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patikimumui nustatyti ir netikrino pateiktos informacijos. Todėl PwC nesuteikia tiesioginių ar numanomų 
garantijų kitiems asmenims (išskyrus LR 
išsamumo.

Paskutinį kartą darbus pagal LR finansų ministerijos vadovybės nurodymus šiam
gegužės 12 d. Ataskaitoje neaptariami vėlesnių įvykių ar aplinkybių padariniai, taip pat vėliau paaiškėjusi 
informacija. Negalime nustatyti, kokią įtaką šie darbai arba tyrimai būtų turėję Ataskaitai. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į Ataskaitoje išdėstytas svarbias pastabas
pateikiamas prielaidas, teikiamų rekomendacijų paskirtį ir informacijos, kuria pagrįstos rekomendacijos, 
apribojimus. PwC neatsako kitiems asmenims (išskyrus LR
rengimą. Be to, PwC neprisiima sutartinės, deliktinės ir kt. atsakomybės (neatsižvelgiant į ieškinio formą) 
taikytinos teisės leistina apimtimi ir neprisiima atsakomybės už kitų 
LR finansų ministerijos šios Sutarties pagrindu
atsisakymą juos priimti. 
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Santrumpų sąrašas

BMT – Projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“ 

BPD – Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas

eMoDB – Projektas „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ 

ES – Europos Sąjunga 

ESF – Europos socialinis fondas

ESFA – Europos Socialinio fondo agentūra 

HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai

IKT – Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“

KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa 

LDB – Lietuvos darbo birža

LiDA – Projektas „Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM 
duomenų archyvas (LiDA)“ 

LR – Lietuvos Respublika

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

MTTP – mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra 

PFSA – projektų finansavimo sąlygų aprašas 

PwC – UAB „PricewaterhouseCoopers“

SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SF – struktūriniai fondai 

SMART – vertinimo modelis, pagal kurį rodikliai turėtų atitikti penkis kriterijus: turėtų būti aiškūs, 
išmatuojami, pasiekiami, pagrįsti ir turėti terminus (angl. specific, measurable, attainable, relevant, time –
bound)

ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

ŽIPVP – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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Įvadas

Vienas iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti 
plėtros tikslų – kurti daugiau geresnių darbo vietų. Geresnė darbo vieta suvokiama kaip aukštesnės 
kvalifikacijos reikalaujanti, didesnę pridėtinę vertę kurianti ir didesnę tikimybę išlikti ilguoju laikotarpiu turinti 
darbo vieta. Neatsiejamas tokių darbo vietų didėjimo skaičiaus aspektas yra poreikis užtikrinti aukštas, ūkio 
poreikiams aktualias kompetencijas ir ypač darbo rinkoje dalyvaujančiųjų nuolatinį mokymąsi. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (toliau – ŽIPVP) atitinka pirmąjį 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti prioritetą – „Produktyvūs žmogiškieji 
ištekliai žinių visuomenei“. ŽIPVP veiksmų programos vizija – tinkami ir produktyvūs žmogiškieji ištekliai, 
tarnaujantys ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams. ŽIPVP buvo suformuluoti keturi tikslai, 
kuriems įgyvendinti yra numatyti keturi prioritetai.  

Įgyvendinant ŽIPVP, didžioji ESF lėšų dalis yra skiriama mokymo veikloms finansuoti, kuriomis siekiama 
prisidėti prie visų keturių ŽIPVP tikslų pasiekimo. ŽIPVP produkto rodikliai daugiausia matuoja kiekybinius 
mokymo veiklų aspektus (pvz., mokymų dalyvių skaičius, dalyviai, gavę pažymėjimą), tačiau nėra aiškių 
kriterijų įvertinti mokymų kokybę ir naudingumą. Taigi susiduriama su mokymų kokybės ir naudingumo 
įvertinimo problema. Šio vertinimo tikslas – tobulinti ŽIPVP įgyvendinimą didinant ESF finansuojamų 
mokymų kokybę ir veiksmingumą. 

Vertinimas apima mokymo veiklų įvertinimą ir palyginimą 2004–2006 m. ir 2007–1013 m. ES paramos 
laikotarpiais, siekiant nustatyti veiklų tęstinumą, įvertinti išmoktas pamokas ir tai, kaip į jas buvo atsižvelgta 
naujuoju laikotarpiu. Taip pat vertinama mokymų, vykdomų pagal priemones „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų 
mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ ir „Valstybės institucijų ir įstaigų 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ kokybė, rezultatyvumas, efektyvumas ir poveikis. Šioje ataskaitoje taip 
pat pateikiama užsienio šalių praktika mokymų intervencijos logikos ir mokymų kokybės užtikrinimo srityse. 
Be to, pateikiama įgyvendinamų projektų gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių. Galiausiai, remiantis 
atliktos analizės rezultatais, pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kaip padidinti mokymų veiksmingumą.  
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I. Vertinimo metodika

Vertinimo tikslas, uždaviniai, objektas

Vertinimo tikslas yra tobulinti ŽIPVP įgyvendinimą didinant ESF finansuojamų mokymų kokybę ir 
veiksmingumą. Keliamas vertinimo uždavinys – įvertinti ESF finansuojamų mokymų kokybę ir efektyvumą. 
Vertinimo objektas yra mokymai, vykdomi pagal keturias analizuojamas ESF priemones:

 „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“; 
 „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas“;
 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. 

dokumentai)“;
 „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. 

Šio uždavinio analizės objektas yra mokymai, tad siekiant geriau apibrėžti analizės objektą, kyla poreikis 
apibrėžti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sąvokas. Pateikiami įvairūs mokymo apibrėžimai, tačiau apibendrinus 
mokymas gali būti apibrėžiamas kaip kompetencijos kėlimo veikla, kurioje dalyvauja dvi šalys – mokytojas ir 
mokinys. Kvalifikacijos tobulinimas gali būti apibrėžiamas plačiau – kaip naujų žinių, mokėjimų, įgūdžių 
įgijimas, papildymas.  

Įvertinus keturių analizuojamų priemonių finansuojamas veiklas bei įgyvendinamus projektus nustatyta, kad 
dalis jų nėra tiesiogiai susiję su mokymais ar kvalifikacijos kėlimu. Atsižvelgiant į vertinimo objektą galima 
išskirti du vertinimo lygmenis. Priemonės lygmuo, vertinant priemonės intervencijos logiką, tinkamumą 
siekiant tikslų įgyvendinimo. Atliekant gilesnę analizę, t. y. vertinant tinkamumą, efektyvumą, poveikį, 
rezultatyvumą bei atliekant interviu su dalyviais, projektų vykdytojais, apklausas, nagrinėjami projektai, kurie 
yra tiesiogiai susiję su mokymais.  

Pažymėtina, jog šis vertinimas yra einamasis, tad pagal priemones įgyvendinamų projektų būsena yra skirtinga. 
Dalis analizuojamų priemonių projektų jau pradėta įgyvendinti, tačiau kai kurie projektai neseniai prasidėję, 
tad dar nėra apčiuopiamų mokymų rezultatų. Atsižvelgiant į tai, kad dalis analizuojamų priemonių veiklų ir 
projektų nebuvo tiesiogiai susiję su mokymais, taip pat į tai, kad dalis suplanuotų mokymų dar nebuvo 
prasidėję atliekant šį vertinimą, analizės (ypač apklausų) rezultatai yra pagrįsti jau įvykusių mokymų vertinimu. 
Dėl šios priežasties vertinimas apima atskirus priemonių fragmentus, todėl negalime pateikti išsamaus 
analizuojamų priemonių vertinimo. Taip pat pažymime, kad projektų informacija nuolat keičiasi – apmokomi 
nauji dalyviai, deklaruojamos naujos išlaidos, todėl ataskaitoje pateikiame informacija, kuri buvo surinkta iki 
2010 m. spalio–lapkričio mėn.  

Metodinis modelis

Vertinimui pritaikytas priežasties-pasekmės modelis, siejantis įgyvendinamas veiklas su pasiektais poveikiais. 
Pirmiausia vertinama, ar mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių poreikį, ar egzistuoja poreikis siekti 
numatyto poveikio, kokie būdai taikomi nustatyti poreikį, kaip vykdoma dalyvių atranka ir kokia jų motyvacija 
dalyvauti mokymuose. Antra, vertinama ar mokymai buvo tinkamai įgyvendinti, pavyzdžiui, atrinkti kokybiški 
paslaugų teikėjai, kompetentingi lektoriai, ar buvo tinkamas mokymų intensyvumas, pakankama  mokymų 
trukmė, ar buvo taikomi tinkami mokymų metodai ir kt. Trečia, vertinami įgyvendintų mokymų rezultatai, t. y. 
pasiekti efektai. Atsižvelgiant į vertinimo objektą, mokymų efektyvumui įvertinti buvo pritaikytas Kirkpatrick
modelis, apimantis keturis mokymų efektyvumo vertinimo lygmenis: dalyvio pasitenkinimą įvykusiais mokymais, 
dalyvio žinių padidėjimo lygį po dalyvavimo mokymuose, dalyvio elgsenos pokyčius, kuriems turėjo įtakos 
mokymai ir pasikeitusios elgsenos poveikis organizacijai. Jeigu mokymų dalyviai yra patenkinti mokymais, įgyja 
naujų reikalingų žinių, gebėjimų ir taiko juos praktikoje, galima daryti išvadą, kad mokymai buvo kokybiški ir 
pasiteisino. Plačiau keturi mokymų efektyvumo vertinimo lygiai pristatyti 1 lentelėje.  

Įgyvendinant mokymo projektus svarbus elementas yra mokymų kokybės ir pasiektų rezultatų stebėsena bei 
vertinimas. Mokymų programų kokybė užtikrinama sistemiškai stebint, tobulinant ir vertinant jų įgyvendinimą, 
pasiektus rezultatus ir juos panaudojant tolesniam kvalifikacijos kėlimo programų tobulinimui.  
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1 paveikslas. Vertinimo modelis

Paslaugų teikėjai
Mokymų projekto planavimas 

(intensyvumas, mokymų 
metodai, kt.)

1. REAKCIJA
Dalyvių pasitenkinimas 

mokymais

3. ELGESYS
Žinių panaudojimas 

praktikoje

2. MOKYMASIS
Žinių padidėjimo lygis

4. REZULTATAI
Įgytų žinių ir įgūdžių įtaka 

organizacijai

1. Poreikio
nustatymas

Efektyvumas

PoveikisRezultatyvumas

Naudingumas

2. Mokymų įgyvendinimas

3. Pasiekti rezultatai

Tinkamumas

4. Stebėsena ir vertinimas

Mokymo poreikio pagrindimas
Dalyvių atranka, motyvacija

Šaltinis: sudaryta autorių. 

1 lentelė. Kirkpatrick modelis – keturi lygmenys, skirti matuoti pasiektus mokymų rezultatus 

Vertinimo lygis Kriterijus Kriterijaus aprašymas ir charakteristika
Bazinis
lygmuo

1. Reakcija Dalyvių 
pasitenkinimas
mokymais

Reakcijos vertinimas atskleidžia, kaip dalyviai jautėsi per mokymus arba 
po jų, kokia jų reakcija į mokymus ar mokymosi patirtį. 

2. Mokymasis Žinių 
padidėjimo lygis 

Mokymosi kriterijus skirtas įvertinti, kaip dėl dalyvavimo mokymuose 
pasikeitė mokymų dalyvių įgūdžiai ir intelektiniai gebėjimai. 

Pažangusis
lygmuo

3. Elgesys Įgytų žinių ir 
įgūdžių 
pritaikymas ir
panaudojimas

Elgesio vertinimas parodo, kokiu lygiu dalyviai pritaikė mokymuose 
gautas žinias bei dėl jų pakeitė savo elgesį (tai gali įvykti iškart po 
mokymų ar praėjus keliems mėnesiams, priklausomai nuo situacijos). 

4. Rezultatai Įgytų žinių ir 
įgūdžių įtakos 
organizacijai
įvertinimas

Rezultatų vertinimas parodo, kaip darbuotojo dalyvavimas mokymuose 
paveikė jį ir jo organizaciją. Poveikio lygmens vertinimas – pats 
sudėtingiausias, nes poveikio pasireiškimui daro įtaką daug kitų veiksnių. 
Taip pat svarbu pažymėti, jog bus vertinamas tik prognozuojamas 
poveikis, kadangi poveikis pasireiškia praėjus tam tikram laikui po 
mokymų, o daugelis mokymo projektų šiuo metu dar tik įgyvendinami. 

Šaltinis: <http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm>

Svarbu pažymėti, kad pristatytas vertinimo modelis yra koncepcinis. Jis bus lanksčiai pritaikomas vertinant 
atskiras priemones, įvertinus jų kontekstą. Taip pat svarbu pažymėti, kad daugelis vertinamų priemonių 
projektų yra įgyvendinami, todėl šiuo momentu sudėtinga vertinti žinių padidėjimo lygį, panaudojimą 
praktikoje ir poveikį, nes reikia laiko, kad pasireikštų šie rezultatai.  

Mokymų efekto pasireiškimą lemia daug veiksnių. Plačiau jie pristatomi 2 paveiksle.  



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas

2 paveikslas. Mokymų efektyvumui įtaką darantys veiksniai

Šaltinis: sudaryta autorių  

Svarbu tinkamai nustatyti poreikį ir pasirinkti poreikį atitinkančius mokymus. 
Užtikrinant mokymų naudą labai svarbūs p
mokymo programos turi atitikti organizacijos poreikį, strateginius tikslus, besimokančiojo poreikį ir darbo rinkos 
poreikį. Įgyvendinant keturias analizuojamas priemones
įgyvendinant 1 prioriteto priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
siekiama perorientuoti gyventojus nuo žemės ūkio prie ne žemės 
analizuojamas priemones užsibrėžta tobulinti pedagoginio personalo ir tyrėjų kvalifikaciją siekiant aukštesnės 
mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybės bei mokslo kokybės. Įgyvendinant 
priemonę siekiama ugdyti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų gebėjimus, kad būtų teikiamos kokybiškos 
viešosios paslaugos ir gerėtų valstybės tarnybos įvaizdis. 

Mokymo programos atitiktis siekiamiems tikslams.
Pasirinktos mokymo programos turi atitikti
darbo rinkos poreikį. Egzistuoja daug mokymo būdų, 
probleminiai), teminiai pranešimai, „išvažiuojamieji“ mokymai ir kt. Svarbu
reikia, ir tinkamai pritaikyti mokymo programą bei mokymo būdą. 

Mokymų tvarkaraštis, intensyvumas.
Mokymo procesas turi būti organizuojamas racionaliai sudarant sąlygas besimokantiesiems įgyti, patobulinti  savo 
kompetencijas ir gebėjimus. Šiuo atveju svarbu
besimokančiojo užimtumo racionalumas, mokymo grupių dydis, mokymo metodų veiksmingumas 
metodų tinkamumas ir kt. 

Reikalingi adekvatūs ištekliai. 
Mokymo programai įgyvendinti reikalingi tinkami ir adekvatūs ištekliai, 
medžiagos, priemonės. 

Kokybiškai suteiktos mokymų paslaugos svarbios siekiant mokymų rezultatų.
Mokymo programai įgyvendinti reikalingas kompetentingas ir kvalifikuotas personalas, gebantis kokybiškai ir 
veiksmingai perteikti teorines bei praktines žinias.
kompetentingi lektoriai daro įtaką mokymų rez

Įgyvendinant ESF finansuojamus projektus mokymų paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių. Šiuo atveju projekto 
kaštai ir mokymų kokybė priklauso nuo mokymų paslaugų teikėjo patirties bei kvalifikacijos. Bulgarijoje atlikta 

Atitiktis poreikiams

- Atitiktis organizacijos
tikslams, darbo rinkos
tikslams

- Atitiktis dalyvių tikslams

Dalyvių motyvacija, 
nusistatymas, imlumas

Dalyvių poreikiams pritaikyta 
mokymo programa, mokymo

būdas ir mokymo metodai
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Mokymų efektyvumui įtaką darantys veiksniai

Svarbu tinkamai nustatyti poreikį ir pasirinkti poreikį atitinkančius mokymus. 
labai svarbūs pirmieji žingsniai – teisingas mokymo poreikio nustatymas. Pasirinktos

mos turi atitikti organizacijos poreikį, strateginius tikslus, besimokančiojo poreikį ir darbo rinkos 
poreikį. Įgyvendinant keturias analizuojamas priemones siekiama valstybės strateginių tikslų. 

priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
siekiama perorientuoti gyventojus nuo žemės ūkio prie ne žemės ūkio veiklos. Įgyvendinant

priemones užsibrėžta tobulinti pedagoginio personalo ir tyrėjų kvalifikaciją siekiant aukštesnės 
mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybės bei mokslo kokybės. Įgyvendinant ketvirtojo

gdyti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų gebėjimus, kad būtų teikiamos kokybiškos 
viešosios paslaugos ir gerėtų valstybės tarnybos įvaizdis. 

Mokymo programos atitiktis siekiamiems tikslams.
mos turi atitikti organizacijos poreikį, strateginius tikslus, besimokančiojo poreikį ir 

Egzistuoja daug mokymo būdų, pavyzdžiui, seminarai (atvirieji, uždarieji, praktiniai,
probleminiai), teminiai pranešimai, „išvažiuojamieji“ mokymai ir kt. Svarbu aiškiai žinoti, kokių mokymų 
reikia, ir tinkamai pritaikyti mokymo programą bei mokymo būdą. 

Mokymų tvarkaraštis, intensyvumas.
Mokymo procesas turi būti organizuojamas racionaliai sudarant sąlygas besimokantiesiems įgyti, patobulinti  savo 

ir gebėjimus. Šiuo atveju svarbu tvarkaraščio racionalumas, atitiktis mokymo programai, 
besimokančiojo užimtumo racionalumas, mokymo grupių dydis, mokymo metodų veiksmingumas 

mai įgyvendinti reikalingi tinkami ir adekvatūs ištekliai, pavyzdžiui, patalpos, įranga, mokymo 

Kokybiškai suteiktos mokymų paslaugos svarbios siekiant mokymų rezultatų.
Mokymo programai įgyvendinti reikalingas kompetentingas ir kvalifikuotas personalas, gebantis kokybiškai ir 
veiksmingai perteikti teorines bei praktines žinias. Kokybiško mokymo paslaugų teikėjo pasirinkimas ir 
kompetentingi lektoriai daro įtaką mokymų rezultatyvumui.

Įgyvendinant ESF finansuojamus projektus mokymų paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių. Šiuo atveju projekto 
kaštai ir mokymų kokybė priklauso nuo mokymų paslaugų teikėjo patirties bei kvalifikacijos. Bulgarijoje atlikta 

Mokymų
efektyvumas

Kompetetingas mokymo personalas,
kokybiškos mokymo paslaugos

viešųjų pirkimų organizavimas, 
paslaugų teikėjų kokybės kontrolė

Mokymų vieta,  
tvarkaraštis, intensyvumas,

Mokymų kokybės, 
pasiektų rezultatų 

stebėsena ir vertinimas

Ištekliai (patalpos, įranga, kt.)
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teisingas mokymo poreikio nustatymas. Pasirinktos
mos turi atitikti organizacijos poreikį, strateginius tikslus, besimokančiojo poreikį ir darbo rinkos 

siekiama valstybės strateginių tikslų. Pavyzdžiui,
priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 

gyvendinant 2 ir 3 prioriteto
priemones užsibrėžta tobulinti pedagoginio personalo ir tyrėjų kvalifikaciją siekiant aukštesnės 

ketvirtojo prioriteto analizuojamą 
gdyti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų gebėjimus, kad būtų teikiamos kokybiškos 

organizacijos poreikį, strateginius tikslus, besimokančiojo poreikį ir 
, seminarai (atvirieji, uždarieji, praktiniai,

aiškiai žinoti, kokių mokymų 

Mokymo procesas turi būti organizuojamas racionaliai sudarant sąlygas besimokantiesiems įgyti, patobulinti  savo 
tvarkaraščio racionalumas, atitiktis mokymo programai, 

besimokančiojo užimtumo racionalumas, mokymo grupių dydis, mokymo metodų veiksmingumas – mokymo

, patalpos, įranga, mokymo 

Mokymo programai įgyvendinti reikalingas kompetentingas ir kvalifikuotas personalas, gebantis kokybiškai ir 
Kokybiško mokymo paslaugų teikėjo pasirinkimas ir 

Įgyvendinant ESF finansuojamus projektus mokymų paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių. Šiuo atveju projekto 
kaštai ir mokymų kokybė priklauso nuo mokymų paslaugų teikėjo patirties bei kvalifikacijos. Bulgarijoje atlikta 

Kompetetingas mokymo personalas,
kokybiškos mokymo paslaugos -->

viešųjų pirkimų organizavimas, 
paslaugų teikėjų kokybės kontrolė

Mokymų vieta,  
tvarkaraštis, intensyvumas,

trukmė

Mokymų kokybės, 
pasiektų rezultatų 

stebėsena ir vertinimas



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 12 iš 175

studija parodė, kad paslaugų teikėjo pasirinkimas, mokymų įgyvendinimas, kontrolė bei priežiūra yra labai 
svarbūs sėkmingai įgyvendinant mokymo projektus („Evaluation of ESF support to capacity building“). 
Projektų vykdytojai kaip vieną iš pagrindinių iššūkių įgyvendinant projektus įvardija viešuosius pirkimus1. Šiuo
atveju svarbu įvertinti, kaip buvo pasirenkamas mokymo paslaugų teikėjas ir lektorius, kokie kvalifikaciniai 
reikalavimai buvo taikomi, kaip detaliai buvo formuojama techninė užduotis mokymų paslaugoms pirkti.  

Besimokančiojo motyvacija yra svarbus veiksnys užtikrinant mokymų efektyvumą.
Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad studentų pažintinių, perkeliamųjų ir praktinių gebėjimų (įgytų žinių 
taikymo įgūdžių) ugdymo rezultatą lemia keturios pagrindinės veiksnių grupės: organizaciniai ir pedagoginiai 
veiksniai – 32 proc., studentų noras mokytis – 28 proc., informacija – 24 proc., laikas – 16 proc.2. Taigi siekiant
ugdymo tikslų besimokančiojo motyvacija yra vienas svarbiausių veiksnių. Motyvacija – sudėtinga sritis, nes 
individus gali motyvuoti skirtingi dalykai. Išskiriami šie veiksniai, darantys įtaką dalyvio motyvacijai:  

 nauda – tikėjimasis įgyti ar patobulinti kvalifikaciją, žinias, gebėjimus;  

 pritaikymas praktikoje;
 finansinis atlygis;
 paaukštinimo galimybės. 

Kita vertus, svarbios ir vidinės dalyvio savybės: pripažinimas, savirealizacija, pasitenkinimas darbu, darbo aplinka, 
organizaciniai pokyčiai ir kt. Organizacijos tikslų, struktūros pokyčiai gali daryti įtaką mokymo poreikio 
pasikeitimui. Pasikeitus organizacinei struktūrai, darbuotojų funkcijoms, įvykus kitiems pokyčiams, suplanuoti 
mokymai gali tapti nebeaktualūs.  

Kartais susiduriama su tokia motyvacijos problema: į mokymus darbuotojai yra tiesiog „atsiunčiami“. Tokių 
darbuotojų tikslas – „išbūti“ seminare. Ši padėtis sumažina mokymo efektyvumą, taigi norint, kad mokymas 
būtų efektyvus, svarbu pasirinkti motyvuotus dalyvius. Taip pat svarbus veiksnys – asmeninis dalyvių 
nusiteikimas. 2006–2007 m., kai buvo įgyvendinami ES finansuojami projektai, pastebėta, kad mokymų 
grafikas būdavo įtemptas, mažai laiko likdavo tiesioginiam darbui atlikti. Taigi mokymų atžvilgiu formavosi 
priešiška nuostata.

Stebėsena, rezultatų vertinimas, nuolatinis kokybės tobulinimas. 
Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad svarbu vykdyti mokymų stebėseną. Mokymų programų kokybė 
užtikrinama nuolat stebint, tobulinant ir vertinant programos įgyvendinimą.

Projektų atranka. 
Svarbus veiksnys siekiant mokymų efektyvumo, kuris būdingas ES finansuojamiems projektams, – projektų 
atranka. Kokybiškų projektų atranka yra svarbus etapas užtikrinant mokymų veiksmingumą. Šiuo atveju 
svarbu:

 atrinkti mokymų poreikį aiškiai pagrindžiančius ir jį mokymus orientuojančius projektus; 
 racionalus mokymų suplanavimas – mokymų tvarkaraščio išdėstymas, veiklų, mokymų intensyvumo ir 

viešųjų pirkimų planavimas (kadangi tai ilgai trunkanti procedūra).  
Svarbi projekto valdymo komandos patirtis užtikrinant mokymų kokybės kontrolę, atliekant viešuosius 
pirkimus, mokymų metu bendradarbiaujant su mokymų paslaugų teikėjais.

1 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas – vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos ir idėjos ateičiai“, 2011-02-02.

2 Marija Jėčiuvienė. Studentų mokymo kokybės veiksniai. „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“.
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Vertinimo klausimai

Techninėje užduotyje pateikti vertinimo klausimai buvo suskirstyti pagal vertinimo kriterijus.  

2 lentelė. Vertinimo klausimai pagal vertinimo kriterijus 

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo klausimas

Konteksto analizė 2.1.1. Kokio pobūdžio mokymai kokioms tikslinėms grupėms buvo ir yra vykdomi 2004–
2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiais (įtraukiant tik iš ESF lėšų finansuojamus 
mokymus)?
2.1.2. Kokių tikslų vykdant mokymus buvo siekiama 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu, 
kokie rezultatai pasiekti? Palyginti, kaip šie tikslai ir rezultatai susiję su 2007–2013 m. ES 
paramos laikotarpiu vykdomais mokymais (ar mokymų kryptys ir tikslinės grupės išlieka tos 
pačios, ar siekiama naujų tikslų ir pan.)?
2.1.3. Koks 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų mokymų poveikis? Ar pasiteisino 
visos iniciatyvos ir investicijos šioje srityje?
2.1.4. Kokios identifikuotos 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio klaidos ir pamokos mokymų 
srityje? Ar (kaip) į jas buvo atsižvelgta planuojant mokymus 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpiu?

Tinkamumas 2.2.1. Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir 
tikslinių grupių poreikius?

Rezultatyvumas
Naudingumas

2.2.2. Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie
tikslinių grupių kvalifikacijos kėlimo, užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų 
pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis?

Efektyvumas 2.2.3. Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis?

2.2.4. Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas 
mokymo priemones, programas, mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas 
prielaidas mokymų tikslams pasiekti?

Poveikis 2.2.5. Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra/bus realiai 
pritaikomos ir panaudojamos?

Kiti klausimai:
Identifikuoti geros
ir blogos praktikos
projektų 
pavyzdžius.

2.3.1. Kurie projektai (vertinant atskirai kiekvienos priemonės ribose) gali turėti didžiausią 
naudą ir teigiamą poveikį tikslinėms grupėms? Kodėl ir kaip?
2.3.2. Kuriuos projektus galima priskirti prie geros, kuriuos – prie blogos praktikos pavyzdžių 
(vertinant pasiektų / tikėtinų rezultatų, poveikio ir kitais aspektais)? Kodėl?
2.3.3. Kokios atsiskleidė svarbiausios mokymo projektų įgyvendinimo pamokos, problemos? 
Kaip jos buvo sprendžiamos? Kaip jų išvengti ateityje?

Įvertinti bent 2 
kitų ES šalių 
patirtį vykdant 
mokymų projektus 
panašiose srityse.

2.4.1. Kaip pasirinktose 2 kitose ES šalyse vykdomų mokymų (panašiose srityse) metu 
užtikrinama mokymų kokybė, kaip ji įvertinama?
2.4.2. Kokią gerąją patirtį mokymų srityje iš pasirinktų 2 kitų ES šalių galima pritaikyti 
Lietuvoje? Kokios pamokos, iš kurių verta pasimokyti?

Šaltinis: techninė specifikacija. 

Vertinimo klausimai buvo suskirstyti pagal analizės priežasties-pasekmės loginį modelį ir Kirkpatrick mokymų 
efektyvumo vertinimo lygmenis. Pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar rinkoje egzistuoja poreikis siekti nustatyto
poveikio, kaip vykdomas mokymų poreikio nustatymo procesas, kaip atrenkami dalyviai, kokia jų motyvacija 
siekti rezultato. Toliau vertinamas mokymų įgyvendinimas vertinant atskirus elementus: mokymo personalo 
kompetenciją, mokymo paslaugų teikėjus, mokymo programų, metodų, būdų pritaikymą dalyvių poreikiams ir 
siekiamiems tikslams. Taip pat vertinamas mokymų efektyvumas kaštų-naudos atžvilgiu. Galiausiai pagal 
Kirkpatrick lygmenis yra vertinama konkrečių mokymų rezultatai – dalyvių pasitenkinimas mokymais, žinių 
padidėjimas, žinių praktinis pritaikymas bei poveikis ir pasiektų rezultatų stebėsena.  
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3 paveikslas. Vertinimo klausimai pagal vertinimo loginį modelį ir Kirkpatrick mokymų efektyvumo 
vertinimo lygmenis

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Duomenų rinkimo ir analizės metodai 

Atsižvelgiant į vertinimo užduotis, bus kompleksiškai naudojami toliau pateikiami duomenų surinkimo ir 
analizės metodai.

Turimos informacijos analizė (angl. desk research) – programavimo dokumentai, BPD įgyvendinimo 
ataskaitos, vertinimai, statistiniai rodikliai, SFMIS duomenys, projektų duomenys, mokymų projektų dalyvių 
atsiliepimai ir kt.

Anketinė apklausa (angl. questionnaire survey) – atliktos dviejų tipų apklausos: mokymų dalyvių apklausa 
ir mokymų dalyvių institucijų atstovų apklausa.  

Interviu (angl. interview) – atlikti interviu su mokymo projektų vadovais ir atsakingomis institucijomis (ESFA, 
ŠMM, VRM, SADM, VTD).

Sugretinimas (angl. benchmarking) – šis analizės metodas naudojamas siekiant palyginti 2004–2006 m. 
laikotarpį su 2007–2013 m. laikotarpiu. Taip pat šis metodas taikomas atliekant efektyvumo vertinimą – palyginant 
mokymų įkainius tarp projektų, su rinkos kainomis. 

Užsienio šalių praktika. Šis metodas padeda išanalizuoti ESF finansuojamų panašių sričių mokymų 
įgyvendinimo praktiką ES šalyse (intervencijos logiką) ir naudojamas priemones mokymų kokybei užtikrinti bei 
gerąją praktiką pritaikyti Lietuvoje.  
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II. 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos
laikotarpių palyginamoji analizė  

2.1 klausimas

Atlikti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiais vykdytų ir vykdomų mokymų, finansuotų 
ESF lėšomis, palyginamąją analizę (atliekant 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio analizę 
rekomenduojama vadovautis tuo laikotarpiu atliktais vertinimais, studijomis susijusia tematika bei kitais
šaltiniais).

ES paramos intervencijos logikos palyginimas 2004–2006 m. ir 2007–
2013 m. laikotarpiais

Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486) (toliau – BPD) pagrindinis tikslas buvo 
žinių pagrindu veikiančios ekonomikos plėtra, tad mokymams dokumente skiriama itin daug dėmesio. BPD 
laikotarpio mokymai daugiausia buvo numatyti vykdyti pagal „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ prioritetą (toliau – 
2 prioritetas). Antrojo prioriteto įgyvendinimui buvo numatytos penkios priemonės: 2.1 priemonė 
„Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“, 2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas“, 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“, 2.4 priemonė 
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.  

Nagrinėjant BPD antrojo prioriteto pasiekimo ir rezultato rodiklius išryškėja rodiklių planavimo problema, nes 
pasiekti rezultatai keliais šimtais procentų viršija numatytus pasiekti rezultatus. Pavyzdžiui, planuojant BPD 
buvo numatyta, kad pagal 2 prioritetą bus apmokyta 20 000 asmenų, tačiau 2009 m. pabaigoje šis rodiklis 
buvo 322 219 asmenų, t. y. 16 kartų viršijo suplanuotą pasiekti rodiklį. Tad vertinant BPD laikotarpio antrojo 
prioriteto rodiklius pagal SMART vertinimo modelį (rodiklių kokybės kriterijų modelis, detalizuotas šioje 
ataskaitoje prie sutrumpinimų sąrašo), akivaizdu, kad numatyti rodikliai neatitiko vieno svarbiausių – 
pagrįstumo – kriterijaus. Nepagrįstas rodiklių planavimas ne tik rodo, kad tuometinė Lietuvos patirtis 
administruojant ES struktūrinę paramą buvo ribota, bet taip pat sunkina prioriteto tikslų pasiekiamumo ir 
rezultatyvumo vertinimą. Kita vertus, svarbu pabrėžti, kad ši BPD pamoka buvo išmokta, ir 2007–2013 m. 
laikotarpiu paramos įgyvendinimo rodikliai suplanuoti daug racionaliau. 

Siekiant išanalizuoti, kaip BPD tikslai ir rezultatai susiję su 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu vykdomais 
mokymais, toliau pateikiamas BPD antrojo  prioriteto priemonių ir atitinkamų ŽIPVP prioritetų intervencijos 
logikos palyginimas.

BPD įsidarbinimo gebėjimų ugdymo priemonės palyginimas su ŽIPVP kokybiško užimtumo 
ir socialinės aprėpties prioritetu  

BPD „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonė iš esmės buvo rezultatyvi – priemonės tiek pasiekimo, tiek 
rezultato rodikliai viršijo numatytus pasiekti rezultatus. Vienintelis nepasiektas rodiklis buvo dalyvių, kurie tęsė 
mokymus, skaičius. Vis dėlto didžiausios problemos, kurios buvo sprendžiamos pirmąja BPD „Žmogiškųjų 
išteklių plėtros“ priemone, pavyzdžiui, ilgalaikis jaunimo nedarbas, struktūrinio nedarbo problema, regioniniai 
nedarbo skirtumai, išliko ir 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu, tad atitinkamai išliko ir analogiška
intervencijos kryptis. BPD „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonę pakeitė ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir 
socialinės aprėpties“ prioritetas, tik pastarojo tikslas, tikslinės grupės ir veiklos kiek platesnės, nes iš esmės 
apima dar dvi BPD priemones – darbo jėgos kompetencijos didinimo ir socialinės atskirties prevencijos. 
Intervencijos logikos palyginimas pateiktas 4 paveiksle.
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4 paveikslas. BPD „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonės intervencijos logikos palyginimas su 
ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioriteto intervencijos logika 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

ŽIPVP kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties prioritetui skirti 1 286, 69 tūkst. litų, Tai keturis kartus 
daugiau negu analogiškai intervencijos krypčiai BPD laikotarpiu. Vis dėlto finansavimo proporcijos taip pat iš 
esmės išliko panašios. 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“, „Darbo jėgos 
kompetencijos ugdymo“ ir „Socialinės atskirties prevencijos“ priemonėms teko 51 proc. viso „Žmogiškųjų 
išteklių plėtros“ prioritetui numatyto finansavimo, o 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu „Kokybiško 
užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioritetui – 41 proc. visai ŽIPVP numatyto finansavimo. 

BPD „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo“ priemonės 
palyginimas su ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioritetu 

Didžiausios problemos, į kurių sprendimą buvo nukreipta BPD darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymo priemonė, – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, ypač tam tikruose 
ekonomikos sektoriuose. Dėl vykusių ekonomikos struktūrinių pokyčių žmonėms reikėjo pakeisti profesiją arba 
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įgyti naujų įgūdžių, kvalifikacijų. ŽIPVP laikotarpiu prasidėjęs ekonomikos nuosmukis taip pat paskatino 
struktūrinius pokyčius, tad darbo jėgos persiorientavimo problema išliko aktuali ir 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpiu. BPD darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo intervencinė kryptis 
buvo pratęsta pirmajame ŽIPVP prioritete – kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis (intervencijos logikos 
palyginimas pateikiamas 5 paveiksle).

5 paveikslas. BPD „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo“ priemonės 
intervencijos logikos palyginimas su ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioriteto 
intervencijos logika

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad BPD „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo“ 
priemonė buvo rezultatyvi – pasiekti beveik visi priemonei numatyti įgyvendinimo rodikliai. Vienintelis 
nepasiektas priemonės rezultato rodiklis buvo įmonių, įdiegusių lanksčias darbo formas, skaičius. Nors buvo
planuojama, kad tokių įmonių bus bent trys, atsirado tik viena įmonė, kuri priemonės veiklų įgyvendinimo 
metu įdiegė lanksčias darbo formas. Toks rodiklio pasiekiamumas rodo, kad įmonės dar nepasirengusios 
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pokyčiams – įmonių vadovai pirmiausia rūpinasi darbuotojų produktyvumu, o tik po to socialiniais klausimais, 
tokiais kaip darbo ir šeimos pareigų derinimas. 

Teigiamą su mokymais susijusių priemonės veiklų įtaką taip pat parodo po mokymų vykdytų darbdavių 
apklausų rezultatai. Remiantis „Galutinėje Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 
įgyvendinimo ataskaitoje“ pateiktais apklausos duomenimis, 12 proc. priemonėje dalyvavusių privataus 
sektoriaus darbdavių nuomone, projekto lėšomis finansuoti mokymai atsipirko, 62 proc. teigė, kad atsipirks 
ateityje, ir tik 19 proc. – kad neatsipirks, o 31 proc. viešojo sektoriaus darbdavių teigė, kad mokymai jau 
atsipirko, 62 proc. – kad atsipirks ateityje ir tik 7 proc. – kad neatsipirks.

BPD „Socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos“ priemonės palyginimas su 
ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioritetu 

Nors prieš patvirtinant BPD Lietuvos ekonominė padėtis gerėjo, vis dėlto socialinė atskirtis šalyje išliko didelė. 
Socialinės rizikos asmenims sudėtinga integruotis į darbo rinką, atitinkamai pagal skurdo lygio rodiklius 
Lietuva smarkiai atsiliko nuo kitų ES šalių. ŽIPVP laikotarpiu nors jau yra pasiektas gana aukštas moterų ir 
pagyvenusių asmenų užimtumo lygis, tačiau šios asmenų grupės susiduria su diskriminacija darbo rinkoje, 
išlieka žemas neįgaliųjų užimtumo lygis, didelė gyventojų dalis tebėra ekonomiškai neaktyvi. Nors buvo 
sukurtas socialinių paslaugų tinklas, vis dėlto psichologinės, socialinės bei techninės pagalbos sistema 
neužtikrina pakankamo ryšio su darbo rinka.

Atsižvelgiant į tai, kad socialinės atskirties problemos šalyje išliko ir ŽIPVP laikotarpiu, vienas iš Kokybiško 
užimtumo ir socialinės aprėpties prioritetui keltų uždavinių iš esmės liko toks pat. Detalesnis intervencijos 
krypčių palyginimas pateikiamas 6 paveiksle. 

Nors socialinės atskirties problematika šalyje išliko 2007–2013 m. laikotarpiu, vis dėlto BPD laikotarpio 
priemonę reikėtų vertinti kaip sėkmingą. Išmokytų naudos gavėjų skaičius buvo viršytas daugiau kaip 15 
kartų – vietoje BPD priede planuotų 1 500 asmenų buvo apmokyti 23 151 asmenys. Geri rezultatai pasiekti ir 
analizuojant rodiklius pagal priemonės tikslines grupes. Vietoje planuotų 900 moterų buvo apmokytos 9 466, 
vietoj numatytų apmokyti 800 neįgaliųjų asmenų buvo apmokyti 4 064.  

Palyginti su BPD priede suplanuotais viršyti ir kiti „Socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos“ 
priemonės rezultato rodikliai. Vienintelis pagal priemonę nepasiektas rodiklis buvo paramą gavusių socialinių 
užimtumo įmonių skaičius – tokių įmonių buvo tik dvi vietoje planuotų penkių. Vis dėlto vertinant šį rodiklį 
bendrame priemonės kontekste akivaizdu, kad jis yra gana siauro pobūdžio, neatskleidžiantis visų priemonės 
tikslų, o juo labiau veiklų, tad jo nepasiekimas turėjo mažai įtakos bendram priemonės rezultatyvumui. 
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6 paveikslas. BPD „Socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos“ priemonės palyginimas su 
ŽIPVP „Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties“ prioriteto intervencijos logika 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

BPD „Mokymosi visą gyvenimą“ priemonės palyginimas su ŽIPVP „Mokymosi visą 
gyvenimą“ prioritetu  

BPD „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo“ priemonė buvo nukreipta į individo poreikį atnaujinti savo 
žinias ir kelti kvalifikaciją, keičiantis socialinėms, politinėms, ekonominėms aplinkybėms. ŽIPVP iš esmės 
įvardijamas toks pats poreikis – jos patvirtinimo laikotarpiu mokymosi visą gyvenimą idėjos vis dar nebuvo 
populiarios, itin menka dalis darbingo amžiaus gyventojų dalyvavo tęstiniuose mokymuose. Nors įgyvendinta 
nemažai švietimo reformų, mokymosi visą gyvenimą institucijų tinklas tebėra neišplėtotas, išliko aktualios 
mokymo kokybės ir kitos problemos. Tad BPD „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo“ priemonę pakeitė 
ŽIPVP mokymosi visą gyvenimą prioritetas. Detalesnis abiejų laikotarpių intervencijos krypčių palyginimas 
pateikiamas 7 paveiksle.
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7 paveikslas. BPD „Mokymosi visą gyvenimą“ priemonės intervencijos logikos palyginimas su ŽIPVP 
„Mokymosi visą gyvenimą“ prioriteto intervencijos logika 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Kadangi ŽIPVP prioritete numatytos kiek platesnės tikslinės grupės ir veiklos negu BPD, tai ir 2007–2013 m. 
ES paramos laikotarpiu skirtas finansavimas daugiau kaip keturis kartus viršijo numatytą 2004–2006 m. 
laikotarpiu. Kita vertus, finansavimo proporcijos išliko panašios – BPD laikotarpiu „Mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų plėtojimo“ priemonei teko 33,7 proc. viso „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ prioritetui numatyto 
finansavimo, o ŽIPVP laikotarpiu „Mokymosi visą gyvenimą“ prioritetui teko 27,8 proc. visai ŽIPVP numatyto 
finansavimo.

Lyginant BPD ir ŽIPVP intervencijos kryptis svarbu pažymėti, kad BPD „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų 
plėtojimo“ priemonė taip pat iš dalies siejasi su ŽIPVP „Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimo“ prioritetu, pagal kurį tobulinamos viešojo sektoriaus darbuotojų 
kompetencijos.
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BPD „Mokymosi visą gyvenimą“ priemonės rezultatus buvo numatyta vertinti pagal išmokytų naudos gavėjų 
skaičių, įregistruotų mokymosi / profesinio mokymo / studijų (pirmosios pakopos) programų skaičių bei 
švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, gavusių institucinį įvertinimą skaičių. Iš esmės visi 
priemonės tiek rezultato, tiek pasiekimo rodikliai buvo viršyti nuo kelių iki keliasdešimties kartų palyginti su 
BPD priede suplanuotais rodikliais. Išmokytų naudos gavėjų skaičius vietoje planuotų 2 000 buvo 130 498 
asmenys, iš jų moterų vietoje planuotų 1 000 apmokytos 94 858, buvo pateikta įregistruoti 281 profesinio 
mokymo / studijų programa vietoje numatytų 100 programų. Iš pateiktų įregistruoti vietoje planuotų 40 buvo 
patvirtintos 127. Be to, 14 vietoje numatytų 10 švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų gavo 
institucinį įvertinimą. Vis dėlto akivaizdu, jog, nepaisant gero BPD priemonės rezultatyvumo, intervencijos 
mastas nebuvo pakankamas, kad mokymosi visą gyvenimą problemos būtų išspręstos. Todėl analogiška tik kiek 
platesnė intervencinė kryptis buvo pratęsta ir ŽIPVP. 

BPD „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 
priemonės palyginimas su ŽIPVP „Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ prioritetu  

Didžiausios su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusios žmogiškųjų išteklių problemos BPD laikotarpiu 
buvo aukštas vidutinis mokslininkų amžius, nedidelės valstybės išlaidos moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai, silpnas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros privačiame sektoriuje potencialas. 
Analizuojant planuotus BPD priede ir faktiškai pasiektus priemonės rezultato rodiklius matyti, kad jie kaip ir 
pasiekimo rodikliai viršyti kelis kartus. Įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių mokymų programas 
2009 m. buvo 67,2 proc. vietoj numatytų 15 proc. Nors prognozuota, kad bus įregistruotos tik 5 antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų / mokymo, vis dėlto veiklos pabaigoje įregistruotos 26 tokios programos, t. y. 
pasiekti rezultatai daugiau kaip 5 kartus viršijo planuotus rezultatus. BPD priemonės rezultatyvumą nulėmė 
paklausos veiksniai. Lietuvai tapus ES nare buvo būtina kuo greičiau pasiekti tarptautinį mokslo lygį, kad būtų 
galima įsitraukti į Europos mokslinių tyrimų erdvę.  

Vis dėlto kai kurios BPD numatytos veiklos, susijusios su žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimu mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, buvo trumpalaikės, be to, paramos mastai buvo nepakankami, kad nebeliktų 
atitinkamos intervencinės krypties poreikio 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu. Tad ŽIPVP laikotarpiu iš 
esmės buvo įvardytos tokios pačios MTTP problemos. Atitinkamai abiem paramos laikotarpiais sutampa 
intervencijų tikslai, tikslinės grupės ir finansavimo proporcijos (žr. 8 paveikslą).  
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8 paveikslas. BPD „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 
priemonės intervencijos logikos palyginimas su ŽIPVP „Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ prioriteto 
intervencijos logika

Šaltinis: sudaryta autorių.

2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų mokymų poveikis 

Kai kurių 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio su mokymais susijusių priemonių poveikį vertinti sudėtinga, 
nes trūksta duomenų. Vis dėlto apibendrintai galima būtų teigti, kad priemonės padarė teigiamą poveikį, nors 
ne visai tokiu mastu, kaip tikėtasi planuojant BPD. 

BPD „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonės poveikio rodiklis buvo „sumažėjęs nedarbo lygis“  ir šis 
rodikls buvo viršytas daugiau nei keturis kartus, t. y. BPD priede buvo numatyta šį rodiklį sumažinti 1,5 
procentinio punkto, o remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
nedarbas sumažėjo 8 procentiniais punktais. Nors atsižvelgiant į mokymuose dalyvavusiųjų skaičių ir į tai, kad 
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BPD buvo įgyvendinamas ekonominio pakilimo laikotarpiu, akivaizdu, jog pasirinktas poveikio rodiklis buvo 
gana abstraktus ir pagerėjimas negali būti siejamas vien su „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonės 
mokymų veiklomis. Tačiau, kita vertus, remiantis SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD galutine vertinimo 
ataskaita, iš apie 8 procentinių punktų sumažėjusio nedarbo lygio šalyje apie 2 procentiniai punktai gali būti 
prisikirti BPD laikotarpio priemonėms, tarp jų ir „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonei. 

BPD „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo“ priemonei numatytas poveikio 
rodiklis – asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalies 25–64 metų amžiaus grupėje 
padidėjimas – daug konkretesnis, tad jo pokyčiai gali būti labiau siejami su priemonės projektų įgyvendinimo 
poveikiu. Remiantis „Galutinėje Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 
ataskaitoje“ pateikiamais duomenimis, priemonės poveikio rodiklis pasiekė tik 77,13 proc. suplanuoto pasiekti 
dydžio. Priemonės poveikio rodiklis nebuvo pasiektas iš dalies dėl užsitęsusio priemonės įgyvendinimo 2008 m. 
ir tuo metu prasidėjusio ekonominio nuosmukio. Priemonės mokymo veiklose daugiausia dalyvavo jauni, labiau 
išsilavinę asmenys, nes tikėtasi, kad investicijos į būtent šių tikslinių grupių mokymus duos didesnės grąžos. 
Todėl vyresni, mažiau kvalifikuoti asmenys dalyvavo ne taip aktyviai kaip tikėtasi, tad galima teigti, jog ne visos 
priemonės iniciatyvos pasiteisino. Be to, svarbu pažymėti, kad pagal Europos Komisijos rekomendacijas 
mokymai turėtų būti nukreipti kaip tik į tas tikslines grupes, kurios turi mažiau galimybių kelti kvalifikacijas. 

„Socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos“ priemonei buvo nustatyti du poveikio rodikliai: 
1 proc. išaugęs darbo jėgos aktyvumo lygis palyginti su 2003 m. duomenimis (66,5 proc.) ir 1 proc. išaugęs 
moterų darbo jėgos aktyvumo lygis palyginti su 2003 m. duomenimis (69,7 proc.), tačiau galutinėje BPD 
vertinimo ataskaitoje dar nebuvo pateikiama šio rodiklio pasiekimo duomenų. Vis dėlto teigiamas poveikis 
priemonės mokymų veiklomis turėjo būti pasiektas, nors jo mastą nustatyti ir sudėtinga, nes dauguma 
priemonės pasiekimo ir rezultato rodiklių buvo kelis kartus viršyti, t. y. profesinę kvalifikaciją įgijo daugiau 
negu numatyta BPD neįgaliųjų, kalinių ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų, taip pat asmenų, priklausomų 
nuo psichotropinių medžiagų. Tai turėjo padaryti teigiamą poveikį bendram darbo jėgos aktyvumui.  

„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo“ priemonės poveikio įvertinimą buvo numatyta apskaičiuoti pagal 
sumažėjusį „iškritusiųjų iš mokyklos“ lygį (pasikeitimas proc.). Vis dėlto vertinant „Mokymosi visą gyvenimą“ 
priemonės veiklų poveikį šiuo rodikliu remtis gana keblu ne tik dėl to, kad sudėtinga nustatyti rodiklio pokyčių 
priežastingumą, bet taip pat todėl, kad rodiklis gana siauras ir neatspindi visų priemonės uždavinių. Visgi 
vertinant priemonės poveikį pagal minėtą rodiklį galima būtų teigti, jog buvo pasiekti teigiami rezultatai – jo 
pasiekimas daugiau negu du kartus viršytas. BPD buvo numatyta, kad sumažėjęs „iškritusiųjų iš mokyklos“ lygis 
po paramos įsisavinimo bus 16,4 proc., tačiau 2008 m. jis buvo 7,4 proc. BPD „Mokymosi visą gyvenimą“ 
priemonės tikslų pasiekimą ir veiklų poveikį labiau kompleksiškai būtų galima įvertinti pagal Lietuvos 
statistikos departamento pateikiamą „mokymosi visą gyvenimą“ rodiklį, kuris paramos įgyvendinimo 
laikotarpiu ne tik nedidėjo, bet ir nesmarkiai sumažėjo. Remiantis šiuo rodikliu galima teigti, jog priemonė 
nevisiškai pasiekė numatytus tikslus. Kita vertus, be ES paramos šio rodiklio pasiekimas galėjo būti dar 
mažesnis.

„Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ priemonei buvo numatytas vienais 
metais sumažėjęs aukščiausios kvalifikacijos specialistų amžiaus vidurkio rodiklis. Jis apskaičiuojamas 
įvertinant iki 45 metų amžiaus grupei priklausančių tyrėjų, turinčių daktaro laipsnį, be verslo sektoriaus, 
santykinę dalį bendrame tyrėjų, turinčių daktaro laipsnį, be verslo sektoriaus, skaičiuje prieš ir po programos 
įgyvendinimo. Remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis, numatyto rodiklio 
reikšmė BPD įgyvendinimo laikotarpiu padidėjo – 2004 m. tyrėjų iki 45 metų amžiaus, turinčių daktaro laipsnį, 
dalis siekė 38,2 proc., o 2008 m. šis rodiklis išaugo iki 42,2 proc., tad priemonės numatytas poveikis buvo 
pasiektas. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad priemonės vertinimui buvo pasirinktas gana siauro ir ne visai 
tiesioginio pobūdžio poveikio rodiklis, neatskleidžiantis priemonės intervencijos logikos, visų priemonės tikslų 
pasiekimo. Priemonės tikslas buvo akademinės visuomenės gebėjimų didinimas, mokslinių žinių tarptautiniu 
lygiu plėtra, specialistų, atitinkančių ekonominius poreikius, parengimas. Šis tikslas galėjo būti nepasiektas, 
nepaisant to, kad tyrėjų amžiaus vidurkis BPD įgyvendinimo laikotarpiu mažėjo.  

Apie BPD laikotarpio priemonių poveikį galima spręsti ne tik pagal priemonėms numatytų poveikio rodiklių 
pasiekimą, bet taip pat pagal atliktus susijusius tyrimus ir vertinimus.  

Remiantis ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. BPD vertinimo 
galutine ataskaita, daugiausia darbo vietų sukurta pagal „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymo“ priemonę – 1 778 darbo vietos. Nors kitos nagrinėjamos BPD priemonės taip pat 
prisidėjo prie naujų darbo vietų skaičiaus kūrimo ir nedarbo lygio mažinimo šalyje, vis dėlto didelė dalis naujai 
sukurtų darbo vietų buvo laikinos, todėl pasibaigus projektų įgyvendinimui nedarbo lygis šalyje galėjo vėl 
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didėti. Be to, svarbu pažymėti, kad daugiausia darbo vietų sukurta nedarbo atžvilgiu mažiau probleminėse 
teritorijose, pavyzdžiui, Vilniaus ar Kauno apskrityse.

Netolygus paramos poveikis minimas ir BPD 2004–2006 m. 2.4 priemonės įtakos vertinimo ataskaitoje. 
Vertintojų teigimu, 2.4 priemonės lėšos galėjo ne tik nesumažinti regioninių kokybiškų švietimo paslaugų 
prieinamumo skirtumų, bet galėjo juos net šiek tiek padidinti, nes mokymų paslaugų tiekėjai iš Vilniaus ir 
Kauno regionų gavo daugiausia paramos.  

BPD 2.2 ir 2.3 priemonių poveikis buvo analizuojamas ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–
2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinime. Pagal šį 
vertinimą galima teigti, jog dėl ES paramos investicijų išaugo organizacijų, gavusių subsidijų darbuotojams 
mokyti, mokymų apimtys. Be to, sudarytos sąlygos įmonių darbuotojams dalyvauti įvairesniuose mokymuose, 
mokymai buvo gilesni, kompleksiškesni. Parama leido sustiprinti įmonių konkurencingumą – sumažėjo 
įmonių, kurios nepretenduoja tapti pagrindinėmis veikėjomis rinkoje, tad įmonės, gavusios paramos, įgijo 
daugiau galimybių užimti lyderių pozicijas. Pasitelkus ekonometrinio modeliavimo metodą tyrime buvo 
nagrinėjamas 2.2 ir 2.3 priemonių poveikis darbo jėgos našumui. Nustatyta, kad suminiai paramos suteikimo 
efektai buvo teigiami ir sudarė 85,3 mln. Lt papildomai sukurtos pridėtinės vertės remiantis regioniniu modeliu 
ir 33,4 mln. Lt remiantis sektoriniu modeliu. Tačiau vertinant BPD laikotarpio priemonių poveikį reikia 
atsižvelgti ir į privačių investicijų išstūmimo efektą – papildomai sukurta pridėtinė vertė galėjo padidėti ir dėl 
privačių investicijų, kurios sumažėjo dėl galimybės gauti paramą. 

Apibendrintai būtų galima teigti, kad BPD laikotarpiu 
labiausiai pasiteisino „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ 
prioriteto priemonės „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“ 
(BPD 2.1 priemonė), „Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (BPD 2.5 
priemonė). „Investicijos siekiant darbo jėgos 
kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ (BPD 2.2 priemonė), „Socialinės atskirties 
prevencija ir socialinė integracija“ (BPD 2.3 priemonė) ir 
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ (BPD 2.4 
priemonė) nevisiškai pasiteisino. 

2004–2006 m. ES paramos laikotarpio problemos ir pamokos

Iš esmės visos „Galutinėje Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 
ataskaitoje“ įvardytos su „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ prioriteto įgyvendinimu susijusios problemos buvo 
aktualios mokymų veikloms: 

 nepakankami pareiškėjų ir projektų vykdytojų projektų planavimo ir jų administravimo gebėjimai, 
nepakankamos teisinės žinios, daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai 
buvo nauja veikla;

 kainų padidėjimas ir dėl to atsiradęs papildomo finansavimo poreikis; 
 ilgos ir sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros; 
 nepakankami SF paramą administruojančių institucijų administravimo gebėjimai (ypač BPD periodo 

pradžioje), didelė darbuotojų kaita dėl geresnio darbo apmokėjimo privačiame sektoriuje; 
 tiekėjų trūkumas ir maža konkurencija dėl ekonomikos augimo ir trumpo BPD įgyvendinimo 

laikotarpio.

Minėtos problemos buvo sprendžiamos lanksčiai. Į jas atsižvelgta ne tik planuojant mokymus 2007–2013 ES 
paramos laikotarpiu, bet ir 2004–2006 m. laikotarpiu. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų projektų planavimo ir 
jų administravimo gebėjimai buvo ugdomi organizuojant mokymo ir informavimo renginius, parengtos 
metodinės rekomendacijos bei įvairūs pavyzdiniai dokumentai, daugiau dėmesio skirta patikroms vietoje ir t. t. 
Kainų padidėjimo problema BPD laikotarpiu spręsta keičiant Administravimo ir finansavimo taisykles, o 
naujuoju programavimo laikotarpiu kai kurioms tinkamoms finansuoti išlaidoms buvo numatyti didžiausi
įkainiai arba išlaidų apribojimai. Administravimo ir finansavimo taisyklės buvo keičiamos ir iškilus apyvartinių 
lėšų trūkumo problemai – projektų vykdytojams leista išlaidas sumokėti taikant ir sąskaitų apmokėjimo būdą. 

Viešųjų pirkimų procedūros buvo lengvinamos parengiant dokumentų pavyzdžius, teikiant individualias 
konsultacijas. Siekiant tobulinti SF paramą administruojančių institucijų darbuotojų gebėjimus naudojamas 

Apibendrintai galima būtų teigti, kad 
BPD laikotarpiu labiausiai pasiteisino
Žmogiškųjų išteklių plėtros prioriteto 
priemonės „Įsidarbinimo gebėjimų 
ugdymas“, „Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje“.
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stebėsenos metodas, didinamas finansavimas administruojančiųjų institucijų darbuotojų kompetencijai kelti. 
Mažos konkurencijos tiekėjų rinkoje sukeltos problemos sprendžiamos labiau kontroliuojant viešųjų pirkimų 
organizavimą, pakartotinai skelbiant viešuosius pirkimus ir t. t. 

Lanksčiai buvo sprendžiamos ir kitos su mokymų veiklomis susijusios problemos. Mokymų temos koreguotos, 
nes esant ilgam laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo iki mokymų pradžios iš esmės keitėsi mokymo sąlygos. 
Taip pat suderinus su ESFA buvo išplečiami mokymo grafikai, nes mokymų dalyviams dėl didelio mokymų 
intensyvumo tapo sudėtinga dalyvauti mokymuose, derinti juos su darbine veikla. BPD laikotarpiu taip pat kilo 
sunkumų, susijusių su rodiklių traktavimu, prioritetų ir paraiškų atrankos kriterijais. Kai kildavo tokių 
neaiškumų, tarpinė institucija teikdavo išaiškinimus. 

BPD laikotarpiu organizuotų mokymų efektyvumą mažino ir reikiamų paslaugų trūkumas bei įgyvendinamų 
mokymų kokybės trūkumai. Siekiant didesnio efektyvumo projektų lėšos buvo perskirstomos. Netolygaus 
projektų lėšų paskirstymo atskiruose regionuose problema buvo sprendžiama konsultuojant ir išsamiau 
informuojant pareiškėjus. Dar viena BPD laikotarpio klaida – mokymų temų parinkimas. Jos dažnai buvo 
atsirenkamos pagal populiarumą, o ne pagal tikrą poreikį. Į šią patirtį itin atsižvelgta rengiant Lietuvos 2007–
2013 m. SF paramos panaudojimui skirtas priemones ir taisykles, formuojant projektų atrankos kriterijus.  

Siekiant įvertinti 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio pamokas mokymų srityje buvo organizuojami 
ekspertiniai interviu su pasirinktais projektų vykdytojais. Per interviu paaiškėjo, kad, nepaisant priemonių, 
kurių ėmėsi įgyvendinančios institucijos, spręsdamos su ES paramos projektų įgyvendinimu susijusias 
problemas, kai kurios BPD laikotarpiu kilusios problemos išliko ir įgyvendinant ŽIPVP. Projektų vykdytojai 
minėjo, kad išliko didelė darbuotojų kaita paramą administruojančiose institucijose, taip pat išliko ir tiekėjų 
trūkumo, besikeičiančių mokymų poreikių problemos. Interviu su projektų vykdytojais metu taip pat pažymėta, 
kad ESFA kartais vienašališkai pakeičia taisykles ir apie pakeitimus atskirai neinformuoja paramos gavėjo. Vis 
dėlto svarbu pažymėti, kad tie projektų vykdytojai, kurie administruoja tęstinius projektus t. y. tiek 2004–
2006 m. paramos laikotarpio, tiek 2007–2013 m. paramos laikotarpio, pastebi teigiamus pokyčius tokiose 
srityse kaip paraiškų rengimo, vertinimo ir atrankos procesai, konsultacijos rūpimais klausimais ir t. t. 

ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo 
jėgos kompetencijai didinti, vertinime nurodoma, kad teikiant paramą žmogiškųjų išteklių tobulinimui turėtų 
būti suformuluoti konkretūs paramos teikimo tikslai, kurių įgyvendinimas turėtų būti pasiektas nuoseklia 
intervencijos logika. Buvo rekomenduojama atskirti paramą mokymams viešajame ir privačiame sektoriuose. 
Pastaroji rekomendacija, kaip ir dauguma kitų vertinime pateikiamų rekomendacijų, buvo įgyvendinta dar prieš 
atliekant vertinimą. ŽIPVP viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai įgyvendinami kaip atskiras prioritetas 
(administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas). Kitų rekomendacijų 
įgyvendinimo aprašymas pateiktas 3 lentelėje. 

3 lentelė. ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo 
dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinime pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimas 

Nr. Rekomendacija
Rekomendacijos įgyvendinimas 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpiu*

1. Suformuluoti konkrečius paramos teikimo 
tikslus ir pagrįsti jų įgyvendinimą 
nuoseklia logika:
– atskirai finansuoti privataus ir viešojo
sektoriaus darbuotojų mokymo projektus; 
– konkretizuoti priemonės, skirtos įmonių 
darbuotojams mokyti, tikslus
išmatuojamais rezultatais ir poveikiu;
– tiksliau apibrėžti priemonės, skirtos 
viešojo sektoriaus darbuotojams mokyti,
tikslus ir uždavinius, susiejant juos su
išmatuojamais rezultatais ir poveikiu.

+

 Privataus ir viešojo sektoriaus projektai
finansuojami pagal atskirus prioritetus.

 Nekvalifikuotų, mikroįmonių, vyresnio 
amžiaus darbuotojų mokymų apimtys buvo 
padidintos per projektų atrankos kriterijus. 

 Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymus 
pradėjus finansuoti pagal atskirą prioritetą 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir 
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
buvo tiksliau apibrėžti mokymų tikslai ir 
uždaviniai.

2. Kryptingai nukreipti paramos teikimą į 
mažiau besimokančias grupes. +

 Parama buvo labiau nukreipta į mažiau 
besimokančias grupes per specialiuosius 
projektų atrankos kriterijus. 
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Nr. Rekomendacija
Rekomendacijos įgyvendinimas 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpiu*

3. Nenustatyti prioritetinio mokymų tipo –
sudaryti sąlygas įmonėms pasirinkti 
mokymų tipą, tačiau vertinti, kaip 
pasirinkti mokymai susieti su įmonės 
veiklos strategija.

+

 Pareiškėjams leidžiama pasirinkti 
reikalingiausius mokymus, tačiau reikalaujama 
pagrįsti mokymų pasirinkimą įmonės ar 
organizacijos darbuotojų poreikiais. 

 Bandoma atskirti bendruosius mokymus nuo
profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų. 

4. Skirti paramą kokybiškus mokymų planus 
parengusioms įmonėms, daugiau dėmesio 
skirti mokymo planų parengimui ir 
parengtų planų vertinimui. 

+ –

 Rekomendacija įgyvendinta viešojo sektoriaus 
darbuotojų mokymams – pareiškėjai privalo 
pateikti mokymų techninę specifikaciją. 

5. Teikti pagalbą potencialiems ir esamiems 
pareiškėjams projekto planavimo ir 
įgyvendinimo metu. 

+ –

 Pagalbos teikimas nustatytas projektų 
administravimo taisyklėse; pagalba teikiama 
ne tik administraciniais, bet ir turinio
klausimais. Vis dėlto regioniniai paramos 
darbuotojų mokymui centrai nėra steigiami, 
nors tai buvo rekomenduojama ataskaitoje.

6. Sustiprinti reikalavimus dėl ESF lėšų 
papildomumo.

+

 Reikalavimai dėl ESF lėšų papildomumo 
sustiprinti – reikalaujama kokybiškesnio
mokymų poreikio įmonėje ar organizacijoje 
pagrindimo.

7. Mažinti paramos intensyvumą ir numatyti 
dalį, kuria įmonės turi savo lėšomis 
prisidėti prie darbuotojų mokymo 
paslaugų pirkimo. 

+

 Mokymai finansuojami mažesniu
intensyvumu. Be to, paramos intensyvumas
diversifikuojamas pagal įmonės dydį. 

8. Teikti pirmenybę pagal sektorinį arba
regioninį principą veikiančių įmonių 
asociacijų projektams, kuriuose asociacijos 
tenkintų visų arba daugelio savo vienijamų 
įmonių bendrus darbuotojų mokymosi 
poreikius.

+

 Pirmenybė teikiama asociacijų projektams. 

9. Stiprinti reikalavimus su partneriais
įgyvendinamiems projektams. –

 Projektams, įgyvendinamiems su partneriais, 
taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir
projektams, įgyvendinamiems be partnerių. 

10. Mokymų paslaugos turi būti teikiamos 
atitinkamą patirtį ir kvalifikaciją turinčių 
paslaugų tiekėjų. + –

 Nors daugelyje projektų yra vykdomos 
mokymų dalyvių apklausos, renkami projektų 
vykdytojų atsiliepimai, vis dėlto tokia 
informacija nėra sisteminama taip, kaip buvo 
rekomenduojama vertinime.

11. Mažinti paramos gavėjų priklausomybę 
nuo SF ir didinti įsipareigojimą tęsti 
darbuotojų mokymus be SF paramos. 

+ –

 Nors pagal kai kurių priemonių projektų 
atrankos kriterijus numatoma pirmenybę teikti 
paramos ankstesniu programavimo laikotarpiu
negavusiems pareiškėjams, vis dėlto nėra 
reikalaujama pareiškėjų įsipareigojimų tęsti 
darbuotojų mokymus be SF paramos. 

12. Tobulinti stebėsenos sistemą. +  Stebėsenos sistema buvo patobulinta; pradėta 
rinkti duomenis apie mokymų trukmę, kursų 
dalyvių skaičių (kiekviename kurse) ir pan. 

*
– rekomendacija buvo
įgyvendinta

+ + –
– rekomendacija buvo iš
dalies įgyvendinta

–
– rekomendacija nebuvo
įgyvendinta

Šaltinis: sudaryta autorių. 

BPD laikotarpio problemas ir pamokas, susijusias su mokymais, galima suskirstyti pagal ES paramos
įsisavinimo fazes – išskirti poreikio nustatymo (planavimo), įgyvendinimo ir rezultatų, stebėsenos problemas ir 
pamokas (žr. 9 paveikslą).  
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9 paveikslas. Su mokymais susijusios BPD laikotarpio problemos ir pamokos pagal ES paramos
įsisavinimo fazes  

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Tarp planavimo laikotarpiu kilusių problemų BPD laikotarpiu būtų galima išskirti nepakankamai 
detalizuotus mokymų tikslus, tikslines grupes ir uždavinius. Kadangi priemonių tikslai (ir atitinkamai tikslinės 
grupės) buvo labai platūs, ryšys tarp remiamų veiklų, indėlių ir laukiamų rezultatų liko nepakankamai 
pagrįstas. ŽIPVP laikotarpiu ši problema buvo sprendžiama labiau detalizuojant ŽIPVP – prioritetai išskirti į 
daugiau priemonių, kuriose tiksliau apibrėžti mokymų tikslai, tikslinės grupės, valstybės tarnautojų mokymai 
išskirti į atskirą prioritetą.  

Kaip vieną didžiausių BPD įgyvendinimo problemų, susijusių su mokymais, galima būtų įvardyti netinkamą 
mokymų pobūdžio pasirinkimą. 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu buvo labai skatinami bendrieji, tokie 
kaip užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir pan., mokymai. Tokiems projektams buvo skiriama 
papildomų balų, teikiamas didesnis paramos intensyvumas, tačiau tai ne visuomet pasiteisino. 2007–2013 m. 
laikotarpiu jau daug labiau atsižvelgiama į organizacijų strateginius tikslus, mokymų dalyvių poreikius, jų 
galimybes praktiškai pritaikyti mokymuose įgytas žinias. Be jau minėtų kitų BPD įgyvendinimo problemų, 
pavyzdžiui, dideli paslaugų įkainiai, tiekėjų trūkumas, mokymo intensyvumas, dar reikėtų paminėti mokymosi 
poreikio kaitos problemą. Kai kurių mokymų temų aktualumas labai keičiasi, tačiau ši problema sprendžiama 
lanksčiai – keičiamos mokymų temos ir pan.  

Stebėsenos fazėje galima išskirti dvi didžiausias BPD problemas – nepakankamai kontroliuojama mokymų 
kokybė ir nepagrįstai suplanuoti stebėsenos rodikliai. Pastarosios problemos aktualumą ŽIPVP laikotarpiu 
vertinti dar per anksti, o mokymų kokybės kontrolės problemos aktualumas išliko, nes paslaugos perkamos iš 
trečiųjų šalių. 
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Apibendrinimas

Mokymų tikslų ir rezultatų palyginimas 2004–2006 ir 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiais 

 Nors BPD „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“, „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymo“ ir „Socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos“ priemonės buvo labai 
rezultatyvios, panašių krypčių valstybės intervencijos poreikis išliko ir 2007–2013 m. ES paramos 
laikotarpiu. Nors šalyje nedarbo lygis BPD įgyvendinimo pabaigoje labai sumažėjo, išliko dauguma 
problemų, susijusių su žmogiškaisiais ištekliais darbo rinkoje. Tai didelis ilgalaikio nedarbo lygis, didelis 
jaunimo nedarbas, vis dar ryškūs regioniniai gyventojų nedarbo skirtumai, struktūrinio nedarbo problema 
ir žmogiškojo kapitalo kokybės problemos – darbdaviams vis dar buvo sunku susirasti kvalifikuotų 
darbuotojų. Atsižvelgiant į šias darbo rinkos problemas ŽIPVP buvo iškeltas labai panašus tikslas kaip ir 
BPD, tik dėl itin susijusios problematikos įsidarbinimo gebėjimų ugdymo intervencinė kryptis buvo 
sujungta su gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo ir socialinės aprėpties mažinimo intervencine 
kryptimi.

 Mokymosi visą gyvenimą intervencinė kryptis 2007–2013 m. laikotarpiu taip pat išliko, nepaisant labai 
gero priemonės rezultatyvumo 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu. BPD „Mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų plėtojimo“ priemonę pakeitė ŽIPVP „Mokymosi visą gyvenimą prioritetas“. Jo tikslas iš esmės 
visiškai toks pat kaip BPD laikotarpiu keltas tikslas. Tačiau, nepaisant to, kad ŽIPVP keliamas tikslas 
atkartoja BPD išsikeltą tikslą, ŽIPVP mokymosi visą gyvenimą prioriteto tikslinė grupė ir prioriteto su 
mokymais susijusios veiklos kiek platesnės negu 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu. Tikslinės grupės 
apima ne tik pedagogus ar profesinio konsultavimo, akreditavimo specialistus, bet ir apskrities,
savivaldybių švietimo padalinių specialistus, švietimo administravimo personalą, švietimo vadybininkus, 
vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančius mokytojus ir t. t. 

 „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ priemonės rezultato rodikliai 
kelis kartus viršijo numatytus pasiekti rezultatus, tačiau 2004–2006 ES paramos laikotarpiu paramos 
poreikis žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje nebuvo patenkintas. 
BPD „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ priemonę pakeitė ŽIPVP 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ prioritetas, kurio tikslas beveik toks pat. Be to, pažymėtina, kad abiem ES 
paramos laikotarpiais sutampa ne tik intervencijų tikslai, bet ir tikslinės grupės. 

 Vertinant BPD laikotarpio pasiektus rezultatus pažymėtina, kad nors priemonių stebėsenos rodikliai buvo 
aiškūs, išmatuojami, pasiekiami ir buvo apibrėžti terminai, vis dėlto jie neatitiko vieno svarbiausių – 
pagrįstumo – kriterijaus. Nepagrįstas rodiklių planavimas ne tik rodo, kad tuometinė Lietuvos patirtis 
administruojant ES struktūrinę paramą buvo ribota, bet taip pat sunkina prioriteto tikslų pasiekiamumo ir 
rezultatyvumo vertinimą. 

2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų mokymų poveikis 

 Apibendrintai galima būtų teigti, kad mokymai padarė teigiamą poveikį, nors ne visai tokiu mastu, kaip 
tikėtasi planuojant BPD. „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymo“ priemonei numatytas poveikio rodiklis buvo 
sumažėjęs nedarbo lygis ir šio rodiklio pasiekiamumas buvo viršytas daugiau negu keturis kartus, tad 
galima būtų teigti, jog investicijos šioje srityje pasiteisino. Vis dėlto akivaizdu, kad pasirinktas poveikio 
rodiklis buvo gana abstraktus ir pagerėjimas negali būti siejamas vien su įsidarbinimo gebėjimų ugdymo 
priemonės mokymų veiklomis. „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo“ 
priemonei numatytas poveikio rodiklis – asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalies 
25–64 metų amžiaus grupėje padidėjimas daug konkretesnis, tačiau priemonės poveikio rodiklis pasiekė tik 
apie 77 proc. suplanuoto pasiekti dydžio.

 „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo“ priemonės poveikio įvertinimą buvo numatyta apskaičiuoti 
pagal sumažėjusį „iškritusiųjų iš mokyklos“ lygį. Tačiau remtis šiuo rodikliu vertinant „Mokymosi visą 
gyvenimą“ priemonės veiklų poveikį nėra lengva ne tik dėl to, kad sudėtinga nustatyti rodiklio pokyčių 
priežastingumą, bet taip pat todėl, kad rodiklis gana siauras ir neatspindi visų priemonės uždavinių. 
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Vertinant priemonės mokymų poveikį pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamą „mokymosi visą 
gyvenimą“ rodiklį, galima būtų teigti, kad poveikis buvo nežymus, nes paramos įgyvendinimo laikotarpiu 
rodiklis ne tik nedidėjo, bet netgi sumažėjo. Nors „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje“ priemonei numatytas poveikio rodiklis buvo pasiektas, vis dėlto jis taip pat neatspindi 
visų priemonės uždavinių. 

2004–2006 m. ES paramos laikotarpio problemos ir pamokos

Tarp BPD planavimo laikotarpiu kilusių problemų būtų galima išskirti nepakankamai detalizuotus mokymų 
tikslus, tikslines grupes ir uždavinius. ŽIPVP laikotarpiu ši problema buvo sprendžiama labiau detalizuojant
veiksmų programą. Prioritetai išskirti į daugiau priemonių, kuriose tiksliau apibrėžti mokymų tikslai, tikslinės 
grupės, valstybės tarnautojų mokymai išskirti į atskirą prioritetą. Tarp BPD įgyvendinimo problemų, susijusių 
su mokymais, reikėtų paminėti ne visuomet tinkamai parinktus mokymų tipus, didelius paslaugų įkainius, 
tiekėjų trūkumą, per didelį mokymų intensyvumą, mokymosi poreikio kaitą. ŽIPVP laikotarpiu mokymų tipo 
parinkimo problema sprendžiama labiau atsižvelgiant į organizacijos strateginius tikslus, Kitos įgyvendinimo 
problemos taip pat buvo bent iš dalies išspręstos – keičiantis mokymų aktualumui, keičiamos mokymų temos, 
paslaugų įkainiai sumažinti dėl naudojamo vidutinių rinkos kainų vertinimo, tam tikrų išlaidų kategorijų 
finansavimo proporcijų nustatymo, o per didelio mokymų intensyvumo problema, remiantis ekspertiniais 
interviu, iš esmės vyravo abiem ES paramos laikotarpiais. Stebėsenos fazėje galima išskirti dvi svarbiausias 
BPD problemas – nepakankamai kontroliuojama mokymų kokybė ir nepagrįstai suplanuoti stebėsenos 
rodikliai. Pastarosios problemos aktualumą ŽIPVP laikotarpiu vertinti dar per anksti, o mokymų kokybės 
kontrolės problemos aktualumas išliko, nes paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių. 
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III. Mokymų kokybės, rezultatyvumo, efektyvumo, 
naudingumo ir poveikio vertinimas

2.2 klausimas

Įvertinti mokymų, vykdomų pagal ŽIPVP priemones „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio 
į kitas veiklas“, „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo 
kvalifikacijos tobulinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo 
duomenų bazės, e. dokumentai)“ ir „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, kokybę, 
rezultatyvumą, efektyvumą, naudingumą bei poveikį. 

Vertinant pagal keturias analizuojamas priemones įgyvendinamų mokymų kokybę, efektyvumą, naudingumą ir 
poveikį pirmiausia naudinga išanalizuoti taikomas mokymo poreikio nustatymo procedūras, mokymo paslaugų 
rinką ir viešojo pirkimo procedūras. Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos esamos tendencijos mokymų poreikio 
nustatymo srityje, mokymo programų, viešųjų pirkimų ir kitose srityse bei pateikiami nagrinėtų priemonių rezultatų 
pavyzdžiai, leidžiantys susieti pagal analizuojamas priemones vykdomų mokymų rezultatus su esamomis 
tendencijomis. Taip pat pateikiama detali keturių analizuojamų priemonių mokymų analizė. 

Mokymų poreikis 

Ar organizacija iš mokymų gaus naudos, labai priklauso nuo pirmųjų žingsnių – mokymo poreikio nustatymo.  

Visos keturios priemonės įgyvendinamos valstybės projektų planavimo būdu siekiant ilgalaikių valstybės strateginių 
tikslų. Tad poreikį kelti tikslinių grupių kvalifikaciją tam tikrose srityse diktuoja siekis įgyvendinti valstybei svarbias 
permainas – perorientuoti kaimo gyventojus nuo žemės ūkio prie ne žemės ūkio veiklos, gerinti mokymosi visą 
gyvenimą teikiamų paslaugų kokybę keliant pedagoginio personalo kvalifikaciją, kelti mokslininkų kvalifikaciją 
siekiant aukštesnės mokslo kokybės, gerinti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę.  

Išanalizavus vertinamų priemonių mokymus, pastebėta, kad  taikomos gana įvairios mokymų poreikio nustatymo 
praktikos. Geriausiai mokymo poreikio nustatymą iliustruoja pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ pasirenkami įgyvendinamų projektų mokymai, nes mokymų specifika 
artimesnė rinkoje vykdomiems mokymams. Daugeliu atveju buvo atliekami mokymo poreikio nustatymo tyrimai 
apklausiant potencialią tikslinę grupę (anketinė apklausa) ir nustatytą poreikį derinant su vadovais. Nors taikytos 
poreikio nustatymo procedūros, tačiau poreikio nustatymo procesas dar yra tobulintinas.  

Didžioji dalis respondentų, remiantis PwC atliktos apklausos duomenimis, nurodė, kad mokymai jiems buvo 
reikalingi, tačiau jų komentarai rodo, jog ne visais atvejais mokymai buvo susieti su darbuotojo tiesioginėmis 
funkcijomis, atsakomybėmis, nebuvo galimybės žinių panaudoti praktinėje veikloje, taip pat pasitaikė, kad mokymo 
turinys dalyviams nebuvo naujas. Taigi abejotina tokių mokymų nauda, nes jie nebus pritaikomi praktiškai, 
nenaudojamos žinios ilgainiui užsimirš, o lėšos mokymams, netinkamai įvertinus dalyvių žinių lygį, nebus 
veiksmingai naudojamos.

Taigi valstybės institucijų ir įstaigų mokymų poreikio nustatymas yra tobulintina sritis. Norint pagerinti mokymų 
poreikio nustatymą reikia sisteminių permainų mokymus vertinant kaip vieną sudėtinių personalo valdymo dalių. 
Kaip nurodoma valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategijoje, darbuotojų veiklos vertinimas, 
tobulinimosi planų sudarymas – viena iš silpnųjų grandžių. Tad siekiant pagerinti mokymosi poreikio nustatymą 
reikalingos sisteminės permainos viešajame sektoriuje tobulinant personalo valdymo sistemą. Poreikį gerinti 
valstybės tarnautojų mokymo poreikio nustatymo procesus taip pat įvardija Valstybės kontrolė3 bei valstybės 
institucijų ir įstaigų atstovai (2009 m. Valstybės tarnybos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos atlikta 

3 Valstybės audito ataskaita „Valstybės tarnautojų mokymas“. Valstybės kontrolė, 2009
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apklausa). Jie pažymi, kad reikia tobulinti mechanizmą, kaip įvertinti valstybės tarnautojų poreikius, be to, mokymai 
turi būti labiau susieti su karjeros vystymu4.

Įgyvendinami projektai, kurių metu kuriamos ir išbandomos kvalifikacijos tobulinimo sistemos, kuriami 
kompetencijų modeliai. Šie projektai vykdomi švietimo srityje (pvz., projektai „Profesijos mokytojų ir dėstytojų 
technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Pradinių klasių mokytojų ir 
specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir 
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“). Taip pat valstybės tarnybos srityje 
vykdomos iniciatyvos kuriant kompetencijų modelį (LR Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamas projektas 
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“). 
Kompetencijų nustatymas, tobulinimo modelių rengimas – svarbus žingsnis kryptingiau planuojant ir 
įgyvendinant mokymus. 

Mokymų įgyvendinimas 

Mokymo programų sudarymas, mokymo metodai, būdai 

Mokymo būdų pasirinkimas priklauso nuo siekiamų mokymo tikslų. Įgyvendinant mokymus reikėtų stengtis, 
kad dalyviai aktyviai dalyvautų, teikti tikroviškus pavyzdžius ir su gyvenimu susijusias užduotis, jeigu įmanoma, 
suskirstyti dalyvius į mažas grupeles, sutelkti dėmesį į svarbiausias temas5.

Lietuvos rinkoje pastebimas naujų mokymo formų poreikis ir imlumas joms. Pavyzdžiui, rinkai pasiūlyta 
naujovė – savarankiško mokymosi priemonės darbuotojų įgūdžiams įtvirtinti – susilaukė aktyvaus organizacijų 
susidomėjimo ir teigiamo įvertinimo. Remiantis ateities prognozėmis, tokių priemonių ir netradicinių 
tobulinimosi būdų poreikis tik augs. Vis daugiau dėmesio skiriama savarankiškumo ugdymui. Užsienio rinkose 
esama įvairių savarankiško mokymosi formų: kursai internete, seminarai, knygos, garsinė medžiaga ir filmai, 
padedantys gautas žinias pritaikyti praktinėse situacijose6.

E. mokymo technologijos – tai sparčiai populiarėjantis mokymų būdas. Vienas didžiausių jo privalumų yra 
palyginti nedideli kaštai. Nuotolinis mokymas(is) leidžia puikiai įgyvendinti strateginius švietimo sistemos 
siekius – sudaryti galimybes mokytis visiems visuomenės nariams, kurti veiksmingesnį mokymo(si) procesą ir 
užtikrinti lankstesnį mokymo(si) veiklos organizavimą7. Strother8 (2002) pateikia keletą sėkmingų e. mokymosi 
projektų privačiame sektoriuje pavyzdžių: IBM 1999 m. sutaupė 200 mln. JAV dolerių ir sugebėjo sukurti 
daugiau mokymų trečdaliu sumažinę jų savikainą; „Rockwell Collins“ sugebėjo sumažinti mokymų sąnaudas 
40 proc. dalį mokymų (25 proc.) perkėlę į interneto erdvę. Kaip sėkmingą pavyzdį galima paminėti Didžiąją 
Britaniją, kurioje e. mokymai padėjo išplėsti kursų prieinamumą valstybės tarnautojams ir sumažinti kursų 
kaštus9. E. kursų įdiegimas Didžiosios Britanijos pareigūnams leido išspręsti efektyvių informacijos saugumo 
užtikrinimo mokymų problemą. Išskirtina tokia minėtų nuotolinių mokymų nauda: 

 nuotoliniai e. mokymai leido visų regionų viešojo sektoriaus darbuotojams dalyvauti mokymuose labai 
neatsitraukiant nuo savo darbo pareigų; daugiau kaip 250 000 darbuotojų iš 320 įvairių žinybų išklausė 
kursus.

 apskaičiuota, kad sutapyta apytiksliai 20 mln. svarų sterlingų, palyginti su tuo, kiek išleistų atskiros 
įstaigos, jei turėtų pačios organizuoti mokymus. 

Vis dėlto e. mokymų naudojimas valstybės įstaigų darbuotojams mokyti yra ribotas10. Pagrindinė priežastis – 
tai, kad palyginti su kitomis institucijomis, siūlančiomis e. paslaugas (geriausias pavyzdys – universitetai), 
valstybinių įstaigų vartotojas yra mažiau homogeniškas, dažnai skiriasi reglamentavimas tiek geografiniu, tiek 

4Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų ir personalo administravimo funkcijas vykdančių asmenų apklausa. Valstybės 
tarnybos departamentas, 2010 m.
5 Ministry of foregin affairs of Denmark „Guidelines how to plan and monitor trainings and technical assistance“, 2006.
6 http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=513996
7 http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/23/9-20.pdf
8 Judith B. Strother. „An assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training programs“. International Review of Research in
Open and Distance Learning, Nr. 1, 2002 m. balandis
9 http://www.bcs.org/content/conWebDoc/33864, http://www.epic.co.uk/assets/files/case_study_cabinet_office.pdf
10 Sonntag Michael (2000). Online learning platforms and e-government.
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funkciniu aspektu. Šią nuomonę pagrindžia ir Estijos informacinių technologijų būklės apžvalga11 –
technologijų vystymą riboja gana nedidelė rinka. Taigi dažnai sunku užtikrinti ekonominiam efektyvumui 
pakankamą vartotojų skaičių. 

Taip pat nėra aiškių įrodymų, kurie mokymosi metodai – tradiciniai ar elektroniniai – yra efektyvesni. Įvairių 
tyrimų išvados skiriasi. Pavyzdžiui, Wegner, Hollawoy, Garton12 (1999) tyrimas parodė, kad nėra reikšmingo 
skirtumo tarp studentų, mokymų kursą klausiusių klasėje ir e. erdvėje, Pietvakarių Misūrio universitete. Studija 
Kalifornijos universitete atskleidė, kad e. kursų studentų pažymių vidurkis buvo netgi 20 proc. aukštesnis negu 
besimokiusiųjų klasėje. Vis dėlto vienareikšmės nuomonės šioje srityje nėra, galima rasti mokslininkų analizių, 
kuriose užfiksuoti prastesni e. mokymosi studentų rezultatai.  

Apibendrinant galima teigti, kad nėra akivaizdaus ryšio tarp mokymo kokybės ir e. mokymų įdiegimo lygio. 
Didžiausias e. mokymų privalumas yra nedideli kaštai ir patogumas prisijungti prie mokymų esant bet kurioje 
vietoje bei sau patogiu metu. Laiko stygius, suderinimo su kitomis veiklomis problemos – vienos svarbiausių 
nesimokymo priežasčių. E. mokymai galėtų jas išspręsti arba sušvelninti.  

Apibendrinus pagal analizuojamas keturias priemones įgyvendinamus mokymus pastebėta, kad buvo taikomi įvairūs 
mokymo metodai, reikalaujantys dalyvių praktinio įsitraukimo, pateikiamos praktinės užduotys. Pavyzdžiui, vykdant 
„Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ projekto 
neformaliuosius mokymus, dalyviai turėjo atlikti praktines užduotis, dalyvauti simuliacinėse situacijose. 
Įgyvendinant BMT mokymus buvo taikomas komandinio darbo principas. Taip pat pastebimi ugdymo (angl.
coaching) elementai siekiant dalyvius mokyti nustatyti problemas ir mokytis jas spręsti, skatinamas mokyklų 
bendradarbiavimo tinklų kūrimas. Įgyvendinant IKT projektą buvo atliekamos praktinės užduotys, taip pat taikomas 
nuotolinis mokymas – sukurti nuotoliniai mokymosi kursai pedagogams, skatinamas virtualus pedagogų 
bendradarbiavimas.

Nors daugelis mokymuose dalyvavusių apklaustųjų nurodė teigiamai vertinantys mokymų kokybę, mokymo 
metodus, tačiau jų komentarai atskleidžia svarbiausias tobulintinas sritis – daugiau praktinių užduočių, pritaikymo 
praktikoje, darbe, didesnė mokymų praktinė nauda.  

Vis labiau populiarėja nuotolinis mokymas. Įgyvendinant IKT projektą buvo sukurta virtuali mokymo(si) aplinka – 
virtuali pedagogų bendruomenė ir nuotoliniai mokymo(si) kursai pedagogams, siekiant, kad nuotolinis mokymasis ir 
virtualus bendradarbiavimas būtų inovatyvus ir šiuolaikiškas mokymo(si) įrankis, suteikiantis galimybę mokytis 
įvairių regionų pedagogams jiems patogiu laiku pagal pasirinktą tempą ir galimybes. Planuojama, kad ne mažiau 
kaip 1 800 pedagogų mokysis šioje virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje bus net 9 nuotolinio mokymosi kursai 
leisiantys kelti pedagogų kvalifikaciją inovatyvių metodų ir IKT taikymo pradinio ir specialiojo ugdymo srityse. 

Valstybės tarnyba – viena iš sričių, kurioje gali būti plačiau taikomi e. mokymai. Įvertinus viešojo sektoriaus dydį ir 
tai, kad tarnautojams mokymai vyksta darbo metu, sunku suderinti mokymų grafiką su tiesioginiu darbu. Be to, 
nuotolinių mokymų privalumas yra tas, kad galima įtvirtinti įgytas žinias, patikrinti žinių lygį pateikiant testus. Jau 
yra sukurta viena nuotolinė programa šiai auditorijai – elektroninio parašo naudojimo mokymo programa viešojo 
sektoriaus tarnautojams. E. mokymai valstybės tarnautojams gana populiarūs Didžiojoje Britanijoje, o Estijoje, kuri 
dydžiu labiau panaši į Lietuvą, atlikto tyrimo duomenimis, mokymai nėra veiksmingi dėl pernelyg mažos rinkos, 
todėl nuotolinių mokymų taikymo efektyvumas turi būti išsamiai įvertintas. 

Apibendrinus tenka pripažinti, kad nepakankamai išnaudojamos nuotolinio mokymo(si) galimybės (taikoma tik 
viename projekte (IKT projektas). Nuotolinių mokymų taikymo veiksmingumas turi būti išsamiai įvertintas 
atsižvelgiant į potencialių vartotojų skaičių, išanalizuota, kokios programos galėtų būti vykdomos nuotoliniu būdu, 
kokios gali būti homogenizuotos ir vykdomos horizontaliai visame sektoriuje.  

11 Suurna, M., Kattle, R. (2008). The development of eServices in an enlarged EU: eLearning in Estonia.
12 Wegner, S. B., Holloway, K. C., & Garton, E. M. (1999). The effects of internetbased instruction on student learning.
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Mokymų tvarkaraštis, intensyvumas, trukmė 

Mokymai naudingiausi ir veikia motyvuojamai, kai vyksta tinkamu tempu ir suderinami su darbo krūviu. 
Europos organizacijų darbuotojų ugdymo patirtis rodo, kad optimalu, kai žmonės mokomi, įskaitant dalykinius 
ir profesinius kursus, maždaug 55 valandas, t. y. 7 dienas per metus13. Kiti šaltiniai nurodo panašius skaičius – 
optimalus mokymų skaičius vienam žmogui neturėtų viršyti 6–8 dienų per pusmetį (priklausomai nuo 
užimamų pareigų, turimų kompetencijų, organizacijos plėtros planų ir pan.). Tai svarbu dėl to, kad vien tik 
dalyvavimas seminaruose dar neužtikrina tobulėjimo ir pažangos. Reikia konkretaus laiko žinioms ir įgūdžiams 
įtvirtinti, nes priešingu atveju atsiradusi spraga tarp jų įgijimo ir naudojimo stabdo darbuotojų kompetencijų 
ugdymą, mažina jų motyvaciją tobulėti. Pernelyg intensyvaus mokymo padarinys – persisotinimas mokymu, 
pasireiškiantis abejingumu (pasyvus dalyvavimas seminare, vėlavimas), dideliu kritiškumu ar priešiškumu.  

Apibendrinus pagal analizuojamas keturias priemones įgyvendinamus mokymus galima pasakyti, kad daugeliu 
atvejų mokymo intensyvumo problemų nebuvo nustatyta. Kiek didesnis mokymų intensyvumas buvo valstybės 
tarnautojams, nes jie dalyvavo kelių tipų mokymuose, kai kurie iš jų buvo tęstiniai (pvz., užsienio kalbos). Per 
interviu paaiškėjo, kad taip pat kaip ir BPD laikotarpiu dalyviams sudėtinga derinti tiesioginį darbą su 
mokymais. Tačiau dedamos visos pastangos, kad būtų užtikrinamas asmens dalyvavimas – tariamasi, derinama 
su vadovais, iš anksto numatomi mokymų tvarkaraščiai.  

Planuojamų mokymų grafiko pateikimas ir neplaninės patikros – viena iš priemonių, padedančių kontroliuoti 
mokymų lankomumą. 

Mokymo projekto mastas, valdymo grupė 

Paprastai ES finansuojamų mokymo projektų vertė – nuo kelių šimtų tūkstančių iki milijono ir daugiau litų. 
Viena vertus, finansinių išteklių sutelkimas leidžia organizacijoms iš pagrindų įvertinti savo veiklą, diegti naujas 
sistemas, tobulinti procesus, įgyvendinti reikiamus pokyčius. Antra vertus, tokia didelė darbų apimtis reikalauja 
nepriekaištingos projektų valdymo ir administravimo patirties, o tokios patirties turi nedaugelis.  

Taigi vykdant projektų atranką labai svarbu įvertinti projekto komandos patirtį ir gebėjimus įgyvendinti tokio 
masto projektus. Apibendrinus pagal analizuojamas keturias priemones įgyvendinamus mokymus galima 
pasakyti, kad jie buvo įgyvendinami gana įvairiai. Vienu atveju projekto (pagal priemonę „Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“), kurio vertė yra daugiau kaip 30 mln. Lt, veiklų 
įgyvendinimas buvo pavestas per viešuosius pirkimus atrinktam paslaugų teikėjui (paslaugų teikėjų grupei). Tai 
reikalauja išteklių ir tokios didelės apimties projektų valdymo kompetencijos (atitinkami reikalavimai 
kvalifikacijai buvo numatyti pirkimo dokumentuose). Taip pat buvo numatytos įvairios kokybės kontrolės 
procedūros: mokymų filmavimas (siekiant įsitikinti, kad mokymai tikrai vyksta), neplaniniai mokymo paslaugų 
tiekėjo ir projekto vykdytojo vizitai į mokymus.  

Pastebėta, kad projekto valdymo grupės įsitraukimas ir kompetencija taip pat gali prisidėti siekiant aukštesnės 
mokymų kokybės. Pavyzdžiui, įgyvendinant IKT projektą dar paraiškoje buvo numatyta reikalavimai projekto 
valdymo grupės narių kvalifikacijai ir atliekamos funkcijos, tarp kurių taip pat buvo konsultavimas rengiant 
viešuosius pirkimus, kokybės kontrolė ir paslaugų tiekėjų metodinis konsultavimas. Pasiteisina glaudus 
projekto komandos ir mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimas.  

Mokymo paslaugų rinka, siūlomos paslaugos 

Lietuvoje nėra neformaliojo mokymo kokybės užtikrinimo sistemos, neformaliojo mokymo įstaigos Lietuvoje 
nėra licencijuojamos. Formalųjį mokymą gali vykdyti tik licenciją turinčios mokymo įstaigos, jo vykdymą 
griežtai reglamentuoja LR įstatymai ir švietimo ir mokslo ministro įsakymai. Tačiau pastebima įdomi 
tendencija, kad neformaliojo mokymo paslaugų kokybė vertinama geriau negu valstybės kontroliuojama 

13 http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=513996
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formaliojo mokymo paslaugų kokybė. Vertinant valstybės tarnautojams vykdomus mokymus dedamos 
pastangos mokymo kokybei užtikrinti – atestuojamos valstybės tarnautojams mokymus teikiančios įstaigos 
(juridiniai ir fiziniai asmenys), mokymo programos.

Didžioji dalis pagal keturias įgyvendinamas priemones analizuojamų mokymų yra neformalieji mokymai. 
Siekiant įvertinti prielaidas užtikrinti kokybiškus mokymus svarbu išanalizuoti pasiūlos ir paklausos 
tendencijas Lietuvos neformaliųjų mokymų rinkoje, įvertinti rinkos brandos lygį, imlumą pasaulio naujovėms. 
Tik aukštos kvalifikacijos mokymo paslaugų teikėjai ir andragogai (lektoriai, vykdantys suaugusiųjų mokymą) 
gali teikti kokybiškas mokymo paslaugas.

Lietuvos mokymų rinka smarkiai augo, daugėjo paslaugų teikėjų, jie siūlė įvairesnių paslaugų ir mokymo 
metodų. Pastebima, kad pokyčiai rinkoje kelia vis didesnius reikalavimus lektorių kvalifikacijai. Plačiau 
analizuojant Lietuvos mokymų rinką galima pasakyti, kad intensyviausi buvo 2006–2007 metai. Šiuo 
laikotarpiu buvo aktyviai vykdomi suplanuoti ES lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių plėtros projektai ir 
prasidėjo nauji. ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas dėl įvykdymo sąlygų, apibrėžtų laiko terminų, 
didelės apimties tiesiogiai lemia rinkos paklausą, dinamiką ir plėtros perspektyvas. Įdomu tai, kad rinkoje 
susiformavo savotiškas deficitas – mokymų ir konsultacinių paslaugų paklausa ėmė viršyti 
pasiūlą14. Paklausai viršijant pasiūlą jaučiamas žmogiškųjų išteklių stygius. Pasitaikė atvejų, kai organizacijos 
susidūrė su nekvalifikuotais specialistais, nekokybiškai įgyvendintais projektais. Mokymų rinkoje susidariusi 
padėtis, be abejo, buvo palanki tokias paslaugas teikiančioms bendrovėms, tačiau sukėlė papildomų rūpesčių jų 
užsakovams – reikėjo skirti daugiau dėmesio ir laiko paslaugos tiekėjo atrankai, įvairiapusiškai 
įvertinti jo kompetencijas, patirtį ir galimybes įgyvendinti didelės apimties žmogiškųjų išteklių 
plėtros projektus15. Esant ekonominiam pakilimui ir didelei mokymo paslaugų paklausai, kilo paslaugų 
kainos, bet jos nebuvo susijusios vien tik su mokymo bei konsultavimo paslaugų rinka. Didėjantis konferencinių 
centrų, kaimo turizmo sodybų užimtumas lėmė šių bendrovių paslaugų kainų augimą bei sudarė papildomas 
išlaidas mokymus užsakančioms organizacijoms. Padėtis rinkoje labai pasikeitė prasidėjus ekonominiam 
sunkmečiui. Kai kurios įmonės, sumažėjus paklausai, svarstė, ką daryti toliau, peržiūrėjo savo finansines 
galimybes ir veiklos kryptį. 2010 m. mokymų rinka vėl ėmė atsigauti. Svarbiausia to priežastis – vykdomi ES 
lėšomis finansuojami projektai16. Taigi šiuo metu rinka stabilizavosi.

Įvertinus praeities pamokas galbūt kitais programavimo laikotarpiais reikėtų geriau planuoti ir laiko atžvilgiu 
tinkamai paskirstyti ES lėšomis finansuojamus žmogiškųjų išteklių plėtros projektus, kad būtų išvengta tokio 
rinkos disbalanso, kai dideli ES lėšomis finansuojami projektai daro didelę įtaką padėčiai mokymų rinkoje.  

Vertinant su priemone susijusių paslaugų teikėjų pasiūlą galima išskirti specifinę rinką, teikiančią mokymus 
pedagogams ir tyrėjams. Remiantis interviu su projektų vadovais ir PwC atliktos apklausos rezultatais galima
įvardyti, kad egzistuoja kokybiškas paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų ir ekspertų pasiūla. Tad reikalingos 
stiprios kokybės kontrolės procedūros. Vertinant mokymo paslaugų teikėjus, vykdančius mokslininkų ir kitų 
tyrėjų mokymus, galima pasakyti, kad tai gana siaura rinka. Joje egzistuoja nedaug aukštos kvalifikacijos 
specialistų, galinčių teikti mokymus tokiai pažangiai auditoriai kaip mokslininkai ir kiti tyrėjai. Tačiau 
analizuojamų projektų atveju vis dėlto pavyko pritraukti geriausius specialistus.  

14 http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=514043
15 http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=514043
16 http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=30581
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Viešųjų pirkimų procedūros 

Viešieji pirkimai – svarbus etapas įsigyjant kokybiškas mokymo paslaugas 

Įsigyjant neformaliojo mokymo paslaugas itin svarbu kvalifikuoto tiekėjo ir kompetentingų mokymo paslaugas 
teiksiančių lektorių atranka. Kadangi mokymo paslaugos yra perkamos iš trečiųjų šalių, sudėtinga daryti įtaką 
jų kokybei. Svarbiu veiksniu tampa pirkimo dokumentų parengimo kokybė. Apibendrinant galima pasakyti, kad 
kokybiškų paslaugų įsigijimą viešųjų pirkimų metu gali padėti užtikrinti šie elementai: reikalavimai tiekėjams ir 
ekspertams, detalūs reikalavimai mokymo paslaugoms, išdėstyti techninėje specifikacijoje, ekonominio 
naudingumo principo taikymas, rekomendacijų apie suteiktas paslaugas vertinimas. Taip pat svarbūs veiksniai: 
dalijimasis praktika vykdant viešuosius pirkimus, rekomendacijos, gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių 
pateikimas, projektų vykdytojų mokymai viešųjų pirkimų srityje.  

Viena iš taikomų priemonių yra reikalavimai paslaugų teikėjui ir ekspertams. Tačiau tai nėra pakankama 
priemonė, nes negali būti formuluojami labai aukšti reikalavimai, kad jie nesuteiktų išskirtinių pranašumų 
keliems tiekėjams ir būtų išlaikomos lygios konkurencijos sąlygos. Siekiant geriau kontroliuoti paslaugų kokybę 
kai kuriose SADM administruojamų priemonių PFSA yra nurodomi reikalavimai paslaugų teikėjams, tačiau jie 
yra labai bendro pobūdžio (pvz., tiekėjas turi teisę verstis numatyta veikla, yra nebankrutavęs ir t. t.).  

Remiantis projektų vykdytojų patirtimi, smulkūs, aiškūs ir 
konkretūs reikalavimai paslaugų teikėjams bei paslaugoms 
techninėje specifikacijoje padeda užtikrinti paslaugų kokybę17.
Nors projektų vykdytojams organizuojami mokymai viešųjų 
pirkimų tema, yra parengta daug pagalbinių dokumentų 
(pavyzdiniai viešųjų pirkimų dokumentai, pavyzdinės formos, 
išaiškinimai dėl viešųjų pirkimų vykdymo), parengta viešųjų 

pirkimų atmintinė, kurioje pateikta pavyzdžių, susistemintos pasitaikančios klaidos, vis dėlto viešųjų pirkimų 
vykdymas yra tobulintina sritis. Projektų vykdytojai pritaria, kad viešieji pirkimai yra vienas iš didžiausių 
iššūkių vykdant projektus18. ESFA, susisteminusi vykdant viešuosius pirkimus dažniausiai pasitaikančias 
klaidas, kurios trukdo sklandžiai vykdyti viešojo pirkimo procedūras, tarp kitų nurodo, kad vykdytojai ne visada 
išsamiai apibrėžia pirkimo objektą tarkime, nurodo: „Perkamas objektas: Mokymo paslaugos“. 
Rekomenduojama nurodyti išsamiai: mokymų temos (pvz., „Perkamas objektas: Vadybos krypties mokymo 
paslaugos: Komandinio darbo įgūdžių stiprinimo mokymo kursai; Vadovaujančiojo personalo kompetencijų 
stiprinimo mokymo kursai; Pardavimo bei klientų aptarnavimo kompetencijų stiprinimo kursai“), turinys, 
apimtis, sudėtingumo lygis (pradedančiųjų, pažengusiųjų ir pan., dalyvių skaičius, grupių dydis, patalpų 
(įrangos) nuoma, maitinimas, apgyvendinimas, dalomoji medžiaga, pažymėjimų išdavimas, kitos priemonės, 
vertimas (sinchroninis), transportas19.

Vertinant pagal keturias analizuojamas priemones įgyvendinamų mokymų paslaugų teikėjų atranką galima 
pasakyti, kad esama labai skirtingų projektų įgyvendinimo schemų, taikomi skirtingi pirkimų būdai. Tam 
tikrais atvejais visų projekto veiklų vykdymas ir rezultatų pasiekimas patikimas vienam konkurso būdu 
atrinktam paslaugų teikėjui (pvz., pagal priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio 
į kitas veiklas“ įgyvendinamo projekto visos veiklos ir atsakomybė už rezultatą patikėta tiekėjų grupei (jungtinės 
veiklos pagrindu); pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinamo projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ 
visos veiklos patikėtos vienam tiekėjui – biudžetinei įstaigai Utenos švietimo centras). Kitais atvejais atskiriems 
mokymams buvo skelbiami atskiri konkursai (pvz., projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo 
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 
metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“). Taip pat buvo taikomi skirtingi pirkimo būdai – tam 
tikrais atvejais rengta atviras konkursas, ribotas atviras konkursas ar derybos. Pasiūlymų vertinimas taip pat 
buvo įvairus – mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo.  

17 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“, 
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624
18 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“, 
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624
19 Projekto administravimo vadovas, 2011-11-21.

Viešieji pirkimai – viena
svarbiausių  grandžių užtikrinant 
kokybiškų paslaugų įsigijimą.  
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Pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi atitinkami reikalavimai tiekėjo ir mokymų paslaugas teiksiančių 
ekspertų kvalifikacijai. Tačiau ir pati techninė specifikacija yra svarbus veiksnys. Vertinant pagal keturias 
analizuojamas priemones įgyvendinamus mokymus pastebėta, kad detalesni reikalavimai mokymo paslaugoms 
galėtų užtikrinti aukštesnę kokybę. Pavyzdžiui, mokymo aplinka nebuvo palanki mokymuisi (netinkamos 
patalpos, higieninės sąlygos ir pan.), o nustačius detalius reikalavimus techninėje specifikacijos būtų galima 
geriau kontroliuoti kokybę; buvo mokoma dirbti su pasenusiomis programomis, o nustačius reikalavimus, su 
kokiomis programų versijomis turi būti mokoma dirbti, būtų pasiekta geresnė kokybė.  

Projektų vykdytojai taip pat sutinka, kad ekonominis vertinimo kriterijus padeda užtikrinti kokybiškos prekės 
ar paslaugos pirkimą20. Vis dėlto išanalizavus pagal priemones įgyvendinamų projektų mokymų kokybės 
rezultatus ir dalyvių atsiliepimus matyti, kad tokios sąsajos ne visada pasiteisina. Jeigu rinkoje nėra 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų, ekonominio naudingumo principo taikymas gali nepadėti atrinkti kokybišką 
tiekėją. Tačiau, kiek įmanoma, jis turėtų būti taikomas, nes leidžia įvertinti teikiamų paslaugų kokybinius 
aspektus, pavyzdžiui, teikiamų mokymų strategiją, mokymo programos atitiktį poreikiams, paslaugų teikimo 
tvarkaraštį ir pan.  

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas tais atvejais, kai mažiausia pasiūlyta kaina nebūtinai reikštų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, reikėtų pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
vertinimo kriterijų. Šis vertinimas ypač tinka tada, kai svarbu pasiekti, kad perkamas objektas (prekės, 
paslaugos ar darbai) būtų kuo kokybiškesnis, t. y., būtų kuo funkcionalesnis, efektyvesnis siekiant tų tikslų, 
kuriems perkančioji organizacija juos numato panaudoti21. Tačiau ekonominio naudingumo vertinimas trunka 
ilgiau, nes reikia įvertinti kokybinius parametrus, taip pat reikalauja aukštesnės pirkimus vykdančios komandos 
kompetencijos, kadangi reikia specialių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje. 

Kitos priemonės siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų įsigijimą viešųjų pirkimų metu, kurias nustato ir  
skatina Europos Komisija, yra perkančiųjų organizacijų dalijimasis gerąja praktika, bendradarbiavimas, 
gerosios praktikos integravimas rengiant pirkimo dokumentus. Neatsiejamas aspektas yra viešuosius pirkimus
vykdančio personalo mokymas, teikiama praktinė pagalba ir patarimai, gairių parengimas, atvejų studijų 
pateikimas22. Projekto vykdytojai taip pat pritaria, kad projektų vykdytojų neformalaus bendradarbiavimo 
stiprinimas yra tobulintina sritis23.

Vienas esminių elementų – kompetentingas projekto personalas, galintis kokybiškai ir išsamiai parengti 
pirkimo dokumentus, sudarančius prielaidas įsigyti kokybiškas paslaugas. Taip pat didelę reikšmę turi ir kiti 
žmogiškojo veiksnio elementai, pavyzdžiui, kiek projekto įgyvendinimo komanda skiria laiko, yra įsitraukusi 
siekdama užtikrinti projekto rezultatus, kiek bendradarbiaujama su paslaugų teikėjais mokymų vykdymo metu. 
Pavyzdžiui, vertinant vieną iš mokymo projektų pastebėta, kad paraiškoje detaliai apibrėžti reikalavimai 
projekto valdymo grupei, o kaip viena iš funkcijų buvo nurodoma mokymų paslaugų teikėjų konsultavimas. 
Taip pat projekto vadovė teigė pati peržiūrinti paslaugų teikėjų dalyviams teikiamą medžiagą, skirianti daug 
laiko mokymų kokybės kontrolei. Šio projekto mokymai buvo vertinami labai teigiamai.  

Nors dabar dažniausiai prašoma pateikti užsakovų atsiliepimus apie suteiktas mokymo paslaugas, užtikrinti 
mokymų kokybę galėtų padėti ir didesnis viešumas apie teikiamų paslaugų kokybę. Tarkime, galėtų būti 
skelbiami atsiliepimai apie mokymų kokybę, kurie būtų prieinami perkančiosioms organizacijoms. Tokiu būdu 
būtų galima rinktis iš aukščiausią mokymų kokybę užtikrinančių tiekėjų.  

Mokymų rezultatų stebėsena ir vertinimas  

Vien tik dalyvavimas mokymuose ar seminaruose dar neužtikrina tobulėjimo ir pažangos. Svarbu, kaip 
išmoktos žinios pritaikomos praktikoje. Daugelis organizacijų vertindamos mokymų efektyvumą susiduria su 
problema, nes tai daugialypis dalykas, priklausantis nuo daugelio kintamųjų. Mokymo ir konsultacijų 
efektyvumą bendrovės matuoja įvairiai – vienos turi labiau apibrėžtus ir formalius metodus, kitos pasitenkina 

20 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“, 
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624
21 Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijos. 
22 European Commission Directorate for Industry and Entrepreneurship „Promoting Innovaion Through Public Procurement: Best Practice
and Networking“, Brussels, 23–24 March 2010.
23 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“, 
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624
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paprasčiausiais dalyvavusių darbuotojų atsiliepimais24. Apibendrinus galima išskirti šias dažniausiai naudojamas
formas:

 dalyvių apklausa iškart po mokymų siekiant įvertinti mokymus; 
 dalyvių žinių įvertinimas prieš mokymus ir po mokymų bei žinių padidėjimo palyginimas (tinkama daugiau 

techninio pobūdžio mokymams); 
 dalyvių žinių įvertinimas po mokymų (pvz., elektroninė žinių įvertinimo sistema, vadovo vertinimas, kaip 

padidėjo pavaldinio žinios, kaip jas taiko praktikoje).  

Pirmasis matavimo lygis yra dalyvio pasitenkinimas mokymais. Paprastai dalyviams pateikiamas klausimynas,
apimantis tokius dalykus kaip kursas, mokytojo darbas, įrangos, vietos tinkamumas, mokymų grafikas ir kt. Tačiau 
reikėtų atkreipti dėmesį, kad vienadienių arba trumpalaikių mokymų efektyvumo vertinimas labiau grindžiamas 
pirmuoju įspūdžiu, simpatija ar antipatija („patiko ar nepatiko“) ir panašiais kriterijais. Apie 70 proc. žmonių labiau 
vertina bendravimą, šiltus santykius, o ne tikslo siekimą. Taigi dauguma žmonių labiau vertina ne patį seminaro turinį, 
o lektoriaus charizmą, elgesį, atvirumą, paprastumą, nuoširdumą ir kitas žmogiškąsias savybes. Į racionalius dalykus, 
pamatuojamą naudą labiau kreipia dėmesį mažesnioji mokymų dalyvių dalis. 

Antrasis mokymų vertinimo lygmuo – žinių padidėjimo įvertinimas. Kai kurios įmonės naudoja vadinamuosius „elgesio 
indikatorius“. Norint, kad gautos žinios ir išleisti pinigai atneštų naudos, būtina įvertinti prieš seminarą turėtas žinias 
ir per mokymus gautus įgūdžius. Žinių padidėjimo lygį paprasčiau įvertinti taikant elektroninę žinių įvertinimo 
sistemą. Mokymo programai yra sukuriamas specialus žinių patikrinimo klausimynas, rengiamos praktinės užduotys, 
kurios perkeliamos į virtualią erdvę. Atlikus žinių patikrinimo užduotis sprendžiama apie dalyko įsisavinimą25.

Gerai įsisavintos žinios dar nereiškia, kad jos bus efektyviai pritaikytos praktikoje. Sudėtinga mėginti nustatyti, kokį 
tiksliai vaidmenį pagerėjusiuose organizacijos rezultatuose atliko mokymai. Objektyviau mokymų efektyvumą galima 
įvertinti ilgiau dirbant su ta pačia grupe, taip pat dirbant su tomis žmonių grupėmis, kurių darbo rezultatus galima 

pamatuoti ir kuriems mažiau įtakos daro kiti išorės veiksniai
26

. Kai kurios organizacijos pripažįsta, kad išmatuoti vienų 
mokymų, kuriuose dalyvavo grupelė darbuotojų, naudą visai įmonei yra neįmanoma, tad to ir nedaro. Kartais tiesiog su 
darbuotojais aptariama, kiek ir kaip buvo naudingi tam tikri mokymai, tačiau formalios vertinimo sistemos neturima27.

Dažnai darbuotojai po seminarų išeina tik susipažinę su teorija, tačiau nežino, kaip gautas žinias taikys darbe ar 
gyvenime. Grįžę iš mokymų ir pamėginę pritaikyti gautas žinias jie dažnai patiria nesėkmę ir grįžta prie įprastų, tačiau 
pačių patikrintų ir įprastų darbo metodų. Taip darbuotojai nusivilia mokymais ir seminarais. Įgavę tokios patirties 
vėliau į seminarus atvyksta gerai praleisti laiką su bendradarbiais ir pailsėti nuo darbų. Įrodyta, kad išklausius negi 
pačius geriausius seminarus po vieno dviejų mėnesių maždaug 87 proc. žinių tiesiog „išgaruoja“28.

Išnagrinėjus pagal keturias analizuojamas priemones vykdomų mokymų rezultatų vertinimą galima pasakyti, kad 
dažniausiai naudojamas pirmasis lygis – dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas. Tik vieno analizuojamo projekto 
metu buvo vertinamas ilgalaikis poveikis, apimantis visus keturis rezultatų matavimo lygmenis. Projektas „Pradinių 
klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) 
ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ yra tęstinis. Įvykdžius pirmąjį projektą 
buvo vertinamas jo veiksmingumas, apimantis dalyvių žinių padidėjimo lygį, žinių panaudojimą praktikoje (kiek buvo 
taikomos IKT priemonės prieš mokymus ir po mokymų) ir poveikį (poveikis pedagogų darbo organizavimui, mokinių 
motyvacijai). Pažymėtina, kad siekiant ilgalaikių tęstinių rezultatų reikalinga vertinti ne tik dalyvių pasitenkinimą 
mokymais, bet ir mokymų veiksmingumą siekiant nustatytų tikslų.  

Kai kurioms priemonėms yra taikomi stebėsenos rodikliai, atspindintys mokymų rezultatus. Pavyzdžiui, įgyvendinant 
priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ yra vertinama, kiek procentų 
asmenų pakeičia savo veiklos pobūdį po dalyvavimo priemonės mokymuose (planuojama 40 proc.); įgyvendinant 
priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektus numatoma vertinti, kokia 
dalis dalyvių įgytas žinias taiko praktiškai savo darbe praėjus 6 mėnesiams po mokymų.

24 http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=30585
25 http://archyvas.vz.lt/news.php?id=253331&strid=1045&rs=0&ss=&y=2006%2002%2009
26 http://www.npr.lt/mo/straipsniai/kaip_ivertinti_mokymu_efektyvuma/?PHPSESSID=ca2c7def059
27 http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=30585
28 Kostas Radvila. „Mokymai turi spręsti problemas“, Verslo žinios
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PRIEMONĖ „VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 

Atitiktis poreikiams

Planuojant ŽIPVP intervencijas buvo nustatyta, kad Lietuvoje gyventojų užimtumas žemės ūkio, medžioklės, 
miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje yra per didelis. Šiame sektoriuje Lietuvoje 2005 m. dirbo 14,1 proc. 
visų dirbančiųjų, o ES – 5,8 proc.. Papildant kitų institucijų įgyvendinamas priemones buvo siekiama kaimo 
vietovių darbo jėgą perorientuoti iš žemės ūkio į kitas veiklas. Sprendžiant šią problemą buvo suprogramuota 
priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“. Jos tikslas
– didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti iš 
žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui veikloje. 

4 lentelė. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonė 

Nustatytas
rinkos
trūkumas 

 Nors esama persiorientavimo iš žemės ūkio į ne žemės ūkio veiklas tendencijų, tačiau užimtumo 
struktūra Lietuvoje vis dar labai skiriasi nuo ekonomiškai išsivysčiusių ES valstybių.

 Žemės ūkio veikla kaimo vietovėse dažnai verčiasi smulkūs „natūriniai“ ūkiai, kurie nemažai daliai 
kaimo gyventojų vis dar yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Tai neužtikrina nei pakankamo 
užimtumo, nei pakankamų pajamų žemdirbiams.

Tikslas  Didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką 
Lietuvoje, skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje 
žemės ūkiui veikloje. 

Remiamos

veiklos

 Dirbančiųjų žemės ūkyje ir kitų kaimo gyventojų informavimas, motyvavimas, orientavimas, 
konsultavimas apie užimtumo galimybes kaime.

 Mokymo kursų, seminarų, konsultacinių seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo 
iniciatyvų organizavimas. 

 Konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais. 

Finansavimas  ES fondų lėšos 60 mln. Lt, nacionalinės lėšos 0 Lt, iš viso 60 mln. Lt.  

Įgyvendinami 

projektai

 Šiuo metu įgyvendinamas vienas projektas, kuriam skirtas 30,6 mln. Lt finansavimas. 

Stebėsenos 

rodikliai

 Siekiama apmokyti 20 000 asmenų, iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius – 9 000 asmenų.  

 Planuojama, kad mokymus sėkmingai baigs 18 000 asmenų. 
 Planuojama, kad 40 proc. mokymuose dalyvavusių asmenų pakeis savo veiklos 

pobūdį. 

Šaltinis: ŽIPVP priedas, ES paramos barometras.

Pagal priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ yra įgyvendinamas 
vienas projektas, kurio tikslas  yra didinti kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas 
veiklas, integracijos į darbo rinką galimybes, skatinti ekonominės veiklos įvairinimą kaimo vietovėse (kurio 
vertė 30,6 mln. Lt).  Įgyvendinus vykstantį projektą tikimasi, kad kaimo vietovėse sumažės bedarbių skaičius, 
šiose vietovėse bus įsteigta daugiau darbo vietų, kaimo gyventojai neemigruos iš savo gyvenamosios vietos, 
padidės vartotojų perkamoji galia ir taip bus prisidėta prie bendros Lietuvos ekonominės padėties gerinimo.  
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Pagal šį projektą vykdomos šios veiklos: 

1) pirmąja veikla siekiama supažindinti dalyvius su 
galimybėmis persiorientuoti iš žemės ūkio į kitas veiklas 
ar greta žemės ūkio veiklos užsiimti alternatyvia veikla (I 
veikla);

2) antroji veikla apima kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą (neformaliuosius ir formaliuosius 
mokymus (II veikla);

3) trečioji veikla yra individualios konsultacijos, 
kurių metu dalyvis individualiai konsultuojamas verslo 
kūrimo ir kt. klausimais; taip pat rengiami pažintiniai 
vizitai (III veikla).

Šios priemonės laukiamas poveikis yra pakankamai 
aiškus ir gali būti išmatuojamas – padidėjęs užimtumas 
ne žemės ūkio srityje, papildomos kaimo gyventojų 

pajamos, integracija į darbo rinką. Taip pat šiai priemonei nustatytas aiškus rodiklis, atspindintis priemonės 
tikslų pasiekimą – asmenų, kurie dalyvavo mokymuose (t. y. II veikloje) pakeitusių veiklą, procentas. Siekiama, 
kad savo veiklą pakeistų 40 proc. mokymų dalyvių, dalyvavusių projekto neformaliuosiuose ir formaliuosiuose 
mokymuose.

Pažymėtina, kad šis priemonės stebėsenos rodiklis, kuris buvo planuotas ekonominio pakilimo metu, yra labai 
ambicingas ir jo pasiekimas atrodo sunkiai įgyvendinamas, ypač pasikeitus užimtumo situacijai ir įvertinus 
kitus toliau išvardijamus įtaką darančius veiksnius. 

 Ekonominė padėtis. Projekto formalieji mokymai skirti įgyti kvalifikaciją daugiausia nukreipti į  darbo 
ieškantis asmenis. Esant aukštam nedarbo lygiui šiuos mokymus baigusiems asmenims bus sunku
susirasti darbą, integruotis į darbo rinką. Intervencija į žmogiškojo kapitalo kompetencijos didinimą 
nesudarant / neesant rinkoje sąlygų gauti adekvatų kompetencijai darbą ir užmokestį neduos laukiamo 
poveikio. Taip pat pasikeitė ir poreikiai. Ekonominio sunkmečio laiku žemės ūkis tapo viena iš 
stabiliausių sričių. Slovėnijoje atlikto tyrimo duomenimis, ūkiai yra linkę užsiimti ne žemės ūkio veikla, 
jeigu susidaro išoriniai postūmio veiksniai: sumažėjęs ūkio pelningumas skatina imtis kitos veiklos. 
Taip pat papildoma ne žemės ūkio veikla dažniausiai užsiima dideli ūkiai, siekdami diversifikuoti 
veiklą29.

 Verslo kūrimo sąlygų patrauklumas, priėjimas prie finansavimo šaltinių. Didžioji dalis pagal priemonę 
įgyvendinamų neformaliųjų mokymų yra nukreipti į verslumo skatinimą, skatinimą susikurti sau darbo 
vietą, kurti darbo vietas kitiems, užsidirbti papildomų pajamų užsiimant papildoma veikla. Tokia 
intervencija, kuria skatinamas darbo vietų kūrimas alternatyviose srityse yra aktuali esant aukštam 
nedarbo lygiui. Kita vertus, siekiant laukiamo poveikio yra svarbūs, tokie veiksniai, kaip sąlygų kurti ir 
plėsti verslą palankumas, priėjimas prie finansavimo šaltinių, pačių dalyvių finansinės galimybės 
(pradedant nuosavą verslą paprastai reikalaujama nuosavo įnašo).  

 Dalyvių motyvacija. Projekte gali dalyvauti dirbantieji žemės ūkyje (ūkininkai ar kaimo gyventojai, 
norintys pasitraukti iš žemės ūkio ir imtis kito verslo ar norintys papildomai imtis su žemės ūkio 
gamyba tiesiogiai nesusijusio verslo), kiti kaimo gyventojai (ketinantys užsiimti ne žemės ūkio verslais 
ar amatais), kaimo plėtros srityje veikiančių organizacijų (vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių ir 
pan. nariai). Siekiat nustatyto rodiklio (pakeitusiųjų veiklos pobūdį po dalyvavimo mokymuose), 
svarbu, kiek gyventojai yra pasiryžę imtis verslo, kokia jų motyvacija ir galimybės. Kadangi projekto 
mokymai beveik visiems prieinami (tikslinei grupei) ir yra nemokami, galima rizika, kad mokymuose
dalyvaus nepasiryžę keisti veiklos pobūdžio asmenys. 

Taip pat pažymėtina, kad priemonės stebėsenos rodiklis nevisiškai atspindi priemonės rezultatus. Yra 
matuojamas veiklos pobūdį pakeitusių dalyvių procentas, tačiau vienas iš tikslų – skatinimas greta žemės 
ūkio veiklos užsiimti ir papildoma veika, o mokymuose taip pat dalyvauja dirbantieji žemės ūkyje, kurie 
ketina imtis  papildomos veiklos. Todėl nėra įvertinama, kokia dalis dalyvių po dalyvavimo mokymuose 

29 Judith Mollers, Jana Fritzsch, Gertrud Buchenrieder. „Farm and Non-farm Incomes of Rural Households in Slovenia Canonical
Correlation Analysis, 2008. South East European Journal of Economics and Business, Prieiga per internetą: 
http://versita.metapress.com/content/m00r6821g6001164/fulltext.pdf

Dėl didelio nedarbo trūksta laisvų darbo 
vietų, todėl kvalifikacijos kėlimo, 
mokymo(si) iniciatyvos gali ne visai
pasiteisinti didelio nedarbo laikotarpiu.

Siekiant užimtumo struktūros pokyčių
yra reikalinga kelti kaimo gyventojų 
verslumą, skatinti patiems sau susikurti 
darbo vietą, kurti darbo vietas kitiems 
alternatyviose žemės ūkiui srityse. Dalis 
projekto veiklų yra nukreiptos šia 
linkme.
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Perėjimas prie žemės ūkiui 
alternatyvios veiklos, verslumo
skatinimas kaimo vietovėse yra 

tarp prioritetinių valstybės tikslų.

greta žemės ūkio veiklos pradėjo užsiimti papildoma veikla. Be to, nėra įtraukiama dalyvių, pakeitusių 
veiklos pobūdį po dalyvavimo individualiose konsultacijose, dalis.  

Strateginiai tikslai
Atsižvelgiant į šiandieninę padėtį ir didelį nedarbo lygį, 
aktualumas perorientuoti gyventojus iš žemės ūkio veiklos į 
kitas veiklas nėra prioritetinis užimtumo didinimo aspektu, nes 
iš esmės vieno tipo užimtumą siekiama pakeisti kito tipo 
užimtumu, o žemės ūkis ekonominio sunkmečio laikotarpiu 
išliko viena stabiliausių sričių. Tačiau vertinant plačiau, 
įgyvendinant projekto veiklas yra siekiama skatinti gyventojų 
verslumą, susikurti darbo vietą sau ir kitam, užsiimti papildoma 

veikla ir užsidirbti papildomų pajamų, taigi yra orientuojamasi į užimtumo didinimą kaimo vietovėse. Be to, 
užimtumo struktūros kaimo vietovėse keitimas pereinant prie ne žemės ūkio veiklos yra ilgalaikis strateginis 
valstybės tikslas. 

Svarbu pažymėti, kad užimtumo struktūros keitimas kaimo vietovėse didinant užimtųjų dalį ne žemės ūkio 
srityje, kaimo vietų veiklos įvairinimas, verslumo skatinimas yra viena valstybės ilgalaikių prioritetinių sričių. 
2008 m. išleistas LR žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės 
ūkio į kitas veiklos sritis programos patvirtinimo“, kuriame numatytas tikslas didinti iš žemės  ūkio veiklos 
besitraukiančių asmenų ir kitų kaimo gyventojų gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti kaimo  
gyventojų dalyvavimą alternatyviojoje veikloje kaimo vietovėse. 

Persiorientavimo į kitas veiklas tikslai įtvirtinti ir Nacionalinėje kaimo plėtros 2007–2013 metų strategijoje. 
Joje numatoma, kad iki 2013 metų kaimo gyventojų užimtumas ne žemės ūkio veikloje sieks 
70 proc. Šiuo metu yra parengta Žalioji knyga „Lietuvos kaimo ateitis“, kuri yra viena iš sudedamųjų dalių 
rengiant Lietuvos kaimo plėtros strategiją po 2013 m. Šioje knygoje nurodoma, kad ateityje daugiau paramos 
turėtų būti skiriama alternatyvių veiklų darbo vietoms kurti ir ilgalaikę perspektyvą turintiems verslams 
skatinti30. LR Žemės ūkio ministerijos duomenimis, alternatyvūs žemės ūkiui verslai turėtų paskatinti pasilikti 
gyventi ir dirbti kaime daugiau jaunų žmonių31.

Panaši problematika ir tikslai buvo nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje (toliau – KPP) 
bei suprogramuotos panašių tikslų siekiančios priemonės (tačiau įgyvendinamos skirtingais būdais nei 
analizuojama priemonė). Pagrindinis KPP 3 krypties tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų 
užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse. Pagrindiniai 3 krypties uždaviniai: alternatyvių pajamų šaltinių ir 
darbo vietų kūrimas kaime bei fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas. Pagal šią kryptį 
įgyvendinamos šios KPP priemonės: 1 priemonė – „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ (skirta 279 mln. Lt); 2 
priemonė – „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (skirta 373 mln. Lt); 3 priemonė – „Kaimo turizmo veiklos 
skatinimas“ (skirta 300 mln. Lt); 4 priemonė – „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ (priemonė įgyvendinama 
LEADER metodu, jai skirta 74 mln. Lt). Savo siekiamais tikslais panašiausia analizuojama priemonei yra
pirmoji priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Tačiau skiriasi pati intervencijos logika, 
įgyvendinimo mechanizmas. 

Rinkos pokyčiai 

Analizuojant priemonės aktualumą bei atitikimą rinkos poreikiams svarbu pažymėti, kad kaimo vietovėse 
keitėsi gyventojų užimtumo tendencijos. Žemės ūkis, buvęs pagrindine veikla, prarado vyraujančią poziciją.  

Mažėjant kaimo gyventojų užimtumui žemės ūkyje, jiems tenka ieškoti kitų pajamų šaltinių. Smarkiai išaugo 
dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriuje, pramonėje ir statybose. Tad keičiantis ūkio struktūrai, kompetencijos turi 
atitikti naujus rinkos poreikius, reikia ugdyti kompetencijas ne žemės ūkio srityse. Dalis priemonės mokymų, 
ypač formalieji mokymai, yra nukreipti į asmenų perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą alternatyviose žemės 
ūkiui srityse ir yra skirti ieškantiems darbo asmenims siekiant, kad paklausią profesinę kvalifikaciją įgiję ar 
patobulinę asmenys gebėtų savarankiškai konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.                                                                

Kita vertus, siekiant poveikio labai svarbu atkreipti dėmesį į ekonominės padėties bei darbo rinkos pokyčius. 
Situacija užimtumo srityje nuo ŽIPVP įgyvendinimo pradžios gerokai pasikeitė, o tai daro didelę įtaką 

30 Žalioji knyga. Lietuvos kaimo ateitis. 2010 m. http://www.zum.lt/documents/Mokslas-mokymas/ZK.pdf
31 http://www.zum.lt/lt/naujienos/pranesimai–spaudai/7594/
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Ekonominė, darbo rinkos situacija 
smarkiai pasikeitė nuo priemonės ir 
projekto planavimo etapo. Esant
didelio nedarbo lygiui kvalifikacijos
kėlimo intervencijos nėra tinkamos, 
kadangi mokymus baigusiems
asmenims yra sunku įsidarbinti.  

priemonės įgyvendinimui ir stebėsenos rodiklių pasiekimui. 
Didelio nedarbo lygio problema ypač išryškėjo kaimo 
vietovėse. Kaip minėta, kaimo vietovių gyventojų 
kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo iniciatyvos 
ekonominio nuosmukio metu gali nepasiteisinti, kadangi
tiesiog dėl didelio nedarbo trūksta laisvų darbo vietų. Todėl 
asmenims, kurie dalyvavo priemonės formaliuosiuose  
mokymuose, bus sunku integruotis į darbo rinką, ir 
laukiamas poveikis nebus pasiektas. Sunkiai tikėtina, kad 
esant dideliam nedarbo lygiui 40 proc. mokymus baigusių 
dalyvių pakeis veiklos pobūdį (įsidarbins, pradės 
savarankišką veiklą, kurs verslą). Stebėsenos rodiklis, kuris 

buvo nustatomas esant visiškai kitokiai ekonomikos padėčiai, yra pernelyg optimistinis ir neatitinka rinkos 
situacijos. Be to, pasikeitė ir pats poreikis, kai ekonominio nuosmukio metu žemės ūkis išliko viena stabiliausių 
sričių, o ūkiai yra linkę užsiimti ne žemės ūkio veikla, jeigu susidaro išoriniai postūmio veiksniai (pvz., 
sumažėjęs ūkio pelningumas)32.

Siekiant kaimo vietovėse pakeisti užimtumo struktūrą reikia didinti kaimo gyventojų verslumą. Dalis 
neformaliųjų mokymų ir individualių konsultacijų yra nukreipta į verslumo skatinimą, skatinimą kurti darbo 
vietą sau ir kitam, užsidirbti papildomų pajamų, taigi, turi ilgalaikę perspektyvą skatinant darbo vietų kūrimą. 
Vis dėlto verslumo skatinimas yra kompleksinis klausimas, priklausantis nuo daugelio kintamųjų, tokių kaip 
ekonominės, teisinės, mokesčių situacijos plėtoti verslą palankumas, priėjimo prie finansavimo šaltinių 
galimybės, gyventojų verslumo lygis ir daugelio kitų veiksnių.  

Kaip teigiama BPD, sąlygos veiklos įvairinimui kaimo vietovėse yra palankios, nes maždaug 93 proc. veiklą 
įvairinančių kaimo gyventojų turi profesinių įgūdžių ir pakankamą kompetenciją, o 54 proc. yra įgiję aukštesnį 
ar tęstinį išsilavinimą. Pradinio kapitalo trūkumas yra didžiausia problema, neleidžianti 
persiorientuoti iš ne žemės ūkio veiklos į kitą veiklą33. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR 
žemės ūkio ministerijos iniciatyva atliktos kaimo verslininkų apklausos duomenimis, kaip vienos dažniausių 
nepalankių kliūčių verslo plėtrai kaime yra nuosavų lėšų trūkumas (46 proc.) ir nepalanki mokesčių sistema34.
Taigi esminis veiksnys, trukdantis pasiekti priemonės tikslus, yra nepakankamas priėjimas prie finansavimo 
šaltinių. Nepašalinus šio trūkumo net ir aukščiausios kokybės mokymai ar konsultacijos neturėtų laukiamo 
poveikio.

Kitas ribojantis veiksnys – žemas kaimo gyventojų verslumas, todėl siekiant priemonės tikslų svarbus 
elementas yra tinkamos tikslinės grupės atranka. Pagal LR Žemės ūkio ministerijos informaciją didžioji dalis 
atsisakiusiųjų žemės ūkio veiklos dažnai nesiryžta ar neturi gebėjimų imtis verslo ir tampa samdomais 
darbuotojais35. Žemą verslumo lygį, nepalankias sąlygas kurti verslą atskleidžia ir statistika. Kaimo smulkios ir 
vidutinės įmonės sudaro 15 proc. bendro šalyje veikiančių įmonių. Žemą verslumo lygį galima iliustruoti 
Lietuvos duomenis sugretinus su ES: Lietuvoje 1000 kaimo gyventojų tenka 7 smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms (toliau – SVV), 0 senosiose ES narėse šis rodiklis siekia 24 SVV 1000 kaimo gyventojų. Atliekant 
jaunimo verslumo kaimo vietovėse vertinimą taip pat pastebėta,  kad jaunų kaimo gyventojų verslumas yra 
žemas – jie labiau yra labiau linkę naudotis kur kas lengviau prieinama tiesiogine parama, nei ES priemonėmis, 
t. y. išmokomis už deklaruotus pasėlius, pievas ir ganyklas. Be to, šiame tyrime taip pat pabrėžiamas nuosavų 
lėšų verslui pradėti trūkumas36.  Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ taip pat 
ryškėja panaši verslumo tendencija – žemas verslumo lygis kuriant netradicinius žemdirbystės šakų verslus.  

Įgyvendinimo alternatyvos 

Kaip jau minėta, panašių tikslų yra siekiama įgyvendinant KPP priemones. Pagal savo tikslus viena panašiausių 
analizuojamai priemonei yra priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Toliau pateikiamas priemonės 
esminių punktų palyginimas su analizuojama priemone.  

32 Judith Mollers, Jana Fritzsch, Gertrud Buchenrieder. „F arm and Non-farm Incomes of Rural Households in Slovenia Canonical
Correlation Analysis, 2008. South East European Journal of Economics and Business, Prieiga per internetą: 
http://versita.metapress.com/content/m00r6821g6001164/fulltext.pdf
33 BPD priedas.
34 Lietuvos rytas „Žemės ūkio darbus kaime keičia verslas“, 2010 m. rusgėjo 4 d. 
35 http://www.zum.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/7594/
36 E. Ribašauskienė, D. Šalengaitė. Jaunimo įtraukties į kaimo plėtros procesus studija, 2011 m. 
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5 lentelė. KPP ir priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
sugretinimas

 Šaltinis: sudaryta autorių. 

Taigi įgyvendinant abi priemones siekiama labai panašių tikslų, bet skirtingais būdais. Esminis skirtumas 
lyginant ŽIPVP priemonę su KPP priemone yra tai, kad KPP priemonė yra investicinio pobūdžio, suteikianti 
finansavimą vykdant veiklą. Kaip jau minėta, viena didžiausių kliūčių siekiant gyventojų veiklos 
perorientavimo – pradinio finansavimo trūkumas. Subsidijos principu remiamas ne žemės ūkio veiklos 
vystymas, o analizuojama ŽIPVP priemonė finansuoja kaimo vietovių gyventojų mokymus, konsultacijas, 
informavimą ir motyvavimą, bet ne pačią veiklą. KPP atveju reikalaujama pareiškėjo nuosavo indėlio 
(finansuojama dalis tinkamų finansuoti išlaidų), o ŽIPVP atveju veiklose gali dalyvauti beveik visi norintieji, 
atitinkantys tikslinės grupės apibrėžimą, dalyviai už rezultatą neatsako, iš jų nėra reikalaujama nuosavo įnašo. 
Tad itin svarbus veiksnys yra atrinkti tikrai motyvuotus keisti savo veiklos pobūdį dalyvius. 

Be to, įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės. Yra 
įsteigtas „Verslumo skatinimo“ fondas, kurio tikslas – 
sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, 
fiziniams asmenims pradėti savo verslą, skatinant 
verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų 
kūrimą. Paskolų teikimas ir (ar) subsidijos derinamos su 

KPP priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio 
veiklos“

„Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš
žemės ūkio į kitas veiklas“

Panašumai

 Priemonė skirta ekonominei veiklai kaime įvairinti, 
kaimo gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio 
veikla, ypač moterims, skatinti persiorientuoti į ne 
žemės ūkio veiklas, paslaugų teikimą ir gauti 
papildomų pajamų. 

 Veiklos tikslai: skatinti paslaugų plėtrą, mažinti 
ūkininkų priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos, 
remiant platų ne žemės ūkio veiklų spektrą, skatinti 
amatų plėtrą. 

 Priemonės tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš 
žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką 
Lietuvoje, skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius 
kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui 
veikloje.

Skirtumai

 Priemonė yra investicinio pobūdžio: pagal ją 
remiama ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas, 
teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir
tradiciniai amatai remiama pati veikla.

 KPP finansuoja iki 65–75 proc. tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų  reikalaujama dalyvio nuosavo
įnašo, atsiranda didesnis dalyvio suinteresuotumas. 

 Įgyvendinant KPP priemones, yra finansuojamos „iš 
apačios į viršų“ iniciatyvos – pareiškėjų parengti 
projektai  galima didesnė dalyvių motyvacija 
siekti rezultato, didesnis įsitraukimas. 

 Galimi pareiškėjai: ūkininkai, kaimo gyventojai, 
labai maža, maža ar vidutinė įmonė. 

 Priemonė yra neinvesticinio pobūdžio: pagal ją remiama 
informavimo ir motyvavimo veikla, mokymai,
konsultacijos remiami mokymai.

 Mokymai, konsultacijos yra nemokamos ir prieinamos
beveik visiems priklausantiems tikslinei grupei
asmenims dalyviai neatsako už rezultatą 
(persiorientavimą), kyla rizika, kad dalyvaus tvirtai 
nepasiryžę keisti veiklos dalyviai. Kritiniu veiksniu 
siekiant rezultato tampa motyvuotų dalyvių atranka. 

 Vykdoma iš „viršaus į apačią“ iniciatyva  visoje
Lietuvoje vykdomi mokymai, konsultacijos.

 Galimas pareiškėjas: LR Žemės ūkio ministerija. Mokymų 
tikslinė grupė: dirbantieji žemės ūkyje ir kiti kaimo 
gyventojai, kurie ketina užsiimti ne žemės ūkio veikla. 

Finansavimas ir rodikliai (pateikiami ne visi rodikliai)

 Viešoji parama – 261 mln. Lt.  Iš viso parama – maždaug 60 mln. Lt., t. y. apie 4,3 karto
mažiau nei KPP priemonei.

 Paramos gavėjų skaičius – 450.  

 Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, įskaitant 
asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą ar 
individualios veiklos pažymėjimą – 7 563.  

 Planuojama apmokyti 20 000 asmenų.  

 Planuojama, kad 40 proc. mokymuose dalyvavusių 
asmenų pakeis savo veiklos pobūdį (turint galvoje, kad 
siekiama apmokyti 20 000 asmenų, tai būtų 8 000 
asmenų). 

Panašių tikslų siekianti KPP priemonė 
įgyvendinama subsidijos principu – 
remiama pati ne žemės ūkio veikla, 
reikalauja finansinio indėlio, tad yra 
didesnė tikimybė, kad dalyviai bus 

motyvuoti siekti rezultato.
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pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Mokymo ir 
konsultavimo veiklos bus įgyvendinamos keliais etapais. Pirma, atliekamas asmens verslumo gebėjimų 
įvertinimas. Neturintiesiems verslumo žinių ir patirties bus organizuojami bendrieji mokymai. Antra, teikiamos 
konsultacijos dėl verslo planų rengimo, galiausiai teikiamos konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems 
verslą asmenims. Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi 
verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos37.

Taigi teikiama konsultacinė parama labai panaši į pagal priemonę įgyvendinamas individualias konsultacijas. 
Vis dėlto šiuo atveju konsultacijos yra susietos su verslumo gebėjimų vertinimu ir prieigos prie finansavimo 
šaltinio užtikrinimu. Prieiga prie finansavimo šaltinio labai svarbi kuriant verslą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, 
kad pagal priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ dalyvio 
pasirengimą, motyvaciją pradėti verslą vertina individualias konsultacijas teikiantis konsultantas, o asmens, 
kuris nori gauti paskolą ar subsidiją iš Verslumo skatinimo fondo, motyvaciją ir gebėjimus vertina Verslumo 
skatinimo fondo valdytojo atrinktas tarpininkas pagal apibrėžtus kriterijus ir procedūras.  

Dalyvių poreikiai, atranka, motyvacija 

Kaip minėta, svarbus veiksnys siekiant poveikio yra tikslinės grupės atranka.  Pirminis filtras atrenkant dalyvius 
yra I projekto veikla – informavimo, motyvavimo ir orientavimo seminaras. Jis skirtas susipažinti su
galimybėmis persiorientuoti iš žemės ūkio į kitas veiklas ar šalia žemės ūkio veiklos užsiimti alternatyvia veikla, 
išsiaiškinti, kokių žinių ar įgūdžių dalyviams labiausiai trūksta norint keisti veiklą ir pagal poreikius. Po šio 
seminaro, įvertinus dalyvių poreikius, jie yra nukreipiami į II veiklą (formaliuosius arba neformaliuosius 
mokymus) ir (arba) III veiklą (individualias konsultacijas). Taip pat II ir III veikloje galėjo dalyvauti ir dalyviai 
iš išorės, nedalyvavę I veikloje. Dalyvių atrankos schema parodyta 10 paveiksle. 

10 paveikslas. Dalyvavimo veiklose schema

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Nors pagrindinis atrankos kriterijus yra asmens priklausymas tikslinei grupei, tačiau taikoma daug  papildomų 
atrankos procedūrų, skirtų atrinkti motyvuotus dalyvius. Tarp jų 38:

37 http://www.invega.lt/content/view/401/120/
38 PwC interviu su projekto vadovu, projekto vadovo pateikta papildoma informacija.
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 bendravimas tiesiogiai su potencialiais dalyviais
ir jų motyvacijos tikrinimas dar prieš prasidedant I 
veiklai;
 dalyviai registruojami duomenų bazėje, 
koordinatoriai susisiekia su dalyviais ir vertina jų 
poreikį dalyvauti veikloje, nukreipia į dalyviui 
reikalingą veiklą. Koordinatoriams organizuojami 
vidiniai mokymai, parengtos atmintinės, techninės 
užduotys ir pan.
 prieš pradedant dalyviui dalyvauti III veikloje
(individualiose konsultacijose), konsultantas prieš
konsultuodamas turi užpildyti dalyvio motyvacijos
anketą ir įvertinti jo motyvaciją; 
 projekto vykdytojai imasi priemonių, skirtų 

didinti dalyvių suvokimą apie projekto tikslus, siekiamus rezultatus ir dalyvio vaidmenį. Parengta dalyvio 
deklaracijos anketa (kurioje dalyvis skatinamas siekti projekto rezultatų); ją turi užpildyti dalyviai prieš 
pradėdami mokymus. Vis dėlto dalyvio deklaracijos anketa, kurioje jis patvirtina, kad yra suinteresuotas 
dalyvauti mokymuose ir siekti rezultatų, daugiau psichologinio pobūdžio, neturi teisinio statuso. Pagal 
dabartinį projekto aprašymą dalyviui negali būti taikomos sankcijos už rezultato nepasiekimą.   

Taigi, taikoma daug kontrolės procedūrų, skirtų atrinkti motyvuotą tikslinę grupę. Patikrinti tokio skaičiaus 
asmenų motyvaciją yra sudėtingas, kvalifikacijos reikalaujantis ir laikui imlus procesas. Jeigu vienam dalyviui
būtų skiriama bent po 5 min. motyvacijos patikrai ir poreikiams nustatyti, būtų sugaišta 916 val., t. y. 114 dienų 
(turint galvoje, kad per dieną dirbama 8 val.), tai sudarytų 5,5 mėn. nepertraukiamo vieno asmens darbo laiko 
(turint galvoje, kad dirbama 8 val. per parą ir 5 dienas per savaitę). Taigi tokio kiekio dalyvių atranka yra labai 
darbui imlus procesas.

PwC atliktos apklausos metu buvo klausiama, kas dalyvius paskatino dalyvauti mokymuose. Įdomus faktas, kad 
tik labai maža dalis respondentų dalyvavo mokymuose norėdami pakeisti veiklą. Maždaug 24 proc. 
neformaliųjų ir 29 proc. formaliųjų mokymų dalyvių nurodė norėję užsiimti papildoma veikla. Vis dėlto didelė 
dalis respondentų nurodė kitas priežastis, kodėl nusprendė dalyvauti mokymuose. Tarp dažniausiai minimų 
kitų priežasčių: 

 neformalieji mokymai – norėjo pasitobulinti, pagilinti turimas žinias, įgyti daugiau žinių, sužinoti apie 
naujoves;

 formalieji mokymai – norėjo pasitobulinti, įgyti daugiau žinių, kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų žinių, 
išmokti kažką naujo; keletas nurodė dalyvavę dėl etatų mažinimo ir didesnių įsidarbinimo galimybių; 

 individualios konsultacijos – norėjo pasitobulinti, įgyti naujų žinių.  

11 paveikslas. Dalyvių paskatos dalyvauti projekte 

Šaltinis: PwC vykdytos mokymų dalyvių apklausos telefonu rezultatai, 2010 m. gruodžio mėn. 

18%

4%

4%

29%

45%

4%

2%

18%

24%

52%

1%

4%

35%

16%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Buvau bedarbis ir norėjau įsidarbinti

Dirbau žemės ūkio srityje ir norėjau pakeisti veiklą

Norėjau pradėti savo verslą/plėtoti esamą verslą

Norėjau papildomos veiklos

Kitos priežastys

Kas paskatino dalyvauti mokymuose / individualiose konsultacijose?

Individualios konsultacijos Neformalieji mokymai Formalieji mokymai

Dalyvių atrankos procedūros yra 
nepakankamos ir ne visiškai pasiteisina
atrenkant tinkamą tikslinę grupę.  

Didelis dėmesys kiekybinių rodiklių 
pasiekimui – surinkti ir išmokyti didelį 
skaičių dalyvių, tačiau mažesnis akcentas 
teikiamas motyvuotų dalyvių atrankai ir 
jų išsamiam, tikslingam  mokymui, 
konsultavimui.
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Toks dalyvių įvertinimas gali reikšti, kad jie nebuvo tvirtai apsisprendę pakeisti savo veiklą į alternatyvią žemės 
ūkiui, užsiimti papildoma veikla, įsidarbinti ne žemės ūkio srityje. Todėl sunkiai tikėtina, kad stebėsenos 
rodiklis bus pasiektas (40proc. dalyvių pakeis veiklos pobūdį), nors ir kokie kokybiški mokymai jiems būtų 
teikiami. Dalyvių motyvacija buvo pasitobulinimas, naujos žinios.  

Taigi apibendrinus galima pasakyti, kad taikoma daug papildomų motyvuotos tikslinės grupės atrankos 
procedūrų, kurios vis buvo stiprinamos, tačiau visgi dalyvio vidinis apsisprendimas, sąlygų keisti veiklos pobūdį 
patrauklumas yra svarbūs veiksniai siekiant projekto tikslų. Be to, kaip minėta anksčiau, rezultatus labai įtakoja 
pasikeitusi ekonominė situacija.  

Kitas svarbus aspektas – mokymų aprėptis ir su ja susijusi „gylio ir pločio dilema“. Pagal priemonę yra 
planuojama išmokyti 20 000 asmenų (pagal šiuo metu įgyvendinamą projektą planuojama išmokyti 11 000 
asmenų). Taigi daug dėmesio skiriama kiekybiniams rezultatams pasiekti – surinkti ir suteikti mokymus 
numatytam skaičiui asmenų. Taigi, iškyla kiekybės ir rezultatų veiksmingumo balanso problema.  

Siekiant geresnių rezultatų turėtų būti suderinti mokymų kiekybės ir kokybės aspektai – išmokyta mažiau 
dalyvių, tačiau daugiau dėmesio skirta jų atrankai ir konsultacijų, mokymų išsamumui, susiejimui su 
finansavimo šaltiniais. Arba mokymai teikiami jau veiklos pobūdį pakeitusiems subjektams, stiprinant jų 
gebėjimus ne žemės ūkio veiklos srityje (KPP priemonėmis yra skatinama perėjimo prie ne žemės ūkio veiklos).  

Mokymų įgyvendinimas 

Mokymo kokybę lemia daug kintamųjų, tarp jų mokymų atitiktis siekiamiems tikslams, atitiktis besimokančiųjų 
poreikiams, mokymo programų pritaikymas, mokymo būdų, metodų parinkimas, lektorių kompetencija, 
mokymų laikas, vieta, intensyvumas.  

Mokymo veiklos vyksta visoje Lietuvoje. Taip sudaromos galimybes kaimo vietovių gyventojams dalyvauti 
mokymuose. Vis dėlto kaip viena iš kliūčių nurodoma tikslinių grupių specifika. Kaimo vietovės yra nutolusios 
nuo vietų, kuriose vykdomi mokymai. Dalyviams sudėtinga patiems atvykti į mokymo vietas39.

Yra parengtas mokymų įgyvendinimo grafikas, kuriame nurodoma, kiek asmenų numatoma kas mėnesį 
apmokyti pagal kiekvieną veiklą. Grafikas sudarytas atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius – vasaros 
mėnesiais mokymai nevyksta, nes žemės ūkyje tai intensyvus darbų metas. Taip pat pastebėta, kad nedaug 
dalyvių atvykdavo į formalius mokymus, mokymai atsiliko nuo grafiko. Atsilikta dėl problemų su formaliųjų 
mokymų paslaugų teikėju, be to, formalieji mokymai buvo mažiau patrauklūs nei darbo biržos vykdomi panašūs 
mokymai.

Mokymo paslaugų teikėjai, jų atranka 

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir projekto rezultatus paslaugų teikėjas buvo atrinktas pagal ekonominio 
naudingumo principą ir formuluojant atitinkamus reikalavimus paslaugų teikėjui, ekspertams, stengiantis 
užtikrinti jų kvalifikaciją ir galimybes organizuoti projekto veiklas bei pasiekti rezultatus (pvz., konsultantų, 
koordinatorių skaičius, formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius, atstovai regionuose). 
Ekonominio naudingumo principo taikymas, kartu užtikrinant kitus pirkimo dokumentų elementus 
(kvalifikaciniai reikalavimai, techninė užduotis), – vienas iš būdų siekiant kokybiškų rezultatų.  

Visų projekto veiklų vykdymas patikėtas paslaugų teikėjų konsorciumui, kurį sudaro UAB „SIKC“, UAB 
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, asociacija Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, tęstinio mokymo 

39 Interviu su projekto vadovu
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centrų asociacija, VšĮ „Projektvita“ ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija. Paslaugų teikėjas atsako už visų 
projekto veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.  

Taip pat taikomos papildomos kokybės užtikrinimo procedūros. Pavyzdžiui, visų  konsultantų kandidatūros ir 
mokymo programos yra derinamos su LR Žemės ūkio ministerija ir jos tvirtinamos. Konsultantams ir 
koordinatoriams paslaugų teikėjai organizuoja vidinius mokymus, paslaugų teikėjai vykdo lektorių atestaciją, I 
ir II veiklos neformaliųjų mokymų užsiėmimai yra filmuojami (taip kontroliuojamas konsultantų darbas), 
paslaugų teikėjai vykdo planines ir neplanines patikras mokymų vietose ir kt.  

Taigi dedamos pastangos mokymų kokybei užtikrinti ir rezultatams pasiekti pradedant mokymo paslaugų 
pirkimu ir jų įgyvendinimu. Mokymų kokybę teigiamai vertina ir mokymų dalyviai.   

Mokymo programos

Vykdant I veiklą „Informavimas, motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas“ dalyviams buvo dėstoma viena 
tema „Surask galimybę naujai veiklai“. Šio seminaro metu buvo pristatomos galimybės, kaip dalyvaujant 
mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo procese, persiorientuoti iš žemės ūkio į kitas veiklas arba 
greta žemės ūkio veiklos užsiimti alternatyvia veikla, pradėti savo verslą. Po šio seminaro, įvertinus dalyvių 
poreikius, jie buvo nukreipiami į II veiklą (formaliuosius arba neformaliuosius mokymus) ir (arba) į III veiklą 
(individualias konsultacijas). Metodinėje literatūroje teigiama, kad dalyviams, kurie menkai susipažinę su tema 
ir dėstomu dalyku, geriau rengti informacinius seminarus negu mokymus su praktinėmis užduotimis. Taigi 
informaciniai seminarai yra tinkama ir reikalinga veikla siekiant supažindinti dalyvius su galimybėmis, didinti 
projekto žinomumą.   

Pagal II veiklą vykdomi formalieji ir neformalieji mokymai. Dalyvaudami II veiklos neformaliuosiuose
mokymuose dalyviai galėjo rinktis arba buvo nukreipiami į tam tikrų temų mokymus. Buvo siūlomos 23 
mokymų programos (žr. 1 priedą). Įgyvendinant mokymus buvo taikomi dalyvių aktyvų dalyvavimą ir 
įsitraukimą skatinantys metodai, tokie kaip situacijų simuliavimas, praktinės užduotys ir pan., kurie padeda 
geriau įsisavinti žinias.  

Taigi dalyviai turėjo gana platų mokymų programų 
pasirinkimą. Dauguma siūlomų programų buvo skirtos 
bendriesiems gebėjimams, vadybiniams gebėjimams 
ugdyti. Populiariausi buvo verslumo ugdymo,
apskaitos vadybiniai mokymai. Tokie gebėjimai gali 
būti plačiai pritaikomi daugelyje veiklų. Tai atitinka
EK komunikato nuostatas40, kuriose nurodoma, kad
bendrojo mokymo išorinis poveikis yra didesnis, nes
tokio pobūdžio mokymai leidžia didinti našumą ne tik 
konkrečioje įmonėje, bet ir visame ūkyje juos 
pritaikant kitose įmonėse. Daugelis neformaliųjų 

mokymų truko 8–32 val. Nors dalyviai galėjo dalyvauti keliuose mokymuose ir skirtingose projekto veiklose, vis 
dėlto vertinant mokymų trukmę, sunku tikėtis, kad 8–32 val. mokymus baigę asmenys pakeis savo veiklos 
pobūdį. Taigi per mažai dėmesio skirta mokymų  efektyvumui ir išsamumui. 

II veiklos formaliuosius mokymus (2011 m.
vasario 1 d. duomenis) baigė 442 dalyviai. Buvo 
suplanuota, kad iki 2011 m. vasario mėn. mokysis 
maždaug 2 145 dalyviai. Taigi, vertinant išmokytų 
asmenų skaičių su suplanuotais, yra atsiliekama nuo 
numatyto grafiko.

Iš esmės pagal projektą įgyvendinami formalieji 
mokymai sutampa ir konkuruoja su Lietuvos darbo
biržos (toliau – LDB) vykdomomis profesinio mokymo
priemonėmis. Asmuo, dalyvaujantis projekto 
formaliuosiuose mokymuose negauna stipendijos, turi

40 Komisijos Komunikatas – Valstybės pagalbos mokymui, apie kurią turi būti pranešta atskirai, suderinamumo analizės kriterijai, Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys, 2009/C 188/01. 

Dauguma programų truko 8–32 val. Sunku
tikėtis, kad tokios trukmės programas baigę 
asmenys pakeis veiklos pobūdį.  

Kita vertus, didžioji dalis mokymų buvo 
skirti bendriesiems gebėjimams ugdyti – jie 
gali būti pritaikomi daugelyje sričių.  

Projekto formalieji mokymai sutampa ir
konkuruoja su LDB įgyvendinamomis 
profesinio mokymo priemonėmis. 

Dalyviams patrauklesni LDB mokymai dėl 
geresnių sąlygų. Be to, LDB turi ilgesnę 
patirtį, išteklius ir gebėjimus, palyginti su 
projekto vykdytojais, orientuojant asmenį 
ir parenkant profesiją.
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susimokėti už transporto ir kitas išlaidas. Viena didžiausių problemų pritraukiant dalyvius į formaliuosius 
mokymus yra mažiau patrauklios sąlygos, todėl dalyviams parankiau rinktis LDB mokymus. Kadangi 
formaliųjų mokymų dalyviams stipendijos nenumatytos, LDB vykdomi formalieji mokymai yra pranašesni, o 
dalyviams nėra taikomos jokios papildomos paskatinimo priemonės, išskyrus tai, kad nemokamai suteikiami 
mokymai, kvalifikacija ir galimybė lengviau integruotis į darbo rinką. Įvertinus dabartinį baigusiųjų 
formaliuosius mokymus skaičių ir tai, kad veiklas planuojama baigti 2011 m. spalio mėn., galima manyti, kad 
nebus pasiektas planuojamų apmokti 4 700 asmenų rodiklis. 

Viena svarbiausių LDB funkcijų – profesinis orientavimas. Ji sukūrusi sistemą ir metodikas, dirba patyrę 
darbuotojai, kurie padeda dalyviui pasirinkti paklausią ir jam tinkamiausią profesiją. Įvertinus šiuos aspektus 
galima daryti prielaidą, jog Lietuvos darbo birža turi geresnius gebėjimus ir išteklius konsultuoti asmenį 
pasirenkant profesiją ir nukreipti jį į tam tikrus mokymus. Vis dėlto pabrėžtina, kad LDB rengia tik vienų metų 
įsidarbinimo pagal profesijas ir jų grupes prognozę, tačiau trūksta ilgalaikio mokymo prognozavimo ir 
kryptingesnio mokymų programų planavimo atsižvelgiant į ilgalaikes perspektyvas. Esant tokiai padėčiai per 
mažai dėmesio skiriama ateityje paklausių profesijų darbuotojų rengimui. 

Sugretinus pagal projektą teikiamas formaliojo mokymo programas su LDB vykdomomis mokymo 
programomis galima pasakyti, kad jos panašios arba tokios pačios. Taip yra todėl, kad formalųjį mokymą gali 
vykdyti tik licenciją turinčios mokymo įstaigos, o formaliojo mokymo vykdymą griežtai reglamentuoja LR 
įstatymai ir švietimo ir mokslo ministro įsakymai. Taigi projekto formalieji mokymai sutampa su LDB 
mokymais yra mažiau finansinškai patrauklūs dalyviams, todėl jiems yra itin sunku konkuruoti su LDB 
mokymais.

Pažymėtina, kad didelė dalis mokymo programų skirta 
rengti paslaugų sektoriaus specialistus, tačiau dalis 
nukreipta į statybų sektoriaus darbuotojų rengimą (staliai, 
dailidės, suvirintojai, dažytojai, mūrininkai, renovuotojai, 
plytelių klojėjai). Ekonominio pakilimo metais statybų 
sektoriaus darbuotojai buvo labai paklausūs, tačiau 
prasidėjus ekonominiams sunkumams padėtis visiškai 
pasikeitė. Remiantis Lietuvos darbo biržos skelbiamo 
įsidarbinimo galimybių barometro informacija apie 

įsidarbinimo galimybių prognozę 2010 m. (paskutinį kartą ji atnaujinta 2010 vasario 12 d.), nepaklausios buvo 
beveik visos statybų sektoriaus darbininkų profesijos, tokios kaip dažytojai, mūrininkai, betonuotojai, 
apdailininkai, stogdengiai. Vis dėlto padėtis rinkoje pasikeitė. 2010 m. statybų sektorius ėmė atsigauti, jame 
siūloma tik kas penkta darbo vieta. Sugretinus siūlomas formaliųjų mokymų programas su rinkos poreikiu 
matyti, kad neproporcingai didelė mokymo programų dalis nukreipta į statybų sektorių ir rengiama per mažai 
paslaugų sektoriaus specialistų. 

Projekto siūlomos formaliųjų mokymų programos buvo sugretintos su rinkos situacija – palygintos su 
profesijomis ar profesijų grupėmis, kurioms buvo siūloma daugiausia darbo vietų 2010 m. sausio–rugsėjo mėn. 
Dalis mokymų programų buvo nukreiptos rengti paklausias rinkoje profesijas, kurioms buvo siūloma nuo 7,8 
iki 2 tūkst. darbo vietų kiekvienai.  

Kaip jau minėta, didžioji dalis planuojamų mokymų programų dar nepradėtos įgyvendinti. Analizuojant 
mokymo programas matyti, kad jos šiek tiek skyrėsi nuo suplanuotų ir buvo papildomos atsižvelgiant į rinkos 
situaciją: atsirado naftos produktų degalinių operatorių programa, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojo 
programa. Taip pat atsirado kompiuterio vartojimo pagrindų programa.  

Tarp dalyvių, baigusių formaliojo mokymo programas, populiariausia buvo kompiuterio vartojimo pagrindų 
programa – ją baigė 25 proc. formaliųjų mokymų dalyvių. Šie mokymai yra bendrieji ir gali būti panaudojami 
įvairiose srityse. Anot EK komunikato, bendrieji mokymai turi didesnį teigiamą išorinį poveikį. Taip pat 
populiarios buvo krautuvų / autokrautuvų / elektrinių krautuvų ir vežimėlių programos (18 proc.), poilsio 
kaime (kaimo turizmo) organizavimo (15 proc.) ir floristo-gėlių pardavėjo mokymo programos (10 proc.). 

Sugretinus siūlomas formaliųjų 
mokymų programas su rinkos 
poreikiu, neproporcingai didelė dalis 
mokymo programų yra orientuotos į 
statybų sektorių ir per mažai paslaugų 
sektoriaus specialistams rengti.
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12 paveikslas. Projekto II veiklos formaliųjų mokymų siūlomų programų sugretinimas su darbo rinkos 
situacija (pagal siūlomų laisvų darbo vietų skaičių)  

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis projekto svetainės informacija, 2010. <http://www.keiciuveikla.lt/pages/index/page/41> ir LR darbo
biržos skelbiama informacija apie laisvas darbo vietas
<http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/Tendencija.aspx?AspXPage=g%5FED2157383B4242A4A99B1CEC2424DE29:%25

40ID%3D20>

III veiklos individualias konsultacijas baigė 506 dalyviai. Konsultacijos, trunkančios 20 valandų, skirtos 
asmenims, kurie nori pradėti verslą arba plėtoti jau vykdomą veiklą. Kaip jau minėta, individualios 
konsultacijas labai panašios į Verslumo skatinimo fondo teikiamas konsultacijas, mokymus ir dalyvių gebėjimų 
vertinimą. 
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Mokymų kokybė 

Dalyviai gerai vertino projekto I veiklos informavimo ir motyvavimo seminarus. Teigiamai įvertinti visi 
aspektai: temos aktualumas, nagrinėtų klausimų išsamumas, užrašų naudingumas ateičiai, praktinių 
užsiėmimų naudingumas, konsultanto žinios, konsultanto mokėjimas sudominti, mokymų lūkesčių atitikimas.  

PwC atliktos apklausos rezultatų duomenimis, didžioji dalis respondentų liko labai patenkinti arba patenkinti 
teikiamais mokymais ar individualiomis konsultacijomis. Teigiamai buvo vertinami beveik visi mokymų kokybę 
lemiantys aspektai: lektorių kompetencija, mokymo metodai, mokymų laikas, vieta. Taip pat teigiamai 
įvertintos individualios konsultacijos. Vis dėlto pažymėtina, kad ir kokie geri būtų mokymai, jeigu atrenkami 
nemotyvuoti keisti savo veiklą dalyviai, tokie mokymai nepadarys numatyto poveikio.  

Galima išskirti formaliuosius mokymus, kurių kokybė buvo vertinama prasčiau. Tokį vertinimą lėmė silpnoji 
formaliųjų mokymų praktinė dalis. Maždaug 33 proc. respondentų mokymų praktinę dalį įvertino vidutiniškai. 
Tai gana įdomi situacija, nes institucijos, teikiančios formaliuosius mokymus, ir mokymų programos yra 
atestuojamos, o neformaliesiems mokymams nėra sukurta institucinės mokymų kokybės kontrolės sistema.  

Formaliojo profesinio mokymo kokybės problema kyla ne tik šiame projekte. LR Valstybės kontrolės ataskaitoje 
nurodoma, kad Lietuvoje nėra profesinio rengimo sistemos, neorganizuojami dalykinės kvalifikacijos profesijos 
mokytojų kėlimo kursai, trūksta aukštos kvalifikacijos profesinio mokymo mokytojų, išmanančių šiuolaikines 
technologijas, gamybos ir procesų naujoves, todėl sudėtinga užtikrinti atitiktį rinkos poreikiams. 

Pažymėtina, kad LDB, vykdydama formaliuosius mokymus, taip pat susiduria su kompetentingų formaliojo 
mokymo paslaugų teikėjų trūkumu. Nors profesinio mokymo įstaigos mokymo programas gali vykdyti tik 
gavusios ŠMM išduotą licenciją, tačiau licencijavimo tvarka neužtikrina pakankamos profesinio mokymo 
kokybės. 

PwC atliktos mokymo dalyvių apklausos rezultatai sutampa su iškart po mokymų atliktų anketinių tyrimų 
rezultatais. Yra sukurtos atskiros apklausų anketos informavimo seminarų (I veikla) formaliųjų, neformaliųjų 
(II veikla) mokymams ir individualioms konsultacijoms įvertinti. Remiantis šiais atsiliepimais, dalyviai taip pat 
prasčiau vertino formaliųjų mokymų kokybę – dažniausiai jiems pritrūko mokymuose įgyto praktinio 
pasirengimo profesinei veiklai. Tačiau pažymėtina, kad dalyviai gali subjektyviai vertinti mokymų kokybę, 
remdamiesi asmeniu įspūdžiu iškart po mokymų.  

Mokymų rezultatai 

Daugelyje šioje ataskaitoje vertinamų mokymų taikomos dalyvių apklausos anketos iškart po mokymų (t. y. 
vertinamas pirmasis mokymų efektyvumo lygmuo pagal Kirkpatrick modelį). Tačiau pažymėtina, kad 
atsiliepimo anketų rinkimas nėra savitikslis. Anketos turi būti reguliariai analizuojamos ir jų rezultatai 
panaudojami tobulinimo tikslais. Už mokymų kokybę ir rezultatų pasiekimą atsakingas paslaugų teikėjas, o LR 
Žemės ūkio ministerijai pateikiama tik 10 proc. anketų duomenų.  

Dalyvių pasitenkinimas mokymais. Kaip jau minėta, didžioji dalis respondentų liko labai patenkinti arba 

patenkinti teikiamais mokymais ar individualiomis konsultacijomis. Kiek prasčiau buvo įvertinti formalieji 
mokymai, daugiausia dėl silpnesnės šių mokymų praktinės dalies.  

Žinių padidėjimas. Nors didžioji dalyvių dalis teigiamai vertino mokymų ir individualių konsultacijų kokybę ir 
atitiktį jų poreikiams, bet maždaug penktadalis visų respondentų nurodė tik vidutiniškai vertinantys savo 
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kvalifikacijos, įgūdžių pagerėjimą po dalyvavimo mokymuose. Tačiau šis vertinimas pagrįstas dalyvių nuomone, 
o realų žinių padidėjimą reikėtų vertinti dalyviams pateikus testus apie mokomą dalyką ir įvertinus žinių lygį 
prieš mokymus ir po jų. Kita vertus, mokymų rezultatus gerai parodo kitas objektyvus rodiklis – asmenų, 
pakeitusių savo veiklos pobūdį, skaičius.

Žinių pritaikymas praktikoje. Žinių pritaikymui praktikoje įvertinti panaudoti du šaltiniai – dalyvių nuomonė 
(subjektyvus vertinimas) ir projekto stebėsenos rodiklis – asmenų, kurie po dalyvavimo mokymuose pakeitė 
savo veiklos pobūdį, dalis. 

Dalyviai nevienareikšmiškai vertina žinių praktinį panaudojimą.

 Maždaug pusė individualių konsultacijų ir neformaliųjų mokymų ir apie trečdalis formaliųjų mokymų 
respondentų žemiau nei vidutiniškai įvertino žinių praktinį panaudojimą. Žemą praktinį panaudojimą 
galėjo lemti nepalankios ekonominės sąlygos, sunkumai susirandant darbo vietą. Taip pat dalis 
respondentų nurodė nepanaudojantys žinių dėl amžiaus, sveikatos problemų.  

 Praktinio žinių pritaikymo rezultatai taip pat nevienareikšmiai. Maždaug 50–60 proc. dalyvių teigia dar 
nepanaudoję žinių praktikoje, tačiau mano, kad jas pritaikys ateityje. Tačiau pažymėtina, jog praėjus 
tam tikram laikui netaikomos žinios pamirštamos, tad yra rizika, kad jos gali nebūti pritaikytos. 
Apskaičiavus rezultatus galima pasakyti, kad apie 32 proc. individualių konsultacijų, apie 43 proc. 
neformaliųjų mokymų ir apie 47 proc. formaliųjų mokymų respondentų teigia jau panaudoję žinias 
praktikoje: pradėję užsiimti papildoma veikla, įkūrę savo verslą ar įsidarbinę. Vis dėlto tokie rezultatai 
neatspindi objektyvaus rodiklio „asmenų, pakeitusių savo veiklos pobūdį po mokymų, dalis“, kuris yra 
keli procentai. Taigi galima daryti išvadą, jog dalyviai gali panaudoti žinias kitose veiklose ir šių žinių 
naudojimo rezultatas nėra apskaitomas apskaičiuojant projekto stebėsenos rodiklį.  

 Dauguma respondentų, panaudoję žinias praktiškai, nurodė, kad nebūtų pasiekę šių rezultatų arba būtų 
turėję mažesnes galimybes, jeigu nebūtų dalyvavę mokymuose ar individualiose konsultacijose.  

13 paveikslas. Žinių pritaikymas praktikoje 

Šaltinis: PwC vykdytos mokymų dalyvių apklausos telefonu rezultatai, 2010 m. gruodžio mėn. 

Vis dėlto vertinant projekto stebėsenos rodiklių įgyvendinimą matyti, kad projekto veiklos greičiausiai neturės 
laukiamo poveikio. 2010 m. lapkričio 1 d. duomenimis, veiklos pobūdį po dalyvavimo projekte iš viso pakeitė 
211 asmenų, po dalyvavimo formaliuosiuose ir neformaliuosiuose mokymuose – 148 asmenys. 2011 m. vasario 
1 d. duomenimis, veiklos pobūdį buvo pakeitę 442 asmenys, iš jų 257 po dalyvavimo formaliuosiuose arba 
neformaliuosiuose mokymuose. Taigi per 4 mėnesius pakeitusiųjų veiklą beveik padvigubėjo. Tačiau įvertinus 
tai, kad projektas jau yra įsibėgėjęs, veiklų pabaiga numatoma 2011 m. spalio mėn., labai tikėtina, kad planuotas 
efektas (kad veiklos pobūdį pakeis 4 400 asmenų) nebus pasiektas.  
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Vertinant rodiklio pasiekimą svarbu pažymėti, kad 
2010 m. lapkričio 1 d. duomenimis, jis tebuvo apie 
6,3 proc., o 2011 m. vasario 1 d. duomenimis, išliko labai
panašus – 6,1 proc. (po dalyvavimo II veikloje). Tai mažas
procentas palyginti su planuotais 40 proc.

Pažymėtina, kad planuojamas stebėsenos rodiklis yra 
labai ambicingas ir neadekvatus projekto vykdomoms
veikloms. Mažai tikėtina, kad jis bus pasiektas. Kad asmuo 

imtųsi verslo, reikalingi asmeniniai gebėjimai, pasiryžimas. Verslumas yra prigimtinė savybė, kurią nelengva 
išugdyti. Sunkiai tikėtina, kad asmenys, baigę 8–32 val. mokymus, pakeis veiklos pobūdį. Be to, įtaką daro ir 
pasikeitusi ekonominė situacija, galimybė prieti prie finansavimo šaltinių.  

Kitas svarbus aspektas – stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika. Vertinant pakeitusiųjų veiklą dalį 
analizuojama, kiek dalyvių pakeitė veiklos pobūdį po dalyvavimo II veikloje, t. y. formaliuosiuose ar 
neformaliuosiuose mokymuose. Dalyviai, dalyvavę individualiose konsultacijose, kurie pakeitė veiklą, nėra 
įskaitomi, nors, anot projekto vadovo, tokių dalyvių yra didelė dalis. Tokia rodiklių skaičiavimų metodika nėra 
tinkama ir adekvati norint parodyti tikslų įgyvendinimo lygį. Labiau tikėtina, kad veiklos pobūdį greičiausiai 
keis asmuo, pasirinkęs individualias konsultacijas, o ne padalyvavęs vienos dienos neformaliuosiuose 
mokymuose. Be to, 6 mėn. terminas gali būti nevisiškai tinkamas, nes užtrunka sukurti verslą ir jį įregistruoti. 
Taip pat pastebėta, kad rodiklis nevisiškai atspindi laukiamus projekto rezultatus, nes apskaitomi tik veiklos 
pobūdį pakeitę asmenys, o asmenys, pradėję užsiimti papildoma veika, neapskaitomi, nors tai yra vienas iš 
projekto tikslų. 

Nors tai tik pradiniai rezultatai (mokymai dar nėra pasibaigę), vis dėlto toks mažas rodiklio pasiekimas šiuo 
metu rodo, jog iki projekto įgyvendinimo pabaigos greičiausiai nebus pasiektas norimas poveikio mastas. 
Rodikliai buvo planuojami esant visai kitokiai ekonominei padėčiai ir užimtumo lygiui, tad dabartinėmis 
sąlygomis tapo sudėtinga pasiekti numatytus rodiklius. Atsižvelgiant į faktą, kad rezultatas labai priklauso nuo 
ekonominės situacijos pokyčių ir vertinant ateities tendencijas, tikėtina, jog nustatytas rodiklis nebus pasiektas.  

6 lentelė. Projekto stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Rodiklio pavadinimas Vienetai Reikšmė Pasiekta
Pasiekimas
(iki 2010-

11-01)
Projekte dalyvavo – – 6 659

unikalūs 
asmenys

–

Mokyme dalyvavę asmenys; (skaičius) (II veikla) asm. 11 000 2 337 21 %
Iš jų mokymuose, suteikiančiuose bei 
tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją, 
specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius; 
(skaičius), t. y. formalieji mokymai

asm. 4 700 307 6,5 %

Pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų skaičiaus 
dalis nuo visų dalyvavusių mokymuose; (procentai) 
(per 6 mėn. Nuo dalyvavimo projekte). 

proc. 40 % 6,3 % –

Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos 
ar neformalaus mokymo kursų baigimo 
pažymėjimai); (skaičius)

asm. 10 000 2337 23,37 %

Šaltinis: projekto vadovo pateikta informacija, 2010 m. lapkričio 1 d. duomenys. 

Kaip buvo pažymėta, taip pat stringa formaliųjų mokymų įgyvendinimas. Įvertinus dabartinį baigusių 
formaliuosius mokymus dalyvių skaičių ir tai, kad veiklas planuojama baigti 2011 m. spalio mėn., atrodo, kad 
nebus pasiektas planuojamų apmokti 4700 asmenų rodiklis. 

Laukiamas projekto poveikis nebuvo
pasiektas. Šiuo metu veiklos pobūdį 
pakeitė tik apie 6 proc. mokymuose 
dalyvavusių asmenų, nors buvo 
suplanuota 40 proc.
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Efektyvumas

Siekiant atsakyti į klausimą, ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis, buvo atliekama 
kaštų-naudos analizė. Kadangi nagrinėjamų ŽIPVP priemonių pagrindinis rezultatyvumo rodiklis yra mokymų 
dalyvių skaičius, kaštai buvo skaičiuojami vienam dalyviui. Mokymų naudos įvertinimas yra sudėtinis 
klausimas, apimantis tokius aspektus kaip atitiktis dalyvių poreikiams, žinių po vykdytų mokymų padidėjimas, 
jų pritaikymas praktikoje ir t. t. Visi šie mokymų aspektai buvo įvertinti vykdytų mokymų dalyvių apklausų 
metu, tad mokymų nauda buvo vertinama remiantis jų duomenimis. Apklausų atsakymai buvo prilyginti penkių 
balų skalei, kur 5 reiškia labai teigiamą įvertinimą, o 1 – labai neigiamą įvertinimą. Siekiant kaštų ir naudos 
duomenų palyginamumo, kaštai vienam dalyviui taip pat buvo prilyginti sąlyginei penkių balų skalei, kur 5 
reiškė labai didelius kaštus – 3 000 Lt vienam dalyviui (vertė parinkta atsižvelgiant į gautą maksimalią kaštų 
vertę vienam dalyviui), o 1 atitinkamai – labai mažus kaštus.  

Pagal ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonę yra 
įgyvendinamas tik vienas projektas, tad mokymų išlaidas vienam dalyviui ar išlaidų ir naudos santykį iš esmės 
galima lyginti tik projekto lygmeniu tarp skirtingų mokymų tipų. Pagal projekto biudžeto duomenis 
apskaičiavus kaštus vienam dalyviui gauta, kad brangiausia projekto veikla yra individualus pradedančiųjų 
verslą konsultavimas – vienam dalyviui tenka 2 581 Lt projekto veiklos biudžeto. Kursų, seminarų kaštai 
vienam dalyviui tik truputį mažesni – 1 930 Lt (žr. 14 pav.). Taip yra todėl, kad vieno asmens individualioms 
konsultacijos numatyta vidutiniškai 20 val., o perkvalifikavimo seminarai, kursai trunka nuo 1 dienos iki 24
savaičių. 

14 paveikslas. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės 
mokymų išlaidos vienam dalyviui pagal projekto veiklas 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys, PwC skaičiavimai. 

Vertinant kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimo projekto veiklas 
kaštų-naudos atžvilgiu gaunami labai apylygiai rezultatai. Remiantis mokymų dalyvių apklausų duomenimis, 
individualios konsultacijos buvo vertinamos šiek tiek geriau pagal kelis kriterijus – mokymų atitiktį dalyvių 
poreikiams ir mokymų kokybę. Įgūdžių pagerėjimą po dalyvavimo mokymuose ir mokymuose įgytų žinių 
praktinį panaudojimą panašiai vertino tiek individualių konsultacijų, tiek kvalifikacijos kėlimo, 
perkvalifikavimo kursų, seminarų dalyviai (žr. 15 pav.). 

406

1892

2524 57

39

0 1000 2000 3000

Informavimas, motyvavimas,
orientavimas ir konsultavimas

Mokymo, kvalifikacijos kėlimo 
kursų, seminarų 
organizavimas

Individualus pradedančiųjų 
verslą konsultavimas

Išlaidos litais

Paslaugos

Dalyvių kelionės, komandiruotės 
ir dalyvavimas renginiuose

Ilgalaikio turto įsigijimas



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 53 iš 175

15 paveikslas. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės 
kaštų-naudos palyginimas pagal mokymų tipus 

Šaltinis: Mokymų dalyvių apklausos duomenys, PwC skaičiavimai.

Analizuojant ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės 
efektyvumą pažymėtina, kad pagal priemonę vykdomos veiklos neatitinka panašių veiklų rinkos įkainių. 
Projekto išlaidų pagrindime teigiama, jog pirmosios projekto veiklos (informavimas, motyvavimas, 
orientavimas ir konsultavimas) užsiėmime vidutiniškai dalyvauja 44 dalyviai, užsiėmimas trunka 8 val. 
Orientacinis bendras informacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 11 000, tad numatoma surengti apie 250 
užsiėmimų. Vienos dienos paslaugos vidutinis įkainis asmeniui – 405,68 Lt. Mūsų vertinimu, tai gana didelis 
įkainis. ES struktūrinės paramos vertinimo metodinėse gairėse nurodoma, kad renginio organizavimo kaštai 
(įskaičiuojant salės, įrangos nuomos, dviejų kavos pertraukų, pietų ir vakarienės kaštus) vienam asmeniui už 
vieną dieną turėtų būti 60–90 Lt. Remiantis ESFA pateikiamos dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių 
ir paslaugų kainų rinkos analizės duomenimis, vienos dienos verslo klasės renginio organizavimas vienam 
asmeniui turėtų vidutiniškai kainuoti 47 Lt, 44 asmenims – 2 054 Lt (salės nuoma – 372,4 Lt, įrangos nuoma – 
176,4 Lt, dvi kavos pertraukos – 482,7 Lt, pietūs – 1 022,9 Lt) ir atitinkamai 250 renginių organizavimas turėtų 
kainuoti apie 513 500 Lt. Remiantis ESFA pateikiamos kainų rinkos analizės duomenimis, didžiausias 
lektoriaus darbo dienos įkainis yra 2 800 Lt, taigi tokių dviejų lektorių darbo kaštai 250 renginių būtų 
1 400 000 Lt, o analizuojamai projekto veiklai numatyta skirti 4 462 543 Lt. Tiesa, į atliktus skaičiavimus 
neįtrauktos projektų koordinatorių darbo, užsiėmimų programos parengimo ir kitos išlaidos. Vis dėlto 
akivaizdu, kad 2 549 043 Lt (visos veiklai skirtos lėšos atėmus renginių organizavimo ir lektorių darbo kaštus) 
yra per didelė suma.  

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo projekto II veiklos „Mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar 
perkvalifikavimo kursų, seminarų organizavimas“ biudžete numatyta įsigyti 120 kompiuterių ir spausdintuvų 
seniūnijoms, kaimo bendruomenėse veikiančioms įstaigoms, kad kaimo gyventojai turėtų galimybę naudotis 
kompiuterine technika. Tam numatyta skirti 425 000 Lt. Mūsų vertinimu, tokios išlaidos yra mažai susijusios 
su projekto tikslu – kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimu iš žemės ūkio į kitas veiklas ir galėtų būti 
panaudotos daug  efektyviau. Tam, kad projektas būtų įgyvendintas sėkmingai, t. y. kaimo gyventojai kurtų savo 
verslą, pradėtų naują veiklą ar imtųsi papildomos veiklos, mokymuose, individualiose konsultacijose turėtų 
dalyvauti labai motyvuoti, imlūs naujovėms, pokyčiams asmenys, o tokiai tikslinei auditorijai prieiga prie 
kompiuterinės įrangos neturėtų kelti sunkumų. Nors kaimo vietovėse kompiuterinė įranga neabejotinai yra 
reikalinga, tačiau tam skirti kiti projektai, pavyzdžiui, projektas „Bibliotekos pažangai“, kuriuo siekiama 
paskatinti gyventojus naudotis informacinių technologijų galimybėmis. Skeptiškai vertinti lėšų panaudojimą 
dar labiau skatina tai, kad minėtai projekto veiklai įgyvendinti dar atskirai numatyta išleisti 3 751 000 Lt (341 Lt 
vienam dalyviui) priemonėms ir įrangai įsigyti, kad būtų apsirūpinta vykstant mokymo procesui. 

III projekto veiklos, „Individualiųjų konsultacijų teikimas“ biudžetas taip pat galėtų būti optimaliau 
paskirstytas. Remiantis projekto išlaidų pagrindimu, iš 2 524,07 Lt, tenkančių vienam dalyviui, 460 Lt 
išleidžiama priemonėms, įrangai įsigyti ir nuomai, 780 Lt ūkinėms organizacinėms išlaidoms. Ūkines 
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organizacines išlaidas daugiausiai sudaro išlaidos transportui, nes individualios konsultacijos vykdomos
projekto dalyvio pasiūlytoje vietoje, t. y. kuo arčiau jo gyvenamosios vietos. Skaičiuodami vidutinę kuro kainą 
4,4 Lt/l ir vidutinę kuro sunaudojimo normą 10 l/100 km gauname, kad konsultantas kaskart vykdamas pas 
dalyvį nuvažiuoja 295 km, o tai tikrai neracionalu. Mūsų vertinimu, lėšos minėtoms išlaidų kategorijoms galėtų 
būti gerokai mažesnės ir panaudotos  efektyviau.

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimo projekto efektyvumą galima 
vertinti ir pagrindinio tikslo pasiekimo atžvilgiu. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra paskatinti asmenis 
pakeisti veiklos pobūdį. Stebėsenos rodikliuose numatyta, kad tokių asmenų skaičiaus dalis nuo visų 
dalyvavusiųjų mokymuose sieks 40 proc., t. y. tokių asmenų bus 4 400. Padaliję visas projektui skirtas lėšas iš 
šio skaičiaus gauname, kad vieną asmenį perorientuoti iš žemės ūkio į kitą veiklą kainuoja 6 955 Lt. Tai itin 
nedidelė suma palyginti su vienos darbo vietos sukūrimo kaina. Remiantis ES struktūrinių fondų poveikio 
užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą vertinimo ataskaita 
vidutinės vienos darbo vietos kaina investuojant į infrastruktūrą BPD laikotarpiu buvo apie 116 tūkst. litų, o 
mažiausiai kainavo darbo vieta investuojant į žmogiškąjį kapitalą – vidutiniškai apie 104 tūkst. litų. Turint 
galvoje infliacijos tempus 2007–2013 m. laikotarpiu, šie kaštai turėtų būti dar didesni.  

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad, remiantis jau pasiektais projekto įgyvendinimo rezultatais, akivaizdu, jog 
numatytas 40 proc. pakeitusių veiklos pobūdį asmenų skaičiaus dalies rodiklis yra pernelyg optimistiškas. 
2010 m. lapkričio mėn. II projekto veiklos mokymuose jau buvo dalyvavę 2337 asmenys. Iš jų veiklos pobūdį 
pakeitė 148 asmenys arba 6,3 proc. Jeigu toks rodiklis išliks per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, tuomet 
veiklą turėtų pakeisti maždaug 693 asmenys. Taip vieno asmens veiklos perorientavimo kaštai turėtų būti apie 
44 156 Lt, ir tai vis tiek beveik dvigubai mažesnė lėšų suma palyginti su darbo vietos sukūrimo kaina BPD 
laikotarpiu. Kita vertus, taikant tokį palyginimą reikėtų atsižvelgti į tai, kad BPD laikotarpiu lėšos ne visuomet 
buvo naudojamos efektyviai, o vertinant projektų kaštus nebuvo atsižvelgiama į rinkos kainas ir pan. 

Lietuvos ŽIP VP kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas priemonė pagal savo 
tikslus, veiklas ir numatytus pasiekti rezultatus labai panaši į Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos 
šeštojo prioriteto „Darbo rinka atvira visiems“ trečiąją priemonę „Vietinės iniciatyvos tam, kad būtų padidinta 
profesionali veikla kaimo vietovėse“. Šiai priemonei numatyta skirti per 88 mln. Lt. Planuojama, kad pagal 
priemonę vykdytų projektų dalyvių skaičius bus 12 628. Jeigu darytume prielaidą, kad Lenkijoje po dalyvavimo 
projektuose veiklą pakeis tokia pati dalyvių dalis, kaip ir Lietuvoje, – apie 6,5 proc., tuomet pakeitusių veiklą 
asmenų skaičius turėtų būti maždaug 821, o kaštai vienam asmeniui – maždaug 107 243 Lt. Remiantis ES 
struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo 
dokumentą vertinimo ataskaita, vienos darbo vietos sukūrimo kaina Lenkijoje vidutiniškai buvo apie 83 957 Lt. 
Taigi būtų galima daryti išvadą, kad Lietuvoje kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo priemonė 
įgyvendinama daug efektyviau negu Lenkijoje. Vis dėlto neturint tikslių duomenų apie pakeitusių veiklą 
asmenų skaičių tokia išvada labai preliminari. 

Apibendrinimas

Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių poreikius?

Priemonės tikslas ir siekiamas poveikis atitinka ilgalaikius valstybės strateginius tikslus. Poreikis 
persiorientuoti į alternatyvias žemės ūkiui veiklas, skatinti verslumą kaime yra numatytas ŽIPVP, KPP, Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. strategijoje ir Žaliojoje knygoje, kuri yra Lietuvos kaimo plėtros strategijos po 
2013 m. dalis. Vykdant projekto veiklas taikoma į mažiau besimokančiųjų grupę – kaimo gyventojus.  

Kalbant apie rezultatų pasiekimą, svarbu įvertinti įtaką darančius veiksnius. Kaip minėta, rezultatų pasiekimui 
turi įtakos padėtis darbo rinkoje, verslo kūrimo sąlygų patrauklumas, dalyvių motyvacija ir kiti veiksniai.  
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16 paveikslas. Priemonės tikslų pasiekimui įtaką darantys veiksniai 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Dalis pagal priemonę įgyvendinamo projekto veiklų yra nukreiptos į kvalifikacijos didinimą (ypač formalieji 
mokymai), dalis skirtos gyventojų verslumui ugdyti. Vis dėlto turint galvoje pasikeitusią makroekonominę 
situaciją ir didelį nedarbą, intervencijos didinant žmogiškojo kapitalo kompetenciją (siekiant, kad asmenys 
įsidarbintų) nepasiteisina, nes rinkoje nėra sąlygų gauti kompetencijai adekvatų darbą ir užmokestį už jį. Baigę 
mokymus asmenys gali tapti bedarbiais, o ilgainiui nepanaudoję žinių praktikoje jas pamiršta. Tai ypač aktualu 
įgyvendinant formaliuosius mokymus, nes jie skirti integracijos į darbo rinką skatinimui susirandant darbą. 

Dalis neformaliųjų mokymų ir individualios konsultacijos yra nukreipta į verslumo skatinimą, skatinimą kurti 
darbo vietą sau ir kitam, užsidirbti papildomų pajamų. Vadinasi, turi ilgalaikę perspektyvą skatinant darbo 
vietų kūrimą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad, kaip pažymima BPD, gyventojų kvalifikacija ir kompetencija 
yra pakankama siekiant persiorientuoti prie ne žemės ūkio veiklos. Čia esminė kliūtis yra pradinis 
finansavimas. Taigi, remiantis šia nuostata, poreikis slypi kur kas giliau nei nepakankama kvalifikacija. Tokiu
atveju mokymai nepašalins kliūties siekiant gyventojus perorientuoti į kitą veiklą. Taip pat gyventojų 
persiorientavimą į kitas veiklas gali sunkinti žemas verslumo lygis, nesiryžimas pradėti veiklą. Poreikiai gali 
slypėti giliau. Pažymėtina, kad tik maža dalis gyventojų gali imtis verslo, tad siekiant rezultato svarbu atrinkti 
motyvuotus, pasiryžusius dalyvius ir suteikti jiems verslo kūrimo paslaugų paketą. Vadinasi, vykdant veiklas 
reikėtų konsultacijas labiau susieti su informacijos teikimu, kaip gauti finansavimą, rengti paraiškas ir pan.  

Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie tikslinių grupių kvalifikacijos 
kėlimo, užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis 
priemonėmis? 

Kadangi dalyvavimas projekte yra nemokamas ir prieinamas visiems, priklausantiesiems tikslinėms grupėms, o 
už pasiektą rezultatą dalyvis neatsako, labai svarbus aspektas – motyvuotų dalyvių atranka. Nors taikomos 
papildomos atrankos procedūros (nepakanka vien priklausyti tikslinei grupei), projekte dalyvauja ir tie 
asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę pakeisti savo veiklos pobūdį. PwC atliktos apklausos duomenimis,
didžioji dalis respondentų nurodė dalyvavę projekte, nes norėjo pasitobulinti, įgyti naujų žinių, sužinoti ką nors 
naujo. Turint galvoje projekto mastą (planuojama išmokyti 11 000 dalyvių), jo vykdytojai gali jausti spaudimą 
pasiekti kiekybinius rezultatus – pritraukti reikalingą dalyvių skaičių, mažiau dėmesio skirti kokybiniams 
rezultatams.

Mokymų kokybė buvo vertinama gerai, Tačiau svarbu paminėti, kad jeigu dalyvis nebuvo motyvuotas pakeisti 
veiklos pobūdį, net ir aukščiausios kokybės mokymai nepadės pasiekti rezultato, bus beverčiai. 
Nevienareikšmiškai buvo vertintas žinių padidėjimo lygis. Maždaug penktadalis respondentų žinių padidėjimo 
lygį vertino vidutiniškai. Praktinio žinių pritaikymo rezultatai taip pat nevienareikšmiai. Maždaug 50–60 proc. 
dalyvių teigia dar nepanaudoję žinių praktikoje, tačiau mano, kad jas pritaikys ateityje. Tačiau pažymėtina, kad 
praėjus tam tikram laikui netaikomos žinios pasimiršta, tad yra rizika, kad jos gali nebūti pritaikytos. 
Apskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad apie 32 proc. individualių konsultacijų, apie 43  proc. neformaliųjų 
mokymų ir apie 47 proc.  formaliųjų mokymų respondentų teigia jau panaudoję žinias praktikoje: pradėję 
užsiimti papildoma veikla, įkūrę savo verslą ar įsidarbinę. Vis dėlto tokie rezultatai neatspindi objektyvaus 
rodiklio „asmenų, pakeitusių savo veiklos pobūdį po mokymų, dalis“, kuris yra vos keli procentai. Taigi galima 
daryti išvadą, jog dalyviai gali panaudoti žinias kitose veiklose ir šių žinių naudojimo rezultatas nėra 
apskaitomas apskaičiuojant projekto stebėsenos rodiklį. Dauguma respondentų, kurie panaudojo žinias 
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praktiškai, nurodė, kad jie nebūtų pasiekę šių rezultatų arba būtų turėję mažesnes galimybes, jeigu nebūtų 
dalyvavę mokymuose ar individualiose konsultacijose.  

Vis dėlto, vertinant projekto stebėsenos rodiklių įgyvendinimą, matyti, kad projekto veiklos greičiausiai 
nepadarys laukiamo poveikio. Šiuo metu veiklos pobūdį pakeitė tik keli procentai dalyvių, palyginti su 
suplanuotais 40 proc. Atsižvelgiant į faktą, kad rezultatas labai priklauso nuo ekonominės situacijos pokyčių, 
projektas yra įsibėgėjęs ir planuojamas baigti 2011 m. spalio mėn. bei vertinant ateities tendencijas, tikėtina, 
kad nustatytas rodiklis nebus pasiektas.

Atsakydami į klausimą, ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis, pirmiausia siūlytume 
tobulinti pačios priemonės įgyvendinimą. Akivaizdu, kad šiandienos sąlygomis priemonė nepasiteisina, tad 
turėtų būti svarstomas jos reformavimas arba perskirstymas kitoms priemonės. Svarstytinas formaliųjų 
mokymų atsisakymas, nes esant ekonominiam sunkmečiui kvalifikacijos kėlimo iniciatyvos nepasiteisina – 
rinkoje yra daug kvalifikuotų bedarbių, kuriems paprasčiausiai trūksta laisvų darbo vietų. Be to, jie sutampa su 
LDB mokymais, kurie dalyviams patrauklesni dėl geresnių finansinių sąlygų. Šiuo atveju sudėtinga konkuruoti 
su LDB mokymais. Tai rodo ir dalyvių aktyvumas formaliuosiuose mokymuose.  

Nustačius, kad viena esminių problemų, trukdančių keisti veiklą, yra finansavimo stygius, teikiami mokymai ir 
konsultacijos turi būti finansavimo užtikrinimo srityje, t. y. derinami su finansų inžinerijos priemonėmis. 
Panašios iniciatyvos vykdomos per Verslumo skatinimo fondą. Dalyviai gali registruotis į verslumo skatinimo 
mokymus, išklauso įvadinį kursą, įvertinamos jų verslumo galimybės, pagal poreikį parenkami mokymai, 
padedama parengti verslo planą, o geriausi projektai gali gauti paskolą. Taigi tokio pobūdžio konsultacijos, 
kartu susietos ir su finansavimo suteikimu, yra labiau nukreiptos į tikslo pasiekimą. Tačiau atkreiptinas 
dėmesys, kad vykdant panašias iniciatyvas turėtų būti įvertinta dvigubo finansavimo rizika.  

Kita svarstytina alternatyva, galinti padėti pasiekti geresnių rezultatų galėtų būti švelnesni pokyčiai keičiant 
veiklą, nes, suprantama, žmonėms, ilgai dirbusiems žemės ūkio srityje, sunku radikaliai pakeisti veiklą. Galėtų 
būti svarstomi tikslai ne radikaliai perorientuoti dalyvius į ne žemės ūkio veiklą, bet skatinti juos užsiimti 
perspektyvesne artima žemės ūkiui veikla.  

Remiantis užsienio šalių patirtimi, galėtų būti svarstomas „iš apačios į viršų“ siūlomų kaimo bendruomenių 
finansavimas. Tokios iniciatyvos padėtų remti konkrečią, rezultatą duodančią persiorientavimo veiklą, be to, 
pačios kaimo bendruomenės galėtų nusistatyti, ko joms labiausiai reikia. Taip pat gali būti svarstoma 
alternatyva mokymus teikti veiklos pobūdį jau pakeitusioms tikslinėms grupės, didinant jų kvalifikaciją ne 
žemės ūkio srityje.  

Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas mokymo priemones, 
programas, mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas prielaidas mokymų tikslams pasiekti? 

Mokymo paslaugų kokybė yra vertinama gerai. Dalyviai buvo patenkinti projekto mokymais ir individualiomis 
konsultacijomis, taip pat buvo teigiamai vertinama mokymų kokybė. Kiek prasčiau buvo vertinami formalieji 
mokymai. Pažymėtina, kad formaliųjų mokymų kokybė Lietuvoje yra probleminė sritis. Tai pabrėžiama ir 
kituose tyrimuose, valstybės kontrolės ataskaitose. Susidaro gana paradoksali situacija – neformalieji mokymai, 
kuriuos teikiančios įstaigos nėra licencijuojamos, yra vertinami geriau negu formalieji mokymai.  

Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra/bus realiai pritaikomos ir panaudojamos? 

Šiuo metu veiklos pobūdį pakeitė tik keli procentai dalyvių, palyginti su suplanuotais 40  proc., todėl priemonė 
nepasiteisina. Žinios nėra pritaikomos praktikoje.  

Apibendrinus galima pateikti kelias alternatyvas:

 spręsti dėl priemonės tęstinumo – perskirstyti priemonės lėšas priemonėms, kurios ekonominio 
nuosmukio laiku labiau pasiteisina kuriant ir išlaikant darbo vietas;

 transformuoti priemonę siekiant didesnio rezultatyvumo – atrinkti motyvuotus keisti veiklą dalyvius, 
susieti konsultacijas su finansavimo gavimu verslui plėtoti, motyvuotiems dalyviams rengti ilgesnės 
trukmės mokymus; 

 transformuoti priemonę remiant „iš apačios į viršų“ iniciatyvas; 
 atsisakyti formaliųjų mokymų, nes kvalifikacijos kėlimo iniciatyvos didelio nedarbo laikotarpiu 

nepasiteisina, be to, formaliuosius mokymus vykdo LDB; jeigu formaliųjų mokymų nebūtų atsisakoma, 
peržiūrėti mokymo programas ir labiau pritaikyti prie rinkos poreikių.  
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Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis? 

Analizuojant ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės 
efektyvumą paaiškėjo, kad kai kurios pagal priemonę vykdomos veiklos neatitinka panašių veiklų rinkos 
įkainių. Mūsų vertinimu, I projekto veiklai (informavimas, motyvavimas, orientavimas ir konsultavimas) 
gerokai sumažinus biudžetą, taip, kad paslaugų įkainiai atitiktų rinkos kainas, būtų pasiekti tokie patys 
rezultatai arba skyrus lėšas kitoms projekto veikloms, pavyzdžiui, tiesioginiam dalyvių mokymui ir 
konsultavimui, pasiekti rezultatai būtų netgi geresni. Kai kurios II ir III projekto veikloms numatytos išlaidos, 
pavyzdžiui, kompiuterių ir spausdintuvų, įrangos įsigijimui ir nuomai skirtos lėšos, taip pat galėtų būti 
sumažintos, nes, mūsų vertinimu, jos mažai susijusios su svarbiausiu projekto tikslu. 

Kita vertus, apskaičiavus kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimo 
projekto kaštus vienam asmeniui matyti, kad asmens perorientavimo kaštai yra mažesni už naujos darbo vietos
sukūrimo kaštus. 
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PRIEMONĖ „VP1-2.2-ŠMM-02-V Bendrojo lavinimo, 
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“

Atitiktis poreikiams

Priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo 
kvalifikacijos tobulinimas“ poreikis buvo grindžiamas tuo, kad ŽIPVP įgyvendinimo laikotarpiu planuota 
įgyvendinti daug pertvarkų švietimo srityje reformuojant mokymosi visą gyvenimą sistemą ir siekiant, kad ji 
geriau atitiktų asmens bei darbo rinkos poreikius, taip pat gerinti švietimo sistemoje dirbančių asmenų 
kompetencijas. Siekiant įgyvendinti permainas švietimo srityje buvo nustatytas poreikis švietimo įstaigų 
mokymų personalui persikvalifikuoti, kad būtų tenkinami mokymosi visą gyvenimą poreikiai. Investicijos šioje 
srityje turi sudaryti sąlygas mokymo personalui įgyti, tobulinti ir atnaujinti kompetencijas, būtinas 
šiuolaikiškam mokytojui, dėstytojui, praktikos vadovui. Investuojant į mokymosi visą gyvenimą kokybės 
gerinimą bus siekiama, kad švietimo įstaigos galėtų sukurti ir pasiūlyti rinkai įvairių kokybiškų mokymosi 
paslaugų41. ŽIPVP buvo nustatyta, kad bendrojo lavinimo sistemoje ima trūkti kvalifikuoto personalo, nors 
apskritai šalies mokytojų ir mokinių skaičiaus santykis yra vienas mažiausių Europoje.  

Apibendrinus galima pasakyti, kad priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų 
mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ intervencijos poveikis yra plačiai apibrėžtas, sunkiai 
objektyviai išmatuojamas – keliant pedagogų kvalifikaciją siekiama parengti tinkamus ir produktyvius
žmogiškuosius išteklius, kurie teiktų kokybiškas mokymosi visą gyvenimą švietimo paslaugas.  

7 lentelė. Priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimas“

Nustatytas
rinkos
trūkumas 

 Pertvarkos švietimo sistemoje reformuojant mokymosi visą gyvenimą sistemą.
 Reikalinga stiprinti kvalifikaciją ir gebėjimus teikti aukštos kokybės švietimą, mokymosi visą 

gyvenimą paslaugas, atitinkančias rinkos poreikį.
 Reikalinga kompetencijų, būtinų šiuolaikiniam mokytojui, dėstytojui ar praktikos vadovui, 

įgijimas, atnaujinimas, tobulinimas.

Tikslas  Tobulinti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijas ir 
kompetencijas.

Remiamos

veiklos

 Profesijos mokytojų ir su sektoriniais praktinio mokymo centrais susijusių kolegijų dėstytojų 
technologinių kompetencijų tobulinimas. 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sąlygų sudarymas suteikiant galimybę 
pedagogams įgyti naują arba tobulinti turimą kvalifikaciją, užtikrinant pagalbos pedagogams 
sistemos kokybę. 

 Mokyklų naujų bendradarbiavimo modelių kūrimas, išbandymas, diegimas ir sklaida. 
 Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas. 
 Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio
išbandymas ir diegimas.

 Ugdymo turinio naujovių įgyvendinimo sklaidos modelio parengimas, išbandymas ir diegimas. 

Tikslinė grupė  Bendrojo lavinimo, profesinių mokymo ir aukštųjų mokyklų pedagoginis personalas. 

Finansavimas  Iš viso finansavimas – 84 mln. Lt, ES fondų lėšos – 71,4 mln. Lt. 

41 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 59 iš 175

Įgyvendinami 

projektai

Šiuo metu įgyvendinami 5 projektai, kuriems skirtas 41, 8 mln. Lt finansavimas, iš kurio 36,2 mln. Lt –

ES dalis. Taigi sukontraktuota apie 50 proc. priemonės lėšų. 

Stebėsenos 

rodikliai

Mokėsi pagal neformaliojo ugdymo programas:

 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai – 1820; 

 švietimo pagalbos specialistai – 655;

 dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) – 120; 

 mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) – 16972;

Mokėsi pagal formaliojo švietimo programas:

 mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) – 3750.

Šaltinis: ŽIPVP priedas, ES paramos barometras.

Priemonės remiamos veiklos yra įvairios ir apima ne tik mokymo veiklas, atitinkamai įgyvendinami ne tik 
mokymo projektai. Šiuo metu įgyvendinami 5 projektai, o kiti valstybės projektų sąraše patvirtinti projektai dar 
nėra prasidėję. Pažymėtina, kad dalis įgyvendinamų projektų skirti sukurti ir išbandyti pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo modelius. Taigi siekiama padėti pagrindus kuriant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą: 
nustatyti tobulinimo poreikius, tinkamiausius mokymo metodus ir formas, įvertinti, kaip pasiteisina 
kvalifikacijos tobulinimo modelis. Tokiais projektais siekiama ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo tikslų. 
Pavyzdžiui, pagal vieną iš įgyvendinamų projektų planuojama kurti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį. 
Projekto metu bus atliktas tyrimas ir įvertinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėtis ir perkvalifikavimo 
poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Taip pat bus išbandomos įvairios kvalifikacijos tobulinimo 
formos (profesinės praktikos konsultavimas, mokytojų stažuotės, ugdymas (angl. coaching), kuriami maži
(mini) mokymai, per kuriuos daugiau laiko bus skiriama individualiam mokymui, refleksijai, o antrajame
projekto etape bus išbandomas sukurtas modelis. Taigi siekiama ilgalaikių sisteminių permainų. Projektų metu 
nustatomas poreikis, išbandomos kvalifikacijos kėlimo formos, kuriama kvalifikacijos kėlimo sistema.  

Toliau šioje ataskaitoje išsamiau analizuojami vertinimo metu prasidėję ir įsibėgėję projektai, nukreipti į 
pedagoginio personalo tobulinimą: „Besimokančių mokyklų tinklai“ (toliau – BMT projektas) ir „Pradinių 
klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines 
technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (toliau – IKT
projektas). Įgyvendinant IKT projektą taip pat kuriama ir išbandoma inovatyvių mokymo metodų taikomo 
metodika.

8 lentelė. Pagal priemonę įgyvendinami projektai 

Projektas  Projekto esmė 

Besimokančių mokyklų tinklai  

(toliau – BMT projektas)

Projekto biudžetas – 3 488 716 Lt

Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie įvairių programinių ir 
reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimo. Projekto tikslai: sukurti sąlygas 
BMT mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso 
kaitos problemas; gerinti ugdymo(-si) kokybę, padėti spręsti ugdymo 
organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių 
tenkinimo ir kitas problemas. Projekto įgyvendinimas padės Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų bendruomenėms išmokti atrasti tikrąsias problemas, jas 
analizuoti ir spręsti. Taip pat padės sukurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus.  

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo 
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti 
informacines ir komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo
metodus tobulinimo modelio išbandymas
ir diegimas

(toliau – IKT projektas)

Projekto biudžetas – 9 870 277 Lt

Remiantis atlikta esamos būklės ir tendencijų analize, keliamas pagrindinis 
projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius 
mokymo metodus ir IKT.

Uždaviniai:

1) rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją; 

2) tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų 
kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT; 

3) sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo 
metodiką ir išbandyti bandomosiose mokyklose. 

Naudojantis sukurtomis prielaidomis bus organizuojamas intensyvus pradinių 
klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo 
metodus ir informacines ir komunikacines technologijas.

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis projektų paraiškų duomenimis. 
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Strateginiai tikslai

Valstybinėje švietimo strategijoje nurodoma, kad švietimas turi būti plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos 
visuomenei kylančius naujus iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes. Šioje strategijoje yra įtvirtintas 
pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikis – nurodoma, kad turi būti pasirūpinta naujomis pedagogų darbo 
vietomis ir galimybėmis įgyti naujų kvalifikacijų. Visiems  mokytojams turi būti sudaromos galimybės kelti 
kvalifikaciją arba įgyti  naujų kvalifikacijų. LR švietimo įstatyme nurodoma, kad mokytojas turi teisę ne mažiau 
kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir kelti savo kvalifikaciją. Kaip viena iš 
mokytojo pareigų nurodoma, kad jis privalo kelti savo kvalifikaciją. 

Priemonė yra įgyvendinama valstybės projektų planavimo 
būdu. Jos remiamos veiklos bei projektai skirti įgyvendinti 
švietimo programas, kuriomis siekiama reformų švietimo 
srityje. Pagal priemonę vykdomi projektai skirti įgyvendinti 
„Mokyklų tobulinimo programos plius“ vieną iš tikslų – 
įgyvendinti švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sistemos pertvarką organizuojant naują ir žinių 
visuomenės poreikius tenkinančią kompetencijų ugdymo ir 
tobulinimo bei vertinimo sistemą. Vienas iš keliamų 
uždavinių – stiprinti švietimo įstaigų darbuotojų kompetenciją 

ir motyvaciją numatytose srityse taikant inovatyvius mokymo metodus, ugdymo formas, panaudojant 
veiksmingą kvalifikacijos tobulinimą, bendradarbiaujančių mokyklų tinklų modelius ir modernias IKT. Siekiant 
įgyvendinti šį uždavinį vykdomi analizuojami „Besimokančių mokyklų tinklai“, „Pradinių klasių mokytojų ir 
specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir 
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ ir kiti projektai. „Profesijos
mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ yra Praktinio 
profesinio mokymo išteklių plėtros programos dalis.  

Dalyvių poreikiai, atranka, motyvacija 

Kaip jau minėta, toliau išsamiau analizuojami BMT ir IKT projektai, nes jie šio vertinimo metu įsibėgėję ir 
apima mokymo veiklas. Šių projektų įgyvendinimas padeda pasiekti mokyklų tobulinimo programoje nurodytus 
strateginius valstybės tikslus švietimo srityje. BMT projektas įgyvendinamas siekiant sukurti sąlygas BMT 
mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas, gerinti ugdymo(-si) 
kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių 
tenkinimo ir kitas problemas. IKT projektas įgyvendinamas siekiant modernizuoti šalies pradinį ugdymą, 
diegiant inovatyvius mokymo metodus ir informacines ir komunikacines technologijas.

Taigi įgyvendinant šiuos projektus siekiama švietimo programose įvardytų permainų. Tačiau užtikrinant 
mokymų efektyvumą itin svarbus veiksnys – dalyvių informavimas apie siekiamus tikslus, įgyvendinamų 
projektų svarbą reformuojant švietimo sistemą bei siekiamų strateginių tikslų suderinimas su besimokančiojo 
asmeniniais tobulėjimo tikslais. PwC atliktos apklausos duomenimis, didžioji dalis respondentų, dalyvavusių 
IKT ir BMT mokymuose, nurodė, kad mokymai jiems buvo reikalingi, o jų komentarai atskleidžia, kad 
dalyviams reikalingi panašaus pobūdžio mokymai. Tai patvirtino ir mokyklų vadovybė.  

Vertinant dalyvių atranką galima pasakyti, kad abiem atvejais 
taikomos procedūros turėjo užtikrinti motyvuotų dalyvių, kuriems 
reikėjo tokio pobūdžio mokymų, dalyvavimą. Susidomėjimas 
projektu buvo didelis – vyko konkurencija tarp dalyvių,  atrinkta 
mažiau dalyvių nei pareikė norą dalyvauti. Atranką atliko 
organizatorių sudaryta komisija pagal atrankos kriterijus. Tarp kitų 
kriterijų buvo ir kokybinis mokyklos pateiktos paraiškos įvertinimas 

(informacija apie mokyklos veiklos tobulinimo patirtį, motyvacija dėl dalyvavimo projekte)42. Buvo vertinami
motyvacijos laiškai.

42 Komisijos posėdžio protokolas http://www.bmt.smm.lt/wp-content/uploads/2010/03/BMT2-protokolastinklalapiui2.pdf.

Kvalifikacijos kėlimo poreikis 
nustatytas Valstybinėje švietimo 
strategijoje, atskirose švietimo
programose. Įgyvendinant šias 
programas vykdomi pagal
priemonę įgyvendinami projektai. 

Buvo dedamos pastangos ir
nustatytos procedūros 
motyvuotiems dalyviams
atrinkti.
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Pageidaujantieji dalyvauti IKT projekto švietimo konsultantų mokymuose turėjo atsiųsti užpildytą anketą ir 
švietimo įstaigos vadovo pasirašytą raštą, kuriuo konkurso laimėjimo atveju mokykla įsipareigoja pedagogui 
sudaryti sąlygas dalyvauti projekto organizuojamuose mokymuose ir kitoje veikloje. Dalyvio anketoje taip pat 
buvo motyvacijos dalyvauti projekte skiltis. Dalyvių tinkamumas buvo įvertinamas balais, o atrinkus daugiausia 
balų surinkusius pedagogus jie paskelbti projekto dalyviais. Su jais ir juos delegavusiomis švietimo įstaigomis 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Taip pat anot projekto vadovės, vyko konkursai ir į pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo veiklas.

Taigi buvo vertinama dalyvių motyvacija, o norinčiųjų dalyvauti kiekis turėjo sudaryti prielaidas atrinkti 
motyvuotus dalyvius. IKT projekte dalyvių atrankos procedūros ir atrankos kriterijai buvo aprašyti paraiškoje, o 
BMT projekto paraiškoje nebuvo nurodoma, kaip bus atrenkami dalyviai, ir atrankos kriterijai nustatyti jau
vykdant projektą. Tobulinant dalyvių atranką ir vertinant paraiškas taip pat turėtų būti vertinamos numatytos 
dalyvių atrankos procedūros, dalyvių atrankos kriterijai.  

Mokymų įgyvendinimas 

Mokymo kokybę lemia daug kintamųjų, tarp jų mokymų atitiktis siekiamiems tikslams ir besimokančiųjų 
poreikiams, mokymo programų pritaikymas, mokymo būdų, metodų parinkimas, lektorių kompetencija, 
mokymų laikas, vieta, intensyvumas. 

Mokymo paslaugų teikėjai, jų atranka 

1992 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimas pradėtas vykdyti decentralizuotai. 1992–1998 m. susikūrė daug 
įvairius švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektus vykdančių nevyriausybinių organizacijų, 
įvairių tipų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų savivaldybėse ir apskrityse. Vyko daug pertvarkų 
tobulinant pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, tačiau ŠMM užsakymu atlikti sociologiniai 
tyrimai (2001 m. „Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos analizė“, 2003 m. „Mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo finansavimo problemos savivaldybėse“) parodė, kad labai aktuali regioninių 
pedagoginių kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos ir jų teikiamų paslaugų kokybė. Nustatyta, kad 
decentralizuotoje sistemoje regioninių švietimo centrų pajėgumai kurti pedagogams kokybiškas bei 
šiuolaikiškas mokymosi aplinkas yra labai netolygūs, nevienodos galimybės. Decentralizuotai pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo sistemai nebuvo teikiama akivaizdesnė materialinė ar metodinė parama, plėtojami 
decentralizuotoje sistemoje dirbančio personalo žmogiškieji ištekliai.  

Taigi pedagoginio personalo tobulinimo paslaugų rinka 
yra decentralizuota ir susiduria su tam tikromis paslaugų 
kokybės problemomis, tačiau buvo dedamos pastangos 
tobulinti paslaugų kokybę.  BPD laikotarpiu buvo 
įgyvendinamas projektas „Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo pertvarka“, kuriuo siekta sukurti visą Lietuvą 
aprėpiantį, tolygų kvalifikacijos tobulinimo institucijų 
tinklą, sudaryti lygias ir visiems Lietuvos pedagogams 
prieinamas, kokybiškas mokymosi bei nuolatinio

kvalifikacijos kėlimo galimybes, įdiegti Lietuvoje pedagogų kvalifikacijos sistemos kokybės stebėsenos ir 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo sistemas. 

Vis dėlto šio vertinimo metu nustatyti pedagoginio personalo tobulinimo institucijų teikiamų paslaugų kokybės 
trūkumai. Nors BMT projekto paslaugų teikėjas (visų veiklų įgyvendinimas buvo patikėtas vienam paslaugų 
teikėjui) buvo atrinktas konkurso būdu taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, tačiau buvo 
nusiskundimų dėl mokymo paslaugų kokybės, lektorių kompetencijos, mokymų organizavimo. Konkursą 
laimėjo ir veiklas įgyvendina Utenos švietimo centras, įsteigtas 2007 m. rugsėjo mėn., o pirkimas BMT projekto 

Taigi pedagoginio personalo tobulinimo
paslaugų rinka yra decentralizuota ir 
susiduria su tam tikromis paslaugų 
kokybės problemomis, tačiau buvo 
dedamos pastangos tobulinti paslaugų 
kokybę. 
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veikloms vykdyti buvo paskelbtas 2009 m. gegužės mėn. Taigi daugiau kaip 3 mln. Lt projekto veiklas vykdė 
paslaugų teikėjas, kuris buvo įsteigtas tik prieš 1 metus ir 8 mėn. iki projekto paslaugų pirkimo.  

IKT projekto paslaugų teikėjai buvo atrenkami kiekvienai veiklai atskirai taikant mažiausios kainos kriterijų. 
Nors IKT mokymų kokybė buvo vertinama aukštai, tačiau susidurta su kokybiškų paslaugų teikėjų pasiūla.  
Rinkoje nėra kokybiškų mokymo paslaugų pasiūlos, kyla problemų su paslaugų teikėjais. Pasiūlyti ekspertai 
neturi patirties, nėra vykdę tokių mokymų, kartais projekto vadovei prireikia konsultuoti ir pačius lektorius43.
Formuluojant kvalifikacinius reikalavimus negalima nustatyti aukštų reikalavimų, nes pagal viešųjų pirkimų 
įstatymą „keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos“. Siekiant aukštesnės 
paslaugų kokybės, projekto paraiškoje buvo numatyti reikalavimai projekto komandai, o tarp funkcijų įtrauktas 
ir paslaugų teikėjų metodinis konsultavimas.  

Siekiant kokybiškų paslaugų tiekimo turi būti 
užtikrinama tinkama pirkimo dokumentų visuma: 
kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjams (jie turi 
būti adekvatūs perkamoms paslaugoms, tačiau negali 
būti itin aukšti, kad neribotų konkurencijos), pirkimo 
objekto apibrėžimo detalumas, techninės specifikacijos 
išsamumas. Rekomenduojama taikyti ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijų, nes jis skirtas įvertinti 
kokybines pasiūlymo charakteristikas. Siekiant parengti 
kokybiškus pirkimo dokumentus reikalinga tobulinti
projekto komandos gebėjimus viešųjų pirkimų srityje, 

parengti pavyzdinius mokymo paslaugų pirkimo dokumentus, gaires, metodinius nurodymus, gerosios, 
blogosios praktikos pavyzdžius, dalytis patirtimi.

Užtikrinant mokymų kokybę labai svarbu projekto valdymo komandos vaidmuo, bendradarbiavimas su 
mokymo paslaugų teikėju, kokybės kontrolė. IKT projekte, kurio mokymo kokybė buvo vertinama labai gerai, 
jau projekto paraiškoje buvo numatyti už mokymų kokybės kontrolę atsakingi projekto komandos nariai, jų 
vaidmuo, taip pat nurodyta reikalingas šių narių išsilavinimas ir patirtis. Tarp šių narių funkcijų numatytos 
konsultacijos rengiant techninę specifikaciją, prireikus, paslaugų teikėjų konsultavimas ir kt. Projekto vadovė 
pažymėjo, kad ji pati peržiūri mokymo dalyviams teikiamą medžiagą, dalyvauja mokymuose ir atlieka jų 
patikras, taikomos kitos kokybės užtikrinimo priemonės. Taigi vyko intensyvus bendradarbiavimas tarp 
projekto komandos ir paslaugų teikėjo, o tai svarbu siekiant didesnio mokymų efektyvumo. 

Mokymo programos

Mokymo programos, mokymo būdai ir metodai turi būti nukreipti į siekiamą tikslą bei besimokančiojo poreikį.  
Pastebėta, kad IKT projekto mokymai buvo labiau apibrėžti ir detalizuoti paraiškos rengimo etape: nurodoma 
mokymų grupių dydis, nustatyta, kiek akademinių valandų reikalinga parengti ugdomą asmenį, nustatyti 
kokybės reikalavimai pasiektiems veiklos rezultatams (pvz., nurodoma, kokius gebėjimus turi būti įgijęs 
mokymus baigęs švietimo konsultantas). Pažymėtina, kad siekiant gerų mokymo rezultatų mokymo programa 
turi būti išsamiai parengta, nurodant kokių tikslų siekiama, kokius įgūdžius turi būti išsiugdęs ir kokį žinių lygį 
pasiekęs mokymus baigęs asmuo, kiek valandų reikalinga šiems įgūdžiams išugdyti ir kt. 

Abiejų projektų mokymai vyko įvairiuose Lietuvos miestuose. Taip sudarytos sąlygos dalyvauti įvairių vietovių 
pedagogams. IKT ir BMT mokymai yra tęstiniai – panašūs projektai buvo vykdomi ankstesniu laikotarpiu. 
Vertinant šio laikotarpio mokymus, jie gali būti laikomi taip pat tęstiniais, nes reikalauja dalyvio įsitraukimo 
beveik visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Tęstinumas vertinamas teigiamai – pastebima, jog tęstiniai 
mokymai duoda didesnę naudą nei pavieniai kelių dienų mokymai. Tačiau vykdant tęstinius mokymus labai 
svarbu stebėti ir vertinti pasiektus rezultatus bei poveikį. Literatūroje nurodoma, kad sunku įvertinti pavienių 
mokymų poveikį, tačiau tęstinių mokymų poveikis gali būti lengviau pastebimas ir įvertinamas. IKT projekto 
atveju buvo vertinama pradinio IKT projekto veiksmingumas, kurio rezultatais remiantis buvo vykdomi šio
laikotarpio mokymai.

Svarbus veiksnys įsigyjant paslaugas yra  
kvalifikuotų lektorių pasiūla, pirkimo 
dokumentų kokybė (kvalifikaciniai 
reikalavimai, techninės specifikacijos 
detalumas), rekomenduojama taikyti
ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijų.  
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Tiek BMT, tiek IKT projektų metu vykdomos ne vien mokymų veiklos – dalis veiklų nukreiptos į produktų 
sukūrimą ar metodų išbandymą (pvz., BMT projektas taip pat apima BMT mokyklų patirties darbo sąsiuvinio 
su problemų nustatymu ir sprendimo būdais parengimą, BMT mokyklų vertinimo kriterijų sukūrimą bei jų 
ekspertinį vertinimą ir kt. veiklas, o IKT projektas apima tokias veiklas kaip metodinių priemonių parengimas 
leidyba, kompiuterinių mokymo priemonių kūrimas, lokalizavimas ir kt.). Taigi dedamos pastangos 
ilgalaikiams efektams pasiekti, tačiau ilgalaikis efektas priklauso nuo to, kiek šiuo laikotarpiu sukurti rezultatai 
bus kokybiški ir realiai naudojami ateityje. BMT projekte tik 26 proc. suplanuoto biudžeto buvo numatyta
mokymo veikloms, o kita dalis – įvairiems kitiems ekspertiniams vertinimams. IKT projekte daugiau nei pusė 
suplanuoto biudžeto skirta mokymams. Įvertinus priemonės tikslą – kelti pedagogų kvalifikaciją – toks lėšų 
paskirstymas nevisiškai jį atitinka, nes BMT projekto atveju tik 26 proc. lėšų numatyta mokymams.  

BMT projektu buvo siekiama ugdyti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas, gerinti 
ugdymo(-si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių 
poreikių tenkinimo ir kitas problemas. Kai kurie mokymo seminarų pavadinimai: 

 „Mokomės kartu: kuriame įsivertinimo kultūrą tinklams ir mokykloms stiprinti Vilniuje“; 
 „Stebėsenos kultūros kūrimas tinklų ir mokyklų stiprinimui (tobulėjimui), II dalis; trukmė – 1 diena; 
 BMT2 mokyklų komandų seminaras „BMT2 – mokomės kartu“. Bendrųjų sesijų pranešimai; trukmė – 

2 dienos;
 BMT regionuose: problemos, idėjos, perspektyvos; trukmė – 1 diena;  
 „Besimokančių tinklų poveikis mokymui(si). Didžiosios Britanijos patirtis“; trukmė – 2 dienos; 
 „Problemos sprendimo planavimas“; trukmė – 2 dienos; 
  „BMT regionuose: problemos, idėjos, perspektyvos, II dalis, (Panevėžyje)“; trukmė – 1 diena.  

BMT mokymai unikalūs tuo, kad jie vykdomi komandoms – suburtos mokyklų komandos, kuriami mokyklų 
tinklai, darbas vyksta grupėse. Taip pat atliekama daug praktinių užduočių. Numatyti pasidalijimo patirtimi 
seminarai, po kiekvieno seminaro numatyta teikti konsultacijas. Atsižvelgiant į projekto tikslą ir siekiamus 
ugdyti gebėjimus, taikomos adekvačios priemonės: vyksta mokymo seminarai, paskui vyksta darbas grupėse. 
Dirbant grupėse ugdomi bendradarbiavimo gebėjimai, dalijamasi patirtimi, dalyviai siūlo sprendimus 
problemoms spręsti. Dalyvius konsultuoja ekspertas. Taigi taikomos vis labiau pasaulyje populiarėjančios 
savarankiško mokymosi priemonės, ugdančio vadovavimo priemonės (angl. coaching), kai dalyvis pats ieško
sprendimo. Taikomą ugdymo formą galima priskirti prie neseniai Lietuvos rinkoje pasirodžiusių „išeities iš 
padėties“ pratybų (angl. solutions-based coaching). Jas atliekant susitelkiama ne į problemą, bet į išeičių iš 
padėties paiešką. Tokios pratybos skatina pačius dalyvius ieškoti sprendimų remiantis dabartinės sėkmingos 
veiklos pavyzdžiais.

IKT projektu siekiama modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir 
informacines ir komunikacines technologijas. Dalis mokymų temų: 

 „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“, (seminarai vyko visoje 
Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kupiškyje, Druskininkuose); trukmė – 2 dienos; 

 „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas 
inkliuzinėje aplinkoje“, (Vilniuje); trukmė – 2 dienos; 

 „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas, kompiuterinių mokymosi priemonių ir virtualių 
mokymosi aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir mokymuisi: patirtis ir naujovės Europoje ir 
pasaulyje“; trukmė – 3 dienos; 

 I seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų 
ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“, (seminarai vyko visoje Lietuvoje); trukmė – 2 dienos; (dalis įvyko); 

 II seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų 
ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, (seminarai vyko visoje Lietuvoje); trukmė – 2 dienos; 
(dalis įvyko). 

Švietimo konsultantų rengimo mokymai apima teorinę ir praktinę dalis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo veiklos 
apima seminarus, numatytas savarankiškas mokymasis ir mokymasis nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje. 
Atsižvelgiant į mokymų tikslą, toks mokymo būdas atrodo tinkamas. Taip pat išnaudojamas vis labiau 
populiarėjantis savarankiškas mokymasis ir e. mokymasis virtualioje aplinkoje.  

Apibendrinus galima daryti išvadą, kad tiek BMT, tiek IKT mokymų programos taikomi mokymo metodai 
atitiko siekiamus projektų tikslus ir įtraukė įvairias mokymo formas, skatinančias dalyvio aktyvų dalyvavimą. 
BMT projekte buvo taikomi nauji komandinio darbo, ugdomojo vadovavimo, į sprendimų paiešką nukreipti 
būdai, reikalaujantys didelio dalyvių įsitraukimo. Siekiant ugdyti pedagogų gebėjimus nustatyti ir spręsti 
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ugdymo problemas, galėtų būti svarstoma pasidalijimo patirtimi, bendradarbiavimo iniciatyvos ne tik su 
Lietuvos, bet ir su užsienio mokyklomis. Taip galima būtų dalytis Lietuvoje ir remtis kitose šalyse taikoma 
praktika, ugdyti bendradarbiavimą ir partnerystę, plečiant ją už Lietuvos ribų.  

IKT projekte taip pat buvo taikomos praktinės užduotys, savarankiškas mokymasis, nuotolinis mokymas – 
rinkoje sparčiai populiarėjantys ir vis labiau pripažįstami metodai, užtikrinantys mokymų efektyvumą. Taip pat 
buvo siekiama ilgalaikių efektų – įgyvendinamų projektų veiklos apėmė ne tik mokymo veiklas, bet ir programų 
kūrimą bei išbandymą, mokymosi priemonių kūrimą ir pan.  

Taikomos mokymų kokybės užtikrinimo procedūros 

 Dažniausiai pasitaikanti ir paprasčiausia mokymų kokybės užtikrinimo priemonė – mokymų dalyvių 
nuomonės apie įvykusius mokymus surinkimas (apklausos anketa) ir jos panaudojimas tobulinant 
mokymų kokybę. BMT projekte taikomas refleksijų metodas, vyksta pasidalijimo patirtimi seminarai, 
aptarimai, tačiau iš atliktos mokymų dalyvių apklausos matyti, kad tai nėra pakankama priemonė. 
Dalyviai turėjo nusiskundimų dėl mokymų kokybės ir pageidavo, kad būtų labiau įsigilinama į jų 
poreikius, atsiliepimus. Tobulinant mokymų kokybę galėtų būti periodiškai renkami dalyvių 
atsiliepimai. Jie būtų vertinami ir naudojami kokybei gerinti bendradarbiaujant projekto valdymo 
grupei ir paslaugų teikėjui. Tačiau svarbu pažymėti, kad apklausos anketa nėra savitikslė, ji turėtų būti 
naudojama tobulinti mokymus.

 IKT projekte po kiekvienų mokymų dalyvių prašoma užpildyti apklausos anketą. Vėliau apibendrinti 
rezultatai naudojami mokymo kokybei tobulinti. Nors neprivaloma tokių duomenų teikti ESFA, tačiau 
kartu su mokėjimo prašymais yra teikiami susisteminti mokymų kokybės įvertinimai, remiantis atliktų 
apklausų duomenimis. Interviu metu buvo pastebėta tam tikra skirtinga praktika. Kai kurie projektų 
vadovai tvirtino teikiantys ESFA informaciją apie dalyvių pasitenkinimą mokymais, kiti teigė tokios 
informacijos neteikiantys, tad informacijos teikimo praktika priklauso nuo ESFA darbuotojo reiklumo.
IKT projekte atliekamas mokymų veiksmingumo vertinimas.  

 Svarbu paminėti, kad vykdant IKT projektą taikomi ir kiti mokymų efektyvumo matavimo lygiai. 
Pavyzdžiui, buvo atliktas pradinio projekto veiksmingumo tyrimas. Jo metu vertintas dalyvių žinių 
padidėjimo lygis po dalyvavimo projekte, mokymų poveikis pedagogo darbo organizavimui, mokinių 
rezultatams.

Mokymų kokybė 

Mokymų kokybę sudaro daug elementų, vienas jų – mokymo programos ir metodų pritaikymas besimokančiojo 
poreikiams, kurie buvo analizuoti anksčiau. PwC atliktos apklausos duomenimis, skyrėsi IKT ir BMT projektų 
mokymų kokybė, pastebėta mokymų kokybės trūkumų ir įgyvendinant BMT projekto mokymus. IKT mokymų 
įgyvendinimas ir mokymų kokybė (dėstytojų kompetencija, mokymo metodai, metodinė medžiaga, 
organizavimas) yra vertinami labai gerai. Tai atskleidžia ir dalyvių komentarai. 
 Pirmieji mokymai man patiko ir buvo naudingi.
 Manau, kad mano grupei labai pasisekė, kad lektoriai parinkti tik praktikai, kurie taip pat dirba su 

pradinėmis klasėmis ir žino, kas šiuo metu yra aktualu. 
 Mokymai organizuoti labai puikiai, tiesiog nieko negaliu pridėti. Viskas puiku! 
 Esu viskuo patenkinta ir labai domiuosi.
 Tęsti mokymus, kad sužinotume naujoves. 
 Nieko daugiau negaliu pasiūlyti, nes mokymai vyksta puikiai. Tai veiklai tiesiog daugiau neturiu laiko, 

užtenka to, kiek jau mokame.

Nors didžioji dalis IKT dalyvių labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino mokymų kokybę (93 proc.),  
komentaruose pateikiama ir siūlymų, ką galima būtų patobulinti. Respondentai pageidautų daugiau praktinio 
darbo, geresnės organizacijos, taip pat maža dalis respondentų pažymėjo, kad negali taikyti žinių, nes 
mokyklose trūksta informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių.  
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17 paveikslas. Dalyvių pasitenkinimas mokymais – mokymo dalyvių vertinimas 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Tačiau BMT mokymai vertinami prasčiau, o dalyvių komentarai atskleidžia sisteminius mokymų kokybės 
trūkumus. Net apie 40 proc. dalyvių liko tik vidutiniškai patenkinti arba nepatenkinti BMT projekto mokymais. 

Vertinant atskirus mokymų kokybės elementus galima pasakyti, kad nemažai dalyvių nurodė silpnas mokymų 
vietas: maždaug trečdalis BMT mokymų dalyvių vidutiniškai arba blogiau nei vidutiniškai įvertinimo mokymų 
kokybę, mokymo metodinę medžiagą, mokymo metodus, lektorių kompetenciją, mokymų trukmę, mokymų 
organizavimą (trukmę, laiką, tvarkaraštį), mokymo turinį, jo atitiktį poreikiams ir lūkesčiams.  

Dalyvių komentarai atskleidžia mokymų kokybės sisteminius trūkumus, nes jie minimi pakartotinai. 
 Dažniausiai pasitaikantys komentarai rodo, kad mokymai buvo pernelyg teoriniai, buvo mažai praktinės 

naudos, praktinio taikymo. Dalyviai norėjo daugiau konkrečių praktinių pasiūlymų, praktinės naudos, 
kurią galėtų taikyti savo darbe. 

 Kalbėdami apie mokymo turinį ir metodus gana dažnai dalyviai nurodė, kad norėjo daugiau konkretaus 
darbo, konkrečių pasiūlymų, o „ne tuščių pasikalbėjimų“ ir „žaidimų“. 

 Didelė dalis respondentų kritiškai vertino lektorių kompetenciją. 
 Taip pat didelė dalis respondentų blogai vertino laiko sąnaudas – mokymai buvo pernelyg ištęsti (vietoj 

dviejų dienų buvo galima daryti vienos dienos seminarą), netinkamas laiko ir kokybės santykis. 
 Mokymai buvo organizuojami nepalankiose geografinėse vietovėse, į kurias dalyviams reikėjo toli 

važiuoti, taip pat buvo vykdomi netinamu metu (prieš Naujuosius metus, kada pedagogams yra didelis
darbo krūvis, savaitės viduryje, kai dalyviams kitą dieną reikėjo grįžti ir po kelionės vesti pamokas). 

 Gana nemažai dalyvių skundėsi nepalankia mokymuisi aplinka – higienos normų neatitinkančiomis, 
nejaukiomis patalpomis.

 Dalis respondentų nurodė, kad mokymams buvo parinkta netinkama tikslinė grupė – neaiški švietimo 
specialistų paskirtis, mokymai buvo skirti dirbantiesiems mokykloje. Tad kyla abejonių, kiek šios žinios 
gali būti naudingos ir panaudojamos praktikoje.  

Dalis trūkumų susiję su mokymų organizavimu – laiko vadyba, mokymų vieta ir kt. Pasitaikė atvejų, kai 
neatvyko numatytas lektorius. Šie ir kiti organizaciniai nesklandumai daro įtaką mokymų kokybei. BMT 
projektas yra tęstinis. PwC apklausos metu didžioji dalis dalyvių liko patenkinti bandomojo BMT projekto 
mokymais, taigi viena svarbiausių problemų įgyvendinant tęstinį BMT projektą – mokymų įgyvendinimas.  

Dalis trūkumų susiję su mokymų įgyvendinimu ir gali būti sprendžiami nurodant detalesnius reikalavimus 
mokymo paslaugoms vykdant viešąjį pirkimą (pvz., patalpos, vieta). Taip pat kokybė gali būti gerinama 
projekto įgyvendinimo metu renkant ir analizuojant dalyvių atsiliepimus, glaudžiau bendradarbiaujant projekto 
valdymo komandai ir mokymo paslaugų teikėjams, daugiau dėmesio skiriant mokymų kokybės kontrolei.  

Kaip vieną iš dalyvių įvardintų probleminių sričių galima išskirti mokymo turinį ir metodus. Kaip jau minėta, 
BMT projekte taikyti nauji komandinio darbo, ugdomojo vadovavimo, į sprendimų paiešką nukreipti būdai, 
reikalaujantys didelio dalyvių įsitraukimo. Taikant šį metodą reikalingas gerai parengtas konsultantas, gebantis 
padėti komandai pačiai nusistatyti problemą ir taip pat padėti ieškant sprendimo. Tokių specialistų pasiūla 
rinkoje yra ribota. Dalyvių komentarai rodo, kad konsultuojant ir organizuojant grupės darbą lektorių 
kompetencija ne visada buvo tinkama. Kita vertus, mokymų metodai gali būti prasčiau vertinami dėl to, kad 
taikomas pakankamai naujas būdas, pagrįstas ugdymo principu (angl. coaching), kai dalyviai patys turi ieškoti
sprendimų, o tai reikalauja didelio dalyvių įsitraukimo. Toks dalyvių vertinimas gali kilti dėl to, kad jie tikisi 
konkrečių atsakymų, o mokymo metodas skatina atsakymų ieškoti patiems, dalytis patirtimi. Galbūt todėl ir 
kyla nepasitenkinimas, nes dalyviai tikisi gauti konkrečių sprendimų ir patarimų, jaučiasi duodantys daugiau 
nei gaunantys.
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Apibendrinus galima pažymėti, kad IKT mokymų kokybė buvo įvertinta labai gerai. BMT mokymais siekiama 
ilgalaikių strateginių tikslų švietimo srityje reformuojant šį sektorių. Taigi esama poreikio įgyvendinti tokio tipo 
projektus. Tačiau akivaizdžiai susidurta su sunkumais įgyvendinant BMT projektą: mokymo organizavimo 
nesklandumai, lektorių kompetencija taikant ugdomąjį mokymą, dalyvių lūkesčių valdymas.  

Mokymų rezultatai 

Ankstesniais laikotarpiais pasiekti rezultatai

Kadangi abu projektai yra tęstiniai, vertinant pasiektus rezultatus tikslinga išanalizuoti, kaip pasiteisino 
pradiniai BMT ir IKT projektai. Abu projektai ir jų nauda buvo įvertinti teigiamai.   

Per dalyvių apklausą jų buvo paprašyta įvertinti bandomojo BMT projekto, kuriame jie dalyvavo, naudą. 
Bandomasis BMT projektas buvo vertinamas teigiamai – didžioji dalis respondentų visiškai sutiko arba iš dalies 
sutiko, kad mokymai buvo naudinga investicija keliant kvalifikaciją ir naudinga investicija jų darbovietei 
tobulinant mokyklos veiklą, dalyvavę mokymuose jie įgijo naujų žinių ir gebėjimų, įgytas žinias pritaikė ar 
pritaikys savo darbe.

18 paveikslas. Bandomojo BMT projekto naudos įvertinimas – dalyvių apklausa 

Šaltinis: PwC atlikta BMT projekto mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Tačiau pažymėtina, kad bandomojo projekto įgyvendinimas ir mokymo kokybė buvo vertinami geriau nei šiuo 
laikotarpiu įgyvendinamo projekto mokymai, todėl mokymų nauda ir veiksmingumas gali būti skirtingi.  

IKT projektas taip pat yra tęstinis. Jis numatytas kaip 2006–2008 m. sėkmingai įgyvendinto projekto „Pradinių 
klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ 
tęsinys. Įgyvendinus minėtą projektą buvo atliktas projekto veiklų poveikio ir veiksmingumo vertinimo tyrimas. Jis 
atskleidė, kad projektas buvo naudingas visiems jame dalyvavusiems mokytojams44:

 projektas daugeliui mokytojų padėjo įgyti darbo virtualioje aplinkoje, suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo 
įgūdžių, suteikė naujų galimybių patobulinti kompiuterinio raštingumo kompetenciją;  

 mokytojų teigimu, dalyvaudami projekte jie patobulino naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis 
technologijomis įgūdžius, ypač jų taikymo ugdymui, mokymo medžiagos rengimo ir virtualaus bendravimo;  

 projekto mokytojai daug dažniau pradėjo informacines ir komunikacines technologijas taikyti ugdymo 
procese – projekto pradžioje apie 47 proc. respondentų nurodė, kad kompiuterį ugdymo procese naudoja 

44 Projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ konferencijos 
leidinys, 2008 m.
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bent kartą per savaitę, o pasibaigus projektui šis skaičius išaugo iki 95 proc., iš kurių maždaug  52 proc. 
kompiuterį ugdymo procese naudoja kasdien;  

 informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas paveikė įprastą mokytojų darbą; mokytojų 
teigimu, šių technologijų taikymas pamokose  turėjo teigiamą poveikį (labiausiai mokymosi motyvacijai, 
darbo kompiuteriu gebėjimams, atskirų mokomųjų dalykų mokymuisi);  

 dalyvaujantys mokytojai siekė būti aktyviais inovacijų skleidėjais – skatino tobulėti kolegas, aktyviai 
bendravo su projekto dalyviais iš kitų mokyklų;  

 IKT projekto naudą (2006–2008 m.) teigiamai įvertino ir mokyklų vadovai.  

100 proc. švietimo konsultantų nurodė, kad dalyvavimas projekte jiems buvo naudingas. Jie gavo naujos 
informacijos, įgūdžių, teigiamai įvertino lektorių darbą, bendradarbiavimą su kolegomis. Maždaug pusė parengtų 
švietimo konsultantų po projekto nuolat arba kai kada vykdė konsultacinę veiklą. 

Šio laikotarpio rezultatai

Daugelyje šioje ataskaitoje vertinamų mokymų taikomos dalyvių apklausos anketos iškart po mokymų (t. y. 
vertinamas pirmasis mokymų efektyvumo lygmuo pagal Kirkpatrick modelį). Kaip jau minėta, BMT projekte 
anketos nėra renkamos ir analizuojamos, o taikomas refleksijų metodas. Jis nepakankamas, nes iš PwC atliktos
apklausos matyti, kad nėra pakankamai atsižvelgiama į dalyvių lūkesčius, poreikius, tobulinimo pasiūlymus. IKT 
projekte po kiekvienų mokymų yra renkamos ir analizuojamos dalyvių atsiliepimų anketos. Taip pat papildomai 
atliekami veiksmingumo tyrimai.

Dalyvių pasitenkinimas mokymais. Šie rezultatai buvo plačiau pristatyti ankstesniame skyriuje. Dalyviai liko 
patenkinti IKT projekto mokymais, o BMT mokymai vertinami prasčiau. Išryškėjo mokymų kokybės problemos, o tai 
darė neigiamą įtaką mokymų veiksmingumui.

Žinių padidėjimas. Vertinant žinių padidėjimo lygį tiek mokymo dalyvių, tiek mokyklų, kurių mokytojai dalyvavo 
mokymuose, vadovybės buvo paprašyta įvertinti žinių padidėjimą po dalyvavimo mokymuose. Mokymų dalyvių ir 
vadovybės vertinimo tendencijos sutampa – IKT mokymai buvo įvertinti geriau nei BMT mokymai. Net apie 43 proc. 
BMT mokymų dalyvių žinių padidėjimą po dalyvavimo mokymuose vertina žemiau nei vidutiniškai . Tokį įvertinimą 
galėjo lemti anksčiau įvardytos BMT mokymų įgyvendinimo problemos ir dideli dalyvių lūkesčiai (tikėjosi, kad jiems 
bus siūlomi problemų sprendimai, tačiau turėjo patys nustatyti problemas ir jas spręsti). Taip pat tokiam vertinimui 
galėjo turėti įtakos pats mokymų pobūdis. BMT mokymais buvo siekiama ugdyti  itin „minkštuosius“ gebėjimus,  
spręsti ir nustatyti problemas, o tai atrodo visiems savaime suprantama ir žinoma.  

19 paveikslas. Žinių padidėjimo vertinimas po dalyvavimo mokymuose – mokymo dalyvių ir mokyklų 
vadovybės vertinimai mokymuose – mokymo dalyvių ir mokyklų vadovybės vertinimai 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių ir mokyklų vadovybės apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Vertinant žinių padidėjimą svarbu pabrėžti, kad įgyvendinant IKT projektą vertinamas švietimo konsultantų 
žinių padidėjimo lygis. Atlikus švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui rengimo rezultatų 
įvertinimą ir parengus išvadas dėl švietimo konsultantų kvalifikacijos suteikimo konsultantų rengimo 
mokymuose dalyvavusiems pedagogams, bus vykdomos naujai parengtų švietimo konsultantų sertifikavimo 
procedūros. Kadangi projekto mokymai nėra pasibaigę, negalima įvertinti, kuri dalis dalyvavusiųjų buvo 
sėkmingai sertifikuoti.  



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 68 iš 175

65%

90%

78%

26%

9%

18%

6%

0% 50% 100%

BMT

IKT

Vidurkis

Ar pritaikėte mokymų metu įgytas 
žinias, įgūdžius praktikoje? (dalyvių 

vertinimas)

Taip
Ne, bet tikrai pritaikysiu ateityje
Ne ir, manau, nepritaikysiu ateityje

Įgyvendinant IKT projektą žinių padidėjimo vertinimo testai galėtų būti taikomi ir kitoms grupėms. Kadangi 
atliekamos praktinės užduotys, taikomi nuotolinio mokymo kursai, galėtų būti parengti testai dalyviams, 
leidžiantys įvertinti, kaip dalyvis įsisavino žinias. Ši informacija padėtų tobulinti mokymo programą.  

Kaip jau minėta, po kiekvienų IKT projektų renkami dalyvių atsiliepimai. BMT projekte renkamos refleksijos, 
tad duomenis sunku palyginti su PwC atliktos apklausos rezultatais. PwC atliktos apklausos rezultatai sutampa
su IKT projekto dalyvių vertinimais, kurie renkami iškart po mokymų. Maždaug 79 proc. dalyvių nurodė, kad 
dalyvavimas kompiuterinio raštingumo (edukacinės dalies) mokymuose jiems buvo tikrai naudingas. Didžioji
dalis patobulino savo gebėjimus daugelyje sričių. Taip pat po mokymų pagerėjo dalyvių gebėjimai taikyti naujus 
mokymų metodus, palyginti su gebėjimais prieš mokymus.  

20 paveikslas. Gebėjimai, kuriuos respondentai patys įsivertino kaip gerus ir labai gerus (palyginimas 
mokymų pradžioje ir pabaigoje (N = 234), (proc.) 

Šaltinis: Dr. Albinas Kalvaitis. Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 
komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ veiksmingumo tyrimų 
apžvalga, Vilnius, 2010 m. spalio 15 d.

Žinių pritaikymas praktikoje. Nors dauguma respondentų labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino žinių 
ir įgūdžių panaudojimą praktikoje, tačiau tendencijos išlieka tokios pačios – BMT projekto mokymai prasčiau 
vertinami dėl anksčiau nurodytų priežasčių. Maždaug 90 proc. IKT mokymų respondentų nurodė pritaikę ar 
taikantys žinias praktikoje. Tą patvirtino ir mokyklos vadovybė (96 proc.). BMT mokymų žinias praktiškai jau 
pritaikė apie 65 proc. respondentų, o 26 proc. nurodė, kad pritaikys ateityje.  

21 paveikslas. Mokymų metu įgytų žinių praktinis pritaikymas – mokymo dalyvių ir mokyklų vadovybės  

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu ir mokyklų vadovybės apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Vertinant mokymų poveikį mokykloms galima pasakyti, kad dauguma mokymų dalyvių visiškai sutiko arba 
labiau sutiko, kad mokymai buvo naudinga investicija jų darbovietei. Didžioji dalis mokyklos vadovybės taip pat 
patvirtino, kad pedagogų mokymai buvo naudinga investicija mokyklai tobulinant jos veiklą ir ugdymo kokybę. 

Nors dalyviai prasčiau vertino BMT mokymų atitikimą poreikiams, lūkesčiams ir mokymų kokybę, vis dėlto jų 
komentarai rodo, kad mokymai daliai dalyvių buvo naudingi. 
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 „Kiekviena patirtis yra reikalinga. Kai kurių lektorių mintys, pateikti metodai mane privertė keisti 
savo darbo metodus, požiūrį“.  

 „Be abejo, įgijau nemažai žinių apie besimokančią organizaciją, jos ypatumus ir struktūrą, 
psichologinių organizacijos bruožų. Įgijau planavimo įgūdžių, atradau nemažai įžvalgų, link ko 
turėtų keistis mokykla ir mokytojai, visas mokymo(si) procesas“. 

 „Gautas žinias galiu panaudoti pamokose“, „Vertinu teigiamai, nes sužinojau, kaip galima užmegzti
„tinkliukus“, dar kartą įtvirtinau žinias apie bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo 
įgūdžių formavimą, darbo patirties sklaidos naudą tobulinant ir plėtojant ugdomojo proceso, 
paslaugų teikimo galimybes“. 

 „Ypač naudingas internetinis puslapis www.bmt.smm.lt, dovanota literatūra, paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai“. 

Ypač atkreiptinas dėmesys, kad žinios nebuvo taikomos, nes jos skirtos ne tai tikslinei auditorijai. BMT 
mokymuose dalyvavo ir švietimo pagalbos specialistų. Jie dažnai nurodydavo, kad praktikoje įgytas žinias galės 
naudoti tik mokykloje dirbantys mokytojai. Tad reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į dalyvių atranką ir mokymus 
labiau pritaikyti prie tikslinių grupių poreikių. Akivaizdu, kad daugeliui švietimo priežiūros specialistų šie 
mokymai nebuvo naudingi.

IKT mokymų dalyvių komentarai rodo, kad informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo temos labai 
aktualios, tad mokymai buvo naudingi:

 Kuriu mokamąją medžiagą, naudoju ją pamokose, pasidaliju savo patirtimi su kolegomis. 
 Nemanau, kad turiu ką pasiūlyti. Dabar galvoju apie tai, kaip man pačiai taip turiningai ir įdomiai 

pravesti savo seminarus. Žaviuosi savo lektorėmis. 
 Sėkmės Jums. Jau taikėme individualiai „Mano darbeliai“. 
 Pamokose naudoju IKT, skleidžiu gerąją patirtį kolegoms. Daugiau dėmesio skirti naujausioms 

technologijoms, jų apžvalgai, naujoms programoms, o ne BP aptarimui, pasiekimų vertinimui 
(pasiekimo fiksavimo formoms) ir metodų analizei. 

 Pastebiu, kad po šių mokymų mano pamokos mokiniams tapo įdomesnės, jie tapo labiau motyvuoti. 

Efektyvumas

Vertinant IKT ir BMT projektus efektyvumo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad IKT projekte mokymai yra viena iš 
svarbiausių veiklų – jiems skiriama 51,8 proc. finansavimo, o BMT projekte mokymai yra tik šalutinė veikla – 
jiems skiriama tik 26,7 proc. numatyto finansavimo.

22 paveikslas. „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės projektų išlaidos pagal veiklos pobūdį 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys. 

BMT projekte vieno asmens mokymų kaštai – 1 457 Lt, o tai gerokai mažiau nei IKT projekte. Pastarajame 
vieno dalyvio apmokymų kaštai – 2 549 Lt. Tokia kaštų disproporcija galima dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, 
nors BMT ir IKT projektai įgyvendinami pagal tą pačią ŽIPVP priemonę, skiriasi projektų tikslai, mokymų 
pobūdis, trukmė, paskaitų skaičius, tad atitinkamai skiriasi ir įkainiai. Be to, IKT projekte labai daug dėmesio 
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skiriama mokymų kokybei užtikrinti. Projekto vadovės teigimu, kiekvieniems mokymams vykdomas atskiras 
viešasis pirkimas – būtent dėl šios priežasties prisideda darbo užmokesčio ir kitokie kaštai (žr. 23 pav.). 

23 paveikslas. „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės mokymų išlaidos vienam dalyviui 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys, PwC skaičiavimai. 

Lyginant BMT ir IKT projektus kaštų-naudos santykio atžvilgiu pažymėtina, kad didesni IKT projekto mokymų 
kaštai vienam dalyviui galimai lemia ir didesnę mokymų naudą. Remiantis vykdytos apklausos duomenimis, 
IKT projekto dalyviai geriau vertino mokymus pagal visus nagrinėtus kriterijus – geriau įvertinta ir mokymų 
kokybė, ir jų reikalingumas, ir atitiktis poreikiams, ir mokymuose įgytų žinių, įgūdžių panaudojimas praktikoje 
(žr. 24 pav.).

24 paveikslas. „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės projektų kaštų-naudos palyginimas 

Šaltinis: Mokymų dalyvių apklausos duomenys, PwC skaičiavimai. 

Vertinant BMT projektą pagal išlaidų kategorijas atkreiptinas dėmesys, kad jame labai daug lėšų skiriama 
įvairioms analizėms, vertinimams atlikti, programoms sukurti: BMT modelio kūrimo programos septynių 
problemų sprendimo modelių analizės atlikimas (30 000 Lt), BMT modelio kūrimo programos 42 mokyklų 
veiklos įsivertinimo analizė ir išvados (30 000 Lt), BMT1 – tinklų kūrimo vietose bandomosios programos 
sukūrimas (679 950 Lt), BMT modelio kūrimo programos koregavimas ir galutinės BMT programos pirmos 
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dalies sukūrimas (131 000 Lt), BMT mokyklų įsivertinimo kriterijų sukūrimas (42 000 Lt), BMT mokyklų 
vertinimo kriterijų sukūrimas (42 000 Lt), BMT mokyklų tyrimo atlikimas (144 000 Lt), BMT metodinių 
rekomendacijų parengimas (151 200 Lt), BMT mokyklų patirties darbo sąsiuvinio parengimas (100 800 Lt). 
Minėtoms veikloms projekte iš viso numatyta skirti apie 1,35 mln. Lt arba 42 proc. viso projekto biudžeto. Mūsų 
vertinimu, tai pernelyg didelė lėšų dalis dėl kelių priežasčių. Pirma, sudėtinga įvertinti jų poreikį ir pagrįstumą, 
nes kiekviena analizė, vertinimas, tyrimas yra unikalus produktas, kuriam gali būti skiriamas skirtingas 
eksperto darbo valandų skaičius. Antra, tai pasyvios pedagogų kompetencijos kėlimo priemonės. Didesnę lėšų 
dalį investuojant į tiesiogines kompetencijos kėlimo priemones, tokias kaip mokymai (kurie BMT projekto 
biudžete sudaro tik 26,7 proc.), galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. 

Be to, projekto biudžete dar papildomai numatyta skirti 155 500 Lt minėtų analizių, vertinimų, tyrimų 
ekspertiniam vertinimui. Pastaroji projekto veikla, mūsų manymu, yra perteklinė, tad jai skirtos lėšos galėtų 
būti panaudotos kitoms veikloms. Analizės ir programos turėtų būti atliekamos, sukuriamos atitinkamos srities 
ekspertų, kurie galėtų užtikrinti kokybę jau pirmajame jų atlikimo etape.  

Vertinant IKT projektą pagal išlaidų kategorijas pastebėtina, kad jame taip pat atliekami tyrimai, rengiamos 
inovatyvios mokymo ir metodinės priemonės, tačiau daug daugiau dėmesio skiriama šių priemonių diegimui ir 
tiesioginiam pedagogų kvalifikacijos kėlimui. Tai galėtų būti gerosios praktikos pavyzdys, taikytinas 
analizuojamam BMT projektui. IKT projekte tyrimams skiriama vos 5,5 proc. visų projekto lėšų, inovatyvių 
mokymo ir metodinių priemonių rengimui – 20,7 proc. lėšų, o tiesioginiam pedagogų kvalifikacijos kėlimui, kas 
yra pagrindinis priemonės tikslas, skiriama daugiau kaip pusė projekto biudžeto. Be to, akivaizdu, kad projekto 
vykdytojai ieško kuo veiksmingesnių veiklos alternatyvų – dalis mokymų vykdomi virtualioje aplinkoje.
Negalima būtų vienareikšmiškai teigti, kad nuotoliniai mokymai tikrai duos geresnių rezultatų, tačiau būtina 
išanalizuoti ir išbandyti tokias galimybes siekiant efektyvesnio lėšų panaudojimo. 

Nagrinėjama priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimas“ pagal savo tikslus, veiklas ir numatytus pasiekti rezultatus iš dalies siejasi
su Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos „Profesinio švietimo ir bendrojo išsilavinimo 
įgūdžių vystymo“ priemone. Pagal Lietuvos ŽIPVP numatyta apmokyti 19 297 asmenis, priemonės kaštai 
vienam asmeniui – 5 027 Lt, o pagal analogišką Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos 
priemonę numatyta apmokyti 25 000 asmenis, kaštai vienam asmeniui – apie 7 182 Lt. Darant prielaidą, kad 
projekto dalyvis gauna tokią pačią naudą, galima būtų teigti, jog Lietuvoje vykdomi mokymai yra efektyvesni 
nei kaimyninėje valstybėje.

Apibendrinimas

Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių poreikius?

Priemonė įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu. Priemonės remiamos veiklos ir projektai skirti 
įgyvendinti švietimo programas, kuriomis siekiama reformų švietimo srityje. Taigi pagal priemonę 
įgyvendinami projektai skirti siekti valstybės strateginių tikslų įgyvendinimo. Taip pat siekiama kurti ilgalaikį 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį: dalis pagal priemonę įgyvendinamų projektų buvo skirti kurti ir 
išbandyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelius. Greta mokymų buvo kuriamos ir kvalifikacijos 
tobulinimo programos, metodinės priemonės ir pan., kuriomis siekiama užtikrinti ilgalaikį poveikį.  

Plačiau analizuojami du pagal priemonę įgyvendinami projektai, kurių mokymų veiklos atliekant šį vertinimą 
jau buvo įsibėgėjusios. PwC atliktos apklausos duomenimis, dauguma respondentų, dalyvavusių IKT ir BMT 
mokymuose, ir mokyklų vadovai nurodė, kad mokymai jiems buvo reikalingi. Vis dėlto kiek prasčiau buvo 
įvertinti BMT projekto mokymai. Tokį vertinimą galėjo lemti mokymų pobūdis ir taikomas metodas. BMT 
projekte buvo ugdomi „minkštieji“ gebėjimai,  siekiant mokyti patiems nustatyti ir spręsti mokyklų problemas, 
skatinant bendradarbiauti ir kurti tinklus. Be to, BMT mokymuose buvo reikalingas aktyvus savarankiškas
dalyvių įsitraukimas, taikomi ugdymo (angl. coaching) elementai – dalyviai skatinti patys nustatyti ir spręsti 
problemas. Toks metodas galbūt nevisiškai atitiko dalyvių lūkesčius, nes jie norėjo konkrečių pasiūlymų ir 
sprendimų.  
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Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas mokymo priemones, 
programas, mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas prielaidas mokymų tikslams pasiekti? 

Vertinant dalyvių pasitenkinimą mokymais svarbu pažymėti, kad jie buvo patenkinti IKT mokymais, o BMT 
mokymai, kurie pasižymėjo kokybiniais trūkumais, vertinti prasčiau. Net apie 40 proc. dalyvių liko tik 
vidutiniškai patenkinti arba nepatenkinti BMT projekto mokymais. Įgyvendinant BMT projektą akivaizdžiai 
kyla sunkumų: mokymo organizavimo nesklandumai, lektorių kompetencija ir pan. Akivaizdu, kad mokymų 
kokybės problemos turi įtakos ir mokymų veiksmingumui.  

Susiduriama su situacija, kad rinkoje nėra kompetentingų ir patyrusių ekspertų, galinčių teikti konkrečiai sričiai 
pritaikytas paslaugas. Esminis veiksnys, lemiantis kokybiškų paslaugų įsigijimą, yra mokymo paslaugų rinkoje 
esanti kompetentingų lektorių pasiūla bei tinkamai parengtų  pirkimo dokumentų visuma: reikalavimai tiekėjui 
ir ekspertams, techninės užduoties detalumas, ekonominio naudingumo principo taikymas, nes jis leidžia 
įvertinti kokybines pasiūlymo charakteristikas. Taip pat svarbus veiksnys – projekto valdymo grupės patirtis 
įsigyjant paslaugas ir įsitraukimas kontroliuojant mokymo paslaugų kokybę, užsakovo ir paslaugų teikėjo 
bendradarbiavimas vykdant mokymus.

Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie tikslinių grupių kvalifikacijos 
kėlimo, užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis 
priemonėmis? 

Vertinant mokymo rezultatų pasiekimą svarbu išnagrinėti įtaką darančius veiksnius. Vienas iš svarbių 
elementų – dalyvių atranka. Abiejų projektų atveju buvo atliekamas mokymų dalyvių motyvacijos vertinimas. 
IKT projekte dalyvių atrankos procedūros ir atrankos kriterijai buvo aprašyta paraiškoje, o BMT projekto 
paraiškoje nebuvo nurodoma, kaip bus atrenkami dalyviai, atrankos kriterijai nustatyti jau vykdant projektą.  

Kitas svarbus elementas – mokymų kokybė. Kaip jau minėta, BMT projekto mokymai susidūrė su įvairiais 
sunkumais, darančiais įtaką mokymų kokybei, todėl abejotinas ir BMT mokymų poveikis. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į dalyvių komentarus, reikėtų pažymėti, kad daliai dalyvių BMT mokymai buvo naudingi, juose 
įgytas žinias jie stengiasi taikyti praktiškai. IKT mokymai įvertinti geriau nei BMT mokymai. Tokį įvertinimą 
lėmė anksčiau įvardytos BMT mokymų įgyvendinimo problemos ir dideli dalyvių lūkesčiais (tikėjosi, kad jiems 
bus siūlomi problemų sprendimai, o patys turėjo nustatyti ir spręsti problemas).  

Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra / bus realiai pritaikomos ir panaudojamos? 

Kadangi abu projektai yra tęstiniai, vertinant pasiektus rezultatus, tikslinga išanalizuoti, kaip pasiteisino 
panašūs pradiniai projektai. Abu projektai ir jų nauda buvo įvertinti teigiamai. Žinios buvo panaudotos 
praktikoje ir padėjo gerinti mokinių ugdymo kokybę.  

Vertinant šio laikotarpio rezultatus galima pasakyti, kad dalyviai labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino
žinių, įgūdžių panaudojimą praktikoje. Tačiau tendencijos tokios pačios – BMT projekto mokymai vertinami 
prasčiau dėl anksčiau nurodytų priežasčių. Apie 90 proc. IKT mokymų respondentų nurodė pritaikę ar 
taikantys žinias praktikoje. Tą patvirtino ir mokyklos vadovybė (96 proc.). BMT mokymų žinias praktiškai jau 
pritaikė apie 65 proc. respondentų, o 26 proc. nurodė, kad pritaikys ateityje.  Nors dalyviai prasčiau vertino 
BMT mokymų atitikimą poreikiams, lūkesčiams bei mokymų kokybę, vis dėlto jų komentarai rodo, kad 
mokymai daliai dalyvių buvo naudingi ir naudojami ugdymo veikloje.  

Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis? 

Lyginant BMT ir IKT projektus kaštų-naudos santykio atžvilgiu pažymėtina, kad didesni IKT projekto mokymų 
kaštai vienam dalyviui lemia ir didesnę mokymų naudą. BMT projekte vieno asmens mokymų kaštai – 1 457 Lt, 
tai yra gerokai mažiau nei IKT projekte. Pastarajame vieno dalyvio apmokymų kaštai – 2 549 Lt. Remiantis 
vykdytos apklausos duomenimis, IKT projekto dalyviai geriau vertino mokymus pagal visus nagrinėtus 
kriterijus – geriau buvo įvertinta ir mokymų kokybė, ir jų reikalingumas, ir atitiktis poreikiams, ir mokymuose 
įgytų žinių bei įgūdžių panaudojimas praktikoje. 

Analizuojant BMT ir IKT projektų biudžetus atkreiptinas dėmesys, kad BMT projekte itin daug lėšų skiriama 
įvairaus pobūdžio analizėms, vertinimams, tyrimams. Mūsų vertinimu, tai pasyvios kompetencijos kėlimo 
priemonės. Didesnę lėšų dalį investuojant į tiesiogines kompetencijos kėlimo priemones, tokias kaip mokymai, 
galima būtų pasiekti geresnių rezultatų.  
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PRIEMONĖ „VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo 
duomenų bazės, e. dokumentai)“ 

Atitiktis poreikiams

ŽIPVP buvo nustatyta, kad siekiant efektyvesnės MTTP veiklos viešajame ir platesnės MTTP veiklos privačiame 
sektoriuose, reikalinga gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę šioje tikslinėje grupėje (doktorantai, mokslininkai, 
kiti tyrėjai). ŽIPVP nustatė, kad tyrėjams trūksta ne tik šiuolaikiškų atitinkamos srities, bet ir horizontaliųjų 
gebėjimų. Menka, pasenusi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė bei mažai su verslo ir 
visuomenės poreikiais derinamos studijų programos lemia ne itin kokybišką tyrėjų parengimą, neužtikrina 
mokslinių tyrimų kokybės, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimo. Lietuvoje planuojama stiprinti 
doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų tiek atitinkamos srities, tiek horizontaliąsias kompetencijas.  

Vienas iš rodiklių, atspindinčių mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją, – mokslinių publikacijų skaičius. Lietuva 
gerokai atsilieka nuo ES vidurkio. 2003 m. duomenimis, Lietuvos mokslinės publikacijos 1 mln. gyventojų siekė 
165 vnt., o ES vidurkis buvo 639 vnt., t. y. beveik keturis kartus didesnis. ŽIPVP iškeltas tikslas iki 2013 m.
pasiekti 400 vnt. mokslinių publikacijų 1 mln. gyventojų lygį (242 vnt. 2004 m.).  

ŽIPVP mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijai kelti yra įgyvendinama keletas priemonių, pasižyminčių 
skirtingais kvalifikacijos tobulinimo būdais: didinama prieiga prie mokslo duomenų bazių, remiamos 
mokslininkų stažuotės, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, studentų praktika ir daugelis kitų iniciatyvų. 

Analizuojama priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas
(mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ prisideda prie trečiojo ŽIPVP prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ pirmojo uždavinio įgyvendinimo – tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją ir 
kompetenciją. Šios priemonės tikslas yra tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją pagal 
atitinkamos srities ir horizontalius poreikius, užtikrinant prieigą prie periodinių ir kitų mokslo leidinių 
duomenų bazių.  

Duomenų bazės buvo prenumeruojamos ir anksčiau ŠMM lėšomis, tačiau gerokai mažesne apimtimi, tad 
prieinamumas prie duomenų bazių nebuvo pakankamas. Lietuvoje daugiausia mokslinės informacijos sutelkta 
aukštojo mokslo įstaigų, mokslų institutų bibliotekose, tačiau dėl lėšų stokos tyrėjams prieinama nuo 0,1 iki 
20 proc. atskirų leidėjų mokslinių žurnalų. Dažnai tyrėjai gali susipažinti tik su santraukomis. Taigi 

prieinamumas prie publikacijų nėra pakankamas. 

ES parama sudaro išskirtinę galimybę sudaryti prieigą prie 
didesnio skaičiaus pasaulinio lygio mokslo duomenų 
bazių45. Pagal šiuo metu įgyvendinamą eMoDB projektą 
planuojama užprenumeruoti  viso 88 duomenų bazes, iš 
kurių 60 pagal šiuo metu įgyvendinamą eMoDB projektą, 
likusias planuojama užprenumeruoti vykdant antrąjį etapą. 
EK komisija taip pat yra pateikusi išvadas dėl mokslinės 
informacijos prieigos, sklaidos ir išsaugojimo
skaitmeniniame amžiuje. Ji pabrėžė, kad mokslo 
informacijos – publikacijų ir duomenų – sklaida ir 

45
PwC atliktas interviu su eMoDB projekto vadove.

Prieiga prie mokslo duomenų šaltinių 
reikalinga norint užtikrinti tyrimų 
plėtrą ir inovacijas (EK išvada).
Tačiau siekiant rezultatų būtina 
nuolat užtikrinti prieigą prie duomenų 
bazių, tam reikalingas finansavimo 
tęstinumas. Šiuo metu analogiški 
duomenų bazių prenumeratos mastai 
be ES paramos sunkiai tikėtini. 
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prieinamumas yra esminė prielaida tyrimų plėtrai ir inovacijoms ES. Pranešime buvo nurodoma ES šalims 
narėms, kiek įmanoma, užtikrinti mokslinės informacijos prieinamumą tyrėjams ir studentams. Taigi duomenų 
bazių plėtra reikalinga ir tinkama priemonė siekiant aukštesnės mokslo kokybės.  

Tačiau pažymėtina, kad siekiant ilgalaikio efekto labai svarbu tęstinumas – ir toliau užtikrinti duomenų 
kaupimą, prieigą prie elektroninių duomenų šaltinių. ES parama sudaro išskirtines galimybes prenumeruoti 
duomenų bazes, nes bazių prenumeratos įkainiai yra dideli. Tačiau vis dėlto lieka neaiškus tolesnis duomenų 
bazių prenumeratos finansavimo šaltinis, kai neliks ES paramos. Universitetai turėtų tapti pajėgūs finansuoti 
bazių prenumeratą, tačiau tokia galimybė bent artimiausiu metu tikriausiai sunkiai įgyvendinama. Tad kyla 
klausimas dėl rezultatų tvarumo.  

Pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas (mokslo duomenų 
bazės, e. dokumentai)“ šiuo metu įgyvendinami trys projektai. Jie detaliau apibūdinami pateikiamoje lentelėje 
(9 lent.). Didžioji dalis šių projektų lėšų yra skirta duomenų bazių prenumeratai ir plėtrai, o mokymų veikloms 
tenka nedidelė biudžetų dalis. Pavyzdžiui, „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas 
Lietuvai“ (toliau – eMoDB projektas) projekte didžioji dalis išlaidų numatyta duomenų bazėms prenumeruoti, 
archyvams įsigyti, programinės įrangos licencijoms, o mokymams ir mokymo moduliams parengti numatyta 
skirti apie 300 tūkst. Lt. Tad mokymai atlieka daugiau duomenų bazių viešinimo funkciją.  

9 lentelė. Pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas (mokslo 
duomenų bazės, e. dokumentai)“ įgyvendinami projektai 

Projektas Projektui skirtas
finansavimas, Lt / iš jo
ES dalis, Lt

 Mokymų aprašymas 

eMoDB.LT:
Elektroninių mokslo 
duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai 

30 000 000 / 25 500 000

Mokymams ir medžiagai
parengti iš viso apie

300 tūkst. Lt)

Mokymų tikslas – išmokyti naudotis elektroniniais mokslo 
informacijos šaltiniais. Tikslinė grupė: mokslininkai ir kiti tyrėjai, 
bibliotekininkai, studentai (magistrantai ir doktorantai).

Mokymai studentams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams trunka 8 
akademines valandas, o mokymai bibliotekininkams, duomenų 
bazių administratoriams trunka 20 akademinių valandų. 

„Lituanistika“ 4 225 155 / 3 591 381

Mokymams numatyta apie
37 tūkst. Lt 

„Lituanistikos“ projekte buvo vykdomi mokymai šiomis temomis:
kokybiniai socialinių ir humanitarinių darbų požymiai, mokslinių 
darbų žanrai, jų požymiai, socialinių ir humanitarinių mokslų 
duomenų bazės ir duomenų bazė „Lituanistika“.  

Iš viso planuota išmokyti 160 mokslininkų ir 13o studentų.  

Pranešimai trunka 8 akademines valandas.

Lietuvos HSM
duomenų archyvo 
(LiDA) plėtra 

1 784 826 / 1 517 102 Lt

Mokymams, mokymo
medžiagai parengti,

publikavimui,
talpinimui skirta apie

248 tūkst. Lt 

LiDA projekte įgyvendinami mokymai daugiausiai apima 
kokybinių ir kiekybinių metodų taikymą vykdant HSM tyrimus.  

Mokymų trukmė – 8 akademinės valandos. 

IŠ VISO 36 009 981 / 30 608 483 Lt

Šaltinis: ES barometras.

Dalyvių poreikiai, atranka, motyvacija  

PwC atliktos apklausos duomenimis, dauguma respondentų nurodė, kad mokymai jiems buvo reikalingi, ir 
teigiamai vertino mokymų atitiktį jų poreikiams ir lūkesčiams. Šie tiek prasčiau buvo vertinami „Lituanistikos“ 
projekto mokymai. Dalyvių komentarai atskleidžia, kad ateityje juos taip pat domintų panašūs mokymai. Toliau 
pateikiama komentarų pavyzdžiu, kokių mokymo metodų dalyviai pageidautų ateityje.  
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Mokymo poreikiui nustatyti buvo taikoma įvairi praktika: atliekami poreikio nustatymo tyrimai, remiamasi 
anksčiau atliktų galimybių studijų rezultatais, diskusijų mokslo bendruomenėje rezultatais ir pan. Pavyzdžiui, 
eMoDB mokymai parengti remiantis atlikto „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo 
informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinį tyrimo“, kurio tikslas buvo ištirti ir 
įvertinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais spragas 
bei konkrečių kompetencijų trūkumus, rezultatais. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus parengti mokymo moduliai, 
parinktos tikslinės grupės, prie poreikių priderinta mokymo trukmė ir tvarkaraštis. „Lituanistikos“ projekto 
vykdytojai apklausos neatliko (nors buvo atlikta „Lituanistikos“ duomenų bazės kūrimo galimybių studija). Jie 
teigia gerai žinantys poreikius, nes mokslo bendruomenė yra nedidelė ir poreikiai gerai žinomi.  

Kitas rodiklis, kad tokio pobūdžio mokymai vis dėlto buvo reikalingi, – dalyvių aktyvumas dalyvaujant 
mokymuose. Anot eMoDB mokymų projektų vadovės, susidomėjimas naudojimosi elektoriniais šaltiniais 
mokymais buvo didelis, užsiregistruodavo daugiau dalyvių nei būdavo laisvų vietų, buvo didinamos grupės. 
Atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus (užimtumas, paskaitų vedimas), eMoDB mokymai vyksta dvi dienas,  
trukmė – po pusę dienos. Toks mokymų išdėstymas nesudaro papildomų kaštų, nes mokymai vyksta mokslo 
įstaigų patalpose.  Tačiau esama ir tam tikrų lankomumo problemų – auditorija (mokslininkai, tyrėjai) yra labai 
užimta, nespėjama lanksčiai reaguoti į besikeičiančius jų poreikius. Pirminiame projekte buvo numatyta, kad 
bus vykdomi 40 val. mokymai, tačiau galiausiai patvirtinti 8 val. mokymai. Atsižvelgiant į dalyvių išsilavinimą, 
gebėjimą mokytis savarankiškai ir didelį užimtumą, galėtų būti taikomi e. mokymai. Anot projekto vadovės, 
tokia iniciatyva buvo svarstoma, tačiau įvertinus dalyvių amžių (didelis mokslinio personalo amžiaus vidurkis) 
nuspręsta, kad tokia priemonė ne visai pasiteisintų. 

Vertinant dalyvių atranką nebuvo taikoma jokių papildomų atrankos kriterijų, išskyrus priklausymą tikslinei 
grupei (mokslininkas, kitas tyrėjas, bibliotekininkas, studentas). Tačiau, atsižvelgiant į didelį pageidaujančiųjų 
dalyvauti mokymuose kiekį, į mokymus buvo priimami anksčiausiai užsiregistravusieji. Vis dėlto pastebima, 
kad mokymuose dalyvauja ir ne visai tikslinei grupei priklausantys dalyviai – dėl didelio užimtumo mokslo 
bendruomenės atstovai į mokymus kartais deleguoja asistentus, administratorius, sekretores.  
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Mokymų įgyvendinimas 

Mokymo paslaugų teikėjai 

Atsižvelgiant į mokymų programą ir tikslinės grupės pažangumo lygį, mokymo paslaugų teikimą turėjo 
užtikrinti labai aukštos kompetencijos lektoriai. Anot projektų vadovų, rinkoje mažai tokio aukšto lygio 
specialistų, jie užimti, tačiau vis dėlto pavyko pritraukti geriausius savo srities specialistus. „Lituanistikos“ 
projekto mokymus vedė mokslinius laipsnius (doc., habil. dr.) turintys ekspertai. Įgyvendinant „Lituanistikos“ 
ir eMoDB projektų mokymus, buvo vykdomi supaprastinti atviri konkursai, o tiekėjai atrenkami taikant 
mažiausios kainos principą.  

Mokymo paslaugas vienu atveju teikė įmonė, kitu atveju – fizinių asmenų grupė. Tačiau pastebėta, kad įmonė, 
teikusi paslaugas, buvo įsteigta 2009 m. kovo mėn., o paslaugų pirkimo konkursas įvyko 2009 m. 
rugpjūčio mėn. Taigi paslaugas teikė „jaunos“ įmonės.  

Mokymų kokybės užtikrinimas 

Mokymų kokybė buvo užtikrinama įvairiai: eMoDB projekte pasibaigus mokymams buvo renkamos dalyvių 
atsiliepimų anketos, o „Lituanistikos“ projekte po mokymų rašytiniai atsiliepimai nėra renkami, grįžtamasis 
ryšys gaunamas diskutuojant. Vis dėlto „Lituanistikos“ projekto, kurio metu nebuvo renkami dalyvių 
atsiliepimai iškart po mokymų, įvertinimas buvo kiek prastesnis. Taip pat pastebėta, kad dalyvių nuomonės 
surinkimo procesas galėtų būti veiksmingesnis, tarkime, galėtų būti naudojami elektroniniai apklausos įrankiai. 
Jie leistų daugiau laiko skirti duomenims analizuoti ir mokymams tobulinti,  išvengiant duomenų suvedimo 
laiko sąnaudų.  

Mokymų kokybė 

Kaip minėta, anot projektų vadovų, pavyko surinkti kompetentingus lektorius. Tai įrodo ir respondentų labai 
gerai vertinama mokymų kokybė. Dauguma respondentų liko patenkinti arba labai patenkinti mokymais.  

25 paveikslas. Dalyvių pasitenkinimas mokymais – mokymo dalyvių vertinimas 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Dauguma respondentų labai gerai arba geriau nei vidutiniškai įvertino ne tik bendrą mokymų kokybę, bet ir 
atskirus elementus: mokymų turinį, jo atitiktį poreikiams, mokymų trukmę, lektorių kompetenciją, mokymo 
metodus, metodinę medžiagą. Iš atskirų mokymų elementų silpniausiai įvertinti „Lituanistikos“ projekto 
mokymai. Didžiausias šio projekto mokymų trūkumas – per mažai praktikos: „siūlyčiau ne tik informuoti ir 
aiškinti bei demonstruoti, kur kas yra (kas tikrai labai svarbu), bet taip pat sujungti su praktiniais
pabandymais“; „organizuoti praktinius užsiėmimus“; „ypač reikšminga būtų aptarti praktines kolizijas“, 
„daugiau praktikos, mažiau kalbų“, „buvo neblogai įvardyta esama padėtis, bet mažai svarstyta, ką daryti, 
kad padėtis keistųsi.“ 
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26 paveikslas. Mokymų kokybės įvertinimas – mokymo dalyvių vertinimas 

*5 – labai gerai; 4 – geriau nei vidutiniškai; 3 – vidutiniškai; 2 – blogiau nei vidutiniškai; 1 – blogai.

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Nors eMoDB mokymai vertinami teigiamai ir mokymų programa parengta pagal atliktą mokymų poreikio 
nustatymo tyrimą, iš dalyvių komentarų matyti, kad yra ką tobulinti:

 Mokymai turėtų būti dar labiau specializuojami pagal mokslo kryptis. 
 Reikėtų organizuoti mokymus pagal interesų grupes atskirai. 
 Labiau diferencijuoti mokymus pagal mokslo šakas.
 Privalėjome išklausyti net ir tokias temas (tiksliųjų mokslų, medicinos), kurios neatitiko mūsų 

pakraipos (socialinių mokslų). Negalėjome pasirinkti, deja. Man asmeniškai tos kelios valandos buvo 
sugaištos veltui. Tačiau įvadinės paskaitos, aktualios temos ir pratybos praėjo sklandžiai. 
Džiaugiuosi, kad dalyvavau!

 Per didelis krūvis, per daug informacijos, kad nereikėtų skubėti, kad suspėti. 
 Mano nuomone, arba mokymų trukmė turėjo būti ilgesnė, arba mokymų apimtis – mažesnė. 
 Tik mokymai galėjo vykti ne tris dienas, bet, pvz., keturias, po mažiau valandų. 
 Dėstyti daugiau valandų, nes per trumpą laiką pateikiama labai daug informacijos, kurios 

neįmanoma kokybiškai iškart įsisavinti; tenka pastudijuoti dar namie papildomai. 
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Mokymų rezultatai 

Vertinant priemonės stebėsenos rodiklius pažymėtina, kad dauguma jų matuoja tik mokymų dalyvių skaičių, 
taigi neparodo gilesnių mokymo rezultatų ir tikslų pasiekimo lygio keliant mokslininkų kvalifikaciją, gerinant 
mokslo darbų kokybę. Tačiau projektai dar įgyvendinami, mokymai dar net neįpusėję – išmokyta tik 
16,80 proc. sutartyse suplanuotų mokslininkų ir tik 17 proc. suplanuotų studentų. Vis dėlto tai tarpiniai šiuo 
metu įgyvendinamų projektų rezultatai, o kai kurie suplanuoti pagal priemonę įgyvendinti projektai dar 
neprasidėję.  

10 lentelė. Priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Rodiklis
Suplanuota
priemonės 

lygiu

Suplanuota
pagal

pasirašytas
sutartis

Pasiekta
(SFMIS

informacija,
atnaujinta

2010-10-23)

Pasiekimas
lyginant su
suplanuota

priemonės lygiu 
/ sutartyje

sukaupta mokslo publikacijų elektroninių 
dokumentų

2,700 6,500 6,779 240,74 %/104,29 %

užprenumeruotos duomenų bazės 88 60 57 64,77 %/95 %

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), 
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 
programas

1,900 1,065 179 9,42 %/16,80 %

studentai, kurie mokėsi pagal neformaliojo 
švietimo programas

1,000 490 84 8,40 %/17,14 %

mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), 
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo 
programas bei gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis

85 % 85,07 % 40,22 % –

studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo 
švietimo programas ir gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo pažymėjimus, 
dalis

85 % 85,31 % 78,57 % –

Šaltinis: SFMIS, informacija atnaujinta 2010 m. spalio 18 d.

Dalyvių pasitenkinimas mokymais. Kaip minėta, dauguma respondentų liko labai patenkinti arba patenkinti 
teikiamais mokymais. Nors rinkoje labai mažai savo srities ekspertų, kurie galėtų vesti mokymus tokiai 
pažangiai auditorijai, pavyko pritraukti geriausius specialistus. Mokymus vedė mokslinį laipsnį turintys 
asmenys. Kiek prasčiau vertinti „Lituanistikos“ projekto mokymai (daugiausia dėl to, kad dalyviai norėjo 
daugiau praktinio pritaikymo pavyzdžių).   

Žinių padidėjimas. Žinių padidėjimas ar praktinis panaudojimas, vertinant pagal priemonę įgyvendinamus 
projektus, yra sąlyginis, nes mokymai buvo trumpalaikiai – truko vos vieną dieną, todėl jų poveikį vertinti 
sudėtinga. Vertinant žinių padidėjimą, sunku būtų tikėtis, kad vienos dienos mokymai tokiai išsilavinusiai 
auditorijai turėtų didelį poveikį ir būtų galima nustatyti būtent šių mokymų poveikį gerinant mokslo darbų 
kokybę. Šiuo atžvilgiu mokymai buvo daugiau informavimo, viešinimo veikla apie galimybes naudotis duomenų 
bazėmis. Ši veikla labai svarbi didinant žinomumą apie galimybes naudotis bazėmis.  

Kitos projektų veiklos – duomenų bazių plėtros – įtaka keliant mokslininkų kvalifikaciją ir mokslo darbų 
kokybę taip pat neabejotinai svarbi. Remiantis EK išvada, mokslo duomenų sklaidos ir prieigos užtikrinimas – 
labai svarbus elementas siekiant aukštesnės mokslo kokybės. Projektų metu dalyviams buvo sudaroma 
galimybė plačiau naudotis mokslo duomenų bazėmis, skelbti savo darbus.  
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Vis dėlto įvertinus žinių padidėjimo lygį po dalyvavimo šių projektų mokymuose galima pasakyti, kad 
respondentų nuomonė nebuvo vienareikšmiška. Apie 54 proc. „Lituanistikos“ projekto mokymų, apie 38 proc. 
eMoDB ir apie 40 proc. LiDA mokymų respondentų nurodė žemiau nei vidutiniškai vertinantys žinių 
padidėjimo lygį. Tokį vertinimą galėjo lemti pati tikslinė grupė – ji labai išsilavinusi, tad daugelis dalykų 
mokymų dalyviams buvo žinomi. 

Žinių pritaikymas praktikoje. Kaip minėta, sudėtinga įvertinti šių trumpalaikių mokymų poveikį, praktinį 
pritaikymą ir įtaką tobulinant mokslo darbų kokybę. Gana didelė respondentų dalis nurodė panaudoję mokymų 
metu įgytas žinias praktikoje, taip pat sutiko, kad mokymai naudingi siekiant aukštesnės mokslo kokybės, o 
eMoDB projekto mokymų respondentai (bibliotekininkai) nurodė, sutinkantys arba labiau sutinkantys, kad 
mokymai padidins naudojimąsi mokslo duomenų bazėmis.  

27 paveikslas. Žinių padidėjimo vertinimas po dalyvavimo mokymuose – mokymo dalyvių vertinimas 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn.

Kiti objektyvūs žinių pritaikymo rodikliai galėtų būti naudojimosi duomenų bazėmis padidėjimas ir pagerėjusi 
mokslo darbų kokybė. Prenumeruojamų mokslo duomenų bazės intensyviai naudojamos, tačiau dėl duomenų 
bazių tiekėjų konfidencialumo reikalavimų ataskaitoje negalime pateikti šių rezultatų. 

Įgyvendinant „Lituanistikos“ projektą buvo plečiama duomenų bazė, vykdomas mokslo darbų recenzavimas ir 
ekspertinis vertinimas. Įvertinus „Lituanistikos“ duomenų bazės naudojimo lygį galima pasakyti, kad duomenų 
bazės populiarumas didėjo. 2009 m. bazėje buvo 13,5 tūkst. mokslo darbų iš beveik 18 tūkst. pateiktų 
ekspertuoti. 2010 m. kovo mėn. bazėje buvo įrašyta daugiau kaip 20 tūkst. mokslo darbų. 2007–2010 m. 
duomenimis, apie 78 proc. pateiktų ekspertuoti mokslo darbų buvo pripažinti tinkamais skelbti bazėje 
„Lituanistika“. Geresne kokybe pasižymėjo socialinių mokslų sritis (kokybės indeksas – 84 proc.), prasčiau 
vertinama humanitarinių mokslų sritis (kokybės indeksas – 76 proc.)46. Projekto vadovas taip pat pažymėjo, 
kad duomenų bazės vartojimas išaugo, o pateikiamų publikuoti duomenų bazėje darbų santraukų kokybė 
pagerėjo47.

Siekiant, kad būtų poveikis mokslo darbų kokybės tobulinimui, svarbu tęstinumas. ES parama leido užtikrinti 
prieigą prie tarptautinių mokslo duomenų bazių. Tačiau norint, kad efektas būtų ilgalaikis ir tvarus, prieiga prie 
duomenų bazių turi būti užtikrinama nuolat, o ne epizodiškai. Be to, mokslo darbų kokybės gerėjimą lemia 
daug veiksnių: priėjimo prie mokslo šaltinių užtikrinimas, mokslininko kaip profesijos patrauklumas siekiant 
pritraukti studentus rinktis mokslininko profesiją, galimybės vykti į konferencijas, sąlygos atlikti tyrimus, 
skiriamas finansavimas ir daug kitų veiksnių. Duomenų bazių plėtra yra tik vienas iš elementų siekiant 
aukštesnės mokslo kokybės.  

46 http://www.minfolit.lt/
47 Interviu su projekto „Lituanistika“ vadovu.
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Efektyvumas

Vertinant pagal „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonę vykdomų 
mokymų kaštus ir teikiamą naudą svarbu pažymėti, kad mokymai sudarė nedidelę projektų biudžetų dalį. LiDA 
projekte mokymams skirta 14 proc. visų lėšų, o eMoDB.LT ir „Lituanistikos“ projektuose mokymams teko vos 
1,1 proc. ir 1,4 proc. projektams skirtų lėšų (žr. 28 pav.). Taigi pagal projektus įgyvendinamų mokymų kaštų- 
naudos analizė negali būti siejama su viso projekto ar priemonės rezultatyvumu. 

28 paveikslas. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonės projektų 
išlaidos pagal veiklos pobūdį 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys.  

Tarp nagrinėjamų „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonės projektų 
didžiausi vieno dalyvio apmokymo kaštai yra LiDA projekte. Jie siekia 846 Lt, o eMoDB.LT projekto kaštai
vienam dalyviui – 235 Lt, „Lituanistikos“ projekto – 130 Lt. Šiek tiek didesnius eMoDB.LT projekto mokymų 
kaštus vienam dalyviui lemia ilgalaikio turto įsigijimas, o LiDA projekto kaštai gerokai didesni dėl didelių 
mokomosios medžiagos rengimo ir jos paketų skelbimo LiDA portale kaštų, nors apmokomų asmenų skaičius 
yra palyginti mažas.

29 paveikslas. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonės projektų 
vieno dalyvio mokymo išlaidos

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys, PwC skaičiavimai. 

Mokymų reikalingumą, įgytų žinių panaudojimą praktikoje mokymų dalyviai įvertino labai teigiamai. Tai rodo, 
kad įgyvendinti mokymai buvo naudingi. Vertinant projektų kaštų ir naudos santykį pažymėtina, kad nepaisant 
didelių LiDA projekto mokymų kaštų vienam dalyviui, jų teikiama nauda iš esmės įvertinta labai panašiai kaip 
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ir eMoDB.LT projekto. Remiantis vykdyta mokymų dalyvių apklausa, abiejų projektų dalyviai geriau nei 
vidutiniškai vertino tiek mokymų atitiktį jų poreikiams ir lūkesčiams, tiek mokymuose įgytų įgūdžių 
panaudojimą praktikoje. Be to, eMoDB.LT projekto mokymų dalyviai kai kuriuos mokymų aspektus, tokius kaip 
kokybė, reikalingumas, vertino netgi šiek tiek geriau nei LiDA projekto mokymų dalyviai. „Lituanistikos“ 
projekto mokymų kaštai gerokai mažesni nei kitų dviejų priemonės projektų, bet vis dėlto jų naudą pagal 
įvairius kriterijus dalyviai vertino tik šiek tiek blogiau: vidutinis įvertinimas – 3,7 balo (palyginti su 4,2 balo 
LiDA projekto mokymų naudos įvertinimu ir 4,4 balo eMoDB.LT projekto mokymų naudos įvertinimu) (žr. 30 
pav.).

30 paveikslas. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonės projektų 
kaštų/ naudos palyginimas

Šaltinis: Mokymų dalyvių apklausos duomenys, PwC skaičiavimai. 

Projektų vykdytojai per ekspertinius interviu teigė, kad mokymai iš esmės buvo naudingiausi projektų viešinimo 
atžvilgiu, tad kaip alternatyvą mokymams būtų galima svarstyti viešinimo renginio organizavimą. Tačiau jo įkainiai 
iš esmės būtų labai panašūs ar net didesni nei mokymų organizavimo įkainiai. Remiantis ESFA pateikiamos 
dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir paslaugų kainų rinkos analizės duomenimis, vienos dienos 
viešinimo renginio ar konferencijos organizavimas vidutiniškai kainuoja apie 60–90 Lt per dieną žmogui, o 
eMoDB.LT projekto mokymų mokslininkams dienos kaštai buvo tik 51 Lt, studentų mokymų kaštai – 42 Lt, 
bibliotekininkų – 76 Lt, „Lituanistikos“ projekto kaštai vienam dalyviui buvo 68 Lt. Vadinasi, eMoDB.LT projekto 
mokymų kaštai net mažesni už viešinimo renginio organizavimo kaštus, nes mokymai vykdomi universitetų ar kitų 
mokymų įstaigų patalpose ir investuojama iš esmės tik į mokymo modulių parengimą, lektorių darbą. Tai puikus 
efektyvaus lėšų panaudojimo pavyzdys. 

Apibendrinimas

Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių poreikius?

Atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos padėtį galima daryti išvadą, kad šiandien aktualiausia problema yra nedarbo 
lygio mažinimas, o investicijos į mokslo personalo kvalifikacijos kėlimą, mokslo kokybės gerinimą dabartinėms 
aplinkybėms mažiau svarbu . Tačiau mokslo plėtra yra ilgalaikis ekonominio vystymosi pagrindas, todėl investicijos į 
šią sritį reikalingos norint užtikrinti, kad būtų pasiekti ilgalaikiai vystymosi tikslai.  

ŽIPVP buvo nustatyta, kad tyrėjams trūksta ne tik šiuolaikiškų atitinkamos srities, bet ir horizontaliųjų gebėjimų, 
pagal mokslinių publikacijų skaičių atsiliekama nuo ES vidurkio. ES fondų lėšomis įgyvendinant 1.3. prioritetą taip 
pat remiamos įvairios kitos tyrėjų kompetencijos tobulinimo iniciatyvos. Tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas 
užtikrinant prieigą prie periodinių ir kitų mokslo leidinių duomenų bazių yra viena iš priemonių.  
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Tokia iniciatyva yra tinkama ir reikalinga, nes iki šiol prieiga prie duomenų bazių buvo nepakankama. Dėl lėšų stokos 
tyrėjams prieinama nuo 0,1 iki 20 proc. atskirų leidėjų mokslinių žurnalų. ES parama sudaro unikalią galimybę 
išplėsti prieigą prie pasaulinių mokslo šaltinių. EK komisija savo komunikate taip pat pažymi, kad mokslo 
informacijos – publikacijų ir duomenų – sklaida bei prieinamumas yra esminė prielaida tyrimų plėtrai ir 
inovacijoms. Vis dėlto reikia pažymėti, kad tvarus poveikis bus pasiektas tik tada, jeigu ir toliau bus užtikrinama 
prieiga prie duomenų bazių. Tačiau lieka neaiškus tolesnis duomenų bazių prenumeratos finansavimo šaltinis, kai 
neliks ES paramos.

Pažymėtina, kad mokymų veiklos, įgyvendinant šios priemonės projektus, sudaro nedidelę biudžeto dalį, jie 
trumpalaikiai ir daugiau nukreipti į duomenų bazių viešinimą. Tokio pobūdžio mokymai tikslingi, nes padeda 
užtikrinti didesnį duomenų bazių žinomumą, informacijos sklaidą, pasidalijimą idėjomis, naujovėmis. PwC atliktos
apklausos duomenimis, dauguma respondentų nurodė, kad mokymai jiems buvo reikalingi, o jų komentarai, kokių 
mokymų pageidautų ateityje, rodo , jog panašūs mokymai yra tikslingi. Taip pat poreikį atskleidžia didelis dalyvių 
susidomėjimas ir aktyvumas dalyvaujant mokymuose.  

Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie tikslinių grupių kvalifikacijos kėlimo, 
užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis? 

Šio vertinimo analizės metu mokymai buvo dar tik įpusėję, dar nepradėti įgyvendinti visi pagal priemonę suplanuoti 
projektai. Žinių padidėjimas ar praktinis panaudojimas yra sąlyginis, nes mokymai buvo trumpalaikiai – truko vos 
dieną, todėl sudėtinga vertinti jų poveikį. Be to, mokymai buvo daugiau papildoma veikla, nukreipta į duomenų 
bazių viešinimą, žinomumo didinimą.  

Vis dėlto vertinant žinių padidėjimo lygį po dalyvavimo šių projektų mokymuose respondentų nuomonė nebuvo 
vienareikšmiška – maždaug 44 proc. jų savo žinių padidėjimo lygį vertino žemiau nei vidutiniškai. Tokį vertinimą 
galėjo lemti pati tikslinė grupė – ji labai išsilavinusi (mokslininkai, imli naujovėms auditorija). Taip pat 
nevienareikšmiškai vertinamas ir žinių pritaikymas praktikoje, nors dauguma nurodė taikantys žinias praktikoje.  

Kadangi mokymai buvo vienkartiniai ir daugiau papildoma viešinimo veikla, objektyvus poveikio rodiklis galėtų būti 
mokslo kokybės gerėjimas, naudojimosi duomenų bazėmis didėjimas. Dėl konfidencialumo suvaržymų šio vertinimo 
metu negalėjome išanalizuoti mokslo duomenų bazių vartojimo statistikos, tačiau galima pasakyti, kad 
„Lituanistikos“ bazės vartojimas išaugo, taip pat gerėja bazei tiekiamų mokslo publikacijų kokybė. 

EK taip pat pažymi, kad siekiant didinti mokslo tyrimų plėtros ir inovacijų plėtrą, reikalinga mokslininkams ir 
studentams užtikrinti prieigą prie duomenų šaltinių. Projektų metu dalyviams buvo sudaroma galimybė plačiau 
naudotis mokslo duomenų bazėmis, skelbti savo darbus.  

Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas mokymo priemones, programas, 
mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas prielaidas mokymų tikslams pasiekti? 

Kompetentingi lektoriai – itin svarbu užtikrinant mokymų tokiai išsilavinusiai auditorijai sėkmę. Anot projektų 
vadovų, rinkoje mažai tokio aukšto lygio specialistų, jie labai užimti, tačiau įgyvendinant projektus vis dėlto pavyko 
pritraukti geriausius savo srities specialistus. Dauguma respondentų liko labai patenkinti arba patenkinti teikiamais 
mokymais, kiek prasčiau vertinti „Lituanistikos“ projekto mokymai.  

Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra / bus realiai pritaikomos ir panaudojamos? 

Siekiant ilgalaikio poveikio reikalingas tokių iniciatyvų tęstinumas, t. y. prieigos prie duomenų bazių užtikrinimas ir 
ateityje. Kaip minėta, mokymų poveikį sunku įvertinti, nes jie buvo trumpalaikiai. 

Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis? 

Vertinant pagal „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonę vykdomų mokymų 
kaštus ir teikiamą naudą svarbu pažymėti, kad mokymai iš esmės buvo naudingiausi projektų viešinimo atžvilgiu, tad 
kaip alternatyvą mokymams būtų galima svarstyti viešinimo renginio organizavimą. Tačiau jo įkainiai iš esmės būtų 
labai panašūs ar net didesni nei mokymų organizavimo įkainiai, o mokymų nauda buvo neabejotinai didesnė negu 
viešinimo renginio organizavimas – mokymų dalyviai ne tik sužinojo apie vykdomus projektus, bet taip pat išmoko 
geriau naudotis duomenų bazėmis, įgijo kitokių įgūdžių.
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PRIEMONĖ „VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Atitiktis poreikiams

Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikis ŽIPVP grindžiamas tuo, kad dauguma 
valstybės tarnautojų yra aukštos kvalifikacijos, tačiau valstybės tarnautojų veikla vertinama gana prastai48.
Valstybės tarnautojams ir kitiems valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojams trūksta pagrindinių 
gebėjimų. Vykstant viešųjų paslaugų reformai ypač reikalingos investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Didėjantys 
lūkesčiai ir nauji reikalavimai viešajam administravimui nuolat skatina kelti valstybės tarnautojų kompetenciją. 
Lietuvos pirmininkavimas ES 2013 m. pareikalaus iš valstybės tarnautojų ne tik profesinės kompetencijos 
visose ES politikos srityse, bet ir bendros kompetencijos.

Kvalifikacijos kėlimo poreikis įtvirtintas ir LR valstybės 
tarnybos įstatyme: lėšos valstybės tarnautojų mokymui 
turi sudaryti ne mažiau kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip
5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų 
asignavimų. Labai sumažėjus finansavimui, mažinami 
darbuotojų atlyginimai, darbo vietų skaičius. Per interviu 
institucijų atstovai įvardijo, kad institucijai skirti lėšų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui beveik nėra galimybių. 
Pasikeitus makroekonominei situacijai, ES paramos

lėšos tapo bene vienintelis šaltinis kelti kvalifikaciją. Kai kurioms institucijoms netgi buvo sunku rasti
lėšų nuosavam įnašui. Taigi esant šiandieninei situacijai parama valstybės tarnautojų mokymams yra 
reikalinga, tačiau ES paramos lėšos turi būti naudojamos tikslingai, susiejant institucijos strateginius tikslus su 
reikiamomis kvalifikacijomis joms pasiekti ir įvertinant dabartinių turimų kvalifikacijų bei siekiamų 
kvalifikacijų spragą. Pagrindinis valstybės tarnautojų mokymą reglamentuojantis dokumentas yra Valstybės 
tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija. Joje, remiantis atliktu poreikių nustatymu, nurodomos 
prioritetinės mokymų sritys. Atitinkamai siekiant ugdyti gebėjimus prioritetinėse srityse yra suprogramuota 
keletas priemonių:  „VP1-4.1-VRM-02-V Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės 
etikos srityse“,  „VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
„VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Taip pat
įgyvendinama SADM administruojama priemonė, skirta žmogiškųjų išteklių kvalifikacijai kelti viešajame 
sektoriuje: „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.

Analizuojamos priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 
tikslas yra didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus 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 m.

Priemonei numatyta skirti apie 73 mln. ES lėšų ir 12 mln. kitų piniginių išteklių, iš viso – apie 85 mln. Lt. 
Planuojama išmokyti 20 000 asmenų. Pagal priemonę šiuo metu įgyvendinami 58 projektai. Jų bendra vertė – 
apie 77 mln. Lt., o projektams skirtas finansavimas (ES dalis) – apie 65 mln. Lt. Taigi sukontraktuota apie
89 proc. lėšų.  

48 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

Pasikeitus makroekonominei
situacijai, ES paramos lėšos tapo bene 
vieninteliu šaltiniu kvalifikacijos
kėlimui. Institucijos pripažino, kad 
buvo sudėtinga surasti lėšas 
nuosavam įnašui.
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Kaip jau minėta, įgyvendinant ŽIPVP numatytos 
prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys. Jos nurodytos 
pagrindiniame valstybės tarnautojų mokymą 
reglamentuojančiame dokumente – Valstybės tarnautojų 
mokymo 2007–2010 metų strategijoje. Valstybės 
tarnautojų prioritetinės mokymo kryptys šiek tiek keičiasi. 
Šiuo metu parengtas valstybės tarnautojų mokymo 
strategijos po 2010 m. projektas, kuriame nustatyti nauji
valstybės tarnautojų mokymo tikslai ir tikslinės grupės. 

Dalis mokymų tapo nebeaktualūs. Prie prioritetų nėra priskiriama valstybės tarnautojų gebėjimo administruoti 
ES paramą stiprinimas, privalomasis mokymas, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymas.  

Pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ buvo numatyta remti ES 
kalbų ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, dauguma pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų vykdė būtent 
tokio pobūdžio mokymus. Tačiau rengiant naują strategiją šio tipo mokymai nebepateko tarp prioritetinių. 

31 paveikslas. Valstybės tarnautojų mokymo strategijos prioritetų transformacija 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Įgyvendinimo alternatyvos 

Vertinant kvalifikacijos kėlimo priemonių visumą ŽIPVP laikotarpiu galima pasakyti, kad didžiąją dalį šių 
priemonių įgyvendina SADM, taip pat „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ priemonę. 
Kadangi SADM turi ilgesnę patirtį įgyvendinant žmogiškųjų išteklių tobulinimo priemones, tikslinga palyginti, 
kuo panašios ir kuo skiriasi šios priemonės, kokie jų privalumai ir trūkumai.  

Valstybės tarnautojų mokymo po 
2010 m. strategijos projekte pateikti
atnaujinti mokymo prioritetai. Dalis
šiuo metu vykdomų mokymų 
nepatenka tarp naujų prioritetų.  
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11 lentelė. Priemonių  „VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ ir „VP1-
4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas sugretinimas.

PRIEMONĖ „VP1-1.1-SADM-06-K
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame 

sektoriuje“

PRIEMONĖ „VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės 
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobulinimas“
Skirtumai

Įgyvendinimo 
būdas 

Projektų konkursas  taikomi specialieji
prioritetiniai atrankos kriterijai, kurių dalis yra 
orientuota paskatinti mažiau besimokančių grupių 
dalyvavimą: vyresnio amžiaus darbuotojai (45+), 
žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, įstaigos, 
esančios probleminėse teritorijose.  

Valstybės projektų planavimas  specialieji
prioritetiniai atrankos kriterijai netaikomi, tad
nėra orientuojama į mažiau besimokančias grupes, 
ar į grupes, kurioms mokymai labiau reikalingi.  

Pareiškėjas Valstybės institucijos ir įstaigos, kurios 
neįtrauktos į ministerijų, Ministro Pirmininko 
tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie 
ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų 
sąrašą pagal grupes. 

Valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įtrauktos į 
ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, 
Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų 
valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes. 

Finansavimo
apimtys

 Finansavimas – 118 537 851 Lt, iš jų ES 
fondų – 103 397 140 Lt. 

 Lėšos 1 dalyviui išmokyti – 2963 Lt. 

 Finansavimas – 85 529 295 Lt, iš jų ES 
fondų lėšos – 73 497 530 Lt.  

 Lėšos 1 dalyviui išmokyti – 4276 Lt., t. y. 
beveik 1,4 karto daugiau nei SADM
priemonėje.  

Panašumai
Tikslas Didinti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų 

darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį. 
Didinti valstybės tarnybos administracinius 
gebėjimus, tobulinant valstybės institucijų ir 
įstaigų darbuotojų kvalifikaciją prioritetinėse 
srityse.

Tikslinė 
grupė 

Viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų 
darbuotojai.

Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai
(valstybės tarnautojai ir dirbantieji pagal darbo 
sutartis, valstybės pareigūnai, valstybės politikai). 

Remiamos
veiklos

 Viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų 
mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir 
perkvalifikavimas (mokymas, suteikiantis
ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas 
profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius 
įgūdžius); 

 personalo specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas, šiuolaikinių personalo 
valdymo sistemų kūrimas ir diegimas [...]; 

 naujų darbo organizavimo formų ir metodų 
diegimas;

 tyrimai / studijos, nustatantys viešojo
sektoriaus veiklos sričių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo poreikius. 

 Mokymų poreikio analizė; 
 mokymo programų ir lektorių rengimas; 
 mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar)

rengimas, leidyba;
 mokymo priemonių įsigijimas; 
 įvairių mokymo ir mokymosi formų 

diegimas ir įgyvendinimas; 
 mokymo organizavimas.

Rodikliai  Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo 
vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo – 
75 proc.;

 sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti 
kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo
kursų baigimo pažymėjimai) – 38000 
(t. y. 95 proc. dalyvavusiųjų);

 mokyme dalyvavę asmenys – 40 000; 
 iš jų mokyme, suteikiančiame ar 

tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, 
specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius – 
33 000.

 Sėkmingai mokymą baigusių asmenų 
(valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, 
kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias 
darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo 
pabaigos, dalis – 75 proc.;

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

 mokyme dalyvavę asmenys (valstybės 
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai) – 
20 000.

Abiejų priemonių tikslai yra beveik tokie patys. Tikslinės grupės taip pat panašios. Vertinant projekto veiklas, 
svarbu paminėti, kad dalis jų beveik tos pačios – mokymų poreikio nustatymo tyrimai, mokymai. Taigi galimas 
šių dviejų priemonių persidengimas, tačiau atskyrimas vykdomas pagal pareiškėją. VRM įgyvendinamos 
priemonės atveju pareiškėjas gali būti valstybės institucijos ir įstaigos, įtrauktos į ministerijų, Ministro 
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Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie 
ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal 
grupes, o SADM atveju, atvirkščiai, – institucijos, kurios 
neįtrauktos į minėtą sąrašą. Tačiau persidengimai galimi 
daugelyje priemonių. Pavyzdžiui, tas pats dalyvis, kuris yra 

valstybės tarnautojas ir kaimo gyventojas, ar pedagogas, kuris mokosi pagal analizuojamos priemonės mokymų 
projektus, teoriškai gali dalyvauti pagal priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į 
kitas veiklas“ vykdomuose mokymuose ir pan. Taigi tas pats asmuo gali dalyvauti daugelyje ES finansuojamų 
mokymų. Tokia situacija išliks, kol bus sudaryta mokymų dalyvių duomenų bazė.  

Pagal SADM priemonę planuojama išmokyti du kartus daugiau asmenų negu pagal VRM priemonę, tačiau 
finansavimas tik 1,4 karto didesnis. Taigi planuojama, kad SADM administruojamos priemonės mokymai bus 
1,4 pigesni. Stebėsenos rodikliai yra analogiški, tačiau esama netolygumų planuojant sėkmingai baigusiųjų 
mokymus dalį. SADM priemonėje planuojama, kad sėkmingai mokymus baigs 95 proc. asmenų, o VRM 
priemonėje – 90 proc. asmenų.  

Vienas svarbiausių skirtumų tarp šių gana panašių priemonių – jų įgyvendinimo būdas. SADM 
administruojama priemonė yra konkursinė, todėl taikomas projektų naudos ir kokybės vertinimas pagal 
specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų kokybės naudos vertinimas skirtas atrinkti 
geriau priemonės tikslus padedančius pasiekti projektus. SADM priemonėje taikomi atrankos kriterijai buvo 
orientuoti paskatinti mažiau besimokančias grupes dalyvauti mokymuose: vyresnio amžiaus darbuotojai (45+), 
žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, įstaigos, esančios probleminėse teritorijose. Įgyvendinant VRM priemonę 
nėra skatinamas mažiau besimokančių grupių ar asmenų, kuriems mokymai yra labiau reikalingi, dalyvavimas.  

Specialieji prioritetiniai atrankos kriterijai taip pat galėtų padėti diferencijuoti geriau mokymo poreikį 
pagrindžiančius projektus. SADM administruojamose priemonėse kai kur taikomi tokie kriterijai – skiriama 
papildomai balų kokybiškus mokymo poreikio pagrindimo tyrimus pateikusioms ir pagal juos mokymus 
suplanavusioms organizacijoms. Taigi projektų konkursas galėtų padėti atrinkti aukštesnės kokybės ir didesnę 
pridėtinę vertę sukuriančius projektus.  

Visi projektai, nesvarbu priemonės įgyvendinimo būdas, privalo atitikti bendruosius ir specialiuosius atitikties 
atrankos kriterijus. Šie kriterijai apima tokius elementus kaip atitiktis veiksmų programos tikslams, 
uždaviniams, atitiktis nacionaliniams dokumentams, atitiktis horizontaliesiems tikslams, pareiškėjo pajėgumo 
įvertinimas ir pan. Tačiau šie atrankos kriterijai nesuteikia galimybės įvertinti, kaip konkretūs pateikti projektai 
atitinka priemonės lygmens tikslus. Tinkamai nustatyti prioritetiniai atrankos kriterijai galėtų būti kaip 
papildomas filtras siekiant atrinkti aukštesnės kokybės, geriau prie priemonės tikslų įgyvendinimo 
prisidedančius projektus. Kita vertus, papildomi reikalavimai projektams gali būti nustatomi ir pačiame PFSA, 
pavyzdžiui, PFSA nurodoma, kad mokymai, suteikiantys ir tobulinantys profesinę kvalifikaciją, specializuotas 
profesines žinias ir įgūdžius, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. visų projekte numatytų mokymui skirtų 
valandų. Taigi ši nuostata skirta užtikrinti, kad bendrųjų įgūdžių lavinimas (kalbos, informacinės technologijos, 
socialiniai įgūdžiai) nesudarytų daugiau kaip 20 proc. visų mokymo valandų. Vadinasi, ne tik naudos ir kokybės 
vertinimas, bet ir sąlygos PFSA gali sudaryti prielaidas atrinkti labiau į priemonės tikslų pasiekimą nukreiptus 
projektus.

Kitas svarbus aspektas lyginant šias dvi priemones, kad SADM nustato griežtesnes projektų įgyvendinimo 
sąlygas. Pavyzdžiui, nurodoma, kad mokymams užsienyje negali būti skiriama daugiau kaip 15 proc. visų 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o VRM priemonėje numatyta tokio saugiklio. Taip pat pastebėta, kad 
SADM priemonės PFSA yra įtvirtinti tam tikri minimalūs saugikliai mokymų kokybei užtikrinti, pavyzdžiui, visi 
nurodomi mokymai (tarp jų ir neformalaus mokymo kursai) turi būti perkami iš mokymų įstaigų, turinčių 
licenciją vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas, arba planuojamos vykdyti programos turi būti 
įtrauktos į darbo rinkos neformaliojo mokymo programų sąvadą ar Kvalifikacijos tobulinimo programų 
registrą.  

Taip pat PFSA numatomi ir minimalūs reikalavimai mokymo paslaugų teikėjams. Jie yra standartiniai vykdant 
viešuosius pirkimus (įrodymai, kad tiekėjas gali užsiimti nurodyta veikla, nėra bankrutavęs ir t. t.) ir mažai daro 
įtaką atrenkant kokybišką paslaugų teikėją. Tačiau tarp reikalavimų nurodoma, kad tiekėjas turi pateikti 
mokytojų ir dėstytojų kvalifikaciją įrodančius dokumentus bei ankstesnių klientų atsiliepimus. Remiantis 
interviu su SADM, bandoma PFSA įdėti tam tikrus kokybinius reikalavimus, tačiau jie nėra ir tikriausiai negali 
būti išsamūs.  

Egzistuoja mokymų poreikio 
nustatymo trūkumai. 
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Dalyvių poreikiai, atranka, motyvacija 

Vienas svarbiausių aspektų siekiant mokymų rezultatų – tinkamas mokymosi poreikio nustatymas. Tačiau 
nustatant poreikį pastebėta trūkumų. Remiantis interviu su projektų vadovais duomenimis, daugeliu atvejų 
buvo atliekamas mokymų poreikio nustatymo tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kokių mokymų labiausiai reikia 
dalyviams, taip pat mokymų poreikis buvo aptariamas su vadovais. Atliekant tokius tyrimus dalyviams buvo 
išsiųstos anketos (prašyta sąraše nurodyti, kokių mokymų jiems labiausiai reikia). Kai kurie projektų vadovai 
nurodė, kad tyrimas nebuvo darytas, o poreikis nustatytas per neformalius pokalbius. Tokia praktika rodo, kad 
mokymų poreikio nustatymas nėra sisteminė personalo valdymo dalis. Mokymo poreikio nustatymo trūkumus 
atskleidžia ir šie atvejai: mokymai vykdomi visiems darbuotojams, siekiant užtikrinti, kad juos gautų visi ir 
nebūtų „nuskriaustųjų“. Tačiau ši praktika nevisiškai pasiteisina, nes yra nemotyvuotų darbuotojų, kurie nenori 
mokytis. Kai kuriais atvejais buvo nurodoma, koks yra galimas mokymų vietų skaičius, ir prašyta vadovų jas 
paskirstyti darbuotojams49. Akivaizdu, kad nemotyvuotiems darbuotojams mokymai neduos naudos, jų 
veiksmingumas bus žemas.

Vis dėlto mokymo poreikio nustatymas yra vienas sisteminių personalo valdymo elementų, jis turėtų būti 
planuojamas atsižvelgiant į bendrą personalo strategiją. Pereidamos prie strategiško, sistemingo personalo 
valdymo institucijos turi įvertinti visumą priemonių, leidžiančių turėti reikiamos kvalifikacijos, motyvuotus ir 
lojalius institucijai darbuotojus, kurie padeda pasiekti institucijos tikslus bei įgyvendinti strategiją.  

32 paveikslas. Personalo valdymo priemonių visuma 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

Taigi siekiant, kad mokymai duotų didžiausią naudą, reikia tinkamai funkcionuojančių visų sudėtinių elementų. 
Nors nustatytos mokymo plano sudarymo procedūros ir jis periodiškai sudaromas, tačiau šio plano sudarymas 
vis dar laikomas silpnąją grandimi. Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2013 metų strategijoje nurodyta, kad 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas nepakankamai susietas su jų tarnybinės veiklos vertinimu. Mokymų 
planai dar netapo valstybės tarnautojų kasmetinio vertinimo, jų mokymų poreikio nustatymo ir 
mokymų koordinavimo dalimi. Vis dėlto dėta nemažai pastangų tobulinant Valstybės tarnybos personalo 
valdymą, pavyzdžiui, 2007 m. tobulinta Valstybės tarnautojų veiklos vertinimo tvarka, buvo nustatyti nauji 
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai ir kt.  

Kai kurios institucijos įgyvendina projektus, apimančius kompetencijų modelių kūrimą, darbuotojų veiklos 
vertinimo bei tobulinimo planų parengimo principų ir kriterijų nustatymą, vadovų gebėjimų vertinti darbuotojų 
kompetencijas ir veiklą,  ugdymą ir pan. Taip pat įgyvendinamas LR Vidaus reikalų ministerijos projektas – 
„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“. Šis 
projektas – vienas iš žingsnių tobulinant Lietuvos valstybės tarnybos sistemą, modernizuojant personalo 
valdymo funkcijas. Kompetencijų modeliai, tinkamai funkcionuojančios darbuotojų veiklos vertinimo sistemos 
sudarytų prielaidas kryptingiau planuoti mokymus.  

Nors, PwC atliktos apklausos duomenimis, dauguma respondentų gerai arba geriau nei vidutiniškai vertina 
mokymų atitiktį poreikiams ir lūkesčiams bei nurodė, kad mokymų turinys yra naudingas jų tiesioginiame 
darbe, kai kurie dalyvių komentarai atskleidžia didelius mokymų poreikio nustatymo trūkumus. Iš dalyvių 

49
Interviu su projekto vadovais.
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komentarų matyti, kad kartais mokymai nebuvo susieti su 
tiesioginėmis funkcijomis, tokių mokymų nereikėjo 
tiesioginiame darbe, todėl tokie įgūdžiai nebus 
panaudojami, arba buvo mokoma jau žinomų dalykų, todėl 
tokie mokymai nėra veiksmingi: „darbo specifika nėra 
susijusi su užsienio kalbų žinojimu, kita vertus, jei ir toliau 
su tokiomis pertraukomis bus vykdomi mokymai, žinios
liks blogos; siūlyčiau kai kurių nedėstyti – jauniems 
specialistams tai girdėta aukštojoje mokykloje, 
patyrusiems – ankstesniuose kursuose; buvo dėstoma eilė 
dalykų, nereikalingų mano tiesioginiame darbe – kas 
dieną aš jų nepritaikysiu, tad neišvengiamai per trumpą 

laiką pamirši [...]. Siūlyčiau mokymus labiau individualizuoti pagal poreikius. Dėstyti aktualesnius dalykus 
[...]; norėtųsi mokymų, kurie būtų labiau susiję su atliekamomis funkcijomis; mokymo temas iš keleto, o ne 
vieno varianto turėtų pasirinkti pats darbuotojas pagal savo poreikius“.  
Taigi siekiant didinti mokymų veiksmingumą reikėtų tobulinti mokymų poreikio nustatymo procedūras, 
vertinti jau įvykusių mokymų naudingumą. Panašiai pažymima ir Valstybės kontrolės ataskaitoje. 

Mokymų įgyvendinimas 

Mokymo paslaugų teikėjai 

Institucijos taikė skirtingas mokymų paslaugų įsigijimo praktikas. Kai kurios institucijos įsigijo mokymus 
taikydamos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kitos – mažiausios kainos kriterijų. Kai kurios 
institucijos taikė supaprastintas procedūras kviesdamos tam tikrus paslaugų teikėjus pateikti komercinius 
pasiūlymus. Mokymų įgyvendinimo schemos taip pat skiriasi – kai kuriais atvejais buvo centralizuotai 
perkamos visų mokymų programų vykdymo paslaugos, kitais atvejais atskiriems mokymams buvo skelbiami 
atskiri konkursai. Mokymus teikė tokios įmonės kaip UAB „Gloria linqua“, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centras, UAB „Protraining Academy“, UAB „CGT“, UAB „Eurolingvija“, VĮ Draudimo ir rizikos 
valdymo institutas, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, UAB 
Vadybos ir psichologijos institutas (VIP), UAB „Industry Service Center“ , UAB „OVC mokymai“ ir kt.

Kaip jau minėta, labai svarbus veiksnys yra viešųjų pirkimų dokumentų kokybė, nes paslaugos perkamos iš 
trečiųjų šalių., aiškūs ir konkretūs reikalavimai paslaugų teikėjams ir paslaugoms techninėje specifikacijoje 
padeda užtikrinti paslaugų kokybę50. Formuluojant detalius reikalavimus perkamoms paslaugoms galima
geriau kontroliuoti jų kokybę. Nors projektų vykdytojams yra organizuojami mokymai viešųjų pirkimų tema, 
yra parengta daug pagalbinių dokumentų, tokių kaip pavyzdiniai viešųjų pirkimų dokumentai, pavyzdinės 
formos, išaiškinimai dėl viešųjų pirkimų vykdymo, parengta viešųjų pirkimų atmintinė, kurioje pateikta 
pavyzdžių, susistemintos pasitaikančios klaidos, viešųjų pirkimų vykdymas yra tobulintina sritis. Projektų 
vykdytojai pritaria, kad viešieji pirkimai išlieka vienas didžiausių iššūkių vykdant projektus. Taip pat projektų 
vykdytojai sutinka, kad ekonominis vertinimo kriterijus padeda užtikrinti kokybiškos prekės ar paslaugos 
pirkimą51. Vis dėlto ne visais atvejais tokia praktika pasiteisina, tačiau siekiant geresnės paslaugų kokybės 
rekomenduojama taikyti ekonominio naudingumo principą, formuluoti detalius reikalavimus perkamoms 
paslaugoms.

50 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“,
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624
51 ESFA organizuotas renginys „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos ateičiai“,
http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624

Viena iš priemonių aukštai mokymų 
kokybei užtikrinti – detaliai parengti
viešųjų pirkimų dokumentai, 
mokymo paslaugų teikėjų suteiktų 
mokymo paslaugų kokybės 
viešumas ir dalijimasis patirtimi,
informacija apie kokybiškus
paslaugų teikėjus.
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Kitas svarbus elementas siekiant aukštesnės kokybės paslaugų – kompetentingas projekto personalas, galintis 
kokybiškai ir išsamiai parengti pirkimo dokumentus, sudarančius prielaidas įsigyti kokybiškas paslaugas. 
Didelę reikšmę turi ir kiti žmogiškojo veiksnio elementai, pavyzdžiui, kiek projekto komanda skiria laiko, yra 
įsitraukusi siekdama užtikrinti projekto rezultatus, kiek aktyviai bendradarbiauja su paslaugų teikėju.  

Išanalizavus keletą pirkimo dokumentų matyti, kad paslaugų teikėjų buvo prašoma pateikti atsiliepimus apie 
mokymus, kuriuos jie yra įvykdę. Kiti projektų vadovai patys rinko informaciją apie paslaugų teikėjus, jų 
įvykdytus mokymus, klientų atsiliepimus, siekdami pakviesti dalyvauti konkurse aukštą mokymų kokybę 
siūlančius paslaugų teikėjus. Vertinant panašią SADM įgyvendinamą priemonę „VP1-1.1-SADM-06-K 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ pažymėtina, kad šios priemonės PFSA buvo nuostata, 
kad vykdant viešuosius pirkimus tokie atsiliepimai turėtų būti pateikiami siekiant užtikinti perkamų paslaugų 
kokybę. Tai vienas iš galimų būdų, bet, žinoma, jis nėra pakankamas kokybei užtikrinti. Mūsų vertinimu, viena 
geriausių priemonių mokymų kokybei užtikrinti – nuveikti darbai ir viešumas. Galima būtų svarstyti galimybę 
sukurti mokymo paslaugų teikėjų duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami atliktų mokymų įvertinimai, klientų 
atsiliepimai.

Mokymo programos

Šiuo metu pagal priemonę yra įgyvendinami 59 projektai. Daugelis projektų dar neseniai prasidėję, tad 
deklaruota nedidelė suplanuotų lėšų dalis. Kai kurie įgyvendinamų projektų vykdytojai dar išvis nedeklaravo 
išlaidų. Visų įgyvendinamų projektų (įskaitant projektus, kurių deklaruotų lėšų dalis nurodoma 0 proc.) lėšų 
įsisavinimo vidurkis yra tik 7,72 proc., atmetus projektus, kurių lėšų įsisavinimo lygis – 0 proc., šis vidurkis 

pakyla iki 14,69 proc. Institucijų mokymai dažniausiai buvo vykdomi toliau išvardijamose srityse. 

 Užsienio kalbos. Dažniausiai buvo mokomasi anglų, 
taip pat prancūzų kalbos. Tačiau pasitaikė ir rečiau 
vartojamų kalbų, pavyzdžiui, kinų kalbos kursai LR Užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojams. Anglų, prancūzų kalbų 
buvo mokomasi įvairiais būdais: nuoseklūs kursai, 
intensyvūs kursai, kalbos mokymo kursai užsienyje. 

 Kompiuterinis raštingumas (ECDL).

 Kiti bendrieji vadybos mokymai, pavyzdžiui,
konfliktų valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, 
darbo efektyvumo mokymai, organizacijos valdymas,
personalo valdymas, projektų valdymo, strateginio valdymo, 
viešojo kalbėjimo, bendravimo su žiniasklaida ir kt. 
mokymai.

 Specialieji mokymai, susiję su darbuotojo 
tiesioginėmis funkcijomis ir konkrečia, siaura sritimi ar 
įmonės specifika.  

Mokymų temos buvo labai įvairios, detalus jų sąrašas pateikiamas šios ataskaitos 2 priede. Tačiau galima 
išskirti užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymus (jie buvo populiariausi). Taip pat buvo vykdomi 
kiti bendrieji vadybos mokymai. Užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir bendrieji vadybos mokymai gali 
būti pritaikomi ne tik institucijoje, kurioje dirba darbuotojas, bet ir kitose veiklos srityse.  

Per interviu projektų vadovai teigė, kad prieš vykdant užsienio 
kalbų mokymus yra nustatomas kalbos mokėjimo lygis, 
sudaromos grupės. Kursai vyksta įvairiai – institucijos arba 
paslaugų teikėjo patalpose. Taip pat išaiškėjo, kad kursai vyko 
ir tiems darbuotojams, kurių kalbos lygis buvo tik bazinis. 
Pažymėtina, kad kalbos įsisavinimas reikalauja pakankamai 
daug laiko, kad mokymų dalyvis ją galėtų naudoti savo 
darbinėje veikloje. Tad siekiant realaus mokymų poveikio, 
reikia užtikrinti tokių mokymų tęstinumą ateityje. Ypač tai 
taikytina dalyviams, kurių žinių lygis pradinis. Užsienio kalbų 
tęstinumo poreikį taip pat patvirtino ir mokymų dalyviai, 

Didžioji dalis mokymų buvo užsienio 
kalbos. Kalbos įsisavinimas, kad ji 
būtų panaudota darbinėje veikloje 
atliekant savo funkcijas, reikalauja
pakankamai daug laiko, tad siekiant
mokymų efekto turi būti užtikrintas 
šių mokymų tęstinumas (ypač mažai 
pažengusiems vartotojams).

Projektų vykdytojai negalėjo 
nurodyti, iš kur bus gauta lėšų tokių 
mokymų finansavimui pasibaigus 
ESF projektams ir koks bus jų 
tęstinumas. 

Susiduriama su specialiųjų 
mokymų įgyvendinimo 
problema – sudėtinga rinkoje 
rasti lektorius, geriau nei
institucijos darbuotojai
išmanančius institucijos veiklos 
specifiką ir vykdomas funkcijas.  
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dalyvavę PwC apklausoje. Projektų vykdytojai šiuo metu negalėjo atsakyti, iš kur bus gautas finansavimas 
mokymams tęsti, kai pasibaigs ESF finansuojami projektai.  

Projektų įgyvendinimo metu taip pat buvo vykdoma nemažai specialiųjų mokymų, kurie tiesiogiai susiję su 
darbuotojų atliekamomis funkcijomis, siaura sritimi, įmonės veiklos specifika. Juose įgytos žinios gali būti 
ribotai pritaikomos kitose organizacijose. Per interviu paaiškėjo, kad darbuotojai pageidauja mokymų, kurie 
jiems tiesiogiai reikalingi atliekant savo funkcijas. Vis dėlto įgyvendinant tokio tipo mokymus susiduriama su 
problemomis. Paprastai patys institucijų darbuotojai geriausiai išmano institucijos darbo specifiką, tad itin 
sudėtinga rinkoje rasti kvalifikuotų lektorių, kurie geriau išmanytų institucijos veiklą ir darbuotojų atliekamas 
funkcijas.

Apibendrinus priemonės mokymus ir įvertinus, kad susiduriama su sunkumais įsigyjant specialiuosius su 
įmonės veiklos specifika susijusius mokymus, galima teigti, jog nepakankamai išnaudojami Lietuvoje ir 
Europoje vis labiau populiarėjantys vidiniai mokymai darbuotojams, pavyzdžiui, labiau patyrę darbuotojai 
galėtų mokyti mažiau patyrusius, naujus darbuotojus. Taip pat nepakankamai išnaudojamos savarankiško 
mokymosi ir e. mokymų galimybės. Turint galvoje besimokančiųjų kiekį, galėtų būti svarstomas e. mokymų 
programų taikymas viešajame sektoriuje standartiniams mokymams, kurie horizontaliai taikomi daugelyje 
viešojo sektoriaus institucijų. Tačiau reikėtų peržiūrėti mokymo programas viešajam sektoriui, nustatyti, kurios 
iš jų galėtų būti vykdomos horizontaliai, įvertinti potencialių dalyvių skaičių ir tokių kursų ekonominį 
naudingumą. Pagrindinis privalumas vykdant tokius mokymus, kad dalyvis galėtų atnaujinti ar įgyti žinias sau 
patogiu metu, be to, galima būtų patikrinti ir darbuotojo žinių lygį teikiant kontrolinius klausimus.  

Mokymų kokybės užtikrinimas 

Sisteminis lygmuo

Dedamos pastangos užtikrinti valstybės tarnautojų mokymų kokybę sisteminiu lygmeniu:  

 atestuojami paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys;
 atestuojamos mokymų programos. 

Valstybės tarnautojų mokymų programų kokybės įgyvendinimo priežiūrą pavesta atlikti Valstybės tarnybos 
departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos, kuris vykdo mokymo programų įgyvendinimo kokybės 
priežiūrą, tikrina kvalifikacijos tobulinimo įstaigas ir fizinius asmenis, vykdo valstybės tarnautojų, dalyvavusių 
mokymuose, apklausą apie išklausytų mokymo programų kokybę ir jų efektyvumą.  

VTD skelbiamais duomenimis, šiuo metu yra įregistruotos 167 įstaigos, teikiančios mokymus valstybės 
tarnautojams. Nuo 2003 m. iki 2011 m. sausio 6 d. buvo įregistruota 814 mokymo programų valstybės 
tarnautojams. Tačiau pastebėta, kad ne visos mokymus vykdančios institucijos įsigijo paslaugas iš VTD 
pateikiamo paslaugų teikėjų sąrašo.  

Valstybės kontrolė 2009 m. ataskaitoje taip pat yra nustačiusi valstybės tarnautojų mokymo programų 
įgyvendinimo kokybės priežiūros trūkumų. Jų nepašalinus didėja nekokybiško mokymo rizika.  

Projektų lygmuo 

Dauguma projektų vadovų, iš kurių imtas interviu, nurodė, kad iškart po mokymų vykdoma anketinė apklausa. 
Kai kurie dar nurodė, kad taikoma neformali žodinė apklausa, pasidalijimas įspūdžiais.  

Mokymų kokybė 

PwC atliktos apklausos duomenimis, dauguma respondentų liko labai patenkinti arba patenkinti mokymais. 
Didžioji dalis respondentų labai gerai arba geriau nei vidutiniškai įvertino mokymų kokybę ir atskirus jos 
elementus: mokymų metodinę medžiagą, mokymo metodus, dėstytojų kompetenciją, mokymų trukmę, laiką, 
turinį. Panašiai buvo vertinami visų tipų mokymai. Tokie patys rezultatai gauti apibendrinus ir iškart po 
mokymų renkamas mokymų įvertinimo anketas. Pateikiame tik kelių institucijų įvykusių mokymų įvertinimus. 
Visi NMA mokymų aspektai vertinami teigiamai. Vis dėlto kiek prasčiau buvo vertinamas žinių pritaikymas 
praktikoje. Šie rezultatai sutampa ir su PwC atliktos apklausos duomenimis. Dauguma respondentų nurodė, 
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kad rekomenduotų šiuos mokymus kolegoms (apie 91 proc.) ir rekomenduotų mokymus vedusį konsultantą 
kitiems (97 proc.).

33 paveikslas. Dalyvių pasitenkinimas mokymais – mokymo dalyvių vertinimas 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

12 lentelė. NMA įvykusių mokymų įvertinimas, proc. 

Labai patenkintas Nepatenkintas

5 4 3 2 1

Ar Jūs patenkintas šiais mokymais? 55,7 % 37,7 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %

Ar Jūs patenkintas profesinėmis konsultantų 
žiniomis?

75,0 % 24,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %

Ar Jūs patenkintas dėstymo metodika? 57,7 % 39,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %

Puikiai Blogai

Kaip vertinate mokymų medžiagą? 40,7 % 50,3 % 8,7 % 1,0 % 0,0 %

Kaip vertinate mokymų patalpas? 51,0 % 36,0 % 12,7 % 1,0 % 0,0 %

Maža                                                   Didelė                                                    

Kokia tikimybė, kad gautas žinias taikysite 
praktikoje?

27,7 % 51,0 % 18,7 % 3,5 % 1,0 %

Pateikiamas šių įvykusių mokymų įvertinimas: „Bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas tobulinant asmeninius žmogaus įpročius arba 
efektyviai veikiančių žmogaus įpročių tobulinimas“, „Lyderystės strategijos ir darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas“, „Pokyčių 
valdymas šiuolaikinėje ekonomikoje“ 

Šaltinis: Nacionalinės mokėjimo agentūros pateikti duomenys. 

Taip pat gerai buvo vertinami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  darbuotojams įvykę anglų kalbos, 
kompiuterinio raštingumo ir bendravimo su žiniasklaidos priemonėmis mokymai. Dauguma anketas 
užpildžiusių dalyvių nurodė labai gerai vertinantys lektorių pasirengimą mokymams, gebėjimą aiškiai pateikti 
informaciją ir bendrauti su auditorija, pažymėjo, kad buvo aptartos visos jiems aktualios temos. Visi dalyviai 
nurodė, kad galės žinias pritaikyti praktinėje veikloje.  
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13 lentelė. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos mokymų įvertinimas, proc. 

Mokymai
Kompiuterinis

raštingumas Anglų kalba 
Bendravimas su

žiniasklaidos priemonėmis 
Kaip vertinate lektoriaus
pasirengimą mokymams, 
sugebėjimą aiškiai ir 
suprantamai pateikti
informaciją bei bendrauti su 
auditorija? Vertina labai gerai Vertina labai gerai Vertina labai gerai
Kokios Jums aktualios
mokymų temos nebuvo 
aptartos? Aptartos visos temos

Aptartos visos temos, tačiau 
pageidavo daugiau su
specialybe susijusių temų.  Aptartos visos temos

Pastabos, pasiūlymai –

Mokymai naudingi, tęsti 
kitais metais. Reikėtų 
tęstinumo. Per didelės 
grupės – reikėtų mažesnių.  

Mokymai šiuo klausimu per
trumpi, norėtųsi tęstinumo. 
Mokymai turėtų vykti reguliariai 
(bent kartą per dvejus metus) 

Labai
gerai Gerai

Patenkin
amai

Labai
gerai Gerai

Patenki
namai

Labai
gerai Gerai

Patenkin
amai

Kaip vertinate organizatorių 
darbą rengiant šį mokymą? 58,1 % 41,9 % 0,0 % 78,8 % 15,2 % 6,1 % 54,5 % 45,5 % 0,0 %
Kaip vertinate mokymo
medžiagą? 74,2 % 25,8 % 0,0 % 87,9 % 12,1 % 0,0 % 58,3 % 41,7 % 0,0 %

Vis dėlto dalyvių komentarai atskleidžia tam tikrus trūkumus ir rodo, jog susidurta su tinkamo mokymo poreikio 
nustatymo ir mokymų kokybės sunkumais: „mokoma pasenusiomis programomis; netinkamai parengta, neišsami,
ne pagal testų klausimus kompiuterinio raštingumo pagrindų knygelė; kompiuterinio raštingumo kursuose reikia 
atsižvelgti į tai, su kokiomis naujausiomis programomis šiuo metu dirba institucijos tarnautojai ir dėstyti šią 
medžiagą, o ne ankstesnes, pasenusias programas“. Taigi taikomos sisteminės pastangos užtikrinti valstybės 
tarnautojų mokymų kokybę ne visada pasiteisina. Dalies mokymų kokybės trūkumų galima būtų išvengti parengiant 
detalesnius pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, nurodant reikalavimus dėl programų, su kuriomis bus mokoma dirbti, 
mokymo turinio, mokymo medžiagos, taikant ekonominio naudingumo principą, formuluojant reikalavimus mokymo 
paslaugų teikėjui ir ekspertams. 

Esama ir mokymų planavimo trūkumų, susijusių su žinių įsisavinimu: „užsienio kalbų kursai (ne intensyvūs) 
organizuojami darbo laiku. Tai nėra patogus laikas, nes sutampa su pasitarimais, sudėtinga suderinti; labai didelės 
pertraukos tarp užsienio kalbų mokymo, tenka grįžti į tą patį lygį po kelis kartus, pasimiršta tai, kas, atrodo, buvo 
įsisavinta“. 

Mokymų rezultatai 

Daugelis projektų yra neseniai prasidėję, tad deklaruota nedidelė suplanuotų lėšų dalis. Dalis įgyvendinamų projektų 
vykdytojų dar nedeklaravo išlaidų, todėl šiuo metu sudėtinga spręsti apie dalyvių žinių padidėjimą, taikymą praktikoje 
ir poveikį. 

14 lentelė. Priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimas 

Rodiklis
Suplanuota
priemonės 
lygiu

Numatyta
pagal
pasirašytas
sutartis

Pasiekta
(SFMIS
informacija,
atnaujinta
2010-10-18)

Pasiekimas
palyginti su
suplanuota
priemonės lygiu / 
sutartyje

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

20 000 dalyvių 18 827
dalyviai

2 545
dalyviai

13,51 % / 12,72 %

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

90 % 90,93 % Rodiklį pasiekė 2 
371 dalyvis, t. y.
93,16 %
dalyvavusiųjų 
mokymuose

–

Mokymą sėkmingai baigusių asmenų (valstybės 
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), 
kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 
6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis

75 % N.d. Bus
atliekamas
vertinimas
pagal sukurtą 
metodiką 

N.d. Bus
atliekamas
vertinimas pagal
sukurtą metodiką 

N.d.

Šaltinis: SFMIS, informacija atnaujinta 2010 m. spalio 18 d.
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Dalyvių pasitenkinimas mokymais. Kaip jau minėta, dauguma respondentų liko labai patenkinti arba 
patenkinti teikiamais mokymais. Taip pat šie rezultatai sutampa su iškart po mokymų renkamais dalyvių 
atsiliepimais. Vis dėlto susiduriama su mokymų kokybės problemomis, mokymo poreikio nustatymo trūkumais. 

Žinių padidėjimas. Dauguma respondentų labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertina savo žinių ir įgūdžių 
pagerėjimą po dalyvavimo mokymuose. Didžioji dalis sutinka, kad mokymai buvo vertinga investicija keliant 
kvalifikaciją. Taip pat didžioji dalis institucijų vadovybės respondentų nurodė, kad mokymai buvo vertinga 
investicija tobulinant jų institucijos darbuotojų kvalifikaciją ir mokymai yra naudinga investicija stiprinant 
institucijos administracinius gebėjimus, gerinant paslaugų kokybę.

34 paveikslas. Žinių padidėjimo vertinimas po dalyvavimo mokymuose – mokymo dalyvių vertinimas 

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Žinių pritaikymas praktikoje. Dauguma dalyvių labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino mokymuose 
įgytų žinių panaudojimą praktikoje. Dalyviai  nurodė, kad naudoja žinias praktiškai savo darbovietėje. Tai 
patvirtino ir tiesioginiai darbuotojų vadovai. Tačiau pastebėta, kad naudingesni ir labiau praktiškai pritaikomi 
yra specialieji ir kompiuterinio raštingumo mokymai – t. y. mokymai, kurie užtikrina kompetencijų, reikalingų 
kasdienėms funkcijoms atlikti, tobulinimą. Įvairių kitų bendrųjų mokymų, užsienio kalbų ir strateginio valdymo 
mokymų žinių pritaikomumas buvo vertinamas kiek prasčiau – 32–30 proc. dalyvių dar nepritaikė įgytų žinių, 
bet planuoja pritaikyti ateityje. Toks vertinimas suprantamas, nes specialiųjų mokymų ir kompiuterinio 
raštingumo žinios gali būti akivaizdžiai tiesiogiai pritaikomos, o bendrųjų mokymų pritaikymas nėra toks 
akivaizdus. Be to, vertinant žinių padidėjimą ir pritaikymą praktikoje pažymėtina, jog daugelis mokymų 
tęstiniai, šiuo metu tebevyksta, todėl dar anksti vertinti mokymų rezultatus, nes reikia laiko, kad  pasireikštų 
poveikis.
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35 paveikslas. Mokymų metu įgytų žinių praktinis pritaikymas – mokymo dalyvių ir institucijų vadovybės 
vertinimai

Šaltinis: PwC atlikta mokymų dalyvių apklausa internetu, 2010 m. lapkričio mėn. 

Negalima vienareikšmiškai teigti, kad specialieji mokymai yra naudingesni, nes jie lengviau tiesiogiai pritaikomi
funkcijoms atlikti. Ugdyti bendruosius gebėjimus taip pat labai svarbu (tai patvirtina ir EK), nes ugdomi 
gebėjimai, kurie gali būti lengvai pritaikomi daugiau nei vienoje įmonėje. Paprastai organizacijos lengviau skiria 
lėšų specialiesiems mokymams, nes tai leidžia didinti konkrečios organizacijos našumą. Taigi investicijos į 
bendruosius mokymus paskatina ugdyti gebėjimus, kurie būtų mažiau ugdomi be paramos lėšų.  

Negalima teigti, kad specialieji mokymai yra pranašesni už bendruosius ir atvirkščiai. Kad mokymai duotų 
didžiausią naudą, pirmiausia turi būti teisingai nustatytas mokymų poreikis ir ugdomi gebėjimai, kurie 
reikalingi organizacijos strateginiams tikslams pasiekti. Visa tai reikalauja sisteminio požiūrio į personalo 
valdymą, tinkamai funkcionuojančių visų sudėtinių grandžių.  

Efektyvumas

Pagal „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonę įgyvendinami 59 
projektai. Vidutiniai vieno projekto dalyvio apmokymų kaštai – apie 5 776 Lt. Didžiausi kaštai yra mokymų, 
vykdomų pagal Seimo kontrolierių įstaigos administracinių gebėjimų tobulinimo, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir Valstybinio turizmo 
departamento darbuotojų gebėjimo tobulinimo projektus. Šių projektų kaina vienam dalyviui – 8 400 Lt. 
Mažiausi kaštai yra mokymų, vykdomų pagal Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų 
ugdymo, LR muitinės pareigūnų specialiųjų administracinių gebėjimų ir Vilniaus aps. VPK administracinių 
gebėjimų projektus. Šių projektų kaštai svyruoja nuo 1 543 iki 1 686 Lt vienam dalyviui. Svarbu pažymėti, kad 
būtent pastaruosiuose projektuose mokymai buvo vykdomi didžiausiam dalyvių skaičiui, tad mažesni kaštai iš 
dalies gaunami dėl masto ekonomijos. Analizuojant visų projektų dalyvių skaičiaus ir kaštų sąryšį gaunama 
vidutinė stiprumo atvirkštinė koreliacija – 0,62, o tai reiškia, kad kuo mažiau darbuotojų organizacijoje, kurioje 
vykdomi mokymai, tuo didesni jų kaštai ir atvirkščiai – kuo daugiau darbuotojų, tuo mažesni kaštai. 



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 95 iš 175

36 paveikslas. „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės vieno 
dalyvio kaštų sugretinimas su mokymų dalyvių skaičiumi 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys, PwC skaičiavimai. 

Kai kurių mokymų neekonomišką įgyvendinimą rodo ir tai, kad yra dideli kaštų vienam dalyviui nuokrypiai nuo 
vidurkio. Gerosios praktikos pavyzdys šiai problemai spręsti galėtų būti Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos pirmojo prioriteto priemonė „Centrinis mokymas“. Estijos Vyriausybės kanceliarijos 
Viešųjų paslaugų departamento Struktūrinių fondo padalinio (angl. Structural Fund Unit at the Department of
Public Service of the State Chancellery) atstovas šios priemonės projektus įvertino kaip sėkmingiausius. 
Priemonę įgyvendina Estijos Finansų ministerija. Visos priemonės veiklos yra horizontalios, t. y. skirtingų 
institucijų darbuotojai dalyvauja tokiuose pačiuose bendruosiuose mokymuose (pvz., etikos, personalo 
valdymo, strateginio valdymo ir pan.), taip pat kai kuriuose specifiniuose mokymuose (pvz., susijusiuose su ES
teisės klausimais). Įdiegus tokį mokymų organizavimo principą pasiekiama masto ekonomija ir neabejotinai 
sumažinami vieno dalyvio apmokymų kaštai. 

37 paveikslas. „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės vieno 
dalyvio išlaidų palyginimas pagal projektus 

Šaltinis: Projektų biudžeto duomenys, PwC skaičiavimai.
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Pagal ŽIPVP nagrinėjamą priemonių vykdomi mokymai skiriasi trukme, vykdymo vieta, sudėtingumu, todėl 
išlaidų dydžiai ir išlaidų pasiskirstymas tarp kategorijų skiriasi. Pavyzdžiui, Valstybinės ligonių kasos 
darbuotojų gebėjimų stiprinimo projekto mokymų kaštai didžiausi – 2 655 Lt vienam asmeniui, o Nacionalinės 
mokėjimo agentūros personalo kvalifikacijos tobulinimo projekto mokymų kaštai – 2 316 Lt, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos darbuotojų mokymų projekto kaštai – 2 371 Lt vienam asmeniui. Valstybinės ligonių 
kasos darbuotojų gebėjimų stiprinimo projekte paslaugoms pirkti išleidžiama tik 53 proc. visos lėšų sumos ir 
net 20 proc. išleidžiama dalyvių kelionėms ir komandiruotėms, o Nacionalinės mokėjimų agentūros projekte 
paslaugoms pirkti išleidžiama 90 proc. visų projekto lėšų, dalyvių kelionėms ir komandiruotėms skiriami vos 
2 proc. biudžeto (žr. 37 pav.). Vis dėlto lyginant šių projektų mokymų kaštus vienam dalyviui ir jų teikiamą 
naudą galima padaryti išvadą, kad, nepaisant kiek skirtingų mokymų kaštų dydžių ir skirtingų išlaidų 
pasiskirstymo proporcijų, jų naudą dalyviai įvertino beveik taip pat. PwC vykdytos apklausos metu
respondentai panašiai vertino mokymus pagal įvairius kriterijus: projektas „Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“ – 
4,32 balo, projektas „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos 
tobulinimas“ – 4,31 balo, o projektas „Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų mokymai“– 4,36 balo.  

38 paveikslas. „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės projektų 
kaštų/ naudos palyginimas 

Šaltinis: Mokymų dalyvių apklausos duomenys, PwC skaičiavimai. 

Darant prielaidą, kad kitų ŽIPVP „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės 
projektų naudą dalyviai įvertintų panašiai kaip ir trijų minėtų projektų, kurių dalyviai aktyviau dalyvavo PwC
atliktoje mokymų dalyvių apklausoje, tuomet naudos-kaštų santykis tarp skirtingų projektų būtų labai nevienodas. 
Tad minėtas Estijos pavyzdys, centralizuotas mokymų įgyvendinimas, mūsų vertinimu, galėtų būti viena iš 
alternatyvų, kaip ne tik sumažinti kaštų-naudos santykį, bet ir jį suvienodinti tarp skirtingų institucijų. 

Pagal „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonę vykdomų mokymų kaštus 
svarbu įvertinti ir palyginti su panašaus tipo mokymų kaštais, kurie yra  įgyvendinami pagal šią priemonę. 
Kompiuterinio raštingumo mokymai buvo vykdomi daugiau kaip 30 institucijų, vidutiniai kaštai vienam dalyviui 
buvo 1 232 Lt. ESFA užsakymu atliktos dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir paslaugų kainų rinkos 
analizės duomenimis, vidutinis ECDL pradmenų mokymų vienam dalyviui įkainis yra apie 486 Lt, egzamino kaina – 
174 Lt, vidutinis ECDL viso paketo įkainis vienam dalyviui yra apie 799 Lt, egzamino kaina – 280 Lt. Atsižvelgiant į 
tai, kad projektuose papildomai kainuoja dalyvių komandiruotės, darbuotojų darbo užmokestis, galima teigti, jog 
vidutiniai kompiuterinio raštingumo mokymų kaštai atitinka rinkos įkainius. 
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Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad kai kurios institucijos mokymus įgyvendino už gerokai mažesnę lėšų sumą. 
Pavyzdžiui, Nacionalinės mokėjimo agentūros personalo kvalifikacijos tobulinimo projekte vienas kompiuterinio 
raštingumo mokymų dalyvis buvo apmokytas už vos 314 Lt, Šiaulių regiono pataisos inspekcijos darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo projekte – tik 454 Lt. Kita vertus, Kultūros paveldo departamento valstybės tarnautojų 
mokymo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų veiklos efektyvumo projektuose kompiuterinio 
raštingumo mokymų kaštai vienam dalyviui viršijo 2 000 Lt. Tai dar vienas argumentas, pagrindžiantis centralizuoto 
mokymosi alternatyvos privalumus.

Didelė kaštų diferenciacija pastebima ir kitokio tipo mokymuose: ir anglų, ir prancūzų kalbų mokymų kaštai vienam 
dalyviui vidutiniškai buvo atitinkamai 3 202 Lt ir 3 671 Lt. Tačiau kai kurios institucijos vieno dalyvio mokymams 
skyrė tik apie 1 000 Lt, kitos – per 8 000 Lt. Mažiausiais kaštais užsienio kalbų mokymai įgyvendinami Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių regiono pataisos inspekcijos darbuotojų 
profesinių gebėjimų tobulinimo projekte – vieno dalyvio anglų kalbos įgūdžių stiprinimo kaštai tebuvo 798 Lt.  
Didžiausiais kaštais prancūzų kalbos mokymai vykdomi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo ir Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų administracinių gebėjimų 
projektuose: vieno dalyvio mokymų kaštai – atitinkamai 8 613 Lt ir 8 073 Lt. Svarbu pažymėti, kad užsienio kalbų 
vieno dalyvio mokymų kaštai atvirkščiai nekoreliuoja su apmokytų dalyvių skaičiumi. Tai galima būtų paaiškinti kitų 
veiksnių, tokių kaip mokymai, vieta ir svarba. Didesni kaštai tenka užsienyje vykdomiems kalbų mokymams, tačiau 
tokių mokymų efektyvumas taip pat didesnis, nes asmuo priverstas iškart taikyti įgytas žinias praktikoje, gebėjimai 
gerinami ne tik per paskaitas.

Apibendrinimas

Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių poreikius? 

Pagal LR valstybės tarnybos įstatymo nuostatas lėšos valstybės tarnautojų mokymui turi sudaryti ne mažiau kaip 
1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Smarkiai sumažėjus 
finansavimui, mažinami darbuotojų atlyginimai, darbo vietų skaičius. Pasikeitus makroekonominei situacijai, ES 
paramos lėšos tapo bene vieninteliu šaltiniu kelti kvalifikaciją. Taip pat pažymėtina, kad paramos gavėjams 
sudėtinga rasti lėšų nuosavam įnašui. Taigi, esant šiandieninei situacijai, parama valstybės tarnautojų mokymams 
yra reikalinga, tačiau ES paramos lėšos turi būti naudojamos tikslingai, susiejant institucijos strateginius tikslus su 
reikiamomis kvalifikacijomis joms pasiekti ir atsižvelgiant į dabartinių turimų kvalifikacijų ir siekiamų kvalifikacijų 
skirtumą.

Remiantis interviu su projektų vadovais duomenimis, daugeliu atvejų buvo atliekamas mokymų poreikio nustatymo 
tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kokių mokymų labiausiai reikia dalyviams, taip pat mokymų poreikis buvo aptariamas 
su vadovais. Vis dėlto pastebima, kad mokymų poreikio nustatymas nėra sisteminė personalo valdymo dalis. 
Mokymo poreikio nustatymo trūkumus atskleidžia ir šie atvejai: mokymai vykdomi visiems darbuotojams, siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų „nuskriaustųjų“. Tačiau ši praktika nevisiškai pasiteisina, nes pasitaikė nemotyvuotų 
darbuotojų, kurie nenorėjo mokytis.  

Siekiant tobulinti mokymų poreikio nustatymą, planavimą, mokymų poreikio nustatymas turi tapti sudėtine 
personalo valdymo strategijos dalimi.

Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie tikslinių grupių kvalifikacijos kėlimo, 
užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis? 

Institucijų mokymai dažniausiai buvo vykdomi toliau išvardijamose srityse: 

 Užsienio kalbos. Dažniausiai buvo mokomasi anglų, taip pat prancūzų kalbos. 

 Kompiuterinis raštingumas (ECDL).

 Kiti bendrieji vadybos mokymai, pavyzdžiui, konfliktų valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, darbo 
efektyvumo mokymai, organizacijos valdymas, personalo valdymas, projektų valdymo, strateginio valdymo, 
viešojo kalbėjimo, bendravimo su žiniasklaida ir kt. mokymai.  

 Specialieji mokymai, susiję su darbuotojo tiesioginėmis funkcijomis ir konkrečia, siaura sritimi ar įmonės 
specifika.
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Mokymų temos buvo labai įvairios, tačiau galima išskirti užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymus (jie 
buvo populiariausi).

Dauguma dalyvių labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino mokymuose įgytų žinių panaudojimą praktikoje, 
taip pat naudoja žinias praktikoje savo darbovietėje. Tai patvirtino ir tiesioginiai darbuotojų vadovai. Tačiau 
pastebėta, kad naudingesni ir praktikoje labiau pritaikomi specialieji ir kompiuterinio raštingumo mokymai – t. y. 
mokymai, kurie užtikrina kompetencijų, reikalingų kasdienėms funkcijoms atlikti, tobulinimą. Įvairių kitų bendrųjų 
mokymų, užsienio kalbų ir strateginio valdymo mokymų žinių pritaikomumas buvo vertinamas kiek prasčiau – 32–
30 proc. dalyvių dar nepritaikė įgytų žinių, bet planuoja pritaikyti ateityje. Toks vertinimas suprantamas, nes 
specialiųjų mokymų ir kompiuterinio raštingumo žinios gali būti akivaizdžiai tiesiogiai pritaikomos, o bendrųjų 
mokymų pritaikymas nėra toks akivaizdus.  

Negalima teigti, kad specialieji mokymai pranašesni už bendruosius ir atvirkščiai. Kad mokymai duotų didžiausią 
naudą, pirmiausia reikia teisingai nustatyti mokymų poreikį ir ugdomus gebėjimus, kurie reikalingi organizacijos 
strateginiams tikslams pasiekti. Poreikio nustatymo tobulinimas glaudžiai susijęs su sisteminiais personalo valdymo 
elementais – kvalifikacijų sistemos kūrimu, darbuotojų veiklos vertinimu.  

Taip pat galėtų būti tobulinama projektų atranka teikiant pirmenybę geriau poreikį pagrindusiems ir mokymus prie 
nustatyto poreikio pritaikiusiems projektams.

Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas mokymo priemones, programas, 

mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas prielaidas mokymų tikslams pasiekti? 

Mokymai valstybės tarnautojams pasižymi tuo, kad dedamos pastangos užtikrinti šių tarnautojų mokymų kokybę 
sisteminiu lygiu: atestuojami paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Tačiau kartais paslaugos buvo 
perkamos ir iš tiekėjų, kurie nėra įtraukti į VTD mokymo paslaugų teikėjų sąrašą. 

PwC atliktos apklausos duomenimis, dauguma respondentų liko labai patenkinti arba patenkinti mokymais. Didžioji 
dalis respondentų labai gerai arba geriau nei vidutiniškai įvertino mokymų kokybę ir atskirus jos elementus: 
mokymų metodinę medžiagą, mokymo metodus, dėstytojų kompetenciją, mokymų trukmę, laiką, turinį. Panašiai 
buvo vertinami visų tipų mokymai. Vis dėlto iš kai kurių dalyvių komentarų galima spręsti, kad esama mokymo 
kokybės problemų, pavyzdžiui, buvo mokoma dirbti pasenusiomis programomis, galėtų būti mažesnės grupės ir kt. 
Šiuos trūkumus galima būtų pašalinti formuluojant išsamesnius techninius reikalavimus konkurso dokumentuose.  

Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra / bus realiai pritaikomos ir panaudojamos? 

Šiuo metu anksti vertinti mokymų poveikį, nes daugelis jų tęstiniai ir vis dar tebevyksta. Tačiau dauguma jau 
įvykusių mokymų dalyvių nurodo taikantys žinias praktikoje.  

Pažymėtinas mokymų tęstinumo klausimas. Didžioji dalis mokymų buvo užsienio kalbos. Kalbos įsisavinimas, kad ji 
būtų panaudota darbinėje veikloje atliekant savo funkcijas, reikalauja pakankamai daug laiko, tad siekiant mokymų 
efekto turi būti užtikrintas jų tęstinumas. Dauguma institucijų negalėjo nurodyti, kaip bus užtikrintas tęstinis tokių 
mokymų finansavimas.  

Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis? 

Aptariant „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės kaštus svarbu pažymėti, 
kad mažiausi kaštai vienam dalyviui teko tiems projektams, kurių mokymų dalyvių skaičius buvo didžiausias. 
Analizuojant visų projektų dalyvių skaičiaus ir kaštų sąryšį gaunama vidutinė stiprumo atvirkštinė koreliacija. Tai 
reiškia, kad kuo mažiau darbuotojų organizacijoje, kurioje vykdomi mokymai, tuo didesni jų kaštai ir atvirkščiai – 
kuo daugiau darbuotojų, tuo mažesni kaštai. Kai kurių mokymų neekonomišką įgyvendinimą atskleidžia ir tai, kad 
yra dideli kaštų vienam dalyviui nuokrypiai nuo vidurkio.  

Kaip gerosios praktikos pavyzdys problemai spręsti galėtų būti Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos pirmojo prioriteto priemonė „Centrinis mokymas“. Ją įgyvendina Estijos Finansų ministerija. Visos 
priemonės veiklos yra horizontalios, t. y. skirtingų institucijų darbuotojai dalyvauja tokiuose pačiuose bendruosiuose 
mokymuose, taip pat kai kuriuose specifiniuose mokymuose. Įdiegus tokį mokymų organizavimo principą 
pasiekiama masto ekonomija ir neabejotinai sumažinami vieno dalyvio apmokymų kaštai. 
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IV. Gerosios ir blogosios praktikos projektai

2.3 klausimas

Kurie projektai (vertinant atskirai kiekvieną priemonę) gali turėti didžiausią naudą ir teigiamą poveikį 
tikslinėms grupėms? Kodėl ir kaip? Kuriuos projektus galima priskirti prie gerosios, kuriuos – prie blogosios 
praktikos pavyzdžių (vertinant pasiektų / tikėtinų rezultatų, poveikio ir kitais aspektais)? Kodėl?  Kokios 
atsiskleidė svarbiausios mokymo projektų įgyvendinimo pamokos, problemos? Kaip jos buvo sprendžiamos? 
Kaip jų išvengti ateityje? 

Vienareikšmiškai išskirti gerosios ir blogosios praktikos projektus išnagrinėjus priemones „Kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų 
ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai“ ir „Valstybės institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ yra sudėtinga, nes iš esmės kiekviename projekte esama tiek 
gerosios, tiek blogosios praktikos elementų. Tad toliau šiame ataskaitos skyriuje vertinami atskiri projektų  
elementai pagal ES paramos įsisavinimo fazes – poreikio nustatymo, projektų veiklų įgyvendinimo, rezultatų 
vertinimo ir stebėsenos. 

Atitiktis poreikiams

Vertinant gerąją praktiką mokymų poreikio nustatymo srityje išsiskiria pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, 
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ 
įgyvendinamas projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti 
informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio
išbandymas ir diegimas“ (IKT projektas) ir pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijos tobulinimas“ įgyvendinamas projektas „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai“ (eMoDB projektas).  

IKT projektas numatytas kaip 2006–2008 m. sėkmingai įgyvendinto projekto „Pradinių klasių ir specialiojo 
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ tęsinys. 
Įgyvendinant projektą sudarytos prielaidos informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo 
metodų proveržiui pradiniame ir specialiajame ugdyme, buvo tobulinama pradinių klasių mokytojų ir 
specialiojo ugdymo pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija, rengiami 
švietimo konsultantai, taip pat parengti nuotoliniai mokymosi kursai, lokalizuotos kompiuterinės mokymo 
priemonės. Buvo vertinamas šio pradinio projekto veiksmingumas, o jo rezultatai panaudoti rengiant šio 
laikotarpio projekto mokymus. Svarbu pažymėti, kad buvo vertinama ne tik pirmasis lygmuo (dalyvių 
pasitenkinimas mokymais), bet ir kiti mokymų efektyvumo vertinimo lygmenys. Vertinta, koks žinių lygis buvo 
prieš mokymus ir kaip jis pagerėjo po mokymų, koks buvo praktinis žinių pritaikymas ir poveikis ugdymo 
kokybei, mokinių motyvacijai ir pan. Taigi geroji praktika, kad buvo įvertinti visi keturi mokymų efektyvumo 
lygmenys, o jų rezultatai panaudoti šio laikotarpio mokymams tobulinti. Siekiant mokymų veiksmingumo turi 
būti atliekamas įvykusių mokymų naudingumo vertinimas (ypač jie ilgalaikiai, tęstiniai), ir šio vertinimo 
rezultatai naudojami planuojant naujus mokymus, nustatant mokymo(si) poreikį.  

IKT projekte itin daug dėmesio skirta dalyvių tikslinės grupės atrankai, pavyzdžiui, pageidaujantieji dalyvauti 
švietimo konsultantų mokymuose turėjo atsiųsti užpildytą anketą ir švietimo įstaigos vadovo pasirašytą raštą, 
kuriuo konkurso laimėjimo atveju mokykla įsipareigoja pedagogui sudaryti sąlygas dalyvauti projekto 
organizuojamuose mokymuose ir kitoje veikloje. Dalyvio anketoje taip pat buvo motyvacijos dalyvauti projekte
skiltis. Dalyvių tinkamumas buvo vertinamas balais. Daugiausia balų surinkę pedagogai paskelbti projekto 
dalyviais, su jais ir juos delegavusiomis švietimo įstaigomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Tokios 
dalyvių atrankos procedūros ir kriterijai, kurie jau buvo įvardyti projekto paraiškoje, padėjo atsirinkti labiau 
motyvuotus asmenis.

eMoDB projekto mokymų poreikis buvo nustatytas remiantis atlikto atskiro tyrimo („Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinį 
tyrimas“) rezultatais. Jo tikslas buvo ištirti ir įvertinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijų naudotis 
elektroniniais mokslo informacijos ištekliais spragas bei konkrečių kompetencijų trūkumus. Atsižvelgiant į 
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tyrimo rezultatus parengti mokymo moduliai, parinktos tikslinės grupės, prie poreikių priderinta mokymo 
trukmė ir tvarkaraštis.  

Projekte „Besimokančiųjų mokyklų tinklai“ (BMT) taip pat buvo atliekamas bandomojo projekto rezultatų 
vertinimas (įsivertintas analizės atlikimas), tačiau jis buvo ne toks pagrįstas kaip eMoDB projekte. Tai rodo ir 
mokymų dalyvių apklausos rezultatai – tik 15 proc. BMT projekto dalyvių visiškai sutiko su teiginiu, kad 
mokymai atitiko jų poreikius ir lūkesčius, ir tik 40 proc. dalyvių visiškai sutiko su teiginiu, kad mokymai jiems 
buvo reikalingi. eMoDB projektas vertintas daug geriau – 39 proc. dalyvių visiškai sutiko su teiginiu, kad 
mokymai atitiko jų poreikius, ir net 72 proc. visiškai sutiko su teiginiu, kad mokymai jiems buvo reikalingi. 
eMoDB projekto mokymų reikalingumą pagrindžia ir mokymų dalyvių aktyvumas – užsiregistruodavo daugiau 
dalyvių nei būdavo laisvų vietų, buvo didinamos grupės.  

Vertinant netinkamą praktiką poreikio nustatymo srityje galima būtų paminėti priemonės „Kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ projektą. Nustatant tokių projektų poreikį labai 
svarbu atkreipti dėmesį į esamus ir galimus ekonominės situacijos bei darbo rinkos pokyčius. Ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu didelio nedarbo lygio problema ypač išryškėjo kaimo vietovėse, tad minėta priemonė 
gali nepasiteisinti, nes apmokytiems, pakeitusiems kvalifikaciją asmenims gali būti itin sudėtinga įsidarbinti ne 
žemės ūkio veiklose. Be to, per mažai dėmesio buvo skiriama motyvuotos tikslinės grupės atrankai, labiau buvo 
stengiamasi pasiekti kokybinius rodiklius (apmokyti didelį asmenų skaičių). Kaip netinkamą praktiką būtų 
galima įvardyti ir tai, kad mokymas nėra tinkamiausia veikla siekiant perorientuoti kaimo vietovių darbo jėgą. 
NMA iniciatyva atliktos kaimo verslininkų apklausos duomenimis, vienos dažniausių kliūčių verslo plėtrai 
kaime yra nuosavų lėšų trūkumas (46 proc.) ir nepalanki mokesčių sistema. Pradinio kapitalo trūkumas, kaip 
didžiausia problema, neleidžianti persiorientuoti iš ne žemės ūkio veiklos į kitą veiklą, buvo įvardytas ir BPD 
priede. Be to, pagal LR Žemės ūkio ministerijos informaciją dauguma atsisakiusiųjų žemės ūkio veiklos dažnai 
nesiryžta imtis verslo ir tampa samdomais darbuotojais.

Taip pat kaip netinkamą praktiką galima įvardyti pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendintus projektus. Valstybės kontrolės išvados, VTD atliktos valstybės 
tarnautojų apklausos rezultatai (2010 m.) ir šis vertinimas atskleidžia mokymų poreikio nustatymo trūkumus, 
kurie daro įtaką mokymų veiksmingumui. Pavyzdžiui, buvo siekiama mokyti absoliučiai visus darbuotojus, 
tačiau dalis jų buvo nemotyvuoti mokytis, dalis jų netrukus turėjo išeiti į pensiją ir pan. Taip pat pastebėta, kad 
ne visada mokymų turinys buvo naudingas tiesioginiame darbe, todėl tikėtina, kad žinios nebus praktiškai 
pritaikytos. Dažniausiai buvo vykdomi poreikio nustatymo tyrimai, mokymo poreikis buvo aptariamas su
vadovais, tačiau tai nėra pakankama priemonė. Siekiant didesnio mokymų veiksmingumo ir kryptingumo 
mokymo poreikio nustatymas turi tapti integruota personalo valdymo sistemos dalimi, susijusia su
organizacijos tikslais, veiklos vertinimu, karjeros vystymu ir įvykusių mokymų veiksmingumo vertinimu.  

Mokymų įgyvendinimas  

Analizuojant gerąją praktiką mokymų įgyvendinimo srityje taip pat išsiskiria IKT projektas. Įgyvendinant 
projektą sukurti nuotoliniai mokymosi kursai, tad skatinamas savarankiškas mokymasis dalyviui palankiu 
laiku. Išnaudojamos vis labiau populiarėjančios elektroninės mokymosi priemonės. Pavyzdžiui,  lokalizuotos 
dvi kompiuterinės mokymo priemonės, skirtos pradinių klasių mokiniams – „Užburtasis miškas“ ir „Vaikų 
žaidimai“. Taip pat bus sukurta viena originali mokymo priemonė. „Užburtasis miškas“ – priemonė, skirta kurti 
animaciją naudojantis paprastomis priemonėmis, tiesiog dėliojant paveikslėliais išreikštas komandas. 
Kompiuterinė mokymo priemonė „Vaikų žaidimai“ skirta atminčiai lavinti, pelės valdymo įgūdžiams formuoti, 
skaičiams, gimtosios kalbos abėcėlei mokytis, muzikos instrumentams, įvairiems garsams pažinti (žr. 39 pav.). 
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39 paveikslas. IKT projekto kompiuterinės mokymosi priemonės  

Šaltinis: Projekto interneto svetainė. 

Projekto valdymo personalas aktyviai įsitraukė užtikrindamas mokymų kokybę, bendradarbiaudamas su 
paslaugų teikėjais ir teikdamas jiems konsultacijas. Nors paslaugos buvo įsigyjamos taikant mažiausios kainos 
kriterijų ir nustatyta, kad rinkoje trūksta patyrusių ekspertų, mokymų kokybė buvo gerai vertinama. Jau 
projekto paraiškoje buvo numatyta, kokiomis kvalifikacijomis turi pasižymėti projekto valdymo personalas, taip 
pat nustatytos jo atsakomybės, tarp kurių buvo konsultavimas rengiant pirkimo dokumentus, mokymų kokybės 
kontrolė, metodinis paslaugų teikėjų konsultavimas. Tad projekto valdymo komandos sudėtis, gebėjimai ir 
įsitraukimas – svarbūs veiksniai užtikrinant mokymų kokybę. 

Kitas svarbus aspektas – ilgalaikių rezultatų siekimas. Kuriamas ir išbandomas pedagogų kvalifikacijos kėlimo 
tobulinimo modelis, kuris padės pagrindus ilgalaikiam pedagogų tobulinimui. Taip pat kartu kuriamos mokymo 
priemonės, kurias mokytojai gali naudoti ugdymo procese. Taigi ne tik suteikiamos žinios, bet ir duodami 
realūs įrankiai.  

Pirminio projekto veiksmingumo tyrimas parodė, kad pedagogams projektas buvo naudingas: jie patobulino 
įvairius naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis įgūdžius. Taip pat projekto 
įgyvendinimo metu mokytojai daug dažniau pradėjo taikyti šias technologijas ugdymo procese, o tai pakeitė 
įprastą mokytojų darbą ir turėjo teigiamą poveikį mokinių ugdymui, motyvacijai. Taigi apibendrinus galima 
pasakyti, kad pradinis projektas buvo sėkmingas rezultatų ir poveikio atžvilgiu. Pirminio projekto sėkmė sudaro 
prielaidas, kad ir šiuo laikotarpiu bus pasiekti geri rezultatai. Dauguma respondentų buvo patenkinti 
teikiamomis mokymo paslaugomis, gerai vertino mokymų kokybę, žinių padidėjimo lygį ir praktinį žinių 
pritaikymą. IKT mokymų kokybę ir atskirus jos elementus gerai arba geriau nei vidutiniškai įvertino apie 
93 proc. respondentų. Itin gerai buvo vertinama lektorių kompetencija. Gerai įvertintas IKT projekto metu 
įgytų žinių pritaikymas praktikoje. Maždaug 90 proc. respondentų nurodė jau pritaikę praktikoje per mokymus 
įgytas žinias. 

Kaip netinkamą praktiką projektų įgyvendinimo srityje reikėtų paminėti neefektyviai įgyvendinamus 
mokymus. Analizuojant ŽIPVP kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas 
priemonę kaštų-naudos atžvilgiu buvo pastebėta, kad pagal priemonę vykdomos veiklos neatitinka panašių 
veiklų rinkos įkainių. Be to, kai kurios išlaidos yra mažai susijusios su projekto tikslu, pavyzdžiui, projekto II 
veiklos („Mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų organizavimas“) biudžete 
numatyta įsigyti 120 kompiuterių ir spausdintuvų seniūnijoms, kaimo bendruomenėse veikiančioms įstaigoms, 
kad kaimo gyventojai turėtų galimybę naudotis kompiuterine technika. Nors kaimo vietovėse kompiuterinė 
įranga neabejotinai reikalinga, bet tam skirti kiti projektai. Nevisiškai tikslingo lėšų panaudojimo esama ir BMT 
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projekte. Jame labai daug lėšų skiriama įvairioms analizėms, vertinimams atlikti, programoms sukurti, o 
tiesioginėms kompetencijos kėlimo priemonėms, tokioms kaip mokymai, numatyta tik 26,7 proc. projekto 
biudžeto. Priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektai taip pat 
galėtų būti efektyviau įgyvendinami, nes panašaus pobūdžio mokymai skirtinguose projektuose vykdomi labai 
skirtingais kaštais vienam dalyviui.

Prie netinkamos praktikos elementų projektų įgyvendinimo srityje taip pat reikėtų paminėti nesistemišką 
mokymų kokybės užtikrinimą. Remiantis interviu su projektų vykdytojais „Valstybės institucijų ir įstaigų 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės projektuose, dažniausiai vykdomos dalyvių apklausos po 
mokymų, tačiau pastebėjome, kad kartais jos nėra sisteminamos, analizuojamos, tad atitinkamai į jas 
neatsižvelgiama vykdant kitus mokymų etapus.  

Mokymų rezultatai 

Kaip netinkamą praktiką galima išskirti projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės 
ūkio į kitas veiklas“ mokymus. Jo veiklos greičiausiai neturės laukiamo poveikio, nes planuojamas stebėsenos 
rodiklis yra labai ambicingas ir neadekvatus projekto vykdomoms veikloms.

Kaip gerąją praktiką galima įvardyti IKT projektą – maždaug 90 proc. dalyvių nurodė jau panaudoję žinias 
praktikoje. Taip pat teigiamai buvo vertinti ir kiti analizuoti projektai, tačiau projektų rezultatus kol kas anksti 
vertinti, nes mokymai dar tik įpusėję. 

Mokymų stebėsena, vertinimas 

Kaip gerąją  praktiką mokymų rezultatų stebėsenos srityje galima išskirti IKT projektą. Atliekant bandomojo 
projekto veiksmingumo vertinimą buvo vertinami visi keturi Kirkpatrick mokymų efektyvumo lygmenys, o jų 
rezultatai naudojami planuojant šio laikotarpio projektą.  

Kaip netinkama praktika minėtinas BMT projektas. Jo įgyvendinimo metu nebuvo atliekamas 
pasitenkinimo mokymais vertinimas (dalyvių apklausa) iškart po mokymų, o taikytas refleksijų metodas. Tačiau 
PwC apklausos duomenimis, įvertinus dalyvių atsiliepimus paaiškėjo, kad toks metodas vis dėlto nėra 
pakankamas, nes dalyvių poreikiai, lūkesčiai ir pasiūlymai nebuvo įvertinti.  

Taip pat pripažintina, kad rezultatai nepakankamai naudojami mokymams tobulinti ir poreikiui nustatyti
planuojant naujus mokymus. Pavyzdžiui, įgyvendinant valstybės tarnautojų mokymus buvo atliekamas poreikio 
nustatymo tyrimas, tačiau nepakankamai atsižvelgta į jau įvykusių mokymų naudingumo vertinimą. Tai, jog 
nėra atliekamas mokymų naudingumo vertinimas, pabrėžia ir Valstybės kontrolė. Todėl siekiant didesnio 
mokymų veiksmingumo reikalingas mokymų rezultatų vertinimo modelis (ypač ilgalaikių mokymų).  

Apibendrinimas

Vertinant gerąją praktiką mokymų poreikio nustatymo srityje išskirtini IKT ir eMoDB projektai. IKT projekte 
itin daug dėmesio skirta dalyvių tikslinės grupės atrankai (dalyviai turėjo atsiųsti užpildytą anketą, kurioje buvo 
motyvacijos dalyvauti projekte skiltis). eMoDB projekte mokymų poreikis nustatytas remiantis atlikto tyrimo 
rezultatais. Abiejų projektų mokymų dalyviai labai gerai įvertino mokymų atitiktį jų poreikiams ir reikalingumą. 
Netinkamos praktikos poreikio nustatymo pavyzdys – priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo 
iš žemės ūkio į kitas veiklas“ projektas. Jo vykdomi mokymai nevisiškai atitinka ekonominę situaciją ir rinkos 
poreikius. Taip pat reikėtų gerinti mokymo poreikio nustatymą įgyvendinant valstybės institucijų ir įstaigų 
kvalifikacijos tobulinimo projektus.

Kaip geroji praktika mokymų įgyvendinimo srityje taip pat išsiskiria IKT projektas. Projekto įgyvendinimo 
metu sukurti nuotoliniai mokymosi kursai, išbandomi kiti inovatyvūs mokymo(si) metodai, projekto valdymo 
personalas aktyviai įsitraukė užtikrindamas mokymų kokybę, siekiama ilgalaikių tikslų. Kaip netinkamą 
praktiką reikėtų paminėti neefektyviai įgyvendinamus mokymus – kai kuriuose analizuotuose projektuose lėšos 
naudojamos netikslingai arba paslaugų įkainiai neatitinka rinkos kainų. 
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Kaip netinkamą praktiką rezultatų atžvilgiu išskirtume priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ mokymus, nes projekto veiklos greičiausiai nepasieks laukiamo 
poveikio dėl netinkamos priemonės įgyvendinimo schemos.  

Vertinant mokymų rezultatų stebėseną, vertinimą ir rezultatų panaudojimą planuojant mokymus kaip gerąją 
praktiką galima išskirti IKT projektą. Jame buvo vertinami visi keturi Kirkpatrick mokymų efektyvumo 
lygmenys, jų rezultatai naudojami planuojant šio laikotarpio projektą. 
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V. Užsienio šalių praktika 

2.4 klausimas

Įvertinti bent dviejų kitų ES šalių patirtį vykdant mokymų projektus panašiose srityse. 

Siekiant įvertinti ESF finansuojamų mokymų kokybę ir efektyvumą Lietuvoje labai svarbu atlikti lyginamąją 
analizę ir išnagrinėti kitose užsienio šalyse vykdomą praktiką: 

 palyginti intervencijos logiką, susijusią su mokymais, finansuojamais iš ESF; 
 įvertinti mokymų kokybės užtikrinimo praktiką. 

Intervencijos logikos palyginimas

Užsienio šalių praktikos analizei buvo atrinktos tos šalys, kurios su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusiose 
veiksmų programose įvardija panašias problemas kaip ir Lietuvos ŽIPVP. Taip siekiama įvertinti, kaip panašios 
problemos sprendžiamos kitur ir kaip ši praktika galėtų būti pritaikoma Lietuvoje. Šiame skyriuje pateikiama 
Latvijos ir Lenkijos intervencijos logikos palyginimo analizė palyginti su techninėje specifikacijoje įvardytomis 
priemonėmis. 

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas 

Problematika. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti ŽIPVP priemone „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas“ iš žemės ūkio į kitas veiklas yra tai, kad žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų dalis 
Lietuvoje yra gerokai didesnė už ekonomiškai labiau išsivysčiusių šalių vidurkį. Remiantis Europos statistikos 
biuro Eurostat duomenimis, 2008 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje tokių gyventojų, įskaitant užsiimančiuosius 
miškininkyste ir žuvininkyste, dalis buvo 7,7 proc., o labiau išsivysčiusiose ES šalyse (ES-15) ši dalis tebuvo 
3 proc. Tokia pati problematika būdinga ne tik Lietuvai, bet taip pat Latvijai ir Lenkijai (žr. 40 pav.).  

40 paveikslas. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės 
problematika kitų ES šalių kontekste 

Šaltinis: Europos statistikos biuro Eurostat duomenų bazė. 

2008 m. Lenkijoje žemės ūkio veikla, miškininkyste ir žuvininkyste užsiimančių gyventojų dalis buvo net 
13,8 proc. Ši problema analizuojama Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje 2007–2013 metų 
laikotarpiui. Programoje teigiama, kad Lenkijos kaimo vietovėse vyrauja daugybė neigiamų reiškinių, susijusių 
su užimtumu, tokių kaip užslėptas nedarbas, žmogiškojo kapitalo kokybė, nepalanki užimtumo struktūra pagal 
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išsilavinimą palyginti su miesto gyvenvietėmis. Kita problema, pabrėžiama Lenkijos Žmogiškojo kapitalo 
veiksmų programoje, yra pernelyg žemas kaimo gyventojų saviorganizacijos lygis ir gebėjimai inicijuoti „iš 
apačios į viršų“ sprendimus52.

Latvijoje žemės ūkiu, miškininkyste ir žuvininkyste užsiimančių gyventojų dalis 2008 m. pradžioje buvo panaši 
kaip ir Lietuvoje – 7,1 proc., tačiau Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ 2007–
2013 m. laikotarpiui formuluojama kiek kitokia problematika nei Lietuvos ŽIPVP. Latvijos veiksmų programoje 
pabrėžiama, kad kaimo teritorija sudaro 89 proc. visos šalies teritorijos, tačiau tik 32 proc. visos populiacijos 
gyvena kaimo vietovėse. Taip pat pabrėžiama, kad žemės ūkio sektoriaus dalis BVP yra maža, mažas verslumo 
lygis. Verslumas vystosi tik tokiose žemės ūkio veiklose kaip prekyba, transportas, medienos perdirbimas, 
amatai, kaimo turizmas, tačiau netradicinių žemdirbystės šakų verslai yra visiškai neišvystyti. Kita vertus, 
Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ pabrėžiama, jog kaimo vietovėse svarbu 
plėtoti ir ne žemės ūkio veiklų verslumą, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, nes nedarbo lygis kaimo 
vietovėse yra beveik 1–2 procentiniais punktais didesnis negu miestuose53.

Tikslas. Atsižvelgiant į minėtą problematiką Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonei keliamas tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, 
gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus 
dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui veikloje.  

Kadangi Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje įvardijama, kad kaimo gyventojai susiduria su 
panašiomis užimtumo problemomis, kaip ir Lietuvos gyventojai, atitinkamai sutampa ir pagal veiksmų 
programas įgyvendinamų priemonių tikslai. Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės tikslus labiausiai atitinka Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programos šeštojo prioriteto „Darbo rinka atvira visiems“ trečiosios priemonės „Vietinės iniciatyvos tam, kad 
būtų padidinta profesionali veikla kaimo vietovėse“ tikslas. Priemone siekiama didinti asmenų, gyvenančių 
kaimo vietovėse, įsidarbinimo gebėjimus ir profesinį mobilumą paruošiant juos darbui ne žemės ūkio 
sektoriuje, taip pat išnaudojant naujų darbo vietų steigimo galimybes.  

Nors Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“ minima užimtumo kaimo vietovėse 
problema, vis dėlto programoje nenumatyta priemonių, kurių tikslai sutaptų su analizuojamos Lietuvos ŽIPVP 
„Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės tikslu. 

Finansavimas. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonei Lietuvos 
ŽIPVP priede buvo numatyta skirti iki 60 mln. Lt ES fondų lėšų ir ne mažiau kaip 10,59 mln. Lt kitų piniginių 
išteklių, kuriais disponuoja valstybė. Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonei „Vietinės 
iniciatyvos tam, kad būtų padidinta profesionali veikla kaimo vietovėse“ numatyta skirti 88,1 mln. Lt ES fondų 
lėšų ir 15,5 mln. Lt nacionalinių lėšų.  

Įgyvendinimas. Pagal Lietuvos ŽIPVP priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į 
kitas veiklas“ numatyta remti tokias veiklas kaip dirbančiųjų žemės ūkyje ir kitų kaimo gyventojų 
informavimas, motyvavimas, orientavimas, konsultavimas apie užimtumo galimybes kaime, mokymo kursų, 
seminarų, konsultacinių seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo iniciatyvų organizavimas. 
Pagal priemonę taip pat numatytas konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais. 

Lenkijoje numatytos kiek kitokios veiklos. Pagal Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonę „Vietinės 
iniciatyvos tam, kad būtų padidinta profesionali veikla kaimo vietovėse“ numatyta remti „iš apačios į viršų“ 
iniciatyvas, tokias kaip projektai, prisidedantys prie kaimo gyventojų profesinio aktyvumo, įsidarbinimo 
galimybių gerėjimo ir aktyvinimo paslaugų vystymo (išskyrus tuos instrumentus, kurie finansuojami pagal 
valstybės pagalbos taisykles). Pagal priemonę taip pat numatyta remti vietinį informavimą, mokymus ir 
konsultacines iniciatyvas ir taip prisidėti prie profesinio aktyvinimo vietiniu lygmeniu. Priemonės veiklos taip 
pat apima dialogo užmezgimą ir plėtojimą, viešojo sektoriaus ir socialinių partnerių bendradarbiavimo rėmimą. 
Tokios veiklos iš esmės galėtų būti alternatyva Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonės veikloms. Taip būtų išvengta dalyvių motyvacijos problemos ir galimai 
pasiekti geresni rezultatai.

52
Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programa, 2007 m. rugsėjo mėn., Varšuva, 18–19 p.

53 Latvijos veiksmų programa „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“, 2009 m. rugsėjis mėn., Ryga, 256 p.
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Kadangi Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
priemonės ir Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programos priemonės „Vietinės iniciatyvos tam, kad 
būtų padidinta profesionali veikla kaimo vietovėse“ 
pagrindiniai tikslai ir veiklos yra panašaus pobūdžio,
tad iš dalies sutampa ir priemonių tikslinės grupės.

Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
priemonės tikslinė grupė apima dirbančiuosius žemės 

ūkyje, t. y. ūkininkus ar kaimo gyventojus, norinčius pasitraukti iš žemės ūkio ir imtis kito verslo ar norinčius 
papildomai imtis su žemės ūkiu tiesiogiai nesusijusio verslo, taip pat kitus kaimo gyventojus, kurie ketina 
užsiimti ne žemės ūkio verslais ar amatais. Priemonės veikloje gali dalyvauti ir kaimo plėtros srityje veikiančių 
organizacijų – vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių ir pan. – nariai. Lenkijos Žmogiškojo kapitalo 
veiksmų programos priemonės „Vietinės iniciatyvos tam, kad būtų padidinta profesionali veikla kaimo 
vietovėse“ tikslinė grupė – daugiausia kaimo vietovių ir miestelių (kurių gyventojų skaičius ne daugiau kaip 
25 tūkst.) gyventojai, vietinės bendruomenės ir kitokios organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja veiklose, 
susijusiose su profesiniu aktyvinimu kaimo vietovėse.  

Rezultatai. Lyginant nagrinėjamas priemones pagal numatytus pasiekti rezultatus pažymėtina, kad nors 
Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ priemonei skirta per
27,6 mln. Lt mažiau, vis dėlto pagal ją numatyta daug daugiau dalyvių – 20 tūkst., palyginti su numatytais 
12,6 tūkst. asmenų pagal Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonę „Vietinės iniciatyvos tam, 
kad būtų padidinta profesionali veikla kaimo vietovėse“. Tokia rezultatų disproporcija gaunama todėl, kad pagal 
nagrinėjamą Lenkijos priemonę numatytos kiek platesnės veiklos, apimančios ne tik asmenų mokymus.

„Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo 
kvalifikacijos tobulinimas“

Problematika. Nors Lietuvoje didesnė nei vidutiniškai ES jaunimo dalis baigia bendrojo lavinimo įstaigas ir 
didelė dalis vėliau įgyja aukštąjį išsilavinimą, vis dėlto mokymosi kokybė yra nepakankama, neatitinkanti verslo 
ir visuomenės poreikių. Būtent šią problemą siekiama spręsti ŽIPVP „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo 
institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemone. Nors mokymo 
institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos kokybę įvertinti labai sudėtinga, vienas iš 
rodiklių, pagal kurį būtų galima palyginti ES šalis pagal gyventojų gaunamo išsilavinimo kokybę, galėtų būti 
bedarbių su aukštuoju išsilavinimu dalis. Remiantis Pasaulio banko duomenimis, 2007 m., kai buvo patvirtinta 
ŽIPVP, bedarbių su aukštuoju išsilavinimu dalis Lietuvoje siekė 15,4 proc., o ES vidurkis buvo 14,2 proc. 

Latvijoje 2007 m. bedarbių su aukštuoju išsilavinimu dalis buvo viena didžiausių tarp ES valstybių. Tačiau 
viena pagrindinių susidariusios padėties priežasčių Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir 
užimtumas“ nurodoma mokytojų, dėstytojų ir kitų pedagogų kvalifikacijos stoka. Programoje pažymima, kad 
daugiau nei du trečdaliai vidurinio išsilavinimo mokytojų yra vyresni kaip 40 metų ir nėra pakankamai 
pedagogų, kurie galėtų juos pakeisti, nes jaunimas nelinkęs rinktis pedagogo profesijos. Be to, pedagogams 
trūksta įvairių žinių ir įgūdžių, ypač dirbant su socialinėmis grupėmis, jiems sudėtinga taikyti naujas 
technologijas, modernius bendradarbiavimo metodus.

Alternatyvi veikla Lietuvos ŽIPVP
priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas 
veiklas“ veikloms galėtų būti „iš apačios į 
viršų“ iniciatyvų rėmimas. Taip būtų 
skatinimas projektų, prisidedančių prie 
įsidarbinimo galimybių, pagerėjimas ir 
aktyvinimo paslaugų didinimas. 
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41 paveikslas. „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo

Šaltinis: Pasaulio banko duomenų bazė. 

Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje pabrėžiama, kad kokybės problema akivaizdi visuose 
švietimo sistemos lygmenyse, tačiau labiau akcentuojamos regioninės problemos. 
laikotarpiu tik 32 proc. kaimo vietovių vid
rodiklis siekė 68 proc. Kaip pagrindinis veiksnys
kvalifikacijos lygis. Ypač pabrėžiamas
dėstytojų yra baigę aukštąsias mokyklas, taigi jų žinios labiau teorinės, sunkiai pritaikomos praktikoje. 

Tikslas. Lietuvos ŽIPVP priemonės 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas
pedagoginio personalo kvalifikacijas ir kompetencijas.

Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programoje taip pat 
tobulinimas. Jų mokymai remiami pagal veiksmų programos antrojo prioriteto 
pirmąją priemonę „Profesinio švietimo ir bendrojo išsilavinimo įgūdžių vystymas
subpriemones – „Profesinio švietimo kokybė, aktualumas ir pat
įgūdžiai“. Pirmąja subpriemone siekiama tokių tikslų kaip profesinio švietimo ir mokymo mokytojų ir vadovų 
kompetencijų didinimas, profesinio mokymo programų kokybės gerinimas suteikiant universaliuosius įgūdžius,
užtikrinant integraciją į darbo rinką, nuolatinį mokymąsi. 
bendrojo išsilavinimo įgūdžių vystym
įgūdžius, kad būtų sukurta pažangaus išsilavinimo visuomenė. Subpriemone taip pat siekiama paskatinti 
mokytojus dalyvauti švietimo įstaigų darbe, plėtoti mokymo metodus ir mokymosi įvertinimo s
susidomėjimą technologijų dalykais ir užsienio kalbomis.

Nagrinėjamą Lietuvos ŽIPVP priemonę pagal tikslus iš dalies atitinka Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programos trečiojo prioriteto „Aukšta švietimo kokybė
didinimas“. Tik šios priemonės tikslas kiek bendresnis nei Lietuvos ŽIPVP 
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo
siekiama padidinti sistemos gebėjimą teikti į mokestį už mokslą bei rezultatus 

Finansavimas. Lietuvos ŽIPVP „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo
14,8 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 2,29 mln. Lt kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė. Kadangi 
Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos 
vystymo“ priemonės tikslas kiek platesnis, tad ir priemonei
kurių 162 mln. Lt turėtų sudaryti ES fondų lėšos ir apie 18 mln. Lt nacionalinio biudžeto lėšos. Lenkijos 
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Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės problematika kitų ES šalių kontekste

Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje pabrėžiama, kad kokybės problema akivaizdi visuose 
švietimo sistemos lygmenyse, tačiau labiau akcentuojamos regioninės problemos. 

kaimo vietovių vidurinių mokyklų mokytojų buvo sertifikuoti, 
. Kaip pagrindinis veiksnys, lemiantis švietimo kokybę, programoje nurodomas pedagogų 

pabrėžiamas netinkamas profesinio mokymo pedagogų pasirengimas
dėstytojų yra baigę aukštąsias mokyklas, taigi jų žinios labiau teorinės, sunkiai pritaikomos praktikoje. 

Lietuvos ŽIPVP priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
acijos tobulinimas“ tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų 

pedagoginio personalo kvalifikacijas ir kompetencijas.

Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programoje taip pat pabrėžiamas
mokymai remiami pagal veiksmų programos antrojo prioriteto „Išsilavinimas ir įgūdžiai

Profesinio švietimo ir bendrojo išsilavinimo įgūdžių vystymas“. Priemonė išskaidyta į dvi 
Profesinio švietimo kokybė, aktualumas ir patrauklumas“ ir „Bendrojo lavinimo žinios ir

siekiama tokių tikslų kaip profesinio švietimo ir mokymo mokytojų ir vadovų 
kompetencijų didinimas, profesinio mokymo programų kokybės gerinimas suteikiant universaliuosius įgūdžius,
užtikrinant integraciją į darbo rinką, nuolatinį mokymąsi. Antrąja subpriemone
bendrojo išsilavinimo įgūdžių vystymas“ siekiama padidinti bendrojo lavinimo mokytojų kompetencijas ir 
įgūdžius, kad būtų sukurta pažangaus išsilavinimo visuomenė. Subpriemone taip pat siekiama paskatinti 
mokytojus dalyvauti švietimo įstaigų darbe, plėtoti mokymo metodus ir mokymosi įvertinimo s
susidomėjimą technologijų dalykais ir užsienio kalbomis.

Nagrinėjamą Lietuvos ŽIPVP priemonę pagal tikslus iš dalies atitinka Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
Aukšta švietimo kokybė“ trečioji priemonė „Švietimo sistemos kokybės 

Tik šios priemonės tikslas kiek bendresnis nei Lietuvos ŽIPVP „Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo

mos gebėjimą teikti į mokestį už mokslą bei rezultatus nukreiptą

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonei numatyta skirti 96,9 mln. Lt ES fondų lėšų, 

mln. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 2,29 mln. Lt kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė. Kadangi 
Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos „Profesinio švietimo ir bendrųjų įgūdžių 

tikslas kiek platesnis, tad ir priemonei numatytas didesnis finansavimas
kurių 162 mln. Lt turėtų sudaryti ES fondų lėšos ir apie 18 mln. Lt nacionalinio biudžeto lėšos. Lenkijos 
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Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
priemonės problematika kitų ES šalių kontekste

Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje pabrėžiama, kad kokybės problema akivaizdi visuose 
švietimo sistemos lygmenyse, tačiau labiau akcentuojamos regioninės problemos. Programos patvirtinimo

lų mokytojų buvo sertifikuoti, o miesto vietovėse šis 
lemiantis švietimo kokybę, programoje nurodomas pedagogų 

rengimas – dauguma tokių 
dėstytojų yra baigę aukštąsias mokyklas, taigi jų žinios labiau teorinės, sunkiai pritaikomos praktikoje. 

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
tobulinti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų 

pabrėžiamas pedagogų kvalifikacijų 
Išsilavinimas ir įgūdžiai“

. Priemonė išskaidyta į dvi 
Bendrojo lavinimo žinios ir

siekiama tokių tikslų kaip profesinio švietimo ir mokymo mokytojų ir vadovų 
kompetencijų didinimas, profesinio mokymo programų kokybės gerinimas suteikiant universaliuosius įgūdžius,

subpriemone „Profesinio švietimo ir
siekiama padidinti bendrojo lavinimo mokytojų kompetencijas ir 

įgūdžius, kad būtų sukurta pažangaus išsilavinimo visuomenė. Subpriemone taip pat siekiama paskatinti 
mokytojus dalyvauti švietimo įstaigų darbe, plėtoti mokymo metodus ir mokymosi įvertinimo sistemą, skatinti 

Nagrinėjamą Lietuvos ŽIPVP priemonę pagal tikslus iš dalies atitinka Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
vietimo sistemos kokybės 

Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės. Ja 

nukreiptą išsilavinimą. 

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
9 mln. Lt ES fondų lėšų, 

mln. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 2,29 mln. Lt kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė. Kadangi 
Profesinio švietimo ir bendrųjų įgūdžių 

numatytas didesnis finansavimas – 180 mln. Lt, iš
kurių 162 mln. Lt turėtų sudaryti ES fondų lėšos ir apie 18 mln. Lt nacionalinio biudžeto lėšos. Lenkijos 
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Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos „Švietimo sistemos kokybės didinimas“ priemonei taip pat skirta
gerokai didesnė lėšų suma nei nagrinėjamai Lietuvos ŽIPVP priemonei – 1 664 mln. Lt, iš kurių 1415 mln. Lt – 
ES fondų lėšos ir apie 250 mln. Lt nacionalinės lėšos. 

Įgyvendinimas. Pagal Lietuvos ŽIPVP „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonę numatyta tobulinti profesijos mokytojų ir su 
sektoriniais praktinio mokymo centrais susijusių kolegijų dėstytojų technologines kompetencijas, sudaryti 
sąlygas pedagogų kvalifikacijai kelti plėtojant darniojo vystymosi kompetencijos tinklą, kuriant kompetencijų 
vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo pripažinimo formaliajame švietime metodikas. Taip pat numatyta kurti,
išbandyti, diegti ir skleisti mokyklų naujus bendradarbiavimo modelius, inovatyvių mokymo metodų 
tobulinimo modelius. Priemonės tikslinė grupė apima tiek pradinio, vidurinio mokymo institucijų pedagogus, 
tiek aukštojo mokslo institucijų dėstytojus, taip pat mokymo institucijų vadovus, švietimo specialistus ir 
konsultantus.

Kadangi Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos „Profesinio švietimo ir bendrojo 
išsilavinimo įgūdžių vystymo“ priemonės tikslai ir indėliai didesni nei nagrinėjamos Lietuvos ŽIPVP priemonės, 
tad ir pagal priemonę numatytos veiklos yra kiek platesnės. Pagal priemonės pirmąją subpriemonę „Profesinio 
švietimo kokybė, aktualumas ir patrauklumas“ remiamos tokios veiklos kaip profesinio mokymo
restruktūrizavimas diegiant sektorines kvalifikacines sistemas, profesinio švietimo mokytojų kompetencijų 
stiprinimas per mokymus. Taip pat remiamos kokybiškų profesinio mokymo programų kūrimas. Pagal antrąją 
subpriemonę įgyvendinama bendrojo lavinimo reforma siekiant tobulinti ugdymo turinį, metodologiją, 
vertinimo sistemą. Vidurinio išsilavinimo kokybę taip pat siekiama užtikrinti teikiant stipendijas mokytojams.  

Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos „Profesinio švietimo ir bendrojo išsilavinimo 
įgūdžių vystymo“ priemonės veiklų spektras yra platus, taigi ir jos tikslinė grupė daug platesnė nei 
nagrinėjamos Lietuvos ŽIPVP priemonės. Pagal priemonės veiklas remiami ne tik įvairių mokymo pakopų 
pedagogai, dėstytojai, bet ir darbdaviai, profesinio mokymo organizacijų, viešojo administravimo institucijų, 
įstaigų darbuotojai, profesinio mokymo studentai, išsilavinimo neturintis jaunimas iki 25 metų ir t. t. 

Pagal Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonę „Švietimo sistemos kokybės didinimas“
numatyta patobulinti mokytojų rengimo kursus, kurie turėtų tapti pedagoginio išsilavinimo sistemos pagrindu. 
Priemonės veiklos taip pat apima priimamų į darbų pedagogų apmokymus, ir juos numatoma dėstyti pagal 
vienodus principus ir procedūras visoje šalyje. Pagal priemonę taip pat remiami įvairūs tyrimai, studijos, 
susijusios su mokymo modernizavimo procesu per esamų mokyklos programų pagerinimą ir naujų programų 
kūrimą. Geroji praktika, įgyta įgyvendinant priemonės projektus, turėtų būti populiarinama edukaciniame 
tinklalapyje „Scholaris“. Jame skelbiama metodologinė mokymo medžiaga, kuria galėtų naudotis visi mokymo 
proceso dalyviai. Priemonės veiklos taip pat apima tarpregioninių mokymo programų kūrimą ir įgyvendinimą, 
kad būtų tobulinama mokinių ir studentų pagrindinės kompetencijos ir įgūdžiai, padėsiančios jiems integruotis 
į darbo rinką.  

Kadangi Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programos priemonės „Švietimo sistemos kokybės 
didinimas“ pagrindinė vykdoma veikla yra ne 
pedagogų mokymai, o labiau mokomųjų programų, 
modulių, metodikų kūrimas ir diegimas, tad ir 
priemonės pagrindinė tikslinė grupė – daugiausia 
mokyklų administracijos darbuotojai, vadovai, taip pat 
tokių institucijų kaip Centrinės egzaminų komisijos, 
Regioninės egzaminų komisijos, Nacionalinio švietimo 

ministerijos, Mokslo ir aukštojo išsilavinimo ministerijos darbuotojai. Kita vertus, pagal priemonę remiami ir 
pedagogai, besimokantys vaikai, jaunimas.

Rezultatai. Pagal Lietuvos „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 
personalo kvalifikacijos tobulinimo“ priemonę planuojama apmokyti 18 522 bendrojo ugdymo ir profesinio
mokymo mokytojus. Analogiška Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos „Profesinio 
švietimo ir bendrojo išsilavinimo įgūdžių vystymo“ priemone siekiama panašių rezultatų. Pagal priemonę 
numatyta, kad 20 000 bendrojo lavinimo pedagogų ir 5 000 profesinio mokymų pedagogų pagerins savo 
įgūdžius ir pakels kvalifikaciją. Vis dėlto, atsižvelgiant į beveik dvigubai didesnį Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir 

Alternatyvios veiklos Lietuvos ŽIPVP
Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo
institucijų ir pedagoginio personalo 
kvalifikacijos tobulinimo priemonei galėtų 
būti stipendijų teikimas pedagogams, 
sektorinių kvalifikacijos sistemų diegimas. 
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užimtumo veiksmų programos priemonės finansavimą ir kiek platesnius tikslus, pagal priemonę siekiama ir 
papildomų rezultatų, pavyzdžiui, stipendijų suteikimas 25 000 profesinio mokymo studentų. 

„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas (mokslo duomenų 
bazės, e. dokumentai)“ 

Problematika. Didžiausia problema, kurią siekiama išspręsti Lietuvos ŽIPVP priemone „Mokslininkų ir kitų 
tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas“, yra tai, kad MTTP žmogiškieji ištekliai neatitinka dabartinių 
ir ateities poreikių: mažas tyrėjų skaičius (ypač versle), aukštas viešojo sektoriaus tyrėjų amžiaus vidurkis, 
nepakankama II ir III pakopos studijų kokybė, nepakankama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija, vyksta protų 
nutekėjimas, mažas tyrėjų mobilumas. Remiantis pasaulio banko pateikiamais duomenimis, 2007 m. Lietuvoje 
1 mln. gyventojui teko tik 135 mokslinių žurnalų straipsniai. Pagal šį rodiklį Lietuva vos viršijo pasaulio vidurkį 
ir gerokai atsiliko nuo ES vidurkio (jis 2007 m. buvo 475 straipsniai 1 mln. gyventojų).  

42 paveikslas. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonės 
problematika kitų šalių kontekste 

Šaltinis: Pasaulio banko duomenų bazė. 

Latvijoje mokslinis ir tyrimų potencialas dar mažiau išsivystęs nei Lietuvoje. 2007 m. 1 mln. Latvijos gyventojų 
teko tik 64 mokslinių žurnalų straipsniai, t. y. 13 kartų mažiau nei vidutiniškai ES. Tokią disproporciją būtų 
galima paaiškinti tuo, kad Latvijoje mokslininkai ir kiti tyrėjai sudarė tik 0,73 proc. visos darbo jėgos, o ES šis 
rodiklis vidutiniškai siekė 1,36 proc. Tad Latvijos veiksmų programoje „Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas“, taip 
pat kaip ir Lietuvos ŽIPVP, keliamos ir kitos su MTTP susijusios problemos: mokslininkų amžiaus didėjimas, 
menkos investicijos į MTTP ir t. t. 

Nors Lenkijoje mokslinių žurnalų straipsnių skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų, 2007 m. buvo nedidelis, vis 
dėlto Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje ši problema plačiau nenagrinėjama. Pabrėžiama tik 
menko mokslininkų ir kitų tyrėjų bei verslo atstovų bendradarbiavimo problema.  

Tikslas. Analizuojamos Lietuvos ŽIPVP „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo 
(mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ priemonės tikslas – tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją 
ir kompetenciją pagal atitinkamos srities ir horizontaliuosius poreikius, užtikrinant prieigą prie periodinių ir 
kitų mokslo leidinių duomenų bazių. 

Latvijoje mokslinis ir tyrimų potencialas bei pajėgumai plėtojama pagal Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir 
užimtumo veiksmų programos pirmojo prioriteto „Aukštasis išsilavinimas ir mokslas“ pirmąją priemonę 
„Mokslo ir mokslinių tyrimų potencialas“. Priemonė skirstoma į tris subpriemones – mokslo ir inovacijų 
politikos plėtros, mokslo potencialo stiprinimo ir mokslinės veiklos motyvacijos didinimo. Pirmosios 
subpriemonės tikslas – atlikti mokslo ir inovacijų politikos išorinį vertinimą, didinti atitinkamų institucijų 
administracinius gebėjimus; antrosios – skatinti universitetų, mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą, 
papildomų žmogiškųjų išteklių pritraukimą į mokslinių tyrimų grupes; trečiosios – didinti visuomenės, ypač 
jaunimo ir studentų, supratimą apie mokslą ir jo naujoves, jų svarbą visuomenei, vystymosi potencialą. Trečiąja 
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subpriemone taip pat siekiama skatinti verslininkus domėtis mokslinių tyrimų rezultatais, komerciniu 
potencialu, naujoviškais sprendimais.

Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje tyrėjų mokymai numatyti pagal ketvirtojo prioriteto 
„Aukštasis išsilavinimas ir mokslas“ antrąją priemonę „Tyrimų ir plėtros sistemos personalo kvalifikacijų 
vystymas ir supratimo apie mokslo svarbą ekonomikos augimui gerinimas“. Priemonės tikslas – didinti tyrimų 
ir plėtros sistemos personalo kvalifikaciją iki tokio lygio, kad būtų užtikrintas efektyvus mokslininkų grupių ir 
įmonių bendradarbiavimas, t. y. mokslinių tyrimų rezultatai būtų įgyvendinti ekonomikoje. 

Finansavimas. Lietuvos ŽIPVP „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo (mokslo 
duomenų bazės, e. dokumentai)“ priemonei numatyta skirti 47,1 mln. Lt ES fondų lėšų, 7,2 mln. Lt valstybės 
biudžeto lėšų ir 1,1 mln. Lt kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė. Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir 
užimtumo veiksmų programos „Mokslo ir mokslinių tyrimų potencialo“ priemonei numatyta skirti gerokai
didesnė lėšų suma – 197,9 mln. Lt, iš kurių 168,2 mln. Lt turėtų sudaryti ES fondų lėšos, 29,6 mln. Lt – 
nacionalinės lėšos ir 0,13 mln. Lt – privačios lėšos. Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos „Tyrimų 
ir plėtros sistemos personalo kvalifikacijų vystymo“ priemonei numatyta panaši lėšų suma kaip ir Latvijos 
Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos priemonei – 212,4 mln. Lt, iš kurių 180,6 mln. Lt turėtų 
sudaryti ES fondų lėšos ir 31,8 mln. Lt nacionaliniai ištekliai.

Įgyvendinimas. Pagal Lietuvos ŽIPVP „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“
priemonę numatyta remti tokias veiklas kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų prieigos prie periodinių ir kitų mokslo 
leidinių duomenų bazių užtikrinimas (duomenų bazių prenumerata; mokslininkų ir kitų tyrėjų, įskaitant 
bibliotekininkus-duomenų bazių administratorius, mokymas; leidyba), Lietuvos mokslo publikacijų 
elektroninių dokumentų ir informacijos apie publikacijas kaupimas, analizė ir sklaida (Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos plėtra; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra; mokslinės 
informacijos skaitmeninimas; socialinių duomenų archyvų plėtra). Priemonės tikslinė grupė – mokslininkai ir 
kiti tyrėjai, doktorantūros, magistrantūros, bakalauro studijų studentai, bibliotekininkai. 

Pagal Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos pirmąją priemonę „Mokslo ir mokslinių 
tyrimų potencialas“ numatoma teikti paramą atliekant mokslo ir inovacijos politikos išorės vertinimą. Toks 
vertinimas turėtų padėti objektyviai išnagrinėti dabartinę plėtros politiką ir pateikti rekomendacijų dėl 
tobulinimo. Atlikus vertinimą turėtų būti pertvarkytos politikos įgyvendinimą administruojančios institucijos, 
sustiprinti jų darbuotojų gebėjimai. Priemonės veiklos taip pat apima naujų darbo vietų mokslininkams kūrimą 
(dengiami mokslininkų atlyginimai ir kitos darbo vietų išlaikymo išlaidos), tarpdisciplininių projektų, taip pat 
universitetų ir mokslinių centrų bendradarbiavimo skatinimą. Paskutinės nagrinėjamos priemonės 
subpriemonės veikla apima mokslinės veiklos (ypač jaunų žmonių ir studentų) viešinimo projektus.  

Kadangi priemonės veiklos gana plačios, atitinkamai plati ir priemonės tikslinė grupė. Pirmoji subpriemonė 
skirta valdžios institucijų ir mokslo įstaigų darbuotojams, antroji – mokslininkams, doktorantams ir kitiems, 
ypač jauniems, tyrėjams, o trečioji subpriemonė nukreipta į studentus, verslininkus ir kitokius darbdavius, 
profesinių organizacijų atstovus. 

Nors Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos 
„Tyrimų ir plėtros sistemos personalo kvalifikacijų 
vystymo ir supratimo apie mokslo svarbą ekonomikos 
augimui gerinimo“ priemonės tikslai ir tikslinė grupė iš 
dalies sutampa su analizuojamos Lietuvos ŽIPVP
priemonės tikslais, vis dėlto tikslų siekiama skirtingo 
pobūdžio mokymais. Lenkijoje mokslo potencialo vystymo 
ir įgyvendinimo praktikoje siekiama stiprinant rinkodaros 
ir vadybos įgūdžius. Pastebėta, kad verslininkai ir 
mokslininkai nebendradarbiauja, nes pastarieji neturi
tinkamų įgūdžių pristatyti savo darbus, taip pat vadovauti 
didelės apimties projektams.  

Rezultatai. Pagal analizuojamą Lietuvos ŽIPVP priemonę planuojama apmokyti 1900 mokslininkus ir kitus 
tyrėjus, taip pat 1000 studentų, o pagal Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonę 
planuojama apmokyti gerokai daugiau tyrėjų – 9000. Vis dėlto pagal šias priemones numatytus pasiekti 
rezultatus sudėtinga lyginti dėl skirtingo pobūdžio mokymo. 

Alternatyvios veiklos Lietuvos ŽIPVP
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
ir kompetencijos tobulinimo“ priemonei
galėtų būti naujų darbo vietų sukūrimas 
mokslininkams (dengiant jų atlyginimų 
ir darbo vietų išlaikymo išlaidas), 
mokslinių darbų viešinimo projektų, 
universitetų ir mokslinių centrų 
bendradarbiavimo projektų rėmimas. 
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 „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“  

Problematika. Remiantis Pasaulio banko pateikiamais duomenimis, 2007 m., kai buvo patvirtinta Lietuvos
ŽIPVP, viešojo valdymo efektyvumo indeksas buvo 74 proc., o viešojo valdymo kokybės indeksas siekė 84 proc. 
Nors tai, palyginti su kitomis ES šalimis, gana geri rezultatai, vis dėlto ŽIPVP keliamos tokios su viešojo 
valdymo kokybe ir efektyvumu susijusios problemos kaip mažas valstybės tarnautojų mobilumas. Be to,  
teigiama, kad valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams trūksta bendrųjų kompetencijų 
(įskaitant kompiuterinio raštingumo bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymo), nepakankama jų 
motyvacija.

43 paveikslas. „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės 
problematika kitų šalių kontekste 

Šaltinis: Pasaulio banko duomenų bazė. 

Pagal Pasaulio banko pateikiamus 2007 m. viešojo valdymo efektyvumo ir viešojo valdymo kokybės indeksų 
duomenis Lenkija užima gerokai žemesnę poziciją, tad šalies Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje nemažai 
dėmesio skiriama administravimo tobulinimo problemoms. Programoje teigiama, kad viešojo administravimo 
institucijose mažai naudojamos kvalifikacijos, kompetencijos tobulinimo programos, nėra sistematiškai 
tiriamas mokymų poreikis, neveikia tarnautojų motyvacinės sistemos. Latvija, taip pat kaip ir Lenkija, 2007 m. 
atsiliko nuo Lietuvos pagal viešojo valdymo efektyvumo ir viešojo valdymo kokybės indeksus. Šalies 
Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programoje teigiama, kad viešųjų paslaugų kokybė kai kuriuose 
sektoriuose yra nepatenkinama, kai kurios viešojo administravimo institucijų teikiamos paslaugos yra blogai 
valdomos ir neefektyvios. Negana to, institucijose mažai domimasi kokybės valdymo sistemų diegimu, 
tarnautojų kvalifikacijos kėlimu, kompetencijų ugdymu. 

Tikslas. Lietuvos ŽIPVP priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 
tikslas“ – „didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, 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).“ Nors administracinių 
gebėjimų stoka ir viešojo administravimo sistemos neefektyvumas yra daugelio šalių aktuali problema, 
panašaus pobūdžio priemonės įgyvendinamos ne visose analizuojamose šalyse. 

Latvijoje valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas numatytas pagal Žmogiškųjų 
išteklių ir užimtumo veiksmų programos penktojo prioriteto „Administracinių gebėjimų vystymas“ antrąją 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimas“. Priemonė išskaidyta į keletą subpriemonių. Jomis 
siekiama tokių tikslų kaip geresnis viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių planavimas, regioninės plėtros 
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skatinimas, aktyvaus vietos valdžios institucijų dalyvavimas ES politikos priemonių administravimo 
procesuose.

Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas Lenkijos Žmogiškojo 
kapitalo veiksmų programoje numatytas pagal penktąjį prioritetą „Geras valdymas“. Šio prioriteto priemone
„Valstybės administracijos potencialo stiprinimas“ siekiama valstybės administracijoje modernizuoti vadybos 
procesus.

Finansavimas. Analizuojamai Lietuvos ŽIPVP priemonei „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų 
kvalifikacijos tobulinimas“ numatyta skirti 80,2 mln. Lt, iš kurių 68,2 mln. Lt sudarė ES fondų lėšos ir 
12,03 mln. Lt – kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė. Analogiškai Latvijos Žmogiškųjų išteklių ir 
užimtumo veiksmų programos priemonei „Žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimas“ numatyti kiek mažesni 
indėliai – 39,7 mln. Lt ESF finansavimo, 3,8 mln. Lt nacionalinių lėšų ir 0,85 mln. Lt privataus finansavimo. 
Privatus finansavimas numatytas toms subpriemonėms, kuriomis remiami socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimai. Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos „Vyriausybės 
administracijos potencialo stiprinimo“ priemonei numatyta skirti 358 mln. Lt, iš kurių ES lėš0s turėtų sudaryti 
304 mln. Lt.

Įgyvendinimas. Pagal Lietuvos ŽIPVP „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ 
priemonę numatyta vykdyti tokias veiklas kaip mokymo poreikių analizė, mokymo programų ir lektorių 
rengimas, mokymų medžiagos atnaujinimas ir rengimas, mokymo priemonių įsigijimas, taip pat mokymo ir 
mokymosi formų kūrimas bei įgyvendinimas, mokymo organizavimas. Priemonės tikslinė grupė – valstybės 
įstaigų ir institucijų darbuotojai. 

Latvijos „Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų“ programoje žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimo 
viešojo administravimo įstaigose siekiama kiek kitokiomis veiklomis nei Lietuvos ŽIPVP. Nors pagal priemonę 
taip pat numatyti mokymai valstybės tarnautojams, vis dėlto labiau pabrėžiamos kitokios veiklos – viešojo 
administravimo žmogiškųjų išteklių planavimą ir valdymą planuojama pagerinti diegiant IT sistemas, socialinių 
partnerių pajėgumus numatyta sustiprinti organizuojant įvarius seminarus, konferencijas, informavimo, 
viešinimo renginius. Pastaroji praktika galėtų būti taikoma ir Lietuvoje, nes seminarų, konferencijų, viešinimo 
renginių sąnaudos paprastai yra mažesnės dėl didesnio dalyvių vienoje auditorijoje skaičiaus. 

Atitinkamai ir šios priemonės tikslinė grupė kiek skiriasi nuo 
analizuojamos Lietuvos ŽIPVP priemonės – remiami Valstybės 
kanceliarijos darbuotojai, socialiniai partneriai, apskričių ir 
miestų valdžios institucijų darbuotojai. 

Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos priemonė 
pagal savo veiklas, taip pat kaip ir nagrinėjama Latvijos 
Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos, yra 
išskaidyta į tris subpriemones. Tarnautojų mokymai numatyti 
pagal pirmąją subpriemonę – „Vadybinių sistemų 

modernizavimas ir žmogiškųjų išteklių kompetencijų gerinimas“. Projektų veiklos, kuriomis siekiama gerinti 
žmogiškųjų išteklių kompetencijas, apima stacionarius ir nuotolinius mokymus, įskaitant tiek bendruosius 
mokymus (tokius kaip naudojimosi informacinėmis technologijomis), tiek specifinius mokymus, taip pat 
stažuotes ir praktinius mokymus ES institucijose ar ES šalių narių viešojo administravimo įstaigose. 
Subpriemonės veiklos taip pat apima administracijos etikos lygio kėlimą, skaidrumo didinimą per mokymus. Be 
to, pagal priemonę numatyta remti projektus, kuriais būtų tobulinama už valstybės tarnautojų mokymus 
atsakingo departamento veikla.

Išanalizuotos Lenkijos Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos 
subpriemonės veiklos panašios į Lietuvos ŽIPVP priemonės 
„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ veiklas, tad tikslinė grupė taip pat sutampa. Pagal 
subpriemonę remiami Ministro Pirmininko kanceliarijos, 
Vyriausybės administracijos darbuotojai, kitų viešojo 
administravimo institucijų darbuotojai, tačiau daugiau dėmesio 
skiriama socialinio draudimo sektoriaus įstaigų bei mokesčių 
inspekcijos darbuotojų kompetencijų gerinimui. 

Alternatyvios veiklos Lietuvos
ŽIPVP „Valstybės institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimo“ priemonei galėtų būti 
seminarų, konferencijų, 
informavimo, viešinimo renginių 
organizavimas.

Lietuvoje bendrieji kompetencijų 
gerinimo mokymai valstybės 
tarnautojams, taip pat kaip ir
Lenkijoje, galėtų būti vykdomi 
nuotoliniu būdu. Taip gerokai 
sumažėtų mokymų sąnaudos.
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Rezultatai. Nors visų išanalizuotų priemonių veiklos apėmė valstybės tarnautojų mokymus, vis dėlto bendras
veiklų spektras gana smarkiai skiriasi, tad atitinkamai skiriasi ir numatyti pasiekti rezultatai.

Apibendrinimas

Nors tiek Lenkijos, tiek Latvijos su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusiose veiksmų programose sprendžiamos 
panašios problemos ir siekiama panašių tikslų kaip ir Lietuvos ŽIPVP, vis dėlto problemų sprendimo būdai 
skiriasi. Alternatyvi veikla Lietuvos ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas 
veiklas“ priemonės veikloms galėtų būti „iš apačios į viršų“ iniciatyvų rėmimas – galėtų būti skatinami 
projektai, prisidedantys prie įsidarbinimo galimybių pagerėjimo ir aktyvinimo, paslaugų didinimo. Taip būtų 
išvengta dalyvių motyvacijos problemos ir galimai pasiektas didesnis kaimo vietovių užimtumas ne žemės ūkio 
sektoriuose. Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija galėtų būti tobulinama kuriant naujas 
darbo vietas mokslininkams (dengiant jų atlyginimų ir darbo vietų išlaikymo išlaidas), remiant mokslinių darbų 
viešinimo, taip pat universitetų ir mokslinių centrų bendradarbiavimo projektus. Pedagogų kompetencijos 
problema galėtų būti sprendžiama teikiant stipendijas pedagogams ir taip pritraukiant aukštesnės kvalifikacijos 
specialistus į profesinio, aukštojo mokslo ir kitas mokymo įstaigas. Alternatyva „Valstybės institucijų ir įstaigų 
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės mokymams galėtų būti seminarų, konferencijų, informavimo, 
viešinimo renginių organizavimas, nuotoliniai mokymai, nes jų kaštai paprastai yra mažesni. 

Mokymų kokybės užtikrinimas 

Siekiant nustatyti, kokiais būdais mėginama užtikrinti mokymų, finansuojamų iš ESF, kokybę užsienio šalyse 
buvo apklausti:

 Vietinės savivaldos ir regioninės politikos žinybos prie Slovėnijos Vyriausybės (angl. the Government
Office of the Republic of Slovenia for Local Self-Government and Regional Policy) atstovai;

 Estijos Vyriausybės kanceliarijos Viešųjų paslaugų departamento Struktūrinių fondo padalinio (angl. 
Structural Fund Unit at the Department of Public Service of the State Chancellery) atstovas;

 Mokymosi visą gyvenimą fondo INNOVE (angl. Foundation for Lifelong Learning Development
INNOVE) atstovai. Ši įgyvendinančioji institucija atsakinga už Estijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programos pirmojo prioriteto priemonių (susijusių su mokymosi visą gyvenimą, profesinio mokymosi 
sritimis) administravimą.

Ex ante veiksmai, susiję su mokymų kokybės užtikrinimu 

Estijos Vyriausybės kanceliarijos Viešųjų paslaugų departamento Struktūrinių fondų padalinio atstovas teigė, 
kad vienas iš kritinių ex ante veiksmų, lemiančių kokybiškus mokymus, yra tinkamas mokymų poreikio 
nustatymas. Atstovo nuomone, mokymų kokybė labai susijusi su dalyvių motyvacija, mokymų atitiktimi jų 
poreikiams, gautų žinių pritaikomumu praktikoje ir kitais veiksniais, kurie gali būti nustatomi tik atliekant 
išsamius mokymų poreikio vertinimus. Vis dėlto Estijos praktika šioje srityje iš esmės tokia pati kaip ir 
Lietuvoje. Sisteminis mokymų poreikių vertinimas makrolygmeniu buvo atliekamas prieš sudarant Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programą, jis nuolat atnaujinamas teikiant metines programos įgyvendinimo 
ataskaitas. Mokymų poreikiai analizuojami ir mikrolygmeniu projektų vykdytojams kartu su projekto paraiška 
teikiant poreikių pagrindimo analizę. 

Kitas esminis kokybę lemiantis veiksnys prieš vykdant mokymus yra projektų atrankos kriterijai, skelbiami
viešuosiuose kvietimuose teikti pasiūlymus. Šį veiksnį kaip svarbiausią įvardijo visų apklaustų tiek Estijos, tiek 
Slovėnijos institucijų atstovai. Lietuvoje projektų atrankos kriterijai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius, o 
pastarieji – į atitikties ir prioritetinius (žr. 44 pav.). Bendrieji atrankos kriterijai taikomi visiems projektams, 
nepriklausomai nuo projektų atrankos būdo. Specialieji atitikties atrankos kriterijai taip pat taikomi visiems 
projektams, tačiau specialieji prioritetiniai atrankos kriterijai, kurių metu projektai yra vertinami balais, 
taikomi tik konkurso būdu atrenkamiems projektams.  
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Tačiau kitose šalyse projektų atrankos kriterijų sistema kiek kitokia, pavyzdžiui, Lenkijoje bendrieji atrankos 
kriterijai skirstomi į formaliuosius, tikruosius ir horizontaliuosius. Formalieji kriterijai taikomi visiems 
projektams ir jais užtikrinama formali paraiškų atitiktis. Tikrieji kriterijai skirti tam, kad būtų nustatytas 
pareiškėjo patikimumas, jo galimybės įgyvendinti projektą. Horizontalieji kriterijai yra tarpsektorinio  
pobūdžio, jais siekiama užtikrinti strateginių veiksmų programų tikslų įgyvendinimą. Specialieji projektų 
atrankos kriterijai Lenkijoje taip pat skirstomi kiek kitaip nei Lietuvoje – į prieinamumo ir strateginius 
kriterijus.

44 paveikslas. Projektų atrankos kriterijų sistemų Lietuvoje ir Lenkijoje palyginimas 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Kadangi įvairiose šalyse skiriasi projektų atrankos kriterijų sistemos, atitinkamai skiriasi ir patys kriterijai – 
tiek specialieji, tiek bendrieji. Toliau pateikiamas Lietuvos ir Estijos bendrųjų projektų atrankos kriterijų 
palyginimas.

Lietuvos projektų bendrieji atrankos kriterijai
1) projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus 

prioriteto tikslą; 
2) uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti 

veiklas, sritis;
3) projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus;
4) projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių 

veiksmų programoje nustatytus tikslus; 
5) projektas atitinka darnaus vystymosi politiką; 
6) projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo 

politiką; 
7) projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos 

Bendrijų politikų nuostatomis; 
8) pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku 

įgyvendinti teikiamą projektą; 
9) projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir 

užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius; 
10) užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų 

panaudojimas.

Estijos projektų bendrieji atrankos kriterijai
1) projektas turi atitikti nacionalinius

strateginių krypčių planus ir prioritetinės 
krypties tikslus;

2) projektas turi būti aktualus savo turiniu ir 
laiko pasirinkimu, t. y. turi būti grindžiamas 
atitinkamais tyrimais, plėtros planais ir 
argumentuotais poreikiais;

3) projektas turi būti ekonomiškai ir socialiai 
veiksmingas;

4) projektas turi būti tvarus ir sukurti tęstinę ar 
ilgalaikę pridėtinę vertę;  

5) parama turi būti būtina projektui 
įgyvendinti;  

6) pareiškėjas turi būti pajėgus įgyvendinti 
projektą.  

Specialieji projektų atrankos kriterijai analizuotose šalyse skiriasi vertinamų aspektų skaičiumi, 
fragmentuotumu. Remiantis „Galutine 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų 
vertinimo ataskaita“, net Lietuvoje specialiųjų projektų atrankos kriterijų rinkiniai labai skiriasi pagal 
priemones. Kai kur visiškai nėra kriterijų projekto esmei įvertinti, kituose rinkiniuose vertinamos projekto 
veiklos, bet nevertinama veiklų paskirtis ir pan. Specialiųjų projektų atrankos kriterijų rinkiniai skiriasi ir pagal 
nustatytųjų skaičių viename rinkinyje, atskiriems kriterijams suteikiamus svorius.  
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Nustatyti užsienio šalių gerąją atrankos projektų kriterijų praktiką, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje siekiant 
mokymų, finansuojamų iš ESF, didesnės kokybės labai sudėtinga ne tik dėl skirtingų projektų atrankos kriterijų 
taikymo sistemų, skirtingų kriterijų, bet ir dėl to, kad įgyvendinamos priemonės ir projektai pagal žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programas labai skiriasi. Vis dėlto pabrėžtina, kad beveik visos šalys, nustatydamos 
projektų atrankos kriterijus, siekia, kad jie būtų aiškiai apibrėžti ir nedviprasmiški, kad vertinimo procesas būtų 
kuo objektyvesnis ir kuo labiau nukreiptas į mokymų dalyvių poreikius. 

Analizuojant mokymų kokybės užtikrinimo praktiką užsienio šalyse, kaip gerąją praktiką verta paminėti 
Danijos užsienio reikalų ministerijos pateikiamas mokymo planavimo ir jų vykdymo stebėsenos gaires. Gairėse 
pateikiama metodika vizualizuoja visą mokymų procesą kaip ciklą, kuris skaidomas į šešis etapus. Nors kai 
kurie šios metodikos elementai taikomi ir Lietuvoje įgyvendinant iš ESF finansuojamus mokymus, vis dėlto 
taikant atskirus elementus ar kartais praleidžiant tokius svarbius elementus kaip mokymų įvertinimas, 
nepasiekiamas geriausias rezultatas. To galima būtų išvengti įdiegus vieningą mokymų užtikrinimo 
metodologiją, kaip tai yra daroma Danijoje. 

45 paveikslas.  Danijos užsienio reikalų ministerijos metodika mokymų kokybei užtikrinti 

Šaltinis: Danijos užsienio reikalų ministerijos mokymų planavimo ir stebėsenos gairės. 

Prie ex ante veiksmų, užtikrinančių mokymų kokybę reikėtų priskirti pirmuosius keturis veiksmus: tikslo, 

poreikių nustatymą, mokymų skaidymą į dalis ir mokymų aprašymą. 

Tikslas. Šiame etape nusistatoma, ką norima mokymų metu pasiekti. Tikslas – tai, bendras teiginys. Gali būti, 

kad keli mokymai gali turėti tokį patį tikslą. Svarbu, užtikrinti, kad išsikeltas tikslas atitiktų mokymų turinio 

esmę, bei mokymų metu tikslas būtų pasiektas (pavyzdys: bendras mokymų tikslas yra, kad pramonės skyriaus 

darbuotojai įgautų reikalingų įgūdžių, bei žinių, reikalingų užtikrinant švaresnį bei kokybiškesnį skyriaus 

darbą).

Poreikiai. Išsiaiškinama, kokių mokymų reikia, kad pirmajame etape būtų pasiekti tikslai: 
a)  išsiaiškinama, kokių įgūdžių, žinių reikia (pavyzdys: suvirintojai turi išmokti suvirinti plieno 

vamzdžius);
b) išsiaiškinama esamų įgūdžių ir žinių esamas lygis, turimos kvalifikacijos. Tai galima išsiaiškinti 

bendraujant su dalyviais arba atliekant testus (pavyzdys: suvirintojai turi žinių, bei yra patyrę 
virinant plokščias metalo detales, tačiau neturi įgūdžių virinti vamzdžių); 

c) palyginama, kokias žinias dalyviai turi, ir kokį žinių lygį nori įgyti, mokymų metu užpildomos 
spragos.

Skaidymas į dalis. Mokymų suskaidymas į atskiras užduotis. Po kiekvienos dalies mokymų dalyvis turėtų būti 
išmokęs atlikti konkrečią užduotį ar įgijęs konkrečių žinių (pavyzdys: suvirintojai išmoks suvirinti du cilindrus). 

Mokymų aprašymas. Šiame etape užtikrinama, kad prieš vykdant mokymus viskas būtų suplanuota. Aprašyme 
pateikiama: pavadinimas, tikslai, tikslinė grupė, pasiruošimo mokymams nurodymai, atskirų mokymų etapų 
aprašymas, pagrindinis turinys, įvertinimo būdai, mokymų trukmė, mokymo metodai, vieta, reikalinga įranga, 
tvarkaraštis, mokytojai.
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Ex post veiksmai, susiję su mokymų kokybės užtikrinimu 

Vietinės savivaldos ir regioninės politikos žinybos prie Slovėnijos Vyriausybės atstovai kaip pagrindinį ex post
veiksmą siekiant užtikrinti tolesnių mokymų kokybę nurodė mokymų dalyvių apklausas. Vis dėlto kartu 
atstovai sutiko, kad apklausos yra neteikiamos įgyvendinančiai institucijai, t. y. jos neprivalomos ir vykdomos 
tik tada, kai tuo suinteresuotas projektų vykdytojas. 

Estijos Vyriausybės kanceliarijos Viešųjų paslaugų departamento Struktūrinių fondų padalinio atstovas tarp ex
poste veiksmų, lemiančių geresnę tolesnių mokymų kokybę, taip pat nurodė mokymų dalyvių apklausas. Be to, 
Estijoje kai kurie projektų vadovai atlieka giluminius mokymų dalyvių interviu. Jų metu, kaip ir per 
apklausas, siekiama nustatyti dalyvio pasitenkinimą mokymais, mokymų naudingumą, pritaikomumą 
praktikoje, atitiktį mokymų dalyvio poreikiams ir kartu atitiktį veiksmų programoje iškeltiems priemonės 
tikslams. Kaip būdą užtikrinti tolesnių mokymų kokybę Estijos atstovas taip pat paminėjo įvairius išorinius 
vertinimus. Jų metu dažnai atliekamos struktūrizuotos, suvienodintos skirtingų projektų mokymų dalyvių 
apklausos, kurios leidžia daryti palyginamąją analizę. 

Jau minėtoje Danijos užsienio reikalų ministerijos metodikoje prie mokymų kokybės užtikrinimo etapų 
priskiriamas ir pačių mokymų vedimas. Metodikoje teigiama, kad turėtų būti stengiamasi išlaikyti aktyvų 
dalyvių dalyvavimą, teikti realistiškus pavyzdžius ir užduotis, jeigu įmanoma, suskirstyti dalyvius į mažas 
grupeles, sutelkti dėmesį į svarbiausias temas. Kaip ex poste veiksmas mokymų kokybei užtikrinti gairėse 
nurodomas įvertinimas. Įvertinama, ar mokymai buvo sėkmingi, kas kitąkart galėtų būti geriau:

a) pateikiami klausimai – kas buvo gerai ir kas blogai, pavyzdžiui, keturių balų sistemoje; 
klausimynas gali apimti tokius dalykus: kursą, mokytojo darbą, įrangos, vietos tinkamumą, 
mokymų grafiką;

b) patikrinti dalyvių žinias; paprašyti atlikti konkrečias užduotis pagal kokybės standartus, 
nubraižyti procesų diagramą ar patikrinti žinias „Taip / Ne“ testu;

c) išsiaiškinti, ar po mokymų įgūdžiai naudojami darbe; po kelių savaičių galima susisiekti su 
dalyviais ar jų vadovais ir išsiaiškinti, ar žinios yra naudojamos;

d) išsiaiškinti, ar mokymai davė naudos įmonės veiklai ir atnešė pelno dėl darbuotojų darbo 
pasikeitimo. Išsiaiškinti, ar nėra vartotojų skundų dėl gaminių kokybės.

Apibendrinimas

Estijos ir Slovėnijos institucijų darbuotojai kaip pagrindinius ex ante veiksmus, susijusius su mokymų kokybės 
užtikrinimu, nurodė mokymų poreikio nustatymo analizę bei projektų atrankos kriterijus. Tai labai 
apibendrintas vertinimas, nes abu metodai taikomi visose nagrinėtose šalyse atsižvelgiant į struktūrinę paramą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Vis dėlto tiksliau įvertinti užsienio šalių gerąją praktiką, kurią būtų 
galima pritaikyti Lietuvoje siekiant mokymų, finansuojamų iš ESF, didesnės kokybės, labai sudėtinga ne tik dėl 
skirtingų poreikio vertinimo, projektų atrankos kriterijų taikymo sistemų, skirtingų kriterijų, bet ir dėl to, kad su 
mokymais susiję įgyvendinamos priemonės ir projektai pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programas labai 
skiriasi.

Tarp ex post veiksmų, kurie užtikrina tolesnių mokymų kokybę, apklausti atstovai pirmiausia įvardijo mokymų 
dalyvių apklausas, taip pat giluminius mokymų dalyvių interviu bei išorinius veiksmų programų priemonių 
efektyvumo / kokybės ir pan. vertinimus. Vis dėlto pažymėtina, kad vieningos praktikos nagrinėtose šalyse nėra ir 
mokymų kokybė dažnai paliekama projekto vykdytojo atsakomybei. 

Analizuojant mokymų kokybės užtikrinimo praktiką užsienio šalyse kaip gerąją praktiką verta paminėti Danijos 
užsienio reikalų ministerijos pateikiamas mokymo planavimo ir jų vykdymo stebėsenos gaires, kuriose 
pateikiama metodika,  vizualizuojanti visą mokymų procesą kaip ciklą. Nors kai kurie šios metodikos elementai 
taikomi ir Lietuvoje įgyvendinant iš ESF finansuojamus mokymus, vis dėlto taikant atskirus elementus ar 
kartais praleidžiant tokius svarbius elementus kaip mokymų įvertinimas, nepasiekiamas geriausias rezultatas. 
To būtų galima išvengti įdiegus vieningą mokymų užtikrinimo metodologiją, kaip tai yra daroma Danijoje. 
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VI. Keturių analizuojamų priemonių kokybė ir 
efektyvumas

Toliau pateikiamas keturių analizuojamų priemonių kokybės ir efektyvumo apibendrintas vertinimas, taip pat 
nustatytos mokymų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą lemiančios prielaidos. Rezultatai pateikiami remiantis 
keturių analizuojamų priemonių vertinimu, gerosios ir blogosios praktikos projektų pavyzdžiais, užsienio šalių 
praktika.

Mokymų įvairovė 

Lietuvoje ESF finansuojamų mokymų įvairovė yra didelė: skiriasi tikslinės grupės, mokymo programos, mokymų 
trukmė. Mokymų trukmė svyravo nuo  8 val. (vienos dienos trukmės vienkartiniai mokymai), iki 20 savaičių 
(formalieji mokymai). Esama mokymo projektų, kurie įgyvendinami visos šalies mastu taikant standartizuotas 
mokymų programas, taip pat yra mokymo projektų, įgyvendinamų vienos organizacijos mastu. Kaip pavyzdžius 
galima pateikti priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ mokymus. 
Jie pagal standartizuotas mokymų programas vykdomi visoje Lietuvoje arba pagal priemonę „Valstybės institucijų 
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinamus mokymus, kai mokymai yra pasirenkami 
individualiai kiekvienos paramą gavusios organizacijos. Taip pat kvalifikacijos tobulinimas vykdomas ne tik 
įgyvendinant mokymus, bet taikant ir kitas formas, tarkime, organizuojant stažuotes, praktikas įmonėse ir pan. 
Įgyvendinant projektus vykdomi ne tik mokymai, bet ir sukuriama papildomų produktų: kuriamos ir išbandomos 
mokymo programos, parengiama metodinė medžiaga, kuriami bendradarbiavimo tinklai ir pan. 

Taigi ESF finansuojamų mokymų portfelis yra fragmentuotas ir įvairus: tikslinių grupių poreikiai ir siekiami 
tikslai įvairūs, todėl skiriasi mokymo programos, trukmė, būdai ir kt. Viena vertus, didesnės apimties, 
standartizuoti mokymai duoda masto ekonomijos efektą, tačiau, kita vertus, unifikuojant mokymus kyla rizika, jog 
mokymai nebus lanksčiai pritaikyti prie besimokančiųjų poreikių ir kintančios padėties.  

Tikslinės grupės 

Mokymai skirti gana įvairioms visuomenės grupėms, tačiau, remiantis keturių analizuojamų priemonių atveju, 
mokymuose dažniausiai dalyvavo gerai išsilavinusios grupės – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą turintys 
asmenys, pavyzdžiui, mokslininkai, kiti tyrėjai, pedagogai, valstybės tarnautojai. Tiesa, priemonės „Kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ veiklos buvo nukreiptos į mažiau besimokančią grupę 
– kaimo gyventojus. Vis dėlto daugeliui šių grupių kvalifikaciją kelti nuosavomis lėšomis būtų sunku, nes jie yra 
biudžetinių institucijų ir įstaigų atstovai arba kaimo gyventojai, kurių pajamos mažesnės negu miesto gyventojų.  

Vertinant BPD laikotarpio tam tikrų priemonių rezultatus ir nustatant pamokas buvo pažymima, kad daugiausia 
mokėsi jaunesnio amžiaus (25–44 metų), aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys dalyviai. Į šių grupių 
kvalifikacijos tobulinimą yra investuojama ir rinkos sąlygomis, todėl pasireiškė privačių investicijų išstūmimo 
efektas, kai privačios lėšos kvalifikacijai kelti buvo pakeistos ES paramos lėšomis54. Investicijų paskirstymo 
problemų kilo ir užsienio šalyse. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje atlikto ES paramos vertinimo rezultatai 
parodė, kad parama ne iki galo padėjo panaikinti darbo rinkos netolygumus, nes mokymai nebuvo prieinami tam 
tikroms grupėms, kurioms reikalinga tobulinti kvalifikaciją, tarkime, moterims, asmenims, turintiems žemą ar 
nepakankamą kvalifikaciją, dirbantiesiems nevisą darbo dieną55. Vertinimuose yra rekomenduojama paramą taip 
pat nukreipti į mažiau besimokančias, žemesnės kvalifikacijos,  rizikingas ir socialinę atskirtį patiriančias grupes, 
kurios turi žemesnę kvalifikaciją ir mažesnes galimybes mokytis. Nustatant mokymų tikslinėms grupėms balansą, 
gali būti diferencijuojamas mokymų intensyvumas. Pavyzdžiui, mažesnis intensyvumas taikomas grupėms, kurios 
turi aukštą kvalifikaciją, gali pačios finansuoti mokymus, didesnį intensyvumą taikyti grupėms, kurios turi ribotas 
galimybes pačios finansuoti kvalifikacijos tobulinimą.  

54 ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, 
efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai, 2008.
55 David Devins, Steve Johnson and Fiona Bolan, „Adapting to change: An Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Britain (1998–
2000), 2001.
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Mokymų poreikio nustatymas 

Siekiant gerų rezultatų labai svarbus pirmasis žingsnis – teisingas poreikio nustatymas ir programų, nukreiptų į 
tikslinių grupių poreikius, parengimas. Apibendrinus keturių analizuojamų priemonių rezultatus matyti, kad 
pasiteisino galimybių studijos, įvairūs dalyvių poreikio nustatymo tyrimai. Pavyzdžiui, buvo geriau įvertinta IKT ir 
eMoDB projektų mokymų kokybė, atitiktis poreikiams, praktinis pritaikymas. IKT projekte buvo atliekami 
vartotojų poreikių nustatymo tyrimai, pasitenkinimo mokymais tyrimai, taip pat buvo remiamasi įvykusio 
bandomojo projekto rezultatais, taikomi Kirkpartrick mokymų efektyvumo vertinimo lygiai. eMoDB projekte 
buvo atliktas tikslinių grupių tyrimas ir remiantis jo rezultatais sudarytos mokymų programos. Vis dėlto 
įgyvendinant mokymus pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 
nors ir dažniausiai buvo atliekami mokymo poreikio nustatymo tyrimai ar apklausos, pasitaikė poreikio 
nustatymo trūkumų: mokymai nevisais atvejais buvo susieti su darbuotojo tiesioginėmis funkcijomis, taikomi 
standartizuoti bendrojo pobūdžio mokymai beveik visos organizacijos mastu, nors darbuotojai pirmenybę teiktų 
specialiojo pobūdžio jų darbo specifiką atitinkantiems mokymams ir pan. Todėl reikalinga tobulinti mokymo 
poreikio nustatymo kokybę (tai galima daryti stiprinant personalo valdymo sistemas). Užsienio šalių praktikos 
analizė ir autorių pateiktos rekomendacijos dėl tobulinimo taip pat rodo, jog pirmenybė turi būti teikiama 
organizacijų mokymų poreikio nustatymo, mokymų parinkimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo gebėjimų 
stiprinimui56.

Metodinė literatūra, šio ir daugelio kitų tyrimų rezultatai, taip pat pateikti užsienio ESF finansuojamų mokymų 
gerosios praktikos pavyzdžiai rodo, jog tikslinės grupės atranka, mokymų pritaikymas tikslinės grupės poreikiams 
yra vienas iš svarbiausių mokymų sėkmės veiksnių. Pateikiame keletą pavyzdžių iš užsienio praktikos. Lenkijos 
ESF finansuojamų projektų gerosios praktikos duomenų bazėje pateikiami atrinkti gerosios praktikos projektai, 
kurie buvo finansuojami ESF lėšomis. Vienas iš pateikiamų gerosios praktikos projektų yra Ispanijos projektas 
„Mokymo plano verslui parengimas socialinės ekonomikos kontekste“ (angl. Training Plan for Business in social
economy), kurio vertė – 113 153 EUR (390 694 Lt), ESF lėšos sudarė apie 60 proc. projekto vertės. Buvo nustatyta, 
kad Ispanijos įmonių tobulinimo planuose dažniausiai trūksta mokymų, skirtų įgūdžiams ir gebėjimams, kurie 
gali būti pritaikomi bet kurioje  darbo vietoje (pvz., bendravimo įgūdžiai, kokybės vadyba, kompiuterinis 
raštingumas), tobulinti. Buvo atliktas įmonių asociacijos narių mokymų poreikio nustatymo tyrimas siekiant 
patenkinti darbuotojų ir įmonių vadovų poreikius. Remiantis tyrimu parengti mokymų moduliai, atitinkantys 
įvairių sektorių asociacijos narių poreikius. Pabaigus kiekvieną kursą atliekamas mokymų veiksmingumo 
vertinimas. Projekto rezultatai rodo, jog darbuotojai vertina naujai įgytas žinias, padidėjo jų lojalumas įmonei, 
pasitenkinimas darbu ir darbo aplinka57.

Tobulinant ESF lėšų panaudojimo veiksmingumą ir efektyvumą Jungtinėje Karalystėje buvo rekomenduojama 
taikyti į vartotoją orientuotą (angl. customer-centered) požiūrį ir taip užtikrinti, kad ESF intervencijos atitiktų 
vartotojų poreikius. Taip pat rekomenduota geriau atsižvelgti į paklausos formuotojų pusę, pavyzdžiui, pirmenybę 
teikti darbdavių galimybių stiprinimui nustatant mokymo poreikį, jį komunikuojant, parenkant atitinkamus 
mokymus ir vertinant jų veiksmingumą58.

Mokymų kokybė ir naudingumas  

Apibendrinus keturių analizuojamų priemonių rezultatus galima pasakyti, kad  mokymai buvo naudingi ir padarė 
teigiamą poveikį tikslinėms grupėms, tačiau vis dėlto ne tokiu mastu, kaip tikėtasi. Dauguma dalyvių teigiamai 
vertino mokymų kokybę. Teigiamai buvo vertinami visi mokymų kokybės elementai: mokymų programų atitiktis 
poreikiams, mokymų metodai, mokymų laikas, vieta, metodinė medžiaga, lektorių kompetencija. Dalyviai liko 
patenkinti mokymais, kuriuose dalyvavo. Šiek tiek prasčiau buvo vertinama formaliųjų mokymų kokybė, 
daugiausia dėl silpnesnės praktinės dalies. Nors mokymų kokybė ir buvo vertinama teigiamai, tačiau pastebėta ir 
mokymų kokybės trūkumų, pavyzdžiui, tam tikrais atvejais prasčiau vertinta mokymų programų atitiktis 
poreikiams, lektorių kompetencija, taikomi mokymų metodai, naudojamos senos kompiuterinės programos ir 
pan. Kai kuriais atvejais, ypač esant specifinei, siaurai mokymų rinkai, buvo susiduriama su kokybiškų ir patyrusių 
paslaugų teikėjų trūkumu.  

Vienas iš būdų užtikrinti aukštą mokymų kokybę yra kokybiškai parengti pirkimo dokumentai ir ekonominio 
naudingumo kriterijaus taikymas. Taip pat svarbu kokybės kontrolė mokymų įgyvendinimo metu, 

56 David Devins, Steve Johnson and Fiona Bolan, „Adapting to change: An Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Britain (1998–
2000), 2001.
57 EU Structural funds in Poland. Best practices – sample ESF projects.
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/English/European+Social+Fund/Projects/Best+practices++sample+ESF+projects/
58 David Devins, Steve Johnson and Fiona Bolan, „Adapting to change: An Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Britain (1998–
2000), 2001.
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bendradarbiavimas su paslaugų teikėju, mokymų rezultatų vertinimas ir jų naudojimas mokymų tobulinimo 
tikslais. Pastebėta, kad projektai, kurių metu projekto komanda aktyviai dalyvavo užtikrinant mokymų kokybę, 
bendradarbiavo su paslaugų teikėjais ir ekspertais, taip pat atlikdavo mokymų veiksmingumo vertinimą, mokymų 
kokybė ir naudingumas buvo įvertinti geriau.  

Teigiamai vertinta ne tik mokymų kokybė, bet ir pasiekti rezultatai. Dalyviai teigė įgiję naujų žinių, gebėjimų, juos 
pritaikantys praktikoje. Tokie rezultatai gauti atlikus mokymų dalyvių ir jų vadovybės apklausą, taip pat palyginus 
rezultatus su iškart po mokymų renkamų dalyvių atsiliepimo anketų rezultatais. Pastebėta, kad dalyviams 
naudingi ne tik patys mokymai, bet ir kiti per projektus sukuriami rezultatai, pavyzdžiui, pasikeitimas praktika su
kolegomis, ryšių užmezgimas, virtuali bendradarbiavimo aplinka, metodinė medžiaga, mokymo objektai ir pan.  
Taip pat analizuojant užsienio šalių praktiką išryškėjo, kad  tarp geriausios ESF finansuojamų projektų praktikos 
pateikiami projektai, skatinantys bendradarbiavimą.   

Vis dėlto vertinant atskiras priemones ir atskirus mokymus pažymėtina, kad skiriasi pasiekti rezultatai. Pasiteisino 
ne visi didelio masto standartizuotų programų mokymai. Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą „Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ buvo planuojama, kad po dalyvavimo mokymuose veiklos 
pobūdį pakeis 40 proc. dalyvių, tačiau per vertinimą išaiškėjo, kad tik maždaug 6 proc. dalyvių pakeitė veiklos 
pobūdį. Yra daug priežasčių, dėl ko taip atsitiko. Tarp jų paminėtina pasikeitusi ekonominė padėtis ir pasikeitę 
tikslinės grupės poreikiai, sumažėjusios įsidarbinimo galimybės ir pan. Buvo užsibrėžti tikslai išmokyti palyginti 
didelį dalyvių skaičių ir pasiekti labai ambicingą kokybinį rezultatą (40 proc. dalyvavusiųjų pakeis veiklos pobūdį). 
Yra įsipareigojimas surinkti ir išmokyti numatytą dalyvių skaičių, bet sunkiau kartu užtikrinti ir kokybinius 
rodiklius, tokius kaip veiksmingumas ir efektyvumas. Nors dedamos pastangos atrinkti motyvuotą tikslinę grupę, 
griežtinamos kontrolės procedūros, vis dėlto sudėtinga surinkti siekiamą motyvuotų dalyvių skaičių. Tai patvirtino 
ir tyrimo rezultatai: didelė dalis dalyvių dalyvavo mokymuose siekdami sužinoti ką nors naujo, o  ne tvirtai 
apsisprendę pakeisti veiklos pobūdį. Ištekliai yra naudojami siekiant išmokyti didelį skaičių dalyvių, o ne 
susitelkiama į tikslinę grupę. Tai siejama su „pločio-gylio“ problema.  

Vertinant mokymų rezultatus reikėtų pažymėti, kad svarbus įtaką darantis veiksnys yra mokymų poreikio 
nustatymas ir programų parinkimas atsižvelgiant į poreikį. Buvo pastebėta pagal priemonę „Valstybės institucijų 
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ vykdomų mokymų poreikio nustatymo trūkumų. Taigi siekiant 
didinti mokymų veiksmingumą svarbu tobulinti poreikio nustatymo proceso kokybę. Be to, daugiausia buvo 
mokoma užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, kitų bendrųjų gebėjimų, o dalyviai pageidavo daugiau 
specialiųjų mokymų. Specialiųjų mokymų praktinis pritaikomumas taip pat vertinamas geriau. Todėl reikia 
išlaikyti tinkamą bendrųjų ir specialiųjų mokymų santykį, taip pat įvertinti dalyvių poreikį – kokie mokymai jiems 
labiausiai reikalingi.

Apibendrinus analizuotų mokymų įvairovę galima pasakyti, kad buvo taikomos įvairios mokymo programos, kurių 
trukmė ir mokymo metodai taip pat buvo įvairūs. Vis dėlto pažymėtina, kad buvo ribotai taikomos savarankiško 
mokymosi programos, skirtos pasikartoti, įtvirtinti žinias. Mokymų rinkoje pastebimas tokių paslaugų paklausos 
didėjimas. Taip pat neišnaudojamos nuotolinio mokymosi, žinių įtvirtinimo programų, elektroninių kursų 
galimybės. Nuotoliai mokymo(si) kursai buvo organizuojami įgyvendinant vieną iš vertinamų projektų (IKT 
projektas).

Mokymų efektyvumas 

Pastebima neigiama koreliacija tarp mokymų kaštų ir mokymų dalyvių, t. y. kuo daugiau dalyvių, tuo pigesni 
mokymai. Vertinant kaštų aspektu pasiteisina standartizuotos mokymo programos, taikomos visos šalies mastu. 
Tačiau prieš tai turėtų būti atliekamas dalyvių mokymo poreikio nustatymo tyrimas ir pagal gautus rezultatus 
sudaromos mokymo programos. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad įgyvendinant plataus masto mokymus pagal 
standartines programas sumažėja lankstus mokymų pritaikymas konkretiems dalyvių poreikiams.  

Kaip gerosios praktikos projektai užsienio šalyse taip pat pateikiami mokymų projektai, kurie buvo įgyvendinami 
visos šalies ar konkrečių sektorių mastu. Ispanijoje buvo sukurtos mokymo programos, skirtos verslo įmonių 
asociacijos darbuotojų bendriesiems gebėjimams stiprinti ir buvo vykdomos viso sektoriaus mastu. Estijoje 
pasiteisino ir kaip geroji praktika buvo įvardyti horizontalieji mokymai viešojo sektoriaus darbuotojams. Viso 
sektoriaus mastu darbuotojai mokėsi pagal bendrųjų ir tam tikrų specialiųjų įgūdžių tobulinimo mokymų 
programas.

Mokymų viso sektoriaus ar šalies mastu praktika taikoma ir Lietuvoje. Priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ mokymų programos sudarytos kaimo gyventojams, ir pagal jas 
mokymai organizuojami visoje Lietuvoje. Taip pat visos Lietuvos mastu vykdomi pedagoginio personalo ar
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mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo projektai (pvz., IKT ir BMT projektų mokymai vykdomi visos 
Lietuvos pedagogams, eMoDB mokymai skirti visos Lietuvos mokslininkams, tyrėjams, bibliotekininkams ir 
pan.). Vis dėlto įgyvendinant pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas“ vykdomus mokymus, panašios mokymo programos buvo įsigyjamos atskirai, mokymai nebuvo 
centralizuotai vykdomi viso sektoriaus mastu. Mokymų neefektyvumą kainų atžvilgiu rodo ir pateikti palyginimai 
su universitetinių ir koleginių studijų vienų metų įkainiais. Vykdant tam tikrus mokymus horizontaliai viso 
sektoriaus mastu būtų pasinaudojama efektyvumo didinimo galimybe. 

Priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ mokymų kaštai vienam 
dalyviui buvo apie 1 930 Lt, o individualių konsultacijų kaštai vienam dalyviui – 2 581 Lt. Įgyvendinant priemonės 
„Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos 
tobulinimas“ mokymus kaštai vienam dalyviui buvo 1 457–2 549 Lt. „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijos tobulinimo“ priemonės mokymų kaštai vienam dalyviui – 130–846 Lt. Didžiausi vidutiniai įkainiai 
teko pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinamiems 
mokymams – vidutiniškai apie 5 776 Lt vienam dalyviui. Vertinant nustatyta, kad kaštų atžvilgiu neefektyvūs buvo 
priemonių „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ ir „Valstybės institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymai. Pastebėta, kad įgyvendinant tam tikrus mokymus gana 
didelė lėšų dalis buvo skiriama ne dalyvių tiesioginiam mokymui, o kitoms išlaidoms, medžiagos parengimui, 
organizacinėms išlaidoms, įvairiems tyrimams. Tai didina mokymų sąnaudas, o ištekliai nėra sutelkiami į dalyvių 
kvalifikacijos kėlimą.  

Palyginimui: 2011 m. humanitarinių mokslų (išskyrus filologiją), socialinių mokslų sričių studijų krypčių (išskyrus 
psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės saugumą) pirmosios pakopos aukštojo mokslo universitetinių 
studijų (vienų metų) norminė kaina – apie 3 892 Lt, antrosios pakopos – 7 308 Lt. Norminė tos pačios studijų 
krypties koleginių studijų kaina 2011 m. – 3 238 Lt59. Taigi valstybės tarnautojų vieno dalyvio mokymams buvo 
išleidžiama beveik 1,5 karto daugiau negu vienų metų trukmės pirmosios pakopos universitetinės humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje. Pačių brangiausių studijų (tarptautinis verslas ir komunikacija, ekonomika ir politika) 
Tarptautiniame vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) vieno semestro įkainis (studijos apima 160–140 
kreditų) yra pašus į vieno valstybės tarnautojų mokymo vidutinį įkainį, t. y. 5 776 Lt vienam dalyviui. Palyginimas 
su universitetinių studijų įkainiais atskleidžia valstybės tarnautojų priemonės mokymų projektų neefektyvumą.  

Vieno kaimo gyventojo mokymai kainuoja beveik tiek, kiek pusė metų studijų kolegijoje humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje, o individualių konsultacijų įkainis (konsultacijos trunka 20 val.) sudaro 80 proc. 
koleginių studijų vienų metų kainos arba 66 proc. pirmosios pakopos universitetinių studijų vienų metų kainos.  

Mokymų rezultatų stebėsena ir vertinimas 

Mokymų stebėsenos rezultatai nepakankamai naudojami mokymų kokybei tobulinti ir veiksmingumui didinti. 
Dažniausiai naudojamas pirmasis Kirkpatrick mokymų efektyvumo vertinimo lygis – dalyvių pasitenkinimo 
mokymais vertinimas, tačiau jis taikytas ne visais atvejais. Kartais atsiliepimai renkami segtuvuose ir dėl didelio 
kieko neanalizuojami (renkamos popierinės anketos, užtrunka jų  duomenų suvedimas). Siekiant geresnių 
mokymų rezultatų daugiau dėmesio turėtų būti skiriama mokymų stebėjimui ir rezultatų vertinimui, o rezultatai 
naudojami planuojant kitus mokymus, atsižvelgiant į tai, kas pasiteisina ir kas nepasiteisina. 

IKT projektas buvo įvardytas kaip gerosios praktikos pavyzdys. Jis buvo vykdomas kaip sėkmingai įgyvendinto 
pradinio projekto tęsinys. Buvo vertinamas šio pradinio projekto veiksmingumas, o jo rezultatai panaudoti 
rengiant šio laikotarpio projekto mokymus. Svarbu pažymėti, kad buvo vertinama ne tik pirmasis lygmuo (dalyvių 
pasitenkinimas mokymais), bet ir kiti mokymų efektyvumo vertinimo lygmenys. Vertinta, koks žinių lygis buvo 
prieš mokymus ir kaip jis pagerėjo po mokymų, koks buvo praktinis žinių pritaikymas ir poveikis ugdymo kokybei, 
mokinių motyvacijai bei koks poveikis kitoms visuomenės grupėms. Taigi geroji praktika, kad buvo įvertinti visi 
keturi mokymų efektyvumo lygmenys, o jų rezultatai panaudoti šio laikotarpio mokymams tobulinti.  

Apibendrinus nustatyti šie veiksniai, darantys įtaką mokymų kokybei ir veiksmingumui: 
- tinkamas mokymų poreikio nustatymas ir mokymų priderinimas prie besimokančiojo poreikių; 
- dalyvių motyvacija mokytis, asmeninės savybės, imlumas; 
- tinkama motyvuotų dalyvių atranka; 
- kompetentingi lektoriai, paslaugų teikėjai; 
- kokybiškai parengti paslaugų pirkimo dokumentai, formuluojami reikalavimai paslaugų teikėjui, 

ekspertams, techninės specifikacijos išsamumas, ekonominio naudingumo principo taikymas; 

59 http://www.mokslas.lt/files/uploaded/2011_m_normines_studiju_kainos.pdf
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- tinkamai parinkta mokymų vieta, tvarkaraštis, mokymo intensyvumas; 
- adekvatūs materialiniai ištekliai; 
- mokymų veiksmingumo vertinimas, mokymų rezultatų stebėsena; 
- projekto valdymo grupės kompetencija, įsitraukimas atliekant mokymų kokybės kontrolę, 

bendradarbiavimas su paslaugų teikėju mokymų vykdymo metu; 
- mokymų efektyvumas kaštų atžvilgiu gali būti didinamas pirmenybę teikiant masto ekonomijos efektą 

sukuriantiems projektams.
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Išvados

2004–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpių palyginamoji analizė 

Kokio pobūdžio mokymai kokioms tikslinėms grupėms buvo ir yra vykdomi 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. 
ES paramos laikotarpiais (įtraukiant tik iš ESF lėšų finansuojamus mokymus)? Kokių tikslų vykdant 
mokymus buvo siekiama 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu, kokie rezultatai pasiekti? Palyginti, kaip šie
tikslai ir rezultatai susiję su 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu vykdomais mokymais (ar mokymų 
kryptys ir tikslinės grupės išlieka tos pačios, ar siekiama naujų tikslų ir pan.)? 

1. Nepaisant to, kad BPD laikotarpio pasiekti rezultatai keletą ir daugiau kartų viršijo suplanuotus, 
priemonių stebėsenos rodikliai neatitiko vieno svarbiausių – pagrįstumo – kriterijaus. Nors priemonės 
rezultatyvumas buvo labai aukštas, panašių krypčių valstybės intervencijos poreikis išliko ir 2007–2013 
m. ES paramos laikotarpiu. BPD ir šio programavimo laikotarpio intervencijų tikslai sutampa, kai 
kurios veiklos, tikslinės grupės taip pat išlieka panašios.  

2. Nors BPD įsidarbinimo gebėjimų ugdymo, gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo ir socialinės 
aprėpties mažinimo priemonės buvo labai rezultatyvios, panašių krypčių valstybės intervencijos 
poreikis išliko ir 2007–2013 metų ES paramos laikotarpiu. Atsižvelgiant į problemas darbo rinkoje, 
ŽIPVP buvo iškeltas labai panašus tikslas kaip ir BPD. Tik dėl itin susijusios problematikos, 
įsidarbinimo gebėjimų ugdymo intervencinė kryptis buvo sujungta su gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymo ir socialinės aprėpties mažinimo intervencine kryptimi. 

3. Mokymosi visą gyvenimą intervencinė kryptis 2007–2013 m. laikotarpiu taip pat išliko, nepaisant labai 
gero priemonės rezultatyvumo 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu. BPD mokymosi visą gyvenimą 
sąlygų plėtojimo priemonę pakeitė ŽIPVP „Mokymosi visą gyvenimą“ prioritetas, kurio tikslas toks pat 
kaip ir BPD laikotarpiu keltas tikslas. Tačiau, nepaisant to, kad ŽIPVP keliamas tikslas atkartoja BPD 
išsikeltą tikslą, ŽIPVP „Mokymosi visą gyvenimą“ prioriteto tikslinė grupė ir prioriteto su mokymais 
susijusios veiklos kiek platesnės nei 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu. Tikslinės grupės apima ne 
tik pedagogus ar profesinio konsultavimo, akreditavimo specialistus, bet taip pat apskrities ir
savivaldybių švietimo padalinių specialistus, švietimo administravimo personalą ir t. t. 

4. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje priemonės rezultato 
rodikliai kelis kartus viršijo numatytus pasiekti rezultatus, tačiau paramos poreikis žmogiškųjų išteklių 
kokybės gerinimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu nebuvo 
patenkintas. BPD „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 
priemonę pakeitė ŽIPVP „Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ prioritetas, kurio tikslas beveik toks pat. 
Pažymėtina, kad abiem ES paramos laikotarpiais sutampa ne tik intervencijų tikslai, bet ir tikslinės 
grupės. 

Koks 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų mokymų poveikis? Ar pasiteisino visos iniciatyvos ir 
investicijos šioje srityje?

5. Apibendrintai galima būtų teigti, kad mokymai BPD laikotarpiu padarė teigiamą poveikį, nors ne visai 
tokiu mastu, kad būtų išspręstos BPD įvardytos problemos. Labiausiai pasiteisino Žmogiškųjų išteklių 
plėtros prioriteto priemonės „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“ (2.1 priemonė), „Žmogiškųjų išteklių 
kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2.5 priemonė). Tačiau investicijos siekiant 
darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo (2.2 priemonė), socialinės 
atskirties prevencijos (2.3 priemonė) bei mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo (2.4 priemonė) 
nevisiškai pasiteisino. 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ priemonės pagrindu atliktos investicijos į privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimą turėjo didelį teigiamą poveikį priemonėje dalyvavusioms įmonėms ir 
organizacijoms. Tačiau kilo ir „išstūmimo“ efektas, sumažinęs teigiamą paramos poveikį.  
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Kokios identifikuotos 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio klaidos ir pamokos mokymų srityje? Ar (kaip) į 
jas buvo atsižvelgta planuojant mokymus 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu?

6. Tarp BPD planavimo laikotarpiu kilusių problemų būtų galima išskirti nepakankamai detalizuotus 
mokymų tikslus, tikslines grupes, uždavinius. ŽIPVP laikotarpiu ši problema buvo sprendžiama labiau 
detalizuojant ŽIPVP – prioritetai išskirti į daugiau priemonių, kuriose tiksliau apibrėžti mokymų 
tikslai, tikslinės grupės, valstybės tarnautojų mokymai išskirti į atskirą prioritetą.  

7. Tarp BPD įgyvendinimo problemų, susijusių su mokymais, reikėtų paminėti ne visuomet tinkamai 
parinktus mokymų tipus (buvo skatinami bendrieji mokymai), didelius paslaugų įkainius, tiekėjų 
trūkumą, mokymų intensyvumą, mokymosi poreikio kaitos problemą. BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
kilusios problemos ŽIPVP buvo sprendžiamos:

a) didinant įkainių kontrolę – lyginama su rinkos kaina, įvestos ribos kai kurių išlaidų kategorijoms, 
mokymams užsienyje ir kt.;
b) didinant mokymų įgyvendinimo kontrolę – reikia teikti mokymų grafikus, mokymų suvestines, 
žymimas lankomumas, sekama mokymų trukmė; 
c) tiekėjų trūkumą išsprendė rinka; 
d) mokymų intensyvumas labiau derinamas su mokymų dalyviais. 

8. Stebėsenos fazėje išskirtinos dvi didžiausios BPD problemos – nepakankamai kontroliuojama mokymų 
kokybė bei nepagrįstai suplanuoti stebėsenos rodikliai. Pastarosios problemos aktualumą ŽIPVP 
laikotarpiu vertinti dar per anksti, o mokymų kokybės kontrolės problemos aktualumas išliko, nes 
paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių. 

Mokymų, vykdomų pagal keturias analizuojamas priemones, vertinimas 

Ar pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai atitinka rinkos ir tikslinių grupių 
poreikius?

Kaip pagal nurodytas 4 ŽIPVP įgyvendinimo priemones vykdomi mokymai prisideda prie tikslinių grupių 
kvalifikacijos kėlimo, užimtumo didinimo ir kitų šių priemonių tikslų pasiekimo? Ar galima pasiekti geresnių 
rezultatų kitomis priemonėmis? Koks tikėtinas šių mokymų poveikis ateityje? Ar (kaip) įgytos žinios yra/bus 
realiai pritaikomos ir panaudojamos?

Ar mokymų metu teikiamos kokybiškos paslaugos (vertinant paslaugų tiekėjus, taikomas mokymo 
priemones, programas, mokymų dalyvių atsiliepimus ir kt.)? Ar jos sudaro tinkamas prielaidas mokymų 
tikslams pasiekti?

9. ESF finansuojamų mokymų portfelis yra fragmentuotas ir įvairus: tikslinių grupių poreikiai ir siekiami 
tikslai yra įvairūs, todėl skiriasi mokymo programos, trukmė, būdai ir kt. Viena vertus, didesnės 
apimties, standartizuoti mokymai duoda masto ekonomijos efektą, tačiau kita vertus, unifikuojant 
mokymus kyla rizika, jog mokymai nebus lanksčiai pritaikyti prie besimokančiojo poreikių ir kintančios 
situacijos, todėl svarbu subalansuoti šiuos du apsektus. Užsienyje, pasiteisina projektai, kurie 
įgyvendinami visos šalies ar sektoriaus mastu, tačiau kuriant standartizuotas mokymų programas 
atliekami mokymų poreikio nustatymo tyrimai.   

10. Daugeliui mokymų tikslinių grupių  kvalifikacijos kėlimo iniciatyvų finansavimas nuosavomis lėšomis 
būtų sudėtingas, kadangi jie yra biudžetinių institucijų ir įstaigų atstovai arba kaimo gyventojai, kurių 
pajamos yra mažesnės nei miesto gyventojų, todėl kvalifikacijos kėlimo iniciatyvų finansavimas yra 
tikslingas. Tačiau pastebėta, kad įgyvendinant tam tikras priemones mokymų veiksmingumas galėtų būti 
padidintas.

11. Mokymų kokybė ir atskiri elementai buvo vertinami teigiamai, tačiau pastebėta ir mokymų kokybės 
trūkumų (pvz., dėstytojų kompetencija, mokymų atitiktis poreikiui, mokymų organizavimas ir pan.). 
Taip pat tam tikrais atvejais, ypač kai yra reikalingos specifinių mokymų paslaugos, yra susiduriama su 
patyrusių, kompetentingų paslaugų teikėjų trūkumu. Išskiriami formalieji mokymai, kurie buvo 
vertinami prasčiau (daugiausia dėl silpnos praktinės dalies). Svarbūs veiksniai užtikrinant paslaugų 
kokybę yra teisingas mokymo poreikio nustatymas ir mokymo programų parengimas atsižvelgiant į 
nustatytą poreikį (pasiteisina poreikio nustatymo tyrimai), kokybiški viešojo pirkimo dokumentai, skirti 
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mokymo paslaugoms įsigyti, ekonominio naudingumo principo taikymas. Taip projekto valdymo 
komandos kompetencija, įsitraukimas atliekant mokymų kokybės kontrolę, bendradarbiaujant su 
lektoriais mokymų metu prisideda prie mokymų kokybės užtikrinimo.  

12. Vertinant pasiektus rezultatus, ESF finansuojami mokymai turėjo teigiamą poveikį tikslinėms grupėms, 
prisidėjo prie jų kvalifikacijos kėlimo. Pažymėtina, kad pasireiškė ne tik mokymų nauda, tačiau ir 
pasidalijimas praktika su kolegomis, kontaktų užmezgimas, bendradarbiavimo skatinimas, įvairios 
metodinės priemonės. Visgi ESF finansuojami mokymai turėjo teigiamą poveikį ne visais atvejais ir 
tokiu mastu kaip tikėtasi, pvz., įgyvendinant priemonę „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas 
iš žemės ūkio į kitas veiklas“, tikėtina, kad nebus pasiektas laukiamas poveikis, o pagal priemonę  
„Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinamų mokymų 
veiksmingumas galėtų būti padidintas tobulinant mokymų poreikio nustatymo procesą.  

13. Mokymų stebėsenos rezultatai nepakankamai naudojami mokymų kokybei tobulinti ir veiksmingumui 
didinti. Dažniausiai naudojamas tik dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas, t. y. pirmasis 
Kirkpatrick modelio vertinimo lygmuo (tačiau jis neprivalomas ir ne visuomet taikomas). Taip pat 
pastebėta, kad anketų rezultatai ne visuomet veiksmingai susisteminami ir analizuojami. Mokymų 
kokybės ir veiksmingumo vertinimas – labai svarbus planuojant mokymus ateityje, gerinant mokymų 
rezultatus. Todėl siūloma gerinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų gebėjimus mokymų veiksmingumo 
vertinimo srityje, didinti projekto vykdytojų atsakomybę už mokymų kokybę, pirmenybę teikti 
projektams, kuriuose numatyti ir taikomi mokymų veiksmingumo vertinimo metodai, o rezultatai 
naudojami mokymų kokybei tobulinti.  

14. Ne visi mokymai buvo įgyvendinami efektyviai, mokymo paslaugų kainos viršijo rinkos įkainius, taip 
pat žymi biudžetų dalis buvo skiriama su mokymais tiesiogiai nesusijusioms veikloms. Didinant 
mokymų efektyvumą, mokymai yra įgyvendinami visos šalies mastu pagal sukurtas standartizuotas 
mokymų programas. 

Toliau pateikiamos detalesnės išvados pagal keturias analizuojamas priemones. 

15. Priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“.  

a) Egzistuoja poreikis siekti priemonės tikslų, nes užimtumo struktūros pokyčiai kaimo vietovėse, 
ekonominės veiklos įvairinimas yra ilgalaikiai valstybės strateginiai tikslai, tačiau pati priemonė 
nepasiteisina. Šiuo metu veiklos pobūdį pakeitė tik keli procentai dalyvių palyginti su suplanuotais 
40 proc. Vertinant rodiklio dinamikos tendencijas, tikėtina, kad esant dabartinėms remiamoms 
veikloms ir tikslinėms grupėms norimas poveikis nebus pasiektas (nors planas vertinamas kaip 
pernelyg ambicingas ir jo įgyvendinimas sunkiai tikėtinas). Todėl svarstytinas priemonės tęstinumo 
klausimas arba priemonės transformavimas didinant intervencijos veiksmingumą.  

b) Nors mokymų ar konsultacijų kokybė buvo vertinama teigiamai (kiek prasčiau formalieji mokymai), tai 
sudarė prielaidas kvalifikacijai kelti, tačiau nevienareikšmiškai vertintas žinių padidėjimo lygis ir 
praktinis žinių pritaikymas. Taigi žinios yra įgyjamos, bet nepakankamai pritaikomos praktikoje. Tai 
taip pat rodo žemas projekto stebėsenos rodiklio pasiekimas. 

c) Ekonominės situacijos pasikeitimas įgyvendinant priemonę taip pat paveikė laukiamus rezultatus. 
Žemės ūkis ekonominio sunkmečio laikotarpiu buvo viena stabiliausių sričių, todėl natūralu, kad 
sumažėjo poreikis pereiti prie ne žemės ūkio veiklos.  

d) Formalieji projekto mokymai, kurie yra skirti darbo ieškantiems asmenims, nepasiteisina didelio
nedarbo kontekste, nes rinkoje nėra sąlygų gauti kompetencijai adekvatų darbą ir užmokestį. Tad 
mokymus baigę asmenys pretenduoja tapti bedarbiais, o ilgainiui nepanaudotos žinios užmirštamos ir 
nepasiekiamas norimas intervencijos efektas. Be to, svarbu atsižvelgti ir į kitus nepalankius aspektus. 
Vykdomi formalieji mokymai sutampa su LDB vykdomais mokymais, kurie dalyviams yra patrauklesni
dėl geresnių finansinių sąlygų, tad sunku juos pritraukti į projekto formaliuosius mokymus. Taip pat 
pažymėtina, kad LDB pranašesnė prieš projekto mokymus, nes turi ilgametę formaliųjų mokymų 
vykdymo ir bedarbių konsultavimo patirtį, daugiau išteklių. 
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e) Dalis veiklų yra nukreipta į verslumo skatinimą, skatinimą kurti darbo vietą sau ir kitam, užsidirbti 
papildomų pajamų, vadinasi, turi ilgalaikę perspektyvą skatinant darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. 
Taigi darbas šiomis kryptimis turėtų būti tęsiamas, tačiau reikalingas priemonės  transformavimas, nes 
šiandieninis veiklų įgyvendinimo modelis nepasiteisina.  

f) Nors yra dedamos pastangos ir sukurtos procedūros, skirtos atrinkti motyvuotus tikslinės grupės 
atstovus, taip pat stiprinamos kontrolės procedūros, tačiau atlikto vertinimo metu nustatyta, kad didelė 
dalis besimokančiųjų dalyvavo veiklose siekdami sužinoti ką nors naujo, vadinasi, nebuvo tvirtai 
apsisprendę pakeisti veiklos pobūdį. Todėl kad ir kokios aukštos kokybės būtų mokymai ar 
konsultacijos, labai tikėtina, kad nebus pasiektas norimas priemonės poveikis. Tikslinės grupės 
motyvacija, pasiryžimas siekti projekto tikslų, verslumas, priėjimas prie finansavimo šaltinių, 
ekonominė situacija yra svarbūs veiksniai siekiant numatytų rezultatų.  

g) Nustatyta „gylio-pločio“ dilema, turinti įtakos priemonės rezultatyvumui. Šiuo metu planuojama 
surinkti ir išmokyti daug dalyvių,  todėl yra sunku subalansuoti kiekybinius ir kokybinius mokymų 
rodiklius.

h) Taip pat pastebėta, kad skatinant verslumą itin svarbu pradinis kapitalas ir finansavimo užtikrinimas. 
Gyventojai nėra linkę užsiimti verslu, nes neturi pradinio kapitalo, be to, Lietuvoje apskritai yra žemas 
verslumo lygis, ypač kaimo vietovėse. Priemonės veiklas galima sieti su Verslumo skatinimo fondu, 
kurio įgyvendinimo metu yra įvertinamas dalyvio pasirengimas, vykdomi mokymai, konsultacijos ir 
suteikiamas priėjimas prie finansavimo šaltinių.  

i) Panašių tikslų siekiama įgyvendinant KPP priemones, tačiau skiriasi intervencijos logika ir apimtys. 
KPP priemonės įgyvendinamos taikant subsidijos principą, remiant ne žemės ūkio veiklą. Taigi 
finansavimas skiriamas veikloms ne žemės ūkio srityje vykdyti. Alternatyva būtų stiprinti prie ne žemės 
ūkio veiklos persiorientavusių subjektų gebėjimus teikiant pirmenybę šios tikslinės grupės mokymui ir 
konsultavimui, skatinant jau pradėtų ne žemės ūkio srities veiklų plėtrą. 

j) Geresnių rezultatų būtų galima pasiekti taikant kelias alternatyvas: i) perskirstyti likusias priemonės 
lėšas kitoms priemonėms, nukreiptoms į tokių pačių tikslų įgyvendinimą; ii) transformuoti priemonę: 
apsvarstyti priemonės formaliųjų mokymų tikslingumą, kurie nepasiteisina esant aukštam nedarbo 
lygiui ir persidengia su LDB vykdomais mokymais; didinti išteklių sutelkimą motyvuotai tikslinei 
grupei – tobulinti dalyvių atranką, teikti išsamesnius mokymus, konsultacijų paketus, derinti mokymus 
ar konsultacijas su finansų inžinerijos instrumentais užtikrinant prieigą prie finansavimo šaltinių; iii) 
pagal KPP priemones yra remiamos veiklos ne žemės ūkio srityje, todėl gali būti stiprinama šių 
subjektų gebėjimai, kvalifikacija ne žemės ūkio srityje; iiii) kaimo bendruomenių „iš apačios į viršų“ 
iniciatyvų finansavimas. Pačios kaimo bendruomenės gali nusistatyti, ko joms labiausiai reikia. Taip 
būtų užtikrinama didesnis dalyvių įsitraukimas ir atsakomybė už rezultatą. 

16. Priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

a) Priemonės remiamos veiklos ir įgyvendinami projektai skirti įgyvendinti Lietuvos švietimo programas, 
kuriomis siekiama ilgalaikių reformų švietimo srityje. Taigi būtina investuoti į pedagoginio personalo 
kvalifikacijos kėlimą siekiant ilgalaikių vystymosi tikslų. Be to, kvalifikacijos kėlimo poreikį sukuria 
pokyčiai švietimo sistemoje – atsirandantys nauji mokymo metodai, informacinių ir komunikacinių 
technologijų plėtra, didėjantis mokyklų aprūpinimas technologine įranga ir pan. Dalyviai, kurie 
dalyvavo priemonės mokymuose, patvirtino, kad tokio pobūdžio mokymai jiems buvo reikalingi, 
pateiktas pageidaujamų mokymų temų sąrašas taip pat rodo, kad mokymai bus reikalingi ir ateityje.  

b) Taikomos dalyvių atrankos procedūros, dalyvių motyvacijos vertinimas ir vykęs konkursas dalyvauti 
mokymuose padėjo atrinkti motyvuotus mokytis dalyvius, o tai sudarė prielaidas aukštiems mokymo 
rezultatams pasiekti (pradinis žingsnis – mokymo poreikio nustatymas ir tinkamos tikslinės grupės 
atranka – labai svarbus siekiant mokymo efektyvumo).

c) Įsigyjant pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo paslaugas susidurta su patyrusių ir 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų pasiūla, todėl reikalingos papildomos priemonės užtikrinti mokymų 
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kokybę. Pasiteisina aktyvus projekto valdymo grupės įsitraukimas projektų įgyvendinimo metu, 
kokybės kontrolė, mokymų veiksmingumo tyrimai.  

d) Nors atskirų pagal priemonę įgyvendinamų projektų vertinimas skyrėsi, tačiau apibendrinus, dalyviai 
teigiamai vertino žinių padidėjimą po dalyvavimo mokymuose ir žinių pritaikymą praktikoje. Mokymai 
dalyviams buvo naudingi, jie pasisėmė naujų idėjų, pasidalijo praktika su kolegomis, gavo metodinės 
medžiagos, kitų mokymo priemonių, bendradarbiauja su kolegomis virtualiai. Atskirai vertinant pagal 
priemonę įgyvendinamus projektus, jie buvo vertinami skirtingai. IKT projekto mokymų kokybė, žinių 
padidėjimas, praktinis pritaikymas buvo vertinami aukštai. Maždaug 90 proc. IKT projekto mokymų 
respondentų nurodė jau pritaikę žinias praktikoje. Kito projekto mokymai susidūrė su įvairiomis 
kliūtimis, darančiomis įtaką mokymų kokybei (organizavimo aspektai, lektorių kompetencija, metodai, 
tikėtasi geresnio praktinio pritaikymo, praktinių pavyzdžių ir kt.), todėl tai sumažino poveikio mastą. 
Nors praktinis panaudojimas vertinamas prasčiau, dalyvių komentarai rodo, jog daliai dalyvių 
mokymai buvo naudingi

e) Greta mokymo veiklų, taip pat buvo įgyvendinamos veiklos, nukreiptos į ilgalaikius kvalifikacijos 
tobulinimo rezultatus sisteminiu lygmeniu: kuriami ir išbandomi pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimo modeliai, kurie sudarys prielaidas ilgalaikiam ir kryptingam kvalifikacijos kėlimui, 
kuriamos programos, metodinės priemonės. Tad tikėtina, kad poveikis bus ilgalaikis.  

17. Priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo 
duomenų bazės, e.dokumentai)“.  

a) Siekiant mokslo ir inovacijų plėtros yra poreikis mokslininkams ir kitiems tyrėjams užtikrinti platesnę 
prieigą prie mokslo duomenų šaltinių. Lietuvoje prieiga prie duomenų bazių nėra pakankama dėl 
finansavimo stokos, o ES parama sudaro unikalią galimybę siekti mokslo plėtros ir kokybės gerinimo 
tikslų. Tačiau pažymėtina, kad tvarus efektas bus pasiektas tik tada, jeigu ir toliau bus užtikrinama 
prieiga prie duomenų bazių.  

b) Įgyvendinant analizuojamų priemonių projektus mokymai sudarė labai mažą dalį (didžioji dalis buvo 
skiriama duomenų bazių plėtrai). Dažniausiai jie truko vieną dieną ir daugiau atliko duomenų bazių 
viešinimo funkciją, todėl toks modelis yra pritaikytas prie tokios pažangios ir inovacijoms imlios 
auditorijos. Poreikį tokio pobūdžio mokymams taip pat rodo didelis dalyvių susidomėjimas, aktyvumo 
lygis (ypač eMoDB projekte).  

c) Šią priemonę vertinti pagal mokymų įtaką ir praktinį panaudojimą yra sudėtinga, nes išlaidos 
mokymams sudaro nedidelę biudžetų dalį, jie daugiau skirti duomenų bazėms viešinti, yra  
trumpalaikiai (dažniausiai vienos dienos), be to, vertinimo metu mokymai buvo dar tik įpusėję. 
Kadangi mokymai buvo vienkartiniai ir daugiau papildoma viešinimo veikla, objektyvus poveikio
rodiklis galėtų būti mokslo kokybės gerėjimas, naudojimosi duomenų bazėmis didėjimas. Dėl 
konfidencialumo suvaržymų šio vertinimo metu negalėjome išanalizuoti mokslo duomenų bazių 
vartojimo statistikos. Tačiau, pavyzdžiui, „Lituanistikos“ bazės naudojimas išaugo, taip pat gerėja bazei 
tiekiamų mokslo publikacijų kokybė. Be to, palyginti su suplanuotu, buvo viršytas duomenų bazėse 
sukauptų mokslo publikacijų skaičius. Tai rodo didėjantį mokslininkų ir kitų tyrėjų aktyvumą. 

d) Vertinant, ar būtų galima pasiekti geresnių rezultatų kitomis priemonėmis, pažymėtina, jog keliant 
tyrėjų ir mokslininkų kvalifikaciją labai svarbu užtikrinti prieigą prie duomenų bazių. Taip pat 
pažymėtina, kad greta analizuojamos priemonės įgyvendinamos ir kitos priemonės, nukreiptos į šios 
auditorijos kvalifikacijos kėlimą. Todėl, įvertinę informacijos kaupimo ir sklaidos svarbą siekiant 
mokslo ir inovacijų plėtros bei kitų tyrėjų kvalifikacijos kėlimui įgyvendinamų priemonių kompleksą,  
manome, jog priemonė yra tinkama ir efektyvi siekiant didinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją.  

18. Priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.  

a) ES paramos lėšos tapo bene vieninteliu šaltiniu valstybės įstaigų ir institucijų darbuotojų kvalifikacijai 
kelti (netgi problemiška rasti lėšų nuosavam įnašui), todėl investicijos šioje srityje yra reikalingos, ypač 
turint galvoje, kad valstybės tarnautojams privaloma kelti kvalifikaciją skiriant tam tikrą sumą nuo 
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bendro darbo užmokesčio fondo. Tačiau pabrėžtina, kad lėšos turi būti naudojamos tikslingai, tad 
pirmiausia reikėtų tobulinti besimokančiųjų poreikio nustatymo procesą.  

b) Valstybės kontrolės išvados, VTD atliktos valstybės tarnautojų apklausos rezultatai (2010 m.) ir šis 
vertinimas atskleidžia mokymų poreikio nustatymo trūkumus. Nėra pasiekiamas maksimalus mokymų 
veiksmingumas, nes ne visada dalyvauja motyvuoti dalyviai, taip pat ne visada įgytos žinios gali būti 
tiesiogiai siejamos su tiesioginėmis funkcijomis ir įgytų žinių pritaikymu darbo vietoje. Dažniausiai 
buvo vykdomi poreikio nustatymo tyrimai, tačiau tai nėra pakankama priemonė. Siekiant didesnio 
mokymų veiksmingumo ir kryptingumo mokymo poreikio nustatymas turi tapti integruota personalo 
valdymo sistemos dalimi, susijusia su organizacijos tikslais, veiklos vertinimu, karjeros vystymu,
įvykusių mokymų veiksmingumo vertinimu. 

c) Didžioji dalis mokymų buvo bendrojo pobūdžio (vyravo užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo 
mokymai). Geriau praktiškai pritaikomi yra specialieji mokymai ir kompiuterinio raštingumo mokymai,
t. y. mokymai, užtikrinantys kompetencijų, reikalingų kasdienėms funkcijoms atlikti, tobulinimą. Taip 
pat atliktų kitų vertinimų duomenimis, rezultatyviausios yra investicijos, skirtos profesiniams 
bendriesiems gebėjimams ugdyti (t. y. profesiniams gebėjimams, kurie plačiai pritaikomi vienoje 
ekonominėje veikloje ar keliose glaudžiai susijusiose ekonominėse veiklose). Todėl rekomenduojama 
įvesti tam tikrus apribojimus bendrųjų mokymų daliai nuo visų įgyvendinamų mokymų (tokią praktiką 
taiko SADM).

d) Didžioji dalis mokymų buvo užsienio kalbos. Kalbos įsisavinimas, kad ji būtų panaudota darbinėje 
veikloje atliekant savo funkcijas, reikalauja pakankamai daug laiko, tad siekiant mokymų efekto turi 
būti užtikrintas šių mokymų tęstinumas. Dauguma institucijų negalėjo nurodyti, kaip bus užtikrintas 
tęstinis tokių mokymų finansavimas.  

Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis? 

19. Kai kurios pagal ŽIPVP „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas“ 
priemonę vykdomos veiklos neatitinka panašių veiklų rinkos įkainių. Mūsų vertinimu, I (informavimas 
ir motyvavimas) projekto veiklai sumažinus biudžetą, taip, kad paslaugų įkainiai atitiktų rinkos kainas, 
būtų pasiekti tokie patys rezultatai. Kai kurios II (formalieji ir neformalieji mokymai) ir III projekto 
veiklai (individualios konsultacijos) numatytos išlaidos, tokios kaip kompiuteriams ir spausdintuvams,
įrangai įsigyti ir nuomotis skirtos lėšos, taip pat galėtų būti sumažintos, nes, mūsų vertinimu, yra mažai 
susijusios su pirminiu projekto tikslu.

20. Lyginant BMT ir IKT projektus kaštų-naudos santykio atžvilgiu reikia pažymėti, kad didesni IKT 
projekto mokymų kaštai vienam dalyviui galimai lemia ir didesnę mokymų naudą. Analizuojant BMT ir 
IKT projektų biudžetus paaiškėjo, kad BMT projekte itin didelė lėšų dalis skiriama įvairaus pobūdžio 
analizėms, vertinimams, tyrimams. Mūsų vertinimu, tai pasyvios kompetencijos kėlimo priemonės. 
Didesnę lėšų dalį investuojant į tiesiogines kompetencijos kėlimo priemones, tokias kaip mokymai, 
galima būtų pasiekti geresnių rezultatų.  

21. Vertinant pagal „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo“ priemonę 
vykdomų mokymų kaštus ir teikiamą naudą svarbu pažymėti, kad mokymai iš esmės buvo naudingiausi 
projektų viešinimo požiūriu. Šių mokymų įkainiai yra panašūs kaip ir viešinimo renginių organizavimo 
įkainiai.  

22. „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės projektuose mažiausi 
kaštai vienam dalyviui buvo tuose projektuose, kurių mokymų dalyvių skaičius didžiausias, tad tokiuose 
projektuose pastebimas masto ekonomijos pasireiškimas. Analizuojant visų projektų dalyvių skaičiaus 
ir kaštų sąryšį taikant koreliacijos metodą nustatyta, kad kuo mažiau darbuotojų organizacijoje, kurioje 
vykdomi mokymai, tuo didesni jų kaštai, ir atvirkščiai – kuo daugiau darbuotojų, tuo mažesni kaštai. 
Kai kurių mokymų neekonomišką įgyvendinimą rodo ir tai, kad yra dideli kaštų vienam dalyviui 
nuokrypiai nuo vidurkio. Todėl kitu programavimo laikotarpiu programuojant priemones galima būtų 
pirmenybę teikti projektams, kuriuos įgyvendinant ugdomi viso sektoriaus darbuotojų gebėjimai, 
išnaudojant masto ekonomijos veiksnį. 
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Gerosios ir blogosios praktikos projektų pavyzdžiai 

23. Vertinant gerąją praktiką mokymų poreikio nustatymo srityje išskirtini IKT ir eMoDB projektai. IKT 
projekte itin daug dėmesio skirta tikslinės dalyvių grupės atrankai (dalyviai turėjo atsiųsti užpildytą 
anketą, kurioje buvo motyvacijos dalyvauti projekte skiltis). eMoDB projekte mokymų poreikis buvo 
nustatytas remiantis atlikto atskiro tyrimo rezultatais. Atitinkamai abiejų projektų mokymų dalyviai 
labai gerai įvertino mokymų atitiktį jų poreikiams ir reikalingumą. Kaip netinkamos praktikos poreikio 
nustatymo srityje pavyzdį galima paminėti priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ projektą. Jo vykdyti mokymai nevisiškai atitinka ekonominę padėtį ir rinkos 
poreikius, nepakankamai dėmesio skiriama tikslinės grupės atrankai, tad tikėtina, kad nebus pasiektas 
norimas projekto poveikis. Taip pat tobulintinas mokymų nustatymo poreikis įgyvendinant valstybės 
institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektus.  

24. Kaip geroji praktika mokymų įgyvendinimo srityje vėl išsiskiria IKT projektas. Projekto vykdymo metu 
yra sukurta nuotolinių mokymosi kursų, išbandomi kiti inovatyvūs mokymo(si) metodai, taip pat 
pastebėtas aktyvus projekto valdymo personalo įsitraukimas užtikrinant mokymų kokybę, siekiama 
ilgalaikių tikslų. Kaip netinkamą praktiką projektų įgyvendinimo srityje reikėtų paminėti neefektyviai 
įgyvendinamus mokymus – kai kuriuose analizuotuose projektuose lėšos naudojamas netikslingai arba 
paslaugų įkainiai neatitinka rinkos kainų. 

25. Pasiektų rezultatų aspektu kaip netinkamą praktiką galima įvardyti projektą „Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, nes greičiausiai nebus pasiektas laukiamas 
poveikis (dėl nepakankamos tikslinės grupės atrankos, ekonominės padėties pasikeitimo, „gylio-pločio“ 
dilemos). Kaip gerąją praktiką galima paminėti IKT projektą – maždaug 90 proc. respondentų, 
dalyvavusių projekto mokymuose, teigė panaudoję žinias praktikoje.  

26. Vertinat mokymų stebėseną kaip gerąją praktiką galima išskirti IKT projektą, nes įgyvendint bandomąjį 
projektą buvo atliktas veiksmingumo vertinimas pagal visus keturis Kirkpatrick mokymų efektyvumo 
vertinimo lygmenis.

Užsienio šalių praktika 

27. Nors tiek Lenkijos, tiek Latvijos su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusiose veiksmų programose 
sprendžiamos labai panašios problemos ir siekiama panašių tikslų, kaip ir Lietuvos ŽIPVP, vis dėlto 
problemų sprendimo būdai skiriasi.  

a. Alternatyvi veikla Lietuvos ŽIPVP priemonės „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas veiklas“ veikloms galėtų būti „iš apačios į viršų“ iniciatyvų rėmimas. Reikėtų 
skatinti projektus, prisidedančius prie įsidarbinimo galimybių gerėjimo ir aktyvinimo paslaugų 
didinimo. Taip būtų išvengta dalyvių motyvacijos problemos ir galimai pasiektas didesnis kaimo 
vietovių užimtumas ne žemės ūkio sektoriuose.  

b. Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija galėtų būti tobulinama kuriant naujas darbo 
vietas mokslininkams (dengiant jų atlyginimų ir darbo vietų išlaikymo išlaidas), remiant mokslinių 
darbų viešinimo projektus, universitetų ir mokslinių centrų bendradarbiavimo projektus.  

c. Pedagogų kompetencijos problema galėtų būti sprendžiama teikiant stipendijas pedagogams ir taip 
pritraukiant aukštesnę kvalifikaciją turinčius specialistus į profesinio, aukštojo mokslo ir kitas 
mokymo įstaigas.  

d. Alternatyva „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ priemonės 
mokymams galėtų būti seminarų, konferencijų, informavimo, viešinimo renginių organizavimas, 
nuotoliniai mokymai, nes jų kaštai paprastai yra mažesni. 

28. Estijos ir Slovėnijos institucijų darbuotojai kaip pagrindinius ex ante veiksmus, susijusius su mokymų 
kokybės užtikrinimu, nurodė mokymų poreikio nustatymo analizę ir projektų atrankos kriterijus. Tarp 
ex post veiksmų, užtikrinančių tolesnių mokymų kokybę, apklausti atstovai pirmiausia įvardino 
mokymų dalyvių apklausas, taip pat giluminius mokymų dalyvių interviu bei išorinius veiksmų 
programų priemonių efektyvumo-kokybė ir pan. vertinimus. Vis dėlto pažymėtina, kad nagrinėtose 
šalyse nėra vieningos praktikos ir mokymų kokybės užtikrinimo atsakomybė dažnai paliekama projekto 
vykdytojui.
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Rekomendacijos

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo 
terminas

Priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas”

1.
Priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš 
žemės ūkio į kitas veiklas” nepasiteisina ir yra labai tikėtina, kad 
norimas poveikis nebus pasiektas esant dabartinėms 
remiamoms veikloms ir tikslinėms grupėms. Todėl svarstytinas 
priemonės tęstinumo klausimas arba priemonės 
transformavimas didinant intervencijos veiksmingumą. 

1) Didelis nedarbo lygis. Formalieji mokymai nepasiteisina,
kadangi rinkoje nėra sąlygų gauti kompetencijai adekvatų darbą 
ir užmokestį. Pažymėtina, kad projekto formalieji mokymai 
sutampa su LDB vykdomais mokymais, o dalyviams LDB
vykdomi mokymai yra patrauklesni dėl geresnių finansinių 
sąlygų.  

2) Nors projekto valdymo grupė deda pastangas siekiant atrinkti 
motyvuotus dalyvius, tačiau veiklose dalyvavo asmenys, kurie 
nebuvo tvirtai pasiryžę siekti priemonės numatyto poveikio 
(persiorientuoti į ne žemės ūkio veiklą). Todėl yra neefektyviai 
naudojami priemonės ištekliai ir resursai. Beto, pasikeitusi 
ekonominė situacija keičia veikia laukiamus rezultatus. Žemės 
ūkis ekonominio sunkmečio laiku buvo viena stabiliausių sričių, 
todėl natūralu, kad sumažėjo poreikis pereiti prie ne žemės ūkio 
veiklos.

3) “Gylio – pločio“ problema. Šiuo metu siekiama išmokyti didelį 
skaičių asmenų (siekiama didelės aprėpties, kiekybinių rodiklių 
pasiekimo), todėl sunku subalansuoti kokybinius ir kiekybinus 
rodiklius. Atsižvelgiant į apimtis, nėra koncentruojami resursai į 
motyvuotą tikslinę grupę.  

4) Priėjimas prie finansavimo šaltinių. Taip pat vienas iš 
trukdžių keisti veiklą yra įvardijamas kapitalo stygius, todėl 
konsultavimas ir mokymai turėtų būti susieti su finansavimo 

Priimti sprendimą dėl priemonės ateities 
perspektyvų: 

1) Spręsti dėl priemonės tęstinumo – perskirstyti 
priemonės lėšas kitoms, panašių tikslų 
siekiančioms priemonėms, nes priemonė 
nepasiteisina, (pvz. perskirstyti lėšas finansų 
inžinerijos priemonėms). 

2) Transformuoti priemonę rengiant sekančio 
kvietimo dokumentus (priklausomai nuo
transformacijos alternatyvų, transformuojama 
esama priemonė arba naikinama esama 
priemonė ir kuriama nauja priemonė) 

Tolimesni veiksmai priklausys nuo pasirinktos
alternatyvos. Nusprendus transformuoti priemonę, 
galimos šios transformacijos alternatyvos:

1) Spręsti dėl projekto formaliųjų mokymų 
finansavimo tęstinumo, nes aukšto nedarbo 
laikotarpiu kvalifikacijos tobulinimo/
perkvalifikavimo iniciatyvos nepasiteisina, be to,
dubliuojasi su LDB mokymais.

2) Peržiūrėti priemonės stebėsenos rodiklių 
tikslines reikšmes. Daugiau dėmesio skiriant 
resursų koncentravimui – apmokyti mažiau, bet 
tinkamos tikslinės grupės asmenų.  

3) Mokymus ir konsultacijas susieti su finansavimo
šaltiniais. Derinimas su finansų inžinerijos 
priemonėmis derinti su finansų inžinerijos 

SADM Per 2011 m. III-
IV ketv.



ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas  

Puslapis 130 iš 175

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo 
terminas

pritraukimu. priemonėmis. 
4) Stiprinti prie ne žemės ūkio veiklos 

persiorientavusių subjektų gebėjimus (pagal KPP 
įgyvendinami projektai), teikiant pirmenybę šios 
tikslinės grupės mokymui ir konsultavimui, taip 
skatinant jau įsitvirtinusių subjektų ne žemės 
ūkio veiklų plėtrą tobulinant jų kompetenciją.  

5) Remti kaimo bendruomenių „iš apačios į viršų“ 
iniciatyvas kaip yra daroma užsienio šalyse.

Priemonė “Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

2.
ES paramos lėšos tapo bene vieninteliu šaltiniu valstybės įstaigų 
ir institucijų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimui (yra netgi 
problematiška surasti lėšų nuosavam įnašui), todėl parama yra 
tikslinga. Tačiau siekiant efektyvesnio lėšų naudojimo reikalinga 
tobulinti mokymų poreikio nustatymą.  

Valstybės kontrolės išvados, VTD atliktos valstybės tarnautojų 
apklausos rezultatai (2010 m.) ir šis vertinimas atskleidžia
mokymų poreikio nustatymo trūkumus, kurie įtakoja mokymų 
veiksmingumą. Tobulinant mokymo poreikio nustatymą, jis turi 
tapti sudėtine integruota personalo valdymo sistemos dalimi, 
mokymo poreikį susiejant su institucijos strateginiais tikslais, 
darbuotojų veiklos vertinimo ir tobulėjimo tikslų nustatymo 
procesu, karjeros planavimu, mokymų naudingumo vertinimu.  

Siekiant ilgalaikio efekto kryptingai keliant
kvalifikaciją ir siekiant strateginių tikslų 
įgyvendinimo, remti  projektus, kuriais siekiama 
personalo valdymo sistemų stiprinimo: darbuotojų 
kompetencijų modelio, kompetencijų vertinimo  
metodikos kūrimo, tobulinimo planų rengimo 
principų nustatymo, darbuotojų vertinimo, mokymų 
naudos vertinimo metodikų kūrimo projektus (žinių, 
įgūdžių bei sugebėjimų, reikalingų sėkmingai 
konkrečioms pareigoms konkrečioje organizacijoje 
atlikti, nustatymas, kompetencijų susiejimas su 
kitomis personalo valdymo priemonėmis (atranka, 
mokymai, karjeros valdymu ir kt.), kurie padėtų 
užtikrinti personalo valdymo vieningumą ir 
kryptingesnį mokymų planavimą. Tai galėtų būti 
įgyvendinama suprogramuojant atskirą priemonę 
arba išskiriant atskirą veiklą. 

Teikti prioritetą tiems projektams, kurie pateikia 
personalo tobulinimo planus, o mokymai yra susieti
su nustatytais mokymo poreikiais (nustatant
atitinkamus atrankos kriterijus).

Teikti prioritetą tiems projektams (ypač tęstinių 
mokymų atveju), kurie mokymų poreikį planuoja 
remdamiesi jau įvykusių mokymų rezultatais (ypač 
tęstinių mokymų atveju, vertinant kiek pradiniai 
mokymai buvo veiksmingi).

VRM Didžioji dalis
priemonės lėšų 
sukontraktuota,
todėl siūloma 
atsižvelgti
programuojant
naujo periodo
priemones.
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo 
terminas

3.
Pagal priemonę buvo įgyvendinami daugiausia bendrojo 
pobūdžio mokymai. Dažniausiai buvo vykdomi užsienio kalbų ir 
kompiuterinio raštingumo mokymai. Vertinimo metu nustatyta,
kad dalyviai pirmenybę teikia specialiųjų mokymų poreikiui 
(tačiau taip pat pripažinta, kad susiduriama su kokybiškų ir 
patyrusių paslaugų teikėjų pasiūla šio tipo mokymams vykdyti).  

2008 m. atlikto vertinimo rezultatai rodo, kad rezultatyviausios
buvo investicijos, skirtos profesiniams bendriesiems gebėjimams 
ugdyti (t. y. profesiniams gebėjimams, kurie plačiai pritaikomi 
vienoje ekonominėje veikloje ar keliose glaudžiai susijusiose 
ekonominėse veiklose).  

SADM, įgyvendindama kai kurias priemones, taiko praktiką 
nustatyti tam tikrą leidžiamą bendrųjų mokymų dalį nuo visų 
mokymų ir taip stengiasi mokymus tikslingiau orientuoti.  

Siekiant išlaikyti mokymų tipų balansą ir didinti 
mokymų kryptingumą, svarstytina alternatyva PFSA 
nustatyti leidžiamą bendrųjų mokymų dalį nuo visų 
mokymų.  

VRM Didžioji dalis
priemonės lėšų 
sukontraktuota,
todėl siūloma 
atsižvelgti
programuojant
naujo
laikotarpio
priemones.

4.
Pagal analizuojamą priemonę yra įgyvendinami pareiškėjų 
siūlomi projektai, kurių dauguma vykdo tuos pačius mokymus, 
daugiausiai užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo. Tyrimo 
metu nustatyta, kad dalyvių skaičius atvirkščiai koreliuoja su 
mokymų kaina, taigi efektyviau vykdyti masto ekonomijos efektą 
generuojančius projektus.  

Taip pat užsienio šalių praktikos analizės metu buvo nustatyta, 
kad Estijoje pasiteisino horizontalieji mokymai viešojo
sektoriaus darbuotojams. Projektai, įgyvendinami šalies ar viso 
sektoriaus mastu buvo taip pat identifikuoti kaip gerosios
praktikos projektai ir kitose šalyse.

Kitu programavimo laikotarpiu pirmenybę teikti 
masto ekonomijos efektą sukuriantiems projektams 
Gali būti vykdomi horizontalieji mokymai viešajam 
sektoriui, perkant juos centralizuotai (įvertinus, 
kurios mokymo programos gali būti vykdomos 
horizontaliai).

Įvertinus viešojo sektoriaus mastą, galėtų būti plačiau 
taikomi vis labiau populiarėjantys savarankiško 
mokymosi metodai, nuotoliniai kursai (įvertinus 
ekonominį efektyvumą ir mokymo programas, kurios 
gali būti vykdomos horizontaliai). Taip pat gali būti 
taikomi žinių patikrinimo testai. 

VRM, kitos
tarpinės 
institucijos

Didžioji dalis
priemonės lėšų 
sukontraktuota,
todėl siūloma 
atsižvelgti
programuojant
naujo periodo
priemones.

Bendros rekomendacijos

5.
Kadangi mokymo paslaugos yra perkamos iš trečiųjų šalių, yra 
sudėtinga daryti įtaką jų kokybei. Svarbiu veiksniu tampa 
kompetentingų ir patyrusių paslaugų teikėjų ir ekspertų atranka. 

Pagalbinių dokumentų projektų vykdytojams vykdant 
mokymo paslaugų viešuosius pirkimus parengimas, 
pvz., metodinės mokymų pirkimų vykdymo gairės, 

ESFA Rengiantis
naujam
programavimo
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo 
terminas

Kadangi paslaugos įsigyjamos viešųjų pirkimų būdu, svarbus 
veiksnys tampa pirkimo dokumentų kokybė: kvalifikaciniai 
reikalavimai, techninė užduotis, vertinimo kriterijai.  

Todėl reikalinga stiprinti gebėjimus šioje srityje, kadangi viešieji 
pirkimai projektų vykdytojams atrodo viena iš didžiausius 
iššūkius sukuriančių sričių įgyvendinant projektus.  

pavyzdiniai dokumentai, gerosios ir blogosios
praktikos pavyzdžių pateikimas, kuriuose 
akcentuojami pirkimo dokumentų turinio aspektai.  

Savalaikių mokymų vykdymas pareiškėjams viešųjų 
pirkimų tema. Stiprinti dalijimąsi praktika tarp 
projektų vykdytojų: organizuoti pasidalijimo 
patirtimi renginius, pan.

Įsigyjant paslaugas taikyti ekonominio naudingumo 
vertinimo principą. 

Reikalavimas pirkimo dokumentuose pateikti
rekomendacijas apie sėkmingai įgyvendintus 
projektus iš užsakovų (reikalavimai gali būti 
išdėstomi PFSA). 

periodui

Pagal galimybes
taikyti šiuo
programavimo
periodu

6.
Mokymų stebėsenos rezultatai nepakankamai naudojami 
mokymų kokybės tobulinimui ir veiksmingumo didinimui. 
Išanalizavus pagal keturias analizuojamas priemones vykdomų 
mokymų rezultatų vertinimą, daugiausiai yra naudojamas 
pirmasis Kirkpatrick mokymų efektyvumo vertinimo lygis – 
dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas. Tačiau jis buvo 
atliekamas įgyvendinant ne visus projektus. Kartais atsiliepimai 
renkami segtuvuose ir dėl didelio kieko neanalizuojami 
(renkamos popierinės anketos, jų  duomenų suvedimas 
užtrunka). Pažymėtina, kad dalyvių atsiliepimų rinkimas neturi 
būti savitikslis, labai svarbus rezultatų naudojimas tobulinant 
mokymų kokybę.  

Siekiant geresnių mokymų rezultatų, turi būti didesnis akcentas 
taikomas mokymų stebėjimui ir rezultatų vertinimui, o rezultatai 
naudojami planuojant sekančius mokymus, atsižvelgiant į tai kas 
pasiteisina, kas nepasiteisina.

Stiprinti projektų vykdytojų gebėjimus ir metodinį 
pagrindą mokymų efektyvumo vertinimo srityje, 
išleidžiant mokymų veiksmingumo vertinimo gaires, 
kuriose pateikiamos rekomendacijos kaip turi būti 
atliekama mokymų stebėsena, vertinimas, 
pristatomas Kirkpatrick vertinimo modelis ir jo
praktinio taikymo pavyzdžiai, pateikiamos
pavyzdinės anketos, supažindinama su elektoriniais 
apklausos įrankiais, kt. 

Tarpinės 
institucijos,
ESFA

Rengiantis
naujam
programavimo
periodui

Didinti projektų vykdytojų įsitraukimą ir atsakomybę 
atliekant mokymų kokybės ir veiksmingumo 
vertinimą. Rengiant PFSA ir pasirašant projektų 
finansavimo sutartis, įtraukti pareigą paramos 
gavėjui vykdyti mokymų stebėseną, vertinti 
rezultatus ir juos naudoti tobulinimui.

Teikti pirmenybę projektams (taikant atrankos 
kriterijus), kuriuose numatyti taikyti mokymų 
kokybės vertinimo metodai. 

Tarpinės 
institucijos,
ESFA

Rengiantis
naujam
programavimo
periodui

Pagal galimybes
taikyti šiuo
programavimo
periodu
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo 
terminas

7.
Tyrimo metu susidurta su duomenų prieinamumo stoka. 
Informacijos apie projekto dalyvius anketose nėra renkami 
dalyvių el. pašto adresai. Todėl susidurta su problemomis 
atliekant dalyvių apklausą internetu (greitais ir pigus būdas 
dalyvių nuomonei surinkti). Be to, tyrimo metu buvo susidurta 
su asmens duomenų apsaugos problemomis.  

Manome, kad šios problemos yra sisteminės, svarbios 
tolimesniems tyrimams šioje srityje.

Anketoje apie dalyvį įvesti lauką el. pašto adresu ir 
lauką, kad jis sutinka, kad jo asmeniniai duomenys 
būtų naudojami mokymų veiksmingumo vertinimo 
tikslais.

ESFA Rengiantis
naujam
programavimo
periodui

Pagal galimybes
taikyti šiuo
programavimo
periodu
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<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes>.

3. Struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 

metų ES struktūrinės paramos posistemis (SFMIS). 

4. Pasaulio banko duomenų bazė. Prieiga per internetą: <http://data.worldbank.org/>. 

III. Metodiniai dokumentai

1. European Commission Directorate for Industry and Entrepreneurship „Promoting Innovation

Through Public Procurement: Best Practice and Networking“, Brussels, 23–24 March 2010.

2. Komisijos Komunikatas – Valstybės pagalbos mokymui, apie kurią turi būti pranešta atskirai, 

suderinamumo analizės kriterijai, Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009/C 188/01. 
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3. LR Finansų ministerija kartu su VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir VšĮ „Europos 

socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės 

gairės“, 2010 m. rugsėjo mėn. 

4. Ministry of Foreign Affairs of denmark, Guidelines: How to plan and monitor training and

technical assistance, 2006 m. spalio mėn.  

5. Viešųjų pirkimų tarnyba, „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijos“. 

6. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ES struktūrinės paramos vertinimo metodų 

gairės“, 2009 m. vasario mėn. 

IV. BPD ir ŽIPVP įgyvendinimo ataskaitos, vertinimai, tyrimai, studijos 

1. Dr. Albinas Kalvaitis. Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų 

kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ veiksmingumo tyrimų apžvalga, Vilnius, 

2010 m. spalio 15 d.

2. LR Finansų ministerija kartu su VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu ir VšĮ „Europos 

socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės 

gairės“, Vilnius, 2010 m. 

3. LR Finansų ministerija kartu su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „BPD vertinimų 

apžvalga“, Vilnius, 2010 m.

4. LR Finansų ministerija, „Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo 

programavimo dokumento tikslų ir uždavinių vertinimas“, Vilnius, 2010 m. 

5. VšĮ  Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 

2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, 

efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai“, 

Vilnius, 2008 m.

6. VšĮ  Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Galutinė Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 

programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita“, Vilnius, 2010 m. 

7. VšI „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos administruotos ES struktūrinės paramos 2004–2006 metų programavimo 

laikotarpiu panaudojimo efektyvumo vertinimo bei rekomendacijų dėl ES struktūrinės paramos 

panaudojimo efektyvumo didinimo 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu galutinė 

vertinimo ataskaita“, Vilnius, 2008 m.

8. VšĮ „U. Savickas ir partneriai“, „Dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir paslaugų 

kainų rinkos analizė“, Vilnius, 2008 m. 

9. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui 

įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas. Galutinė 

ataskaita“, Vilnius, 2008 m.

V. Knygos, straipsniai, publikacijos

1. „Deficitas esant pertekliui“, „Verslo žinios“. Prieiga per internetą: 

<http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=514043>.

2.  Protecting Information - a pan-government success story. Prieiga per internetą: 

<http://www.epic.co.uk/assets/files/case_study_cabinet_office.pdf >.

3. „Konsultantai maudosi ES piniguose“, „Verslo žinios“. Prieiga per internetą: 

<http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=30581>.

4. „Mokymai turi spręsti problemas“, „Verslo žinių“ priedas „Karjera ir vadyba“. 

5. „Neįtvirtinus įgūdžių – kaip veidu į sieną“, „Verslo žinios“. Prieiga per internetą: 

<http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1088&id=513996>.

6. „Norintiems pamatuoti mokymų efektyvumą“, „Verslo žinios“. Prieiga per internetą:  

<http://archyvas.vz.lt/news.php?id=253331&strid=1045&rs=0&ss=&y=2006%2002%2009

7. „Stambios bendrovės mokymo neatsisakė ir sunkmečiu“, „Verslo žinios“. Prieiga per internetą: 

<http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=30585>.
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8. M.  Jėčiuvienė. Studentų mokymo kokybės veiksniai. „Organizacijų vadyba: sisteminiai 

tyrimai“.

9. R. Laužackas, M. Tereševičienė, A. Volungevičienė. „Nuotolinio mokymo(si) turinio 

projektavimo modelis: kokybės vertinimo dimensijos ir veiksniai“. Prieiga per internetą:  

<http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/23/9-20.pdf>.

10. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas spaudai. 

Prieiga per internetą: 

<http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/Tendencija.aspx?AspXPage=g%5FED

2157383B4242A4A99B1CEC2424DE29:%2540ID%3D20>.

11. M. Sonntag (2000). „Online learning platforms and e-government“. Prieiga per internetą: 

<www.unizar.es/derecho/fyd/lefis/documentos/paper.sonntag.pdf>.

12. J. Strother. „An assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training programs“.

Prieiga per internetą: <www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/download/83/161>.

13. M. Suurna, R. Kattle (2008). „The development of eServices in an enlarged EU: eLearning in

Estonia“. Prieiga per internetą: <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1576>. 

14. Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ tinklalapis. Prieiga per internetą: 

<http://www.minfolit.lt/>.

15. UAB „Verslo ir investicijų garantijos“  tinklalapis. Prieiga per internetą: 

<http://www.invega.lt/content/view/401/120/>.

16. S. B. Wegner, K. C. Holloway & E. M. Garton (1999). „The effects of internet based instruction

on student learning“. Prieiga per internetą: <http://www.ehow.com/info_7979537_effects-

based-instruction-student-learning.html>.

17. Žalioji knyga „Lietuvos kaimo ateitis“, 2010 m. Prieiga per internetą: 

<http://www.zum.lt/documents/Mokslas-mokymas/ZK.pdf>.

18. Žemės ūkio ministerijos pranešimas spaudai. Prieiga per internetą: 

<http://www.zum.lt/lt/naujienos/pranesimai–spaudai/7594/>.

VI. Projektų duomenys 

1. Projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ 

interneto svetainė. Prieiga per internetą: <http://www.keiciuveikla.lt.>. 

2. LR Žemės ūkio ministerija. Supaprastinto riboto konkurso sąlygos „dirbančiųjų žemės ūkyje ir 

kitų kaimo gyventojų mokymo paslaugų, kelionės paslaugų ir viešinimo paslaugų pirkimas“, 

patvirtintos Komisijos posėdžio 2009-06-22  d. protokolu Nr. 2VP-73(21.4). 

3. Projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas 

Lietuvoje“ finansavimo ir administravimo sutarties priedai ir jų aktualios redakcijos. 

4. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ 

projekto I veiklos seminarų efektyvumo vertinimo ataskaita (už 2009 m. rugsėjo  30 d.–2010 m. 

balandžio 28 d. laikotarpį).  

5. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ 

projekto II veiklos formaliojo mokymo seminarų efektyvumo vertinimo ataskaita (už 2010 m. 

kovo–balandžio mėn. laikotarpį).  

6. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ 

projekto II veiklos neformaliojo mokymo seminarų efektyvumo vertinimo ataskaita (už 2010 m. 

sausio 12 d.–2010 m. balandžio 27 d. laikotarpį). 

7. Bendra projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas 

skatinimas Lietuvoje“ dalyvių suvestinė  (pildomi tik unikalūs asmenys) (nuo projekto 

įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. spalio 1 d.). 

8. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

dalyvių, baigusių pirmąją (informavimą, motyvavimą, orientavimą, konsultavimą) projekto 

veiklą, suvestinė (nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2010 m. spalio 1 d.). 

9. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

dalyvių, baigusių II  projekto veiklą (neformalius mokymus), nuo projekto pradžios suvestinė 

(nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2010 m.  spalio 1 d.). 
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10. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

dalyvių, baigusių II projekto veiklą (formalius mokymus) nuo projekto pradžios suvestinė (nuo 

projekto įgyvendinimo pradžios iki 2010 m.  spalio 1 d.). 

11. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

dalyvių, baigusių III projekto veiklą, suvestinė (nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2010 m.  

spalio 1 d.).

12. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ 

pakeitusių veiklos pobūdį dalyvių suvestinė (nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2010 m.  

spalio 1 d.).

13. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ 

projekto I veiklos seminarų efektyvumo vertinimo ataskaita (už 2009 m. rugsėjo 30 d.–2010 m. 

balandžio 28 d. laikotarpį).  

14. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

veiklų grafikas pagal veiklas ir dalyvių kiekius. 

15. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ projekto 

I veiklos renginių grafikas.  

16. „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas“ II 

projekto veiklos renginių grafikas.  

17. „Besimokančių mokyklų tinklai“ projekto interneto svetaine. Prieiga per internetą: 

<http://www.bmt.smm.lt>.

18. „Besimokančių mokyklų tinklai“ finansavimo ir administravimo sutarties priedai. 

19. „Besimokančių mokyklų tinklai“ projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinė. 

20. Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ renginių (mokymų) grafikas. 

21. Išrašas iš projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ darbo grupės 2010 m. kovo 6 d. posėdžio 

protokolas Nr. 1.

22. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ projekto finansavimo ir administravimo sutarties priedai.

23. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ projekto interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

<http://www.inovacijos_upc.smm.lt>.

24. Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ projekto dalyvių suvestinė. 

25. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ seminarų dalyvių sąrašas. 

26. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ projekto renginių grafikas. 

27. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio

išbandymas ir diegimas“ seminarų vertinimo anketų santrauka. 

28.  „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ projekto  interneto 

svetainė. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/eMoDB/index.htm>. 

29. „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ projekto renginių 

(mokymų) grafikas. 

30. „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ projekto finansavimo ir 

administravimo sutarties priedai.

31. „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ projekto dalyvių 

lankomumo suvestinė. 
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32. „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ viešųjų pirkimų 

dokumentai.

33. eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ mokymų anketų 

suvestinės. 

34. „Lituanistika“ projekto  interneto svetainė. Prieiga per internetą: <http://www.minfolit.lt>. 

35. „Lituanistika“ projekto finansavimo ir administravimo sutarties priedai.

36. „Lituanistika“ projekto viešųjų pirkimų dokumentai. 

37. „Lituanistika“ projekto renginių (mokymų) grafikas. 

38. „Lituanistika“ projekto dalyvių lankomumo suvestinė. 

39. „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“ projekto interneto svetainė. Prieiga per 

internetą: <http://www.lidata.eu>. 

40. „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“ projekto finansavimo ir administravimo 

sutarties priedai.

41. „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“ projekto dalyvių lankomumo suvestinė. 

42. Nacionalinė mokėjimo agentūros projekt0 „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas“ dalyvių suvestinė ataskaita. 

43. Nacionalinė mokėjimo agentūros projekt0 „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas“ mokymo programų (temų) sąrašas. 

44. Nacionalinė mokėjimo agentūros projekt0 „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas“ mokymo dalyvių anketų suvestinė. 

45. Nacionalinė mokėjimo agentūros projekt0 „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas“ viešųjų pirkimų dokumentai. 

46. Valstybinės ligonių kasos projekto viešojo pirkimo dokumentai. 

47. Lietuvos teismo ekspertizės projekto mokymų dalyvių suvestinė. 

48. Lietuvos teismo ekspertizės projekto mokymų grafikas. 

49. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos projekto mokymų anketos. 

VII. Kiti šaltiniai

1. ESFA organizuoto renginio „Vykdytojas-vykdytojui: projektų įgyvendinimo pamokos bei idėjos 

ateičiai“ medžiaga. Prieiga per internetą: < http://www.esf.lt/lt/news/view/id.624>. 

2. Komisijos posėdžio protokolas. Prieiga per internetą <http://www.bmt.smm.lt/wp-

content/uploads/2010/03/BMT2-protokolastinklalapiui2.pdf>.

3. Projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir 

inovatyvius mokymo(si) metodus“ konferencijos leidinys. Švietimo plėtotės centras, 2008 m. 

4. Projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir 

inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ trumpa tyrimo

„Kompiuteris pradinių klasių mokinio namuose“ apžvalga. 

5. Ataskaita „BMT modelio kūrimo programos 42 mokyklų veiklos įsivertinimo analizė ir išvados“, 

2010 m. Prieiga per internetą: <http://www.bmt.smm.lt/wp-content/uploads/2009/09/1.1.2-

42-m-klu-Analize.pdf>.

6. M. Adomėnas, A. Chmieliauskas, A. Čepas, J. Čičinskas, A. Jokubaitis, N. Kolesinskienė, 

S. Kraniauskienė, A. Krupavičius, D. Satkauskytė, B. Stundžienė, G. Tautkevičienė, R. Trimakas, 

I. Valikonytė, G. Vaškelis, J, Zabarskaitė. „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė. Galimybių 

studija“. Technologija, Kaunas, 2007 m.

7. Bendrojo lavinimo mokyklų socialinių bei specialiųjų pedagogų, mokyklų psichologų ir 

bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

UAB „Factus Dominus“, 2007 m.

8. Valstybės tarnybos departamento interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

<http://www.vtd.lt>.
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Priedas Nr. 1. Pagal priemonę"VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo 
vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į 
kitas veiklas" įgyvendinamų projektų mokymų temos 

Ataskaitos priedai nebuvo redaguoti kalbos redaktoriaus.

Neformalieji mokymai – mokymo programos ir jų trukmė

II veikla (neformalieji mokymai) mokymo programos Trukmė 

Verslumo ugdymas ir asmeninio darbo našumo gerinimas 8 val.

Verslumo ugdymas, streso ir konfliktų valdymas versle 8 val. 

Verslas ir efektyvi komunikacija įmonės išorėje ir viduje 8 val. 

Verslas ir pardavimų, derybų taktikos 8 val. 

Verslas ir personalo vadyba 8 val.

Verslas ir rinkodara 8 val.

Verslas ir vadovavimas 8 val.

Verslas ir projektų valdymas 8 val. 

Buhalterinės apskaitos ir sąskaitybos pagrindai 8 val. 

Sveiko gyvenimo būdo instruktoriaus mokymo programa 32 val. 

Renginių organizatoriaus mokymo programa 32 val. 

Poilsio organizatoriaus mokymo programa 32 val.

Kompiuterinis raštingumas pažengusiems 80 val.

Mažų įmonių steigimo ir valdymo pagrindų mokymo programa 32 val.

Kaimo produktų mieste realizavimo mokymo programa  32 val. 

SPA kaimo vietovėse ir pirčių verslo organizavimo mokymo programa 32 val 

Barmeno darbo pagrindų mokymo programa 32 val. 

Pardavėjo darbo pagrindų mokymo programa 32 val. 

Kaimo turizmo, poilsio namų priežiūros darbuotojo mokymo programa 32  val. 

Kaip efektyviai ir našiai užsiimti kaimo turizmo verslu šiandieninėje rinkoje 32 val. 

Kompiuterinio raštingumo pagrindai 80 val.

Individualaus verslumo, mini dekoro ir aksesuarų gamybos ir pardavimo mokymo programa 32 val. 

Buhalterinės apskaitos naujovės: mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir kiti aktualūs klausimai 8  val. 
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Neformalieji mokymai – dalyvių, baigusių neformaliuosius mokymus, pasiskirstymas (nuo projekto pradžios iki 2010-

10 mėn.)

Šaltinis: projekto dalyvių apklausos elektroninė forma (suvestinė nuo projekto pradžios), 2010-10

Neformalieji mokymai – mokymo programos ir jų trukmė

Eil.
Nr. Mokymo programos pavadinimas

Trukmė 
sav.

Reikalingas
išsilavinimas Mokymų vieta 

Alytaus rajonas

1 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Alytus

2 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Alytus

3 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Alytus

4 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Alytus

5 Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Alytus

6 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Alytus

7 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Alytus

8 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Alytus

Lazdijų rajonas

Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Lazdijai, Alytus

2 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Alytus

3 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Alytus

4 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Alytus

5 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Alytus

6 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Alytus

Kauno rajonas

1
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Kaunas

2 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Kaunas

3 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Kaunas

4
Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo 
programa 4 pagrindinis Kaunas

5 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Kaunas

6 Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 22 vidurinis Kaunas
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XIII Kompiuterinis raštingumas pažengusiems

XIX Kaimo turizmo, poilsio namų priežiūros darbuotojo …

XVII Barmeno darbo pagrindų mokymai

XVIII Padavėjo darbo pagrindų mokymai

XV Kaimo produktų mieste realizavimo mokymai

XII Poilsio organizatoriaus mokymai

XVI SPA kaimo vietovėse ir pirčių verslo organizavimas

V Verslas ir personalo vadyba

X Sveiko gyvenimo būdo instruktoriaus mokymai

XXIII Buhalterinės apsaitos naujovės: mokesčių …

XIV Mažų įmonių steigimo ir valdymo pagrindų mokymai

XXI Kompiuterinio raštingumo pagrindai

XI Renginių organizatoriaus mokymai

XX Kaip efektyviai ir našiai užsiimti kaimo turizmo verslu…

VII Verslas ir vadovavimas

XXII Individualaus verslumo, mini dekoro ir aksesuarų …

VI Verslas ir rinkodara

VIII Verslas ir projektų valdymas

III Verslas ir efektyvi komunikacija įmonės išorėje ir viduje

IV Verslas ir pardavimų, derybų taktikos

IX Buhalterinės apskaitos ir sąskaitybos pagrindai

II Verslumo ugdymas, streso ir konfliktų valdymas versle

I Verslumo ugdymas ir asmeninio darbo našumo gerinimas

Dalyvių skaičius
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7
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis
mokymo programa 18 pagrindinis Kaunas

8
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Kaunas

9 Freoninių šaldymo įrengimų mašinisto-remontininko 19 pagrindinis Kaunas

10 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Kaunas

11 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Kaunas

12
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Kaunas

13
Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo 
programa 4 pagrindinis Kaunas

14 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Vilkija

15 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Kaunas

16 Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 29 vidurinis Kaunas

17 Virėjo mokymo programa 32 pagrindinis Kaunas

18 Konditerio mokymo programa 32 pagrindinis Kaunas

Kėdainių rajonas

Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Kėdainiai

2 Suvirintojo elektra mokymo programa 11,5 pagrindinis Kėdainiai

3 Vyrų kirpėjo mokymo programa 21 pagrindinis Kėdainiai

4 Suvirintojo elektra mokymo programa 11,5 pagrindinis Kėdainiai

Marijampolės rajonas

1
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Marijampolė 

2 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Marijampolė

3
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 
mokymo programa 18 pagrindinis Marijampolė 

4 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Marijampolė

5
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Marijampolė 

6
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 
elektromonterio mokymo programa 15 pagrindinis Marijampolė 

7 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Marijampolė

8 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Marijampolė

9
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Marijampolė 

10
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Marijampolė 

11 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Marijampolė

12 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 22 pagrindinis Marijampolė

13 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Marijampolė

14 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Marijampolė

15 Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa 16 pagrindinis Marijampolė

16 Barmeno mokymo programa 24 vidurinis Marijampolė

Šakių rajonas

1 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Šakiai

Vilkaviškio rajonas

1 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Vilkaviškis

2 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Vilkaviškis

3
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Vilkaviškis

4
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Vilkaviškis

5 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Vilkaviškis

6
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Vilkaviškis

7 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Vilkaviškis

8
Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 4 pagrindinis Vilkaviškis

9 Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 8 pradinis Vilkaviškis

10 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Vilkaviškis

Panevėžio rajonas

Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Panevėžys

2
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Panevėžys 

3
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 
mokymo programa 18 pagrindinis Panevėžys 

4 Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 22 vidurinis Panevėžys 

5 Poilsio kaime (kaimo turizmo)organizatoriaus mokymo 4 pagrindinis Panevėžys
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programa

6
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Panevėžys 

7 Pastatų renovatoriaus mokymo programa 15 pagrindinis Panevėžys

8 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Panevėžys

9 Staliaus mokymo programa 24 pagrindinis Panevėžys

10 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Panevėžys

11 Virėjo mokymo programa 32 pagrindinis Panevėžys

12 Konditerio mokymo programa 32 pagrindinis Panevėžys

13 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Panevėžys

14 Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 29 vidurinis Panevėžys

15
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 
elektromonterio mokymo programa 15 pagrindinis Panevėžys 

16 Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa 13 pradinis Panevėžys

Biržų rajonas

Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Biržai

2 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Biržai

3 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Biržai

4
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis
mokymo programa 18 pagrindinis Biržai

5
Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo 
programa 8 pradinis Biržai

6 Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa 13 pradinis Biržai

7 Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa 12 pradinis Biržai

Pasvalio rajonas

1
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 
mokymo programa 18 pagrindinis Pasvalys

2
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis
mokymo programa 18 pagrindinis Pasvalys

3 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Pasvalys

4
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 
mokymo programa 18 pagrindinis Pasvalys

Biržų rajonas

1 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Naujoji Akmenė

2 Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa 13 pradinis Naujoji Akmenė

3 Mūrininko mokymo programa 20 pagrindinis Naujoji Akmenė

Joniškio rajonas

Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Joniškis

2
Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis 
mokymo programa 18 vidurinis Joniškis

Kelmės rajonas

Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Kelmė

2 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Kelmė

Pakruojo rajonas

1 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Pakruojis

2 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Pakruojis

3 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Pakruojis

4 Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Pakruojis

5 Medžių, krūmų ir žolės pjovėjo mokymo programa 6 pagrindinis Pakruojis

6 Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Pakruojis

7 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Pakruojis

Radviliškio rajonas

1 Floristo padėjėjo mokymo programa 24 pagrindinis Radviliškis

2 Biuro veiklos tvarkytojo mokymo programa 24 pagrindinis Radviliškis

Šiaulių rajonas

1 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Šiauliai

2 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Šiauliai

3 Administracijos darbuotojo mokymo programa 18 vidurinis Šiauliai

4 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Šiauliai

5
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 
elektromonterio mokymo programa 15 pagrindinis Šiauliai

6 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 2 pagrindinis Šiauliai

7 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Šiauliai

8 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Šiauliai

9 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Kuršėnai

10 Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa 11 pagrindinis Kuršėnai

Jurbarko rajonas

Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Jurbarkas
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Tauragės rajonas

Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Tauragė

2 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Tauragė

3 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Tauragė

4 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Tauragė

5 Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 22 vidurinis Tauragė

6 Kasininko pardavėjo mokymo programa 25 vidurinis Tauragė

Šilalės rajonas

1 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Šilalė

Anykščių rajonas

Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Alanta

2
Poilsio kaime (kaimo turizmo)organizatoriaus mokymo
programa 4 pagrindinis Alanta

3 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Alanta

4 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Anykščiai

5
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Utena

Ignalinos rajonas

1 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Ignalina

Molėtų rajonas

Poilsio kaime (kaimo turizmo)organizatoriaus mokymo
programa 20 pagrindinis Alanta

2 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Alanta

3 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Alanta

4 Mūrininko mokymo programa 25 pagrindinis Alanta

Utenos rajonas

1 Floristo mokymo programa 13 pagrindinis Utena

2
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Utena

3
Poilsio kaime (kaimo turizmo)organizatoriaus mokymo
programa 4 pagrindinis Utena

4 Manikiūrininko mokymo programa 13 pagrindinis Utena

5 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Utena

6 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Utena

7 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Utena

8 Mėsos išpjaustytojo mokymo programa 16 pagrindinis Utena

9
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Utena

10
Poilsio kaime (kaimo turizmo)organizatoriaus mokymo
programa 4 pagrindinis Utena

11
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Utena

Zarasų rajonas

Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Zarasai

2 Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Zarasai

3 Medžių, krūmų ir žolės pjovėjo mokymo programa 6 pagrindinis Zarasai

4 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Zarasai

Ukmergės rajonas

Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Ukmergė

2 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Ukmergė

Trakų rajonas

1
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo 
programa 4 pagrindinis Vilnius

2
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

3 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Vilnius

4 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Vilnius

5 Manikiūrininko ir pedikiūrininko mokymo programa 17 pagrindinis Vilnius

6
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

7 Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 22 vidurinis Vilnius

8 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 20 vidurinis Vilnius

9
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo 
programa 4 pagrindinis Vilnius

Elektrėnų rajonas

1
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius
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2 Suvirintojo elektra mokymo programa 11 pagrindinis Vilnius

3
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

4
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

5 Pastatų renovatoriaus mokymo programa 15 pagrindinis Vilnius

6 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Elektrėnai

7 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Elektrėnai

8
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

9 Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 10 pradinis Vilnius

10 Meninių gaminių audėjo mokymo programa 14 pagrindinis Elektrėnai

11 Staliaus mokymo programa 24 pagrindinis Vilnius

12 Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 8 pradinis Vilnius

13
Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo 
programa 8 pradinis Vilnius

14

Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų 
pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo mokymo 
programa 4

pagrindinis (reikalinga
B kategorijos vairuotojo

kvalifikacija) Vilnius

15
Krautuvų vairuotojo mokymo programa (reikalinga B 
kategorijos vairuotojo kvalifikacija) 6 pagrindinis Vilnius

16 Dažytojo mokymo programa 20 pagrindinis Vilnius

17 Plytelių klojėjo mokymo programa 19 pagrindinis Vilnius

18
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo
programa 4 pagrindinis Vilnius

Švenčionių rajonas

1 Medkirčio mokymo programa 6 pagrindinis Cirkliškis

Vilniaus rajonas

Floristo mokymo programa 13 pagrindinis Vilnius

2 Mėsos išpjaustytojo mokymo programa 16 pagrindinis Vilnius

3 Duonos gaminių kepėjo mokymo programa 20 pagrindinis Vilnius

4 Virėjo mokymo programa 32 pagrindinis Vilnius

5 Konditerio mokymo programa 32 pagrindinis Vilnius

6 Baldžiaus mokymo programa 24 pagrindinis Vilnius

7 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa 24 pagrindinis Vilnius

8 Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa 22 pagrindinis Vilnius

9 Pastatų renovatoriaus mokymo programa 15 pagrindinis Vilnius

10 Stogdengio mokymo programa 18 pagrindinis Vilnius

11 Dailidės mokymo programa 18 pagrindinis Vilnius

12 Plytelių klojėjo mokymo programa 19 pagrindinis Vilnius

13 Tinkuotojo mokymo programa 19 pagrindinis Vilnius

14 Mūrininko mokymo programa 20 pagrindinis Vilnius

15 Dažytojo mokymo programa 20 pagrindinis Vilnius

16 Staliaus mokymo programa 24 pagrindinis Vilnius

17 Pastatų apšiltintojo mokymo programa 26 pagrindinis Vilnius

18 Viešbučio kambarinės mokymo programa 15 vidurinis Vilnius

19 Barmeno mokymo programa 24 vidurinis Vilnius

20 Padavėjo mokymo programa 25 vidurinis Vilnius

21 Pardavėjo mokymo programa 22 vidurinis Vilnius

22 Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa 12 pradinis Vilnius

23 Kasininko pardavėjo mokymo programa 25 vidurinis Vilnius

24 Manikiūrininko ir pedikiūrininko mokymo programa 15 pagrindinis Vilnius

25 Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 22 vidurinis Vilnius

26 Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 29 vidurinis Vilnius

27 Kompiuterinio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 vidurinis Vilnius

28 Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa 12 pagrindinis Vilnius

29 Sekretoriaus mokymo programa 15 vidurinis Vilnius

30 Administracijos darbuotojo mokymo programa 15 vidurinis Vilnius

31
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 
elektromonterio mokymo programa 15 pagrindinis Vilnius

32
Skaitmeninių technologijų-internetinių tinkalapių 
projektuotojo mokymo programa 20 vidurinis Vilnius

33 Socialinės globos namuose darbuotojo mokymo programa 12 vidurinis Vilnius

34 Lengvųjų automobilių kėbulo dažytojo mokymo programa 22 pagrindinis Vilnius

35 Apskaitininko mokymo programa 20 vidurinis Vilnius

Klaipėdos apskritis

Projektas dar neprasidėjęs

Telšių apskritis

Projektas dar neprasidėjęs
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Formalieji mokymai – dalyvių, baigusių formaliuosius mokymus, pasiskirstymas (nuo projekto pradžios iki 2010-10 
mėn.)

Šaltinis: projekto  dalyvių apklausos elektroninė forma (suvestinė nuo projekto pradžios), 2010-10 
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Priedas Nr. 2. Pagal priemonę"VP1-4.1-VRM-03-V 
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas" įgyvendinamų projektų mokymų temos 

Lietuvos standartizacijos departamento žmogiškųjų išteklių kompetencijos tobulinimas 

1.1.1. Mokymo programos sudarymas.

1.1.2. Darbuotojų apmokymas dirbti su licencijuota bei beviele kompiuterine įranga. 

1.2.1. Mokymo programos sudarymas pagal Europos Tarybos patvirtintą Europos kalbų lygių sistemą (1 lygis-120 akademinių valandų) 

1.2.2. Darbuotojų mokymas darbinių ES kalbų (anglų, prancūzų)  

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

1.1.1 Nuoseklūs anglų kalbos mokymai LRVK patalpose 

1.1.2 Intensyvūs anglų kalbos mokymai Lietuvoje po 5 darbo dienas 

1.1.3 Intensyvūs anglų kalbos mokymai užsienyje po 2 savaites 

1.1.4 Intensyvūs anglų kalbos mokymai po 3 savaites 

1.2.1 Nuoseklūs prancūzų kalbos mokymai LRVK patalpose 

1.2.2 Intensyvūs prancūzų kalbos mokymai Lietuvoje po 5 darbo dienas 

1.3.1 ECDL mokymai (pilna programa)

1.3.2 ECDL mokymai (sutrumpinta programa)

2.1.1 Specialieji mokymai darbuotojams, dirbantiems su įstaigos informacinėmis sistemomis bei tinklais 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

1.1.1 ES teisės kursai 

1.1.2 Administracinės teisės kursai 

1.1.3 Šeimos teisės kursai 

1.1.4 Asmens duomenų apsaugos kursai 

1.1.5 Teisės aktų rengimas 

1.2.1 Viešojo kalbėjimo kursai 

1.2.2 Bendravimo su žiniasklaida kursai

1.2.3 Bendravimo su vaikais psichologijos kursai

1.2.4 Konfliktų valdymo kursai 

1.2.5 Bendravimo ir bendradarbiavimo kursai

1.3.1 ES darbinių kalbų specializuoti kursai 

1.3.2 Kompiuterinio raštingumo kursai (ECDL)

1.3.3 Vaizdo failų redagavimo kursai 

1.3.4 Viešųjų pirkimų kursai 

1.3.5 Lietuvių kalbos stilistikos kursai 

Lietuvos saugios laivybos administracija

1.1.1 Anglų kalbos kursai 

1.2.1 Kompiuterinio raštingumo kursai

1.3.1 Teisinio raštingumo kursai

1.3.2 Viešojo administravimo institucijų valdymo kursai 

1.3.3 Kursai kartografams dirbti su naujomis kompiuterinėmis programomis 

Muitinės mokymo centras 

1.1.1 15 temų kombinuoto mokymo programų pagal nustatytus mokymo poreikius specialiesiems muitinės pareigūnų gebėjimams ugdyti 
parengimas ir patvirtinimas

1.1.2 15 temų mokymo modulių pagal patvirtintas kombinuoto mokymo programas parengimas elektroniniu formatu 

1.1.3 15 temų praktinių užduočių ir testų pagal patvirtintas kombinuoto mokymo programas parengimas  

1.1.4 Muitinės mokymo centro lektorių apmokymas dirbti pagal parengtus mokymo modulius 

1.2.1 Kombinuoto mokymo modulių teorinės dalies mokymų organizavimas ir vykdymas  

1.3.1 15 kombinuotų modulių praktinės dalies mokymų bei mokymo dalyvių įgytų žinių ir įgūdžių vertinimo organizavimas ir vykdymas  

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

1.1.1 Mokymo kursai užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės klausimais 

1.1.2 Užsienio kalbų mokymo kursai 

1.1.3 Mokymo kursai, skirti dalyvavimo teritorijų planavime ir valstybinės statybų priežiūros procesuose gebėjimams stiprinti 

1.2.1 Mokymo kursai strateginio veiklos planavimo ir atskaitomybės klausimais 
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1.2.2 Mokymo kursai personalo valdymo klausimais

1.2.3 Kompiuterinio raštingumo mokymo kursai

1.2.4 Bendravimo su žiniasklaida viešajame sektoriuje mokymo kursai

1.2.5 Finansinės apskaitos ir atskaitomybės mokymo kursai 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 

1.1.1 Užsienio kalbų mokymai 

1.1.2 Įstaigos darbo efektyvumo mokymai 

1.1.3 Žmogaus teisių gynimo mokymai 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

1.1.1 Kompiuterinio raštingumo mokymai.

1.2.1 Informacijos technologijų vaizdo stebėjimų sistemų administratorių mokymai. 

1.2.2 ,,Windows" infrastruktūros administratorių mokymai. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

1.1.1 Mokymo programų, pritaikytų specifiniams Komisijos šakinių skyrių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiams parengimas 

1.1.2 Mokymų organizavimas pagal parengtas specialias mokymo programas 

1.1.3 Organizacijos valdymo mokymai

1.1.4 Personalo valdymo mokymai

1.1.5 Viešojo kalbėjimo ir efektyvaus darbo laiko panaudojimo mokymai 

1.2.1 Anglų kalbos mokymai 

1.2.2 Kompiuterinio raštingumo mokymai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 

1.1.1 Anglų kalbos kursai. 

1.2.1 Prancūzų kalbos kursai. 

1.3.1 Kompiuterinio raštingumo kursai.

Civilinės aviacijos administracija 

1.1.1 Skrydžių priežiūros ir Aviacijos medicinos skyrių specialistų mokymai 

1.1.2 Orlaivių ir Aerodromų skyrių specialistų mokymai 

1.1.3 Oro transporto, Oro navigacijos paslaugų skyrių specialistų mokymai 

1.1.4 Aviacijos saugumo ir Personalo licencijavimo skyrių specialistų mokymai 

1.1.5 Bendrojo, Finansų ir ekonomikos ir IT skyrių specialistų mokymai 

1.2.1 Anglų k. Kursai 

1.2.2 Prancūzų k. Kursai 

1.2.3 Kompiuterinis raštingumas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

1.1.1 Mokymai "Bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas tobulinant asmeninius žmogaus įpročius arba efektyviai veikiančių žmogaus įpročių 
tobulinimas"

1.1.2 Mokymai "Lyderystės strategijos ir darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas" 

1.1.3 Mokymai "Efektyvių sprendimų paieška, užduočių atlikimas visoje organizacijoje ir atskiroje komandoje" 

1.1.4 Mokymai "Pokyčių valdymas šiuolaikinėje ekonomikoje" 

1.2.1 Mokymai "Kompiuterinio raštingumo programa pagal ECDL"

1.3.1 Mokymai "PRINCE 2" – IT projektų valdymas 

1.3.2 Tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai (pokyčių valdymas viešajame administravime ir žmogiškųjų išteklių vadyba) 

1.3.3 Mokymai "Strateginis įmonės valdymas" 

1.3.4 Mokymai "Padalinio veiklos planavimas ir darbuotojų įgalinimas" 

1.3.5 Mokymai "Asmeninės veiklos planavimas dirbant komandoje" 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

1.1.1 Specifinių gelbėjimo darbų (pvz., narų, aukštalipių) mokymas 

1.1.2 Gaisrinių gelbėjimo automobilių vairuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 

1.1.3 Valdymo įgūdžių ir darbo organizavimo ekstremaliose situacijose tobulinimas 

1.2.1 Administracinių gebėjimų tobulinimas valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje 

1.2.2 Administracinių gebėjimų stiprinimas viešųjų pirkimų ir turto valdymo tyrimų srityje 

1.2.3 Tobulinti VPGT vadovaujančio personalo administracinius gebėjimus 

1.2.4 Stiprinti VPGT dirbančiųjų užsienio kalbos žinias 

1.2.5 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

1.1.1 Anglų kalbos mokymo organizavimas 

1.1.2 Prancūzų kalbos mokymo organizavimas 

1.2.1 Kompiuterinio raštingumo mokymo organizavimas

2.1.1 Mokymo ruošiantis pirmininkavimui organizavimas
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Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

1.1.1 Mokymai,kaip rengiami ir sėkmingai įgyvendinami institucijos strateginiai planai, apimantys ES viešąją politiką 

1.2.1 Dviejų etapų anglų kalbos mokymai atskirose pagal turimą žinių lygį grupėse 

1.2.2 Kompiuterinio raštingumo kursai

1.2.3 Microsoft Windows Server administravimo mokymai, apimantys sistemos aplinkos valdymą, tinklų infrastruktūros diegimą bei priežiūrą, 
tinklo paslaugas

1.3.1 Buhalterių mokymai dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo 

2.1.1 Mokymai, kaip valdyti konfliktines situacijas ir išlaikyti emocinį stabilumą 

2.1.2 Praktiniai mokymai apie bendravimą su žiniasklaidos priemonėmis, efektyvų informacijos pateikimą visuomenei 

2.2.1 Mokymai kaip planuoti ir atlikti auditą 

2.3.1 Mokymai kaip užtikrinti maisto saugos ir užkrečiamųjų ligų kontrolę 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

1.1.1 Anglų kalbos mokymai 

1.1.2 Prancūzų kalbos mokymai 

1.1.3 Kinų kalbos mokymai 

1.2.1 Pasirengimo pirmininkavimui prekybos politikos srityje mokymai

1.2.2 Pasirengimo pirmininkavimui diplomatinėse atstovybėse prie tarptautinių organizacijų mokymai 

1.2.3 Pasirengimo pirmininkavimui trečiose šalyse mokymai 

1.3.1 Derybinių įgūdžių stiprinimo mokymai 

1.3.2 Darbui Lietuvos diplomatinėse atstovybėse reikalingų gebėjimų tobulinimo mokymai 

1.3.3 Įgūdžių viešosios diplomatijos srityje stiprinimo mokymai 

Nacionalinė teismų administracija 

Kompiuterinio raštingumo mokymų pagal ECDL programą teismų ir NTA darbuotojams organizavimas 

Buhalterinės apskaitos mokymų pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos standartus teismų ir NTA finansininkams bei vidaus auditoriams 
organizavimas

Personalo valdymo mokymų teismų kancleriams, NTA ir teismų darbuotojams, atsakingiems už personalo klausimus, organizavimas 

Kompiuterių sistemų administravimo ir saugumo mokymų organizavimas teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojams  

Užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) mokymų organizavimas Nacionalinės teismų administracijos darbuotojams 

Specialiosios mokymo programos darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tobulinti parengimas 

Specialiosios mokymo programos teismo raštinės dokumentų rengimui, valdymui ir archyvavimui teismuose tobulinti parengimas 

Specialiosios mokymo programos teismo posėdžių sekretoriams teismo posėdžių organizavimui ir protokolavimui tobulinti parengimas 

Specialiųjų mokymų darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tobulinti organizavimas teismų darbuotojams ir NTA IT 
specialistams

Teismo raštinės dokumentų rengimo, valdymo ir archyvavimo specialiųjų mokymų organizavimas teismų darbuotojams bei NTA vidaus 
auditoriams

Teismo posėdžių organizavimo ir protokolavimo specialiųjų mokymų teismo posėdžių sekretoriams organizavimas 

Komunikacijos ir ryšių su visuomene organizavimas teismų ir NTA darbuotojams, atsakingiems už ryšius su visuomene ir žiniasklaida 

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Bendrinės ir specializuotos (teisinės) anglų kalbos mokymai 

Bendrinės ir specializuotos (teisinės) prancūzų kalbos mokymai 

Viešųjų institucijų veiklos modernizavimo galimybių mokymai 

Mokymai, stiprinantys žinias žmogiškųjų išteklių valdymo srityje 

Panevėžio pataisos namai 

Programos "Profesionalus bendravimas su nuteistomis moterimis" sukūrimas 

Personalo, dirbančio su nuteistosiomis Panevėžio pataisos namuose, mokymai pagal sukurtą programą 

Mokymo medžiagos (atmintinės), parengtos asmenims, dirbantiems su nuteistosiomis, leidyba 

Įstaigos psichologų (būsimų mokytojų-instruktorių) apmokymas pagal specialią psichoterapijos bei konsultavimo pagrindų įgijimo programą 

Mokomieji vizitai į moterų įkalinimo įstaigas užsienyje, dalyvavimas tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose penitencinės veiklos 
tematika

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 

Anglų kalbos mokymai 

Prancūzų kalbos mokymai 

Audito kursai

Kursai geležinkelių transporto eismo saugos kontrolės srityje  

Praktiniai užsiėmimai, seminarai geležinkelių transporto eismo saugos kontrolės srityje 

Lietuvos kelių policijos tarnyba 

 Vidinių (tarnybinių) mokymų optimizavimas, diegiant nuotolinio mokymo metodą. 

Pirminės grandies policijos pareigūnų vidinių mokymų vykdymas 

Valstybės tarnautojų, aukštesniosios ir vidurinės grandies pareigūnų apmokymas bendravimo psichologijos ir taktikos. 
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Pirminės grandies policijos pareigūnų apmokymas bendravimo psichologijos ir taktikos. 

Tarnybos darbuotojų ir policijos pareigūnų anglų kalbos žinių tobulinimas. 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Mokymai, skirti stiprinti gebėjimus įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus 

Kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymai

Anglų kalbos mokymai 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Anglų kalbos mokymai 

Anglų kalbos mokymai užsienyje  

 Išvažiuojamieji – intensyvūs Anglų kalbos mokymai 

Mokymai „Profesionalus klientų aptarnavimas“  

Mokymai „Konstruktyvus konfliktų valdymas“  

Mokymai „ECDL 4 “

Mokymai „ECDL 7 “

Specialieji/ profesiniai mokymai darbuotojams atliekantiems darbingumo ir neįgalumo lygių vertinimus 

Mokymai „Duomenų analizė skaičiuoklėje Microsoft Excel“  

Mokymai „IT projektų valdymas pagal CompTIA Project+ atestacijos reikalavimus“  

Mokymai „IT naudojimas informacijos valdymui“

Mokymai vidaus auditoriui

Mokymai „Oratorinio meno ir neurolingvistikos esmė“  

Mokymai „Etiketas, protokolas ir diplomatija“

Mokymai „Lyderystė ir efektyvus vadovavimas“  

Mokymai „Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame sektoriuje“  

Mokymai „Institucijos strateginio veiklos plano rengimas“

Interaktyvaus mokymosi informacinio modulio, integruoto į NDNT internetinę svetainę sukūrimas 

Mokymai vadovaujančiam personalui informacinės sistemos pagalba 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Mokymo poreikio analizės atlikimas 

Ilgalaikės mokymų programos parengimas 

Mokymo medžiagos auditoriniam valstybinės kontrolės pareigūnų mokymui parengimas 

Metodikos nuotoliniam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų mokymui parengimas 

Mokymo medžiagos nuotoliniam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų mokymui parengimas 

Nuotolinio pareigūnų mokymo sistemos įdiegimas 

Specifinių mokymų organizavimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams 

Specifinių mokymų organizavimas ministerijos darbuotojams 

Anglų kalbos mokymų organizavimas 

Prancūzų kalbos mokymų organizavimas 

Kompiuterinio raštingumo ECDL mokymų organizavimas 

Mokymų organizavimas atstovavimo ir pirmininkavimo gebėjimams stiprinti 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Strateginio valdymo: personalo valdymo kaip strategijos įgyvendinimo dalies mokymai 

Vadovavimo ir derybų mokymai 

Efektyvios prezentacijos, įtaigaus kalbėjimo mokymai  

Bendravimo su žiniasklaida mokymai

Darbo komandoje ir laiko planavimo mokymai

Projektų valdymo, finansų planavimo ir valdymo, veiklos audito, teisės, finansinės apskaitos mokymai 

 Prezentacijų rengimo bei pristatymo mokymai 

Streso ir konfliktų valdymo mokymai 

Asmeninio vystymosi, TOP, lyderystės mokymai + projekto apibendrinimas 

Anglų kalbos kursai Vilniuje 

Intensyvūs išvažiuojamieji kursai Lietuvoje 

Anglų kalbos kursai užsienyje 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Darbuotojų mokymai, susiję su ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimu 

Darbuotojų mokymai tobulinti gebėjimus dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti 
ES 2013 m.

Darbuotojų anglų kalbos mokymai 

Darbuotojų prancūzų kalbos mokymai 
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Darbuotojų (IT specialistų) mokymai 

Darbuotojų kompiuterinio raštingumo (pagal ECDL programą) mokymai 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Mokomosios medžiagos parengimas

Vykdomas pareigūnų mokymas (A2 lygis) 

Vykdomas pareigūnų mokymas (B1, B2 lygiai) 

Vykdomas pareigūnų mokymas (C1 lygis) 

Anglų kalbos išvažiuojamieji seminarai projekte dalyvaujantiems muitinės pareigūnams 

Specializuotų įvairių informacinių technologijų priemonių ir įrankių mokymų organizavimas Lietuvos muitinės IT specialistams 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 

Užsienio kalbų mokymai. 

ECDL ( 7 lygių kursai). 

Mokymai „Lietuvos turizmo produktai ir jų plėtra“ (aktyvus, ekologinis (pažintinis), kultūrinis, konferencinis, sveikatingumo (SPA) turizmas. 

Mokymai „Turizmo rinkodara, turizmo įvaizdžio formavimas ir viešinimas“. 

Mokymai „Vartotojų teisių apsauga turizme ir turizmo paslaugų kokybės standartai". 

Mokymai "Turistinių vietovių vadyba". 

Mokymo leidinio „Turizmo sektorių reglamentuojantys teisės aktai“ atnaujinimas ir leidyba (toliau - mokymo medžiagos leidyba) 

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Bendravimo psichologijos įgūdžių tobulinimas 

Užsienio kalbų mokymai 

Žmogiškųjų išteklių vadybos ir lyderystės mokymai 

Administracinių gebėjimų tobulinimo mokymai 

Kompiuterinių žinių tobulinimas 

Kriminalinės policijos pareigūnų specialieji mokymai 

Viešosios policijos pareigūnų specialieji mokymai 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Elektroninio turinio, IRT infrastruktūros ir IRT inovacijų kūrimo, diegimo ir valdymo mokymai. 

Personalo vadybos mokymai.

Bendrųjų įgūdžių formavimo mokymai. 

Finansų valdymo ir teisės aktų analizės mokymai. 

Kompiuterinio raštingumo mokymai.

Specialieji mokymai.

Užsienio kalbų mokymai. 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Bendrųjų bei administracinių gebėjimų tobulinimo mokymai 

Efektyvaus vadovavimo, išteklių valdymo bei planavimo mokymai 

Statistinių duomenų valdymo ir analizės metodų mokymai 

Lietuvos interesų atstovavimo bendradarbiaujant su tarptautinėmis institucijomis mokymai 

Užsienio 'kalbų mokymai 

SD programuotojų bei duomenų bazių, kompiuterių tinklų ir interneto svetainės administratorių specialieji mokymai 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo mokymai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Pasirengimo dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose mokymai 

Anglų kalbos mokymai 

Prancūzų kalbos mokymai 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

personalo specifinių, bendrųjų bei administracinių gebėjimų mokymai 

kompiuterinio raštingumo mokymai

užsienio kalbų mokymai Lietuvoje 

mokymai užsienyje

Parengti ir išleisti metodinę mokomąją medžiagą „Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“ 

Įsigyti mokymo priemonę - teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymo sistemos veiklą, rinkinį 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Anglų kalbos mokymai 

Prancūzų kalbos mokymai 

 Žmogiškųjų išteklių valdymo mokymai  

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 

Anglų kalbos mokymai 

Vadybos srities mokymai
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Teisės ir finansų rinkų priežiūros srityse mokymai 

ES sprendimų priėmimo draudimo priežiūros srityje mokymai 

Darbuotojų žinių tobulinimo mokymai, siekiant prisidėti prie pasirengimo pirmininkauti ES Taryboje 2013 m. 

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Mokymai, skirti vadovavimo įgūdžiams ugdyti 

Bendrieji mokymai, skirti darbuotojų organizacijos kultūros bei planavimo įgūdžiams tobulinti  

Mokymai „Projektų rengimas ir valdymas“ 

Mokymai „Kompiuterinio raštingumo ugdymas“

Mokymai „Anglų kalbos mokymai“ 

Mokymo medžiagos parengimas

Mokymai elektroninių dokumentų valdymo srityje 

Lietuvos teismo ekspertizės centras 

Anglų kalbos mokymai 

Bendrieji kompiuterinio raštingumo mokymai

Specialieji informatikos mokymai specialistams

Vidaus audito atlikimo mokymai

Veiklos efektyvumo valdymo mokymai

Vidinės komunikacijos mokymai 

Bendravimo ir konfliktų sprendimo mokymai 

Tikimybių teorijos mokymai 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 

Mokymo programos "Strateginio planavimo sistema ir plėtros strategijos rengimas" (2-ų seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Lyderystė ir efektyvus vadovavimas" (1-os seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Pokyčių ir laiko vadyba" (1-os seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Efektyvios komandos formavimas ir komandinio darbo principų taikymas" (2-ų seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Finansinių išteklių valdymas ne finansininkams" (2-ų seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Kūrybinis mąstymas: novatoriškos idėjos ir sprendimai" (2-ų seminaro dienų trukmės) vykdymas. 

Mokymo programos "Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame sektoriuje" (2-ų seminaro dienų trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Bendravimo įgūdžiai, konfliktų sprendimas ir streso valdymas" (1-os seminaro dienos trukmės) vykdymas 

Mokymo programos "Organizacijos kultūra" (1-os seminaro dienos trukmės) vykdymas 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Ūkio ministerijai ir Valstybiniam turizmo departamentui aktualių temų specialieji mokymai  

Įmonių bankroto valdymo departamento specialieji bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo programų 
rengimo mokymai

Užsienio kalbų mokymai  

Kompiuterinio raštingumo mokymai

Pasirengimo atstovauti Lietuvos interesams ES institucijose programos mokymai

ES politikos sritys '(Nevykdoma)

ES teisė 

ES finansai

Bendrieji projektų valdymo mokymai  

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 

Kompiuterinio raštingumo pagrindų pagal ECDL mokymai 

ArcGIS mokymai

Oracle duomenų bazė 10 g. Mokymai 

Anglų kalbos mokymai 

Prancūzų kalbos mokymai 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Informacinių technologijų, mokesčių audito, mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir vadybos mokymo programų parengimas. 

Mokymų medžiagos rengimas ir leidyba. 

Informacinių technologijų, mokesčių audito, mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir vadybos mokymų organizavimas ir vykdymas. 

Mokesčių audito ir mokesčių mokėtojų aptarnavimo tęstinio mokymo lektorių mokymo programų parengimas 

Mokymų medžiagos rengimas ir leidyba 

Informacinių technologijų, mokesčių audito ir mokesčių mokėtojų aptarnavimo tęstinio mokymo lektorių mokymų organizavimas ir vykdymas 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Užsienio kalbų mokymai 

Kompiuterinio raštingumo kursai

Sudėtingų situacijų sprendimo bendraujant su klientais mokymai  
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Darbo su darbdaviais gebėjimų tobulinimo mokymai 

Konsultavimo gebėjimų savarankiškam užimtumui skatinti mokymai 

Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra 

Prokurorų padėjėjų kvalifikaciniai mokymai  

Mokymai, perimant ES šalių prokuratūrų, kitų teisėsaugos institucijų valstybės tarnautojų (darbuotojų) teigiamą patirtį 

Mokymai, perimant Skandinavijos valstybės teigiamą patirtį, kuriant prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų identitetą komunikacijos 
priemonėmis 

Mokymai, perimant Vakarų Europos valstybės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų personalo valdymo sistemos stiprybes ir teigiamą patirtį 

Finansų valdymo viešajame sektoriuje mokymai 

Teisės aktų rengimo mokymai 

Dokumentų valdymo mokymai 

Tarnybinio protokolo mokymai

Teisės pagrindų (ne teisininkams) mokymai 

Kalbos kultūros mokymai 

Komunikacinės politikos efektyvumo ir krizės valdymo viešoje erdvėje; bendravimo su žiniasklaida mokymai 

Prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeninių vadybinių gebėjimų stiprinimo mokymo ciklas 

Personalo organizacijos kultūra ir institucijos vidinio identiteto formavimo mokymai  

Strateginio vadovavimo mokymai

Projektų rengimo ir valdymo mokymai 

Užsienio – darbinių ES – kalbų mokymai  

Kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymai

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Mokymai "Klientų serverio kalbos: Oracle duomenų bazė 10g: įvadas į SQL" 

Mokymai "Oracle duomenų bazės administravimas"  

Mokymai "Java ir interneto technologijų kursai: XML pagrindai" 

Anglų kalbos mokymai 

Lietuvos apeliacinis teismas

Teismo darbuotojų anglų kalbos kursai 

Teismo darbuotojų prancūzų kalbos kursai. 

Teismo darbuotojų vokiečių kalbos kursai. 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ŠIAULIŲ REGIONO PATAISOS INSPEKCIJA 

Mokymų programos „Kritinių situacijų valdymas dirbant su teistais asmenimis, taikant psichologinį debrifingą“ sukūrimas. 24 ak. Val.  

Mokymų programos „Kognityvinio elgesio svarba asmenybei: savęs pažinimas, vertinimas, atsakomybės stiprinimas“ sukūrimas. 64 ak. Val.  

Mokymų programos „Organizacinių sistemų valdymas ekonominės krizės metu, žmogiškųjų išteklių svarba“ sukūrimas.32 ak. Val.  

Sukurtų mokymo programų perkėlimas į nuotolinę terpę. 

Mokymų pagal programą „Kritinių situacijų valdymas dirbant su teistais asmenimis, taikant psichologinį debrifingą“ vykdymas, 24 ak. val. 

Mokymų pagal programą „Kognityvinio elgesio svarba asmenybei: savęs pažinimas, vertinimas, atsakomybės stiprinimas“ vykdymas 64 ak. val. 

 Mokymų pagal programą „Organizacinių sistemų valdymas ekonominės krizės metu, žmogiškųjų išteklių svarba“ vykdymas, 32 ak. val.  

Mokymų pagal neformalaus mokymo programą „Efektyvi komunikacija profesinėje veikloje“ vykdymas NF programos kodas 196109073, 24 ak. 
val.

Mokomieji vizitai susipažinti su Anglijos probacijos sistema.

Anglų kalbos įgūdžių stiprinimas, 100 ak. val.  

Prancūzų kalbos įgūdžių stiprinimas, 100 ak. val.  

Nuotolinių ECDL kursų Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui įgyti vykdymas (4 modulių kursai, 8 savaičių trukmė). 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

Mokymų "Branduolinės saugos reikalavimų pažeidimų tyrimas ir administracinių poveikio priemonių taikymas" programų parengimas 

Mokymų "Branduolinės saugos reikalavimų pažeidimų tyrimas ir administracinių poveikio priemonių taikymas" medžiagos parengimas  

Mokymų „Administracinė atsakomybė už branduolinės saugos teisės normų pažeidimus“ vykdymas 

Mokymų „Administracinių teisės pažeidimų tyrimas“ vykdymas 

Mokymų „Administracinių nuobaudų ir kitų administracinio poveikio priemonių skyrimas (taikymas)“ vykdymas 

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Darbo su techninėmis priemonėmis specialieji mokymai. 

Terorizmo tendencijų mokymai. 

Opertyvinės veiklos mokymai. 

Administracinės ir baudžiamosios teisės mokymai. 

Taktinio pasirengimo mokymai.

Konfliktų ir streso valdymo mokymai. 

Vadovų mokymai vadybos ir administravimo. 
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Bendrieji kompiuterinio raštingumo mokymai.

Specialieji kompiuterinio raštingumo mokymai specialistams.

Anglų kalbos mokymai. 

Prancūzų kalbos mokymai. 

Ispanų kalbos mokymai. 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Kompiuterinio raštingumo kursai Seimo nariams.

Individualūs darbinių ES kalbų kursai Seimo nariams. 

Įžanginės kvalifikacijos tobulinimo programos „Seimo, Seimo kanceliarijos veikla ir teisėkūros procedūros“ pritaikymas mokymuisi nuotoliniu 
būdu. 

Mokymų nuotoliniu būdu organizavimas. 

Specialios kvalifikacijos tobulinimo programos ir mokomosios medžiagos parengimas.

Mokymų pagal parengtą programą organizavimas 

Specialiųjų kompetencijų tobulinimas užsienio mokymo institucijose. 

Intensyvūs užsienio kalbų kursai Lietuvoje.  

Intensyvūs užsienio kalbų kursai užsienyje.  

Mokymai vadovams.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 

Viešosios tvarkos palaikymo taktikos mokymas.

Kinologų mokymas. 

Transporto specialistų mokymas. 

Anglų kalbos mokymas. 

Prancūzų kalbos mokymas. 

Lietuvos policijos mokykla

Anglų kalbos, orientuotos į derybų vedimą, ES teisės aktų ir oficialių dokumentų projektų rengimą, mokymų organizavimas ir vykdymas 

Bendrinės anglų kalbos mokymų organizavimas ir vykdymas 

Specializuotos profesinės anglų kalbos mokymų organizavimas ir vykdymas 

Specializuotos profesinės prancūzų kalbos mokymų organizavimas ir vykdymas 

Specializuotų profesinės vokiečių kalbos mokymų organizavimas ir vykdymas 

Kompiuterinio raštingumo mokymo įrankio parengimas 

Kompiuterinio raštingumo mokymų organizavimas ir vykdymas 

Specializuotų informacinių technologijų mokymų organizavimas ir vykdymas 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

Įvairių valdymo lygių vadovų mokymai 

Mokymai, susiję su dirbančiųjų atliekamomis funkcijomis 

Dirbančiųjų žinių sklaidos, adaptacijos proceso ir kuratorių veiklos sistemos įdiegimas (metodikos sukūrimas ir personalo apmokymas) 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos atnaujinimas ir leidyba 

Mokymo programų atnaujinimas ir leidyba 

Mokymo priemonių įsigijimas 

Mokymų saugomų teritorijų specialistams organizavimas pagal atnaujintas programas 

Darbuotojų mokymų, ES šalių saugomose teritorijose organizavimas 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras 

Mokymo programos ir pratimų aprašo parengimas 

Pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, tobulinant praktinius pataisos įstaigų apsaugos įgūdžius 

Mokymo renginių apie specialiųjų priemonių naudojimo teisinius pagrindus organizavimas ir vykdymas 

Saugumo priemonių naudojimo mokymų organizavimas ir vykdymas 

Specialiųjų priemonių ekstremaliose situacijose naudojimo mokymo programos ir pratybų parašo parengimas  

Mokymo renginių apie ypatingų situacijų prevenciją ir užkardymą organizavimas ir vykdymas 

Komandinio darbo mokymų ir pratybų organizavimas 

Mokymų apie pažangią užsienio šalių praktiką bausmių vykdymo srityje organizavimas 

Kvalifikacijos kėlimo pagal atitinkamą veiklos sritį Europos Sąjungos šalyse organizavimas 

Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokėjimo tobulinimas 

Mokymo programos parengimas

 Individualaus darbo su nuteistaisiais gebėjimų tobulinimo mokymai  

Praktinių įgūdžių formavimas individualiam darbui su nuteistaisiais 

Motyvacinio interviu taikymo darbe su nuteistaisiais mokymai

Praktinių įgūdžių formavimas taikant Motyvuojančio interviu metodiką 
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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tarnybos ikiteisminio tyrimo pareigūnų mokymai (seminarai, mokymai užsienyje) ikiteisminio tyrimo srityje 

Tarnybos ikiteisminio tyrimo pareigūnų mokymai (seminarai, mokymai užsienyje) operatyvinės veiklos srityje 

Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistų mokymai 

Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų mokymai (mokymai užsienyje) pinigų plovimo prevencijos srityje  

Darbuotojų mokymai 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinės paramos srityje 

Bendrieji kompiuterinio raštingumo mokymai

Specialieji informatikos mokymai darbuotojams

žvalgybinės analizės mokymai (mokymai užsienyje) 

Informacinės sistemos, tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla, mokymai  

Mokymai darbui su analitine programa i2

Anglų kalbos mokymai (mokymai užsienyje) 

Prancūzų kalbos mokymai (mokymai užsienyje ) 

Vokiečių kalbos mokymai (mokymai užsienyje)  

Mokymai Tarnybos valdymo tobulinimo, darbo organizavimo, strateginio planavimo klausimais

Darbuotojų mokymai piliečių aptarnavimo srityje   

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Specialiosios mokymo programos, skirtos strateginio lygmens vadovams mokyti, parengimas

Specialieji mokymai, skirti strateginio lygmens vadovams

Specialieji mokymai užsienyje, skirti strateginio lygmens vadovams

Specialiųjų mokymo programų, skirtų personalo funkcinėms kompetencijoms tobulinti, parengimas 

Specialieji mokymai, skirti personalo funkcinėms kompetencijoms tobulinti  

Anglų ir prancūzų kalbų mokymai  

Intensyvūs anglų kalbos mokymai Lietuvoje, atsitraukus nuo darbo vietos 

Intensyvūs anglų kalbos mokymai užsienyje 

Intensyvūs prancūzų kalbos mokymai užsienyje 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

Anglų kalbos mokymo kursai 

Prancūzų kalbos mokymo kursai 

Mokymai, skirti kompiuterinio raštingumo įgūdžiams stiprinti 

Mokymai, skirti gebėjimų, susijusių su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimui 

Mokymai, skirti bendrųjų vadybinių gebėjimų tobulinimui 

Mokymai, skirti žinių apie ES institucijas bei teisinę sąrangą didinimui 

Mokymai, skirti institucijos vadovų praktinių gebėjimų ir teorinių žinių stiprinimui 

Mokymai, skirti viešojo sektoriaus finansų valdymo tobulinimui 

Mokymai, skirti viešojo sektoriaus auditorių kvalifikacijos tobulinimui 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

Veiklos audito mokymai praktiniu pavyzdžiu - bandomieji auditai su konsultacijomis.

Informacinių sistemų taikymo ir naudojimo sisteminiai mokymai IT auditoriams. 

Skaičiuoklės MS Excel programos mokymai vartotojams 

Finansinio audito mokymai praktiniu pavyzdžiu - finansiniai auditai su konsultacijomis.

Ugdomojo vadovavimo (coaching) mokymai.

Pokyčių valdymo ir komunikavimo mokymai. 
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Priedas Nr. 3. Apklausų rezultatai

PRIEMONĖ "VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo 
jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas" 

Mokymų tipas Apklausoje dalyvavusių dalyvių skaičius, vnt.

Neformalieji mokymai 175

Formalieji mokymai 49

Individualios konsultacijos 140

Tarp dažniausiai minimų kitų priežasčių: 
 Neformalieji mokymai - norėjo pasitobulinti, patobulinti esamas žinias, įgyti daugiau žinių, sužinoti 

apie naujoves
 Formalieji mokymai – norėjo pasitobulinti, įgyti daugiau žinių, kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų žinių, 

išmokti kažką naujo. Keletas nurodė dalyvavę dėl etatų mažinimo ir didesnių įsidarbinimo galimybių.  
 Individualios konsultacijos – norėjo pasitobulinti, įgyti naujų žinių.  
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Bendra mokymų kokybė

Kaip vertinate formaliųjų mokymų 
kokybę? 

1-Labai gerai 2-Geriau nei vidutiniškai
3-Vidutiniškai 4-Blogiau nei vidutiniškai
5-Blogai 6-Nežinau
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Mokymo organizavimas
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Dėstytojų kompetencija

Mokymo metodai

Bendra mokymų kokybė

Kaip vertinate neformaliųjų mokymų 
kokybę? 

1-Labai gerai 2-Geriau nei vidutiniškai

3-Vidutiniškai 4-Blogiau nei vidutiniškai

5-Blogai 6-Nežinau
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Konsultanto kompetencija

Bendra konsultacijų kokybė

Kaip vertinate individualių konsultacijų kokybę? 

1-Labai gerai 2-Geriau nei vidutiniškai 3-Vidutiniškai

4-Blogiau nei vidutiniškai 5-Blogai 6-Nežinau, neturiu nuomonės 
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Kaip vertinate įgūdžių, kvalifikacijos 
pagerėjimą po dalyvavimo mokymuose  / 
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1-Labai gerai
2-Geriau nei vidutiniškai
3-Vidutiniškai
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1-Taip, buvau bedarbis ir įsidarbinau 

2-Taip, dirbau žemės ūkio srityje ir pakeičiau 
veiklos pobūdį 

3-Taip, pradėjau savo verslą 

4-Taip, pradėjau užsiimu papildoma veikla 

5-Ne, bet tikrai pritaikysiu ateityje

6-Ne ir, manau, nepritaikysiu ateityje

Ar pritaikėte projekto mokymų / individualių konsultacijų metu įgytas žinias, įgūdžius 
praktikoje?

Individualios konsultacijos Neformalieji mokymai Formalieji mokymai
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Kaip manote, ar būtumėte pasiekęs šiuos rezultatus, jeigu nebūtumėte dalyvavęs 
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Kaip vertinate mokymuose įgytų žinių 
praktinį panaudojimą? 

1-Labai gerai 2-Geriau nei vidutiniškai

3-Vidutiniškai 4-Blogiau nei vidutiniškai
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PRIEMONĖ "VP1-2.2-ŠMM-02-V Bendrojo lavinimo, 
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų 
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas"

BMT projektas

Mokymų 
dalyviai

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Vadovybė

Iki galo  užpildė anketą 293 67,98% 92

Pradėjo pildyti 431 

Pažiūrėjo anketą 567 

IKT projektas

Dalyvių skaičius

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Vadovybė

Iki galo  užpildė anketą 162 71,37% 45

Pradėjo pildyti 227 

Pažiūrėjo anketą 335 

BMT bandomojo projekto vertinimas

Kiek pilotinio BMT projekto mokymuose įgytų žinių, gebėjimų praktinis pritaikymas turėjo įtakos 
identifikuojant ir sprendžiant mokyklos problemas, tobulinant mokyklos veiklą?  

Jau padėjo tobulinti mokyklos veiklą, ugdymo kokybę 92,00%

Iki šiol poveikis nepasireiškė, tačiau tikimės, kad padės patobulinti mokyklos veiklą ir ugdymo kokybę ateityje 6,00% 

Neturėjo įtakos mokyklos veiklos tobulinimui, ugdymo kokybei 0,00% 

Nežinau, neturiu aiškios nuomonės 2,00% 
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Sudalyvavęs mokymuose įgijau naujų žinių 
ir gebėjimų

Įgytas žinias praktiškai 
pritaikiau/pritaikysiu savo darbe

Mokymai buvo naudinga investicija keliant
mano kvalifikaciją

Mokymai buvo naudinga investicija mano
darbovietei tobulinant jos veiklą

Kaip vertinate BMT bandomojo projekto mokymus?

Visiškai sutinku Iš dalies sutinku Labiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu aiškios nuomonės
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Mokymų turinys, jo atitiktis 
Jūsų poreikiams

Mokymo organizavimas
(laikas, vieta, tvarkaraštis)

Mokymų trukmė

Dėstytojų kompetencija

Mokymo metodai

Mokymų metodinė medžiaga

Bendra mokymų kokybė

IKT

Labai gerai Geriau nei vidutiniškai
Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai
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Jūsų poreikiams

Mokymo organizavimas
(laikas, vieta, tvarkaraštis)

Mokymų trukmė

Dėstytojų kompetencija

Mokymo metodai

Mokymų metodinė medžiaga

Bendra mokymų kokybė

BMT

Labai gerai Geriau nei vidutiniškai
Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai
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BMT
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Kaip vertintumėte mokymų atitiktį Jūsų 
poreikiams ir  lūkesčiams? (dalyvių 

vertinimas)

Labai gerai Geriau nei vidutiniškai

Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai

40%

79%

48%

20%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

BMT

IKT

Šie mokymai man buvo reikalingi
(dalyvių vertinimas)

Visiškai sutinku Labiau sutinku

Labiau nesutinku Visiškai nesutinku

Šio laikotarpio rezultatai

Didžioji dalis IKT mokymų dalyvių labai gerai bei geriau nei vidutiniškai įvertino mokymų organizavimą (laiką, 
vietą, tvarkaraštį), dėstytojų kompetenciją, naudojamus mokymo metodus, mokymų metodinę medžiagą. Tai 
iliustruoja ir komentarai:

 Mokymų organizavimu esu patenkinta; 
 Pirmieji mokymai man patiko ir buvo naudingi;
 Manau, kad mano grupei labai pasisekė, kad lektoriai parinkti tik praktikai, kurie taip pat dirba su 

pradinėmis klasėmis ir žino, kas šiuo metu yra aktualu; 
 IKT mokymai buvo gerai organizuoti;

35%
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53%

27%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BMT

IKT

Kaip vertintumėte mokymų aktualumą 
bei reikalingumą Jūsų mokyklos 

mokytojams, mokyklai? (mokyklos
vadovybės vertinimas)

Labai reikalingi Reikalingi

Vidutiniškai reikalingi Nereikalingi

13%

45%
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46%

36%

9%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

BMT

IKT

Kiek likote patenkintas mokymais?

Labai patenkintas Patenkintas
Vidutiniškai patenkintas Nepatenkintas
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 Mokymai organizuoti labai puikiai, tiesiog nieko negaliu pridėti. Viskas puiku!; 
 Tai ne tuščios liaupsės, o iš tikro esu labai patenkinta puikiomis lektorėmis, gera organizacija. Ačiū; 
 Esu viskuo patenkinta ir labai domiuosi;
 Tęsti mokymus, kad sužinotume naujoves; 
 Nieko daugiau negaliu pasiūlyti, nes mokymai vyksta puikiai. Tai veiklai tiesiog daugiau neturiu 

laiko, užtenka to, kiek jau mokame.

BMT mokymų dalyvių respondentų pateikiami komentarai iliustruoja pagrindinius mokymų trūkumus. Dalis 
šių trūkumų yra sisteminiai, nes jie minimi pakartotinai: 

Mokymai per daug teoriniai:

Daugiau dėmesio skirti konkrečios problemos sprendimui, o 
ne teorinės medžiagos dėstymui.

Teorija, kurios nepanaudosiu dirbant mokykloje. Jausmas,
kad dirbama dėl "Paukščiuko", bet ne dėl pagalbos 
mokytojui.

Daugiau konkretaus darbo, o ne tuščių pasikalbėjimų

Per daug bendros teorijos, daugiau praktinių pavyzdžių

Pasigendu konkrečių patarimų, sprendžiant problemą

Mažiau miglotų teorijų, daugiau praktinių pavyzdžių, 
kuriuos galėčiau pritaikyti savo darbe. Buvo, kad veiklas 
atlikinėjome patys, nelabai suprasdami, ar teisingai tą 
darome, o konkretaus, aiškaus apibendrinimo ir
nesulaukėme

Teorinių dalykų sužinojau labai daug, tačiau praktikos 
pasigedau

Mažiau nuobodžios teorijos, daugiau praktinių dalykų

Daugiau naudingų seminarų, praktinių patarimų ugdymo 
klausimais

Norėčiau konkretumo, kompetentingų lektorių ir mažiau 
žaidimų

Daugiau konstruktyvaus darbo, mažiau "žaidimų"

Kartais atrodo, kad tik laikas švaistomas veltui, nauda
menka

Norėtųsi daugiau konkrečios veiklos susijusios SU 
NAGRINĖJAMA TEMA, o ne žaidimų ir paveikslėlių 
spalvinimo.

Pilotinis projektas šiuo atveju buvo gerokai naudingesnis,
nes atlikome konkrečius, aiškius darbus, gavome labai daug 
naudingos teorinės ir praktinės medžiagos, kurią puikiausiai 
taikau savo darbe. Ir iš šio projekto to paties tikėjausi, deja...

Organizavimas:

Neadekvatus laiko sąnaudų ir pateikiamos informacijos 
panaudojimas: užtektų vienos dienos mokymų, kartais 
pastebima nepakankama projekto koordinatorių 
kompetencija. Neretai projekto mokymai vyksta ne itin
palankiose geografiškai vietovėse

Gerai apgalvoti numatomų seminarų trukmę, t.y. kai kada 
dviejų dienų seminarą galima buvo pravesti per 1 dieną, nes 
sudėtinga išvažiuoti 2 dienoms.

Ištęstas laikas, daug betikslio sėdėjimo.

Ir dar - gana prastos mokymų sąlygos: buvo šalta, darbo 
sąlygos neatitiko higienos normų. 

Visą mokymo turinį galima sutalpinti į daug trumpesnį 
laiką, jo dirbtinai netempti. Parinkti tinkamas darbui 
patalpas, o ne nekūrenamas pereinamas vietas.

Gaila, bet būna ir nelabai naudingų užsiėmimų.. Ypač darbo 
grupėse metu, kai laikas tik "tempiamas". Knygos, kurias 
mums padalina, taip pat ne visos mums, mokytojams yra
reikalingos.

Strigo mokymų organizacija. Matėsi, jog koordinatoriai 
patys abejoja šio projekto sėkme arba yra ne visiškai 
pasiruošę (tai t. p. jautėsi ir darbo grupėse metu). Gaila, bet 
daug metodinės medžiagos dėl tinklų kūrimo gauname 
pavėluotai. Trūksta darbų nuoseklumo. Iš mokyklų dalyvių 
jaučiasi apatija. Manau, kad pagrindinė to priežastis –
savalaikės informacijos, konkretumo, struktūros stoka.

Per didelis srautas žmonių, per mažai padalomosios 
medžiagos, ir t.t.

Gal per didelė auditorija. Man labiau tinka mokymai 
nedidelėse grupėse. Jų buvo, bet man įstrigo didelė grupė, o 
joje ne visada interesai vienodi.

Dėstytojų kompetencija

Organizuojant mokymus atsakingai žiūrėti į lektorių 
parinkimą, nes likau nesupratusį ką duoda mokymai, kai 
lektorius neskiria tikslų nuo uždavinių ir taip perteikiama 
mokytojams. Kas atsako už perteikiamos informacijos
tikslumą? Lektoriai turėtų būti ne šoumenai gražiai kalbantys, 
mokantys bendrauti bet perteikiamo dalyko profesionalai,
priešingu atveju šie mokymai tampa didelių pinigų švaistymu

Ne visi lektoriai vienodai pasirengę darbui. Kai kurie negeba 
perteikti kitų specialistų parengtos mokymo medžiagos.

Mokymų metu seminarai tapo nebe tokie įdomūs, lektoriai 
"išsisėmę", nėra aiškios, konkrečios veiklos. Pilotinis projektas 
buvo stipresnis.

Įspūdis - tarsi nepasiruošę. Tikslus formuluoja neaiškiai. 
Paklausi ko nors -pyksta. Juk visi suaugę esam, o ne mokiniai. 
Atėjome savanoriškai tobulėti. Kas tokio, jei nesupratome ar 

diskusijos kyla?

Daugiau profesionalios pagalbos, įdomių specialistų paskaitų. 

Tikėjausi žinių gauti, o ne ieškotis pačiai informacijos, kad 
galėčiau skleisti patirtį prisijungiančioms į tinklą mokykloms. 
Aš nesu lektorė, tad tai daryti be patirties ir net be teorinių 
žinių - tikrai sunku.

Dalis lektorių buvo labai šaunūs, perteikė įdomias ir naudingas 
žinias, dalis - tik tempė laiką

Dalies lektorių kompetencijos nepateisino mano lūkesčių: 
pasirinkimo galimybės didelės, atidžiau reikėtų organizuoti 
atrankas

Savo problemą turime spręsti patys, mažai pagalbos iš 
seminaro vedančiųjų.

Skaitoma paskaita, tik kad skaityti, nėra naujų, įdomių dalykų, 
o pakviesta minia mokytojų. Ieškoti gerų lektorių, kad laikas 
neitų veltui.

Nauda:

Dažnai vyksta darbas vardan darbo, neduodantis
apčiuopiamo rezultato.

Mano nuomone, projektas daugiau parodomasis nei
skatinantis mokymąsi ir tobulėjimą. Tautologija, primityvus 
elementarių dalykų kartojimas nemanau, kad duoda kokios 
nors apčiuopiamos naudos. Nebent materialinės.

Į Panevėžį keli lektoriai neatvyko, gal dėl to pasijutome blogai, 
gal būtent tos informacijos mums ir trūko, todėl 2 dienas 
žaidėme savo komandoje, negavome jokios praktinės pagalbos. 
Ar galime sakyti, kad tai buvo naudinga?

Norėjosi konkretumo, aiškumo, intensyvumo, kad nebūtų 
pilstymo iš tuščio į kiaurą. 

Pernelyg mažai praktiškai pritaikomų dalykų sužinojau, 
neįgijau naujų gebėjimų. Siūlyčiau konsultantams dirbti su 
mokyklų komandomis, būtų puiku, jei tai vyktų tiesiog 
mokykloje. Pavyzdžiui, tiriame mokinių mokymosi stilius ir 
bandoma ugdyti atsižvelgdami į tuos stilius, bet kaip 
konkrečioje pamokoje tai daryti, kokius metodus taikyti, kaip 
jų veiksmingumą pamatuoti? Reiktų rimtų pagalbininkų, nes 
kitaip ir be BMT galėtume tuo užsiimti.

Didelis tempas, mažai naudos.

Manau, kad ypatingai žinių nepadaugėjo, jos liko nuo pilotinio 
projekto

Kai grįžtame į mokyklą, iš mūsų tikisi rezultato ir naujovių, 
praktinių žinių, o mes parsivežame tų pačių žaidimų. Norime 
teorinių žinių apie problemos sprendimą ir konkrečių 
pavyzdžių, kaip tai veikia praktikoje. Planuojame problemos 
sprendimą savarankiškai, o tikėjomės, kad mums bus suteikta 
pagalba mokymų metu

Nors didžioji dalis IKT dalyvių labai gerai arba geriau nei vidutiniškai vertino mokymų kokybę (93%),  pateikti 
komentarai iliustruoja pasiūlymus tobulinimui. Respondentai pageidautų daugiau praktinio darbo, geresnės 
organizacijos, taip pat maža dalis respondentų pažymėjo, kad negali taikyti žinių, kadangi trūksta IKT 
priemonių mokyklose.  
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Nors dalyviai prasčiau vertino BMT mokymų atitikimą poreikiams, lūkesčiams bei mokymų kokybę, visgi 
pateikti komentarai iliustruoja, kad mokymai daliai dalyvių buvo naudingi: 

 Pasikeitė asmeninis požiūris į daugelį mokykloje vykstančių procesų. Suvokimas, kad reikia spręsti 
problemas ir žiūrėti į ateitį; 

 Įgytos žinios padeda spręsti problemas, gerinti ugdymo procesą; 
 Kiekviena patirtis yra reikalinga. Kai kurių lektorių mintys, pateikti metodai mane privertė keisti 

savo darbo metodus, požiūrį; 
 Domiuosi gauta literatūra, metodiniais patarimais, bet dar ne viską išstudijavau ir ne viską 

pritaikiau;
 Tikai sužinojau daug naujų darbo grupėse organizavimo metodų, bei naujų švietimo idėjų, tačiau ne 

viską įmanoma pritaikyti mūsų, manau, toli gražu ne idealioje švietimo sistemoje; 
 Be abejo, įgijau nemažai žinių apie besimokančią organizaciją, jos ypatumus ir struktūrą, 

psichologinių organizacijos bruožų. Įgijau planavimo įgūdžių, atradau nemažai įžvalgų, link ko 
turėtų keistis mokykla ir mokytojai, visas mokymo(si) procesas; 

 Gautas žinias galiu panaudoti pamokose;
 Viską bandau pritaikyti darbe; 
 Kadangi esu pradinių klasių mokytoja, tai ką įgyju mokymuose stengiuosi panaudoti savo darbe ir 

pasidalinti su kolegėmis; 
 Kai kurias skaidres panaudojau tėvų susirinkime; 
 Išmokau suformuluoti siekius ir tiksliai - uždavinius, išsikelti problemą ir ją spręsti - nuo mažo prie 

didesnio.
 Panaudojame pamokose, ieškome naujų idėjų; 
 Išmokau savo darbe taikyti vis daugiau ir įvairesnių mokymo metodų, remiuosi problemų sprendimo 

metodika;
 Tikrai sužinojau daug naujų darbo grupėse organizavimo metodų, bei naujų švietimo idėjų, tačiau ne 

viską įmanoma pritaikyti mūsų, manau, toli gražu ne idealioje švietimo sistemoje. 
 Vertinu teigiamai, nes sužinojau kaip galima užmegzti "tinkliukus" tarp savivaldybės mokyklų, tarp 

Lietuvos ir užsienio šalių mokyklų. Dar kartą įtvirtinau žinias apie bendravimo, bendradarbiavimo, 
komandinio darbo įgūdžių formavimą, darbo patirties sklaidos naudą tobulinant ir plėtojant 
ugdomojo proceso, paslaugų teikimo galimybes. 

 Malonu buvo gauti metodinės medžiagos paketą, kurį galiu pritaikyti savo tiesioginiame darbe. 
Pasikartojau, įtvirtinau, patobulinau savo profesines kompetencijas. 

 Naujus mokymo metodus pritaikau pamokose, todėl gerėja mokinių mokymasis. 
 Pradėjau labiau gilintis į G.Petty mokymo metodus ir juos taikyti pamokose 
 Ypač naudingas internetinis puslapis www.bmt.smm.lt, dovanota literatūra, paskaitos ir praktiniai 

užsiėmimai. 

Kita vertus kiti respondentai, kurie nepritaikė žinių praktikoje, nurodė šias priežastis: 
 Dėstant konkretų dalyką nelabai galima pritaikyti teorinius dalykus; 
 Neįgijau naujų žinių. Seminarų metu naudinga susitikti su kolegomis; 
 gavau ne visus atsakymus i man rupimus klausimus
 Net nežinau kokių žinių ir įgūdžių BMT man asmeniškai galėjo suteikti; 
 Tikėjausi gauti daugiau praktinių žinių ir jas panaudoti ugdymo procese. Siūlyčiau daugiau dėmesio 

skirti naujų mokymo metodų taikymui; 
 Manau, kad tai ką žinojome ir gebėjome atsinešėme į BMT, o ne atvirkščiai; 
 Praktikoje įgytas žinias galės naudoti tik mokytojai, dirbantys mokykloje; 
 Norėčiau žinias gautas besimokant labiau taikyti praktiškai; 
 Mokymai daugiau aktualūs mokykloje dirbantiems; 
 Žinios nepagerėjo, tiesiog jas pradėjome taikyti; 
 Tos žinios skirtos mokytojams, o ne švietimo priežiūros specialistams; 
 Refleksija jau žinomas dalykas, o kad daugiau nieko konkretaus nesiūloma; 
 Nepritaikiau, nes žinios skirtos mokytojams

IKT mokymų dalyvių pateikti komentarai rodo, kad IKT taikymo temos labai aktualios. Dalyviai buvo 
patenkinti mokymais, dėstytojais, mokymų nauda: 
 Kuriu mokamąją medžiagą, naudoju ją pamokose, pasidalinu savo patirtimi su kolegomis. 
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 Nemanau, kad turiu ką pasiūlyti. Dabar galvoju apie tai, kaip man pačiai taip turiningai ir įdomiai 
pravesti savo seminarus. Žaviuosi savo lektorėmis; 

 Sėkmės Jums. Jau taikėme individualiai „Mano darbeliai“; 
 Pamokose naudoju IKT, skleidžiu gerąją patirtį kolegoms. Daugiau dėmesio skirti naujausioms 

technologijoms, jų apžvalgai, naujoms programoms, o ne BP aptarimui, pasiekimų vertinimui 
(pasiekimo fiksavimo formoms) ir metodų analizei. 

 Pastebiu, kad po šių mokymų mano pamokos mokiniams tapo įdomesnės jie tapo labiau 
motyvuotesni.

Iš mokymų dalyvių pateiktų pasiūlymų, kokių mokymų, mokymų temų jie pageidautų ateityje, kurie padėtų 
jiems kelti kvalifikaciją, matyti, kad egzistuoja mokymų, dalijimosi praktika poreikis. Pateikti komentarai 
iliustruoja, kad pedagogai pageidautų techninių IKT naudojimo, darbo su technika, programomis mokymų, taip 
pat „minkštųjų mokymų“, pvz. organizuoti seminarus apie gabių mokinių ugdymą, apie pradinių klasių mokinių 
pasiekimų vertinimą, kaip integruoti į mokinių kolektyvą hiper aktyvius vaikus, psichologiniai mokymai, kt. 
Taip pat buvo nurodoma, kad būtų naudinga keistis ir dalintis praktika tarp mokyklų, bendradarbiauti su kitų 
šalių mokyklomis, kviesti užsienio šalių dėstytojus, dalintis patirtimi. Žemiau pateikiama dalis atsakymų į 
klausimą „Kokių mokymo temų, būdų, pageidautumėte ateityje, kurie padėtų kelti jūsų kvalifikaciją“: 
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Kaip vertintumėte mokymų atitiktį 
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Labai gerai Geriau nei vidutiniškai
Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai
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PRIEMONĖ "VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo 
duomenų bazės, e.dokumentai)"  

eMoDB

Mokymų 
dalyviai

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Pilnai užpildė anketą 61 81% 

Pradėjo pildyti 75 

Pažiūrėjo anketą 97 

Lituanistika

Mokymų 
dalyviai

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Pilnai užpildė anketą 25 64% 

Pradėjo pildyti 39 

Pažiūrėjo anketą 54 

Lida

Mokymų 
dalyviai

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Pilnai užpildė anketą 25 83% 

Pradėjo pildyti 30 

Pažiūrėjo anketą 38 
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Labai gerai Geriau nei vidutiniškai
Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai
Blogai

eMoDB mokymai vertinami teigiamai. Toliau pateikiama keletas grupių komentarų, kurie kartojosi. 
Pagrindiniai identifikuojami siūlymai eMoDB mokymams yra geriau diferencijuoti mokymus pagal tikslines 
grupes, siūloma koreguoti mokymų trukmę (daliai dalyvių mokymai pasirodė per daug intensyvūs), siūloma 
įtraukti daugiau praktinių užduočių, pvz. „mokymai turėtų būti dar labiau specializuojami pagal mokslo 
kryptis”, “reiktų organizuoti mokymus pagal interesų grupes atskirai”, “labiau diferencijuoti mokymus pagal 
mokslo šakas”’; “Mokymai bibliotekininkams buvo išsamūs. Privalėjome išklausyti net ir tokias temas 
(tiksliųjų mokslų, medicinos), kurios neatitiko mūsų pakraipos (socialiniu mokslų). Negalėjome pasirinkti 
deja. Man asmeniškai, tos kelios valandos buvo sugaištos veltui. Tačiau įvadines paskaitos, aktualios temos ir 
pratybos praėjo sklandžiai. Džiaugiuosi, kad dalyvavau!” “Per didelis krūvis, per daug informacijos, kad 
nereikėtų skubėti kad suspėti”; “Mano nuomone, arba mokymų trukmė turėjo būti ilgesnė, arba mokymų 
apimtis – mažesnė”; “Tik mokymai galėjo vykti ne tris dienas, bet pvz. keturias, po mažiau valandų”; “Dėstyti 
daugiau valandų, nes per trumpą laiką pateikiama labai daug informacijos, kurios neįmanoma kokybiškai 
iškart įsisavinti; tenka pastudijuoti dar namie papildomai“: “daugiau praktinių užsiėmimų“. 
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Komentarai, kad kvalifikacijos kėlimas mokslo darbų rengimo ir vertinimo srityje egzistuoja. Nurodomi šie 
mokymai, kurių būtų pageidaujama ateityje: 
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PRIEMONĖ "VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" 

Mokymų 
dalyviai

Aktyvumas
(pradėjo 
pildyti/užpildė) 

Vadovyb4

Iki galo užpildė anketą 135 99% 56

Pradėjo pildyti 136 

Pažiūrėjo anketą 279 
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Užsienio kalbų

Kompiuterinio raštingumo

Kiti bendrieji mokymai - plačiai 
pritaikomi mokymai

Specialieji mokymai - siauros srities,
susiję su tiesioginėmis pareigomis 

Kaip vertintumėte mokymų atitiktį Jūsų poreikiams ir  lūkesčiams?
(dalyvių vertinimas)

Labai gerai Geriau nei vidutiniškai Vidutiniškai Blogiau nei vidutiniškai Blogai Nežinau, neturiu nuomonės
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Ar galite įvardinti, kiek mokymo programos turinys yra naudingas Jūsų 
tiesioginiame darbe? (dalyvių vertinimas)
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Kiek likote patenkintas  mokymais? (mokymų dalyvių vertinimas) 
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Visgi dalyvių pateikti komentarai iliustruoja trūkumus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Ypač reikėtų atsižvelgti į 
mokymosi programų parinkimą pagal dalyvių poreikį. Iš dalyvių pateiktų komentarų matyti, kad kartais 
mokymai nebuvo susieti su tiesioginėmis funkcijomis, tokių mokymų nereikėjo tiesioginiame darbe, todėl tokie 
įgūdžiai nebus panaudojami.  

Turi būti organizuojama darbo laiku, ryte ir po 1 val. kiekvieną dieną be užduočių namuose, arba padaromi savaitės 
kursai išvykus į kitą vietovę
Užsienio kalbų kursai (ne intensyvūs) organizuojami darbo laiku. tai nėra patogus laikas, nes sutampa su 
pasitarimais, sudėtinga suderinti
Tvarkaraščius, t.y. mokantis užsienio kalbų yra naudingiausias intensyvus mokymosi kursas.
Užsienio kalba - medžiaga nepilnai atitinka mokymo lygį - mano grupės. Dėstoma kad pasidėti pliusiuką.
Siūlyčiau pagalvoti apie užsienio kalbų mokymų periodiškumą (pvz., kas 4-6 mėn.) ir tęstinumą, kurie užtikrintų 
geresnį kalbų įsisavinimą.
darbo specifika nėra susijusi su užsienio kalbų žinojimu, kita vertus, jei ir toliau su tokiomis pertraukomis bus 
vykdomi mokymai, žinios liks blogos
Užsienio kalbų mokymas turėtų būti tęstinis
Tęsti užsienio k. kursus (gali būti derinami užsiėmimų auditorijoje ir užsiėmimų nuotoliniu būdu formos)
Labai didelės pertraukos tarp užsienio kalbų mokymo, tenka grįžti į tą patį lygį po kelis kartus, pasimiršta tai, kas, 
atrodo, buvo įsisavinta
Intensyvesnis užsienio kalbų mokymas (pvz. 6 mėnesiai - trys lygiai)
Kompiuterinio raštingumo kursuose reikia atsižvelgti į tai su kokiomis naujausiomis programomis šiuo metu dirba 
institucijos tarnautojai ir dėstyti šią medžiagą, o ne ankstesnes , pasenusias programas
Mokoma pasenusiomis programomis
Daugiau dėmesio skirti dėstomo dalyko praktiniams įgūdžiams
Mokymai per daug grindžiami teorijos dėstymu, o tai lengvai susirandama ir vadovėliuose. Trūko praktinių 
užsiėmimų įgūdžių įtvirtinimui
Dėstomoji medžiaga galėjo būti pateikta labiau sudominant klausytoją, labiau pritaikyta konkrečiai auditorijai
Netinkamai parengta, neišsami, ne pagal testų klausimus kompiuterinio raštingumo pagrindų knygelė 
Siūlyčiau kai kurių nedėstyti - jauniems specialistams tai girdėta aukštojoje mokykloje, patyrusiems - ankstesniuose 
kursuose. Dėstyti aktualesnius dalykus - korupcijos prevenciją, tarnybinę etiką, įvairius bendruosius teisinius dalykus
Buvo dėstoma eilė dalykų, nereikalingų mano tiesioginiame darbe - kasdieną aš jų nepritaikysiu, tad neišvengiamai 
per trumpą laiką pamiršiu. O kasdieniame darbe reikalingos žinios nebuvo pakankamai užtvirtintos praktiniais 
įgūdžiais. Susidarė įspūdis, kad mokymas vyksta vien tam, kad būtų sėkmingai išlaikyti kontroliniai testai. Siūlyčiau 
mokymus labiau individualizuoti pagal poreikius;
Norėtųsi mokymų, kurie būtų labiau susiję su atliekamomis funkcijomis.
Mokymo temas iš keleto, o ne vieno varianto turėtų pasirinkti pats darbuotojas pagal savo poreikį.
Norėtųsi mažiau teorinių ir jau girdėtų dalykų, bet daugiau adaptuotų ir nukreiptų į mūsų institucijos veiklos specifiką
Turinys galėtų būti labiau paremtas įstaigos veikos pavyzdžiais
Mokymų turinys turėtų būti susijęs su darbe vykstančiais procesais ir jo specifika (bendrųjų mokymų atveju).
Praktines užduotis labiau pritaikyti prie įstaigos ypatumų 
Neatitiko žinių lygio, buvo dėstomi žinomi ir įvaldyti dalykai
Verslo sritis skiriasi nuo valstybės tarnybos sektoriaus, todėl daug ko nepritaikysiu
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Priedas Nr. 4. UAB “PricewaterhouseCoopers” atliktų 
interviu sąrašas  

Nr. Institucija Vardas, pavardė Pareigos Interviu
data

1. Socialinės 
apsaugos ir
darbo
ministerija

Artūras Bytautas Struktūrinės paramos valdymo skyrius, 
pavaduotojas

2010.09.24

Kristina Ščerbickaitė Darbo rinkos skyrius, vedėjo pavaduotoja

Vytautas
Gumuliauskas

Darbo rinkos skyrius, vedėjas

Donatas Petroka Struktūrinės paramos valdymo skyrius, 
vyriausiasis specialistas

Liongina
Beinoravičienė 

Struktūrinės paramos politikos skyrius, 
vyriausioji specialistė 

2. Vidaus reikalų 
ministerija

Jūratė Jurevičienė Regioninės politikos departamentas, 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos skyrius,vedėjo pavaduotoja 

2010.10.14

Sergejus
Krišpinovičius 

Regioninės politikos departamento 
direktorius

3. Švietimo ir
mokslo
ministerija

Virginija Krasauskaitė Vyriausioji specialistė 2010.10.21

Rūta Kuodytė 
Kazielienė  

Vyresnioji specialistė

Giedrė Banuškevičiūtė Vyriausisis specialistas

Rita Ulkienė Vyresnysis specialistas

Rasa Povilavičiūtė Vyriausioji specialistė

Nerija Lučinskaitė Vyriausioji specialistė

4. Valstybės 
tarnybos
departamentas

Dalia Janulevičienė Valstybės tarnybos departamento prie VRM 
Mokymo ir karjeros skyriaus vyriausioji
specialistė 

2010.10.26

Reda Rekašienė Kompetencijų modelio taikymo metodikos 
Praktinio testavimo ekspertų grupės vadovė 

5. ESFA Nerijus Naujalis Projektų vadovas (SADM administruojamos 
priemonės) 

2010.09.16

Laura Batulevičiūtė Projektų vadovė (VRM administruojamos 
priemonės) 

2010.09.17

Jurgita Jurkynienė Projektų vadovė (ŠMM administruojamos
priemonės) 

2010.09.17

Kęstutis Bartusevičius Projektų vadovas (ŠMM administruojamos 
priemonės) 

2010.09.17

Vaiva Kupčiūnaitė Projektų vadovas (ŠMM administruojamos 
priemonės) 

2010.10.13

6. Žemės ūkio 
ministerija

Karolis Anužis Projekto „Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas 
skatinimas Lietuvoje“ vadovas

2010.10.13

Edita Golcaitė Projekto "Kaimo vietovių darbo jėgos 
persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas 
skatinimas Lietuvoje" koordinatorė 

7. Švietimo ir
mokslo
ministerijos
Švietimo
aprūpinimo 

Vigilija Gudauskytė Projektų administravimo skyriaus Vyresn. 
specialistė. Projekto „Besimokančių mokyklų 
tinklai“ administravimas.

2010.10.15
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centras (ŠAC)

8. Ugdymo
plėtotės 
centras (UPC)

Ramutė Skripkienė Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir 
specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų 
taikyti informacines komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo
metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ vadovė 

2010.10.18

9. Edita Juodienė Projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų 
technologinių kompetencijų tobulinimo 
sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ vadovė 

10. Lietuvos
mokslinių 
bibliotekų 
asociacija

Emilija Banionytė Projekto "eMoDB.LT: Elektroninių mokslo 
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai"  vadovė 

2010.10.18

Rima Klusovkienė Projekto "eMoDB.LT: Elektroninių mokslo 
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai" mokymų 
vadovė 

11. Lietuvos
mokslo taryba

Doc. Dr. Giedrius
Viliūnas 

Projekto "Lituanistika" vadovas 2010.10.26

Audronė Mažulytė Projekto "Lituanistika" vadybininkė

12. Kultūros 
paveldo
departamentas
prie Kultūros 
ministerijos

Audronė Kantauskaitė Projekto „Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas" vadovė 

2010.10.25

13. Lietuvos
teismo
ekspertizės 
centras

Gitana Barkauskaitė Projekto "Lietuvos teismo ekspertizės centro 
teismo ekspertų kompetencijos kėlimas" 
(toliau–LTECTEKK) vadovė 

2010.10.27

14. Valstybinė 
maisto ir
veterinarijos
tarnyba

Giedrė Čiuberkytė Projekto "Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, veiklos efektyvumo ir
administracinių gebėjimų didinimas" vadovė 

2010.10.29

15. Nacionalinė 
mokėjimo 
agentūra prie 
Žemės ūkio 
ministerijos

Rasa Kiūdytė Projekto "Nacionalinės mokėjimo agentūros 
prie Žemės ūkio ministerijos personalo 
kvalifikacijos tobulinimas" vadovas

2010.10.29

16. Valstybinė 
ligonių kasa 
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos

Žadvilė Adbelienė Projekto "Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių 
ligonių kasų darbuotojų administracinių 
gebėjimų stiprinimas" vadovė 

2010.11.02
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Sąvokų sąrašas 

Paslaugų teikėjas – UAB „PricewaterhouseCoopers“

Užsakovas – LR finansų ministerija. 

Sutartis – ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių kokybės ir efektyvumo vertinimo  
paslaugų pirkimo sutartis Nr.14P–47.  

Techninė specifikacija – ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių kokybės ir efektyvumo 
vertinimo paslaugų pirkimo dokumentų 1 priedas.  
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Užsakovas:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva 
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt

Paslaugų teikėjas:

UAB „PricewaterhouseCoopers“
J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 2300, faks. (8 5) 239 2301
El. paštas:vilnius@lt.pwc.com


