alternatyvų analizė

Atsižvelgiant į kontekstinius veiksnius pateikiamos tokios trys galimos ŽIPVP
4 prioriteto įgyvendinimo alternatyvos ateityje – status quo situacija, esamo
prioriteto tobulinimo alternatyva ir šio prioriteto panaikinimo alternatyva.

27 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto alternatyvos.
Status quo

Prioriteto
turinys (arba
intervencijų
logika)

Finansuojamos iš esmės
tos pačios priemonės ir
projektų tipai (valstybės
tarnautojų mokymas,
valdymo sistemos ar
priemonės,
dokumentai,
kiti
projektai)
(taikoma
esama
intervencijų
logika).

Administravimo
sistema

Esama administravimo
sistema (Vidaus reikalų
ministerija
atlieka
tarpinės
institucijos
funkcijas, o ESFA –
įgyvendinančiosios
institucijos funkcijas).

Projektų tipai

Status quo

Esamo tipo projektai.

1 alternatyva
(esamos sistemos
tobulinimas)

Nefinansuojamos dokumentų
rengimo priemonės, panašios
priemonės
integruojamos,
orientuojamasi
į
organizacinių
pokyčių
projektus
(valstybės
tarnautojų
mokymas,
valdymo
sistemos
ar
priemonės)
(peržiūrima kiekvienos naujos
priemonės
intervencijų
logika).
Patobulinta administravimo
sistema: geresnis teminis
koordinavimas (sudaromas
tarpinstitucinis
komitetas,
taikomos kitos koordinavimo
priemonės),
efektyvesnė
finansuojamų
priemonių
įgyvendinimo
stebėsena
(pvz., teminė stebėsena
patikros
vietose),
supaprastinta administravimo
tvarka.

Daugiau sisteminių, mažiau
pavienių institucijų projektų,
stambesni mokymų projektai.

2 alternatyva
(prioritetas naikinamas, tam tikros
priemonės integruojamos į kitus
prioritetus)
Atsisakoma
atskiro
administracinių
gebėjimų prioriteto, bet būsimojo
laikotarpio
strategijas
atitinkančios
priemonės
finansuojamos
pagal
atitinkamų
veiksmų
programų
prioritetus.
Atitinkamai
sudaroma
kiekvienos
priemonės intervencijų logika.

Atitinkamos kitų veiksmų programų
prioritetų tarpinės ir įgyvendinančiosios
institucijos atsakingos už atitinkamų
administracinių gebėjimų priemonių
įgyvendinimą.
Pavyzdžiui,
Ūkio
ministerija
atsakinga
už
geresnį
reglamentavimą, Finansų ministerija – už
efektyvų išteklių panaudojimą, o už
atitinkamas struktūrines reformas –
Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir
Energetikos ministerijos, už elektroninę
valdžią
–
Susisiekimo
ministerija
(Informacinės visuomeninės plėtros
komitetas), už valstybės tarnautojų
mokymus – Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
Mažesnis projektų skaičius, mažai
projektų, skirtų organizacijų pokyčiams.
Daugiau struktūrinių projektų, skirtų
atitinkamoms struktūrinėms reformoms.

Ši alternatyva apibrėžia status quo, t. y. šiuo metu esamą padėtį, pagal kurią
lyginamos kitos alternatyvos. Laikantis šios alternatyvos naujuoju
programavimo laikotarpiu esamas ŽIPVP 4 prioriteto turinys ir jo
administravimo sistema nebūtų keičiama – projektai būtų finansuojami
tokia pat tvarka pagal patvirtintas priemones.
Teigiamas šios alternatyvos poveikis:
− prie prioriteto administravimo prisidedančios institucijos jau
prisitaikiusios prie nusistovėjusios tvarkos, todėl nereikėtų
papildomų pastangų ir išteklių reformuojant sistemą;
− projektų vykdytojai susipažinę su esama sistema, todėl nepatirtų
prisitaikymo kaštų ir su tuo susijusių nesklandumų.
Neigiamas šios alternatyvos poveikis:
− įgyvendinant šį prioritetą nebūtų sprendžiamos šiuo metu
egzistuojančios problemos (nustatytos atlikus šį vertinimą);
− ES ir nacionalinių lėšų naudojimas nebūtų nukreiptas į rezultatus ir
nesukurtų pridėtinės vertės (organizacinių pokyčių ar struktūrinių ir
sisteminių rezultatų);
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−

nieko nekeičiant prioriteto ir tam tikrų jo priemonių tinkamumas
sumažėtų, nes nebūtų įmanoma atsižvelgti į 2014–2020 m.
laikotarpio strateginius tikslus.

Atsižvelgiant į ŽIPVP 4 įgyvendinimo problemas ir nepakankamus pokyčius
pagal finansuojamus projektus bei programavimo aplinkos pokyčius, išlaikyti
status quo padėtį 2014–2020 m. laikotarpiu būtų netikslinga.
Pirmoji alternatyva

Pagal šią alternatyvą būtų tobulinamas esamas 4 prioriteto turinys ir jo
įgyvendinimo sistema. Dėl ŽIPVP 4 prioriteto turinio pirmiausia turėtų būti
mažinamas priemonių, kurios neprisideda prie pagrindinio prioriteto tikslo
stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo
efektyvumą, skaičius (tokios priemonės galėtų būti „Regioninės plėtros
tobulinimas“ ir „Teritorijų planavimas“). Panašios priemonės (pvz., „Veiklos
valdymo tobulinimas“ ir „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“) gali būti integruojamos, taip mažinant priemonių skaičių.
Daugiausia dėmesio teikiama priemonėms, pagal kuri finansuojami valstybės
tarnautojų mokymai ir organizaciniai pokyčiai (įvairios valdymo sistemos ar
priemonės).
Taip pat turėtų būti gerinama esama ŽIPVP 4 prioriteto administravimo
sistema, tobulinant teminį koordinavimą planuojant projektus ir efektyviau
stebint priemonių įgyvendinimą. Be to, turėtų būti siekiama kiek įmanoma
supaprastinti projektų administravimo taisykles ir sumažinti projektų
vykdytojams tenkančią jų administravimo naštą.
Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama projektų, padedančių pasiekti iškeltus
Vyriausybės prioritetus, planavimui ir įgyvendinimui. Svarbu, kad būtų
daugiau sisteminių negu pavienių institucijų projektų, siekiant didesnės jų
pridėtinės vertės (pavyzdžiui, atsisakant mažos apimties smulkų bendrųjų
kompetencijų pavienių institucijų ar savivaldybių mokymo projektų arba
institucijų projektų, kuriais kuriamos pavienės valdymo sistemos,
neintegruotos su kitomis ir pan.).
Teigiamas šios alternatyvos poveikis:
− ši alternatyva padėtų įgyvendinti Lietuvos pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ nuostatas viešojo valdymo srityje ir Viešojo valdymo
efektyvumo didinimo programą;
− būtų efektyviau panaudojamos ES ir nacionalinės lėšos
administracinių gebėjimų stiprinimo srityje, orientuojantis į
rezultatus (asmeninius įgūdžius ir organizacinius pokyčius);
− pagerėtų priemonių ir projektų planavimas, nes finansuojamos
priemonės geriau atitiktų Vidaus reikalų ministerijos kompetenciją ir
būtų taikomos teminio koordinavimo priemonės;
− efektyviau veiktų prioriteto administravimo sistema (sumažėtų
administravimo kaštai nefinansuojant dokumentų rengimo projektų
ir finansuojant mažiau, bet sisteminių projektų; būtų supaprastintas
administravimas).
Neigiamas šios alternatyvos poveikis:
− būsimasis prioritetas nepakankamai atitiktų būsimojo laikotarpio
strateginius prioritetus, orientuotus į ekonomikos stiprinimą;
− struktūrinės reformos turėtų būti finansuojamos atskirai;
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−

Antroji alternatyva

tam tikros pareiškėjų grupės prarastų galimybę gauti paramą pagal
šį prioritetą, sumažėtų ES finansavimo dalis regionams pagal šį
prioritetą.

Pagal šią alternatyvą atskiro prioriteto, skirto administracinių gebėjimų
stiprinimui, nebūtų. Vietoje to, esamos ŽIPVP 4 prioriteto priemonės būtų
integruojamos į kitus veiksmų programų prioritetus, priklausomai nuo
tarpinių institucijų kompetencijos. Naujuoju ES programavimo laikotarpiu
svarbiausiu prioritetu taps šalių narių ekonomikų stiprinimas, todėl tikėtina,
jog ESF lėšos taip pat labiau bus nukreipiamos šia kryptimi. Taigi parama
administracinių gebėjimų stiprinimui naujuoju laikotarpiu būtų naudojama
tokioms priemonėms ar projektams kaip geresnis reglamentavimas
(atsakinga Ūkio ministerija), efektyvus viešųjų išteklių naudojimas (atsakinga
Finansų ministerija) ir struktūrinės reformos (Švietimo ir mokslo, Sveikatos
apsaugos ir Energetikos ministerijos).
Taip pat atitinkamai už mokymų ir informacinių sistemų projektus būtų
atsakingos kitos institucijos. Pavyzdžiui, SADM kaip tarpinė institucija, šiuo
metu atsakinga už priemonę VP1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“, kuri pagal daugelį aspektų (tikslus,
tikslinę grupę, remiamas veiklas) panaši į 4 prioriteto priemonę VP1-4.1VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ (skiriasi šių priemonių įgyvendinimo būdas ir galimi
pareiškėjai), galėtų koordinuoti ir valstybės tarnautojų mokymą (vis dėlto
valstybės tarnautojų mokymo sistema skiriasi nuo kitų organizacijų
mokymo). Projektai, kuriuose taikomos įvairios informacinės technologijos
viešajame sektoriuje pagal kelias ŽIPVP 4 prioriteto priemones, galėtų būti
koordinuojami Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR
susisiekimo ministerijos, kuris atsakingas už pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ vykdomas
priemones. Galiausiai, jeigu būtų finansuojamos teritorijų planavimo ir
regioninės plėtros tobulinimo priemonės, tinkamiausia tai būtų daryti pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (atsakingos Aplinkos ir Vidaus
reikalų ministerijos).
Teigiamas šios alternatyvos poveikis:
− naujojo laikotarpio strateginių prioritetų, nukreiptų į ekonomikos
stiprinimą, atitikimas;
− efektyvesnis ES ir nacionalinių lėšų panaudojimas, orientuojantis į
rezultatus;
− tikėtina didesnė priemonių įtaka ekonomikos plėtrai.
Neigiamas šios alternatyvos poveikis:
− nebūtų sinergijos efekto tarp skirtingų priemonių ir projektų derinio
administracinių gebėjimų srityje (struktūrinių, mokymo, valdymo
sistemų projektų);
− struktūriniams projektams inicijuoti reikalingas ministerijų
pajėgumas ir noras, taip pat būsimųjų vyriausybių palaikymas (šie
veiksniai gali būti neužtikrinti);
− būtų prarastos sukauptos žinios ir patirtis administruojant ŽIPVP 4
prioriteto priemones;
− būtų reikalingi struktūriniai pertvarkymai ES struktūrinės paramos
administravimo sistemoje atsisakant atitinkamų struktūrinių
padalinių ir etatų VRM ir ESFA, bet numatant etatus kitose tarpinėse
ir įgyvendinimo agentūrose.
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Tiek pirmoji, tiek antroji alternatyvos turi ir privalumų, ir trūkumų. Nors
apklausos rezultatai rodo, kad naujuoju programavimo laikotarpiu parama
administracinių gebėjimų srityje projektų vykdytojams išliks aktuali ir svarbi
(atitinka pirmosios alternatyvos turinį), didžiausias jos trūkumas yra
nepakankamas 2014–2020 m. laikotarpio strateginių prioritetų atitikimas.
Net 81 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, kad ateinančiu ES
struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu projektai administracinių
gebėjimų ir viešojo administravimo tobulinimo srityje turėtų būti
finansuojami tokiu pačiu būdu, kaip tai daryta 2007–2013 m. laikotarpiu.
Apklausos respondentai poreikį toliau finansuoti šią sritį grindė tokiais
argumentais (įrašydami savo komentarus), jog dėl nuolatinės darbuotojų
kaitos svarbus tęstinis administracinių gebėjimų stiprinimas, taip pat
finansavimas šioje srityje reikalingas siekiant sumažinti viešojo sektoriaus
atsilikimą nuo privačiojo sektoriaus ir pan.
Dauguma respondentų (92,3 proc.) teigė, kad ateinančiu paramos teikimo
laikotarpiu teiktų (58,6 proc.) arba greičiau teiktų (33,7 proc.) paraiškas ESF
finansuojamiems projektams administracinių gebėjimų stiprinimo srityse.
Tik apie 2 proc. respondentų teigė, kad tokių paraiškų neteiktų arba greičiau
neteiktų. Šie rezultatai rodo, jog, nepaisant tobulintinų aspektų, iš esmės
parama administracinių gebėjimų stiprinimo srityje pasiteisino ir ateityje
išliks aktuali projektų vykdytojams.
Anot apklausos respondentų, aktualiausios paramos sritys išliks valstybės
tarnautojų kvalifikacijos kėlimas (59 proc. apklausos respondentų taip teigė),
viešųjų ar administracinių paslaugų kokybės gerinimas (40,1 proc.) ir
žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas (38,9 proc.). Apklausos
respondentų nuomone, mažiausiai aktualios veiklos bus viešųjų politikų
reformų skatinimas (tik 3,6 proc. respondentų šią veiklą pažymėjo kaip
aktualią), tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas (15,9 proc.),
institucijų struktūros tobulinimo ar partnerytės tarp viešojo ir privataus
sektorių gerinimo ar nevyriausybinių organizacijų skatinimo veiklos (apie
20 proc.). Nors kelios finansuojamos sritys atitinka Nacionalinės reformos
darbotvarkės nuostatas, jos nėra tiesiogiai aktualios daugeliui respondentų
(pvz., Vyriausybei ar ministerijoms pavaldžioms įstaigoms, savivaldybėms).
40 paveikslas. Apklausos rezultatai pagal klausimą „9.2. Jūsų nuomone, kokios paramos sritys arba
finansuojamos veiklos išlieka aktualiausios stiprinant administracinius gebėjimus ir viešąjį administravimą
Lietuvoje kitu ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu?“.

Šaltinis: VPVI atliktos apklausos duomenys.
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Programuojant ES struktūrinę paramą 2014–2020 m. laikotarpiu gali būti
integruojamos pirmoji ir antroji alternatyvos (žr. 28 lentelę):
- atsižvelgiant į strateginius prioritetus, pirmenybė būtų teikiama viešųjų
finansų efektyvumo, geresnio reglamentavimo, struktūrinių reformų
finansavimui, tačiau už jų įgyvendinimą būtų atsakingos atitinkamos
tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos;
- iš ES struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų valstybės
biudžeto lėšų būtų finansuojami asmens įgūdžių ir organizacinių pokyčių
projektai; juos koordinuotų Vidaus reikalų ministerija, o įgyvendintų
ESFA.
Su naująja Viešojo valdymo efektyvumo didinimo programa susijusias
asmenų ir organizacijų pokyčių priemones ir su Nacionaline reformų
darbotvarke susijusias struktūrinių pokyčių priemones naudinga integruoti į
Nacionalinę pažangos programą, kurios įgyvendinimas būtų finansuojamas iš
ES struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų valstybės biudžeto
lėšų viešojo valdymo srityje.
28 lentelė. Siūloma paramos administracinių gebėjimų stiprinimui ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimui logika naujuoju programavimo laikotarpiu.

Tikslas – administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas
Koordinuoja VRM
Asmens įgūdžių stiprinimo
projektai
Tokios priemonės kaip:
− Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas;
− Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas;
− Kvalifikacijos
tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse.

Koordinuoja kitos ministerijos

Organizacinių pokyčių
projektai
Tokios priemonės kaip:
− Viešojo
administravimo
subjektų sistemos tobulinimas;
− Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos;
− Veiklos valdymo tobulinimas;
− Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas.

Struktūriniai ir sisteminiai
projektai
Tokios priemonės kaip:
− Viešųjų
politikų
reformų
skatinimas;
− Ekonominės
veiklos
reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka;
− Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė.

Administruoja atitinkamos
įgyvendinimo agentūros

Administruoja ESFA

Remiantis atlikta analize ir apklausos rezultatais, kitoje ataskaitos dalyje
pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kaip ateityje galima būtų tobulinti
ŽIPVP 4 prioritetą.
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IŠVADOS
Tinkamumo vertinimo
rezultatų
apibendrinimas

Viešojo valdymo projektų pasiskirstymo analizė rodo, jog daugiausia
vykdoma valdymo sistemų ir mokymo projektų, bet struktūrinių projektų,
apimančių institucinę sandarą, institucijų bendradarbiavimą ar teisės aktų
sistemą, yra mažai, o dėl regionų projektų planavimo tvarkos sisteminiai
projektai iš viso nėra vykdomi savivaldybėse. Tik nedidelė projektų dalis
įgyvendinama su partneriais.
Geras projektų derinys, apimantis įvairius projektus, būdingas Ministro
Pirmininko tarnybai, iš ministerijų – Finansų ministerijai, taip pat kelioms
ministerijoms pavaldžioms įstaigoms (pvz., Valstybės tarnybos
departamentui prie VRM). Nepaisant nepakankamų administracinių
gebėjimų, mažai projektų vykdo Seimui ir Vyriausybei atskaitingos
institucijos, kurios atsakingos už ekonominės veiklos reglamentavimą, taip
pat teisminės valdžios institucijos.
Dauguma ŽIPVP 4 prioriteto projektų atitinka organizacinius projektų
vykdytojų poreikius (remiantis tiek apklausos, tiek atvejo studijų rezultatais).
Vis dėlto poreikių atitikimas skiriasi tiek pagal šio prioriteto priemones, tiek
pagal valstybės ir savivaldybių institucijų tipus:
- prasčiau poreikius atitinka LR Seimo ir ministerijų vykdomi projektai;
- prasčiau organizacinius poreikius atitinka priemonių, kurių tikslai susiję
su atitinkamų valstybės politikų įgyvendinimu, projektai;
- prastesnis smulkių mokymo projektų, skirtų bendrosioms
kompetencijoms stiprinti, atitikimas tikslinių grupių poreikiams;
- mažiau poreikius atitinka savivaldybių valdymo sistemų projektai, kurių
yra daug, bet jų novatoriškumas žemesnis (palyginti su Seimui,
Vyriausybei atskaitingų ir ministerijoms pavaldžių įstaigų valdymo
sistemų projektais).
Atvejo studijos rodo, jog stambesnių sisteminių projektų (ypač „Lietuvos
valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje,
kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
skatinimas“) tinkamumas yra labai aukštas.
Svarbiausi viešojo administravimo sektoriaus būklės pokyčiai, įvykę
įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą, susiję su finansų ir ekonomine krize bei
penkioliktosios Vyriausybės prioritetų įgyvendinimu viešojo valdymo srityje.
Išskyrus kelias išimtis valdymo, nukreipto į rezultatus, srityje („VORT“
projektas), pasirengimo pirmininkauti ES (LESSED projektas) ir viešųjų
paslaugų ar vieno langelio srityje (projektai pagal priemonę „Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“), iš ESF lėšų Vyriausybės prioritetų
įgyvendinimas nebuvo finansuojamas. Tai susiję su valstybės projektų
planavimo specifika (planavimu „iš apačios aukštyn“ ir teminio
koordinavimo trūkumu) bei nepakankamu ministerijų gebėjimu ir noru
inicijuoti ESF finansuojamus projektus, skirtus reformoms sudaryti ir
įgyvendinti. Nepaisant atitinkamų Vyriausybės prioritetų ir priemonės
„Viešųjų politikų reformos skatinimas“, nebuvo rengiami ir finansuojami
projektai struktūrinių reformų (sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės
apsaugos pertvarkos) srityje, kurios numatytos ir Nacionalinės reformų
darbotvarkės projekte.
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Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą buvo apsvarstyta iš naujo visa programa. Tai
įvyko dėl socialinių ir ekonominių pokyčių (poreikio finansuoti aktyvias
darbo rinkos priemones ir valstybės remiamas paskolas studentams). Vis
dėlto pokyčiai dėl šio prioriteto priemonių (panaikinta priemonė
„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstybės tarnautojų mobilumas“,
patvirtinta
priemonė
„Valdžios
ir
nevyriausybinio
sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“) ir jų finansavimo yra labiau susiję su
prioriteto įgyvendinimo aplinkybėmis (pvz., nepakankamu projektų srautu
viešųjų politikų reformų, ekonominio reglamentavimo srityje;
decentralizuotu apskaitos reformos įgyvendinimo modeliu; diferencijuotu
NVO finansavimo per atskirus projektus požiūriu). Todėl reikia tobulinti
valstybės ir regionų projektų planavimą, priemonių įgyvendinimo
koordinavimą bei stiprinti už administravimą atsakingų institucijų gebėjimus,
kad projektai geriau atitiktų ŽIPVP tikslus ir besikeičiančius strateginius
prioritetus, o jų įgyvendinimas būtų pagrįstas tinkama intervencijų logika.
Tam tikros ŽIPVP 4 prioriteto finansuojamos priemonės pagrįstos
nepakankamai tinkama intervencijų logika. Tai ypač būdinga priemonėms,
pagal kurias finansuojamos valdymo sistemos ar priemonės (kuriama per
daug pavienių valdymo sistemų, ir jos beveik visada apima informacinius
sprendimus). Valstybės tarnautojų mokymo ir valdymo sistemų ar priemonių
finansavimo požiūriai ir intervencijų logikos galimybės pateikiama išvadose
toliau.
Efektyvumo
apibendrinimas

Įvertinus ŽIPVP 4 prioriteto administravimo efektyvumą galima pateikti
tokius apibendrinimus. Pirmiausia VRM 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos teikimo laikotarpiu tapo nauja tarpine institucija, atsakinga už
ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimą. Kadangi šis prioritetas pagal savo apimtį yra
horizontalusis ir kai kurias atvejais apima valdymo sritis, neatitinkančias
VRM kompetencijos, reikalingas geras teminis koordinavimas tiek
planuojant projektus, tiek juos įgyvendinant. Tačiau įgyvendinant šį
prioritetą trūksta teminės priemonių ir projektų stebėsenos, taip pat galėtų
būti gerinamas bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja ir kitomis
institucijomis (Ministro Pirmininko tarnyba, Finansų ministerija, Ūkio
ministerija ir kitomis ministerijomis), į kurių valdymo sritį patenka atskiros
ŽIPVP 4 prioriteto priemonės. Vis dėlto reikia pažymėti, jog VRM pradėjo
vykdyti patikras vietose pagal savo kompetencijai priklausančias priemones
(ypač pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“). Jas
planuojama taikyti ir pagal kitas priemones.
ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinančioji institucija (ESFA) administruodama šį
prioritetą gana efektyviai atlieka jai pavestas funkcijas. Nors susiduriama su
dideliu ir nemažėjančiu krūviu administruojant šį prioritetą, agentūroje
diegiamos įvairios novatoriškos valdymo priemonės gali padėti susidoroti su
kylančiais sunkumais. Projektų vykdytojai palankiai vertina administravimo
taisyklių aiškumą (nors kiek mažiau buvo aiškios projektų išlaidų atitikties
taisyklės, kryžminio finansavimo klausimas buvo išaiškintas) ir spartą (nors
kiek lėtesnės paraiškų atrankos, projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių derinimo bei viešųjų pirkimų derinimo procedūros). Vis dėlto
egzistuoja poreikis supaprastinti projektų, kurie panašūs į techninės
pagalbos projektus, administravimą, nes jis sukelia pernelyg didelę naštą
projektų vykdytojams. Taip pat reikėtų išaiškinti valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų įdarbinimo tiesioginėms projektų veikloms įgyvendinti klausimą,
kuris projektų vykdytojų interpretuojamas nevienodai.
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Pažymėtina, kad ŽIPVP 4 prioritetas yra gana brangus pagal administravimo
kaštus ir brangiausias, jei lygintume su kitais šios veiksmų programos
prioritetais. Didžiausius administravimo kaštus sukelia regioninės
priemonės, taip pat priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ –
pagal jas finansuojama itin daug ir mažos vertės projektų. Didelius
priemonių administravimo kaštus lemia didelis mažos vertės projektų
skaičius, maži vidutiniai mokėjimo prašymų dydžiai, didelės viešųjų pirkimų
administravimo sąnaudos ir t. t.
Nors dauguma projektų atitinka jas vykdančių institucijų poreikius, dažnai
susiduriama su šių projektų įgyvendinimo sunkumais. Projektų vykdytojai
dažniausiai susiduria su viešųjų pirkimų problemomis (įskaitant Viešųjų
pirkimų įstatymo pažeidimus) ir žmogiškųjų išteklių problemomis savo
atstovaujamose institucijose. Šios problemos ypač būdingos valdymo
sistemų projektų vykdytojams. Nauja viešųjų pirkimų tendencija pirkti
paslaugas iš (neįgaliųjų) socialinių įmonių riboja konkurenciją ir daro
neigiamą įtaką paslaugų efektyvumui kaštų atžvilgiu ir kokybei.
Atlikus vertinimą nustatyta, jog su didesnėmis problemomis susiduria
stambesnių ir sudėtingesnių projektų vykdytojai, ypač tie, kurie neturi daug
tokio tipo projektų įgyvendinimo patirties. Be to, projektų valdymo gebėjimų
problemos ar žmogiškųjų išteklių projektų vykdytojų institucijose trūkumas
verčia rinkoje pirkti projektų administravimo paslaugas, tačiau jos dažnai
nepasiteisina ir nebūna pakankamai kokybiškos. Tai rodo, kad kartais
projektų vykdytojų branda yra nepakankama atitinkamiems projektams
įgyvendinti. Todėl atrenkant projektus ir vertinant jų paraiškas naudinga
vertinti projektų vykdytojų brandą stambiems projektams įgyvendinti, ypač
valdymo sistemų srityje. Projekto įgyvendinimą gali lemti ne tik ESFA taikomi
„įgimtos“ rizikos kriterijai (projekto vykdytojo patirtis efektyviai
administruojant ESF projektus ar projekto vertė), bet ir pareiškėjų
organizacinė branda, kurią galima būtų vertinti pagal tam tikrus kriterijus
(pvz., patirtis taikant tam tikras valdymo sistemas ar priemones, taip pat
personalo, atsakingo už tam tikras funkcijas, skaičius).
Rezultatyvumo
apibendrinimas

Šiuo metu dar yra vidutiniškai apie 22 proc. šiam prioritetui nepaskirstytų
lėšų, o lėšų išmokėjimo lygis pagal pasirašytas sutartis nėra aukštas (lygis
tarp priemonių labai svyruoja). Tai rodo, kad prioriteto įgyvendinimo etapas
yra tik įsibėgėjęs, todėl sunku pateikti vienareikšmes išvadas dėl
rezultatyvumo. Stebėsenos duomenų analizė atskleidžia, kad yra dažnai
pasitaikančių nukrypimų nuo pradinių tikslų (veiksmų programos stebėsenos
rodiklių lygmeniu). Tai rodo, kad esama valstybės ir regionų projektų
planavimo ir jų vykdymo problemų. Vertinant priemonių stebėsenos rodiklių
pasiekimą matyti, kad pagal kai kurias priemones taip pat gerokai
nukrypstama nuo pradinių tikslų, tad ateityje, esant didelei rizikai, reikėtų
inicijuoti veiksmų programų keitimą (kaip numatyta Reglamento Nr.
1083/2006 33 str., o, esant vidutinei–mažai rizikai, toliau stebėti priemonių
įgyvendinimą ir, jeigu reikalinga, imtis ištaisomųjų veiksmų.
Kadangi apie 90 proc. vykdytos apklausos respondentų teigė, jog
įgyvendinant projektus buvo perkamos išorės paslaugų teikėjų paslaugos,
didelę įtaką projektų rezultatams daro šių paslaugų kokybė. Projektų
vykdytojai paslaugas rinkoje dažniausiai perka remdamiesi mažiausios
kainos kriterijumi, o tai sukuria prielaidas nepakankamai kokybiškoms
paslaugoms įsigyti. Mažos apimties projektų vykdytojai geriau vertina išorės
paslaugų teikėjų darbą negu didesnės apimties projektų, skirtų visoms
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institucijoms centriniu ir vietos lygmeniu. Sudėtingiems sisteminiams
projektams įgyvendinti Lietuvos rinkoje trūksta pajėgumų, o projektų
vykdytojų dalyvavimas savarankiškai vykdant projektų veiklas yra
nepakankamas. Dėl to ateityje naudingiau būtų diegti paprastesnes sistemas
ar priemones ir vykdyti kitus paprastesnius projektus, o sudėtingesnius
projektus įgyvendinti etapais, įvertinant galimas rizikas.
Kadangi dauguma projektų dar yra įgyvendinimo etape, šiuo metu sunku
įvertinti pokyčius, kuriuos lems jų pasiekti rezultatai. Vis dėlto remiantis
vertinimo rezultatais galima teigti, jog valstybės tarnautojų ir darbuotojų
kompetencijų pokyčiai dažniausiai įvyko tose institucijose, kurios įgyvendino
projektus pagal priemones „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“. Taip pat žmogiškųjų išteklių, finansų, turto,
veiklos, kokybės vadybos procesų pokyčiai dažniausiai pasireiškė
institucijose, vykdžiusiose projektus pagal priemones „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“, „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“. Dėl tebevykstančio įgyvendinimo ir vėlavimo daugelyje
valdymo sistemų projektų konkrečių pokyčių dar nėra daug. Tikėtina, kad
sisteminiu lygmeniu matomus pokyčius atneš didesni strateginiai projektai,
jeigu pavyks juos sėkmingai įgyvendinti. Įgyvendinant tokius projektus
didžiausią riziką kelia nepakankami rinkos dalyvių ir projektų vykdytojų
gebėjimai.
Paminėtina, jog pagal ŽIPVP 4 prioritetą įgyvendinami projektai prisideda
prie geresnių juos įgyvendinančių projektų vykdytojų gebėjimų valdyti
procesus ir atlikti užduotis, taip pat prie gebėjimų efektyviai administruoti iš
ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Taigi šių projektų vykdymas
padeda valstybės institucijoms ir įstaigoms įgyti naudingos projektų valdymo
patirties. Ji ateityje leis efektyviau administruoti ir vykdyti būsimus
projektus, geriau valdyti rizikas.
ŽIPVP
4
prioriteto
priemonių palyginimas

Toliau lentelėje pateikiamas apibendrintas ŽIPVP 4 prioriteto priemonių
įvertinimas pagal skirtingus aspektus. Vertinimo rezultatai rodo, kad
regioninės priemonės yra brangios administracinių kaštų atžvilgiu, o tai
kartu su kitais rodikliais mažina jų efektyvumą. Dokumentų rengimo
priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ ir
„Teritorijų planavimas“, kurių administravimas yra brangus, mažai prisideda
prie užsibrėžtų ŽIPVP 4 prioriteto tikslų. Dėl tos priežasties būtų galima
apsvarstyti iš naujo šių priemonių finansavimo pagal šį prioritetą tikslingumo
klausimą.
Nepaisant
didelių
priemonės
„Ekonominės
veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ administravimo kaštų, jos
projektams būdingas aukštas poreikių atitikimas, greitas lėšų išmokėjimas ir
tam tikri pokyčiai juos įgyvendinant. Taip pat priemonių palyginimas rodo,
jog yra galimybių tobulinti pavienes priemones. Pavyzdžiui, nepaisant gero
priemonės „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ projektų tinkamumo,
yra poreikis tobulinti šios priemonės projektų įgyvendinimą, kad šioje srityje
būtų pasiekta geresnių rezultatų.
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29 lentelė. Apibendrintas ŽIPVP 4 prioriteto priemonių įvertinimas

Nr.

Projektų priemonės

1.

VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“

2.
3.
4.

VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

5.

VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“

6.

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

7.

VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“

8.
9.

VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“

Poreikių stiprinti
administracinius
gebėjimus
atitikimas

Vidutinė
vieno
projekto
vertė (mln.
Lt)

Kaštai
(val./1mln.
Lt)

Projektams
nepaskirsty
tų lėšų dalis
nuo
priemonei
numatyto
finansavimo
(proc.)

Rodiklių
(tikėtinas)
pasiekimas

Išorės
paslaugų
teikėjų
kokybės
vertinimas

Pokyčiai
atitinkamose
viešojo
valdymo
srityse

Labai

3,55

523

6,17

Geras

Žemai

Vidutiniškai

16,01

353

Aukštai

Daug

1,13

666

0,23

894

Aukštai

Daug

5,88

623

5,98

503

Aukštai

Daug

7,97

594

1,94

532

Aukštai

Vidutiniškai

Pakankamai

0,13

1447

Vidutiniškai

Daug

Aukštai

Netaikoma

Aukštai

Vidutiniškai

Pakankamai

Labai
Pakankamai

Labai

Geras

7,61

Geras

50,77

Geras

0

Geras

2,29

Geras

0,25

Geras

5,28

Geras

44,56

Geras

43,38

Geras

30,11

Yra rizika

1323

4,85

Yra rizika

Aukštai

Daug

3,13

402

45,59

Geras

Aukštai

Ne daug

1,02

868

Yra rizika

Aukštai

Daug

10.

VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Netaikoma

0,26

786

11.

VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“

Pakankamai

2,05

498

12.

VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Pakankamai

0,90

13.

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

Labai

14.

VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka“

Labai

Šaltinis: sudaryta autorių.

53,13

0

Projektų valdymo
problemos

Valstybės tarnautojų ir
kitų darbuotojų
mokymas

Atliekant vertinimą nustatyta, jog projektų įgyvendinimo problemos yra
susijusios ne tik su projektų sudėtingumu, bet ir su projektų vykdytojų
branda. Įstaigose, kuriose vykdoma daug ES finansuojamų projektų (Lietuvos
savivaldybėse, ministerijose, kitose įstaigose) trūksta projektų valdymo
sistemų, kurios būtų pagrįstos tarptautiniu lygmeniu pripažintomis projektų
valdymo gairėmis (pvz., PMBOK arba Project Management Body of
Language), apimančiomis projektų valdymo procesų standartizavimą. Be to,
projektų vykdytojų institucijų darbuotojams trūksta analitinių ir projektų
vadybos kompetencijų. Dėl šių priežasčių svarbu diegti vidines projektų
valdymo sistemas, taip pat tobulinti atsakingų darbuotojų kompetencijas.
Didelė ESF lėšų dalis pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemones yra skiriama
valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Vykdomi
mokymai prisideda prie valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų
kompetencijų pokyčių, o mokymo projektų vykdytojai pakankamai aukštai
vertina mokymo paslaugas teikusių išorės paslaugų teikėjų darbo kokybę.
Kaštų atžvilgiu efektyvesni ir didesnę pridėtinę vertę sukuriantys yra
stambesni, sisteminiai mokymų projektai. Vis dėlto pagal mokymo
priemones115 dažniausiai vykdomi smulkūs, pavieniai institucijų projektai,
dažniausiai apimantys bendrąsias kompetencijas, tokias kaip anglų kalbos
žinių ir kompiuterinio raštingumo gebėjimų stiprinimas. Patvirtinus naująją
Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 m. strategiją, darbinių ES kalbų
mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas nebėra
prioritetas – pabrėžiamas vadovavimo, lyderiavimo, vadybinių ir valdymo
kompetencijų stiprinimo poreikis, taip pat paslaugas gyventojams teikiančių
valstybės tarnautojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas. Pagal ŽIPVP 4 prioriteto
priemones vykdomų mokymų tinkamumas šiuo metu yra sumažėjęs, tačiau
mokymo priemonių aprašus planuojama keisti. Kai kurie mokymo projektai
yra sustabdyti siekiant užtikrinti naujosios mokymo strategijos atitikimą.
Mokymai retai inicijuoti remiantis metiniais institucijų planais, o mokymų
poreikiai nustatyti nesistemiškai. Tai rodo neišplėtotą kompetencijų vadybą
valstybės ir savivaldybių institucijose. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos
kėlimas ateinančiu laikotarpiu turi išlikti prioritetas, tačiau lėšos tam turi
būti naudojamos tikslingiau ir veiksmingiau, taikant šiuolaikinį žmogiškųjų
išteklių valdymo požiūrį (žr. 30 lentelę). Pavyzdžiui, specialiųjų kompetencijų
gebėjimus prasmingiau būtų stiprinti centralizuotai (pvz., centralizuotai
galėtų būti organizuojami mokymai, skirti IT specialistams, auditoriams,
buhalteriams ir pan.). Taip sumažėtų tokių mokymų kaštai ir jie sukurtų
didesnę pridėtinę vertę. Be to, valstybės tarnautojai galėtų būti mokomi ne
tik kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, bet ir mokslo ir studijų institucijų
(formalusis švietimas) ar mokytis organizuojant vidinius mokymus
(neformalusis švietimas), taikant novatoriškus mokymo(si) būdus ir
priemones.

115

„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

30 lentelė. Tradicinio administravimo ir naujas požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą.
Tradicinis personalo administravimas
Šiuolaikinis žmogiškųjų išteklių valdymas
Samprata
Valstybės tarnautojų mokymas
Valstybės
tarnautojų
kompetencijų
tobulinimas
Skaičius
Daug
decentralizuotų,
smulkių Mažiau projektų, daugiau sisteminių
mokymo projektų, kuriuos vykdo mokymo projektų, vykdomų centralizuotu
pavienės valstybės ar savivaldybių būdu (pvz., auditorių tinklas)
institucijos ar įstaigos
Turinys
Bendrosios kompetencijos (užsienio Specifinės kompetencijos (susijusios su
kalbos ar kompiuterinis raštingumas)
einamų pareigų specifika)
Mokymo(si)
Pranešimai, darbas grupėse
Asmeninis ugdymas, kolegų grupės, atvejų
formos
nagrinėjimas ir t. t.
Mokymų
Kvalifikacijos
tobulinimo
įstaigos, Ne tik kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, bet ir
vykdytojai
įtrauktos į valstybės tarnautojų kiti paslaugų teikėjai (įskaitant mokslo ir
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą
studijų institucijas), taip pat vidinis
mokymasis (neformalusis švietimas)
Šaltinis: sudaryta autorių.
Valdymo sistemų
projektų tobulinimas

Įgyvendinant valdymo sistemų projektus, finansuojamus iš ŽIPVP 4
prioriteto, vyrauja kiekybinis, pasiūla pagrįstas ir į IT orientuotas požiūris. Tai
susiję su tuo, jog nacionaliniu lygmeniu nėra aiškios valdymo sistemų vizijos
(įskaitant IT viziją), aiškaus valdymo sistemų ir IT sistemų koordinatoriaus,
esama intervencijų logikos spragų valdymo sistemų projektų srityje ir
nepakankama projektų vykdytojų kompetencija valdymo sistemų ir projektų
valdymo srityje. Be to, nors daugumos įstaigų organizacinė branda sudaryti
ir įgyvendinti valdymo sistemų projektus yra nepakankama, kartais stambius
ir sudėtingus valdymo sistemų projektus įgyvendina santykinai mažos
įstaigos, dažnai neturinčios panašių projektų patirties. Todėl, išskyrus
kokybės vadybos projektus, kituose stambiuose valdymo sistemų
projektuose kyla gana didelių įgyvendinimo problemų ir rizikų, nepakankami
pokyčiai juos įgyvendinančiose institucijose. Kokybinio, paklausa pagrįsto ir į
valdymo turinį orientuoto požiūrio, kurį rekomenduojama taikyti būsimuoju
laikotarpiu, aprašymas pateikiamas toliau. Norint pereiti prie šio požiūrio
reikia pakeisti intervencijų logiką, skleisti gerąją praktiką ir mokyti valstybės
ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.

31 lentelė. Skirtingų požiūrių į valdymo sistemų projektus palyginimas.
Kiekybinis, pasiūla pagrįstas, į IT
Kokybinis, paklausa pagrįstas, į valdymo
orientuotas požiūris
turinį orientuotas požiūris
Projektų, sistemų skaičius
Didelis (pvz., atskiros finansų valdymo ir
Mažas (pvz., viena strateginio valdymo ir
apskaitos sistemos kiekvienoje
stebėsenos sistema visoms ministerijoms,
savivaldybėje).
joms pavaldžioms įstaigoms, Vyriausybės
įstaigoms ir kitoms jai atskaitingoms
įstaigoms pagal projektą „VORT“).
Valdymo sistemų ar
Sudėtingos sistemos ar priemonės (pvz.,
Paprastos sistemos ar priemonės (pvz., ISO
priemonių ambicingumas
integruota valdymo sistema, apimanti
kokybės vadybos sistema VVTAT projekte).
finansų valdymo, strateginio planavimo,
personalo administravimo sistemas
Jonavos rajono savivaldybėje).
Informacinių sprendimų ir
Informacinė sistema kaip pagrindinė
Informacinis sprendimas kaip pagalbinis
veiklos turinio vaidmuo
projekto veikla beveik visuose 4
įrankis, daugiausia dėmesio teikiama
prioriteto projektuose.
valdymo turiniui ir procesams.
Paslaugų teikėjų ir įstaigų
Didelė dalis projekto biudžeto skirta
Nemaža dalis projekto lėšų skirta veikloms,
darbuotojų dalyvavimo
paslaugų teikimui, įstaigos darbuotojų
kurias savarankiškai vykdo įstaigos
santykis
dalyvavimas mažas.
darbuotojai (pvz., ISO kokybės vadybos
sistema VVTAT projekte).
Projektų valdymo sistema
Žemas brandos lygis (tik projekto
Aukštesnis brandos lygis (projektų
komandos sudarymas, dažnai perkamos
koordinavimas, taisyklės, rizikos valdymas
paslaugos iš rinkos).
ir t. t.).
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Kitaip nei finansų valdymo ir apskaitos bei personalo administravimo srityse,
kurios reglamentuotos atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais,
strateginio planavimo srityje savivaldybėms nėra taikomos planavimo,
stebėsenos ir atsiskaitymo tvarkos. Todėl daugumoje savivaldybių diegiant
veiklos valdymo sistemas rengiamos atskiros strateginio planavimo
metodikos, atsižvelgiant į Strateginio planavimo metodikos nuostatas116.
Galimybė savivaldybėms parengti bendrą strateginio planavimo metodiką
buvo svarstoma Ministro Pirmininko tarnyboje. Taip pat savivaldybėms
būdingos sudėtingos strateginio planavimo sistemos, apimančios daug
skirtingų lygių ir dokumentų (ilgalaikiai, vidutinio laikotarpio ir
trumpalaikiai). Tai daro neigiamą įtaką šių dokumentų kokybei ir
įgyvendinimui.
ŽIPVP 4 prioriteto
įgyvendinimo modelis ir
jo indėlis stiprinant
administracinius
gebėjimus

Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą finansuojama daug skirtingų priemonių ir
veiklų, bet daugeliui priemonių ir projektų būdingas įgyvendinimas, pagrįstas
naujosios viešosios vadybos (NVV) modeliu. Pirma, daugiausia ESF lėšų skirta
valdymo sistemoms ar priemonėms (ypač finansų ir veiklos valdymo). Antra,
įgyvendinant projektus dažniausiai perkamos paslaugos iš rinkos
(informacinių technologijų, verslo konsultacijų, kvalifikacijos tobulinimo ir
inžinerinių ar projektavimo įmonių) ne tik projekto veikloms vykdyti, bet
kartais ir projektams administruoti (ypač ministerijose). Trečia, projektai
dažniausiai skirti pavienėms institucijoms ar jų padaliniams, retai
bendradarbiaujama tarp skirtingų įstaigų, retai taikomos gerosios praktikos
sklaidos priemonės.
Toks ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo būdas nepakankamai prisideda prie
valstybės ir savivaldybių institucijų gebėjimų stiprinimo, nes daugumą veiklų
atlieka išorės paslaugų teikėjai, o projektų vykdytojai nedaug prisideda117. Be
to, NVV modeliu pagrįstas ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimas ne tik ne iki galo
atitinka ESF reglamento, kuriame orientuojamasi į valdysenos modelį,
turinio principus, bet ir neužtikrina finansuojamų projektų nukreipimo į
rezultatus (organizacinius pokyčius ar asmenų kompetencijas), nepaisant
finansinių sankcijų taikymo už pažeidimus įgyvendinant projektus.
Ateityje reikėtų pereiti prie valdysenos modelio, kuris reiškia, kad daugiau
dėmesio turi būti teikiama horizontaliajam koordinavimui, įstaigų tarpusavio
bendradarbiavimui, suinteresuotųjų grupių įtraukimui, įrodymų rinkimui ir
ypač jų taikymui priimant sprendimus, tarpinstitucinių ir institucinių procesų
tobulinimui, gerosios praktikos sklaidai (žr. 8 rekomendaciją). Tačiau norint
pereiti prie šio modelio viešojo administravimo sistemoje reikalingos tokios
prielaidos: geresnis viešojo valdymo koordinavimas (ne tik rengiant
programas, bet ir ruošiantis jas įgyvendinti ir įgyvendinant), atsakingų

116

Pavyzdžiui, Jonavos rajono savivaldybėje prieš įdiegiant strateginio planavimo sistemą atlikta esamos situacijos
analizė, o atsižvelgiant į Strateginio planavimo metodiką parengta strateginio veiklos planavimo ir veiklos valdymo
modelio metodika.
117
Vis dėlto galima išskirti kelias priemones ir keletą projektų, kurių įgyvendinimas pagrįstas valdysenos modeliu.
Vienas pavyzdys – priemonės „VP1-4.1-VRM-06-V Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ projektas „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės skatinimas“. Už jo veiklų įgyvendinimą daugiausia atsakinga Centrinė projektų
valdymo agentūra, kurioje įsteigtas šios partnerystės kompetencijos centras. Projektas „Sisteminė sveikatos
sektoriaus vykdomų reformų analizė“, įgyvendinamas pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas“, yra įrodymais pagrįsto valdymo pavyzdys (jame numatyta atlikti 12 analizių ar vertinimų, bet tai
daroma išoriniu būdu).
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institucijų administraciniai gebėjimai ir tinkamos asmeninės kompetencijos
valstybės tarnyboje. Prie šių veiksnių prisidėjo tokie ŽIPVP 4 prioriteto
projektai kaip bendras MPT ir Finansų ministerijos projektas „VORT“ ar VRM
projektas „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“.
Projektų lygmeniu nebuvo išnaudotos visos ESF paramos galimybės. Nors
pačių projektų vykdytojų darbuotojai gali vykdyti veiklas, finansuojamas iš
ESF, tai taikoma retai (geras pavyzdys – projektas „Kokybės vadybos
sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų
teisių apsaugos tarnyboje“). Nors pokyčių valdymui reikalingas viešinimas,
daugumoje ŽIPVP 4 prioriteto projektų viešinimas skirtas tik ESF paramos
faktui viešinti, o ne pokyčiams skatinti (viena iš išimčių yra konsultacinio
centro, konsultuojančio dėl apskaitos reformos įgyvendinimo, sukūrimas
Finansų ministerijoje pagal projektą „Viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei informacinių sistemų
diegimo konsultacinio centro sukūrimas ir palaikymas“). Taip pat
įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą mažai dėmesio buvo skirta gerosios
praktikos sklaidai (gerosios praktikos pavyzdžiai: projektas „VORT“, kurį
įgyvendinant analizuojama užsienio šalių patirtis, surengti pažintiniai vizitai
pažangiose užsienio šalyse, organizuojami įvairūs viešinimo renginiai,
veiklose dalyvauja užsienio ekspertai ir t. t.; VRM projektas „Viešojo
administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“, kurio didžioji dalis renginių
buvo skirta ES ir nacionalinės gerosios patirties sklaidai, dalyvavo užsienio
ekspertai, buvo analizuojama ES patirtis ir leidžiama metodinė medžiaga
kokybės vadybos tematika, pristatant ES patirtį). Pagaliau, nors šiuo
programavimo laikotarpiu dalis ESF paramos skirta NVO, trūksta tokių
poreikių integravimo į kitus aktualius projektus. Šie poreikiai dažniausiai
tenkinami per atskirus projektus (pvz., jaunimo politikos srityje) ir
planuojamą finansuoti atskirą NVO priemonę.
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REKOMENDACIJOS
Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija

Atsakinga institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė
institucija),
Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija), ESFA

2011–2012 m.

Rekomendacijos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpiui
1.

Atliekant vertinimą buvo nustatyta, kad esama rizikų
nepasiekti tam tikrų ŽIPVP 4 prioriteto stebėsenos
rodiklių, nes nustatyta nukrypimų nuo pradinių
planuotų reikšmių. Vidutinė rizika pasireiškia dėl
užsibrėžto mokymuose dalyvavusių asmenų skaičiaus
pasiekimo,
taip
pat
dėl
pakankamo
bendradarbiavimo ir partnerystės bei geresnio
reglamentavimo projektų skaičiaus įgyvendinimo. Be
to, kyla neaiškumas dėl diegiamų kokybės vadybos
sistemų skaičiavimo principo. Didžiausia rizika yra
nepasiekti ŽIPVP 4 prioriteto trečiojo uždavinio
stebėsenos rodiklio „Vidutinis įmonės steigimo
laikotarpis“, kuris nėra numatytas šios veiksmų
programos priede.
Dėl nerenkamų duomenų sudėtinga apskaičiuoti
rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų) skaičius“
pogrupius pagal tikslines grupes (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai).

Pakeičiant ŽIPVP rekomenduojama ES veiksmų programos rodiklį
„Vidutinis įmonės steigimo laikotarpis“ priskirti prie konteksto rodiklių,
nes pagal ŽIPVP 4 prioritetą nebuvo finansuoti atitinkami verslo
aplinkos projektai. Rezultato lygmeniu ekonominės veiklos
reglamentavimo uždavinio įgyvendinimas galėtų būti matuojamas
taikant stebėsenos rodiklį dėl administracinės naštos verslui sumažėjimo
prioritetinėse srityse.
Taip pat trūkstant patikimų duomenų ir didelio stebėsenos poreikio
galima atsisakyti rodiklio „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų) skaičius“ pogrupių pagal tikslines
grupes skaičiavimo. Pagal šiuos vertinimo rezultatus, tarpinė institucija
gali kreiptis į veiksmų programos stebėsenos komitetą ir Europos
Komisiją dėl stebėsenos rodiklių ir pogrupių keitimo.
Rekomenduojama atidžiau stebėti ir, jeigu reikalinga, imtis ištaisomųjų
veiksmų (koreguojant atitinkamus priemonių stebėsenos rodiklius ir jų
reikšmes, perskirstant ŽIPVP prioriteto lėšas tarp atitinkamų priemonių,
peržiūrint planuojamus / vykdomus projektus ir t. t.) arba paaiškinti jų
vykdymo pažangą metinėse arba baigiamojoje veiksmų programos
ataskaitoje dėl šių ES veiksmų programos rodiklių, kuriems būdinga
vidutinė nepasiekimo rizika:
− „Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių
tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų) skaičius“;
− „Bendradarbiavimo ir partnerystės projektų skaičius“;
− „Geresnio reglamentavimo diegimo projektų, finansuotų ES
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2.

Viešojo valdymo projektų pasiskirstymo analizė rodo,
jog daugiausia vykdoma valdymo sistemų ir mokymo
projektų, bet struktūrinių projektų, apimančių
institucinę sandarą, institucijų bendradarbiavimą ar
teisės aktų sistemą, yra nedaug, o dėl regionų
projektų planavimo tvarkos sisteminiai projektai
savivaldybėse iš viso nėra vykdomi.
Nepaisant nepakankamų administracinių gebėjimų,
mažai projektų vykdo Seimui ir Vyriausybei
atskaitingos institucijos, kurios atsakingos už
ekonominės veiklos reglamentavimą, taip pat
teisminės valdžios institucijos.
Atvejo studijos rodo, jog stambesnių sisteminių
projektų (ypač „Lietuvos valstybės tarnautojų,
atstovaujančių
Lietuvos
interesams
Europos
Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Viešojo ir
privataus
sektorių
partnerystės
skatinimas“)
tinkamumas yra labai aukštas.
Pažymėtina, kad ŽIPVP 4 prioritetas yra gana brangus
administravimo kaštų atžvilgiu ir brangiausias, jei
lygintume su kitais šios veiksmų programos
prioritetais. Didžiausius administravimo kaštus
sukelia regioninės priemonės, taip pat priemonė
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ – pagal jas
finansuojama itin daug ir mažos vertės projektų.

struktūrinės paramos lėšomis, skaičius“;
− „Įdiegtų kokybės vadybos sistemų savivaldybių administravimo
subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo
administravimo subjektuose skaičius“.
Esant galimybei planuojant likusių ŽIPVP 4 prioriteto lėšų panaudojimą:
– daugiau dėmesio teikti struktūrinių (žr. 3 rekomendaciją toliau) ir
sisteminių projektų finansavimui, atsižvelgiant į Vyriausybės prioritetus,
strateginius poreikius atitinkamose valdymo srityse ir organizacinę
projektų vykdytojų brandą;
– daugiau lėšų skirti pakankamai sėkmingos priemonės „Ekonominės
veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ įgyvendinimui,
atsižvelgiant į poreikį pasiekti ŽIPVP suplanuotus rodiklius ir finansuoti
geresnio reglamentavimo projektus institucijų lygmeniu (žr. tolesnę šios
rekomendacijos dalį);
– taip pat skatinti projektų aprašymus ir paraiškas teikti Seimui ir
Vyriausybei atskaitingas institucijas, kurios atsakingos už ekonominės
veiklos reglamentavimą, teismines valdžios institucijas;
– pakeitus intervencijų logiką (žr. 10 rekomendaciją toliau) galima
didinti priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ finansavimą,
atsižvelgiant į santykinai sėkmingą jos įgyvendinimą ir poreikį pasiekti
ŽIPVP numatytus kokybės valdymo rodiklius;
– finansavimas iš ŽIPVP 4 prioriteto lėšų gali būti sumažintas
regioninėms priemonėms, pagal kurias rengiami regioninės plėtros ar
teritorijų planavimo dokumentai („Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“, „Teritorijų planavimas“), nes jie prasčiau
atitinka projektų vykdytojų poreikius, jų administravimo kaštai aukšti ir
jų stebėsenos rodiklių planai jau buvo viršyti (naudojant kitus
finansavimo šaltinius šiems dokumentams rengti), šių projektų
rengimas ir įgyvendinimas gali būti centralizuojamas per Regioninės
plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris atsakingas
už atitinkamas regioninės plėtros funkcijas;
– nagrinėjant planavimo ar kvietimų laikotarpiu pateikiamus projektų
aprašymus ar paraiškas daugiau dėmesio teikti jų kokybei ir projektų
vykdytojų organizacinei brandai įgyvendinti sudėtingus projektus (ypač
valdymo sistemų srityje).
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Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė
institucija
ir
Viešojo valdymo politikos
departamentas),
Regioninės
plėtros
departamentas prie VRM,
regionų plėtros tarybos,
ESFA, atitinkamos Seimui ir
Vyriausybei
atskaitingos
institucijos, savivaldybės

2011–2012 m.

3.

Nepaisant atitinkamų Vyriausybės prioritetų ir
priemonės „Viešųjų politikų reformos skatinimas“,
nebuvo finansuojami projektai struktūrinių reformų
(sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos
pertvarkos) srityje, kurios taip pat numatytos ir
Nacionalinės reformų darbotvarkės projekte.

4.

Pirmiausia Vidaus reiklų ministerija 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos teikimo laikotarpiu tapo nauja
tarpine institucija, atsakinga už ŽIPVP 4 prioriteto

Tobulinti valstybės ir regionų planavimą atrenkant ŽIPVP 4 prioriteto
projektus:
– dėl valstybės projektų planavimo: įgyvendinti rekomendacijas, kurios
buvo numatytos vertinimo „Valstybės projektų planavimo, taikomo
įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas,
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas“ ataskaitoje; toliau rengti Viešojo
valdymo efektyvumo didinimo programą, kurioje būtų numatytos
viešojo valdymo intervencijos, galimos finansuoti iš ESF lėšų, ir jų
įgyvendinimo nuostatos;
– dėl regionų projektų planavimo: tobulinti regionų projektų atrankos
tvarką, numatant galimybę finansuoti stambesnius ir bendrus
savivaldybių projektus (pvz., per Lietuvos savivaldybių asociaciją).
Išbandyti struktūrinių reformų (sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos,
viešojo valdymo ir t. t.) projektų, kurie taip pat bus aktualūs 2014–2020
m. laikotarpiu, finansavimo galimybes įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą.
Šie projektai gali padėti sudaryti ir įgyvendinti tam tikras struktūrines
reformas, už kurias atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir
ministerijos. Pagal šiuos projektus gali būti finansuojamos tokios veiklos
kaip tyrimai ir vertinimai (pvz., kaip SAM projekte „Sisteminė sveikatos
sektoriaus vykdomų reformų analizė“), koncepcijų ir tvarkų rengimas
(kaip Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos projekte
„VORT“), reformų ar pokyčių viešinimas ir komunikavimas, įvairių
suinteresuotųjų grupių įtraukimas į reformų ar pokyčių procesą,
konsultacijos ir mokymai (kaip Finansų ministerijos ir CPVA projekte
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“), kitos aktualios
veiklos.
Siekiant geriau išnaudoti struktūrinių reformų projektų finansavimo
galimybes ir pasirengti jų įgyvendinimui 2014–2020 m. laikotarpiu,
siūloma komunikuoti tokių projektų finansavimo galimybes
ministerijoms, svarstyti jas Vyriausybėje (kartu su Vyriausybės
prioritetų ar jų įgyvendinimo klausimais) ar tarp skirtingų ministerijų
atstovų, skleisti gerosios praktikos pavyzdžius, naudoti kitas priemones.
Tobulinant ŽIPVP 4 prioriteto administravimo sistemą siūloma gerinti
Vidaus reikalų ministerijos (tarpinės institucijos), kitų institucijų
(Ministro Pirmininko tarnybos, Finansų ministerijos, Užsienio reikalų
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Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė
institucija),
Ministro
Pirmininko
tarnyba, kitos ministerijos
(Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo
ir
mokslo
ministerija,
Sveikatos
apsaugos
ministerija,
Energetikos
ministerija)

2011–2012 m.

Vidaus reiklų ministerija
(tarpinė institucija), ESFA,
Finansų ministerija, Ūkio

2011–2012 m.

5.

įgyvendinimą. Kadangi šis prioritetas pagal savo ministerijos, Ūkio ministerijos, kitų ministerijų, kurios atsakingos už tam
apimtį yra horizontalusis ir kai kurias atvejais apima tikrų priemonių tikslus) ir ESFA bendradarbiavimą, kol įgyvendinamas
valdymo sritis, kurios neatitinka VRM kompetencijos, šis prioritetas. Tai gali būti daroma diegiant tokias formaliąsias
reikalingas geras teminis koordinavimas tiek priemones kaip jungtiniai komitetai ar darbo grupės; taip pat tokias
planuojant projektus, tiek juos įgyvendinant. Tačiau mažiau formalias priemones kaip bendri tarpinstituciniai susitikimai,
įgyvendinant šį prioritetą trūksta teminės priemonių aktualių klausimų aptarimai įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą ir pan.
ir projektų stebėsenos, taip pat galėtų būti gerinamas
bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja ir kitomis Į finansuojamų projektų įgyvendinimo stebėseną (per tarpinės
institucijomis (Ministro Pirmininko tarnyba, Finansų institucijos organizuojamas patikras vietose, bendrus renginius ir kitas
ministerija, Ūkio ministerija ir kitomis ministerijomis), teminės stebėsenos priemones) įtraukti ne tik už tam tikrų priemonių
į kurių valdymo sritis patenka atskiros ŽIPVP 4 tikslus atsakingas ministerijas, bet ir kitas ministerijas, kurioms
prioriteto priemonės. Tačiau reikia pažymėti, jog pavaldžios institucijos įgyvendina tam tikrus administracinių gebėjimų ir
VRM pradėjo vykdyti patikras vietose pagal savo viešojo administravimo efektyvumo didinimo projektus (kviečiant jų
kompetencijai priklausančias priemones (ypač atstovus į tarpinės institucijos patikras vietose, organizuojant bendrus
priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“). renginius ar taikant kitas teminės stebėsenos priemones). Jeigu
Jas planuojama taikyti ir pagal kitas priemones.
reikalinga, stambiems ir (ar) sisteminiams projektams stebėti gali būti
sudaromi priežiūros komitetai, į kurių veiklą būtų įtraukiami visų
suinteresuotųjų institucijų atstovai.
Projektų vykdytojai palankiai vertina administravimo Siūloma geriau išaiškinti ŽIPVP 4 prioriteto administravimo taisykles
taisyklių aiškumą (nors kiek mažiau buvo aiškios projektų vykdytojams dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priskyrimo
projektų išlaidų atitikties taisyklės, kryžminio ar įdarbinimo tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti, pavyzdžiui,
finansavimo klausimas buvo išaiškintas) ir spartą parengiant atmintinę ar kitu būdu išplatinant informaciją pareiškėjams
(nors kiek lėtesnės paraiškų atrankos, projektų arba projektų vykdytojams apie teisės aktų reikalavimus, šių kaštų
finansavimo ir administravimo sutarčių derinimo bei tinkamumą ir dabartinę projektų vykdytojų praktiką.
viešųjų pirkimų derinimo procedūros). Vis dėlto
esama poreikio supaprastinti projektų, kurie panašūs Siekiant supaprastinti administravimą projektuose, kurių turinys
į techninės pagalbos projektus, administravimą, nes panašus į techninę pagalbą (pvz., projektas „Viešojo ir privataus
jis sukelia pernelyg didelę naštą projektų sektorių partnerystės skatinimas“), siūloma sukurti specifinę
vykdytojams; taip pat reikėtų išaiškinti valstybės administravimo tvarką. Joje turėtų būti numatytos tokios nuostatos
tarnautojų ir kitų darbuotojų įdarbinimo tiesioginėms kaip fiksuotos sumos (angl. lump sum) ar vienodų vienos dienos įkainių
projektų veikloms įgyvendinti klausimą, nes projektų taikymas standartinėms veikloms, tokioms kaip informavimas,
vykdytojai šį aspektą interpretuoja nevienodai.
konsultavimas ar mokymas.
Projektų vykdytojai dažniausiai susiduria su viešųjų
pirkimų sunkumais (įskaitant Viešųjų pirkimų Viešųjų pirkimų srityje siūloma parengti metodines rekomendacijas dėl
įstatymo pažeidimus) ir su žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų pirkimų, kuriuos atliekant nustatyta daugiausia
problemomis savo atstovaujamose institucijose. pažeidimų.
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ministerija,
Ministro
Pirmininko tarnyba

ESFA, Viešųjų
tarnyba

pirkimų

2011–2012 m.

Nauja viešųjų pirkimų tendencija pirkti paslaugas iš
(neįgaliųjų) socialinių įmonių riboja konkurenciją ir
daro neigiamą įtaką paslaugų efektyvumui kaštų
atžvilgiu ir kokybei.
6.

Atliekant vertinimą nustatyta, jog projektų
įgyvendinimo problemos yra susijusios ne tik su
projektų sudėtingumu, bet ir su projektų vykdytojų
branda. Įstaigose, kuriose vykdoma daug ES
finansuojamų projektų (Lietuvos savivaldybėse,
ministerijose, kitose įstaigose) trūksta projektų
valdymo sistemų, kurios būtų pagrįstos tarptautiniu
lygmeniu pripažintomis projektų valdymo gairėmis
(pvz., PMBOK arba Project Management Body of
Language), apimančiomis projektų valdymo procesų
standartizavimą. Be to, projektų vykdytojų institucijų
darbuotojams trūksta analitinių ir projektų vadybos
kompetencijų.

Taip pat siūloma, bendradarbiaujant su Viešųjų pirkimų tarnyba,
išnagrinėti paslaugų pirkimo iš neįgaliųjų socialinių įmonių praktiką
Lietuvos savivaldybėse numatant galimybę kreiptis į Konkurencijos
tarybą dėl konkurencijos apribojimo.
Projektų
valdymo
srityje
pateikiamos
toliau
išdėstomos
rekomendacijos.
– Pertvarkyti projektų valdymą valstybės ir savivaldybių institucijose,
kurios įgyvendina daug projektų, finansuojamų iš ES ar kitų šaltinių
(Lietuvos savivaldybėse, ministerijose, kitose įstaigose). Remiantis
tarptautiniu lygmeniu pripažintomis projektų valdymo gairėmis (pvz.,
PMBOK arba Project Management Body of Language), šiose
institucijose gali būti sukuriamos projektų valdymo tarnybos ir
standartizuojami projektų valdymo procesai. Strateginio valdymo ir (ar)
investicijų padaliniai, koordinuojantys ES finansuojamų projektų
įgyvendinimą Lietuvos savivaldybėse, turėtų labiau rūpintis bendromis
projektų valdymo gairėmis ir procesais, į konkrečių projektų
administravimą ir projekto veiklų įgyvendinimą labiau įtraukiant kitų
padalinių atstovus (pvz., tokių bendrųjų padalinių kaip IT ar atitinkamų
specialiųjų padalinių atstovus). Lietuvos ministerijoms siūloma diegti
vidines projektų valdymo sistemas, numatant atsakomybę už bendrus
projektų valdymo procesus ir juos standartizuojant, o ne perkant
projektų administravimo paslaugas iš rinkos (kurios dažniau
nepasiteisino negu pasiteisino). Gerosios praktikos pavyzdys – Ūkio
ministerijos projektų valdymo sistema, kurios taikymas davė naudos
įgyvendinant ESF finansuojamus projektus.
– Centralizuotai inicijuoti bendrą valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų vadovų ir darbuotojų, atsakingų už ES finansuojamus projektus,
mokymo projektą. Jis galėtų būti finansuojamas iš ESF lėšų dabartiniu ar
būsimuoju programiniu laikotarpiu. Projekte galėtų būti tobulinamos
dalyvių analitinės ir projektų valdymo kompetencijos, taip pat su
projektų valdymu susijusios asmeninės kompetencijos. Šios
kompetencijos būtų reikalingos ne tik vykdant ESF finansuojamus
projektus, bet ir projektų valdymą kaip pažangią pokyčių valdymo
formą plačiau taikant Vyriausybės prioritetams ar kitiems strateginiams
tikslams įgyvendinti ministerijose ir kitose valstybės ir savivaldybių
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Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė institucija), ESFA,
Ministro
Pirmininko
tarnyba,
Lietuvos
savivaldybės ir ministerijos

2011–2012 m.

įstaigose.
– Atitinkamos projektų valdymo nuostatos galėtų būti numatytos ESFA
dokumentų sąvade, skirtame projektų vykdytojams.
Rekomendacijos, skirtos 2014–2020 m. laikotarpiui
7.
Programuojant ES struktūrinę paramą 2014–2020 m.
laikotarpiu gali būti integruojamos pirmoji ir antroji
alternatyvos.
Atsižvelgiant į strateginius prioritetus, pirmenybė
būtų teikiama viešųjų finansų efektyvumo, geresnio
reglamentavimo, struktūrinių reformų finansavimui,
tačiau už jų įgyvendinimą būtų atsakingos
atitinkamos tarpinės ir įgyvendinančiosios
institucijos.
Iš ES struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ar
kitų valstybės biudžeto lėšų finansuojami asmens
kompetencijų ir organizacinių pokyčių projektai,
kuriuos koordinuotų Vidaus reikalų ministerija, o
įgyvendintų ESFA.
Be to, ŽIPVP įgyvendinimas neužtikrina finansuojamų
projektų orientacijos į rezultatus (organizacinius
pokyčius ar asmenų kompetencijas), nepaisant to, jog
įgyvendinant projektus taikomos finansinės sankcijos
už pažeidimus.

2014–2020 m. laikotarpiu atsižvelgiant į ES ir Lietuvos strateginius
dokumentus ir ES struktūrinės paramos reglamentų nuostatas
rekomenduojama atskirti asmenų kompetencijų ir organizacijų pokyčių
projektus, kuriuos administruotų Vidaus reikalų ministerija (kaip tarpinė
institucija) ir ESFA (kaip įgyvendinančioji institucija), nuo struktūrinių ir
kitų projektų, už kurių administravimą galėtų būti atsakingos kitos
tarpinės (ir įgyvendinančiosios) institucijos pagal jų kompetencijų sritis
ir ES struktūrinės paramos prioritetus (pvz., Ūkio ministerija, kuri
atsakinga už geresnį reglamentavimą).
Su naująja Viešojo valdymo efektyvumo didinimo programa susijusias
asmenų ir organizacijų pokyčių priemones ir su Nacionaline reformų
darbotvarke susijusias struktūrinių pokyčių priemones siūloma
integruoti į Nacionalinę pažangos programą. Jos įgyvendinimas būtų
finansuojamas iš ES struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų
valstybės biudžeto lėšų viešojo valdymo srityje.
Be to, siūloma didinti ESF paramos administracinių gebėjimų srityje
orientaciją į rezultatus:
keisti požiūrį į administracinių gebėjimų projektus, juos suprantant kaip
valstybės politikos ar organizacinių pokyčių ar asmens kompetencijų
projektus, o ne tik kaip išorės paslaugų pirkimo, IT ar mokymo
projektus;
stebėti ir vertinti finansuojamų priemonių ir projektų įgyvendinimą,
atsižvelgiant į tai imtis tam tikrų ištaisomųjų veiksmų (pvz., projektų
finansavimo sąlygų aprašų, paramos sutarčių ar projektų planų keitimo,
įskaitant paramos apimčių mažinimą);
be finansinių sankcijų už pažeidimus, atsirandančius įgyvendinant
projektus, taikyti ir kitas paskatas ir sankcijas, kurios padėtų pasiekti
projektų rezultatus (pvz., geriau sudaryti ir valdyti paramos ir viešųjų
pirkimų sutartis, juose susiejant finansavimą su atitinkamų veiklų
įgyvendinimu ir produktų pasiekimu).
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Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija), Vidaus reikalų
ministerija
(tarpinė
institucija), ESFA, Ūkio
ministerija

2012–2013 m.

8.

Įgyvendinant ŽIPVP 4 prioritetą finansuojama daug
skirtingų priemonių ir veiklų, bet daugeliui priemonių
ir projektų būdingas įgyvendinimas, pagrįstas NVV
modeliu.
Toks
ŽIPVP
įgyvendinimo
būdas
nepakankamai prisideda prie valstybės ir savivaldybių
institucijų gebėjimų stiprinimo, nes daugumą veiklų
vykdo išorės paslaugų teikėjai, o projektų vykdytojai
nedaug prisideda. Be to, NVV modeliu pagrįstas
ŽIPVP įgyvendinimas ne tik ne iki galo atitinka ESF
reglamento, kuriame orientuojamasi į valdysenos
modelį, turinio principus, bet ir neužtikrina
finansuojamų projektų nukreipimo į rezultatus
(organizacinius pokyčius ar asmenų kompetencijas).
Projektų lygmeniu nebuvo išnaudotos kitos ESF
paramos galimybės. Nors pačių projektų vykdytojų
darbuotojai gali vykdyti veiklas, finansuojamas iš ESF,
tai taikoma retai. Nors pokyčių valdymui reikalingas
viešinimas, daugumoje ŽIPVP 4 prioriteto projektų
viešinimas skirtas tik ESF paramos faktui viešinti, o ne
pokyčiams skatinti. Taip pat įgyvendinant ŽIPVP 4
prioritetą mažai dėmesio buvo skirta gerosios
praktikos sklaidai. Pagaliau, nors šiuo programavimo
laikotarpiu dalis ESF paramos bus skirta NVO, šie
poreikiai dažniausiai tenkinami per atskirus projektus
ir planuojamą finansuoti atskirą NVO priemonę, bet
trūksta jų integravimo į kitus aktualius projektus.

9.

Pagal ŽIPVP 4 prioritetą vykdomi mokymo projektai
(pagal priemones „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas“
ir
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“) dažniau buvo smulkūs,
mažos
apimties,
apsiribojantys
tokiomis
bendrosiomis kompetencijomis kaip anglų kalbos
žinių ir kompiuterinio raštingumo gebėjimų

Ateityje rekomenduojama pereiti prie vadinamojo valdysenos modelio
įgyvendinant priemones ir projektus administracinių gebėjimų
stiprinimo srityje. Tai reiškia, kad daugiau dėmesio turėtų būti teikiama
horizontaliajam koordinavimui, įstaigų tarpusavio bendradarbiavimui,
suinteresuotųjų grupių įtraukimui, įrodymų rinkimui ir ypač jų taikymui
priimant sprendimus, tarpinstitucinių ir institucinių procesų
tobulinimui, gerosios praktikos sklaidai (žr. apie šį modelį plačiau
ataskaitos 1 dalyje), o ne pavienių projektų vykdymui perkant paslaugas
iš rinkos. Tai leistų stiprinti vidinius projektų vykdytojų pajėgumus,
efektyviau panaudoti finansinius išteklius ir pasiekti geresnių rezultatų.
Konkrečiai siūloma:
mažinant projektų skaičių siekti finansuoti sisteminius projektus, kurie
apimtų daugumą valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų pagal
tam tikras valdymo sritis, išlaikant pusiausvyrą tarp stambių ir smulkių
projektų, atitinkančių skirtingų projektų vykdytojų poreikius;
nagrinėjant projektų aprašymus ir paraiškas labiau atsižvelgti į
organizacinę projektų vykdytojų brandą, nuo kurios priklauso
sėkmingas projektų įgyvendinimas;
siekiant stiprinti projektų vykdytojų pajėgumus daugiau veiklų vykdyti
vidiniu būdu, o ne perkant paslaugas iš rinkos;
daugiau dėmesio teikti tokioms veikloms kaip suinteresuotųjų grupių
dalyvavimas, pokyčių viešinimas ir gerosios praktikos (tiek užsienio, tiek
nacionalinės) sklaida, kurių finansavimo galimybės iš ESF nėra
išnaudojamos;
bendradarbiavimą su NVO stiprinti ne tik finansuojant atskiras
priemones ir projektus (pvz., jaunimo politikos srityje), bet ir kituose
projektuose numatant atitinkamas veiklas (apklausas, konsultacijas,
renginius su NVO atstovais ir t. t.).
Skirstant dar nepanaudotas lėšas valstybės tarnautojų mokymo
projektams ir rengiantis programuoti 2014–2020 m. laikotarpio
paramą, atsižvelgti į Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 m.
strategijoje nurodytus prioritetus – orientuotis į vadovavimo,
lyderiavimo, vadybinių ir valdymo kompetencijų stiprinimą, taip pat
paslaugas gyventojams teikiančių valstybės tarnautojų gebėjimų bei
įgūdžių stiprinimą, mažinant projektų, stiprinančių tokius bendruosius
gebėjimus kaip anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo gerinimas
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Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė
institucija
ir
Viešojo valdymo politikos
departamentas), Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija), kitos valstybės
ir savivaldybės institucijos

2013–2014 m.

Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė institucija, Viešojo
valdymo
politikos
departamentas), Valstybės
tarnybos departamentas
prie VRM, ESFA, valstybės
ir savivaldybių institucijos

2011–2013 m.

stiprinimas. Patvirtinus naująją valstybės tarnautojų
mokymo strategiją tokių projektų tinkamumas yra
sumažėjęs.
Mokymai mažai inicijuoti remiantis metiniais
institucijų planais, o mokymų poreikiai nustatyti
nesistemiškai. Tai rodo neišplėtotą kompetencijų
vadybą valstybės ir savivaldybių institucijose.

10.

Įgyvendinant
valdymo
sistemų
projektus,
finansuojamus iš ŽIPVP 4 prioriteto, vyrauja
kiekybinis, pasiūla pagrįstas ir į IT orientuotas
požiūris. Tai susiję su tuo, jog nacionaliniu lygmeniu
nėra aiškios valdymo sistemų vizijos (įskaitant IT
viziją), aiškaus valdymo sistemų koordinatoriaus,
esama intervencijų logikos spragų valdymo sistemų
projektų srityje, nepakankama projektų vykdytojų
kompetencija valdymo sistemų ir projektų valdymo
srityje. Be to, nors daugumos įstaigų branda sudaryti
ir įgyvendinti valdymo sistemų projektus yra
nepakankama, kartais stambius ir sudėtingus
valdymo sistemų projektus įgyvendina santykinai
mažos įstaigos, dažnai neturinčios panašių projektų
patirties. Todėl, išskyrus kokybės vadybos projektus,
įgyvendinant kitus stambius valdymo sistemų
projektus kyla gana didelių problemų ir rizikų,
nepakankami pokyčiai juos įgyvendinančiose
organizacijose.
Kitaip nei finansų valdymo ir apskaitos bei personalo
administravimo srityse, kurios reglamentuotos
atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais,

skaičių. Taip pat siūloma finansuoti stambesnius mokymo projektus,
geriau atitinkančius institucijų strateginius tikslus, išlaikant galimybę
finansuoti ir smulkesnius projektus, atliepiančius specifinius institucijų
specifinius poreikius.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama valstybės tarnautojų
mokymą labiau koordinuoti ir centralizuoti. Ypač svarbu geriau
koordinuoti savivaldybių mokymo projektus, sudarant galimybes
savivaldybėms rengti bendrus mokymo projektus, didinant lėšų
panaudojimo efektyvumą. Taip pat siekiant atverti rinką naujoms
idėjoms siūlytina galimybė skelbti kvietimus dėl mokymo programų
sudarymo ir mokymo paslaugų teikimo, skirtus paslaugų teikėjams
(kvalifikacijos tobulinimo centrams, universitetams, kitiems paslaugų
teikėjams).
2014–2020 m. laikotarpiu finansuojant valdymo sistemų projektus
rekomenduojama pereiti prie kokybinio, paklausa pagrįsto ir į valdymo
turinį orientuoto požiūrio:
mažinant valdymo sistemų projektų skaičių, taikant labiau centralizuotą
ir integruotą požiūrį, pagrįstą bendra IT sistemų vizija, geresniu IT
sistemų koordinavimu ir vienu atsakingu valdymo sistemų
koordinatoriumi centriniu valdymo lygmeniu;
diegiant paprastesnes valdymo sistemas ar priemones, atitinkančias
skirtingų projektų vykdytojų poreikius ir brandą;
daugiau dėmesio skiriant valdymo sistemų turiniui ir procesams, įstaigų
padalinių ir darbuotojų dalyvavimui įgyvendinant projektų veiklas ir
projektų rezultatų sklaidai;
per valdymo sistemų kompetencijų centrą teikiant paslaugas valstybės
ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl šių projektų sudarymo ir
įgyvendinimo.
Taip pat rekomenduojama supaprastinti savivaldybių strateginio
planavimo sistemas, apimančias daug skirtingo lygmens dokumentų,
siekiant tobulinti dokumentų turinį ir jų įgyvendinimą. Vadovaujantis
centrinės valdžios strateginio valdymo sistemos pokyčiais ir gerąja
savivaldybių praktika siūloma sukurti bendrą Lietuvos savivaldybėms
pritaikytą strateginio valdymo metodiką (apimančią tiek planavimą, tiek
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Vidaus reikalų ministerija
(tarpinė
institucija
ir
Viešojo valdymo politikos
departamentas), Ministro
Pirmininko
tarnyba,
Finansų
ministerija,
valstybės ir savivaldybių
institucijos bei įstaigos,
Lietuvos
savivaldybių
asociacija

2013–2014 m.

strateginio planavimo srityje savivaldybėms nėra
taikomos planavimo, stebėsenos ir atsiskaitymo
tvarkos. Todėl daugumoje savivaldybių diegiant
veiklos valdymo sistemas rengiamos atskiros
strateginio planavimo metodikos, atsižvelgiant į
Strateginio
planavimo
metodikos
nuostatas.
Galimybė savivaldybėms parengti bendrą strateginio
planavimo metodiką buvo svarstoma Ministro
Pirmininko tarnyboje. Taip pat savivaldybėms
būdingos sudėtingos strateginio planavimo sistemos,
apimančios daug skirtingų lygių ir dokumentų
(ilgalaikiai, vidutinio laikotarpio ir trumpalaikiai). Tai
daro neigiamą įtaką šių dokumentų kokybei ir
įgyvendinimui.

stebėseną ir atsiskaitymą), kuri leistų efektyviau kurti vertinimo kriterijų
sistemas, taikyti strateginio valdymo tvarkas ir diegti informacinius
sprendimus vietos lygmeniu.
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PRIEDAI
1 priedas. Atliktų interviu sąrašas
Nr.

Respondentas

Institucija, padalinys

Kontaktai

Projektas

1.

Laima
Tuleikienė

Valstybės tarnybos
departamento prie VRM
administracijos direktorė

El. paštas
laima.tuleikiene@vrm.lt
Tel. (8 5) 271 7560

–

2.

Aušra
Vičkačkienė

2011 m. gegužės
19 d.

Aleksandras
Gordevičius

El. paštas
A.Vickackiene@finmin.lt
Tel. (8 5) 239 0122
El. paštas
aleksandras.gordevicius@a
m.lt
Tel. (8 5) 266 3609

–

3.

Finansų ministerijos Turto
valdymo departamento
direktorė
Aplinkos ministerijos Teritorijų
planavimo, urbanistikos ir
architektūros departamento
Erdvinio planavimo ir regioninės
politikos skyriaus vedėjas

–

2011 m. gegužės
19 d. (telefonu)

4.

Žadvilė
Abelienė

Valstybinės ligonių kasos prie
SAM Teisės skyriaus Teisės
taikymo poskyrio vyr.
specialistė-juriskonsultė

El. paštas
zadvile.abeliene@vlk.lt
Tel. (8 5) 237 0700

2011 m. gegužės
20 d.

5.

Dalia
Kupratienė

Kauno rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

El. paštas
kupratiene@krs.lt
Tel.:(8 37) 305 521

VP1-4.1-VRM-03-V01-022
Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
ir teritorinių ligonių
kasų darbuotojų
administracinių
gebėjimų stiprinimas
VP1-4.2-VRM-02-R21-007
Kauno rajono
kompleksinės plėtros
dokumentų ir jų
valdymo įvertinimo
studija ir savivaldybės
2010–2012 m.
strateginio veiklos
plano parengimas

6.

Vilius Šileika

Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos Energetikos
ir vartojimo prekių bei paslaugų
departamentoVartojimo prekių
ir paslaugų skyriaus
vyr.specialistas

El. paštas
vilius.sileika@vvtat.lt
Tel. (8 5) 205 5416

VP1-4.3-VRM-01-V01-031
Kokybės vadybos
sistemos,
atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas
Valstybinėje vartotojų
teisių apsaugos
tarnyboje

2011 m. gegužės
24 d.

7.

Ričardas
Sabaliauskas

El. paštas
ricardas.sabaliauskas@vrm
.lt
Tel. (8 5) 271 8754

-

2011 m. gegužės
24 d.

8.

Remedija
Juknevičienė

Regioninės plėtros
departamento prie VRM
Vilniaus apskrities skyriaus
vedėjas
Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie AM
Teritorijų planavimo valstybinės
priežiūros skyriaus vedėja

El. paštas
r.jukneviciene@vtpsi.lt
Tel. (8 5) 232 1067

-

2011 m. gegužės
24 d.
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Interviu atlikimo
data
2011 m. gegužės
18 d.

2011 m. gegužės
23 d.

9.

Erikas Mačiūnas

Valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos
prie SAM direktoriaus
pavaduotojas

El. paštas
erikas.maciunas@vvspt.lt
Tel. (8 5) 277 8036

VP1-4.3-VRM-02-V01-003
Gyvenamosios
aplinkos sveikatos
rizikos veiksnių
valdymo tobulinimas

2011 m. gegužės
25 d.

10.

Jekaterina
Šarmavičienė

Centrinės projektų valdymo
agentūros Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus viršininkė

El. paštas
j.sarmaviciene@cpva.lt
Tel. (8 5) 219 1424

2011 m. birželio
15 d.

11.

Neringa
Čiakienė ir Edita
Kalendienė

Pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai departamento
Planavimo skyriaus vedėja ir
projekto koordinatorė

El. paštas:
neringa.ciakiene@urm.lt;
edita.kalendiene@urm.lt
Tel.: (8 5) 236 2891;
(8 5)259 2237

12.

Gytė
Paltanavičiūtė

Sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos politikos ir
ekonomikos departamento
Sveikatos politikos skyriaus
Vyr. specialistė

El. paštas
gyte.paltanaviciute@sam.l
t
Tel. (8 5) 219 3313

13.

Alius Jaskūnas ir
Indrė
Pacevičiūtė,
Lineta
Jakimavičienė,
Goda
Urbonienė,
Sigita Čepienė
Rūta
Astrauskaitė

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus
vyr.specialistas ir kiti institucijos
atstovai

El. paštas
alius.jaskunas@jonava.lt
Tel. (8 349) 50173

VP1-4.1-VRM-06-V01-001 Viešojo ir
privataus sektorių
partnerystės
skatinimas
VP1-4.1-VRM-02-V01-002 Lietuvos
valstybės tarnautojų,
atstovaujančių
Lietuvos interesams
Europos Sąjungoje,
kvalifikacijos
tobulinimas
VP1-4.3-VRM-02-V01-004
Sisteminė sveikatos
sektoriaus vykdomų
reformų analizė
siekiant geresnio
Europos Sąjungos
sveikatos politikos
įgyvendinimo
VP1-4.2-VRM-03-V01-041 Jonavos
rajono savivaldybės
administracijos vidaus
administravimo ir
veiklos valdymo
gerinimas

Valstybės tarnybos
departamentas prie VRM
Mokymo ir karjeros skyrius
vyr.specialistė Rūta Astrauskaitė

El. paštas
ruta.astrauskaite@vrm.lt
Tel. (8 5) 271 8519

2011 m. birželio
28 d.

15.

Kristina
Dambrauskaitė

Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Informacijos analizės ir
tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja

El. paštas
kristina.dambrauskaite@jr
d.lt
Tel. (8 5) 246 1676

16.

Marius
Jakubauskas

Molėtų rajono savivaldybės
administracijos
vyriausiasis specialistas
investicijoms

El. paštas
m.jakubauskas@moletai.lt
Tel. (8 383) 54784

17.

Egidijus Dargis ir
Mantas
Michaliunjo

Birštono savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir
investicijų

El. paštas
egidijus.dargis@birstonas.l
t
Tel. (8 319) 56 836

VP1-4.1-VRM-01-V01-001
Valstybės tarnyboje
būtinų kompetencijų
analizė ir valstybės
tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas
VP1-4.1-VRM-07-V01-001 Partnerystės
tarp valstybinio ir
nevyriausybinio
sektorių skatinimas
įgyvendinant
integruotą jaunimo
politiką
VP1-4.1-VRM-04-R91-002
Molėtų rajono
savivaldybės ir jos
įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas
įgyvendinant rajono
strateginius tikslus
VP1-4.2-VRM-04-R21-001
Birštono savivaldybės
teritorijos bendrojo

14.
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2011 m. birželio
22 d.

2011 m. birželio
22 d.

2011 m. birželio
27 d.

2011 m. birželio
29 d.

2011 m. liepos
1 d.

2011 m. liepos
4 d.

18.

Gitana
Jurjonienė,
Lina
Šemetulskytė

19.

Jurgita
Šiugždinienė

20.

Monika
Beniulytė

21.

Neringa
Poškutė,
Kristina
Krikščiukaitytė

skyriaus vedėjo pavaduotojas ir
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjas
Vidaus reikalų ministerijos
Viešojo valdymo politikos
departamento Viešojo
administravimo politikos
skyriaus vyr.specialistės
Ministro Pirmininko tarnybos
Strateginio valdymo
departamento direktorė
Ūkio ministerijos Ūkio ir
Europos Sąjungos politikos
departamento Geresnio
reglamentavimo skyriaus vedėja

Europos socialinio fondo
agentūros Projektų valdymo
skyriaus (VRM) vedėja ir
programos vadovė

plano rengimas

El. paštas:
gitana.jurjoniene@vrm.lt;
lina.semetulskyte@vrm.lt
Tel.: (8 5) 271 8447;
(8 5) 271 8992

-

2011 m. liepos
19 d.

El. paštas
jurgita.siugzdiniene@lrv.lt
Tel. (8 5) 266 3779

-

2011 m. liepos
19 d.

El. paštas
Monika.Beniulyte@ukmin.l
t
Tel. (8 5) 262 7003

VP1-4.3-VRM-03-V01-004
„Administracinės
naštos vertinimas,
teisinio reguliavimo
kokybės ir
efektyvumo
tobulinimas ir
administracinių
gebėjimų stiprinimas
geresnio
reglamentavimo
kontekste“

2011 m. liepos
20 d.

El. paštas
neringa.poskute@esf.lt;
rita.kriksciukaityte@esf.lt
Tel.: (8 5) 264 9344;
(8 5) 250 0247
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2011 m. liepos
22 d.

2 priedas. Projektų atvejų studijos
1 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.1-VRM-01-V-01-001 „Valstybės tarnyboje būtinų
kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų
katalogas“, įgyvendinamas pagal priemonę VP1-4.1-VRM-01-V
„Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
3934411,92 Lt
38 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. birželio 29 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Projektas „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“ yra stambus sisteminis projektas, skirtas visoms valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms, kurioms taikomas Valstybės tarnybos įstatymas (tokių įstaigų skaičius
2011 m. pradžioje buvo 774). Projekto tikslinė grupė yra šių įstaigų vadovai ir jų darbuotojai,
atsakingi už personalo valdymą.
Projekto problema – sudėtinga, neefektyvi valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo
sistema, nes valstybės tarnautojų atliekamos funkcijos nėra susistemintos ir standartizuotos,
sudėtinga jas priskirti konkrečiai pareigybei, nenustatytos būtinos kompetencijos. Todėl buvo
siekiama tobulinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, nustatyti konkrečioms pareigybėms
būtinas kompetencijas. Projektas aprašytas gerai. Jį įgyvendinant suplanuota išanalizuoti užsienio
šalyse taikomus valstybės tarnautojų kompetencijų modelius bei pareigybių sisteminimo principus,
jais remiantis susisteminti valstybės tarnautojų vykdomas funkcijas, parengti pareigybių aprašymų
katalogą ir kompetencijų modelio taikymo metodiką. Tačiau techninėje specifikacijoje yra tam tikrų
spragų. Pavyzdžiui, projekte numatyta atlikti valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo
galimybių ir poreikio analizę, nors buvo aktualiau rengti aiškią valstybės tarnautojų kompetencijų
sistemos koncepciją, pagal kurią ši sistema būtų kuriama ir integruojama į visą valstybės tarnybos
valdymo sistemą.
Šio projekto vykdytojas yra Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kurio
paskirtis pagal įstatus yra įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje. Projektas buvo
inicijuotas, kai Valstybės tarnybos departamentas buvo vienintelė įstaiga, atsakinga už valstybės
tarnybos funkcijas Lietuvoje (šiuo metu VRM Viešojo valdymo politikos departamente veikia
Valstybės tarnybos politikos skyrius). Projekto idėja buvo suformuluota Valstybės tarnybos
departamento prie VRM vadovų ir darbuotojų, atsižvelgiant į ŽIPVP 4 prioriteto finansavimo
galimybes. Iki projekto įgyvendinimo pradžios Valstybės tarnybos departamentas turėjo nedaug
patirties įgyvendinant panašius projektus.
Šis projektas gerai atitinka Vyriausybės prioritetus, kurių 2010 m. dokumente numatytas strateginis
tikslas – didinti valstybės tarnybos veiksmingumą. Nors šiame dokumente nebuvo numatytas
konkretus kompetencijų vadybos tikslas, šis projektas susijęs su 2010 m. Vyriausybės prioritetų
tikslais dėl dalinio atrankos centralizavimo, valstybės tarnautojų mokymo sistemos tobulinimo ir
rotacijos tarp institucijų principo įdiegimo, taip pat valstybės tarnautojų veiklos vertinimo ir
motyvavimo susiejimo su konkrečiais veiklos rezultatais. Taip pat šis projektas gerai atitinka Lietuvos
valstybės tarnybos tobulinimo poreikius. 2009 m. studijos „Lietuvos valstybės tarnybos
modernizavimas“, kuri buvo parengta pagal SIGMA/OECD 2009 m. valstybės tarnybos ataskaitos
duomenis, viena iš svarbiausių rekomendacijų buvo Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegti
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kompetencijų vadybą, ją integruojant su kitomis valstybės tarnybos funkcijomis (pvz., su
kompetencijų sistema gali būti susijęs valstybės tarnautojų darbo užmokestis bei valstybės
tarnautojų mokymas)118.
Efektyvumas
Įgyvendinant projektą diegiamas kompetencijų modelis. Jis gali būti apibrėžiamas kaip sistema,
apimanti valstybės tarnautojų pareigybių ir kompetencijų aprašymus. Tai horizontali valstybės
tarnybos sistema, susijusi su visos valstybės tarnybos sistemos reforma Lietuvoje. Literatūros
apžvalga rodo, jog kompetencijų vadyba gali pagerinti visos vyriausybės, jos įstaigų ir pavienių
tarnautojų veiklos rezultatus, bet jos įdiegimas reikalauja stiprios politinės valios ir pakankamų žinių
valstybės tarnyboje119.
Tai yra 36 mėn. trukmės projektas, kurio trukmė turėjo būti pakankama projekto produktams ir
rezultatams pasiekti, tačiau dėl vėlavimo įgyvendinant veiklas jį planuojama pratęsti. Įgyvendinant
projektą taikomos kelios valdymo priemonės (sudaryta projekto komanda, projekto priežiūros
grupė, kurioje dalyvauja VRM tarnautojas, perkamos projekto administravimo paslaugos ir t. t.).
Kitaip nei pagrindinių projekto paslaugų atveju, projekto administravimo paslaugų kokybė yra
vertinama gerai.
Šis sisteminis projektas įgyvendinimas išoriniu būdu, perkant paslaugas iš rinkos. Tačiau paslaugų
kokybei užtikrinti sudaryta ekspertų iš valstybės tarnybos grupė, kurios nariai analizuoja paslaugų
teikėjo parengtus dokumentus ir teikias pastabas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Projekte
vykdomos ir planuojamos vykdyti įvairios veiklos (analizės, apklausos, metodikos, mokymai ir t. t.),
taikomos įvairios tarptautinio bendradarbiavimo veiklos (užsienio šalių gerosios praktikos tyrimai,
užsienio ekspertų dalyvavimas, stažuotės ir komandiruotės ir t. t.). Taip pat šiame projekte taikomos
kelios viešinimo veiklos (įskaitant renginius, kurie gali būti naudojami valstybės tarnybos pokyčiams
komunikuoti projekto įgyvendinimo metu).
Įgyvendinant projektą planuojamos kelios sutartys dėl tiesioginių projekto veiklų įgyvendinimo.
Svarbiausias projekto pirkimas yra „Užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių
sisteminimo principų tyrimo, valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodikos ir
valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo parengimo bei trumpalaikių mokymų, skirtų
susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika, paslaugos“, kurio sutarties (su verslo konsultacijų ir
audito įmone, veikiančia pagal jungtinę veiklą) vertė yra 2 480 500 Lt.
Vykdant šį projektą kilo daug rizikų. Jos daugiausia susijusios su projekto vidiniais veiksniais (tiek
paslaugų teikėjo veikla, tiek jo bendradarbiavimu su projekto vykdytoju). Didžiausia projekto
problema buvo prasta pagrindinio paslaugų teikėjo paslaugų kokybė, kuri darė gana didelę neigiamą
įtaką projekto įgyvendinimui, atsižvelgiant į didelę projekto priklausomybę nuo išorės paslaugų
teikėjų120. Užsienio šalyse (buvo pasirinktos Airijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Olandijos, Švedijos
valstybės tarnybos) taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimo
projektas buvo nepakankamai kokybiškas, todėl buvo priimtas tik 2011 m. birželio mėn. 2011 m.
vasario mėn. buvo priimta Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų
katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizė, pagrįsta apklausos, interviu ir diskusijų rezultatais,
taip pat buvo parengta Lietuvos įstaigų praktikos rengiant valstybės tarnautojų pareigybių
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J-H. Meyer-Sahling, V. Nakrošis, Modernising the Lithuanian Civil Service, 2009.
J. Šiugždinienė, „Competency Management in the Context of Public Management Reform“, Viešoji politika ir
administravimas, 2006, Nr. 18, p. 32.
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ŽIPVP 4 prioriteto vykdytojų apklausa taip pat rodo, jog sisteminių projektų, kurie skirti visoms institucijoms centriniu ir
(arba) vietos savivaldos lygmeniu, paslaugų teikėjų kokybė vertinama gerokai prasčiau negu visų projektų vidurkis.
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aprašymus analizė. Tačiau dėl veiklų vėlavimo ir nenumačius sutarties pratęsimo galimybės, sutarties
galiojimas nutrūko. Atliekant vertinimą buvo nagrinėjamas ginčas tarp projekto vykdytojo ir
paslaugų teikėjo dėl projekto veiklų įgyvendinimo laipsnio, nuo kurio priklauso atsiskaitymas su
paslaugų teikėjais (dėl šio klausimo buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą).
Be to, projekte įgyvendinamos mokymo veiklos, apimančios mokymo programų ir medžiagos
rengimą ar atnaujinimą, mokymų organizavimą ir vykdymą, stažuotes mokymosi tikslais. Iki 2011 m.
liepos mėn. buvo išmokyta 10 valstybės tarnautojų, jie dalyvavo naudingose stažuotėse užsienio
šalyse. Ši projekto veikla prisideda prie Valstybės tarnybos departamento gebėjimų, kurie galėtų būti
panaudojami platesniu mastu tęsiant šio projekto veiklas, Stiprinimo.
Rezultatyvumas
Projekto fizinė pažanga matuojama šiais rodikliais: vienas tyrimas, vienas katalogas, viena metodika,
du leidiniai (pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modelio taikymo metodika), vienas
elektroninis katalogas, išmokyta ne mažiau kaip 700 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų, išmokyta ne mažiau kaip 10 Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos darbuotojų (pagal stažuotes) ir ne mažiau kaip 25 šio departamento darbuotojų (pagal
mokymo programą). Įvykus stažuotėms ir priėmus vieną tyrimą buvo pasiekti du atitinkami rodikliai,
o kitų rodiklių įvykdymas priklauso nuo tolesnio projekto veiklų įgyvendinimo.
Nors likusias veiklas planuojama įgyvendinti perkant paslaugas iš rinkos, šis įgyvendinimo būdas yra
rizikingas dėl nepakankamos konkurencijos rinkoje ir paslaugų kokybės, kuri jau padarė neigiamą
įtaką projekto įgyvendinimui. Todėl būtų naudinga išnagrinėti galimybę tam tikras projekto veiklas
(pvz., katalogo ir metodikos rengimą) įgyvendinti vidiniu būdu, atsižvelgiant į pasiteisinusį projekto
ekspertų darbą užtikrinant rezultatų kokybę bei Valstybės tarnybos departamento darbuotojų
dalyvavimą stažuotėse. Naudojant projekto biudžeto lėšas gali būti samdomi papildomi darbuotojai,
reikalingi šiam projektui įgyvendinti ir Valstybės tarnybos departamento vidiniams gebėjimams
stiprinti.
Įgyvendinus projektą tikimasi kompetencijų sistemą panaudoti tobulinant valstybės tarnybos
sistemą, didinant jos efektyvumą, keliant valstybės tarnautojų ir Valstybės tarnybos departamento
prie VRM darbuotojų kvalifikacijos lygį, gerinant tiesioginių funkcijų atlikimo kokybę. Kadangi
projekte buvo įvykdytos tik analitinės ir mokymų veiklos, jokių pokyčių valstybės tarnybos sistemoje
(išskyrus geresnes žmogiškųjų išteklių kompetencijas) dar neįvyko. Kompetencijų sistema padėtų
pasiekti minėtų tikslų, jeigu ji būtų sėkmingai sukurta ir įdiegta visoje valstybės tarnybos sistemoje.
Kadangi kompetencijų valdymas yra horizontali valstybės tarnybos funkcija, projekto įgyvendinimui
įtaką daro valstybės tarnybos reformos įgyvendinimas. Nors buvo parengta valstybės tarnybos
reformos koncepcija, naujas Valstybės tarnybos įstatymo projektas nebuvo patvirtintas
Vyriausybėje. Projekto veiklų vykdymas tiesiogiai nepriklauso nuo naujos įstatymo redakcijos
patvirtinimo ir įgyvendinimo, jį įgyvendinant remiamasi galiojančiais teisės aktais, o ateityje
planuojama teisės aktus keisti pagal poreikį. Aiškios kompetencijų vadybos koncepcijos taikymas
visos valstybės tarnybos reformos metu padėtų šią sistemą geriau integruoti su kitomis valstybės
tarnybos valdymo funkcijomis.

„Valstybės tarnyboje
būtinų kompetencijų
analizė ir valstybės
tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“

Tinkamumas
Labai aukštas–aukštas

Efektyvumas
Vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.

146

Rezultatyvumas
Vidutiniškas

2 atvejo studija
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partneriai
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.1-VRM-02-V-01-002 „Lietuvos valstybės tarnautojų,
atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos
tobulinimas“, vykdomas pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“
Užsienio reikalų ministerija
Ministro Pirmininko tarnyba (MPT), Lietuvos viešojo administravimo
institutas (LIVADIS), Valstybės tarnautojų mokymo centras „Dainava“
16 008 936 Lt
30 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. balandžio 21 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Šis projektas yra vienintelis pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse“, o bendra jo vertė yra didžiausia iš visų pagal ŽIPVP 4 prioritetą vykdomų
projektų. Tai didelės apimties sisteminis projektas, kurio tikslas yra patobulinti valstybės tarnautojų,
atstovaujančių Lietuvos interesams ES ir vykdančių su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas,
kvalifikaciją ir kompetenciją nuo asmens specializacijos nepriklausančiose srityse.
Poreikis vykdyti tokį projektą atsirado dėl to, jog ES sprendimų priėmimo specifika ir Lietuvos
atstovams keliami uždaviniai reikalauja ypatingų kvalifikacijų bei gebėjimų siekiant ne tik užtikrinti,
kad priimant teisės aktus būtų atsižvelgiama į Lietuvos interesus, tačiau taip pat užtikrinti sėkmingą
ir efektyvų jų įgyvendinimą Lietuvoje. Be to, būsimasis Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m.
dar labiau sustiprino šio projekto poreikį, nes pirmininkaujant ne tik išaugs ES institucijų darbo
grupių ir komitetų veikloje dalyvausiančių asmenų skaičius, bet ir gerokai padidės jiems keliamų
uždavinių mastas. Taip pat, valstybės tarnautojų dalyvavimas ES sprendimų priėmimo ir priimtų
sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengimas pirmininkauti ES 2013 m. ir darbinių
ES kalbų mokėjimo stiprinimas buvo įtraukti į 2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo
strategijos prioritetines sritis (taip pat išliko ir atnaujintoje 2011–2013 m. strategijoje). Prasidėjus
projektui vyko aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir informacijos apie šį projektą sklaida,
siekiant išvengti mokymų temų dubliavimo su kitų institucijų vykdomais projektais. Šis projektas yra
strategiškai svarbus, atitinka Vyriausybės prioritetus, todėl jo tinkamumas vertintinas kaip labai
aukštas. Anot projekto vadovės, be ES lėšų šis projektas nebūtų vykdytas.
Pradžioje buvo numatyta, jog šį projektą vykdys Valstybės tarnybos departamentas, tačiau po ES
reikalų koordinavo sistemos pertvarkymo projektas perėjo Užsienio reikalų ministerijai. Projekto
paraiška buvo rengiama vadovaujantis 2008–2009 m. Viešojo administravimo instituto parengta
studija bei jos rekomendacijomis ir siūlymais. Buvo planuojama vykdyti du projektus – vieną, skirtą
Lietuvos atstovavimui ES, o kitą, skirtą pirmininkavimui, bet galiausiai pasirinktas vienas atstovavimo
ES įgūdžių stiprinimui. Vis dėlto šį projektą bus prašoma pratęsti dar 10 mėn. – iki 40 mėn. trukmės,
prašant papildomų 5 mln. Lt. ir įtraukiant veiklas, susijusias su Lietuvos pirmininkavimu ES.
Projekto uždaviniai:
- organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos
interesams ES, žinias ES srityje;
- organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, susijusius su Lietuvos
interesų atstovavimu ES;
- sustiprinti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigas.
Šio projekto tikslinė grupė, kurią sudaro trys dalys, apima 1380 asmenų:
- aukšto rango valstybės tarnautojai, politikai, atstovaujantys Lietuvos pozicijai ES (60
asmenų);
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-

-

valstybės tarnautojai, atstovaujantys Lietuvos interesams ES iš sostinės, t. y. asmenys
atstovaujantys LR pozicijai ES institucijose bei asmenys, dalyvaujantys rengiant LR pozicijas,
taip pat valstybės tarnautojai būsimi ES Tarybos darbo grupių pirmininkai, jų pavaduotojai,
ES koordinacinių padalinių vadovai (1200 asmenų);
valstybės tarnautojai, atstovaujantys Lietuvos interesams ES iš Lietuvos nuolatinės
atstovybės ES. Lietuvos nuolatinės atstovybės ES pagrindinė funkcija – atstovauti Lietuvos
interesams ES institucijose, todėl įgyvendinant projektą bus tobulinama visų NA dirbančių
asmenų kvalifikacija (120 asmenų).

Projekto veiklų schema pateikiama schemoje.
Projekto veiklų schema

Pastabos: TG – projekto tikslinė grupė.

Efektyvumas
Užsienio reikalų ministerija yra šio projekto pareiškėjas ir pagrindinis koordinatorius. Projektas
vykdomas su partneriais – LIVADIS projekte atsakingas už mokymų organizavimą, mokymo
programos parengimą, mokymo metodinės medžiagos parengimą, lektorių samdymą. Partneris
„Dainava“ suteikia mokymams pritaikytas patalpas, įrangą, prisideda prie mokymo renginių,
vykstančių Druskininkuose, organizavimo. MPT vykdo projekto tikslų įgyvendinimo stebėseną,
tarpininkauja sprendžiant strateginius klausimus, susijusius su skirtingo lygmens institucijų
dalyvavimu projekto įgyvendinimo veiklose.
Projekto valdymo grupę, atliekančią projekto priežiūros ir kontrolės funkciją, sudaro šie atstovai:
- Užsienio reikalų ministerijos kancleris (grupės vadovas);
- LR nuolatinis atstovas ES;
- LR Seimo Europos reikalų komiteto biuro vedėja;
- VRM Viešojo valdymo politikos departamento Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja;
- „Dainava“ direktorius;
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LIVADIS direktorius;
MPT Politikos analizės ir reformų departamento Europos ir tarptautinių klausimų skyriaus
patarėjas;
- Europos Sąjungos reikalų departamento direktorius;
- Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamento direktorius.
Projekto administravimo ir koordinavimo grupė, kurią sudaro LIVADIS, „Dainava“ ir URM atstovai,
atlieka projekto veiklų bei finansų administravimo funkcijas.
Aiškus atsakomybių ir funkcijų tarp skirtingų institucijų pasiskirstymas, įgyvendinant šį projektą,
padeda užtikrinti veiksmingą šio didelės apimties projekto koordinavimą. Anot projekto vadovės,
MPT kaip partnerės vaidmuo projekte yra labai svarbus, nes atliekamos projekto politinės priežiūros
funkcijos, padedančios užtikrinti projekto skaidrumą (dėl skaidrumo užtikrinimo į projekto valdymo
grupę taip pat buvo įtraukti Seimo atstovai), politinį palaikymą. Taip pat tokiu būdu buvo išspręsta
projekto pradžioje numatyta rizika dėl nepakankamo dalyvių dalyvavimo mokymų veiklose –
siuntimas į projekto mokymus yra aiškiai reglamentuotas procesas. Taigi šiuo metu problemų dėl
dalyvavimo mokymuose nekyla. Be to, MPT vaidmuo bus svarbus užtikrinant pirmosios tikslinės
grupės (aukšto rango pareigūnai) dalyvavimą mokymuose.
Yra perkamos projekto administravimo paslaugos (per LIVADIS). Iš projekto administravimui skirtų
lėšų taip pat buvo pasamdyti darbuotojai pagal darbo sutartis: finansininkas, administratorė,
asistentė. Be to, darbo užmokestis už projekto administravimą yra mokamas ir paskirtiems
darbuotojams LIVADIS ir „Dainavoje“. Anot projekto vadovės, išorės projekto administravimo
paslaugos buvo būtinos tokios apimties projektui, be jų URM nepajėgtų vykdyti šio projekto.
Projekto įgyvendinimo etape buvo vėluojama pradėti visas mokymų veiklas, išskyrus stažuočių
organizavimą (ši veikla kol kas vyksta sklandžiai pagal paskelbtą Vyriausybės nutarimą). Visos
mokymų veiklos vėlavo dėl viešųjų pirkimų procedūrų. Pavyzdžiui, ilgai užtrunka pirkimo dokumentų
derinimas su VPT dėl specifinių reikalavimų. Tad viena didžiausių šio projekto rizikų, anot projekto
vadovės, yra viešieji pirkimai. Pradžioje buvo planuota vienu pirkimu nusipirkti reikiamas paslaugas,
tačiau vėliau mažinant riziką pirkimus nuspręsta suskaidyti į blokus. Toks sprendimas pasiteisino, nes
dėl užsitęsusių vieno bloko mokymų pirkimų nesustoja kito bloko mokymų įgyvendinimas.
Iki šio projekto Lietuvos mokymų rinkoje nebuvo vykdyta tokių didelių pirkimų, todėl šiuo metu tai
sukelia problemų. Pavyzdžiui, dėl vieno šio projekto mokymų bloko buvo paskelbtas tarptautinis
pirkimas, konkurse dalyvavo trys aukšto lygio užsienio tiekėjai, tačiau jų pateikti dokumentai
neatitiko Lietuvos įstatymais nustatytų griežtų techninių reikalavimų. Dėl nutrauktų pirkimo
procedūrų reiškiamos pretenzijos, laukiama išaiškinimų, todėl vėluoja atitinkamos veiklos
įgyvendinimas. Kai vykdomi centralizuoti mokymai, nėra galimybės naudotis supaprastintu pirkimo
būdu ir sumažinti riziką dėl užsitęsiančių viešųjų pirkimų procedūrų. Visi vykdomi pirkimai vertinami
pagal ekonominio naudingumo kriterijų – tai rodo, jog didžiausia svarba teikiama kvalifikuotų
būsimų paslaugų teikėjų atrinkimui.
Vertindama mokymų turinį projekto vadovė pažymėjo, kad mokymų dalyviai yra labai patenkinti
šiuo metu vykstančiais mokymo bloko „komunikacijos anglų / prancūzų kalba“ mokymais. Pakeitus
sutartį šiuos mokymus planuojama pratęsti. Mokymai pagal kitus blokus dar nėra prasidėję, todėl
nėra galimybės įvertinti jų kokybės.
Rezultatyvumas
Planuojama, jog bus sėkmingai pasiekti nustatyti projekto rodikliai – numatyta apmokyti 1380
asmenis (projektą pratęsus, šio rodiklio siekiama reikšmė bus 1400). Kaip minėta, dalyvių dalyvavimo
mokymuose rizika buvo sumažinta projekto partnere paskyrus MPT ir griežtai vykdant mokymo
dalyvių kontrolę. Projekto paraiškoje teigta, jog projekte įgyvendintų mokymo veiklų rezultatų
tęstinumas bus užtikrintas panaudojant įgytas žinias ir gebėjimus tolesnėje darbinėje veikloje – įgyti
ir sustiprinti viešojo administravimo ir bendrieji tikslinių grupių gebėjimai bus panaudoti
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profesionaliai atstovaujant Lietuvos interesams ES. Paminėtina, jog esama rizikos dėl tikslinės
projekto grupės darbuotojų kaitos. Nors nėra apskaičiuota, kiek mokymus baigusių asmenų jau
nebedirba, tačiau tokia problema gali tapti aktuali siekiant užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą.
Kadangi šis projektas yra centralizuotas ir didelės vertės, tai sudarė galimybes įsigyti aukštos kokybės
išorės paslaugas ir pasiekti geresnių rezultatų, palyginti su decentralizuotais institucijų projektais.
Anot projekto vadovės, jei bus lėšų, ateityje būtų planuojamas panašaus tipo projektas naujiems
darbuotojams, nes tinkamas šalies atstovavimas ES išlieka tęstinis šalies prioritetas, todėl būtina
nuolat tobulinti atsakingų asmenų įgūdžius.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos
interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ reitingas pagal tris vertinimo kriterijus
(tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Lietuvos valstybės
tarnautojų,
atstovaujančių Lietuvos
interesams Europos
Sąjungoje, kvalifikacijos
tobulinimas“

Tinkamumas
Labai aukštas

Efektyvumas
Aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.

150

Rezultatyvumas
Aukštas

3 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.1-VRM-03-V-01-022 „Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų
darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“, vykdomas
pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
1492240,03 Lt
24 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. balandžio 24 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir Teritorinės ligonių kasos
(toliau – TLK) yra pagrindinės institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant LR Vyriausybės ir Sveikatos
apsaugos ministerijos vykdomą politiką privalomojo sveikatos draudimo srityje. Be šio projekto, VLK
įgyvendina dar du projektus, finansuojamus pagal ŽIPVP 4 prioritetą – „Ligonių kasų veiklos valdymo
tobulinimas“ ir „Ligonių kasų viešųjų paslaugų ir veiklos tobulinimas vadovaujantis visuotinės
kokybės vadybos principais“. Analizuojamas projektas „Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“
skirtas ligonių kasų darbuotojams mokyti ir kvalifikacijai tobulinti. Projekto tikslinė grupė – 313 VLK ir
TLK darbuotojų. Įgyvendinant projektą numatyta vykdyti mokymus pagal tris toliau išvardytus
modulius.
1. Mokymai, skirti stiprinti gebėjimus įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus – šie mokymai,
prasidėję 2009 m. lapkričio mėn., yra pasibaigę. Pagal pirmąjį modulį, kaip ir buvo numatyta,
buvo apmokyti 205 darbuotojai. Mokymus organizavo viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs išorės
paslaugų teikėjas.
2. Kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymai – šie mokymai dar neprasidėjo, 2011 m. numatyta
paskelbti viešąjį pirkimą ir apmokyti iš viso 130 asmenis.
3. Anglų kalbos žinių tobulinimas – mokymai pagal šį modulį vyksta dabar, numatyta apmokyti 227
darbuotojus.
Projektas atitinka institucijos poreikį stiprinti darbuotojų gebėjimus. Projekto aprašyme teigiama, jog
per 2009 m. atliktą kvalifikacijos tobulinimo poreikio apklausą VLK ir TLK darbuotojai nurodė, kad
jiems labiausiai trūksta anglų kalbos (227 darbuotojai), kompiuterinio raštingumo (130 darbuotojų) ir
žinių bei gebėjimų, įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus (205 darbuotojai). Remiantis šios
apklausos rezultatais nuspręsta inicijuoti šį projektą.
Pasak šio projekto koordinatorės, institucijos darbuotojai buvo patenkinti anksčiau vykdytais
mokymų projektais, todėl išreiškė norą toliau kelti kvalifikaciją. Tai buvo viena pagrindinių priežasčių,
paskatinusių vykdyti šį projektą. Anot projekto koordinatorės, gerinant mokymų projektų
tinkamumą reikėtų daugiau skirtingų mokymo temų, taip pat geriau diferencijuoti ir apibrėžti
projekto tikslines grupes. Vykdant mokymus pagal šį projektą kartais konkrečios mokymų temos
būdavo neaktualios tam tikrai darbuotojų grupei, tačiau labai aktualios kitai grupei. Dėl to dalis
darbuotojų buvo priversti dalyvauti jiems nenaudinguose mokymuose.
Šiame projekte mokymuose dalyvauja tie darbuotojai, kurie norėjo ir užsiregistravo. Pirmasis
mokymų modulis (mokymai skirti stiprinti gebėjimus įgyvendinti strateginius institucijos tikslus) buvo
skirtas visiems dalyviams, neskirstant jų į grupes. Darbuotojai anglų kalbos mokymui yra suskirstomi
pagal žinių lygį į atskiras grupes. Po mokymų dalyviai gauna sertifikatus, patvirtinančius esamą jų
žinių lygį. Tikslinės projekto grupės dalyviai, anot projekto koordinatorės, noriai dalyvauja
mokymuose. Vis dėlto, kadangi mokymai vyksta darbo metu, kai kuriems darbuotojams kartais
pritrūksta laiko dalyvauti mokymuose dėl darbo krūvio. Apskritai mokymai padeda didinti
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darbuotojų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Esant galimybėms ateityje, VLK vėl vykdytų panašų
projektą.
Efektyvumas
Projekto įgyvendinti buvo sukurta projekto valdymo grupė (ją sudaro projekto vadovas, finansininkas
ir trys projekto koordinatoriai), taip pat yra projekto administravimo paslaugas teikia viešųjų pirkimų
būdu pasirinktas išorės ekspertas. Vis dėlto projekto vykdytojas nėra labai patenkintas šiomis išorės
projekto administravimo paslaugomis. Be to, jis susiduria su didele projekto administravimo našta –
kadangi projekto tikslinė grupė yra 313 darbuotojų, daug laiko reikalauja reikiamų dokumentų apie
mokymo dalyvius rengimas ir teikimas įgyvendinančiajai institucijai.
Pasak projekto koordinatorės, vienas didžiausių iššūkių šiame projekte buvo rasti gerus dėstytojus.
Labai sunku nustatyti tinkamus reikalavimas būsimiems dėstytojams techninėje specifikacijoje, nes
nustatytus reikalavimus atitinkantis asmuo nebūtinai užtikrina kokybiškų mokymo paslaugų
suteikimą. Anot projekto koordinatorės, labai svarbu, kad dėstytojai gebėtų sudominti
besimokančiuosius ir patraukliai bei nenuobodžiai vesti mokymus. Nuo to labai didele dalimi
priklauso darbuotojų pasitenkinimas ir mokymų sėkmė. Kadangi mokymus pagal pirmąjį modulį
šiame projekte vedė keletas dėstytojų, buvo atvejų, kuomet projekto vykdytojo netenkino dėstytojų
darbo kokybė ir paslaugų teikėjo buvo prašoma pakeisti dėstytoją.
Darbuotojų pasitenkinimas vykusių mokymų kokybe buvo vertinamas neformaliu būdu – institucijos
viduje vykdant apklausą elektroniniu paštu. Taip pat mokymų paslaugų teikėjai dalyviams anketoje
uždavė klausimus apie jų pasitenkinimą vykdytais mokymais. Pasak projekto koordinatorės,
mokymai darbuotojams yra naudingi – po mokymų darbuotojai pateikia įvairių idėjų, kaip galima
būtų tobulinti institucijos veiklą.
Rizikos veiksniai
-

-

Kadangi projekto veiklos buvo pradėtos iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymo – 2009 m. lapkričio mėn., o sutarties pasirašymas užsitęsė iki 2010 m.
balandžio mėn., projekto vykdytojas vėlavo atsiskaityti su tiekėjais. Be to, vykdant projekto
veiklas iki sutarties pasirašymo, buvo sutaupyta tam tikra dalis lėšų, numatytų projekto
paraiškoje, tačiau šių lėšų nebuvo galima perskirstyti kitoms projekto veikloms. Tai sukėlė
tam tikrų sunkumų, nes vėliau tas papildomas lėšas būtų galima panaudoti kitoms veikloms,
kurioms ėmė trūkti lėšų.
Taip pat problemų kelia užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros – pirkimai neįvyksta,
pasiūlomos per didelės kainos ir pan., todėl kyla rizika uždelsti tam tikrų veiklų įgyvendinimą.

Rezultatyvumas
Projekto stebėsenai numatytas vienas produkto ir trys rezultato rodikliai:
• produkto rodiklis – mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai), siekiama reikšmė – 313.
• rezultato rodikliai:
o mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų),
kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis – 90,10 proc.
o bazinis: mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai) – 313.
o pokyčio: mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus skaičius – 282.
Nėra nustatyta kliūčių, kurios trukdytų pasiekti numatytus projekto rezultatus ir rodiklius. Iki
2011 m. vasario 18 d. buvo apmokyti 205 asmenys pagal pirmąjį mokymų modulį. Numatoma, jog
visos projekto veiklos turėtų būti užbaigtos iki 2012 m. balandžio 21 dienos. Vis dėlto kyla rizika dėl
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to, kiek mokymų dalyviai įgytas žinias ar gebėjimus pritaikys praktiškai darbinėje veikloje dėl kai
kurių mokymo temų neaktualumo daliai institucijos darbuotojų.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“ reitingas
pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ir teritorinių
ligonių kasų darbuotojų
administracinių gebėjimų
stiprinimas“

Tinkamumas
Aukštas

Efektyvumas
Aukštas-vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

4 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.1-VRM-04-R-91-002 „Molėtų rajono savivaldybės
ir jos įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas įgyvendinant
rajono strateginius tikslus“, vykdomas pagal priemonę
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“
Molėtų rajono savivaldybės administracija
96 239,00 Lt
10 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 31 d.
Baigas įgyvendinti

Tinkamumas
Tai smulkus projektas, kurio tikslas – stiprinti administracinius gebėjimus, tobulinant Molėtų rajono
savivaldybės institucijos ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikaciją rajono strateginių tikslų įgyvendinimui.
Iki šio projekto centralizuoti mokymai Molėtų rajono savivaldybės administracijoje nebuvo vykdomi.
Idėja rengti mokymų projektą kilo po to, kai buvo paskelbta apie tokią galimybę pagal atitinkamą
ŽIPVP 4 prioriteto priemonę. Prieš rengiant projekto paraišką ir siekiant nustatyti mokymų poreikį
buvo atliekama darbuotojų apklausa, tai pat buvo remiamasi galimų paslaugų teikėjų gautais
pasiūlymai dėl mokymų turinio.
Buvo nustatyti trys mokymų blokai: administracinių gebėjimų mokymai, kompiuterinio raštingumo
mokymai, anglų kalbos mokymai. Pagal savo turinį tai tipinis projektas, nes daugumos mokymų
projektų turinys buvo analogiškas. Administracinių gebėjimų stiprinimo mokymų temos buvo
formuluojamos remiantis potencialių tiekėjų komerciniais pasiūlymais ir savivaldybės darbuotojų
išsakytais poreikiais – pasirinktos komandos formavimo, vidinės komunikacijos, projektų ir
strateginio valdymo, komandinio darbo temos. Anglų kalbos mokymai vyko trims grupėms, kurios
buvo paskirstytos pagal tai, kaip patys mokymų dalyviai įsivertino savo žinių lygį. Mokymų tikslinė
grupė – tiek savivaldybės politikai ir darbuotojai, tiek savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai.
Mokymų dalyvių atrinkimas vyko paskelbiant informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus ir
prašant norinčiųjų užsiregistruoti į atitinkamus mokymus. Mokymų dalyvių lankomumas buvo
pakankamai geras.
Efektyvumas
Projekto veikloms įgyvendinti buvo pasirinktas (vykdant mažos vertės pirkimą) mažiausią kainą
pasiūlęs paslaugų teikėjas – UAB „Person Premier“. Projekto atstovas šį paslaugų teikėją vertina
labai gerai, nes su juo buvo lengva bendradarbiauti administraciniais klausimais, mokymus vedė
kvalifikuoti dėstytojai, sugebėję įdomiai pateikti mokymų turinį ir sudominti dalyvius. Kalbant apie
paslaugų teikėjų rinką galima pasakyti, kad su problemomis nėra susiduriama – paslaugas
dažniausiai teikia tiekėjai iš didžiųjų miestų, nes rajone reikiamų paslaugų teikėjų nėra.
Tam tikrų nesklandumų buvo kilę vertinant projekto paraišką, tačiau projekto įgyvendinimas vyko
sklandžiai. Projekto administravimo našta, pasak projekto atstovo, nebuvo didelė. Projekte buvo
vykdytas vienas mažos vertės pirkimas – taip išvengta galimų ilgų pirkimo procedūrų ir sumažinta
administracinė našta institucijai. Apskritai Molėtų rajono savivaldybės administracija stengiasi
projektus planuoti ir vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau viešųjų pirkimų, siekdama išvengti
administracinės naštos.
Rezultatyvumas
Įgyvendinant projektą buvo apmokyta daugiau negu planuota unikalių asmenų – vietoj planuotų 40
apmokyta 80 asmenų. Taigi pasiekta produkto rodiklio reikšmė dvigubai viršijo planus. Taip atsitiko
dėl atskirų mokymų dalyvių grupių skirtingos sudėties, nes dalis dalyvių dalyvavo tik vienuose
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mokymuose, dalis – keliuose skirtinguose mokymuose. Sėkmingai mokymus baigė ir mokymo
pažymėjimus gavo 100 proc. mokymuose dalyvavusių asmenų (planuota šio rezultato rodiklio
reikšmė buvo 90 proc.).
Vis dėlto kyla abejonių dėl įgyvendinant šį projektą pasiektų rezultatų tęstinumo. Kadangi tai buvo
trumpas ir nedidelės apimties projektas, tęstiniam darbuotojų žinių palaikymui reikalingos
nuolatinės investicijos. Anot projekto atstovo, po šių mokymų patirties savivaldybės darbuotojai
norėtų tolesnių mokymų, tačiau šiuo programavimo laikotarpiu daugiau kvalifikacijos tobulinimo
projektų nėra numatyta. Jeigu parama kvalifikacijos tobulinimui būtų numatyta kitu programavimo
laikotarpiu, savivaldybė svarstytų panašaus projekto galimybę.
Paminėtini kontekstiniai veiksniai, kurie daro įtaką Molėtų rajono savivaldybės administracijoje
įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems iš ES paramos:
- didelis savivaldybės administracijoje vykdomų projektų skaičius sukelia pakankamai didelį
krūvį darbuotojams, administruojantiems šiuos projektus, taip pat pasireiškia žmogiškųjų
išteklių trūkumas savivaldybėje;
- projektų planavimą savivaldybėje sunkina ne visam programavimo laikotarpiui, o etapais
pranešami finansavimo limitai; taip nesudaromos galimybės strategiškai planuoti ilgo
laikotarpio investicijas;
- dėl sunkumų vykdant viešuosius pirkimus užsitęsia projektų veiklų įgyvendinimas.
Ateityje planuojamas Molėtų rajono savivaldybės administracinės struktūros pertvarkymas
(planuojama įsteigti atskirą strateginio planavimo ir investicijų skyrių, taip pat viešųjų pirkimų skyrių)
siekiant didesnio efektyvumo administruojant projektus.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Molėtų rajono savivaldybės ir jos įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas įgyvendinant rajono strateginius tikslus“ reitingas pagal tris vertinimo
kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Molėtų rajono
savivaldybės ir jos
įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas
įgyvendinant rajono
strateginius tikslus“

Tinkamumas
Aukštas–vidutinis

Efektyvumas
Aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas–vidutiniškas

5 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partneris
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.1-VRM-06-V-01-001 „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės skatinimas“, vykdomas pagal priemonę „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“
Finansų ministerija
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), kurios savininkė yra
Finansų ministerija
5 882 353 Lt
61 mėn., sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 31 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Projektas „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ yra vienintelis pagal priemonę
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ įgyvendinamas projektas. Tai stambus projektas, jo
biudžetas yra 5 882 353 Lt (vidutinis ŽIPVP 4 prioriteto projektų dydis nesiekia 1 mln. Lt). Be to, šis
projektas yra vienas iš nedaugelio sisteminių ŽIPVP 4 prioriteto projektų, skirtų visoms institucijoms
centriniu ir vietos savivaldos lygmeniu. Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio nuomone, šis
projektas yra „vienas reikšmingiausių ir perspektyviausių projektų“121, finansuojamų iš ŽIPVP 4
prioriteto.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) apibrėžiama kaip viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimas, įgyvendinant viešosios infrastruktūros projektus ar teikiant viešąsias paslaugas.
ŽIPVP numatyta, jog ESF „parama galėtų būti teikiama viešojo ir privataus sektorių partnerystės
procesui vystyti, partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo procedūroms tobulinti,
standartizuoti bei metodologinei-konsultacinei pagalbai, t. y. veiklos vadovams ar gairėms,
standartinėms sutartims, galimybių studijoms, kitiems dokumentams rengti, gerai praktikai skleisti,
specialistams mokyti bei tobulinti, kitiems susijusiems veiksmams finansuoti“.
Projekto aprašyme teigiama, jog nepaisant poreikio vykdyti VPSP projektus, Lietuvoje „nėra
centralizuoto VPSP proceso valdymo, koordinavimo ir priežiūros; viešojo sektoriaus subjektai,
suinteresuoti vykdyti VPSP projektus, negauna profesionalios konsultacinės ir metodinės pagalbos“.
Svarbiausioji projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, susiję su VPSP įgyvendinimu. Kiti projekto naudos gavėjai yra šių
institucijų vadovai, taip pat viešųjų paslaugų gavėjai.
Projektas gerai atitinka LR Vyriausybės prioritetus. 2010 m. LR Vyriausybės prioritetų dokumente
buvo siekiama pradėti įgyvendinti VPSP skatinimo programą (parengti teisinę bazę, atrinkti
konkrečius projektus, sukurti užsienio investuotojams skirtą informacijos bazę). Šio dokumento
įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, jog sukurta VPSP teisinė bazė ir administracinė sistema,
patvirtinta VPSP skatinimo programa ir priemonių planas 2010–2012 m. laikotarpiui. Tačiau rodiklis
„Parinkti privatūs partneriai (investuotojai) ir įgyvendinami mažiausiai 6 konkretūs VPSP bandomieji
sveikatos apsaugos, švietimo, transporto, socialinio būsto, visuomenės apsaugos ir viešosios tvarkos
srityse projektai“ nepasiektas dėl lėtesnio negu planuota projektų įgyvendinimo.

121

Klaipėda,
„Viešasis
ir
privatusis
sektorius
pradeda
dirbti
išvien“.
<http://www.tns.lt/mediaintelligence/public/index.php?mod=main&sub=view&id=930767&fle=text&itd=OTMwNzY3fDQ5M3xmYzIxMmZiYTNhNGV
hOTU4NDdlNGI5MGRmYzcyMDQwNw%3D%3D>.
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Be to, projektas gerai atitinka VPSP koordinuojančiosios Finansų ministerijos poreikius. Šio projekto
idėja atsirado jau programuojant ESF paramą administraciniams gebėjimams 2007–2013 m.
laikotarpiu. Šiame procese dalyvavo atsakingi Finansų ministerijos tarnautojai. Projektas taip pat
padeda CPVA vykdyti teisės aktais pavestas funkcijas (teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą
koncesijų suteikimo klausimais, rengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus).
Efektyvumas
Lietuvos VPSP administracinė sistema yra panaši į atitinkamas struktūras pažangiose užsienio šalyse
(pvz., Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje), kurioms būdingas centrinis VPSP padalinys Iždo ar Finansų
departamente ir keli ekspertiniai VPSP centrai atitinkamose institucijose. Lietuvoje Finansų
ministerija atsakinga už VPSP skatinimo koordinavimą (turi rengti teisinę bazę, koordinuoti VPSP
administracinės sistemos veiklą, teikti išvadas dėl konkrečių partnerystės projektų), nors VPSP
kompetencijos centras veikia ne FM, o CPVA, kuri yra daugiafunkcinė agentūra (joje
administruojamos įvairių politikos sričių programos ir vykdomos Centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijos). 2009 m. buvo sudaryta VPSP komisija (jos veikloje dalyvauja Ministro
Pirmininko tarnybos, Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos, Teisingumo
ministerijos, Statistikos departamento, Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai). Jos tikslas
yra LR Vyriausybei teikti siūlymus dėl centrinės valdžios viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų įgyvendinimo tikslingumo. Tačiau VPSP programos įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Ūkio
ministerija, ji rengia ir (suderinusi su Finansų ministerija ir kitomis atsakingomis institucijomis)
tvirtina programos įgyvendinimo priemonių planą. 10 šios programos projektų prižiūri VšĮ „Investuok
Lietuvoje“, kurios steigėja yra Ūkio ministerija. Todėl galima teigti, jog Lietuvai būdingi du VPSP
koordinatoriai (Finansų ministerija ir Ūkio ministerija), kurių veikla kartais persidengia (pvz., 2009 m.
Ūkio ministerijos užsakymu parengta „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo
metodologija“, šios ministerijos užsakymu rengiami tipiniai VPSP dokumentai, nors panašios veiklos
taip pat vykdomos VPSP kompetencijos centre).
Finansų ministerija šį ESF finansuojamą projektą vykdo kartu su CPVA, atsakinga už projekto
viešuosius pirkimus, struktūrinio padalinio sukūrimą ir aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiniais
ištekliais, metodinių dokumentų rengimą, konsultacijų teikimą, mokymo organizavimą, kitų projekto
veiklų vykdymą, dalyvavimą projekto administravime. Šiam projektui būdingas vidinis projekto veiklų
įgyvendinimo būdas, pagal kurį CPVA sukurtas kompetencijos centras įgyvendina einamąsias veiklas.
Todėl šis projektas panašus į techninę pagalbą, kuri taip pat finansuojama iš ES struktūrinės
paramos. Projektui įgyvendinti sudarytas jo valdymo komitetas.
„Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“ yra ilgos trukmės projektas. Jo įgyvendinimas
tęsis iki 2015 m. vasario 25 d. Šiame projekte vykdomos įvairios veiklos, apimančios ir tarptautinio
bendradarbiavimo veiklas. Įgyvendinant projektą buvo parengti ar pradėti rengti įvairūs metodiniai
dokumentai (VPSP projektų vadovas, rekomendacijos VPSP projektų galimybių studijų rengimui, taip
pat rengiamos rekomendacijos dėl viešųjų pirkimų bei sutarčių vykdymo ir priežiūros
rekomendacijas), suteiktos konsultacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms (nors jų fiziniai
rezultatai nėra konkrečiai fiksuojami, pagal CPVA duomenis iki 2010 m. pabaigos buvo suteikta 11
konsultacijų), surengti mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojams (pvz., seminarai
savivaldybių, valstybės politikos sričių ir programų administratorių atstovams), taip pat vykdomos
kitos veiklos (2010 m. surengta VPSP konferencija, 2011 m. sukurta VPSP interneto svetainė ir t. t.).
Taip pat planuojama, jog įgyvendinant projektą bus perkamos paslaugos iš rinkos (pvz., paskelbtas
konkursas leidinio leidybai, planuojama pirkti studiją dėl teisinės VPSP aplinkos).
2010 m. atliktame ŽIPVP intervencijų administracinių kaštų bandomajame tyrime nebuvo duomenų
apie priemonės „VP1-4.1-VRM-06-V Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ administracinius
kaštus (nes projektai dar nebuvo įgyvendinami). Atliekant šį vertinimą įvykdyta apklausa ir atlikti
interviu rodo, jog projektui būdingas santykinai aukštas administracinis krūvis, palyginti su kitais 4
prioriteto projektais. Pvz., apklausos duomenys rodo, jog didžiausią administracinę naštą be viešųjų
pirkimų organizavimo ir vykdymo (dažniausiai pasitaikantis apklausos atsakymas) kelia ir tiesioginis
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projekto veiklų vykdymas be išorės paslaugų teikėjų. Per interviu buvo nustatyta, jog tai susiję su
dvigubu einamųjų veiklų įforminimu įgyvendinant projektą. Kitaip nei kituose ŽIPVP 4 prioriteto
projektuose, šiame projekte daugiau problemų kelia projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas ir
atsiradęs poreikis keistis paramos sutartį (taip pat atitinkamą priemonę ir projektų finansavimo
sąlygų aprašą) jau įgyvendinant projektą. Todėl nestandartiniams projektams, kurių turinys panašus į
techninę pagalbą, įgyvendinti gali būti reikalinga sukurti specifinę projektų administravimo tvarką
2014–2020 m. laikotarpiu.
Rezultatyvumas
Priemonės VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“, pagal kurią įgyvendinamas
vienas projektas, stebėsena vykdoma pagal keturis toliau išvardijamus stebėsenos rodiklius (jų
planas jau įvykdytas).
- Inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai (rodiklis bus pasiektas, inicijavus
du viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus). Jeigu bus laikoma, jog Vyriausybės
patvirtinimas reiškia projekto inicijavimą, šis gana kuklus rodiklis pasiektas, nes jau trys VPSP
projektai buvo patvirtinti (iš šešių projektų, kuriuos buvo planuojama įgyvendinti jau
2010 m.);
- Patobulinti esamieji ir (ar) parengti nauji teisės aktai, kuriais reglamentuojamas ir plėtojamas
viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesas valstybėje (rodiklis bus pasiektas vykdant
projektą patobulinus ir (ar) parengus septynių teisės aktų projektus). VPSP reglamentuojama
keliais įstatymais (ypač Investicijų ir Koncesijų įstatymu, kurie buvo patikslinti), taip pat
teisės aktais buvo patvirtinta VPSP programa, priemonių planas, projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės, atrankos kriterijai, taisyklės dėl informacijos teikimo apie vykdomus
projektus ir t. t. Todėl galima teigti, jos šio rodiklio planas įvykdytas.
- Atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo ir privataus sektorių
subjektams, nustatant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus, įsteigimas (toks
padalinys CPVA pradėjo veiklą 2010 m. kovo mėn.).
- Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai, įgiję žinių ir gebėjimų plėtoti viešojo ir privataus
sektorių partnerystės procesą valstybėje, parengti ir įgyvendinti (planuota išmokyti 15 valstybės
institucijų ir įstaigų darbuotojų). Šio rodiklio, kurio planuota reikšmė buvo pernelyg kukli,
planas jau viršytas (iš viso planuojama surengti 18 val. trukmės mokymus 130 žmonių).
Tačiau taip pat naudinga įvertinti šio projekto naudą VPSP įgyvendinimui Lietuvoje. Užsienio šalių
pavyzdžiai rodo, jog siekiant sėkmingai įgyvendinti VPSP politiką reikalingas tinkamas strateginis ir
teisinis pagrindas, aktyvus politinis palaikymas, tinkama VPSP administracinė sistema (ypač už VPSP
atsakingas padalinys), taip pat pakankami už VPSP projektus atsakingų institucijų darbuotojų
gebėjimai, kurie gali stiprinami būti naudojant metodinius dokumentus arba naudojantis
konsultavimo ir mokymo paslaugomis. Tai padeda užtikrinti sklandų VPSP projektų procesą visuose
etapuose (projektų identifikavimas, viešieji pirkimai, įgyvendinimo kontrolė). Projektas „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės skatinimas“ leido sukurti VPSP kompetencijos centrą CPVA, kuriame
dirba trys Lietuvos darbuotojai (tai pat Jungtinės Karalystės ekspertai). Įgyvendinant projektą
pradėta kurti VPSP skatinimo sistema, turinti užtikrinti kokybišką tikslinės grupės poreikių tenkinimą
per metodinės-konsultacinės pagalbos teikimą bei gerosios praktikos sklaidą.
Tikimasi, jog šis projektas prisidės prie Lietuvos ekonominės plėtros, viešųjų paslaugų kokybės ir
prieinamumo tobulinimo, bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis grupėmis, bet tai priklauso nuo
sėkmingo VPSP projektų įgyvendinimo. Naujus VPSP projektus gali padėti inicijuoti geresnės
kompetencijos: pasak R. Palaičio, „turėdamas pakankamai žinių, viešasis sektorius inicijuos
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projektus, kurių įgyvendinimo nebuvo galimybės finansuoti iš valstybės biudžeto“122. Be to, VPSP
kompetencijos centras ir jo vykdoma veikla gali padėti užkirsti kelią nesėkmingiems VPSP projektams
ir taip apsaugoti viešąjį interesą. Sėkmingam VPSP projektų įgyvendinimui be specifinių VPSP žinių
reikalingos ir kitos kompetencijos – politikos analizės (pvz., viešųjų ar administracinių paslaugų
poreikio prognozavimo) ar į rezultatus nukreipto valdymo (pvz., šių paslaugų standartų ar rezultatų
nustatymas), o jos Lietuvos viešojo valdymo sistemoje yra nepakankamos.
Nors šis projektas tiesiogiai susijęs su VPSP administracinės sistemos funkcionavimu, jo indėlis yra
nepakankamas įgyvendinant VPSP skatinimo programą, kurią koordinuoja Ūkio ministerija. Trys
bandomieji šios programos projektai (už juos atsakingos Teisingumo, Susisiekimo, Vidaus reikalų
ministerijos), patvirtinti Vyriausybės, rengiami įgyvendinti (vyksta viešųjų pirkimų dokumentų
rengimas). Palangos aplinkkelio projekto (aplinkkelio tiesimas, sankryžos rekonstrukcija ir jų
eksploatacinė priežiūra) konkursą planuojama skelbti jau 2011 m., tačiau tai nėra tipinis VPSP
projektas, kurį įgyvendinant galima išnaudoti partnerystės privalumus. Norint VPSP projektuose
numatyti paslaugų teikimą (ne tik viešosios infrastruktūros plėtrą), reikalingi įvairių teisės aktų
pakeitimai skirtingose valstybės politikos srityse (pvz., dėl paslaugų teikimo įkalinimo įstaigose). Dėl
10 projektų, kuriuos prižiūri VšĮ „Investuok Lietuvoje“, rengiamos galimybių studijos (finansuojamos
iš Ūkio ministerijos lėšų, skirtų iš Privatizavimo fondo).
Atsižvelgiant į ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius VPSP srityje siūloma nagrinėti galimybę
centralizuoti VPSP koordinavimą Lietuvoje (paskiriant vieną ministeriją, koordinuojančią VPSP ir jos
programą), atitinkamai optimizuoti VPSP programos ir kitų VPSP projektų įgyvendinimą, juos
integruojant į bendrą biudžeto (investicijų) valdymo procesą Lietuvoje. Tai sudarytų sąlygas geriau
išnaudoti ESF paramos galimybes VPSP srityje, pavyzdžiui, rengiant VPSP projektus įgyvendinimui
(galimybių studijas, pirkimų dokumentus ir t. t.) ar įgyvendinant pavyzdinius projektus centralizuotu
būdu.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“
reitingas pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės skatinimas”

Tinkamumas

Efektyvumas

Rezultatyvumas

Labai aukštas

Aukštas

Aukštas–vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagal skalę „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Klaipėda, „Viešasis ir privatusis sektorius pradeda dirbti išvien“, <http://www.tns.lt/mediaintelligence/public/index.php?mod=main&sub=view&id=930767&fle=text&itd=OTMwNzY3fDQ5M3xmYzIxMmZiYT
NhNGVhOTU4NDdlNGI5MGRmYzcyMDQwNw%3D%3D>.
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6 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partnerės

Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas
VP1-4.1-VRM-07-V-01-001
„Partnerystės
tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant
integruotą jaunimo politiką“, vykdomas pagal priemonę
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas“
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (JRD)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; Šiaulių miesto
savivaldybės administracija; Jonavos rajono savivaldybės
administracija; Skuodo rajono savivaldybės administracija; Telšių
rajono savivaldybės administracija; Lazdijų rajono savivaldybės
administracija; Kelmės rajono savivaldybės administracija
3 278 108, 321 Lt
36 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. gegužės 29 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Jaunimo politikos departamento (JPD) paskirtis yra dalyvauti įgyvendinant Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos formuojamą jaunimo politiką. Svarbiausi veiklos tikslai:
– rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
– analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę
Lietuvoje;
– koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
JRD šiuo metu vykdo du projektus pagal ŽIPVP 4 prioritetą: vertinamą projektą „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ ir vėliau
prasidėjusį projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kuris tęsia dalį pirmojo projekto veiklų.
Projektas „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant
integruotą jaunimo politiką“ prisideda prie integruotos jaunimo politikos (JP) įgyvendinimo tikslų.
Projekto aprašyme buvo įvardytos didžiausios problemos, susijusios su jaunimo politika: nevykdomi
sistemingi tyrimai apie jaunimą; neišplėtota JP savivaldybėse kokybės vertinimo sistema; nesukurtas
mechanizmas, galintis užtikrinti tikslingą valstybės skiriamų lėšų NVO įsisavinimą; nevykdomos
nuoseklios veiklos, leidžiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bendradarbiauti
su valstybiniu sektoriumi; mažai praktinių integruotos JP įgyvendinimo modelių; trūksta pavyzdžių,
kaip efektyviai bendradarbiauti valstybiniam ir nevyriausybiniam sektoriams. Taigi įgyvendinant
projektą buvo numatyta vykdyti veiklas, kurios užtikrintų sistemingą jaunimo situacijos stebėseną;
diegtų JP kokybės vertinimo mechanizmus; leistų jaunimo NVO tapti valstybinio sektoriaus partnere;
įdiegtų geriausius bendradarbiavimo principus; išbandytų įvairias darbo su jaunimu formas; įdiegtų
jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą.
Projektas yra stambus (didelės apimties, biudžeto ir ilgos trukmės), palyginti su pagal ŽIPVP 4
prioritetą vykdomų projektų vidurkiu. Projekto tikslai: 1) stiprinti valstybinį sektorių, dirbantį su
jaunimu; 2) stiprinti nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu; 3) kurti, skatinti ir stiprinti
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo formas. įgyvendinant projektą nacionaliniu
lygmeniu rengiamos metodikos, tyrimai, analizės, vertinimai, koncepcijos, rekomendacijos, mokymo
programos, jaunimo politikos įgyvendinimą tobulinančios sistemos, įvairūs renginiai. Projekto
tikslinės grupės: 1) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir kiti
darbuotojai, dirbantys jaunimo politikos srityje; 2) jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
darbuotojai ir nariai; 3) savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariai.
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Projektas gerai atitinka JRD poreikius, įgyvendinat jam pavestas funkcijas. Projekto idėja gimė iš JRD
vykdomos veiklos, remiantis bendradarbiavimo patirtimi su savivaldybėmis ir užsienio partneriais.
Buvo nustatytos vyraujančios problemos JP srityje, išsiaiškinti esami poreikiai ir atsižvelgiant į tai
apibrėžtas projekto turinys. Be to, projektas gerai atitinka savivaldybių poreikius – daugelis
savivaldybių siekė būti paskirtos projekto partnerėmis (jomis buvo paskirtos 7 miestų ar rajonų
savivaldybių administracijos).
Efektyvumas
Viena svarbiausių rizikų, susijusių su projekto koordinavimu ir administravimu, yra didelė darbuotojų
kaita JRD. Įgyvendinant projektą pasikeitė jau trečia projekto koordinatorė, o tai sukelia sunkumų
efektyviai koordinuojant projektą, nes naujam žmogui reikia laiko išsamiai susipažinti su projekto
turiniu.
Prieš įgyvendinant projektą buvo priimtas sprendimas projektui administruoti nesamdyti atskiro
asmens, bet paskirstyti šias pareigas nuolatiniams institucijos darbuotojams (keletui žmonių buvo
paskirta po dalį etato šiam projektui įgyvendinti). Vis dėlto toks sprendimas nepasiteisino, nes
nuolatiniai JRD darbuotojai vykdo daug kitų funkcijų, todėl šio projekto administravimui ir
koordinavimui ne visuomet pakanka laiko. Kita problema susijusi su šio projekto partneriais – didelis
jų skaičius sunkina projekto administravimą. Tai ypač aktualu tvarkant finansinius projekto
klausimus – ilgai užtrunka klausimų, informacijos tikslinimas ir derinimas su projekto partneriais. Be
to, darbuotojų kaitos ir darbo krūvio problema būdinga ir projektų partnerių institucijose, o tai daro
neigiamą įtaką projekto įgyvendinimo efektyvumui, stabdo kai kurių veiklų įgyvendinimą. JRD,
remdamasis vertinamo projekto patirtimi ir vykdydamas vėlesnį projektą („Integruotos jaunimo
politikos plėtra“), jam administruoti įdarbino vieną atsakingą asmenį, taip pat pasirinko mažiau
partnerių – keturis. Toks sprendimas palengvina projekto koordinavimą ir administravimą.
Projekto veiklas įgyvendina daugiausia viešųjų pirkimų būdu pasirinkti išorės paslaugų teikėjai.
Projekto vykdytojas prie veiklų įgyvendinimo prisideda komentuodamas parengtus dokumentus ir
dėl jų teikdamas pastabas, sudarydamas sąlygas paslaugų teikėjams įgyvendinti veiklas. Iki šio
projekto įgyvendinimo JRD neturėjo didelės viešųjų pirkimų vykdymo patirties, tad projektas buvo
išmėginimas institucijos darbuotojams organizuojant šiuos pirkimus. Ypač trūko techninių
specifikacijų jaunimo politikos srityje rengimo patirties ir šios srities specialistų. Paminėtina, jog
projekto metu yra vykdoma daug atskirų smulkių pirkimų skirtingoms projekto veikloms įgyvendinti,
o ne vienas ar keli stambūs pirkimai kaip kitų stambių projektų atveju. Viena vertus, tai vertintina
teigiamai, nes tokiu būdu paslaugų teikimas nėra sutelkiamas vienam ar keliems stambiems
dalyviams, bet išskaidomas į dalis. Taip pat sumažėja rizika, kad dėl vieno didelio užsitęsusio pirkimo
vėluos viso projekto įgyvendinimas. Kita vertus, kai susijusias veiklas įgyvendina skirtingi paslaugų
teikėjai (pvz., vienas paslaugų teikėjas rengia atitinkamą dokumentą, o kitas jį išbando), tai rodo
projekto sisteminio koordinavimo trūkumą.
Rezultatyvumas
Atliekamo vertinimo metu, jau yra pasiekta dauguma numatytų projekto fizinių veiklos rodiklių. Nors
kai kurių veiklų įgyvendinimas vėlavo ar vėluoja, visus rezultatus numatoma pasiekti iki projekto
pabaigos. Buvo nustatyti tokie projekto stebėsenos rodikliai:
• produkto rodikliai – atlikti jaunimo bendradarbiavimo situacijos tyrimai (siekiama reikšmė – 7) ir
plėtojant bendradarbiavimą, jaunimo politiką skatinantys renginiai (siekiama reikšmė – 17);
• rezultato rodiklis – jaunimo organizacijos, gavusios paramą stiprinti jų veiklai (siekiama reikšmė –
12).
Projekto aprašyme teigta, jog fizinis produktų tęstinumas bus užtikrintas parengus metodinius
leidinius, kurie bus išplatinti visose savivaldybėse, su jaunimo reikalais susijusioms organizacijoms ir
institucijoms, taip pat, jog parengtos metodikos bus pristatomos per tiesioginius susitikimus,
organizuojant mokymus, kaip dirbti pagal parengtas metodikas. Taigi ilgalaikių dokumentų rengimas
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šio projekto įgyvendinimo laiku vertintinas kaip teigiamas veiksnys projekto rezultatų tęstinumui
ateityje. Vis dėlto ne visų parengtų metodinių dokumentų turinio kokybė vertintina kaip aukšta (pvz.,
jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodika neatitinka tokio tipo
dokumentams keliamų reikalavimų). Tai gali būti susiję su tuo, jog nėra pakankama kompetentingų
išorės paslaugų teikėjų pasiūla rinkoje, taip pat trūksta teikiamų išorės paslaugų kokybės kontrolės.
Projekto pabaigoje numatoma atlikti projektų metų įgyvendintų veiklų įvertinimą. Pasiteisinusias
veiklas numatoma vykdyti ir kitose šalies savivaldybėse parengus naują projektą.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ reitingas pagal tris vertinimo kriterijus
(tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Partnerystės
tarp
valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių
skatinimas
įgyvendinant
integruotą
jaunimo politiką“

Tinkamumas
Labai aukštas–aukštas

Efektyvumas
Aukštas–vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagal skalę „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“
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Rezultatyvumas
Aukštas–vidutiniškas

7 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas
VP1-4.2-VRM-02-R-21-007
„Kauno
rajono
kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo
studija ir savivaldybės 2010–2012 m. Strateginio veiklos plano
parengimas“, vykdomas pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai /
trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
Kauno rajono savivaldybės administracija
242 400 Lt
12 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 26 d.
Baigtas įgyvendinti

Tinkamumas
Pagrindinis Kauno rajono savivaldybės ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas buvo 2007 m.
(sprendimu Nr. TS-114 ) patvirtinta Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo
strategija 2007–2013. Jos pagrindinis tikslas – septyneriems metams numatyti veiksmus, gerinančius
gyvenimo ir veiklos kokybę bei mažinančius socialinius skirtumus tarp įvairių socialinių grupių.
Savivaldybės veiklos vidutinės trukmės planavimo dokumentas buvo 2009 m. (sprendimu Nr. TS-39)
patvirtintas pirmasis Kauno rajono savivaldybės 2009–2011 metų strateginis veiklos planas (taip pat
sprendimu Nr. TS-38 buvo patvirtintas pirmasis biudžetas pagal programas).
Kauno rajono savivaldybėje yra parengti, nuolatos rengiami ar atnaujinami įvairūs rajono kompleksinės
plėtros dokumentai – ilgalaikės plėtros strateginis planas, teritorinio planavimo dokumentai,
sektorinės studijos, vykdomi investiciniai projektai ir programos aplinkosaugos, ekonominės ir
socialinės plėtros, teritorijų plėtros srityse. Vis dėlto trūko atskirų sričių dokumentų tarpusavio ryšio ir
sąveikos, stebėsenos sistemų suderinamumo, lankstaus ir operatyvaus dokumentų valdymo, plėtros
problemų nustatymo laiku, trikdžių šalinimo ir reikiamų priemonių numatymo.
Dėl išvardytų priežasčių buvo nuspręsta, jog reikia atlikti išsamią šių dokumentų ir jų valdymo analizę,
įvertinti ir apibendrinti subalansuotos plėtros problemas ir galimybes, numatyti reikalingas papildomas
priemones, parengti rekomendacijas bei veiksmų planą, kaip kompleksiškai tobulinti plėtros
dokumentų valdymą. Be to, kilus poreikiui atnaujinti strateginį veiklos planą buvo susidurta su
problema, jog savivaldybės darbuotojams (įskaitant seniūnijų atstovus) trūko žinių ir patirties, kaip
tinkamai rengti tokio tipo dokumentus.
Įgyvendinant projektą „Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo
studija ir savivaldybės 2010–2012 m. Strateginio veiklos plano parengimas“ buvo rengiami du
dokumentai:
- studija „Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų analizė ir jų valdymo įvertinimas“;
- Savivaldybės 2010–2012m. strateginis veiklos planas.
Įgyvendinant projektą rengtos studijos tikslas buvo išnagrinėti Kauno rajono kompleksinės plėtros
dokumentus ir nustatyti jų suderinamumą bei pasiūlyti priemones dėl ilgalaikio strateginio
planavimo proceso bei savivaldybės strateginio plano tobulinimo. Buvo surinkti ir susisteminti
svarbiausi Kauno rajono strateginiai dokumentai – Kauno apskrities bendrasis planas, Kauno regiono
plėtros planas iki 2020 m, Kauno regiono turizmo plėtros strategija 2007–2013 metams, Kauno
rajono bendrasis planas, Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija
2007–2013, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007–2011 metų veiklos programa bei Kauno rajono
savivaldybės 2009–2011 m. strateginis veiklos planas (įskaitant 2010 m. atnaujintą jo variantą) ir
savivaldybės programos.
Studijoje atlikta analizė parodė, kad pagrindinis Kauno rajono savivaldybės plėtros strateginis
dokumentas nėra gerai suderintas su kitais strateginiais Kauno rajono ir Kauno regiono strateginiais
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dokumentais. Be to, dėl didelio strateginių dokumentų skaičiaus atskiri strateginiai dokumentai
įvairiu laipsniu dubliuoja vieni kitus ar atskiromis nuostatomis prieštarauja vieni kitiems, todėl
atsiranda planuojamos vykdyti veiklos nesuderinamumas. Atliktoje studijoje buvo pateiktos
rekomendacijos ir pasiūlymai, kaip tobulinti ilgalaikį strateginį planavimą Kauno rajono
savivaldybėje. Anot už projektą atsakingo asmens, parengta studija buvo labai naudingas
dokumentas projekto tikslinei grupei. Be ES paramos, toks dokumentas nebūtų parengtas vien
savivaldybės lėšomis.
Efektyvumas

Paslaugas teikė viešųjų pirkimų būdu pasirinktas paslaugų teikėjas. Anot už projektą atsakingo
asmens, įgyvendinat projektą buvo aktyviai bendradarbiaujama su paslaugų teikėju. Studija buvo
rengiama keliais etapais – paslaugų teikėjas projekto vykdytojui dokumentą teikė dalimis. Projekto
vykdytojas tikrino parengtas atitinkamas studijos dalis, teikė savo pastabas ir siūlymus. Taigi projekto
vykdytojas buvo pakankamai aktyviai įsitraukęs į projekto veiklų įgyvendinimą.
Be to, įgyvendinant projektą buvo rengiami aptariamieji seminarai. Juose paslaugų teikėjas teikė
konsultacijas projekto tikslinei grupei dėl strateginio plėtros plano, jo programų atnaujinimo. Anot
už projektą atsakingo asmens, tokios konsultacijos buvo labai naudingos, nes padėjo mažai
strateginių dokumentų rengimo patirties turintiems savivaldybės darbuotojams (ypač seniūnijų
atstovams) sustiprinti gebėjimus šioje srityje.
Vienas probleminių aspektų įgyvendinant sutartį buvo itin ilgai užtrukęs ir vėlavęs projekto
finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymas. Kaip minėta, projekto veiklos buvo pradėtos
vykdyti dar 2009 m. gegužės mėn., o projekto sutartis pasirašyta tik 2010 m. sausio mėn. Tai sukėlė
tam tikrų sunkumų, nes buvo įvykdyti viešieji pirkimai ir uždelsta atsiskaityti su paslaugų teikėjais.
Kitų esminių rizikų įgyvendinant projektą nebuvo nustatyta.
Rezultatyvumas

Projekto stebėsenai buvo numatytas vienas produkto rodiklis – „parengti ir (ar) atnaujinti
savivaldybių plėtros strateginiai planai“ (siekiama reikšmė – 1). Savivaldybės 2010–2012 m.
strateginis veiklos planas buvo pradėtas rengti 2009 m. birželio mėn. ir baigtas 2010 m. vasario mėn.
Šis trumpo laikotarpio dokumentas buvo parengtas ir patvirtintas savivaldybės taryboje 2010 m.
vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-39. Studija pradėta rengti 2009 m. gegužės mėn. ir baigta 2010 m.
birželio mėn. (savivaldybės taryboje studija tvirtinama nebuvo). Remiantis studijos
rekomendacijomis buvo atnaujintas Kauno rajono savivaldybės strateginis plėtros planas (2010 m.
spalio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-385), tad projekto stebėsenos
rodiklis buvo sėkmingai pasiektas.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų
valdymo įvertinimo studija ir savivaldybės 2010–2012 m. strateginio veiklos plano parengimas“
reitingas pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Kauno rajono kompleksinės plėtros
dokumentų ir jų valdymo įvertinimo
studija ir savivaldybės 2010–2012 m.
strateginio veiklos plano parengimas“

Tinkamumas
Aukštas

Efektyvumas
Aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

8 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.2-VRM-03-V-01-041 „Jonavos rajono savivaldybės
administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“,
įgyvendinamas pagal priemonę „Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas“
Jonavos savivaldybės administracija
1 721 392, 50 Lt
13 mėn., sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. birželio 16 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Priemonės „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“, pagal kurią įgyvendinamas
vertinamas projektas, tikslas yra tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo
administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą. ŽIPVP buvo numatyta įdiegti arba
tobulinti strateginio planavimo sistemas visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau dėl apskaitos reformos
įgyvendinimo ir sprendimo kiekvienoje savivaldybėje įgyvendinti atskirus finansų valdymo ir
apskaitos projektus daugiausia priemonės lėšų buvo skirta finansinio valdymo ir apskaitos sistemoms
diegti.
Projektas gerai atitiko Jonavos rajono savivaldybės poreikius. Projektas labiausiai susijęs su apskaitos
reforma, pagal kurios standartus ir bendrąjį sąskaitų planą visi viešojo sektoriaus subjektai turi
tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas nuo 2010 m. sausio 1 d. Be finansų valdymo ir
apskaitos informacinės sistemos, kuri buvo reikalinga pereinant prie naujų apskaitos standartų, jame
buvo numatytos strateginio planavimo ir personalo valdymo informacinės sistemos.
Projektas taip pat aktualus sprendžiant strateginio planavimo problemas (paraiškoje nurodytos
dokumentų analizės, trumpalaikio ir ilgalaikio planavimo tarpusavio integracijos problemos, tikslų,
priemonių, rezultatų atotrūkis, „rankinis“ darbas). 2004 m. buvo parengtas Jonavos rajono
savivaldybės plėtros iki 2015 m. strateginis planas, o pagal kitą ŽIPVP 4 prioriteto projektą „Jonavos
rajono ilgalaikio strateginio plėtros ir trumpalaikio veiklos plano parengimas“ buvo parengtas
Jonavos rajono ilgalaikis strateginis plėtros planas iki 2021 m. Be to, Jonavos rajono savivaldybė
įgyvendina savivaldybės strateginio plėtros plano programas trejiems metams, strateginius veiklos
planus, metinį biudžetą (tai yra trumpalaikiai dokumentai). Todėl galima teigti, jog šioje
savivaldybėje sudaryta gana sudėtinga strateginio planavimo ir programinio (trejų metų) biudžeto
valdymo sistema, kuriai valdyti reikalinga strateginio planavimo sistema.
Projektas „Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo
gerinimas“ yra stambus projektas, jo biudžetas yra 1 721 392,5 Lt. Tai taip pat ambicingas projektas,
turint galvoje plačią projekto apimtį ir gana žemą projekto vykdytojo brandą. Nors rajono
savivaldybė įgyvendina apie 40 įvairių projektų, iki šio projekto įgyvendinimo pradžios ji neturėjo
jokios patirties taikant veiklos valdymo sistemas ir priemones.
Efektyvumas
Projektui įgyvendinti buvo numatyta sudaryti projekto valdymo komandą, kurią sudarytų įvairūs
darbuotojai (projekto vadovas, projekto finansininkas, projekto IT specialistas, projekto
koordinatorius, projekto viešųjų pirkimų specialistas ir personalo valdymo sistemos specialistai).
Projekto administravimui būdinga fragmentuota atsakomybė (projektą koordinuoja Strateginio
planavimo ir investicijų skyrius, kurio atstovas yra projekto asmuo ryšiams, projekto vadovas
atstovauja Centralizuotam biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui, taip pat projekto
administravime dalyvauja administravimo paslaugų teikėjas). Nors tai trijų skirtingų informacinių
sistemų diegimą apimantis IT projektas, kurį įgyvendinant kilo daug rizikų (pvz., paslaugų teikėjo
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nukrypimai nuo pradinio projekto plano ir (ar) terminų; nepakankamas organizacijos ir paslaugų
teikėjo bendradarbiavimas), projekto rizikos valdymo planas nebuvo sudarytas.
Kaip ir kitiems priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“ projektams (žr. bendrąją ataskaitos dalį), šiam projektui būdingos viešųjų pirkimų
problemos. Pirkimas „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei
centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo,
apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimas“ buvo paskelbtas 2009 m. pabaigoje.
Tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą
(atsižvelgiant į vieno rinkos dalyvio pretenziją dėl informacijos nepateikimo pakeitus pirkimo
nuostatas), 2010 m. pradžioje Jonavos rajono savivaldybės administracija turėjo pakeisti pirkimo
dokumentų nuostatas.
Projekto biudžetas buvo sudaromas atsižvelgiant į potencialių paslaugų teikėjų komercinius
siūlymus, nors kiti projektų vykdytojai biudžetui sudaryti naudoja platesnes rinkos dalyvių apklausas.
Remiantis kelių panašių savivaldybių projektų paslaugų sutartimis, vienos finansų valdymo sistemos
diegimo kaina rinkoje siekia apie 400 000 Lt. Todėl Jonavos rajono administracijos finansų valdymo
sistema pagal savo vertę (575 960 Lt) buvo brangesnė už panašias paslaugas rinkoje. Strateginio
planavimo informacinės sistemos vertė (319 440 Lt) atitinka rinkos kainas. Pirkime dalyvavo trys
paslaugų teikėjai, iš kurių vienas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Ekonominio naudingumo būdu
atrinkus geriausią siūlymą su informacinių technologijų įmone buvo sudaryta sutartis už 1 379
400 Lt.
Projekto aprašyme buvo suplanuota 10 mėnesių projekto trukmė, bet ji buvo nepakankama projekto
rezultatams pasiekti, nes projekto veiklos, už kurias atsakingas pagrindinis projekto paslaugų
teikėjas, buvo lėtai vykdomos. Įgyvendinant projektą tris kartus buvo pakeista paramos sutartis (iš
kurių vienas keitimas buvo esminis). Nors pagal projektą iki 2011 m. gegužės mėn. buvo panaudota
apie 70 proc. visų lėšų ir projektas turėjo būti užbaigtas iki 2011 m. birželio 1 d., visos informacinės
sistemos dar nėra baigtos kurti dėl vėlavimo teikiant paslaugas ir per sistemų bandymą nustatytų
klaidų. Nors buvo planuojama sukurti integruotas informacines sistemas, projekto vertinimo metu
savivaldybės darbuotojai negalėjo įvertinti, kiek naujos sistemos „susikalba“. Įgyvendinant projektą
buvo surengti mokymai, skirti trijų informacinių sistemų vartotojams. Vykdant projektą naudojamos
standartinės viešinimo priemonės (viešinimas internete, projekto reklama), nors šis projektas susijęs
su pokyčiais organizacijoje, kuriuos galima skatinti naudojant kitas viešinimo priemones (įvairius
renginius, kitą informacijos sklaidą).
Pagrindinio projekto paslaugų teikėjo veikla vertinama tik vidutiniškai. Pavyzdžiui, finansų valdymo ir
apskaitos srityje paslaugų teikėjas siūlė privataus sektoriaus informacinį sprendimą, kuris
įgyvendinant projektą buvo pritaikomas prie naujų viešojo sektoriaus standartų. Nors vykdant
projektą buvo išmokyta daug savivaldybės darbuotojų finansų valdymo srityje, Finansų ministerijos
organizuoti mokymai šioje srityje buvo kokybiškesni dėl aukštesnės lektorių kompetencijos. Projekto
administravimo paslaugų kokybė vertinama irgi vidutiniškai dėl to, kad projekto dokumentai
neatitiko ESFA reikalavimų. Projekto administravimo paslaugų teikėjas dalyvavo kontroliuojant
informacinių sistemų diegimą, nors būtų labiau pasiteisinęs savivaldybės IT specialistų dalyvavimas
šioje srityje.
Rezultatyvumas
Pagal projektą turėjo būti įdiegtos trys informacinės sistemos, išmokyta 120 asmenų (šio stebėsenos
rodiklio reikšmė buvo sumažinta dėl nepakankamo tikslinės grupės dalyvių skaičiaus). Nors projekto
stebėsenos rodiklių ataskaitoje numatyta, jog dvi sistemos jau įdiegtos, iš tikrųjų nė viena sistema
nėra baigta diegti. Iki 2011 m. daugiausia dalyvių buvo išmokyta pagal temą „Naujų viešojo
sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartų taikymas“, kuri susijusi su finansų valdymo ir
apskaitos sistemos naudojimu. Projektas prisideda prie darbuotojų gebėjimų rengti strateginius
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dokumentus ir (ar) finansines ataskaitas, valdyti procesus, taip pat organizuoti ir vykdyti viešuosius
pirkimus.
Įgyvendinant projektą Jonavos rajono savivaldybėje įvyko tam tikri organizaciniai ir procedūriniai
pokyčiai. Svarbiausias pokytis buvo apskaitos centralizavimas 2010 m. – buvo sukurta centralizuota
buhalterija, atliekanti visų Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą
(inovacija vietos savivaldos lygmeniu). Įgyvendinant šią reformą beveik du kartus sumažėjo atsakingų
darbuotojų skaičius (nuo 37 iki 20). Be to, palyginti su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, ši savivaldybė
gana sėkmingai dalyvauja rengiant finansines ataskaitas pagal naujus reikalavimus. Nepaisant didelių
pastangų pereinant prie naujos apskaitos sistemos, šios reformos naudai pasireikšti reikia daugiau
laiko: 2010 m. finansinės ataskaitos dar nėra tikslios, o siekiant efektyvesnio finansinių sprendimų
priėmimo papildomai reikalingos geresnės vadovų žinios. Dideli pokyčiai reikalingi strateginio
planavimo srityje. Jie susiję su naujos strateginio valdymo tvarkos patvirtinimu (remiantis parengta
strateginio veiklos planavimo ir valdymo proceso metodika) ar vertinimo kriterijų sudarymu ir
taikymu (pvz., vertinimo kriterijų katalogo parengimu). Neįvykus šiems pokyčiams, strateginio
planavimo sistemos galimybės ir atitinkamos informacinės sistemos funkcionalumai nebus
išnaudojami.
Kitaip nei finansų valdymo ir apskaitos bei personalo administravimo srityse, kurios reglamentuotos
atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, strateginio planavimo srityje savivaldybėms nėra
taikomos planavimo, stebėsenos ir atsiskaitymo tvarkos (pvz., savivaldybės pritaikė joms
neprivalomos Strateginio planavimo metodikos nuostatas). Pavyzdžiui, Jonavos rajono savivaldybėje
prieš diegiant strateginio planavimo sistemą atlikta esamos situacijos analizė, o atsižvelgiant į
Strateginio planavimo metodiką parengta Strateginio veiklos planavimo ir veiklos valdymo modelio
metodika. Tačiau vadovaujantis centrinės valdžios strateginio valdymo sistemos pokyčiais ir gerąja
savivaldybių praktika, būtų tikslinga sukurti bendrą Lietuvos savivaldybėms pritaikytą strateginio
valdymo metodiką (apimančią tiek planavimą, tiek stebėseną ir atsiskaitymą), kuri leistų
veiksmingiau kurti vertinimo kriterijų sistemas, taikyti strateginio valdymo tvarkas ir diegti
informacinius sprendimus vietos lygmeniu .
Paslaugų teikėjas pagal sutartį turi užtikrinti informacinių sistemų priežiūrą garantiniu laikotarpiu, o
eksploatacinės ir kitos išlaidos bus dengiamos iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos lėšų.
Projekto vykdytojo atstovai pripažįsta, jog dėl panašių savivaldybių funkcijų finansų valdymo ir
apskaitos srityje būtų buvę efektyviau kurti vieną centralizuotą informacinį sprendimą visoms
savivaldybėms. Informacinių sprendimų fragmentacija didina ne tik jų kūrimo, bet ir vėlesnio
palaikymo ar tolesnės plėtros išlaidas, įskaitant poreikį jas derinti tarpusavyje. Pavyzdžiui, Jonavos
rajono savivaldybėje be galimo poreikio tobulinti naujas informacines sistemas po projekto
įgyvendinimo bus poreikis jas suderinti su esama dokumentų valdymo sistema, taip pat centrinės
valdžios informaciniais sprendimais (pvz., Valstybės tarnybos departamento prie VRM sistemomis,
kurios savivaldybėje dubliuojasi su personalo administravimo informacine sistema, ar Finansų
ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema). Todėl
planuojant būsimąją ESF paramą aktualus bendros (tarpinstitucinės) informacinių sprendimų plėtros
vizijos suformulavimas (jis taptų bendros administracinių gebėjimų stiprinimo strategijos dalimi),
taip pat kitos bendradarbiavimo priemonės, siekiant išvengti informacinių sprendimų
fragmentacijos.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus
administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ reitingas pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas,
efektyvumas, rezultatyvumas).

„Jonavos
rajono
savivaldybės
administracijos vidaus administravimo ir
veiklos valdymo gerinimas“

Tinkamumas
Labai aukštas–
aukštas

Efektyvumas
Vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas–
vidutiniškas

9 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.2-VRM-04-R-21-001 „Birštono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano rengimas“, vykdomas pagal priemonę
„Teritorijų planavimas“
Birštono savivaldybės administracija
549 000 Lt
7 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. gruodžio 31 d.
Baigtas įgyvendinti

Tinkamumas
Įgyvendinant šį projektą buvo rengiamas Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (toliau –
BP), taip pat vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas. Abu
dokumentai yra privalomi pagal LR įstatymus. Teritorijos bendrasis planas yra pagrindinis
dokumentas planuojant savivaldybės perspektyvas ir numatant veiklos strategijas. Šio projekto
paraiškoje teigta, jog be teritorijos bendrojo plano Birštonas nesugebėtų būti patrauklus nei
investuotojams, nei Birštono savivaldybės, nei visos Lietuvos gyventojams. Taigi šio projekto
tinkamumas yra didelis, nes ESF lėšos padėjo paspartinti teritorijų planavimo procesus Birštono
savivaldybėje. Anot savivaldybės atstovo, parama šioje srityje yra labai tikslinga – ji suteikia pagrindą
tolesniam infrastruktūros plėtojimui šioje teritorijoje.
Efektyvumas
Pirmieji žingsniai dėl bendrojo plano rengimo buvo žengti dar 2007 m., tad teikiant šio projekto
paraišką jau buvo įvykdytas viešasis pirkimas (pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB
„Urbanistika“), vyko bendrojo plano sprendinių derinimas. Taigi įgyvendinant šį projektą nebuvo
susidurta su didesnėmis problemomis.
Projekto vykdytojas paslaugų teikėjo darbą vertina labai gerai – darbai buvo atlikti kvalifikuotai ir
profesionaliai. Be to, anot projekto atstovo, šis paslaugų teikėjas vertinamas kaip vienas geriausių
Lietuvoje šioje srityje. Apskritai, anot Birštono savivaldybės administracijos atstovų, Lietuvoje yra tik
kelios įmonės, teikiančios aukštos kokybės teritorijų planavimo dokumentų (ypač bendrųjų planų)
rengimo paslaugas. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus susiduriama su
kvalifikuotų paslaugų teikėjų trūkumu, ypač jeigu nustatomi didesni kvalifikaciniai reikalavimai
tiekėjams. Dėl tos priežasties konkursų dokumentuose nustatomi žemesni kvalifikaciniai reikalavimai
paslaugų teikėjams, tačiau tuomet nuperkamos ne itin kokybiškos paslaugos, o dėl to nukenčia
rengiamų dokumentų kokybė. Be to, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, kvalifikuoti
paslaugų teikėjai dėl kainos nekonkuruoja.
Anot savivaldybės atstovų, rengiant teritorijų planavimo dokumentus kyla problemų dėl šios srities
teisinės bazės ypatumų. Pirmiausia įstatymuose yra numatytos ilgos dokumentų rengimo, derinimo
procedūros, dėl to ypač aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentų parengimas ilgai
užtrunka. Įgyvendinant projektą ilgai užtruko bendrojo plano sprendinių derinimas su planavimo
sąlygas išdavusiomis institucijomis. Taip pat per dokumento tvirtinimo savivaldybės taryboje etapą
reikėjo pasiekti konsensusą tarp visų suinteresuotųjų šalių, dėl to procesas šiek tiek užtruko.
Galima išskirti tokius rizikos veiksnius, su kuriais susiduria Birštono savivaldybės administracija,
įgyvendindama iš ES fondų finansuojamus projektus:
- žmogiškieji ištekliai savivaldybės administracijoje – dažnai dėl didelio darbo krūvio vienam
žmogui neužtenka pakankamai laiko visoms pavestoms užduotims atlikti; nors darbų kaskart
daugėja, tačiau žmogiškųjų išteklių nedaugėja;
- viešieji pirkimai – anot savivaldybės administracijos atstovo, kartais dėl viešųjų pirkimų
procedūrų ilgumo sunku nustatyti projekto pabaigos laiką, tad užsitęsusios pirkimų procedūros
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-

užtęsia ir viso projekto įgyvendinimo procesą (kaip alternatyva pasiūlyta viešuosius pirkimus
vykdyti centralizuotai supaprastinta tvarka per Centrinę perkančiąją organizaciją);
pastaruoju metu Birštono savivaldybėje kilo problema dėl lėšų trūkumo projektams bendrai
finansuoti, nes vykdoma daug projektų, todėl savivaldybė buvo priversta skolintis iš Europos
investicijų banko.

Rezultatyvumas
Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir Birštono savivaldybės teritorijos vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas buvo patvirtinti 2010 m. balandžio
23 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. TS-72 ir TS-81. Anot administracijos atstovų,
Birštono savivaldybė buvo viena pirmųjų parengusių ir patvirtinusių visoms savivaldybėms privalomą
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą.
Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas yra svarbiausias planavimo dokumentas, kuriuo
reglamentuojama savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikė strategija. Šiame
dokumente užtikrinamas kompleksinis planavimas, teritorijos erdvinis plėtojimas, nustatyti
savivaldybės teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetai ir svarbiausios tvarkymo priemonės. Šio
projekto paraiškoje teigta, jog „sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas atsirasti kitiems
projektams, susiformuoti naujoms bendradarbiavimo formoms tarp įvairiausių suinteresuotų šalių,
ko pasekoje bus kuriamos veiklos formos, kurios turi potenciją skatinti ekonominį augimą kurti
materialinę gerovę ir darbo vietas. Parengtas teritorijos bendrasis planas padės nustatyti planavimo
sąlygas kitiems teritorijų planavimo dokumentams rengti.“
Kaip minėta, projekto vykdytojas parengto dokumento kokybę vertina gerai, o šiuo metu vyksta
bendrojo plano įgyvendinimo etapas. Įgyvendinat šio bendrojo plano sprendinius yra rengiami nauji
specialieji planai. Pavyzdžiui, pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemonę „Teritorijų planavimas“ jau pateikta
paraiška dėl projekto „Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos
parengimas“, taip pat bus teikiama paraiška dėl projekto „Birštono savivaldybės gyvenviečių ir
kurorto plėtros specialiojo plano parengimas“. Šie dokumentai užtikrins realų bendrojo plano
įgyvendinimą. Taigi šio projekto rezultatyvumas vertintinas kaip aukštas.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
rengimas“ reitingas pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

Tinkamumas
Labai aukštas

Efektyvumas
Aukštas

„Birštono
savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
rengimas“
Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

10 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.2-VRM-05-V-01-004 „Sisteminė sveikatos
sektoriaus vykdomų reformų analizė“, įgyvendinamas pagal
priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
1 746 000 Lt
24 mėn.; įgyvendinamas nuo 2010 m. kovo mėn.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ tikslai yra gilinti
Lietuvos integraciją į ES, sudaryti prielaidas efektyviau įgyvendinti ES politikas , stiprinti Lietuvos
įtaką priimant ES sprendimus ir atstovaujant ES institucijose. 4 prioriteto aprašyme šioje srityje
numatyta stiprinti įvairių įstaigų, atsakingų už perkeltų ES teisyno nuostatų taikymą (ypač ES
bendrosios rinkos srityje), gebėjimus, tam panaudojant įvairias priemones (įskaitant tyrimų ir
analizių parengimą).
Be bendrosios ES institucijų kompetencijos su ES šalimis narėmis sveikatos politikos klausimus apima
socialinės srities atvirojo koordinavimo metodas ES lygmeniu. Nors šis projektas susijęs su ES politikų
įgyvendinimu, vis dėlto jis būtų labiau atitikęs priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų
reformų skatinimas“ tikslus, kuriais siekiama vykdyti ir (ar) kryptingai tęsti viešųjų politikų (įskaitant
sveikatos priežiūros sistemos) reformas. Pagal šią priemonę vykdomi keturi Sveikatos apsaugos
ministerijai pavaldžių institucijų projektai visuomenės sveikatos srityje (vienas Higienos instituto
projektas, du Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projektai, vienas Valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos projektas).
Vertinamo projekto vykdytojas yra Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), kurioje už projektą
atsakingas Sveikatos ir ekonomikos departamento Sveikatos politikos skyrius. Be SAM projektas
skirtas ir kitoms sveikatos politikos valdymo srities įstaigoms. Tai gana stambus projektas, kurio
biudžetas yra 1 746 000 Lt. Didžiausia projekto biudžeto dalis (1 560 000 Lt) skirta tyrimams
(analizėms ir vertinimams). Nors tik 12 000 Lt skirta projekto viešinimui, tyrimų rezultatai viešinami
vykdant atskirų tyrimų sutartis.
Kadangi projektas buvo inicijuotas pagal penkioliktosios Vyriausybės programos nuostatas sveikatos
politikos srityje, jis gerai atitinka Vyriausybės prioritetus. 2010 m. LR Vyriausybės prioritetų
dokumente buvo siekiama sukurti patikimą ir efektyviai veikiančią sveikatos priežiūros sistemą, o šio
prioriteto tikslas buvo optimizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, stiprinti šeimos
gydytojo instituciją ir plėtoti ambulatorines paslaugas, įvesti papildomą (savanorišką) sveikatos
draudimą. Pagal šio dokumento įgyvendinimo ataskaitą pirmasis ir antrasis tikslas iki galo ar iš dalies
pasiektas, bet trečiasis tikslas nepasiektas. Struktūrinės sveikatos apsaugos reformos siekiant
geresnės paslaugų kokybės ir prieinamumo numatytos ir 2011 m. Vyriausybės prioritetų dokumente.
Projektas taip pat gerai atitiko SAM ir kitų šios valdymo srities institucijų poreikius. Projekto poreikis
grindžiamas analitinio ir sisteminio įvertinimo bei visuomenės dalyvavimo poreikiu priimant
sprendimus. Atitinkamai šio projekto tikslas yra „atlikti sisteminę sveikatos sektoriuje vykdomų
reformų ir ES politikos poveikio situacijos analizę, siekiant efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo
bei visuomenės ir visuomeninių organizacijų platesnio pritraukimo priimant strateginius sveikatos
sistemos sprendimus“. Tačiau gyventojų ir visuomeninių organizacijų įtraukimas į sprendimų
priėmimą projekte suplanuotas daugiausia per jų atstovų dalyvavimą tyrimų rezultatų pristatyme,
nors šiam tikslui įgyvendinti gali būti taikomos ir kitos priemonės (pvz., remiantis koncepcijomis ar
kitais dokumentais organizuojamos viešosios konsultacijos).
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Efektyvumas
Projektas „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė“ yra vidutinės trukmės
(24 mėn.), jo veiklas buvo suplanuota įgyvendinti nuo 2010 m. kovo mėn. iki 2012 m. kovo mėn.
Kadangi dėl viešųjų pirkimų problemų sprendimo ir derinimo su Viešųjų pirkimų tarnyba
įgyvendinant projektą atsirado vėlavimas vykdant veiklas, projektą planuojama pratęsti.
Projekte numatyta atlikti 12 analizių ar vertinimų sveikatos sistemai aktualiais klausimais. Šie tyrimai
taip pat apima gerosios užsienio šalių praktikos analizę ir sklaidą. Įgyvendinant projektą bus atlikti šie
tyrimai:
1) papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė;
2) pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų apklausos ir dvi rezultatų analizės (pagal šį
projektą planuojamos dvi analizės);
3) medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio bandomosios „dienos fotografijos“
analizė;
4) sveikatos sistemos reformų analizė;
5) analizė, kiek papildomo finansavimo į sveikatos sistemą pritrauktų privačių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų plėtros skatinimas;
6) vykdytos sveikatos sistemos valdymo ir finansavimo reformos analizė;
7) tarpinstitucinio bendradarbiavimo analizė, analogiškos patirties ES šalyse ir Lietuvos teisinės
bazės įvertinimas;
8) analizė, kaip panaudotos vaistams ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimui skiriamos
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;
9) analizė, kaip efektyviai panaudojamos investicijoms ir paslaugų apmokėjimui sveikatos
sektoriuje gaunamos lėšos;
10) analizė, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema;
11) analizė apie galimybę sukurti nepageidaujamų įvykių, gydymo klaidų registracijos sistemą.
Visos analizės ir vertinimai vykdomi perkant paslaugas iš rinkos (išoriniu būdu), nes išorės ekspertų
nuomonė padeda užtikti informacijos objektyvumą. Paslaugas dažniausiai teikia aukštosios
mokyklos, viešosios nuomonės ir kitos įstaigos, kurios specializuojasi sveikatos politikos analizėje.
Paslaugų kokybę prižiūri SAM tarnautojai, teikdami pastabas ir pasiūlymus ataskaitoms, dalyvaudami
tyrimų aptarimuose.
Projekto pirkimų biudžetas svyruoja nuo 50 000 Lt iki 250 000 Lt. Projekto paslaugos yra efektyvios
kaštų atžvilgiu, nes planuojant biudžetą buvo atliktos kainų apklausos, o pasiūlymai vertinami
remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (o ne pigiausios kainos) kriterijumi. Trijų
stambiausiųjų SAM sutarčių, kurios buvo sutarytos pagal šį projektą iki 2011 m. birželio 20 d., vertė
iš esmės atitinka rinkos kainas (pvz., „Medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio
pilotinės „dienos fotografijos“ analizės atlikimo paslaugų pirkimas“ kainuoja 220 000 Lt; „Pacientų ir
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų apklausos atlikimas ir analizės parengimas“ – 214 654 Lt;
„Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas“ – 189 000 Lt). Tačiau remiantis Centrinio viešųjų
pirkimo portalo statistika, šiuose pirkimuose dalyvavo 1–3 dalyviai. Tai rodo, kad kartais tyrimų
rinkoje konkurencija yra nepakankama.
Iš planuotų 11 sutarčių vienas tyrimas jau pabaigtas. Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo
analizė (sutarties vertė – 83 490 Lt, tyrimas buvo pagrįstas ES šalių ir situacijos Lietuvoje analize,
gyventojų bei medikų apklausomis) gerai atitiko SAM poreikius (dėl atitinkamo Vyriausybės
prioriteto tikslo bei įrodymų spragos šioje srityje), jos kokybė vertinama gerai. Kitą tyrimą
(„Medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio pilotinės „dienos fotografijos“ analizė“)
planuota baigti 2011 m. birželio mėn. Jis irgi gerai atitinka SAM poreikius, jį įgyvendinant taikomas
inovatyvus „dienos fotografijos“ asmens sveikatos priežiūros įstaigose metodas. Iš viso iki 2011 m.
birželio 22 d. buvo sudarytos penkios sutartys, o dvi papildomos sutartys parengtos pasirašyti. Iki
minėtos datos jau buvo paskelbta dešimt pirkimų. Atsižvelgiant į tai, jog projekte vykdoma daug
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viešųjų pirkimų, kurie dažnai sukelia įvairių problemų, jis įgyvendinamas gana sklandžiai (tik vienas
pirkimas buvo paskelbtas iš naujo negavus pasiūlymų).
Rezultatyvumas
Projekto paraiškoje buvo planuojama, jog „Sveikatos apsaugos ministerija, jai pavaldžių institucijų ir
kitų sveikatos sistemos institucijų administratoriai turės daugiau išsamesnės analitinės informacijos
[...], prognozių, alternatyvių scenarijų ir rekomendacijų operatyviems politiniams sprendimams
priimti, galės rengti kokybiškesnius teisinių dokumentų projektus tiek savo reikmėms, tiek teikti
kitoms institucijoms, efektyviau panaudoti sveikatos sistemos išteklius.“ Atitinkamai tai prisidėtų ir
prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo.
Šis projektas labiausiai prisideda prie įrodymų, kurie reikalingi sveikatos apsaugos reformų ir kitiems
sprendimams pagrįsti, rinkimo ir analizės. Tačiau minėtų projekto tikslų pasiekimas priklauso nuo
tyrimų kokybės, jų rezultatų sklaidos ir panaudojimo priimant sprendimus. Bendra vykdomų tyrimų
kokybė vertinama gerai. Baigtas tyrimas dėl papildomojo sveikatos draudimo padarė įtaką tiek
atsakingų institucijų atstovų žinioms, tiek teisės aktų projektų turiniui. Pavyzdžiui, šis tyrimas leido
kritiškai įvertinti planuojamos papildomojo sveikatos draudimo reformos galimybes (jo ataskaita
būtų buvusi naudinga rengiant Vyriausybės programos ar prioritetų nuostatas sveikatos apsaugos
srityje).
Įgyvendinant projektą tyrimų rezultatai pristatomi per viešinimo renginius, kuriuose dalyvauja ne tik
SAM tarnautojai, bet ir aukščiausios valdžios institucijų, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų grupių
atstovai. Parengtos tyrimų ataskaitos viešai skelbiamos SAM interneto svetainėje. Tokie poreikiai
kaip sveikatos apsaugos reformos komunikavimas ar tikslinių grupių įtraukimas į reformos ar kitų
sprendimų procesą nėra finansuojami, nors tai galėtų būti finansuojama iš ESF ir atitiktų atitinkamų
tikslinių grupių poreikius123. Ateityje, remiantis tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis, planuojama
rengti naujus ar keisti esamus strateginius dokumentus ar teisės aktus (už tai atsakingi atitinkami
SAM padaliniai ir darbo grupės). Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad be įrodymų didelę įtaką sprendimų
priėmimui daro politinės vertybės, tam tikrų institucijų ar interesų grupių interesai, todėl negalima
tikėtis, jog priimant sprendimus buvo pasinaudota visų tyrimų rezultatais.
Projekto paraiškoje buvo numatyta, kad projekto tęstinumą užtikrins gauta analitinė informacija,
SAM lėšomis tęsiami tyrimai. Projektas prisideda prie SAM tarnautojų ir kitų valdymo sistemos
darbuotojų kompetencijų. Tai susiję ne tik su profesinių kompetencijų tobulinimu įvairiose sveikatos
politikos srityse, bet ir su gebėjimais rengti ir efektyviai administruoti iš ES struktūrinių fondų
finansuojamus projektus bei organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, kurie gali būti aktualūs
vykdant kitus tyrimus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Projekto įtaka atsakingų tarnautojų ir
darbuotojų gebėjimams bei projekto rezultatų tęstinumas būtų didesnis, jeigu atsakingi SAM ir kitų
valdymo srities įstaigų darbuotojai būtų labiau įsitraukę į atitinkamas tyrimų veiklas ar patys atliktų
tyrimus vidaus būdu124.
Produkto lygmeniu projekto įgyvendinimas matuojamas pagal stebėsenos rodiklį „Atlikti Lietuvos
narystės Europos Sąjungoje poveikio tyrimai, skirti geresniam Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimui“ (siekiama reikšmė – 12 tyrimų). Šio rodiklio pavadinimas nėra tikslus, nes dauguma
tyrimų susiję su sveikatos apsaugos reforma ir jie nėra poveikio tyrimai, kaip numatyta sprendimų
poveikio vertinimo metodikos projektuose. Iki 2011 m. vasario 18 d. buvo parengtas tik vienas
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Pavyzdžiui, remiantis įgyvendinant projektą įvykdytos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų apklausos rezultatais,
„neigiamus vertinimus apie sveikatos priežiūros pokyčius labiausiai įtakoja informacijos trūkumas“, kurį galima būtų šalinti
naudojant įvairias viešinimo ir atitinkamų darbuotojų įtraukimo priemones.
124
Pagal biudžeto programų vertinimo sistemą planuojama atlikti vertinimus vidiniu ar mišriuoju būdu (dalyvaujant išorės
ekspertams), kituose 4 prioriteto finansuojamuose projektuose vykdomos tiriamosios veiklos vidiniu būdu.
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tyrimas, tačiau tikėtina, jog šis stebėsenos rodiklių planas bus įvykdytas. Nors rezultato lygmens
rodiklis nėra numatytas, įmanoma matuoti įrodymų sklaidą tam tikrose tikslinėse grupėse, remiantis
šia informacija parengtų ar atnaujintų dokumentų skaičių.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė
siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo“ reitingas pagal tris vertinimo
kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Sisteminė sveikatos
sektoriaus vykdomų
reformų analizė siekiant
geresnio Europos
Sąjungos sveikatos
politikos įgyvendinimo“

Tinkamumas
Labai aukštas–aukštas

Efektyvumas
Aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

11 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.3-VRM-01-V-01-031 „Kokybės vadybos sistemos,
atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų
teisių apsaugos tarnyboje“, vykdomas pagal priemonę „Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
419 767 Lt
18 mėn.; pradėtas įgyvendinti 2010 m. sausio 26 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Šio projekto tikslas – siekti veiksmingesnės vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje, stiprinant
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracinius gebėjimus, gerinant valstybės
institucijų bendradarbiavimą, didinant viešojo administravimo efektyvumą bei šios tarnybos
teikiamų paslaugų kokybę. Projektas yra skirtas parengti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą,
atitinkančią ISO 9001 standartą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (VVTAT) ir ją
sertifikuoti. Projekto vykdytojas (VVTAT) yra valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų
teisių apsaugos politiką ir siekianti užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią
Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Iki projekto įgyvendinimo institucija turėjo kelerių metų
patirties taikant Lietuvoje neprivalomus kokybės vadybos modelius.
Projekto tinkamumas yra geras – atitinka priemonės tikslus, institucijos poreikius dėl veiklos
valdymo tobulinimo ir pajėgumus tokį projektą įgyvendinti. Pasak VVTAT atstovo, idėja pasinaudoti
ES parama kokybės vadybos sistemų (KVS) diegimui kilo dalyvaujant VRM organizuojamuose
seminaruose, skirtuose kokybės vadybos idėjų sklaidai ir VRM pakvietus teikti paraiškas dėl KVS
diegimo. ISO 9001 šeimos standartai buvo pasirinkti, nes jie labiausiai atitiko institucijos veiklos
specifiką: didelė dalis procesų jau buvo aprašyta vidiniuose dokumentuose. Apsispręsti taip pat
padėjo panašių reguliavimo ar kontrolės funkcijas vykdančių institucijų patirtis diegiant ISO
standartus.
Efektyvumas
Įgyvendinant projektą diegiama kokybės vadybos sistema apima visus pagrindinius tarnybos
procesus. Atsižvelgiant į tai, kad dalis VVTAT procesų jau buvo dokumentuoti, o padaliniai
regionuose buvo panaikinti, diegiama KVS buvo mažo ar vidutinio sudėtingumo. Projekte taip pat
atnaujinama turima informacinė dokumentų valdymo sistema (Dovas SP).
Projektą įgyvendina 26 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT) darbuotojai,
padedami išorės paslaugų teikėjų (kurių siūlymas buvo pasirinktas mažiausios kainos būdu).
Sudaryta sutartis su specializuota kokybės vadybos įmone. Išorės paslaugų teikėjai atliko esamos
sistemos analizę ir pateikė išvadas dėl procesų tobulinimo, apmokė darbuotojus ir teikė konsultacijas
viso projekto metu. Paslaugų teikėjų kokybė yra vertinama gerai.
Projekto stiprybės – vadovybės suinteresuotumas ir lyderystė inicijuojant ir įgyvendinant projektą;
už projekto įgyvendinimą atsakingų darbuotojų kompetencija ir patirtis kokybės vadybos srityje ir
vykdant panašaus pobūdžio projektus. KVS diegimas – laikui ir ištekliams imlus procesas.
Įgyvendinant projektą pagal atskiras darbo sutartis buvo įdarbinti 26 darbuotojai projekto veikloms
vykdyti – procesams nustatyti ir aprašyti. Tai rodo, kad dalį projekto veiklų pati įstaiga įgyvendina
savarankiškai. Projekto stiprioji pusė – savarankiškas veiklų įgyvendinimas, vidaus auditorių
parengimas. Tai sudaro sąlygas darbuotojams įgyti specifinių kokybės valdymo kompetencijų, geriau
pažinti vidinius procesus ir įgytą patirtį išlaikyti bei perduoti institucijoje.
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Projekto įgyvendinimo efektyvumą galima būtų papildomai vertinti lėšų panaudojimo efektyvumo
atžvilgiu – ar darbuotojų darbo užmokestis ir atlygis išorės paslaugų teikėjams atitinka rinkos kainas
ir yra adekvatus darbuotojų indėliui. Bendras projektą įgyvendinantiems asmenims skirtas darbo
užmokestis – 274 847 Lt, bendras projektą įgyvendinančių asmenų skaičius – 26 darbuotojai.
Projekto atstovo vertinimu, projekto administravimas vyko pakankamai sklandžiai. Nors projekte
nebuvo didelių problemų, projekto įgyvendinimo efektyvumo pagrindiniai vidiniai apribojimai susiję
su žmogiškaisiais ištekliais. Visi projektą įgyvendinantys asmenys projekto pradžioje dalyvavo
kokybės vadybos mokymuose (32 darbuotojai). Tačiau keletas darbuotojų vėliau nuo projekto veiklų
nusišalino dėl laiko ir (ar) gebėjimų atlikti numatytas veiklas trūkumo. Diegiant KVS reikalingos
specifinės vadybos ir projektų valdymo žinios ir patirtis. Todėl kitos srities specialistams (pvz.,
teisininkams VTAT atveju) KVS diegimas yra sudėtingas uždavinys. Pasak projekto atstovo, taip pat
sudėtingas etapas, sukėlęs didelį administracinį krūvį, buvo valstybės projekto aprašymo ir paraiškos
parengimas, todėl didžiausias poreikis yra supaprastinti paraiškos pateikimo procedūras.
Projekto įgyvendinimui įtaką darė išorės veiksniai – institucinė reforma (jai įvykus buvo panaikinti
teritoriniai padalinai apskrityse ir bendras darbuotojų skaičius sumažėjo trečdaliu). Viena vertus, tai
lėmė didesnį krūvį projektą administruojančiam ir įgyvendinančiam personalui. Kita vertus, diegiama
KVS padėjo apibrėžti naujas ar atnaujinti funkcijas ir procedūras po įvykusių struktūros pokyčių. Kiti
socialiniai-ekonominiai ar vidiniai pokyčiai projektui įtakos nedarė. Pasak VTAT atstovo, stabilumą
užtikrino ir rizikų padėjo išvengti skirtos lėšos ir kokybiškos išorės paslaugų teikėjų paslaugos.
Geroji projekto įgyvendinimo praktika:
- savarankiškas didesnės dalies projekto veiklų įgyvendinimas; tai sudaro sąlygas įgyti, išlaikyti
ir perduoti patirtį ir žinias;
- vadovybės iniciatyvumas ir įsitraukimas;
- pagrindinių už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų aukšta kompetencija ir patirtis
vykdyti panašaus pobūdžio veiklas;
- kompleksinis mąstymas – siekis integruoti įdiegtą KVS su tobulinama veiklos rodiklių
sistema, gerinti darbuotojų ir institucijos veiklos efektyvumo vertinimą;
- įdiegtos KVS sertifikavimas.
Projekto įgyvendinimo apribojimai:
- apribojimai, susiję su darbuotojų patirtimi, papildomu darbo krūviu ir palaikymo trūkumu;
- sudėtingas paraiškos parengimo procesas;
- apribojimai, susiję su galimybe gauti finansavimą KVS integravimui į informacinę sistemą, jos
tolesniam auditavimui ir sertifikavimui.
Rezultatyvumas
Projekto veiklos buvo įvykdytos laiku ir visi planuoti tarpiniai rezultatai pasiekti. Tikėtina, kad visi
projekto rezultatai bus pasiekti laiku. Šiuo metu KVS yra įdiegta ir rengiamasi jos sertifikavimui.
Projekto tarpiniai rezultatai yra:
- darbo grupės ir vadovaujančio personalo apmokymas – iš viso 32 darbuotojai (apie pusė
institucijos darbuotojų);
- pagal standartą ISO 9001 reikalaujamų procedūras įforminančių dokumentų parengimas
(parengtas dokumentų rinkinys);
- kokybės vadovo parengimas;
- kokybės vadybos sistemos vadovybinės analizės atlikimas.
Įgyvendinant projektą VVTAT įvyko gana daug pokyčių: pasikeitė įstaigos struktūra, nuostatai ir
pareigybių aprašymai, įstaigos vadovai ir darbuotojai buvo įtraukti į pokyčius, parengti nauji
dokumentai pagal naujus procesus, į procesus įtraukti paslaugų vartotojai. Projektas prisidėjo prie
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įstaigų darbuotojų kompetencijų ne tik kokybės vadybos, bet ir ES paramos administravimo srityje
(administravimo paslaugos nebuvo perkamos).
Siekiant užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą bus reikalingos lėšos įdiegtai KVS atnaujinti ir
atestuoti po tam tikro laiko. Taip pat planuojama KVS aprašytas procedūras ir šiuo metu
tobulinamus bei kuriamus naujus institucijos ir darbuotojų veiklos rodiklius integruoti į informacinę
sistemą. Projekto tęstinumas taip pat priklausys nuo darbuotojų palaikymo ir vadovavimosi kokybės
vadove apibrėžtais principais ir procedūromis.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“ reitingas pagal tris vertinimo
kriterijus (tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Kokybės vadybos sistemos,
atitinkančios ISO 9001
standartą, diegimas
Valstybinėje vartotojų teisių
apsaugos tarnyboje“

Tinkamumas
Labai aukštas–aukštas

Efektyvumas
Labai aukštas–aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

12 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas
VP1-4.3-VRM-02-V-01-003
„Gyvenamosios
aplinkos
sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“, finansuojamas pagal
priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
2 319 900 Lt
30 mėn., sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. gruodžio 30 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Vertinamo projekto tikslas – pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir tobulinti
gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymą. Įgyvendinant projektą siekiama atlikti
gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimus, įvertinti gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių
teisinę bazę ir jos įgyvendinimo praktiką Lietuvoje, atsižvelgus į geriausią užsienio šalių praktiką
parengti teisinio reglamentavimo tobulinimo rekomendacijas. Pasitelkus ekspertus numatoma
parengti metodines rekomendacijas, modelius, surengti specialiuosius specialistų mokymus
išskirtinėms kompetencijoms tobulinti, įsigyti rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo programinę
įrangą.
Projektą sudaro trys toliau aptariami etapai.
- Pirmajame etape rengiama esamos situacijos gyvenamosios aplinkos kokybės ir sveikatos
rizikos valdymo veiksnių teisinės bazės analizė. Iki 2011 m. gegužės mėn. buvo parengtos
aplinkos oro, aplinkos triukšmo, nejonizuojančiosios spinduliuotės valdymo, patalpų oro
kokybės valdymo ir šiluminės būsto aplinkos kokybės valdymo sričių teisinės bazės analizės
ataskaitos bei aplinkos triukšmo, šiluminės būsto aplinkos kokybės valdymo ir
nejonizuojančiosios spinduliuotės valdymo sričių teisės aktų įgyvendinimo praktikos
įvertinimo ataskaitos. Šiuo metu atliekami sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto
kokybės tyrimai. Toliau vykdant šį etapą bus rengiamos reglamentavimo tobulinimo ir
metodinės rekomendacijos.
- Antrajame etape bus rengiamos aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimo
priemonės: metodinės rekomendacijos ir valdymo modeliai.
- Trečiasis etapas skirtas specialistų mokymui taikyti gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių
vertinimo metodus.
Be šio projekto Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje (VVSPT) šiuo metu
įgyvendinami dar du ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai: „Kokybės vadybos
sistemų įdiegimo, sertifikavimo ir darbuotojų mokymo Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros
tarnyboje ir dešimtyje jai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų paslaugos“ ir „Valstybinės
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos valdymo stiprinimas
tobulinant vadovų ir specialistų kvalifikaciją“.
Vertinamo projekto pirminis tinkamumas yra geras – juo siekiama tobulinti visuomenės sveikatos
politikos gyvenamosios aplinkos rizikos sveikatos veiksnių valdymo tobulinimo srityje turinį.
Pagrindinės numatytos priemonės – teisinės bazės pakeitimai. Projektą inicijavo Sveikatos apsaugos
ministerija, įgyvendina VVSPT. Projektas atitinka priemonės remiamą veiklą „Visuomenės sveikatos
rizikos veiksnių valdymui gerinti skirti tyrimai, analizės, teisinės bazės tobulinimas, metodikų,
rekomendacijų, veiklos algoritmų, stebėsenos mechanizmų parengimas, prevencijos priemonių
planavimo krypčių nustatymas“.
Projekto tinkamumui neigiamą poveikį darė šie toliau aptariami išorės ir vidaus veiksniai.
- Pirma, projekto paraiška buvo parengta iki institucinės reformos, o pradėtas įgyvendinti jau
įvykdžius reformą – anksčiau buvęs Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2010 m. buvo
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reorganizuotas ir dalis jo funkcijų perduota Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybai. Viena iš svarbių sričių – sveikatos rizikos veiksnių valdymas. Dėl vykdomų
pakeitimų, tam tikros projekto veiklos prasidėjo vėliau negu buvo planuota ir nebuvo aiškaus
projekto savininko.
- Pasak projekto atstovo, kai kurios veiklos ir jų biudžetai buvo suplanuoti nepakankamai
tiksliai, todėl buvo sudėtinga parengti konkurso sąlygas vešiesiems pirkimams, o kai kurie
konkursai neįvyko, nes nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo paslaugoms suteikti už nurodytą
maksimalų biudžetą.
- Nėra aiškaus projekto rezultatų savininko. Projekto rezultatų tęstinumui užtikrinti reikalingas
glaudus VVSPT ir Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimas. Tačiau, pasak vieno iš
projekto vykdytojų, šis bendradarbiavimas tam tikrais klausimais nėra konstruktyvus.
Rezultatų tęstinumas taip pat priklausys nuo bendradarbiavimo ir kitų institucijų pastangų,
kadangi atnaujintų gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo sąlygų
taikymas priklausys nuo kitų institucijų (pvz., Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos,
savivaldybių ir kitų institucijų) pastangų ir atitinkamų jų veiklos sričių teisės aktų pakeitimų.
Taip pat buvo padarytas vienas esminis sutarties pakeitimas – ministerijos iniciatyva 700 tūkst. litų
sumažintas bendras projekto biudžetas.
Efektyvumas
Projekto atstovo vertinimu, didžiausias iššūkis administruojant projektą buvo maži vidiniai
pajėgumai įgyvendinti tokios apimties projektą. Pavyzdžiui, už pirkimų vykdymą yra atsakingas
vienas viešųjų pirkimų specialistas, jam tenka didelis krūvis koordinuoti visus pirkimus. Taip pat
sudėtinga parengti technines užduotis. Pagrindinė priežastis – nepakankamai išplėtota pradinė
projekto idėja ir veiklos bei netiksliai įvertinti institucijos pajėgumai ir sąnaudos šioms veikloms
įgyvendinti.
Pagrindinė problema, su kuria susiduriama įgyvendinant projektą – ribotos galimybės rasti išorės
paslaugų teikėjus, kurie suteiktų kokybiškas paslaugas už projektams skirtas lėšas. Pasak projekto
atstovo, keletas konkursų neįvykdo, nes nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas. Projekto atstovai
daro prielaidą, kad neaktyvų dalyvavimą konkursuose lėmė pernelyg mažos projektams skirtos lėšos
ir per griežti konkurso sąlygų reikalavimai. Kadangi projekto veikloms įvykdyti reikalingos specifinės
žinios, paslaugų teikėjų, juridinių asmenų skaičius nėra didelis. Todėl tokios specifikos projektams
palanki sąlyga būtų sudaryta galimybė konkurse dalyvauti fiziniams asmenims.
Rezultatyvumas
Projekto stebėsenai buvo numatytas vienas rezultato rodiklis – „Parengti dokumentų paketai, susiję
su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir (arba) su sveikatos priežiūros kokybe ir (arba)
sveikatos priežiūros technologijų vertinimu“ (siekiama reikšmė – 25).
Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis projekto etapas – atliktos gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos
veiksnių normatyvinės ir valdymo teisinės bazės analizės. Taip pat yra sudaryta sutartis su išorės
paslaugų teikėju dėl sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto kokybės tyrimų atlikimo. Yra
parengtos 5 analizės ataskaitos ir 3 teisės aktų įgyvendinimo praktikos įvertinimo ataskaitos, t. y. 8
dokumentai iš planuojamų 25. Analizėms atlikti buvo sudaromos darbo sutartys su VVSPT
specialistais.
Toliau lentelėje pateiktas parengtų ataskaitų vertinimas pagal nurodytus kriterijus. Bendras
ataskaitų vertinimo reitingas nėra aukštas – 9 balai iš galimų 15. Didžiausi trūkumai: aiškiai apibrėžtų
tikslų, uždavinių, analizės klausimų stoka ir, atitinkamai, ataskaitos struktūravimas siekiant atsakyti į
pateiktus klausimus. Ataskaitose taip pat pasigendama tiksliai suformuluotų išvadų ir rekomendacijų
(kai kuriose ataskaitose iš viso nėra išvadų ar rekomendacijų, nenurodomi naudoti šaltiniai).
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Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad dauguma ataskaitų yra skirtos teisinės bazės analizei, todėl jos
daugiau aprašomojo pobūdžio, o pagrindiniai naudoti šaltiniai yra teisės aktai. Kaip matyti lentelėje,
aukštesnis reitingas skirtas toms ataskaitoms, kuriose yra analizuojamas teisės aktų įgyvendinimas.
Nepaisant aprašytų trūkumų, šias ataskaitas galima vertinti kaip svarbią institucijų vidinio mokymosi
ir žinių kūrimo priemonę. Jos turėtų tapti naudingu informacijos šaltiniu atsakingoms savivaldybių
visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms. Be to, šios ataskaitos yra pagrindas kitiems tyrimams,
kuriuose bus analizuojamas teisės aktų įgyvendinimas ir rengiami pasiūlymai dėl naujų modelių.
Ataskaitų kokybės vertinimas.
Klausimas
1. Ar tyrimo / studijos pradžioje aiškiai nurodytas darbo tikslas?
2. Ar tyrime / studijoje iškelti darbo uždaviniai?
3. Ar tyrimo / studijos pradžioje pagrįstas darbo aktualumas?

1
0
0
0

2
0,5
0
0

3
0
0
0

4
0,5
0
0,5

5
0
0
0,5

6
1
0
0,5

7
1
0
1

8
1
0
1

Vidurkis
0,5
0
0,4

4. Ar tyrime / studijoje nurodyta darbo pridėtinė vertė?

0,5

0,5

0

0,5

0,5

1

1

0,5

0,6

5. Ar tyrime / studijoje keliami aiškiai apibrėžti klausimai?
6. Ar atliekant tyrimus ir studijas buvo taikomi tinkami ir patikimi
duomenų rinkimo metodai?
7. Ar tyrimuose ir studijose buvo taikomi tinkami ir patikimi
duomenų analizės metodai?
8. Ar tyrime / studijoje buvo renkami empiriniai duomenys,
pateikiantys informaciją apie socialinę tikrovę bei leidžiantys daryti
pagrįstas išvadas ir apibendrinimus?
9. Ar tyrime / studijoje pateikti pagrįsti atsakymai į užduotus
klausimus?
10. Ar tyrimų / studijų išvados ir (arba) rekomendacijos buvo
pagrįstos išsamios analizės duomenimis?
11. Ar tyrimuose / studijose buvo pateiktos aktualios ir praktiškai
įgyvendinamos rekomendacijos?
12. Ar tyrimai ir studijos buvo aiškiai struktūruoti?
13. Ar tyrime / studijoje buvo siekiama spręsti praktines problemas?
14. Ar tyrime / studijoje buvo vartojamos aiškiai apibrėžtos
sąvokos?
15. Ar tyrime / studijoje nurodyti visi naudotos literatūros šaltiniai?
Iš viso

0
0,5

1
1

0,5
0,5

0
0,5

0
0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
0,5

0,4
0,7

0,5

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,7

0

0,5

0,5

0

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

1

1

1

0

0,8

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0

0

1

0

0

0

0,5

0,5

0,25

0,5
0
1

1
0
1

0,5
0,5
0,5

0,5
0
0,5

0,5
0
0,5

1
0,5
1

1
0,5
1

0,5
0,5
0,5

0,7
0,25
0,8

0,5
4,5

1
8,5

1
7

0,5
5

0,5
6

0,5
10,5

0,5
11

0,5
7,5

0,6
8,55

Vertinimo skalė: 0 – nepateikta ar labai ribota informacija; 0,5 – tyrimas / studija iš dalies atitinka reikalavimus; 1–
tyrimas / studija atitinka reikalavimus.
Lentelėje įvertintų ataskaitų eiliškumo tvarka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aplinkos oro kokybės valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą, analizė.
Aplinkos triukšmo valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą, analizė.
Nejonizuojančios spinduliuotės valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą, analizė.
Patalpų oro kokybės valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą, analizė.
Šiluminės būsto aplinkos (mikroklimato) kokybės valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą,
analizė.
Aplinkos triukšmo valdymo srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos įvertinimas.
Aplinkos patalpų oro ir šiluminės būsto aplinkos (mikroklimato) kokybės valdymo srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos
įvertinimas.
Nejonizuojančios spinduliuotės valdymo srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos įvertinimas.

Vertinant projekto tikslų pasiekimo tikimybę, galima išskirti keletą rizikų: 1) kadangi projekto veiklos
vėluoja, o konkursai neįvyko, kyla rizika, kad tikslai nebus pasiekti laiku; 2) tikslų pasiekimas
priklausys nuo išorės paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų kokybės; 3) rezultatų tęstinumui užtikrinti
bus reikalingas VVSPT, SAM ir kitų institucijų glaudus bendradarbiavimas, o jis šiuo metu yra
nepakankamas.
Toliau pateikiamas apibendrintas projekto „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių
valdymo tobulinimas“ reitingas pagal tris vertinimo kriterijus (tinkamumas, efektyvumas,
rezultatyvumas).
„Gyvenamosios aplinkos
sveikatos rizikos veiksnių
valdymo tobulinimas“

Tinkamumas
Aukštas

Efektyvumas
Aukštas–vidutiniškas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštesnis–vidutiniškas

13 atvejo studija

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė
Trukmė
Projekto būsena

Projektas VP1-4.3-VRM-03-V-01-004 „Administracinės naštos
vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo
tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio
reglamentavimo kontekste“, įgyvendinamas pagal priemonę
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo
aplinka“
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
918 610, 96 Lt
16 mėn.; sutartis įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 24 d.
Įgyvendinamas

Tinkamumas
Priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“, pagal kurią
vykdomas projektas, tikslai yra sukurti tinkamas prielaidas įgyvendinti geresnio reglamentavimo
politiką, kuri leistų pagerinti valstybės politikos visose srityse formavimo ir įgyvendinimo, teisės aktų
rengimo, priėmimo ir taikymo kokybę, užtikrintų nuolatinį valstybės politikos ir teisinio
reglamentavimo tobulinimą. Projektas „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo
kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo
kontekste“ yra sisteminis, skirtas visoms institucijoms centriniu ir (arba) vietos savivaldos lygmeniu,
taip pat verslo įmonėms. Šio projekto tikslai yra apskaičiuoti ir apskaityti administracinę naštą verslui
pinigine išraiška, stiprinti administracinius gebėjimus, skleisti informaciją apie geresnį reguliavimą;
gerinti teisinio reguliavimo kokybę ir efektyvumą tobulinant poveikio vertinimo ir konsultacijų su
visuomene ir interesų grupėmis procesą. Projekto vykdytojas yra Ūkio ministerija, joje už projektą
atsakingas Geresnio reglamentavimo skyrius Ūkio ir ES politikos departamente. Projekte dirba trys
valstybės tarnautojai (vedėjas ir du specialistai). Tai vidutinio dydžio projektas, kurio biudžete
didžiausia išlaidų dalis skirta paslaugoms įsigyti (nors tiesioginių išlaidų srityje be viešinimo
numatytos ir nedidelės išlaidos komandiruotėms).
Vertinamas projektas gerai atitinka ŽIPVP tikslus ir Vyriausybės prioritetus. ESF finansuojamoje
veiksmų programoje administracinė verslo aplinka numatyta kaip viena iš svarbiausių prioritetinių
veiksmų sričių, kurioje bus teikiama ESF parama, atsižvelgiant į ES geresnio reguliavimo iniciatyvos
įgyvendinimą ir Lietuvos įsipareigojimus (siekiama ambicingai užsibrėžto tikslo sumažinti
administracinę naštą verslui 30 proc. iki 2011 m. pabaigos). Pagal 2010 m. Vyriausybės veiklos
prioritetų dokumentą ekonomikos skatinimo srityje numatyti su verslo aplinkos tobulinimu susiję
tikslai (pvz., supaprastinti teritorijų planavimą, statybos leidimų išdavimą ir kitas procedūras;
parengti teisės aktų projektus, susijusius su „Doing Business“ indekso gerinimu; įgyvendinti
priemones, padedančias šalinti biurokratines kliūtis verslui, nereikalingą ir nepagrįstą
reglamentavimą). Remiantis minėto dokumento įgyvendinimo ataskaita galima teigti, kad minėtų
tikslų rodikliai dažniausiai pasiekti iš dalies. Gerinant reglamentavimą Lietuvoje teisės aktus pagal
kompetenciją keičia ministerijos ir kitos atsakingos institucijos, prie Ūkio ministerijos veikia
„Saulėtekio komisija“.
Projektas sudarytas pakankamai gerai, bet jo apimtis gana siaura. Pagal pirmąjį tikslą numatyta
mokslinio tyrimo dėl administracinę naštą verslui sukeliančių informacinių įpareigojimų ataskaita
(jau atlikta pagal ankstesnį tyrimą), administracinės naštos verslui vertinimas pinigine išraiška,
leidinio apie informacinę naštą verslui rengimas, administracinės naštos skaičiuoklės rengimas,
tikslinės grupės mokymai. Pagal antrąjį tikslą numatytas mokslinio tyrimo darbo, analizuojant esamą
poveikio vertinimo ir konsultacijų praktiką bei pateikiant rekomendacijas, ataskaitos rengimas. Šis
darbas jau irgi buvo atliktas (ESF lėšos naudojamos kompensuoti Ūkio ministerijos išlaidas). Tačiau
sutarties pakeitimas įtraukiant naują veiklą rodo, kad projekto veiklų ir biudžeto apimtis buvo
nepakankamai plati, atsižvelgiant į Lietuvos įsipareigojimus ir poreikius administracinės naštos
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verslui srityje. Be to, projekte nėra išnaudojamos galimybės, numatytos kitose geresnio reguliavimo
srityse (poveikio vertinimo, konsultavimosi su suinteresuotomis grupėmis ir t. t.).
Efektyvumas
Pagal projektą dvi veiklos, susijusios su projekto tikslais (ypač mokslinis tyrimas dėl administracinę
naštą verslui sukeliančių informacinių įpareigojimų, kuriais remiantis buvo nustatytos detalesnio
naštos vertinimo sritys), jau buvo atliktos iki sutarties pasirašymo. 2011 m. buvo pakeista sutartis,
nauja veikla finansuojama iš lėšų, numatytų jau įvykdytų veiklų išlaidoms kompensuoti. Papildoma
veikla bus skirta administracinės naštos verslui pasiūlymams rengti, kurie padės pasiekti
administracinės naštos mažinimo verslui rodiklį.
Projekte planuojama sudaryti dvi sutartis su paslaugų teikėjais. Pagrindinė sutartis, kurios vertė yra
359 370 Lt, su verslo konsultavimo ir audito bendrove pasirašyta 2011 m. balandžio mėn. (nors ją
buvo planuojama pasirašyti 2010 m. pabaigoje). Šios bendrovės siūlymas buvo pasirinktas pagal
mažiausios kainos principą. Ūkio ministerija palankiai vertina bendradarbiavimą su paslaugų teikėju,
bet paslaugų kokybę vertinti dar anksti. Paslaugų teikėjas turi įvertinti administracinę naštą verslui,
sukurti duomenų bazę (skaičiuoklę), išleisti informacinį-mokomąjį leidinį, surengti mokymus.
Paslaugų teikėjas jau pateikė vieną tarpinę administracinės naštos vertinimą pinigine išraiška
ataskaitą, kuri nagrinėjama atsakingose ministerijose ir kitose institucijose. Be to, projektas apima
mokymo veiklas. Projekte numatyti mokymai valstybės tarnautojams ir darbuotojams, per
komandiruotes jau išmokyti du asmenys. Ūkio ministerija atsakingoms institucijoms organizavo tris
reginius apie administracinės naštos mažinimą.
Šis projektas yra įtrauktas į Ūkio ministerijos projektų valdymo sistemą. Tai ne tik padeda
ministerijos vadovams stebėti projekto pažangą, bet ir leidžia įtraukti kitus valstybės tarnautojus į
projekto komandą. Projekto veiklų įgyvendinime dalyvauja 8 Ūkio ministerijos tarnautojai, atsakingi
už atitinkamas prioritetines sritis, taip pat 21 kitų ministerijų ir įstaigų tarnautojai, teikiantys pagalbą
paslaugų teikėjui, rengiantys pastabas ir pasiūlymus dėl vertinimo ataskaitos. Kaip rodo projekto
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų
katalogas“ pavyzdys, ši ekspertinė veikla gali būti finansuojama iš ESF lėšų.
Ūkio ministerijoje buvo sudaryta sutartis dėl administravimo paslaugų, bet šių paslaugų teikimas
labiau nepasiteisino negu pasiteisino. Taip pat įgyvendinant projektą ESFA pasikeitė keli projektų
vadovai, atsakingi už šio projekto administravimą.
Rezultatyvumas
Per penkioliktosios Vyriausybės kadenciją vyksta intensyvūs pokyčiai siekiant geresnio reguliavimo
(pvz., patvirtinti skubūs veiksmai administracinei naštai mažinti, teikiami papildomi siūlymai
administracinei naštai mažinti). Kadangi dauguma valstybės institucijų nebuvo pakankamai aktyvios
teikdamos siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, įgyvendinant projektą pasikeitė požiūris į
administracinės naštos verslui vertinimą – pereinama prie labiau centralizuoto požiūrio (perkant
paslaugas iš rinkos naštos vertinimo srityje pagal prioritetines sritis).
Projektas prisideda prie geresnio reglamentavimo politikos įgyvendinimo, taip pat prie geresnės
teisėkūros, valdžios institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo. Projektas mažins administracinę
naštą prioritetinėse srityse (konkretus dydis bus nustatytas 2011 m. pabaigoje, o naujų priemonių
įtaką bus galima įvertinti vėliau). Be profesinių darbuotojų kompetencijų Ūkio ministerijoje ir kitose
institucijose (planuojama išmokyti 60 žmonių), projektas taip pat prisidės prie Ūkio ministerijos
darbuotojų gebėjimų rengti ir efektyviai administruoti iš ES struktūrinių fondų finansuojamus
projektus.
Tikėtina, kad projekto produktai bus pasiekti. Jų kokybė priklauso nuo paslaugų teikėjo kokybės ir
tolesnio bendradarbiavimo su Ūkio ministerija ir kitomis institucijomis. Projekto paraiškoje
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numatyta, jog po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos elektroninės administracinės naštos
duomenų bazės palaikymui bus reikalingi 0,5 etato žmogiškųjų išteklių. Šiuo klausimu sprendimas
dar nėra priimtas, bet tai gali būti finansuojama iš Ūkio ministerijos asignavimų ar ESF lėšų pagal
vykdomą ar kitą projektą. Kadangi tai sisteminis projektas, Ūkio ministerija gali išnaudoti galimybę
savarankiškai vykdyti tam tikras projekto veiklas (naudojant ESF finansavimą darbuotojams, kurie
galėtų teikti informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas).
Projekto rodiklis „Geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis“
bus pasiektas, tačiau jis nerodo šio projekto naudos atitinkamoms tikslinėms grupėms. Todėl galima
būtų formuluoti kitus projekto rodiklius produkto ir rezultato lygmeniu. Nors priemonė „Ekonominės
veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ susijusi su verslo aplinkos pagal „Doing
Business“ gerinimu, ESF lėšos šioje srityje nebuvo naudojamos. Vis dėlto Ūkio ministerija inicijuoja
naują projektą dėl verslą kontroliuojančiųjų institucijų. Jis bus tiesiogiai susijęs su verslo aplinkos
gerinimu (tik jį planuojama finansuoti iš priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“).
Toliau pateikiamas apibendrintas minėto projekto reitingas pagal tris vertinimo kriterijus
(tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas).

„Administracinės naštos
vertinimas, teisinio
reguliavimo kokybės ir
efektyvumo tobulinimas ir
administracinių gebėjimų
stiprinimas geresnio
reglamentavimo
kontekste“

Tinkamumas
Labai aukštas–aukštas

Efektyvumas
Labai aukštas–aukštas

Pastaba: vertinimas pagrįstas skale „labai aukštas“, „aukštas“, „vidutiniškas“, „žemas“.
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Rezultatyvumas
Aukštas

3 priedas. Apklausos klausimynas
Klausimynas ŽIPVP 4 prioriteto pareiškėjams
APIE APKLAUSĄ
Ši apklausa vykdoma atliekant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) 4 prioriteto "Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo vertinimą, kurio užsakovas yra LR
Finansų ministerija. Vertinimo metu siekiama nustatyti tęstinį šio prioriteto tinkamumą, įvertinti jo administravimo
efektyvumą, taip pat įvertinti tarpinius prioriteto įgyvendinimo rezultatus bei įgyvendinimo efektyvumą.
Apklausa skirta visiems ŽIPVP 4 prioriteto priemonių projektų vykdytojams. Apklausa yra visiškai anonimiška - visi
atsakymai bus konfidencialūs, o apibendrinti rezultatai panaudoti tik rengiant ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimo
ataskaitą. Ši ataskaita šių metų rugsėjo mėn. bus pristatyta seminare Finansų ministerijoje.
ANKETOS PILDYMO INSTRUKCIJOS
Apklausa turi būti pildoma už kiekvieną projektą atskirai. Spauskite mygtuką „Pradėti" ir atsakykite į pateiktus klausimus.
Atsakymai pasirenkami pažymint tinkamus atsakymus pelės pagalba arba reikiamose vietose įvedant informaciją
klaviatūra. Apklausa baigiama mygtuko „Siųsti" paspaudimu paskutiniame anketos lape. Kilus klausimams dėl apklausos
pildymo, prašome kreiptis šiuo telefonu: 8 (5) 2496829
Apklausos pildymas neturėtų užtrukti ilgiau nei 30 min. Maloniai Jūsų prašome atsakyti į šios apklausos klausimus iki 2011
m. birželio 15 d.
Laukiame Jūsų atsakymų ir iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!
Pagarbiai,
Vertintojų komanda

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Koks Jūsų atstovaujamos institucijos ar įstaigos tipas?
1. LR Seimas, LR Ministro Pirmininko tarnyba ar Prezidentūra
2. Seimui atskaitinga institucija ar įstaiga
3. Vyriausybės įstaiga ar Vyriausybei atskaitinga institucija ar įstaiga
4. Ministerija
5. Ministerijai pavaldi institucija ar įstaiga
7. Rajono savivaldybės administracija
8. Miesto savivaldybės administracija
9. Viešoji įstaiga
10. Valstybės įmonė
11. Teismas
12. Kita valstybės institucija
13. Kita institucija (įrašyti)
1.2. Kokios yra (buvo/bus) Jūsų pareigos įgyvendinant projektą?
1. Projekto vadovas
2. Projekto administratorius/ administravimo grupės narys
3. Projekto (ar jo dalies) koordinatorius
4. Projekto vykdančiojo personalo narys
5. Kita (įrašyti)
1.3. Kokios yra Jūsų pareigos institucijoje?
1. Institucijos vadovas ar pavaduotojas
2. Institucijos padalinio vadovas ar pavaduotojas
3. Institucijos specialistas ar kitas darbuotojas
1.4. Koks yra Jūsų atstovaujamos institucijos metinis biudžetas 2011 m.?
− Iki 5 mln. Lt
− 5–25 mln. Lt
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−

Virš 25 mln. Lt

1.5. Kiek Jūsų atstovaujamoje institucijoje yra etatų 2011 m.?
− Iki 50;
− 50-200,
− Virš 200
1.6. Kiek kitų ES finansuojamų projektų šiuo metu įgyvendinama Jūsų institucijoje be ŽIPVP 4
prioriteto finansuojamų projektų?
- Nė vieno
- 1-3
- 4-10
- Daugiau negu 10
- Nežinau
2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pagal kokią ŽIPVP 4 prioriteto priemonę yra (buvo/ bus) įgyvendinamas projektas Jūsų
atstovaujamoje institucijoje?
VP1-4.1-VRM-01-V Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
VP1-4.1-VRM-02-V Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse
VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-06-V Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
VP1-4.1-VRM-07-V Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas
VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai
ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas
VP1-4.2-VRM-05-V Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
VP1-4.3-VRM-01-V Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
VP1-4.3-VRM-02-V Viešųjų politikų reformų skatinimas
VP1-4.3-VRM-03-V Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita
verslo aplinka

2.2. Ar savų lėšų projektui radimas/skyrimas (pagal reikalavimą, jog 15 proc. visų tinkamų projekto
išlaidų turi finansuoti savivaldybės savo ar kitų šaltinių lėšomis) sukėlė problemų Jūsų
atstovaujamoje institucijoje?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taip, labai (buvo labai sudėtinga rasti reikiamų lėšų projektui)
Taip, iš dalies (buvo pakankamai sunku rasti reikiamų lėšų projektui)
Nelabai (nebuvo sudėtinga rasti reikiamų lėšų projektui)
Nesukėlė problemų (nebuvo jokių sunkumų skiriant reikiamas lėšas
projektui)
Neaktualu
Nežinau

2.3. Kokia yra (buvo/ bus) projekto trukmė (be pratęsimo)?
- iki 6 mėn.
- 6 - 12 mėn.
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- 13 - 24 mėn.
- 25 – 36 mėn.
- Daugiau nei 36 mėn.
2.4. Kelių institucijų gebėjimams tobulinti skirtas šis projektas? (Pažymėkite ne daugiau kaip 2
variantus)
1. Projektas skirtas tik Jūsų atstovaujamai institucijai ir/ar atitinkamiems
jos padaliniams
2. Projektas skirtas kelioms tarpusavyje bendradarbiaujančioms
institucijoms
3. Projektas skirtas visoms institucijoms, veikiančioms atitinkamoje
valstybės valdymo srityje
4. Projektas skirtas visoms institucijoms centriniu ir/arba vietos
savivaldos lygmeniu
5. Kita (įrašykite)
6. Sunku pasakyti
2.5. Kokios yra pagrindinės projekto tikslinės grupės (naudos gavėjai)?
(Pažymėkite ne daugiau kaip 3 variantus)
1.
Politikai, politiniai pareigūnai
1.
Institucijos (institucijų) vadovybė
3.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
4.
Administracinių/ viešųjų paslaugų vartotojai
5.
Tam tikra visuomenės grupė
6.
Visi piliečiai
7.
Kita (įrašykite)
2.6. Ar Jūsų projekte taikomos (taikytos/ planuojamos taikyti) šios projekto valdymo priemonės?
(Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Taip
Ne
Nežinau
1. Sudaryta vidinė projekto komanda,
kurią sudaro vadovas ir kiti komandos
nariai
2. Sudaryta projekto valdymo grupė/
komitetas
3. Perkamos projekto administravimo
paslaugos
(išorinė
projekto
administravimo komanda)
4. Sudarytos projekto darbo grupės
atskiroms projekto dalims
5. Sudarytas projekto rizikos valdymo
planas
6. Patvirtintos
vidinės
projekto
administravimo taisyklės
7. Kita (įrašykite)
2.7. Kokias pagrindines remiamas veiklas vykdote (vykdėte/ vykdysite) įgyvendinant projektą?
(Pažymėkite tinkamus atsakymo variantus)
1.
2.
3.
4.

Koncepcijų, metodikų, strategijų, planų, veiklos vadovų/gairių,
rekomendacijų, kitų dokumentų rengimas;
Studijų, tyrimų, analizių rengimas;
Teisės aktų projektų, analizių, peržiūrų ir rekomendacijų dėl jų
tobulinimo rengimas;
Regionų plėtros planų; strateginių plėtros/ veiklos planų rengimas,
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8.
9.
10.
11.

atnaujinimas
Bendrųjų, detaliųjų, specialiųjų planų rengimas, atnaujinimas
Viešosios nuomonės tyrimai, sociologinės apklausos;
Viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas, viešinimo renginių
organizavimas ir dalyvavimas juose, informacinės medžiagos rengimas
ir leidyba
Veiklos, susijusios su mokymų rengimu ir organizavimu;
Stažuočių, komandiruočių organizavimas;
Nacionalinės ir tarptautinės gerosios patirties sklaida;
Konsultacinės pagalbos teikimas

12.
13.

Kokybės vadybos modelių ir sistemų diegimas
Valdymo modelių rengimas ir diegimas

14.

Bandomųjų projektų vykdymas įgyvendinant veiklos valdymo
tobulinimo priemones;
Viešųjų ir administracinių paslaugų sistemų kūrimas ir diegimas
Naujų informacinių, stebėsenos sistemų kūrimas ir diegimas/ esamų
sistemų tobulinimas; duomenų bazių kūrimas.
Kita (įrašykite)

5.
6.
7.

15.
16.
17.

2.8. Kiek vykdant projekto veiklas taikote (taikėte/ planuojate taikyti) tarptautinį
bendradarbiavimą? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Dažnai
Kartais
Netaikoma
Nežinau
taikoma
taikoma
1. Užsienio šalių gerosios praktikos
tyrimai, analizė
2. Užsienio
ekspertų
dalyvavimas
teikiant paslaugas Lietuvoje
3. Stažuotės, komandiruotės užsienio
šalyse
4. Tarptautinės
gerosios
praktikos
sklaida (renginiai, leidiniai, kt.)
5. Kita (įrašykite)
2.9. Ar vykdant projektą yra (buvo/ planuojama) sudaryta sutartis/-ys su išorės paslaugų teikėjais
tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti?
1. Taip
→ kitas klausimas
2. Ne
→ 3.1. klausimas
3. Nežinau
→ 3.1. klausimas
2.10. Kiek Jūsų projekte yra (buvo/planuojama) sutarčių su paslaugų teikėjais tiesioginėms
projekto veikloms įgyvendinti? (Išskyrus projekto administravimo paslaugas)
- 1
- 2-5
- Daugiau nei 5
2.11. Kiek paslaugų teikėjų (neskaičiuojant jungtinės veiklos partnerių) teikia (teikė) paslaugas,
įgyvendinant projekto tiesiogines veiklas? (Išskyrus projekto administravimo paslaugas)
- 1
- 2-5
- Daugiau nei 5
- Nežinau, nes sutartys dar nėra sudarytos
2.12. Kokiais kriterijais remiantis buvo vertinami organizuotų viešųjų pirkimų metu gauti
pasiūlymai (perkant paslaugas tiesioginių projekto veiklų įgyvendinimui)?
1. Mažiausios kainos kriterijumi
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2.
3.
4.
5.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi
Dalis pirkimų mažiausios kainos kriterijumi, dalis - ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi
Kitais nustatytais vertinimo kriterijais (įrašykite)
Nežinau

2.13. Nurodykite pagrindinio paslaugų teikėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, tipą (Galite žymėti
daugiau negu vieną atsakymą, jeigu paslaugas teikia daugiau negu vienas paslaugų teikėjas)
1. Aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos), valstybiniai ar
nevalstybiniai mokslo institutai ar įstaigos
2. Informacinių technologijų įmonės
3. Teisinių paslaugų įmonės
4. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo/ mokymo
paslaugas teikiančios įstaigos ar įmonės
5. Verslo konsultacijų ir/ ar audito įmonės
6. Viešosios nuomonės tyrimų, sociologinių apklausų įmonės
7. Viešųjų ryšių įmonės
8. Inžinerinių/projektavimo paslaugų įmonės
9. Kita (įrašykite)
2.14 Kokia dalimi Jūs prisidedate (prisidėjote/ prisidėsite) prie tiesioginių projekto veiklų (išskyrus
projekto administravimo ir viešinimo veiklas), kurias įgyvendina (įgyvendino/ įgyvendins) paslaugų
teikėjas/-ai?
1. Didele dalimi (kai kurias projekto veiklas vykdome savarankiškai, o
vykdant kitas veiklas dirbame kartu su paslaugų teikėju/-ais)
2. Vidutine dalimi (dirbame, bendradarbiaujame su paslaugų teikėju/-jais
vykdant daugelį projekto veiklų)
3. Maža dalimi (teikiame pastabas paslaugų teikėjo/-ų pateiktiems
dokumentams)
4. Neprisidedame (paslaugų teikėjas/-ai dirba savarankiškai vykdant
projekto veiklas)
5. Kita (įrašykite)
6. Sunku pasakyti
3. TINKAMUMAS
3.1. Ar ŽIPVP 4 prioriteto priemonės ir paramos sritys atitinka/ atitiko Jūsų atstovaujamos
institucijos ar įstaigos poreikį stiprinti administracinius gebėjimus bei didinti veiklos efektyvumą?
1. Labai atitiko
2. Pakankamai atitiko
3. Mažai atitiko
4. Neatitiko
5. Sunku pasakyti
3.2. Prie kurių bendrųjų tikslų labiausiai prisideda (prisidėjo/ prisidės) Jūsų projektas
administracinių gebėjimų stiprinimo srityje?
(Pažymėkite ne daugiau kaip 3 variantus)
1. Valstybės ar jos teritorijų/ regionų socialinio ir ekonominio
vystymosi/ plėtros skatinimas
2. Tam tikros valstybės politikos rezultatyvumo didinimas (geresnis
tikslų ir uždavinių pasiekimas)
3. Biudžeto lėšų taupymas ar efektyvumo didinimas (geresni
rezultatai ir/ar mažesnės sąnaudos)
4. Efektyvesnė, skaidresnė, kokybiškesnė teisėkūra
5. Kokybiškesnis ir prieinamesnis viešųjų ir administracinių paslaugų
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teikimas gyventojams
Darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo didinimas
Valdžios
institucijų
ir
kitų
suinteresuotųjų
grupių
bendradarbiavimas
Valdžios atvirumo, jos finansinės ir nefinansinės veiklos
skaidrumo didinimas
Kita (įrašykite)

6.
7.
8.
9.

3.3. Kas turėjo didžiausios įtakos formuluojant projekto idėją (tikslus, uždavinius, pagrindines
veiklas, rezultatus, t. t.)? (Pažymėkite ne daugiau kaip 3 variantus)
1. Lietuvos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyti
reikalavimai
2. Valdžios institucijų, kurioms Jūsų institucija yra pavaldi/
atskaitinga, pavedimai
3. Institucijos vadovų idėjos
4. Institucijos darbuotojų idėjos
5. Ankstesnė institucijos patirtis vykdant panašų/ susijusį
projektą
6. Kitų institucijų gerosios praktikos pavyzdžiai
7. Rinkos dalyvių kaip galimų paslaugų teikėjų idėjos
8. Viešųjų/ administracinių paslaugų vartotojų (įmonės,
piliečiai) nuomonė
9. ŽIPVP 4 prioriteto turinys (ŽIPVP, programos priedas,
projektų finansavimo sąlygų aprašas, t.t.)
10. Idėjos iš ŽIPVP 4 prioritetą administruojančiųjų institucijų
(Vidaus reikalų ministerijos ir/ar ESFA)
11. Kita (įrašykite)
4. EFEKTYVUMAS
4.1. Kaip vertinate ŽIPVP 4 prioriteto administravimo taisyklių aiškumą?
(Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Labai
aišku

1.

Pakanka
mai aišku

Nepakanka
mai aišku

Neaišku

Negaliu
atsakyti

Projektų finansavimo sąlygų aprašai
Projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių sudarymo, jų keitimo taisyklės
Projektų išlaidų atitikties finansavimo
reikalavimams ir kitos finansinės
taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo taisyklės
Projektų
įgyvendinimo
ataskaitų
teikimo taisyklės

2.
3.
4.
5.

4.2. Kaip vertinate ŽIPVP 4 prioriteto administravimo procedūrų spartą?
(Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Labai
greitas

Pakankamai
greitas

Projektų paraiškų atranka ir
vertinimas
Projektų
finansavimo
ir
2. administravimo
sutarčių
derinimas ir pasirašymas
1.
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Nepakanka
mai greitas

Lėtas

Neaktu
alu

Negaliu
atsakyti

Projektų
finansavimo
ir
3. administravimo
sutarčių
keitimas
Mokėjimų prašymų tikrinimas
4.
ir tvirtinimas
5. Viešųjų pirkimų derinimas
Projektų
įgyvendinimo
6. ataskaitų
tikrinimas
ir
tvirtinimas
4.3. Kaip bendrai vertinate įgyvendinančios institucijos (ESFA) veiklą, vykdant jai pavestas
funkcijas?
1. Labai gerai
2. Gerai
3. Vidutiniškai
4. Blogai
5. Sunku pasakyti
4.4. Kaip vertinate konkrečių ESFA taikomų priemonių efektyvumą administruojant projektus?
(Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Labai
Pakankam
Nepakank
Neefek
Neakt
Nežina
efektyvu
ai
amai
tyvu
ualu
u
efektyvu
efektyvu
Mokymai
projekto
1.
vykdytojams
Atvirų
durų
dienos
2.
Agentūroje
Individualūs susitikimai
3.
su projekto vykdytojais
4. Konsultacijos telefonu
Informacijos pateikimas
5.
svetainėje www.esf.lt
Informaciniai pranešimai
el. paštu (teisės aktų,
6.
rekomendacijų
pakeitimai ir pan.)
Pranešimai per DMS
7. (duomenų
mainų
svetainę)
8. Kita (įrašykite)
4.5. Nurodykite, kokį administracinį krūvį (matuojant darbo dienomis) Jūsų institucijai sukelia
(sukėlė) skirtingų darbų, susijusių su projekto administravimu ir įgyvendinimu, vykdymas?
(Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Didelis Vidutini Nedid Nesukelia/- Neakt
krūvis
škas
elis
ėlė
ualu
Neži
krūvis
krūvis papildomo
nau
krūvio
1. Valstybės projekto aprašymo
teikimas ir su tuo susijusios
informacijos teikimas
2. Projekto paraiškos rengimas pagal
ESFA kvietimą ir informacijos
teikiamas šiai įgyvendinančiajai
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

institucijai kvietimo metu
Projekto
finansavimo
ir
administravimo
sutarties
derinimas su ESFA
Projekto
procedūrinis
administravimas
(einamoji
projekto
priežiūra,
projekto
viešinimas, sutarties ir jos priedų
keitimas ir pan.)
Projekto
finansinis
administravimas
(išlaidų
pagrindimo dokumentų priežiūra;
mokėjimų prašymų ruošimas;
tarpinių ir galutinių ataskaitų
rengimas)
Viešųjų pirkimų organizavimas ir
vykdymas projekto įgyvendinimo
metu
Pagalba išorės paslaugų teikėjams
įgyvendinant tiesiogines projekto
veiklas (reikalingos informacijos,
duomenų
teikimas,
tarpininkavimas, kt.)
Tiesioginių
projekto
veiklų
įgyvendinimas be išorės paslaugų
teikėjų pagalbos
Kita (įrašykite)

4.6. Įvertinkite, ar (ir kokiu mastu) įgyvendinant projektą susidūrėte su žemiau nurodytomis
problemomis? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Didelė Vidutinišk Nedidelė
Nėra/
Neakt Nežin
proble
a
problema
nebuvo
ualu
au
ma
problema
problema
1. Viešųjų pirkimų problemos
(konkurso
dokumentų
rengimas, viešųjų pirkimų
procedūros,
pretenzijos,
viešųjų pirkimų tarnybos raštai
ir pan.)
2. Žmogiškųjų išteklių problemos
Jūsų institucijoje (darbuotojų
stoka, kaita, didelis darbo
krūvis)
3. Projekto valdymo gebėjimų
trūkumas Jūsų institucijoje
4. Institucijos
darbuotojų
kompetencijos ir analitinių
gebėjimų,
reikalingų
tiesioginėms projekto veikloms
įgyvendinti, stoka
5. Projekto administravimo našta
6. Nepakankama išorės paslaugų
teikėjų paslaugų kokybė
7. Projekto išlaidų tinkamumo
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pagrindimas
8.

Vėluojantis
projekto
finansavimas
9. Poreikis keisti finansavimo ir
administravimo
sutartis
projekto įgyvendinimo metu
10. Kita (įrašykite)
4.7. Kokias projekto viešinimo priemones taikote (taikėte/ planuojate taikyti)? (Pažymėkite
tinkamus atsakymo variantus)
1. Viešinimas internete (įstaigos svetainė, tinklaraščiai, socialiniai
tinklai ir pan.)
2. Pranešimas žiniasklaidai
3. Spaudos konferencija
4. Informaciniai renginiai, konferencijos, seminarai, diskusijos
5. Projekto reklama (spauda, televizija, radijas ir kt.)
6. Informaciniai leidiniai (plakatai, lankstukai ir kt.)
7. Kita (įrašykite)
4.8. Kaip bendrai vertinate projekto produktų ar paslaugų, kuriuos pateikė ar suteikė išorės
paslaugų teikėjai, įgyvendindami tiesiogines projekto veiklas (išskyrus projekto administravimo),
kokybę?
8. Labai aukšta kokybė
9. Aukšta kokybė
10. Vidutiniška kokybė
11. Žema kokybė
12. Dar nebuvo galimybės įvertinti paslaugų teikėjo/-jų darbo rezultatų
13. Kita (įrašykite)
14. Neaktualu
15. Nežinau
4.9. Jeigu įgyvendinant projektą buvo perkamos projekto administravimo paslaugos, kaip vertinate
šių paslaugų kokybę?
1. Labai aukšta kokybė
2. Aukšta kokybė
3. Vidutiniška kokybė
4. Žema kokybė
5. Neaktualu
6. Nežinau
5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KLAUSIMŲ GRUPĖ
5.1. Ar Jūsų institucijoje vykdomo (vykdyto/ planuojamo vykdyti) projekto tikslas apima valstybės
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą (ar projekto metu buvo vykdyti mokymai arba kitos su
mokymu susijusios veiklos)?
1. Taip
→ sekantis klausimas
2. Ne
→ 6.1. klausimas
5.2. Kokia Jūsų institucijoje vykdomo/-yto projekto ar veiklų kvalifikacijos tobulinimo srityje tikslinė
grupė ar grupės? (Nurodykite tinkamus atsakymo variantus)
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1.
2.
3.
4.
5.

Valstybės/savivaldybių politikai
Valstybės pareigūnai
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Valstybės/savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojai
Valstybės/savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis

5.3. Kokios ESF finansuotos veiklos kvalifikacijos tobulinimo srityje yra (buvo/ bus) vykdomos
įgyvendinant projektą? (Nurodykite tinkamus atsakymo variantus)
1. Mokymo poreikių analizė
2. Naujų mokymo programų rengimas/ esamų
mokymo programų atnaujinimas
3. Lektorių rengimas
4. Mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas,
leidyba
5. Mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir
įgyvendinimas
6. Mokymo organizavimas ir vykdymas
7. Stažuočių/komandiruočių organizavimas mokymo
tikslais
5.4. Kokių Jūsų atstovaujamos institucijos darbuotojų įgūdžių ir gebėjimų stiprinimui skirti
projekte įgyvendinami mokymai? (Nurodykite tinkamus atsakymo variantus)
1. Gebėjimų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų
bei įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimui
2. Vadovavimo, lyderiavimo, vadybinių, valdymo gebėjimų
stiprinimui
3. Žinių profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje
gilinimui
4. Darbinių ES kalbų žinių stiprinimui
5. Valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams,
gebėjimų tobulinimui
6. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimui
7. Pasiruošimui dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų
sprendimų
įgyvendinimo
užtikrinimo
procesuose,
pasirengimui pirmininkauti ES 2013 metais
8. Specifinių (arba profesinių) gebėjimų, susijusių su Jūsų
institucijos kompetencija ar projekto veiklų įgyvendinimu,
stiprinimui
9. Kita (įrašykite)
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5.5. Kokiu pagrindu remiantis buvo suformuluoti mokymų tikslai ir turinys? (Nurodykite tinkamus
atsakymo variantus)
1. Mokymų tikslai buvo formuluojami remiantis Valstybės tarnautojų mokymo
strategija
2. Mokymų tikslai buvo nustatyti remiantis įstaigos metiniu valstybės tarnautojų
mokymų planu
3. Mokymų tikslai buvo nustatyti identifikavus darbuotojų žinių trūkumus
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokymų tikslai buvo nustatyti identifikavus specifinius mokymų poreikius
institucijoje
Mokymų tikslai nustatyti pagal ŽIPVP 4 prioriteto turinį (ES veiksmų programa,
programos priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašais, t.t.)
Mokymų tikslus ir turinį nustatė institucijos/padalinio vadovai
Mokymų tikslus ir turinį pasiūlė institucijos darbuotojai
Mokymų tikslus ir turinį pasiūlė išorės paslaugų teikėjai
Kita (įrašykite)

5.6. Kaip darbuotojams buvo paskirti mokymai projekte? (Nurodykite tinkamą atsakymo variantą)
1.
Dalyvavo visi įstaigos/padalinio tarnautojai ir darbuotojai
2.
Dalyvavo tie tarnautojai ir darbuotojai, kurie norėjo dalyvauti
3.
Mokymai tarnautojams ir darbuotojams buvo parinkti dalyvaujant personalo
padalinių darbuotojams pagal nustatytus kompetencijos tobulinimo poreikius
4.
Mokymus tarnautojams ir darbuotojams pagal jų einamas pareigas ir
pareigybių aprašymus priskyrė jų vadovai
5.
Kita (įrašykite)
5.7. Kokias šių mokymo projektų ar veiklų rizikų valdymo priemones taikote (pritaikėte/ planuojate
taikyti) projekte? (Nurodykite tinkamus atsakymo variantus)
1.
Parenkant mokymų tematiką buvo konsultuojamasi su darbuotojais
2.
Nustatytas darbuotojų žinių ir gebėjimų, pasirengimo lygis
3.
Numatyta, kaip bus derinami mokymai su darbuotojų darbo krūviu
4.
Numatyta, kokias užduotis vykdydami darbuotojai panaudos įgytas žinias
5.
Su darbuotojais aptarta mokymų reikšmė, nauda jų darbui
6.
Mokymai diferencijuojami pagal dalyvių žinių lygį
7.
Su darbuotojais aptariama, kaip jiems sekasi taikyti mokymuose įgytas žinias
tiesioginiame darbe, su kokiais sunkumais susiduria taikydami žinias
8.
Nė viena iš šių priemonių
9.
Kita (įrašykite)
5.8. Kokios priemonės yra (buvo/ bus) taikomos mokymų vykdytojų paslaugų kokybei užtikrinti?
(Nurodykite tinkamus atsakymo variantus)
1. Prieš mokymus paslaugų teikėjai parengė naujas mokymo programas arba atnaujino
senas mokymo programas
2. Paslaugų vykdytojams suteikta informacija apie tai, kokie yra Jūsų atstovaujamos
institucijos tikslai ir uždaviniai, kaip bus taikomos tarnautojų ir darbuotojų įgytos žinios
po mokymų
3. Su paslaugų teikėjais sutarta, kokiu būdu bus formuojamas tarnautojų ir darbuotojų
gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias
4. Pasirinkti dėstytojai, kurie turi aukštą profesinę kompetenciją Jūsų atstovaujamos
institucijos veiklos srityje
2. Atliekama mokymo renginių eigos stebėsena dalyvaujant už mokymus atsakingiems
asmenims iš Jūsų atstovaujamos institucijos
6. Po kiekvieno mokymo renginio anketuojami mokymo renginių dalyviai siekiant įvertinti
mokymo paslaugų kokybę
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7.

Kita (įrašykite)

5.9. Ar mokymų programa/ programos, pagal kurias buvo vykdomi valstybės tarnautojų mokymai,
buvo patvirtintos Valstybės tarnybos departamente prie VRM arba kitoje įstaigoje įstatymais
nustatyta tvarka? (Nurodykite tinkamą atsakymo variantą)
1. Taip, ilgesnės negu 8 val. trukmės buvo (bus) patvirtintos,
o trumpesnės negu 8 val. trukmės mokymo programos
buvo (nebus) patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo įstaigoje
2. Dalis mokymo programų buvo (bus) patvirtintos, o dalis
mokymo programų nebuvo (nebus) patvirtintos
3. Ne
4. Nežinau
5.10. Ar mokymų vykdytojas buvo/ yra vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtinta
valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga arba fizinis asmuo?
(tokių įstaigų sąrašas pateikiamas http://www.vtd.lt/index.php?-841764215)
1. Taip
2. Ne
3. Vieni mokymų vykdytojai buvo patvirtinti, kiti nebuvo
4. Nežinau

5.11. Kiek asmenų baigė mokymus pagal Jūsų projektą iki 2011 m. sausio 1 d.?
5. Valstybės tarnautojų, išskyrus statutinius
(jeigu žinote, įrašykite skaičių)
6. Statutinių tarnautojų
(jeigu žinote, įrašykite skaičių)
7. Dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų
(jeigu žinote, įrašykite skaičių)
8. Iš viso:
(jeigu žinote, įrašykite skaičių)

6. VALDYMO SISTEMŲ IR PRIEMONIŲ KLAUSIMŲ GRUPĖ
6.1. Ar Jūsų institucijoje vykdomas (vykdytas/ planuojamas vykdyti) projektas yra finansuojamas
pagal vieną iš šių ŽIPVP 4 prioriteto priemonių - „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“
„Veiklos valdymo tobulinimas”, “Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ arba
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“
1. Taip
→ kitas klausimas
2. Ne
→ 7.1. klausimas
6.2. Kokios valdymo sistemos ar priemonės* yra (buvo/ bus) kuriamos/ tobulinamos įgyvendinant
projektą? (Galima pažymėti daugiau negu vieną atsakymą)
*Valdymo sistema ar priemone laikoma iš skirtingų sudedamųjų dalių sudarytas ciklas, skirtas
organizacijos, programos ar darbuotojo veiklai valdyti (planuoti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti),
siekiant tobulinti veiklą ir pasiekti geresnių rezultatų.
1.
Finansų valdymo ir apskaitos valdymo sistema/priemonė
pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus
2.
Kokybės vadybos sistema/ priemonė (vieno langelio
principas, ISO standartai, Bendrojo vertinimo modelis, kita
kokybės vadybos sistema/ priemonė)
3.
Veiklos valdymo (išskyrus kokybės vadybą) sistema/
priemonė strateginio planavimo, veiklos rezultatų
stebėsenos, veiklos procesų ir vidaus administravimo srityse
4.
Žmogiškųjų išteklių valdymo sistema/ priemonė, apimti vieną
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5.
6.

ar visas žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas
Dokumentų valdymo sistema/ priemonė
Kita sistema/ priemonė (įrašykite)

6.3. Ar kuriant/ tobulinant valdymo sistemas ar priemones yra (buvo/ bus) kuriami/ tobulinami
informaciniai sprendimai (informacinės sistemos, duomenų bazės, kiti informaciniai sprendimai)?
Jeigu taip, prašome nurodyti projekto metu sukurtus/ kuriamus/ planuojamus kurti informacinius
sprendimus, skirtus žmogiškųjų išteklių, finansų ir apskaitos, veiklos, kokybės, dokumentų
valdymui, nurodant konkrečias informacines sistemas, duomenų bazes, kitus informacinius
sprendimus.
→ kitas klausimas
1. Taip
(įrašykite
visus
informacinius
sprendimus: Nr.1, Nr.2, Nr.3 ir t. t.)
2. Ne
→ 6.6. klausimas
3. Nežinau
→ 6.6. klausimas
6.4. Jeigu taip, ar informacinis sprendimas baigtas kurti/ tobulinti?
Taip, baigtas
Ne, dar kuriamas

→ kitas klausimas
→ 6.6. klausimas

6.5. Jeigu taip, kokiu mastu panaudojamas informacinių sprendimų funkcionalumas Jūsų
Institucijoje?
Pilnai
1.
2.
3.

Iš dalies

Nepakank
amai

Neaktualu/n
ežinau

Informacinis sprendimas Nr. 1
Informacinis sprendimas Nr. 2
Informacinis sprendimas Nr. 3

4.
5.

6.6. Kokia buvo Jūsų institucijos patirtis taikant valdymo sistemas ir priemones, kurios nėra
privalomos pagal Lietuvos teisės aktus (išskyrus tokias pagal Lietuvos teisės aktus privalomas
sistemas ir priemones kaip strateginis planavimas pagal Strateginio planavimo metodiką, buhalterinė
apskaita, personalo administravimas pagal Valstybės tarnybos įstatymą, t. t.), iki projekto
finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo?
1. Jokios patirties neturėjome taikant veiklos valdymo sistemas ir
priemones, kurios (bus) diegiamos projekto metu
2. Turėjome trumpą (1-2 metų) patirtį taikant dalį pagal teisės aktus
neprivalomų valdymo sistemų ir priemonių, kurios (bus) diegiamos/
tobulinamos projekto metu
3. Turėjome ilgą (3-5 metų) patirtį taikant visas pagal teisės aktus
neprivalomas valdymo sistemas ir priemones, kurios (bus) diegiamos/
tobulinamos projekto metu
4. Kita (įrašykite)
6.7. Jūsų žiniomis, ar Jūsų institucijoje nauja/ patobulinta valdymo sistema ar priemonė, kuri
buvo/ bus sukurta/ įdiegta, yra:
1. Atitinkanti sistemas ir priemones, kurias turi dauguma kitų panašių
valstybės ar savivaldybių institucijų Lietuvoje (centriniu ar vietos
savivaldos lygmeniu)
2. Pažangesnė už sistemas ir priemones, kurias turi dauguma
kitų panašių valstybės ar savivaldybių institucijų Lietuvoje (centriniu ar
vietos savivaldos lygmeniu)
3. Pažangesnė už sistemas ir priemones, kurias turi dauguma kitų
panašių valstybės ir savivaldybių institucijų ES šalyse narėse
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4.

Kita (įrašykite)

6.8.Kokios yra svarbiausios rizikos diegiant naujas/patobulintas valdymo sistemas ar priemones
Jūsų institucijoje? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Didelė
rizika
1.

2.

3.

4.

Vidutinė
rizika

Maža
rizika

Nėra rizika

Neaktua
lu

Nežinau

Skirtingas
projekto
rezultatų
suvokimas tarp institucijos ir
paslaugų teikėjo (teikėjų)
Paslaugų
teikėjo
(teikėjų)
nukrypimai nuo pradinio projekto
plano ir/ar terminų
Nepakankamas laikas projekto
veikloms įgyvendinti ir produktams
sukurti
Nepakankamas Jūsų organizacijos
ar kitų projekte dalyvaujančiųjų
institucijų darbuotojų įsitraukimas
į projekto eigą

5.

Nepakankami paslaugų teikėjo
(teikėjų)
žmogiškieji
ištekliai
(ekspertų
skaičius
ir/ar
jų
kompetencija)
6.
Vėlavimas priimti politinius ar
administracinius sprendimus, kurie
daro įtaką Jūsų projektų veikloms
ir produktams
7.
Nepakankamas
bendradarbiavimas tarp Jūsų
organizacijos ir paslaugų teikėjo
(teikėjų)
8.
Įvairios
technologinės/programinės
projekto rizikos (ryšys, įranga,
licencijos, t. t.)
9.
Nepakankamas
suderinamumas
tarp
skirtingų
informacinių
sprendimų
(skirtingose
institucijose ar Jūsų institucijoje)
10. Neplanuotas
poreikis
keisti
projekto veiklas ir/ar biudžetą jo
įgyvendinimo metu
11. Kita (įrašykite)
6.9. Ar ir kokie pokyčiai, kurie nėra finansuojami iš Jūsų projekto, vyksta (vyko/ vyks) Jūsų
institucijoje ir/ ar kitose institucijose siekiant panaudoti projekto sukurtus produktus/ paslaugas,
kuriant/ tobulinant valdymo sistemas ar priemones? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Jau įvyko
tam tikri
pokyčiai
1.
2.

Institucijos vidinės struktūros
pertvarkymas
Institucijos ir/ ar padalinių nuostatų
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Pokyčiai
planuojami
ateityje

Tokie
pokyčiai
nėra
planuojami

Pokyčiai
planuoti,
tačiau
neįvyko

Sunku
pasakyti

keitimas
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Institucijos vadovų įtraukimas į
pokyčius, juos informuojant ir
konsultuojantis
Institucijos darbuotojų pareigybių
aprašymų keitimas
Planuojamų pokyčių komunikavimas
darbuotojams, jų įtraukimas į
pokyčių procesą (per susitikimus,
įvairius renginius, apklausas)
Įvairių teisės aktų rengimas ar
keitimas
Naujų (finansinio ir nefinansinio)
valdymo procesų taikymas arba
išbandymas ir įvertinimas Jūsų
institucijoje
Institucijos ir/ ar programos
finansinių išteklių perskirstymas
Valdymo sistemos ar priemonės
(pvz., ISO)
akreditavimas arba
sertifikavimas
Naujų planų, ataskaitų ar kitų
dokumentų rengimas pagal naujus
reikalavimus ar procesus
Jūsų paslaugų vartotojų, kitų
suinteresuotųjų grupių, visuomenės
informavimas apie planuojamus
pokyčius, konsultavimasis su jais
Kita (įrašykite):

6.10. Kokią įtaką projekto siekiamų pokyčių įgyvendinimui ir/ar jų tęstinumui ateityje šiuo metu
daro išvardinti išorės veiksniai? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Labiau
Neturi nei
Labiau
Neaktu
teigiamą teigiamos neigiamą
alu
negu
, nei
negu
Nežinau
neigiamą neigiamos teigiamą
įtaką
įtakos
įtaką
Aukščiausiųjų valdžios institucijų (LR
Seimo, Vyriausybės, Prezidento) ar
savivaldybės tarybos pozicija dėl
planuojamų pokyčių
Institucijos vadovybės pozicija dėl
planuojamų pokyčių
Institucijos tarnautojų ir darbuotojų
požiūris į naujus pokyčius
Institucijos
personalo
skaičiaus
pakankamumas
ir
personalo
kvalifikacija
Institucijos struktūros, pavaldumo,
atskaitingumo ar teisinio statuso
pokyčiai
Institucijos biudžetas (įskaitant darbo
užmokesčio fondą) ir jo pokyčiai
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Teisės aktų ir kitų dokumentų
patvirtinimas ir įgyvendinimas
Bendradarbiavimas su kitomis valstybės
ar savivaldybės institucijomis ir
įstaigomis
Viešųjų/ administracinių paslaugų
vartotojų požiūris į planuojamus
pokyčius
Kita (įrašykite)
7. DOKUMENTŲ RENGIMO KLAUSIMŲ GRUPĖ
7.1. Ar Jūsų institucijoje vykdomas (vykdytas/ planuojamas vykdyti) projektas yra finansuojamas
pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių strateginiai
plėtros planai“ arba „Teritorijų planavimas“?
1. Taip
→ kitas klausimas
2. Ne
→ 8.1. klausimas
7.2. Kokio tipo dokumentas/-tai yra (buvo/ bus) rengiami įgyvendinant projektą? (Galite žymėti
keletą variantų)
1. Regiono plėtros plano rengimas/atnaujinimas
2. Savivaldybės (ilgalaikio/trumpalaikio) strateginio plėtros arba
veiklos plano rengimas/atnaujinimas
3. Sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai
tobulinti, rengimas
4. Bendrojo plano rengimas
5. Specialiojo plano rengimas
6. Detaliojo plano rengimas
7. Kita (įrašykite)
7.3. Kiek projekto įgyvendinimo metu iš viso yra/ buvo rengiama dokumentų (plėtros/veiklos
planų, studijų, teritorijų planavimo dokumentų)?
−1
− 2-4
− 5-10
− Daugiau negu 10
7.4. Kaip bendrai vertinate projekto metu parengto dokumento/-tų kokybę?
1. Labai gerai
2. Gerai
3. Vidutiniškai
4. Prastai
5. Neaktualu (dar neparengta)
6. Sunku pasakyti
7.5. Kaip vertinate strateginę projekto svarbą Jūsų atstovaujamai institucijai/ regionui/ rajonui/
miestui?
1. Labai svarbus projektas
2. Svarbus
3. Vidutiniškai svarbus
4. Nėra strategiškai svarbus
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5.

Sunku pasakyti

7.6. Jeigu projekto metu buvo rengtas/ atnaujintas plėtros arba veiklos planas ir jis jau užbaigtas
(jeigu ne, praleiskite šį klausimą), ar yra užtikrintos šios prielaidos bei finansiniai ištekliai jo
įgyvendinimui? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Taip
Ne
Neaktual
Nežinau
u
1. Dokumente numatytos konkrečios ir
detalios
jo
nuostatų
įgyvendinimo
priemonės
2. Dokumente
numatytos
tam
tikros
nedetalizuotos jo nuostatų įgyvendinimo
priemonės
3. Dokumente numatyti finansavimo šaltiniai
jo nuostatų įgyvendinimui
4. Lėšų skyrimas dokumento nuostatų
įgyvendinimui buvo/ yra/ bus svarstomas
savivaldybės biudžeto finansinių rodiklių
svarstymo metu
5. Lėšos dokumento nuostatų įgyvendinimui
jau yra patvirtintos
6. Kita (Įrašykite)
7.7. Jeigu projekto metu buvo rengtas teritorijų planavimo dokumentas/-tai (jeigu ne, praleiskite
šį klausimą), kiek susiduriate/-ėte su problemomis skirtinguose dokumento/-tų etapuose?
(Įvertinkite kiekvieną etapą)
Daug
Yra
Mažai
Nėra
Neaktu Nežin
proble
(buvo)
proble (nebuvo)
alu
au
mų
tam tikrų
mų
problemų
problemų
1. Dokumento/-tų rengimo etapas
2. Parengto
dokumento/-tų
svarstymo ir derinimo etapas
3. Dokumento/-tų tvirtinimo etapas
savivaldybės taryboje
4. Patvirtinto
dokumento/-tų
įgyvendinimas
5. Kita (įrašykite)
7.8. Ar įvykdyta apskričių reforma padarė teigiamą/ neigiamą įtaką Jūsų vykdomam projektui ar jo
rezultatų tęstinumui ateityje?
1. Padarė labiau teigiamą įtaką
2. Nepadarė jokios įtakos
3. Padarė labiau neigiamą įtaką (pakomentuokite)
4. Sunku pasakyti
7.9. Jūsų nuomone, kiek vykdomo (vykdyto) projekto metu sukurti rezultatai prisideda (prisidės)
prie šių tikslų Jūsų regione/ rajone/ mieste pasiekimo? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Labai
Daug
Vidutin Mažai Neaktu Sunku
daug
priside
iškai
priside
alu
pasaky
prisided da/-ės priside da/-ės
ti
a/-ės
da/-ės
1. Darnesnis teritorijos vystymas/
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plėtra
2. Vietos
socialinės
aplinkos
gerinimas
3. Teritorijos patrauklumo didinimas
4. Sąlygų verslo plėtrai gerinimas
teritorijoje
5. Didesnis investicijų teritorijoje
pritraukimas
6. Teritorijos
infrastruktūros
gerinimas
7. Kita (įrašykite)
7.10. Jeigu projektas nebūtų finansuotas ES lėšomis, ar Jūsų atstovaujama institucija būtų
savarankiškai organizavusi ir vykdžiusi tokį pat projektą?
1. Tikrai taip (tokios pat apimties projektas būtų vykdytas savivaldybės
arba kitomis lėšomis)
2. Taip, iš dalies (būtų vykdytos tik svarbiausios projekto veiklos, atsisakant
mažiau svarbių)
3. Greičiau taip, tačiau vėliau (toks projektas būtų vykdomas, jeigu būtų
rasta kitų finansavimo šaltinių)
4. Greičiau ne (mažai tikėtina, jog tokiam projektui būtų numatyti kiti
finansavimo šaltiniai)
5. Tikrai ne (toks projektas tikrai nebūtų vykdytas be ES paramos lėšų)
6. Kita (įrašykite)
7. Sunku pasakyti
7.11. Jeigu projektas jau baigtas įgyvendinti, kaip vertinate jo metu sukurtų produktų ir rezultatų
naudą Jūsų atstovaujamai institucijai/ regionui/ rajonui/ miestui?
1. Labai didelė nauda
2. Didelė nauda
3. Vidutiniška nauda
4. Nedidelė nauda
5. Neaktualu
6. Sunku pasakyti
8. POVEIKIS
8.1. Kokius administracinių gebėjimų pokyčius lėmė (lems) projekto įgyvendinimas Jūsų institucijoje
ar valdymo srityje? (Įvertinkite kiekvieną aspektą)
Pokyčiai
Pokyčiai
Tokie pokyčiai
Jau įvyko
planuoti,
Sunku
planuojam
nėra
pokyčiai
tačiau
pasakyti
i ateityje
planuojami
neįvyko
Jūsų institucijos struktūros
(institucinės sandaros,
kompetencijos ir funkcijų)
pokyčiai
Jūsų institucijos strategijos ir
veiklos planavimo pokyčiai
Jūsų
institucijos
bendradarbiavimo
ir
partnerystės
su
kitomis
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institucijomis
ir
suinteresuotomis grupėmis
pokyčiai
Jūsų
institucijos
veiklą
reglamentuojančių
teisės
aktų pokyčiai
Jūsų
institucijos
vadovų
lyderystės ir vadovavimo
pokyčiai
Kitų
Jūsų
institucijos
tarnautojų ir
darbuotojų
kompetencijos pokyčiai
Žmogiškųjų išteklių, finansų,
turto,
veiklos,
kokybės
vadybos procesų pokyčiai
Kita (įrašykite)
8.2. Jūsų nuomone, prie kokių Jūsų institucijos darbuotojų gebėjimų stiprinimo labiausiai prisideda
(prisidėjo/ prisidės) šio projekto įgyvendinimas?
(Pažymėkite ne daugiau kaip 3 atsakymus)
1. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų rengti ir efektyviai administruoti iš
ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus
2. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų organizuoti ir vykdyti viešuosius
pirkimus (rengti technines specifikacijas, sutartis, kitus pirkimų
dokumentus ir pan.)
3. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų rengti ir taikyti teisės aktus
4. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų rengti strateginius dokumentus,
programas, veiklos ir/ar finansines ataskaitas
5. Prie institucijos darbuotojų profesinių gebėjimų konkrečiose valstybės
politikos srityse
6. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų valdyti procesus, atlikti užduotis
7. Prie institucijos darbuotojų gebėjimų bendradarbiauti su piliečiais,
suinteresuotųjų grupių atstovais, teikti viešąsias/ administracines
paslaugas
8. Kita (įrašykite)
8.3. Jūsų nuomone, kurioje srityje Jūsų projektas padarys didžiausią poveikį viešojo valdymo
tobulinimui Jūsų institucijoje arba valdymo srityje?
(Pažymėkite ne daugiau kaip 3 variantus)
1. Geresnis (ES ar nacionalinės) valstybės politikos turinys, atitinkantis ūkio
augimo ir užimtumo poreikius
2. Efektyvesnis valdžios išlaidų panaudojimas ir didesnis skaidrumas
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geresnė administracinių/ viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
Palankesnė administracinė aplinka verslui
Viešojo valdymo atvirumas, bendradarbiavimas su įvairiomis
suinteresuotomis grupėmis
Didesnis vidaus administravimo, paslaugų teikimo efektyvumas kaštų
atžvilgiu
Geresnis darbuotojų pasitenkinimas darbu
Geresnis Jūsų institucijos ar įstaigos įvaizdis
Kita (įrašykite):
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9. ATEINANČIO PARAMOS TEIKIMO LAIKOTARPIO PRIORITETAI
9.1. Kokia Jūsų pozicija dėl administracinių gebėjimų stiprinimo projektų finansavimo iš Europos
socialinio fondo 2014-2020 m. laikotarpiu?
1. Nefinansuoti šių projektų - mūsų institucijos gebėjimai 2014 m. bus
pakankami
2. Nefinansuoti šių projektų - nuo 2014 m. šiems poreikiams bus
pakankamos valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšos
3. Šiems projektams skirti mažesnį finansavimą - mūsų institucija 2014 m.
bus pajėgi dalį veiklų atlikti savarankiškai
4. Šiems projektams skirti mažesnį finansavimą - nuo 2014 m. dalį šių
poreikių galės tenkinti valstybės ar savivaldybių biudžetai
5. Toliau finansuoti šiuos projektus, kaip tai buvo daroma 2007-2013 m.
laikotarpiu
6.
7.

Kita (įrašykite):
Neturiu nuomonės

9.2. Jūsų nuomone, kokios paramos sritys arba finansuojamos veiklos išlieka aktualiausios
stiprinant administracinius gebėjimus ir viešąjį administravimą Lietuvoje kitu ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiu? (Pažymėkite ne daugiau kaip 3 variantus)
7. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas, mokymai
8.
Valdžios ir savivaldybių institucijų ir įstaigų struktūros tobulinimas
9.
Veiklos (finansinės ir nefinansinės) valdymo sistemų tobulinimas
10.
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
11.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas
12.
Regioninės plėtros tobulinimas
13.
Viešųjų/administracinių paslaugų kokybės gerinimas
14.
Partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių gerinimas, nevyriausybinių
organizacijų skatinimas
15.
Viešųjų politikų reformų skatinimas
16.
Teisinio reglamentavimo gerinimas, administracinės naštos mažinimas
17. K Kita (įrašykite)
9.3. Jeigu 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu būtų finansuojamos administracinių
gebėjimų stiprinimo veiklos, ar teiktumėte paraiškas ESF finansuojamiems projektams
įgyvendinti?
1. Taip
2. Greičiau taip
3. Greičiau ne
4. Ne
5. Nežinau
9.4. Jūsų komentarai/siūlymai dėl administracinių gebėjimų stiprinimo 2014-2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiu:
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4 priedas. Priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys
(rodiklių pasiekimo duomenys iki 2011 m. rugpjūčio 17 d.)
Užd.

Kodas

Pavadinimas

Tipas

Mat. vnt.

5

Sutartyse
nurodyta
planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė
6

60

Skaičius

Produkto

Skaičius

sėkmingai mokymus baigę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, (6 mėnesiai po mokymų pabaigos)

Rezultato

VP1-4.1-VRM-02-VR.VP.02

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis

1

VP1-4.1-VRM-03-VP.VP.01

1

1

VP1-4.1-VRM-01-VP.NR.01

Įgyvendinti projektai, skirti valstybės tarnybos sistemai tobulinti

Produkto

Skaičius

1

VP1-4.1-VRM-01-VR.NR.01

Gyventojų požiūrio į valstybės tarnautojų veiklos pokyčius („nesikeitė" ir „pagerėjo")

Rezultato

Procentai

1

VP1-4.1-VRM-02-VP.VP.01

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai)

Produkto

1

VP1-4.1-VRM-02-VP.VP.02

įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

1

VP1-4.1-VRM-02-VR.VP.01

1

VP priede
nurodyta
planuojama
pasiekti rodiklio
reikšmė

Pasiekta
reikšmė

Rodiklio
pasiekimas
(proc.) nuo VP
suplanuotos
reikšmės
0

0,0

-

61

101,7

5.000,00

1.380,00

135

2,7

2

0

0

0,0

Procentai

75

-

0

0,0

Rezultato

Procentai

90

90

100

111,1

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės
institucijų ir įstaigų darbuotojai)

Produkto

Skaičius

20.000,00

20.115,00

11.368,00

56,8

VP1-4.1-VRM-03-VR.VP.01

sėkmingai mokymus baigę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, (6 mėnesiai po mokymų pabaigos)

Rezultato

Procentai

75

-

0

0,0

1

VP1-4.1-VRM-03-VR.VP.02

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis

Rezultato

Procentai

90

90,83

87,73

96,6

1

VP1-4.1-VRM-04-RP.VP.01

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai)

Produkto

Skaičius

6.000,00

5.541,00

4.359,00

78,7

1

VP1-4.1-VRM-04-RR.VP.01

sėkmingai mokymus baigę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, (6 mėnesiai po mokymų pabaigos)

Rezultato

Procentai

75

-

0

0,0

1

VP1-4.1-VRM-04-RR.VP.02

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų
darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis

Rezultato

Procentai

90

92,05

95,72

104,0

1

VP1-4.1-VRM-05-KP.NR.01

valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, dalyvavusios bendradarbiavimo ir
partnerystės projektuose

Produkto

Skaičius

25

-

-

0,0

1

VP1-4.1-VRM-05-KP.NR.02

valstybės tarnautojai, tiesiogiai dalyvavę tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir mobilumo
veiklose, mokymuose

Produkto

Skaičius

1.000,00

-

-

0,0

1

VP1-4.1-VRM-05-KP.VP.01

įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

Produkto

Skaičius

20

-

-

0,0
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1

VP1-4.1-VRM-05-KR.VP.01

sėkmingai mokymus baigę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe (6 mėnesiai po mokymo pabaigos)

Rezultato

Procentai

75

-

-

0,0

1

VP1-4.1-VRM-06-VP.NR.01

Produkto

1

VP1-4.1-VRM-06-VP.NR.02

atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo bei privataus
sektorių subjektams, identifikuojant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus,
įsteigimas
patobulinti ir (ar) naujai parengti teisės aktai, reglamentuojantys ir vystantys viešojo ir
privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje

Skaičius

1

1

0

0,0

Produkto

Skaičius

7

7

1

14,3

1

VP1-4.1-VRM-06-VP.NR.03

valstybės institucijų bei įstaigų dirbantieji, įgiję žinias bei gebėjimus vystyti viešojo ir
privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje bei parengti ir įgyvendinti
partnerystės projektus
inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai

Produkto

Skaičius

15

15

0

0,0

1

VP1-4.1-VRM-06-VR.NR.01

Rezultato

Skaičius

2

2

0

0,0

1

VP1-4.1-VRM-07-VP.NR.01

plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politiką skatinantys renginiai

Produkto

Skaičius

30

83

16

53,3

1

VP1-4.1-VRM-07-VP.NR.02

atlikti jaunimo bendradarbiavimo situacijos tyrimai

Produkto

Skaičius

20

60

7

35,0

1

VP1-4.1-VRM-07-VR.NR.01

jaunimo organizacijos, gavusios paramą stiprinti jų veiklai

Rezultato

Skaičius

28

28

0

0,0

1

VP1-4.1-VRM-08-VP.VP.01

įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės tarp valdžios ir nevyriausybinio sektorių
projektai

Produkto

Skaičius

20

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VP.NR.01

atlikti tyrimai, analizės ir (arba) studijos

Produkto

Skaičius

10

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VR.NR.01

sukurta valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo sistema ir (arba) tinklas

Rezultato

Skaičius

3

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VR.NR.02

sukurtas ir įdiegtas vartotojų švietimo, kurį vykdytų pareiškėjai, modelis

Rezultato

Skaičius

1

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VR.NR.03

Rezultato

Skaičius

5

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VR.NR.04

teisės aktų projektai, rekomendacijos, skirti teisinei bazei, reglamentuojančiai švietimo,
mokymo, mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, taip pat kitas
visuomenei naudingas veiklas, tobulinti
sukurtas ir įdiegtas valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo tinklo modelis
tarptautiniu mastu

Rezultato

Skaičius

1

0

-

-

1

VP1-4.1-VRM-08-VR.NR.05

suorganizuotos konferencijos ir (arba) renginiai, skatinantys bendradarbiavimą tarp
valdžios ir nevyriausybinio sektorių, viešinantys projektų rezultatus

Rezultato

Skaičius

6

0

-

-

2

VP1-4.2-VRM-01-VP.VP.01

Ministerijose įdiegtos veiklos valdymo sistemos (iš visų ministerijų)

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-01-VP.VP.02

ministerijose įdiegtos veiklos valdymo sistemos (iš visų ministerijų)

Produkto

Procentai

100

-

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-01-VR.VP.01

valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (13) ministerijose

Rezultato

Procentai

48

-

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-02-RP.NR.01

Parengti ir (ar) atnaujinti regionų plėtros planai

Produkto

Skaičius

10

7

7

70,0

2

VP1-4.2-VRM-02-RP.NR.02

Parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai

Produkto

Skaičius

30

102

58

193,3
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2

VP1-4.2-VRM-02-RR.NR.01

regionai, gavę paramą regionų plėtros planams rengti ir (ar) atnaujinti

Rezultato

Procentai

100

-

70

70,0

2

VP1-4.2-VRM-02-RR.NR.02

Savivaldybės, gavusios paramą strateginiams plėtros planams atnaujinti ir (ar) rengti

Rezultato

Procentai

50

-

90

180,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.01

Produkto

Skaičius

70

27

2

2,9

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.02

įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai
savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo
administravimo subjektuose
įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai
savivaldybių administravimo subjektuose

Produkto

Skaičius

45

71

13

28,9

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.03

Įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai
valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

Produkto

Skaičius

25

48

10

40,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.04

sukurta viešojo administravimo stebėsenos sistema

Produkto

Skaičius

1

2

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.05

sukurta bendra informacinė sistema, skirta efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų
valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis

Produkto

Skaičius

2

9

3

150,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.06

įdiegta konsultacinės pagalbos priemonė

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VP.NR.07

sukurta valstybės turto informacinė paieškos sistema

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-03-VR.NR.01

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose įgyvendinti vidaus administravimo
tobulinimo projektai, dalis

Rezultato

Procentai

7

-

0,2

2,9

2

VP1-4.2-VRM-03-VR.NR.02

Rezultato

Skaičius

130

178

0

0,0

2

VP1-4.2-VRM-04-RP.NR.01

viešojo sektoriaus subjektų metinės ataskaitos, parengtos naudojant bendrą
informacinę sistemą, skirtą efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir
apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis
parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai

Produkto

Skaičius

120

722

160

133,3

2

VP1-4.2-VRM-04-RP.VP.01

parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai

Produkto

Skaičius

21

72

7

33,3

2

VP1-4.2-VRM-04-RR.VP.01

savivaldybės, kurios turi parengtus bendruosius teritorijų planus (proc. nuo visų
savivaldybių)

Rezultato

Procentai

100

-

5

5,0

2

VP1-4.2-VRM-05-VP.NR.01

atlikti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio tyrimai, skirti geresniam Europos
Sąjungos politikų įgyvendinimui

Produkto

Skaičius

50

55

10

20,0

2

VP1-4.2-VRM-05-VR.NR.01

Rezultato

Skaičius

14

48

45

321,4

3

VP1-4.3-VRM-01-VP.NR.01

valstybės institucijų, užtikrinančių Lietuvos interesų atstovavimą Europos Sąjungos
institucijose, gebėjimų stiprinimas išplečiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
poveikio vertinimo mastą ir gerinant kokybę
įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose/valstybinio
administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

Produkto

Skaičius

30

18

3

10,0

3

VP1-4.3-VRM-01-VP.NR.02

įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose

Produkto

Skaičius

15

24

4

26,6

3

VP1-4.3-VRM-01-VP.NR.03

įdiegtos kokybės vadybos sistemos valstybinio administravimo ir kituose viešojo
administravimo subjektuose

Produkto

Skaičius

15

28

5

33,3

3

VP1-4.3-VRM-01-VP.NR.04

vykdant kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose
ir įstaigose stebėseną, atlikti tyrimai

Produkto

Skaičius

3

3

1

33,3
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3

VP1-4.3-VRM-01-VP.NR.05

įgyvendinant „vieno langelio" principą sukurta ir įdiegta centralizuota viešųjų ir
administracinių paslaugų sistema

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-01-VR.VP.01

Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos

Rezultato

Procentai

25

-

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.01

mokymuose dalyvavę asmenys

Produkto

Skaičius

200

286

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.02

pradėta profesinio mokymo tinklo optimizavimo reforma

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.03

parengtas konkursinio – programinio finansavimo modelis

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.04

sukurta mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistema

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.05

įgyvendinti projektai, skirti privačių įdarbinimo agentūrų paslaugų teikimo reformai
įgyvendinti

Produkto

Skaičius

2

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.06

įgyvendinti projektai, susiję su darbo rinkos sistemos valdymo reformavimu

Produkto

Skaičius

1

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.07

įgyvendinti projektai, susiję su kvalifikacijų sistemos valdymo sistemos sukūrimu

Produkto

Skaičius

1

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.08

įgyvendinti projektai, susijęs su socialinių paslaugų licencijavimo sistemos sukūrimu

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.09

įgyvendinti projektai, susiję su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir/arba
sveikatos priežiūros kokybe ir/arba sveikatos priežiūros technologijų vertinimu

Produkto

Skaičius

10

3

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.NR.10

įgyvendintas projektas, susijęs su Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei
jungtinių tyrimų programų stebėsena

Produkto

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VP.VP.01

geresnio reglamentavimo diegimo projektai finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis

Produkto

Skaičius

1

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.01

sėkmingai mokymus baigę asmenys, kurie taiko įgytas žinias darbe

Rezultato

Procentai

75

-

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.02

veikiant mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemai patobulintas strateginis
valdymas mokslo ir studijų srityje

Rezultato

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.03

parengta galimybių studija, skirta privačių įdarbinimo agentūrų paslaugų teikimo
reformai įgyvendinti

Rezultato

Skaičius

1

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.04

parengta teisės aktų projektų, sudarančių prielaidas privačių įdarbinimo agentūrų
paslaugų teikimo reformai įgyvendinti

Rezultato

Skaičius

2

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.05

parengtas teisės aktų, reikalingų sėkmingam darbo rinkos sistemos valdymo
reformavimui, projektų paketas

Rezultato

Skaičius

1

0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.06

parengtas teisės aktų projektų, reikalingų efektyviam kvalifikacijų tarnybos darbui,
paketas

Rezultato

Skaičius

1

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.07

parengtas darbo rinkos sistemos valdymo reformavimo modelis

Rezultato

Skaičius

1

206

0,0

0,0
0

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.08

sukurta socialinių paslaugų licencijavimo informacinė sistema

Rezultato

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.09
VP1-4.3-VRM-02-VR.NR.10

parengti dokumentų paketai, susiję su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir/arba
su sveikatos priežiūros kokybe ir/arba sveikatos priežiūros technologijų vertinimu
sukurta ir įgyvendinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei jungtinių
tyrimų programų stebėsenos sistema

Rezultato

Skaičius

10

94

18

180,0

Rezultato

Skaičius

1

1

0

0,0

3

VP1-4.3-VRM-03-VP.VP.01

geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis

Produkto

Skaičius

14

3

1

7,1

3

VP1-4.3-VRM-03-VR.NR.01

sukurtas kontaktinis centras (organizacinių, teisinių, techninių ir finansinių sąlygų,
užtikrinančių kontaktinio centro veikimą, sudarymas)

Rezultato

Skaičius

1

1

0

0,0

3
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