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Santrumpų sąrašas 

AM – LR aplinkos ministerija 

APVA – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

CPVA – Centrinė projektų valdymo agentūra 

EK – Europos Komisija 

ES – Europos Sąjunga 

ESFA – Europos socialinio fondo agentūra  

FM – LR finansų ministerija 

IKG – Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą koordinavimo grupė 

INVEGA – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 

IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

LMT – Lietuvos mokslo taryba 

LVPA – Lietuvos verslo paramos agentūra 

NVO – nevyriausybinė organizacija 

SADM – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SAM – LR sveikatos apsaugos ministerija 

Sistema – 2007–2013 m. informavimo apie ES paramos ir jos viešinimo sistema 

SM – LR susisiekimo ministerija 

ŠMM – LR švietimo ir mokslo ministerija 

TID – Transporto investicijų direkcija 

ŪM – LR ūkio ministerija 

VRM – LR vidaus reikalų ministerija 
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Santrauka 

Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo tikslas – tobulinti 
2007–2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemą (– 
toliau viešinimo ir informavimo sistema) bei pateikti rekomendacijas dėl optimalaus viešinimo ir 
informavimo proceso organizavimo 2014–2020 m. laikotarpiu. Šio vertinimo objektas – informavimo ir 
viešinimo sistema, todėl rekomendacijos yra nukreiptos į sistemos tobulinimą. Tyrimo metu atlikta 
2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpių informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
administravimo sistemų palyginamoji analizė bei įvertinta informavimo ir viešinimo sistema žemiau 
pateikiamomis dimensijomis/aspektais. 

• Institucinis: funkcijų ir atsakomybių pasidalijimas, socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas, 
bendradarbiavimas tarp sistemos dalyvių, sistemos dalyvių gebėjimai.  

• Procedūrinis: procedūrų tinkamumas ir pakankamumas nacionaliniu ir institucijų lygmeniu.  
• Viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimas: veiklų tinkamumas ir efektyvumas. 
• Projektų priežiūra: priežiūros tinkamumas ir efektyvumas 

 

Funkcijų ir atsakomybių pasidalijimas 

Funkcijos ir atsakomybės yra paskirstytos aiškiai ir atitinka institucijoms priskirtas funkcijas 
administruojant ES paramą. Visos sistemos koordinavimo funkciją atlieka FM bei vykdo didelio masto 
kampanijas, o tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos teikia pasiūlymus bendram centralizuotam 
viešinimo ir informavimo planui, savarankiškai įgyvendina viešinimo ir informavimo priemones. 
Atsakomybės tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų yra atskirtos reglamentuojančiuose 
dokumentuose: tarpinės institucijos vykdo daugiau viešinimą, o įgyvendinančiosios informavimą. Tačiau 
praktikoje išlieka rizika, kad ši takoskyra gali būti ne visada išlaikoma (pvz., renginius pareiškėjams / 
projektų vykdytojams rengia tiek tarpinės, tiek įgyvendinančiosios institucijos), todėl svarbus veiksnys yra 
koordinavimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas.  

2007–2013 m. paramos programavimo periodu buvo padaryta daug teigiamų žingsnių gerinant veiklos 
koordinavimą ir didinant veiklos kryptingumą naudojant keletą priemonių: vykdomas centralizuotas 
planavimas ir planavimo dokumentų derinimas tarp institucijų, nusistovėjęs planavimo ir veiklų derinimo 
procesas (derinami ketvirtiniai planai, buvo keičiamos planavimo dokumentų formos), aktyviai 
išnaudojamas IKG veiksmų koordinavimui, aktualios informacijos apsikeitimui ir praktikos sklaidai.  

Stiprinant bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą, siūlomos šios priemonės. Pirma, siūloma 
apibrėžti planavimo ir veiklų derinimo procesą ir atsakomybes viename reglamentuojančiame dokumente 
bei „įšaldyti“ kitusią ir nusistovėjusią praktiką (kadangi ši praktika kito programavimo periodo eigoje). 
Antra, tobulinti koordinavimo įrankį – planavimo dokumentus. Suvienodinti skirtingo lygmens planų 
struktūrą ir didinant detalumą, pagrįsti skirtingų lygių priemonių sąsajas su strateginiais tikslais. Trečia, 
stiprinti bendradarbiavimą taikant formalius ir neformalius būdus (detalizuoti rekomendacijų lentelėje).  

Analizuojant visą valdymo ciklą (planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, tobulinimas), pastebima, kad 
planavimo ir veiklų įgyvendinimo etapuose atsakomybės ir funkcijos institucijoms yra paskirstytos 
pakankamai aiškiai. Visgi pažymėtina, kad veiklų įgyvendinimo kontrolės funkcija yra priskirta tik 
vadovaujančiajai institucijai. Tarpinėms ir įgyvendinančioms institucijoms taip pat turėtų būti priskirta 
atsakomybė vertinti pasiektų viešinimo ir informavimo veiklų rezultatus ir atitinkamai tobulinti veiklą. 

Socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas 

Šiuo metu socialiniai-ekonominiai partneriai praktiškai nėra įtraukti nei į vadovaujančiosios, nei į 
tarpinių, nei į įgyvendinančiųjų institucijų veiklas. Pagrindinė šiuo metu taikoma įtraukimo forma – 
dalyvavimas Stebėsenos komitete. Atliktos socialinių-ekonominių partnerių apklausos rezultatai rodo, 
kad socialiniai-ekonominiai partneriai galėtų būti įtraukti į viešinimo veiklas. Išskiriamos šios galimų 
partnerių grupės, atsižvelgiant į siekiamus sistemos tikslus: 

• pasiūlymai, kaip veiksmingiau vykdyti viešinimą išnaudojant partnerių profesinę patirtį. Viešųjų 
ryšių agentūros, žiniasklaidos atstovai galėtų būti tinkami partneriai teikiant pasiūlymus 
informavimo ir viešinimo priemonėms.  

• visuomenės nuomonės formavimas ir galimybė pasinaudoti partnerių komunikacijos kanalais. Šiuo 
atveju siūloma aktyviai dirbti su žiniasklaidos atstovais, juos vertinant kaip partnerį, o ne tik kaip 
galimą viešinimo kanalą.  
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• geresnis tikslinių grupių komunikacijos poreikių bei komunikacijos poveikio supratimas. Įtraukti 
partnerius, atstovaujančius tikslines grupes, į kurias yra nukreipti viešinimo veiksmai. Tai galėtų 
būti tikslines grupes vienijančios asociacijos, tikslines grupes atstovaujančios organizacijos, kt.  

• kaip partneris turėtų būti įtraukiami ir projektų vykdytojai, pasinaudojant jų turimais projektų 
rezultatais įgyvendinant sistemos viešinimo priemones. 

 
Galimos įtraukimo formos ir etapai: pasiūlymų viešinimo ir informavimo priemonėms teikimas, 
dalyvavimas jų įgyvendinime, informacijos platinimas pasinaudojant partnerių turimais komunikacijos 
kanalais. 
 
Institucinis aspektas – sistemos dalyvių gebėjimai  

Daugelyje institucijų numatyta ES paramos administravimo skyrių ir komunikacijos / viešųjų ryšių skyrių 
bendradarbiavimas, todėl yra padengiamos dviejų rūšių kompetencijos. Visgi vertinant darbuotojų 
kompetenciją, tik keletas yra įgiję išsilavinimą komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje. IKG narių sudėtis 
rodo gana didelę darbuotojų kaitą, todėl sunku kaupti institucinę kompetenciją šioje srityje. Įvertinus, kad 
darbo priemonės yra vertinamos kaip pakankamos (institucijos yra pasirengusios gana detalias viešinimo 
vykdymo procedūras bei turi pakankamai metodinių rekomendacijų, išskyrus keletą sričių, kurios 
detalizuojamos toliau ataskaitoje), siekiant sušvelninti kaitos padarinius siūloma stiprinti neformalų 
bendradarbiavimą, sistemiškai vykdyti gerosios praktikos sklaidą ir kaupti tai vienoje visiems nariams 
prieinamoje vietoje.  

Procedūrinis aspektas 

Institucijos labai detaliai apibūdina planavimo dokumentų rengimo procedūrą ir pagrindinių viešinimo ir 
informavimo veiksmų įgyvendinimą, todėl institucinio lygmens reglamentavimo lygis pakankamas. Visgi 
didžiosios dalies institucijų procedūrų vadovuose nėra numatyta ketvirtinių planų rengimo ir derinimo 
procedūrų, taip pat nėra numatyta kaip yra vertinami pasiekti rezultatai ir kaip yra imamasi tobulinimo 
veiksmų atsižvelgiant į pasiektus rezultatus. Todėl nėra aišku, kad atliekami paskutiniai valdymo ciklo 
žingsniai – veiklos rezultatų vertinimas ir tobulinimas. Atitinkamai siūloma patikslinti procedūras 
įtraukiant veiklų priežiūros vykdymo nuostatas. 

Projektų viešinimo veiklų priežiūros aspektas  

Vertinant projektų vykdytojų viešinimo veiklų lygmenį, kaip ir BPD laikotarpiu taip ir šiuo laikotarpiu 
projektų vykdytojų viešinimo veiklos išlieka šabloniškos ir neefektyvios (pvz. standartiniai straipsniai 
spaudoje), nors patys vykdytojai optimistiškai vertina veiklų efektyvumą. Viena to priežasčių – projektų 
vykdytojams trūksta kompetencijos susiplanuoti efektyvias veiklas ir tinkamai jas įgyvendinti. 
Įgyvendinančiosiose institucijose paraiškos vertinimo etape praktiškai nėra vertinama, ar pareiškėjų 
suplanuotos viešinimo veiklos yra tinkamos, pakankamos, neperteklinės. Antra vertus, ši situacija gali 
būti susiklosčiusi dėl formalaus požiūrio į projekto viešinimą, todėl siūloma didinti projektų vykdytojų 
motyvaciją suplanuoti efektyvias ir veiksmingas viešinimo priemones ir jas tinkamai įvykdyti.  

Pirmoji iš siūlomų krypčių – stiprinti projektų vykdytojų gebėjimus. Apsvarstyti galimybę parengti ir 
interneto svetainėje patalpinti gaires / rekomendacijas, kuriomis galėtų naudotis tiek pareiškėjai, 
rengdami paraiškas, tiek projektų vertintojai, vertindami viešinimo veiklų tinkamumą. Taip pat siūloma 
paraiškų vertinimo rekomendacijose numatyti viešinimo veiklų parinkimo reikalavimus .  

Antroji kryptis – didinti projektų vykdytojų motyvaciją daugiau dėmesio skirti projektų viešinimo veiklų 
efektyvumui. Tose priemonėse, kurias įgyvendinant yra didelė viešinimo veiklos svarba projektų 
įgyvendinimo sėkmei ar galutiniams naudos gavėjams, siūloma vertinti projektų viešinimo veiklos 
efektyvumą naudos ir kokybės vertinimo etape. Į projektų tinkamumo finansuoti paraiškų vertinimo 
lapus įtraukti klausimą, ar suplanuotos priemonės yra neperteklinės, pakankamos, tinkamos.  

Viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimas 

Šiuo metu institucijų vykdomą viešinimo veiklą atspindintys pagrindinai dokumentai yra jų rengiami ir 
įgyvendinami planai. Planų detalumas nėra pakankamas, kad užtikrintų sąsajas tarp tikslų, uždavinių, 
priemonių, kanalų ir siekiamų rezultatų (nėra užtikrintas strategijos išskleidimas (angl. deployment) 
visuose lygmenyse). Todėl vienas iš svarbiausių šio vertinimo pasiūlymų, kuris, turėtų pagerinti visos 
sistemos rezultatus ir palengvinti koordinavimą, būtų metinių / ketvirtinių planų struktūros 
suvienodinimas, taip pat planų taip pat planų papildymas pagal tematines kryptis, tikslesnius tikslinės 
grupės apibūdinimus, atsakomybes, įgyvendinimo terminus, planuojamus pasiekti ir faktiškai pasiektus 
rezultatus. Taip pat įvertinant, kad planavimo detalumo praktika tarp institucijų skirtinga, siūloma 
parengti plano pildymo gaires / klausimus, kurie būtų naudojami kaip instrukcija rengiant planavimo 
dokumentus ir padėtų unifikuoti praktiką tarp institucijų. 
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Siūloma didinti orientaciją į rezultatą vystant planavimo sistemą. Šiuo metu FM atliekami tyrimai parodo 
pasiektus rezultatus ir bendras sistemos apimties tobulinimo kryptis , tačiau gaunami rezultatai neleidžia 
įvertinti atskirų institucijų atliekamų veiklų efektyvumo. Todėl yra siūloma visoms institucijoms 
nusistatyti vykdomų veiklų matavimo rodiklius ir vertinti vykdomų veiklų veiksmingumą. 
Rekomenduojama matuoti tiek rezultato, tiek poveikio rodiklius, dalį tyrimų decentralizuojant ir 
įtraukiant juos kaip veiklos įgyvendinimo elementą ir užduotį informavimo / viešinimo kampanijas 
vykdančioms agentūroms.  

Viešinimo ir informavimo veiklos efektyvumą lemia komunikacijos tikslus atitinkančių priemonių, kanalų 
ir tikslinių grupių pasirinkimas. Lyginant bendruosius viešinimo tikslus ir institucijų planuose įvardintus 
siekiamus rezultatus pastebėta, jog daugeliu atvejų institucijos neperėmė ir neskyrė pakankamo dėmesio 
pagrindinėms komunikacinėms kryptims įtvirtinti. Didžiausias tiek FM, tiek tarpinių bei įgyvendinančių 
institucijų dėmesys buvo skirtas žinomumui didinti, tačiau pritrūko veiksmų skaidrumo ir naudos aspektų 
įtvirtinimui. Tikėtina, kad tai nulėmė ganėtinai žemus šių ES paramos aspektų vertinimus visuomenėje.  

Ne visų viešinimo tikslų siekimo strategija buvo efektyvi tiek vadovaujančios, tiek tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų lygmenyse. Pagrindiniai nustatyti trūkumai buvo trys – pirmiausia 
nepakankamai konkrečiai apibrėžtas komunikacijos adresatas. Dauguma planuose numatytų viešinimo 
priemonių ir kanalų yra adresuojami masinei auditorijai. Planuose rekomenduojama sukonkretinti, 
detalizuoti tikslinės grupės apibrėžimą, masinės auditorijos atveju siūloma išskirti jos subgrupes, į kurias 
nukreipiama skleidžiama žinia. Tikslinių grupių pasirinkimą siūloma grįsti viešinimo veiklos tyrimų 
rezultatais analizuojant praėjusių metų komunikacijos rezultatus, įvertinant su kuriomis auditorijomis 
buvo mažiau dirbta, su kuriomis nepasiektas atgalinis ryšys, kurios mažiau informuotos lyginant su 
likusia auditorija ir pan.  

Antras nustatytas trūkumas yra kiekybiškai neproporcinga komunikacija su skirtingomis tikslinėmis 
grupėmis – efektyviausiai buvo informuojama plačioji visuomenė, tačiau pasigęsta priemonių 
socialiniams-ekonominiams partneriams, žiniasklaidai ir kitiems visuomenės nuomonės formuotojams.  

Trečioji tobulintina sritis, kurią reikėtų įvardinti, yra poreikis koreguoti pačią viešinimo strategiją. 
Kadangi nuo informavimo ir žinomumo tikslų yra pereinama prie auditorijos nuomonę formuojančių 
tikslų (ES paramos nauda, skaidrumas), siūloma naudoti daugiau tikslinių priemonių, kurios reikalauja 
tiesioginio auditorijos įsitraukimo, bei naudoti kompleksines viešinimo priemones (apimančias keletą 
priemonių ir kanalų) ir jas taikyti serijiniu būdu, periodiškai. Ši rekomendacija ypatingai aktuali 
tarpinėms institucijoms, kurių viešinamų sričių naudos suvokimo rodikliai yra ganėtinai žemi. Taip pat 
buvo nustatyta, kad visų lygių institucijų viešinimo veikloje keliami viešinimo tikslai nėra visiškai 
atitinkantys visos sistemos keliamų tikslų. Pvz., analizuotu laikotarpiu keltas tikslas įtvirtinti nuostatą, 
kad ES parama administruojama efektyviai ir skaidriai, dokumentuose minimaliai akcentuotas tarpinių 
institucijų viešinimo veiklos planavimas. Būtina suvienodinti visų institucijų viešinimo veiklos tikslus, 
akcentuoti strategiškai svarbiausias komunikacijos kryptis, tokiu būdu generuojant sinergiją. 

Centralizuota vs. decentralizuota sistema 

Įvertinus privalumus ir trūkumus, būtų tikslinga tęsti jau išvystytą kryptį ir kombinuoti centralizuotą ir 
decentralizuotą modelius. Ataskaitoje pateikti pasiūlymai yra nukreipti į esamos sistemos vystymą ir jos 
stabilumo didinimą. Decentralizacijos lygis priklauso nuo programavimo etapo. Pradiniu programavimo 
periodu yra tikslinga taikyti centralizuotą modelį, kadangi jis sumažina riziką dėl informacijos pateikimo 
vėlavimų. Vėliau, kai yra reikalingas didesnis lankstumas ir derinimasis prie konkrečios tikslinės grupės, 
skatintina taikyti aukštesnį atsakomybės ir įgaliojimų delegavimo tarpinių ir įgyvendinančių institucijų 
lygyje modelį.  
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Įvadas 

2011 m. lapkričio 4 d. tarp LR finansų ministerijos ir PwC pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 14P–48 
dėl Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugų teikimo 
(toliau – Sutartis). Vertinimo laikotarpis – 2011 m. spalis –2012 m. gegužė. 

Vertinimo tikslas – tobulinti informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo 
sistemą, atliekant informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemų 
analizę bei pateikiant rekomendacijas dėl optimalaus viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 
2014–2020 m. laikotarpiu. Šiuo vertinimu yra siekiama surinkti įrodymų ir jais remiantis priimti 
sprendimus, reikalingus tobulinti ES paramos administravimo sistemą tiek šiuo, 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu, tiek kuriant viešinimo ir informavimo administravimo sistemą 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Tad pagrindinis šio vertinimo objektas – ES paramos viešinimo ir informavimo 
administravimo sistema. 

Informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinę paramą sistema buvo vertinama šiais aspektais:  

• instituciniu; 
• procedūrų; 
• informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimo; 
• projektų priežiūros. 

Taip pat vertinimas apima ir klausimus apie skirtingų sistemų (centralizuotos ir decentralizuotos) 
palyginimą, privalumų ir trūkumų išskyrimą taikant skirtingus veiklos organizavimo modelius. 

Pirmoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie vertinimo tikslus ir metodiką. Antroji dalis apima 
informavimo ir viešinimo sistemos vertinimą: 

• funkcijų ir atsakomybių paskirstymo tarp sistemos dalyvių tinkamumo vertinimas; 

• sistemos dalyvių tarpusavio bendradarbiavimo tinkamumo ir pakankamumo, atliekant sistemoje 
priskirtas funkcijas ir atsakomybes, vertinimas; 

• institucijų dalyvių darbuotojų pakankamumo ir tinkamumo vertinimas, atsižvelgiant į priskirtas 
funkcijas ir atsakomybes; 

• reglamentavimo tinkamumo ir pakankamumo vertinimas; 

• projektų priežiūros tinkamumo ir pakankamumo vertinimas; 

• socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo į viešinimo ir informavimo veiklas vertinimas. 

Trečioje dalyje analizuojami du viešinimo ir informavimo sistemos organizavimo būdai (centralizuotas ir 
decentralizuotas modelis), pateikiami jų privalumai ir trūkumai bei siūlymai dėl optimalaus veiklos 
modelio. Ataskaitos prieduose pateikiami apklausų rezultatai ir interviu gairės, susijusių šalių diskusijos 
santrauka. 

Vertinimas yra finansuojamas Techninės paramos veiksmų programos lėšomis. 
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I Vertinimo tikslai ir metodika  

1 Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai ir rezultatai 

Remiantis technine specifikacija ir Sutarties nuostatomis, numatytas šis paslaugų teikimo tikslas, 
uždaviniai bei laukiami rezultatai. 

Vertinimo tikslas – tobulinti informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo 
sistemą, atliekant informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemų 
analizę bei pateikiant rekomendacijas dėl optimalaus viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 
2014–2020 m. laikotarpiu. 

Vertinimo uždaviniai: 

1. įvertinti 2007–2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo 
sistemos tinkamumą ir efektyvumą šiais aspektais: 

• instituciniu; 

• procedūrų; 

• viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo; 

• priežiūros; 

2. atlikti 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpių informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos 
viešinimo administravimo sistemų palyginamąją analizę. 

Vertinimo klausimai: 

1. Institucinis aspektas: 

1.1. Ar 2007–2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo 
sistema pagal institucijoms priskirtą atsakomybę ir funkcijas yra tinkama ir efektyvi? 

1.2. Kokias papildomas informavimo ir viešinimo veiklas turėtų vykdyti Vadovaujančioji institucija, 
ministerijos, agentūros ir projektų vykdytojai, siekiant, kad informavimo apie ES struktūrinę 
paramą ir jos viešinimo sistema veiktų efektyviai? Kokios dabar vykdomos veiklos yra 
nepakankamos ir tobulintinos? 

1.1. Kiek atsakingų institucijų žmogiškieji ištekliai ir jų gebėjimai yra tinkami ir pakankami 
informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklų efektyviam vykdymui? 

1.2. Koks yra poreikis ir galimybės į informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklų 
planavimą bei vykdymą įtraukti socialinius–ekonominius partnerius ir nevyriausybinį sektorių? 

2. Procedūrų aspektas: 

2.1. Ar informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo procedūros yra 
tinkamai ir pakankamai reglamentuotos tiek nacionaliniame, tiek ir atskirų institucijų lygmenyje? 

2.2. Kokių procedūrų ar metodinių dokumentų dar trūksta šioje srityje? 

3. Viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo aspektas: 

3.1. Kokias informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklas vykdo ES struktūrinę 
paramą administruojančios institucijos? Kiek šios veiklos yra tinkamos, efektyvios ir 
pakankamos? 

3.2. Kokias informavimo ir viešinimo priemones bei kanalus pasirenka institucijos? Kiek jie yra 
tinkami ir efektyvūs? 

3.3. Kaip institucijų vykdomos informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklos dera 
tarpusavyje, ar jos nesidubliuoja? 

3.4. Įvertinus institucijų patirtį, kokius galima identifikuoti gerų ir blogų viešinimo priemonių / 
kanalų pavyzdžius? 

4. Priežiūros aspektas: 

4.1. Kaip įgyvendinančiosios institucijos atlieka projektų informavimo veiklų įgyvendinimo priežiūrą? 
Ar ji yra tinkama, pakankama ir efektyvi? 
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4.2. Ar įgyvendinančiosios institucijos turi pasirengusios ES struktūrinės paramos viešinimui ir 
informavimui skirtus metodinius dokumentus? Ar projektų vykdytojams jie yra tinkamai 
pristatyti ir naudingi? 

5. 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpių informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
administravimo sistemų palyginamoji analizė: 

5.1. Kokie yra 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpio apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
administravimo sistemų skirtumai, privalumai ir trūkumai? 

5.2. Kokie yra 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpio informavimo apie ES struktūrinę paramą ir 
jos viešinimo veiklų privalumai ir trūkumai? 

5.3. Ar informavimo ir viešinimo tikslai geriau pasiekiami veiklas vykdant centralizuotu ar 
decentralizuotu būdu? Kurios veikloms koks būdas labiau tinkamas? Prašome pasiremti Lietuvos 
ir 2 užsienio šalių patirtimi. 

Ataskaitoje pateikiami atsakymai į šiuos vertinimo klausimus bei rekomendacijos dėl viešinimo ir 
informavimo proceso tobulinimo šiuo, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, taip pat rekomendacijos 
dėl optimalesnio informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo sistemos 
kūrimo bei viešinimo ir informavimo proceso organizavimo ateinančiu 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu. 

2 Vertinimo metodika 

Pagrindinis vertinimo objektas – ES paramos viešinimo ir informavimo administravimo sistema. 
Viešinimo ir informavimo sistemos vertinimas buvo atliekamas šiais pjūviais: 

• Sistemos lygmuo – kaip veikia visa informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistema, kokie yra 
sisteminiai trūkumai, sisteminės rizikos. 

• Institucijų lygmuo – koks konkrečių institucijų vaidmuo informavimo apie ES paramą ir jos 
viešinimo sistemoje, „brandos“ palyginimai tarp institucijų. 

• Atskirų sistemos elementų, kurie užtikrina visos informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo 
sistemos stabilumą, vertinimas (žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir jų kompetencijos, procesai, 
procedūros, priemonės, veiklos). 

• Viso valdymo ciklo nuoseklus vertinimas (planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas, 
tobulinimas). 

• Bendras sistemos efektyvumo vertinimas. 

 

Informavimo ir viešinimo sistemos vertinimas 

Skiriami du pagrindiniai kriterijai, apibūdinantys valdymo sistemos kokybę: 

• Tinkamumas. Tinkama informavimo ir viešinimo sistema – sistema, kuri sudaryta ir veikia taip, 
kad būtų pasiekti strateginiai ES paramos panaudojimo tikslai, t. y. rezultatyvi sistema. 

• Efektyvumas. Efektyvi informavimo ir viešinimo sistema – sistema sudaryta ir veikia taip, kad 
informavimo ir viešinimo plane nustatyti tikslai būtų pasiekti mažiausiais kaštais, t. y. racionaliai 
veikianti sistema.  

 

Vertinime taikyta koncepcinė į tikslus ir rezultatus orientuotos sistemos analizė, įvertinant ne tik sistemos 
tinkamumą ir efektyvumą instituciniu, procedūrų, veiklų įgyvendinimo ir projektų priežiūros aspektais, 
tačiau vertinant bendrą sistemos logiką, vietą bendroje ES paramos administravimo sistemoje, sąsajas su 
tikslais. Taikytas požiūris orientuotas į tikslą ir rezultatą, o viešinimo ir informavimo administravimo 
sistema yra priemonė šiems tikslams pasiekti. Be to, modelis apima kompleksinių sistemos elementų, 
užtikrinančių sistemos stabilumą įvertinimą (procesai, procedūros, priemonės, resursai (darbuotojai) ir jų 
kompetencija) ir sistemos įvertinimą valdymo ciklo įgyvendinimo aspektu. Todėl taikytas požiūris leido 
nuosekliai pagal įvairius pjūvius įvertinti visą sistemą ir nustatyti jos tobulintinas grandis.  



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

12 

 

Informavimo ir viešinimo sistemos tinkamumo vertinimas apima šias kryptis, kurios leidžia 
kompleksiškai įvertinti sistemos kokybę: 

• Sistemos orientacija siekiant strateginių tikslų. Informavimo ir viešinimo sistema yra priemonė ES 
paramos panaudojimo tikslams pasiekti, todėl svarbu nustatyti viešinimo ir informavimo sistemos 
vietą, tikslus, funkcijas bendroje ES paramos administravimo sistemoje. 

• Sistemos logika. Vertinama, kokios funkcijos yra reikalingos informavimui ir viešinimui užtikrinti, 
ar yra tinkama funkcijų pasiskirstymo tarp grandžių logika, atsižvelgiant į visą paramos 
administravimo sistemą ir tikslus. 

• Sistemos elementai, kurie užtikrina bazinį stabilumą. Viešinimo ir informavimo apie ES paramą 
sistemą sudaro daug sudėtinių elementų, kurių visuma svarbi užtikrinant racionalų sistemos 
funkcionavimą. Atliekama skirtingų sistemos elementų peržiūra, siekiant įvertinti, kiek stabili ir 
prognozuojamus rezultatus generuojanti yra šiuo metu veikianti viešinimo ir informavimo sistema: 

o procesai ir procedūros; 

o priemonės; 

o ištekliai, kompetencija. 

• Valdymo ciklas. Vertinama, kaip vykdomas viešinimo ir informavimo procesų organizavimas 
užtikrinant pilną valdymo ciklą: planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, tobulinimas. Tinkamas šių 
etapų įgyvendinimas sudaro prielaidas sėkmingam bendrų tikslų pasiekimui.  

Informavimo ir viešinimo sistemos efektyvumas vertinamas šiais aspektais:  

• Kiekybiniai rodikliai, apibūdinantys sistemos efektyvumą (pvz., viešinimui ir administravimui 
skirtos lėšos, kurios tenka vienam administruojančiam darbuotojui ir pan.), darbuotojų darbo 
trukmės konkrečioje srityje vertinimas.  

• Kokybiniai rodikliai, lemiantys sistemos efektyvumą, pvz., darbuotojų specializacijos lygis 
(aukštesnis specializacijos lygis sąlygoja greičiau atliekamus darbus, kokybiškesnius rezultatus), 
išsilavinimo kryptis (analizuojant kartu su darbo trukme konkrečioje srityje), IKG narių kaitos 
vertinimas. 

 

Viešinimo veiklų įgyvendinimo vertinimas 

• Viešinimo ir informavimo veiklų, priemonių, kanalų tinkamumas vertinamas šiais aspektais: 

o planavimo tinkamumas, planų struktūra;  

o turinio lygmuo – vertinama kiek tinkamas yra viešinimo veiklų, priemonių ir kanalų 
portfelis, ar veiklos yra tarpusavyje suderintos.  

• Viešinimo ir informavimo veiklų, priemonių, kanalų efektyvumo vertinimu siekiama nustatyti, ar 
veiksmingai yra parenkamos ir taikomos viešinimo veiklos, priemonės ir kanalai, kokie rezultatai 
yra pasiekti.  

 

Duomenų rinkimo metodai 

Atsižvelgiant į vertinimo užduotis kompleksiškai buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai: 

• Susijusių šalių grupės diskusija (angl. focus group) buvo surengta 2011 m. lapkričio 18 d. Diskusijos 
protokolas pateiktas 1 priede.  

• Pusiau struktūrizuoti interviu su institucijų darbuotojais, atsakingais už viešinimą ir informavimą. 
Buvo suorganizuota 10 susitikimų su įgyvendinančiųjų ir tarpinių institucijų darbuotojais, 
atsakingais už ES struktūrinės paramos viešinimą (interviu sąrašas pateikiamas 2 priede, interviu 
gairės – 3 priede). 

• Projektų vykdytojų apklausa internetu, kuria buvo siekiama nustatyti, kokias viešinimo veiklas ir 
priemones pasirenka projektų vykdytojai, kaip suvokiama viešinimo nauda, kaip vertinamas 
viešinimo priemonių veiksmingumas ir kiti aspektai. Apibendrinta informacija apie apklausą pagal 
įgyvendinančiąsias institucijas pateikiama 1 lentelėje, apklausos klausimynas pateikiamas šios 
ataskaitos 4 priede, o rezultatai – 5 priede.  
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1 lentelė. Projektų vykdytojų internetinės apklausos apibendrinta informacija 

 CPVA ESFA APVA LVPA TID Iš viso 

 A B A B A B A B A B  

Respondentų, 
kuriems buvo 
išsiųsti kvietimai 
skaičius 

125 25 
proc. 

125 25 
proc. 

40 8 
proc. 

175 35 
proc. 

35 7 
proc. 

500 

Respondentų, 
kurie užpildė 
apklausą, skaičius 

51 28 
proc. 

43 24 
proc. 

11 6 
proc. 

67 37 
proc. 

9 5 
proc. 

181 

Atsakomumas 40 proc. 34 proc. 28 proc. 38 proc. 26 proc. 36 proc. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Čia – A – respondentų skaičius; B – respondentų dalis nuo visos imties. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis respondentų, užpildžiusių anketą internetinėse apklausose, 
skaičius yra apie 30 proc., galima daryti išvadą, kad apklausos rezultatai yra patikimi. Taip pat 
atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienoje grupėje pagal administruojančias institucijas yra beveik 
pasiekta arba viršyta 30 proc. riba , todėl galima patikima analizė ir pagal kiekvieną iš institucijų. 

• Interviu ciklas su socialiniais-ekonominiais partneriais bei atlikta socialinių-ekonominių partnerių 
apklausa internetu. Šiomis priemonėmis buvo siekiama nustatyti, kiek socialiniai-ekonominiai 
partneriai būtų suinteresuoti įsitraukti į informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinę paramą 
procesus bei kokios įsitraukimo formos ir etapai jiems būtų priimtini. Socialiniai-ekonominiai 
partneriai buvo suskirstyti į penkias grupes (informacija pateikta lentelėje žemiau). Buvo atlikti 
interviu su partnerių atstovu iš kiekvienos grupės, o siekiant užtikrinti reprezentatyvumą, atlikta 
internetinė apklausa, atrenkant respondentus iš kiekvienos grupės. Interviu buvo vykdyti su 
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos švietimo ir 
mokslo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir viešųjų ryšių 
agentūra KPMS ir partneriai (interviu gairės pateikiamos 3 priede, o detalus interviu sąrašas – 6 
priede). Socialinių-ekonominių partnerių apklausa internetu buvo vykdoma 2012 m. sausio 23–
vasario 8 d. Apibendrinta informacija apie apklausą pagal socialinių-ekonominių partnerių grupes 
pateikiama lentelėje žemiau, apklausos klausimynas pateikiamas šios ataskaitos 4 priede, o 
rezultatai – 7 priede. 

 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

14 

 

 

2 lentelė. Socialinių-ekonominių partnerių internetinės apklausos apibendrinta informacija 

 Ryšių su 
visuomene 

organizacijų 
atstovai 

Vietos 
valdžios 
atstovai 

Verslo 
grupių / 

asociacijų 
atstovai 

Profesinių 
grupių / 

asociacijų 
atstovai 

Kitų NVO 
atstovai 

Iš viso 

 A B A B A B A B A B  

Respondentų, 
kuriems buvo 
išsiųsti kvietimai 
skaičius 

13 23 
proc. 

11 19 
proc. 

11 19 
proc. 

11 19 
proc. 

11 19 
proc. 

57 

Respondentų, 
kurie užpildė 
apklausą, skaičius 

5 7 proc. 60 82 
proc. 

5 7 
proc. 

1 1 
proc. 

2 3 
proc. 

73 

Atsakomumas 38 proc. 545 proc. 45 proc. 9 proc. 18 proc. 128 proc. 
(28 proc.2) 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Čia – A – respondentų skaičius; B – respondentų dalis nuo visos imties. 

 

Buvo išskirtos penkios socialinių-ekonominių partnerių grupės bei išsiųsti pakvietimai 11 dalyvių iš 
kiekvienos grupės, siekiant atskleisti įvairių grupių nuomonę. Visgi atsižvelgiant į tai, kad tam 
tikrose grupėse buvo gauta po kelis atsakymus, apklausos rezultatai analizėje panaudoti bendri ir 
nedarytos išvados apie atskiras grupes. Atsakymų rezultatai kiekvienoje grupėje labai skirtingi, 
tačiau apskaičiavus vidutinį atsakomumą ir eliminavus vietos valdžios atstovus, šis atsakomumas 
siekia apie 30% ir praktiškai atitinka standartinius apklausų atsakomumo reitingus.  

• Statistinės informacijos surinkimas iš institucijų. Buvo surinkta bendra informacija iš 
vadovaujančiosios, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų apie viešinimo ir informavimo funkciją 
atliekančių darbuotojų skaičių, kompetencijas ir darbo patirtį, kuri naudojama vertinant sistemos 
efektyvumą. 

• Informacijos apie kitų ES šalių narių informavimo ir viešinimo sistemą surinkimas – LR finansų 
ministerija 2012 m. vasario 1 d. išsiuntė klausimynus (pateiktus 8 priede) kitoms ES šalims narėms, 
su prašymu pateikti informaciją apie jų viešinimo ir informavimo sistemą. Sulaukta atsakymų iš 
Liuksemburgo, Didžiosios Britanijos, Estijos, Slovėnijos, Graikijos, Maltos, Suomijos ir Kipro. 

• Stebėjimas (angl. observation) – dalyvavimas Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę 
paramą koordinavimo grupės (toliau – IKG) posėdžiuose (2011 m. lapkričio 23 d. ir gruodžio 14 d.) 
ir jų eigos, nagrinėjamų klausimų, keliamų klausimų, sprendimų priėmimo stebėjimas. 

• Antriniai duomenų šaltiniai, atlikta struktūrizuota turinio analizė (teisės aktai, reglamentuojantys 
ES paramos viešinimą, institucijų procedūrų vadovai, informavimo ir viešinimo planavimo 
dokumentai, visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai, užsienio šalių praktikos informacija). Taip 
pat atliekant sugretinimą su BPD laikotarpiu, pagrindinis naudojamas šaltinis buvo Viešinimo ir 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004–2006 m. vertinimo galutinė ataskaita.  

 

 

Duomenų analizės metodai 

• Turinio analizė – struktūrizuota antrinių šaltinių analizė. 

• Procedūrų praktinio taikymo inspektavimas (atliekamas su institucijomis interviu metu) – 
inspekciniu principu vertinama, ar institucijose laikomasi nustatytų procedūrų. 

• Sugretinimas (angl. benchmarking) – palyginimas su kitomis šalimis ir palyginimas tarp 
laikotarpių: 

o Viešinimo ir informavimo sistemų užsienyje ir Lietuvoje palyginimas – funkcijų ir 
atsakomybių pasidalijimas tarp institucijų, viešinimo veiklų įgyvendinimo schemos, jų 
pasiteisinimas. 

                                                             
2 Be vietos valdžios atstovų 
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o Socialinių ir ekonominių partnerių, kitų susijusių šalių įtraukimo į viešinimo ir 
įgyvendinimo planavimo mastas, būdai, pasiteisinanti praktika užsienio šalyse. 

• Ribinio naudingumo analizė – šios analizės tikslas buvo nustatyti santykį tarp viešinimui ir 
informavimui išleidžiamų lėšų ir pasiekto rezultato, siekiant įvertinti ribinį tašką, nuo kurio 
viešinimui ir informavimui išleidžiamos lėšos nebegeneruoja geresnio rezultato. Kadangi trūko 
duomenų susieti viešinimui išleistas lėšas su pasiektais kokybiniais viešinimo ir informavimo 
rezultatais (šie duomenys pateikiami visuomenės nuomonės tyrimuose, pvz., žinomumo reitingo, 
skaidrumo suvokimo reitingų kitimas, kurie vykdomi kartą / kelis kartus per metus), ES paramą 
administruojančių institucijų viešinimui ir informavimui išleistos lėšos buvo susietos su pasiektais 
kiekybiniais rezultatais, tokiais kaip gautų ES finansavimui paraiškų skaičius, pasirašytų 
finansavimo sutarčių skaičius ir vertės. Atliekant ribinio naudingumo analizę buvo sudaryta 
funkcija, aprašanti lėšų ir pasiektų efektų (gautų paraiškų skaičius, pasirašytų sutarčių vertė) 
santykį. 

• Ekspertinis vertinimas. 

• Sistemos efektyvumo vertinimas – kiekybinių ir kokybinių efektyvumo rodiklių analizė: 

o Kiekybinių rodiklių analizė – lyginami rodikliai, apibūdinantys sistemos efektyvumą: 
viešinimui ir informavimui skirtos lėšos, kurios tenka vienam administruojančiam 
darbuotojui (t. y., kiek vienas darbuotojas geba administruoti viešinimo ir informavimo 
lėšų), darbuotojų darbo trukmės konkrečioje srityje vertinimas. 

o Kokybiniai rodikliai, apibūdinantys sistemos efektyvumą: darbuotojų specializacijos 
lygis (aukštesnis specializacijos lygis sąlygoja greičiau atliekamus darbus, kokybiškesnius 
rezultatus) pagal išsilavinimo kryptis (analizuojant kartu su darbo trukme konkrečioje 
srityje), IKG narių kaitos vertinimas. 
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II 2007–2013 m. informavimo apie ES struktūrinę 
paramą ir jos viešinimo administravimo sistemos 
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas  

Šiame skyriuje atliekamas vertinimas, išskiriant du pagrindinius klausimus: informavimo ir viešinimo 
sistemos vertinimas ir veiklų įgyvendinimo vertinimas. Kiekviename iš skyrių pateikiama struktūrizuota 
informacija: 

• pradžioje pateikiami indikatoriai, kurie apibūdina kiekvieno iš nagrinėjamų aspektų optimalią 
būklę, leidžiančią užtikrinti, kad vykdoma veikla yra efektyvi; 

• remiantis išdėstytais kriterijais, atliekama nagrinėjamo aspekto analizė ir tinkamumo vertinimas; 

• galiausiai pateikiamos apibendrintos išvados apie atitinkamo aspekto gerąsias ir tobulintinas sritis. 

1 Informavimo ir viešinimo sistemos vertinimas 

Sistemos vertinimas skirstytinas į keletą aspektų, kiekvieną iš aspektų vertinant skirtingu lygmeniu, taip 
siekiant užtikrinti nuoseklų visos sistemos vertinimą: 

• funkcijų ir atsakomybių paskirstymo tarp sistemos dalyvių tinkamumo vertinimas (sisteminis ir 
dviejų iš sistemos elementų – procesų ir priemonių – vertinimas); 

• sistemos dalyvių tarpusavio bendradarbiavimo tinkamumo ir pakankamumo, atliekant sistemoje 
priskirtas funkcijas ir atsakomybes, vertinimas (sisteminis vertinimas); 

• institucijų darbuotojų pakankamumo ir gebėjimų vertinimas, atsižvelgiant į priskirtas funkcijas ir 
atsakomybes (atskirų institucijų ir vieno iš sistemos elementų – darbuotojų – vertinimas); 

• reglamentavimo tinkamumo ir pakankamumo (sistemos, atskirų institucijų ir vieno iš sistemos 
elementų – procedūrų – vertinimas); 

• projektų priežiūros tinkamumo ir pakankamumo vertinimas (atskirų institucijų ir dviejų iš 
sistemos elementų – procesų ir procedūrų – vertinimas); 

• socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo į viešinimo ir informavimo veiklas vertinimas 
(sisteminis ir atskirų institucijų vertinimas). 

 

1.1 Funkcijų bei atsakomybių pasiskirstymas ir papildomos veiklos 
 

Optimalaus funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymo indikatoriai 

• Aiški funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymo tarp administravimo sistemos dalyvių (atskirų 
grandžių) logika;  

• Aiškus atsakomybių ir funkcijų atskyrimas; 

• Aiškus atsakomybių ir funkcijų reglamentavimas; 

• Dubliavimų nebuvimas – konkreti atsakomybė; 

• Priskirtos atsakomybės ir funkcijos už pagrindines sritis – neturi būti svarbių sričių, užduočių už 
kurias nėra paskirta atsakomybė; 

• Specializacija, veiksmų koordinavimas ir sinergija – atsakomybių ir funkcijų paskirstymas turi leisti 
užtikrinti tinkamą specializaciją ir sąlygoti tinkamą užduočių koordinavimą ir sinergiją. 

 

Atlikus informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistemą reglamentuojančių dokumentų analizę, 
buvo nustatyta, kad sistemoje funkcijos ir atsakomybės yra pasiskirsčiusios gana aiškiai (detali funkcijų 
pasiskirstymo schema pateikiama 1 pav.). 
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29 pav. Viešinimo veiksmų funkcijų pasiskirstymas 

Šaltinis: sudaryta PwC pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimą Nr. 1139 „Dėl atsakomybių ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir veiksmų programas“. Valstybės žinios, 2007, Nr. 114-4637  

 

Apibendrinant LR finansų ministro patvirtintą Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą 
planą (2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1K-255; toliau – Informavimo planas) ir išskiriant 
pagrindines funkcijas, pažymėtina: 

• FM atsakinga už visos informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistemos koordinavimą, 
metodinį vadovavimą, didelių kampanijų organizavimą ir koordinavimą, veiklų įgyvendinimo 
stebėseną ir vertinimą; 

• tarpinės institucijos atsakingos daugiau už viešinimo funkciją – informacijos apie paramos teikimo 
eigą, rezultatus, poveikį pateikimą; 

• įgyvendinančiosios institucijos atsakingos daugiau už informavimo funkciją – detalios informacijos 
apie paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus įgyvendinamiems projektams teikimą pareiškėjams ir 
projektų vykdytojams; 

• projektų vykdytojai atsakingi už savo projekto viešinimo veiklų tinkamą atlikimą. 

Šios funkcijos atitinka ir LRV nutarimu patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp 
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse (toliau – Atsakomybių ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės) 
numatytas funkcijas koordinuojančiajai, tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms. Atsakomybės ir 
funkcijos atskirtos numatant atsakomybes už viešinimą (tarpinės institucijos) ir informavimą 
(įgyvendinančiosios institucijos). 
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Kaip gerąją praktiką, vykdant informavimo ir viešinimo sistemos koordinavimą, galima paminėti IKG 
sukūrimą, kuri yra svarbus organas užtikrinantis institucijų vykdomų viešinimo veiksmų koordinavimą ir 
derinimą, kuris naudojamas tiek sprendimų priėmimui, tiek praktikos pasidalijimui.  

Sprendimų priėmimas yra apibrėžtas informavimo ir viešinimo plane ir IKG darbo reglamente. FM 
tvirtina informavimo planą (kuris derinamas su Europos Komisija) ir metinius planus informavimo 
planui įgyvendinti bei jų pakeitimus. IKG teikia pasiūlymus dėl metinio informavimo ir viešinimo 
priemonių plano ar jo keitimo, aptaria planų projektus ir bendru sutarimu jam pritaria. Taigi iš esmės 
reglamentuojančiuose dokumentuose yra aiškiai apibrėžti sprendimų priėmimo atvejai, tačiau svarbu 
praktikoje užtikrinti sklandų centralizuoto planavimo modelio įgyvendinimą, reikalaujantį aktyvaus visų 
narių įsitraukimo.  

Nepaisant to, kad reglamentuojančiuose dokumentuose sprendimų sritys aiškiai apibrėžtos, tiek susijusių 
šalių grupės diskusijoje, tiek interviu metu respondentai teigė, kad pasitaiko situacijų, kada yra neaišku, 
kas turi priimti galutinį sprendimą: IKG ar FM, kaip koordinuojančioji ir vadovaujančioji institucija. IKG 
veikla yra formalizuota darbo reglamentu. Visgi, išanalizavus šį dokumentą, darytina išvada, kad funkcijos 
yra apibrėžtos taip, kad sunku būtų įvertinti grupės darbo rezultatus: „teikti pasiūlymus, organizuoti 
priemonių įgyvendinimą, pagal poreikį svarstyti metinio plano įgyvendinimą, koordinuoti informavimo ir 
viešinimo veiklose dalyvaujančių institucijų veiksmus“3 ir pan., nors vienas pagrindinių dokumento tikslų 
– apibrėžti grupės funkcijas. Interviu metu plačiau panagrinėjus šį klausimą, galima apibendrinti, kad 
institucijos IKG vertina ir jos funkcijas suvokia labai skirtingai bei ganėtinai plačiai. Institucijos išskiria 
šiuos pagrindinius IKG tikslus: 

• centralizuoto projekto, vykdyto periodo pradžioje, veiklų susiderinimas; 

• svarbios informacijos sklaida; 

• veiklų susiderinimas tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų; 

• gerosios praktikos sklaida (tiek Lietuvos, tiek kitų ES šalių pavyzdžių); 

• skaidrumo užtikrinimas. 

IKG posėdžių stebėjimas leidžia formuluoti išvadą, kad vykstantys posėdžiai nėra pakankamai 
struktūrizuoti (nors prieš posėdžius ir yra išsiunčiama dienotvarkė), vykstančios diskusijos yra per mažai 
koordinuojamos, posėdžiuose aktyviai dalyvauja ne visi dalyviai (dalis jų dalyvauja tik pasyviai), ne visų 
institucijų atstovai susirenka į posėdžius, todėl tampa sunku vykdyti diskusiją, suderinti veiksmus. 
Interviu metu taip pat pastebėta, kad būtų pageidaujama aktyvesnio IKG narių įsitraukimo ir įtakos visoje 
sistemoje.  

Toks dalyvių vertinimas gali būti susijęs bendrai su funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymu sistemoje. Nors 
reglamentuojantys dokumentai apibrėžia funkcijas ir atsakomybes (institucijos teikia informaciją bendrų 
planų parengimui suplanuodamos priemones, IKG jis yra svarstomas, FM tvirtina šį planą), o galutinį 
sprendimą priima FM, tačiau visgi institucijoms yra suteikta didelė laisvė savarankiškai planuotis ir 
įgyvendinti priemones (bendras planas yra ganėtinai neapibrėžto pobūdžio, nenurodomi siekiami 
rezultatai ir atsiskaitymas už juos, detalesnės tikslinės grupės, tematika, kiekiai, konkretus įgyvendinimo 
laikotarpis). Taip pat sistemos dalyviai sutinka, kad viešinimas ir informavimas yra politiškai jautri sritis, 
todėl priimti sprendimai gali keistis. Neatmetame nuomonės, kad dėl šių priežasčių gali būti skirtingai 
vertinamas IKG ir FM kaip sprendimų priėmėjų vaidmuo ir tikimasi skirtingo šių institucijų įsitraukimo. 
Todėl rekomenduotina bendroje diskusijoje su visomis sistemos institucijomis sutarti dėl visiems 
priimtino pasiskirstymo (ko tikimasi iš IKG, kokie turėtų būti grupinio sprendimų priėmimo atvejai, ar 
yra reikalaujama teikiant metinius / ketvirtinius planus suderinimų su institucijos vadovybe, ar nėra 
poreikio įtraukti papildomų narių į IKG veiklą).  

IKG yra viena iš priemonių naudojamų veiklos koordinavimui. Kita priemonė – planavimo dokumentai. 
Veiklų koordinavimas galėtų būti stiprinamas tinkamiau išnaudojant planavimo dokumentus (plečiant jų 
                                                             
3 IKG grupės darbo reglamentas, patvirtintas 2010 m. gegužės 17 d. IKG posėdžio protokolu Nr. 33 

Gerosios praktikos pavyzdys. Sukurta Informavimo apie ES paramą koordinavimo grupė      
(toliau – IKG), kurios vienas iš pagrindinių tikslų – informavimo ir viešinimo veiksmų 
koordinavimas ir derinimas.  
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detalumą, sąsajas su tikslais ir uždaviniais), o tai sudarytų prielaidas lengviau nustatyti galimus 
persidengimus, sinergijos galimybes. Pagrindinė priemonė, kuri nurodoma reglamentuojančiuose 
dokumentuose ir yra naudojama veiklų koordinavimui, – bendras metinis planas. Bendras plano 
parengimas vertinamas teigiamai, nes jis nustato visos sistemos metines strategines kryptis , tačiau jis 
nėra pakankamai detalus atlikti pagrindinę funkciją – sukoordinuoti veiklas, nustatyti galimus 
dubliavimus ir sinergines sritis. Derinamos tik planuojamos įgyvendinti priemonės, tačiau plane 
neatskleidžiama jų tematika, detalesnės tikslinės grupės ir konkretus taikymo laikotarpis. Plano turinys 
rodo, kad per metus daugelį priemonių toms pačioms tikslinėms grupėms vykdo visos arba daugelis 
institucijų. Todėl bendras metinis planas veiklų koordinavimo atžvilgiu nėra pakankama priemonė. 
Institucijos teigia, kad iš anksto metams į priekį numatyti veiklas tokioje dinamiškoje aplinkoje yra 
sudėtinga. Sprendžiant šią problemą, kaip papildomas derinimo instrumentas, pradėti naudoti 
ketvirtiniai planai, kurie yra detalesni. Taigi ketvirtiniai planai yra pagrindinis instrumentas veiklų 
koordinavimui, tačiau reglamentuojančiose dokumentuose ir procedūrose jo rengimas, derinimas, 
sprendimų priėmimo atvejai nėra aprašyti. Siekiant geresnio koordinavimo, siūloma didinti planavimo 
detalumą rengiant metinius planus ir įteisinti ketvirtinius planus kaip realų koordinavimo instrumentą. 
Turint detalesnę informaciją, kuri yra reikalinga derinimui ir ją tinkamai pristatant visiems dalyviams 
(pvz., kiekviena institucija pristato savo planą) būtų galima padidinti dalyvių įsitraukimo lygį, paskatinti 
diskusijas. Greta formaliųjų priemonių turėtų būti tęsiamos ir intensyviau išnaudojamos neformaliosios 
priemonės, kurios paskatintų bendradarbiavimo kultūrą, didintų dalyvių įsitraukimo lygį (pvz., vykdyti 
pasidalijimo patirtimi renginius, organizuoti bendrus renginius, taikyti komandos formavimo priemones).  

Taip pat nagrinėtinas ir spragų, priskiriant funkcijas ir atsakomybes, klausimas. Analizuojant ciklą 
„Planavimas -> Įgyvendinimas -> Kontrolė -> Tobulinimas“, galima daryti išvadą, kad planavimo ir 
įgyvendinimo etapuose atsakomybės ir funkcijos yra paskirstytos pakankamai aiškiai – visos informavimo 
apie ES paramą ir jos viešinimo sistemos mastu. Atsakomybė už kontrolę ir tobulinimą yra priskirta FM. 
Atsakomybių ir funkcijų pasiskirstymo taisyklėse yra apibrėžta, kad Vadovaujančioji institucija yra 
atsakinga už kontrolės sistemos sukūrimą, o Informavimo plane yra numatyta FM atsakomybė už metinio 
informavimo plano įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną ir vertinimą. Toks funkcijų apibrėžimas neleidžia 
efektyviai ir tinkamai įgyvendinti paskutiniųjų ciklo etapų visos sistemos mastu, kadangi: 

• pirma, nėra apibrėžtos kitų sistemos dalyvių (tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų) funkcijos ir 
atsakomybės. Kiekviena institucija, vykdydama viešinimo veiklas turi prižiūrėti jų įgyvendinimą, 
vertinti viešinimo priemonių, kampanijų įgyvendinimo rezultatus ir juos naudoti planuojamoms 
ateinančių laikotarpių veikloms; 

• antra, nėra aiškiai apibrėžta, kaip sistemoje vykdoma įgyvendinamų veiklų priežiūra; 

• trečia, negalima tinkamai formuluoti išvadų apie tinkamas ir efektyvias veiklas, jų pasiekiamus 
rezultatus bei rekomendacijų ateinančių metų planams. 

Siūloma kaip papildomą veiklą įtraukti institucijų vykdomų priemonių efektyvumo vertinimą, pagal kurį 
būtų planuojamos naujo periodo veiklos. Pažymėtina, kad atsakomybę priskyrus vienai institucijai, kitos 
institucijos šias veiklas taip pat gali atlikti pagal savo poreikius ir tai būtų skatintinas elgesys. Įvertinus 
FM atliekamus tyrimus, darytina išvada, kad jie yra bendro, sisteminio pobūdžio, o atskiroms 
institucijoms siekiant įsivertinti savo veiksmų efektyvumą, reikėtų labiau specifinių klausimų, orientuotų į 
jų tikslines auditorijas. Tokius tyrimus daro mažuma institucijų, dėl to iškyla rizika, kad viešinimo ir 
informavimo veikloms skiriamas finansavimas nėra panaudojamas optimaliai (klausimas plačiau 
nagrinėjamas Viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo skyriuje). 
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Klausimai: Ar 2007–2013 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
administravimo sistema pagal institucijoms priskirtą atsakomybę ir funkcijas yra tinkama ir 
efektyvi? Kokias papildomas informavimo ir viešinimo veiklas turėtų vykdyti Vadovaujančioji 
institucija, ministerijos, agentūros ir projektų vykdytojai, siekiant efektyvios informavimo apie 
ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo sistemos veiklos? Kokios dabar vykdomos veiklos yra 
nepakankamos ir tobulintinos? 

Atsakymas: Reglamentuojančiuose dokumentuose viešinimo ir informavimo sistemos dalyvių 
funkcijos ir atsakomybės yra paskirstytos gana aiškiai. Koordinuojančiai ir vadovaujančiai 
institucijai priskirtos visos sistemos koordinavimo, metinių planų rengimo ir tvirtinimo 
funkcijos, ji vykdo metinio plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą taip pat įgyvendina didelio 
masto kampanijas. Tarpinės ir įgyvendinančios institucijos dalyvauja centralizuoto planavimo 
modelyje ir įgyvendina numatytas viešinimo ir informavimo priemones. Tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų vykdomų veiklų atskyrimas yra apibrėžtas Informavimo ir viešinimo 
plane nustatant atsakomybes už viešinimą ir informavimą. FM ir tarpinėms institucijoms 
priskirta viešinimo funkcija ir orientuojamasi į visuomenę, jos informavimą apie paramos naudą, 
o įgyvendinančioms institucijoms – informavimo funkcija orientuojantis į paramos gavėjus ir 
pareiškėjus. Projektų vykdytojai atsako už jų įgyvendinamų projektų viešinimą. Taigi šiuo metu 
viešinimo ir informavimo funkcijos ir atsakomybės tarp institucijų yra paskirstytos ir 
reglamentuotos pakankamai aiškiai, tačiau svarbu koordinuoti ir išlaikyti  šį atskyrimą praktinėje 
veikloje (kadangi tą pačią viešinimo ir informavimo priemonę vykdo keletas institucijų, atsiranda 
persidengimų, sinergijos neišnaudojimo rizika). Institucijoms suteikus daugiau įgaliojimų ir 
atsakomybių, planuojant ir vykdant veiklas, didėja koordinavimo poreikis. Pagrindinės 
naudojamos priemonės veiklų koordinavimui, kryptingumo užtikrinimui yra IKG ir planavimo 
dokumentai.  

IKG yra organas, skirtas veiklų koordinavimui, praktikos sklaidai, tai taip pat yra patariamasis 
organas koordinuojančiai institucijai. Pažymėtina, kad už sprendimų priėmimą (plano 
tvirtinimas, pakeitimų tvirtinimas) yra atsakinga koordinuojančioji institucija, o už pasiūlymų 
teikimą – IKG. Nors reglamentuojančiuose dokumentuose apibrėžtos IKG ir FM atsakomybės, 
tačiau tarp sistemos dalyvių yra pastebimas IKG ir FM funkcijų atskyrimo klausimas (kiek 
atsakingas IKG ir kiek atsakinga FM, kas turi konkrečiais atvejais priimti sprendimą), koks turi 
būti IKG vaidmuo ir svoris visoje sistemoje, todėl, siekiant suderinti požiūrius ir pozicijas, 
siūloma surengti bendrą diskusiją su dalyviais.  

Bendrų metinių planų struktūros analizė leidžia daryti prielaidas, kad  išlieka dubliavimų ar 
sinergijos neišnaudojimo rizika, kadangi derinimas vyksta priemonių lygmenyje nenumatant jų 
tematinių krypčių ar detalesnių tikslinių grupių, taikymo laikotarpio.  Ši problema sprendžiama  
derinant ketvirtinius planus. Visgi visos sistemos koordinavimo užtikrinimas išlieka vienas 
esminių iššūkių. Sprendžiant koordinavimo klausimus galėtų būti tikslinami planavimo 
dokumentai bei viename bendrame dokumente apibrėžiama kitusi centralizuoto planavimo ir 
veiklų derinimo praktika (praktikos „įšaldymas“). 

Nagrinėjant efektyvumo ir papildomų veiklų klausimą, nustatyta, kad nėra iki galo aiškiai 
apibrėžtos tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atsakomybės vykdyti viešinimo veiklų 
įgyvendinimo kontrolę ir įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimą. Taip pat siūloma tobulinti 
planavimo dokumentų struktūrą (plačiau klausimas nagrinėjamas 2 skyriuje). 
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Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

 

• suderinti visiems sistemos dalyviams priimtiną IKG formatą, t. y. apibrėžiant aiškius sprendimo 
priėmimo atvejus, takoskyrą tarp FM ir IKG atliekamų funkcijų, išlaikant bendrą tendenciją, kad 
Vadovaujančioji institucija yra atsakinga už bendros sistemos krypties strateginį apibrėžimą ir visos 
sistemos koordinavimą (strateginis lygmuo), o IKG – už konkrečių sričių suderinimą sistemos 
viduje (operatyvinis lygmuo). Nustatyti reikalavimą tarpinėms ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms pateikti su vadovybe suderintus planavimo dokumentus; 

• viename bendrame dokumente nurodyti planavimo proceso eigą ir atsakomybes, „įšaldyti“ kitusią 
ir šiuo metu nusistovėjusią praktiką; 

• reikalingas FM, kaip Vadovaujančiosios institucijos, vykdomos tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų informavimo ir viešinimo kontrolės funkcijos tikslesnis reglamentavimas (plačiau žr. 1.4. 
skyrių); 

• tarpinėms ir įgyvendinančioms institucijoms taip pat turėtų būti priskirta atsakomybė vykdyti jų 
atliekamų kampanijų, priemonių efektyvumo vertinimą, vertinti pasiektų viešinimo ir informavimo 
veiklų rezultatus (plačiau žr. 2.1 skyrių); 

• tobulinti planavimo dokumentų formą, didinti planų detalumą ir užtikrinti įvairių lygių planų 
sąsajas su sistemos strateginiais tikslais ir uždaviniais (plačiau žr. 2.2 skyrių); 

• taikyti neformalias priemones, ugdančias bendradarbiavimo kultūrą.  
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1.2 Bendradarbiavimas 
 

Optimalaus bendradarbiavimo indikatoriai 

• Aiškiai apibrėžti komunikacijos tarp institucijų ir gerosios praktikos sklaidos principai – vyksta 
reguliari komunikacija, gerosios praktikos sklaida; 

• Apibrėžti komunikacijos tarp institucijų kanalai ir naudojami tinkami įrankiai (pvz., internetinės 
platformos, grupės, kt.); 

• Kai įmanoma ir tikslinga, yra vykdomos bendros veiklos; 

• Apibrėžti sprendimų priėmimo principai. 

Europos Komisija skatina bendradarbiavimą ir įvairių lygių institucijų įsitraukimą, kad būtų mokomasi iš kitų 
patirties, dalijamasi gerąja praktika, taip pat užtikrinamas integruotas ir nuoseklus komunikavimas apie ES 
paramą, užtikrinta sinergija. Bendradarbiavimo stoka buvo įvardinta kaip vienas iš svarbiausių praėjusio 
laikotarpio sistemos trūkumų4 ir kaip viena iš svarbiausių tobulintinų sričių.  

Bendradarbiavimo tarp institucijų įvairiais lygiais nauda yra pakankamai akivaizdi. Visų pirma, 
užtikrinamas sinerginis efektas, kai institucijos vykdydamos suderintas tarpusavyje veiklas paprasčiau / 
greičiau pasiekia visos sistemos tikslų. Taip pat bendradarbiaujant užtikrinamas tinkamas „žinutės“ 
komunikavimas sistemos mastu. Galiausiai bendradarbiavimas leidžia, besidalinant gerąja praktika, 
panaudoti mažiau įprastas viešinimo priemones savo veikloje. 

Atlikus interviu ciklą su atrinktomis institucijomis, paaiškėjo, kad nuo BPD laikotarpio situacija mažai 
pasikeitė: bendros veiklos tarp institucijų praktiškai nėra vykdomos. Bendradarbiavimo sistema nėra 
reglamentuota, nėra net apibrėžtų principų. Pasidalijimas praktika ir užsienio šalių praktika yra 
pristatoma IKG posėdžių metu, tačiau ją būtų galima labiau sistematizuoti, kurti bendradarbiavimo 
kultūrą, pvz., IKG posėdis, skirtas pasidalijimui gerąja / blogąja praktika institucijoms pristatant jų 
praktiką, gerosios / blogosios praktikos pristatymo renginiai. Be to, ši gerosios / blogosios praktikos 
medžiaga turėtų būti sisteminama, kaupiama ir prieinama kiekvienam sistemos dalyviui. Tai padėtų 
kompensuoti ir didelės darbuotojų kaitos problemą, kadangi nauji darbuotojai galėtų prieiti prie 
sukauptos praktikos duomenų bazės. 

 

Viena iš IKG funkcijų turėtų būti bendrų veiklų susiderinimas, siekiant išvengti dubliavimų ir nustatyti 
galimai bendrai vykdytinas veiklas. Atlikta analizė (interviu ir IKG posėdžio stebėjimas) parodė, kad toks 
susiderinimas nėra visiškai užtikrinamas, kadangi derinami metiniai planai neapima priemonių ir veiklų 
turinio aspektų. Detalesnis planavimas vykdomas rengiant ketvirtinius planus, tačiau derinimo praktika 
formuojasi, ji nėra iki galo nusistovėjusi. Interviu metu kalbinti vadovaujančiosios institucijos atstovai 
teigė, kad anksčiau buvo numatytas privalomas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų veiklų 
susiderinimas, tačiau jis buvo panaikintas, numatant tai vykdyti IKG posėdžių metu. 

Pagrindiniai kanalai ir įrankiai, kuriais komunikuoja informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo 
sistemos dalyviai yra IKG posėdžiai ir elektroninis paštas. Visgi, elektroninis paštas neužtikrina tinkamo 
bendradarbiavimo proceso, kadangi dėl intensyvaus žinučių srauto yra sudėtinga sekti naujienas ir 

                                                             
4 Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai.  Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinę fondų paramą 
2004 – 2006 m. vertinimo galutinė ataskaita.  2007. 
<http://www.esparama.lt/ES_Parama/bpd_2004_2006m._medis/administravimo_sistema/bpd_igyvendinimo_ve
rtinimas/files/Viesinimo_vertinimo_galutine_ataskaita.pdf> 

Gerosios praktikos pavyzdys. ESFA metų gale organizuoja atskirus susitikimus su 
tarpinėmis institucijomis, su kuriomis administruoja bendras priemones, stengiantis derinti 
planuojamas vykdyti veiklas.  

Gerosios praktikos pavyzdys. CPVA organizavo vienkartinį renginį kitoms 
įgyvendinančiosioms institucijoms praktikos  ir probleminių sričių pasidalinimui. Renginyje 
svečių teisėmis taip pat buvo kviečiamos ir kitos sistemos institucijos.  
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peržiūrėti istoriją. Pažymėtina, kad viešinimo ir informavimo specialistų kaita yra žymi, todėl stingant 
vieningos informacijos kaupimo platformos kyla rizika, kad nauji darbuotojai nepasinaudos sukauptomis 
žiniomis ir praktika. 

Vienas iš bendradarbiavimo lygį apsprendžiančių parametrų yra bendrų veiklų vykdymas. Bendrų veiklų 
vykdymo poreikis ypač matomas šiame programavimo etape, kai siekiama viešinti ES paramos rezultatus. 
Įgyvendinančiosios institucijos turi projektų rezultatus, o projektų rezultatų sklaidos funkcija priskirta 
tarpinėms institucijoms, kad bendrų veiklų vykdymas būtų tikslingas. Kaip jau ir minėta, bendros veiklos 
tarp institucijų praktiškai nebuvo vykdomos nei BPD laikotarpiu, nei šiuo programavimo periodu. 

 

Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

Formalūs bendradarbiavimą skatinantys būdai: 

• priemonių dertinimo mechanizmo apibrėžimas. Siekiant optimalių sistemos rezultatų, svarbu 
nustatyti institucijų bendradarbiavimo tiek vertikaliu, tiek horizontaliu lygmeniu reikalavimus 
reglamentuojančiuose dokumentuose bei praktikoje. Ši praktika kito (nusprendus nebevykdyti 
atskirai vertikalaus derinimo, o derinant ketvirtinius planus ir juos svarstant IKG), todėl siūloma 
„įšaldyti“ nusistovėjusią praktiką apibrėžiant veiklų derinimo mechanizmą; 

• planavimo dokumentų struktūros tobulinimas. Didinti planų detalumą ir užtikrinti įvairių lygių 
planų sąsajas su sistemos strateginiais tikslais ir uždaviniais (plačiau žr. 2.2 skyrių); 

• parengti bendrai kelių institucijų vykdomų viešinimo priemonių finansavimo taisyklių tvarkos 
išaiškinimą (sudėtingos finansavimo taisyklės gali būti viena iš priežasčių, neskatinančių vykdyti 
bendrų viešinimo priemonių). 

Neformalūs bendradarbiavimą skatinantys būdai: 

• bendradarbiavimo kultūros stiprinimas (pvz., rengiant gerosios praktikos dalinimosi renginius, kai 
kiekviena iš institucijų pateiktų savo vykdytų gerosios praktikos pavyzdžių), IKG galimybių 
išnaudojimas (pvz., ypač planavimo etape, kai pristatant veiklas IKG posėdžių metu būtų galima 
įvertinti ir nustatyti galimybę vykdyti bendras veiklas), aktyvesnis institucijų atstovų dalyvavimas 
IKG veikloje; 

• patogesnės keitimosi informacija tarp sistemos dalyvių priemonės: internetinės platformos (pvz., 
vienoje vietoje kaupiama aktuali ir istorinė informacija, kuri būtų prieinama institucijų viešinimo ir 
informavimo specialistams, keičiamasi patirtimi ir žiniomis, kurios pagerintų informacijos sklaidą, 
gerosios praktikos panaudojimą). 

 

Papildomas klausimas, nenumatytas techninėje specifikacijoje: Ar institucijos pakankamai 
bendradarbiauja, dalijasi praktika ir ją panaudoja planuodamos ir įgyvendindamos viešinimo 
veiklas? 

Atsakymas: Bendradarbiavimui užtikrinti yra sukurta IKG, tačiau nustatytas realaus konkrečių 
veiklų derinimo ir bendrų veiklų trūkumas. Nustatytas tokio proceso reglamentavimo 
trūkumas, apibrėžiant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos principus, komunikacijos 
kanalus. Taip pat stiprintina bendradarbiavimo, gerosios praktikos sklaidos kultūra. 

Atsižvelgiant į faktus, kad yra didelė informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistemos 
narių kaita, o informacija yra dalinamasi el. paštu, iškyla rizika, kad naujai prie sistemos 
prisijungę asmenys neturės galimybių pasinaudoti sukauptomis žiniomis.  
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1.3 Žmogiškieji ištekliai ir jų gebėjimai 
 

Su žmogiškaisiais ištekliais ir jų gebėjimais susiję optimalūs indikatoriai 

• Adekvati specializacija – darbuotojai specializuojasi konkrečių funkcijų vykdyme; 

• Adekvati kompetencija – darbuotojai turi turėti atitinkamą apibrėžtų užduočių vykdymo 
kompetenciją. Šiuo atveju svarbiausios yra viešųjų ryšių kompetencijos, žinios apie ES viešinimo 
reikalavimus, viešinimo ir projektų valdymo specifikos suvokimas; 

• Resursų pakankamumas – skiriami žmogiškieji resursai yra adekvatūs skiriamoms užduotims; 

• Priemonės ir metodai – darbuotojams turi būti prieinamos tinkamos priemonės funkcijoms 
įgyvendinti ir žinomi jų atlikimo metodai. 

Informavimas apie ES paramą ir jos viešinimas yra daugiau nei komunikacijos, marketingo, viešųjų ryšių 
teorijų taikymas – tai yra kompleksiškesnis procesas, pasižymintis specifinėmis savybėmis ir apimantis 
informavimą, reklamą ir viešuosius ryšius. Todėl tinkamam proceso įgyvendinimui yra reikalingos 
specifinės ES paramos administravimo, politikos ir kt. žinios. Už informavimą ir viešinimą atsakingi 
specialistai dažnai neturi išsilavinimo komunikacijos, marketingo ar viešųjų ryšių srityse. Kai kuriuose 
šaltiniuose šis fenomenas įvardijamas kaip Europromo (angl. European promotion activities), 
reikalaujantis specifinių žinių ir gebėjimų, apimančių komunikacijos teorijas ir ES paramos procedūras, 
komunikacijos žinutes, kt. Todėl svarbu įvertinti, ar institucijų žmogiškieji išteklių gebėjimai apima šias 
dvi kompetencijas ir yra pakankami vykdyti efektyvias viešinimo veiklas.  

Tarpinėse institucijose šios kompetencijos yra padalintos tarp kelių asmenų (ES paramos administravimo 
reikalavimų kompetencijos yra padengiamos atitinkamų ES paramos padalinių specialistų, o viešųjų ryšių 
– komunikacijos / viešųjų ryšių ir pan. padalinių specialistų), o įgyvendinančiosiose institucijose šios 
kompetencijos yra koncentruotos viename padalinyje, atsakingame už komunikaciją. Taigi, į ES paramos 
viešinimo ir informavimo procesus yra įtraukiami ir komunikacijos/viešųjų ryšių specialistai. 

Daugelio institucijų procedūros taip pat numato, kad tarpinių institucijų rengiami planavimo dokumentai 
yra derinami su viešųjų ryšių / komunikacijos skyriais. Taip pat daugelis institucijų numato viešųjų ryšių 
skyrių įsitraukimą įgyvendinant priemones (ypač bendraujant su žiniasklaida ir vykdant viešinimą, 
rengiant planavimo dokumentus), o ES paramos administravimo departamentams priskirtas 
informavimo veiklų įgyvendinimo vaidmuo (informacijos pateikimas internete, renginių organizavimas), 
techninis administravimas. Daugelis institucijų procedūrų vadovuose numato informavimo ir viešinimo 
planavimo dokumentų suderinimą su institucijos vadovybe (kancleris, viceministras, ministro patarėjas, 
kt.). Atsižvelgiant į šiuos faktorius, vertinant visos sistemos mastu, atsakomybės yra tinkamai 
paskirstytos, kadangi yra derinamos kelios kompetencijos (ES paramos reikalavimų užtikrinimas ir 
komunikacijos/viešųjų ryšių sritis), dokumentai derinami su vadovybe. 

3 lentelė. Atsakomybių pasidalijimas tarpinėse institucijose 

 Ar numatytas bendradarbiavimas / 
derinimas su viešųjų ryšių skyriumi? 

Ar numatytas suderinimas su vadovybe? 

VRM* Taip  
Už informacinių renginių ir kitų informavimo 
priemonių vykdymą atsakingas regioninės politikos 
departamentas, kuris, vykdydamas priemones, 
bendradarbiauja su ryšių su visuomene skyriumi.   

Taip 
Sudaryta darbo grupė ministerijos vykdomam 
informavimo ir viešinimo projektui įgyvendinti, į kurią 
be kitų narių taip pat įeina ministro patarėjas (projekto 
vadovė) ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja. 

ŪM Taip 
FM pateikiama informacija ir metinis informavimo 
ir viešinimo planas turi būti suderintas su ūkio 
viceministru, departamento direktoriumi, ES 
struktūrinės paramos valdymo skyrių vedėjais bei 
viešųjų ryšių ir protokolo skyriumi. Įgyvendinime 
dalyvauja ES struktūrinės paramos valdymo skyrių ir 
viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus darbuotojai. 

Taip 
Metinis institucijos informavimo ir viešinimo planas 
tvirtinamas ministerijos kanclerio.  

SM Taip 
Už informavimo ir viešinimo veiklą atsakingas 

Taip 
Metinis institucijos informavimo ir viešinimo planas 
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 Ar numatytas bendradarbiavimas / 
derinimas su viešųjų ryšių skyriumi? 

Ar numatytas suderinimas su vadovybe? 

komunikacijos skyrius, pagal kompetenciją 
dalyvauja ES paramos koordinavimo skyrius.  

teikiamas komunikacijos skyrius suderinti ir teikiamas 
ministerijos viceministrui pasirašyti (prireikus 
kancleriui).   

SAM Taip 
Tiesiogiai dalyvauja ryšių su visuomene skyrius ir ES 
paramos skyrius. Ryšių su visuomene skyrius atsako 
už viešinimo priemonių planavimą, organizavimą, 
koordinavimą. ES paramos skyrius atsako už 
informacijos, būtinos viešinimui pateikimą, 
viešinimo priemonių suderinamumą su ES parama 
ir už ES paramos viešinimo ženklo naudojimą.  
 

Iš dalies 
Buvo numatytas informavimo ir viešinimo 
koordinavimas ir derinimas su ministro patarėju, kuris 
yra atsakingas už ryšius su visuomene, tačiau 
paskutinėje procedūrų vadovo redakcijoje šis derinimas 
panaikintas. Tiesioginė atsakomybė numatyta ryšių su 
visuomene skyriui ir ES paramos skyriui  

SADM Taip 
Už informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos 
viešinimo veiklą ministerijoje atsakingas ES 
paramos politikos skyrius. Pagal kompetenciją 
informuojant apie ES struktūrinę paramą ir ją 
viešinant dalyvauja ryšių su visuomene skyrius. ES 
paramos politikos skyriaus darbuotojas, atsakingas 
už informavimo ir viešinimo organizavimą. 
Informacija dėl metinio informavimo plano 
suderinama su ryšių su visuomene skyriumi 

Procedūrų vadove nenumatytas 
Numatytas derinimas su ryšių su visuomene skyriumi, 
su vadovybe derinimas nenumatytas. 

SMM Taip 
Numatytas bendradarbiavimas teikiant informaciją 
žiniasklaidai. Informaciją žiniasklaidai teikia už 
viešinimą atsakingas ES paramos koordinavimo 
departamento darbuotojas. Teikdamas informaciją 
žiniasklaidai už viešinimą atsakingas darbuotojas 
bendradarbiauja su ministerijos komunikacijos. 
Procedūrų vadove nėra išskirtos atsakomybės už 
metinio plano sudarymą ir derinimą, naudojama 
sąvoka „ministerija“.  

Nėra duomenų 
Procedūrų vadove nenumatytos atsakomybės 
planavimo procese, naudojama sąvoka „ministerija“.  
 

AM Taip 
Į informavimo ir viešinimo veiklas įtraukiamas ir 
visuomenės informavimo ir švietimo skyrius. Taip 
pat planas derinamas su informavimo ir švietimo 
skyriumi. Planą rengia ES paramos administravimo 
skyrius ir suderina su visuomenės informavimo ir 
švietimo skyriumi.  

Taip  
Suderinti pasiūlymai dėl metinio informavimo ir 
viešinimo priemonių plano sudarymo kartu su rašto 
vadovaujančiajai institucijai projektu teikiami pasirašyti 
viceministrui 

IVPK Institucija neturi viešųjų ryšių skyriaus 
Institucija neturi viešųjų ryšių skyriaus. 
Už informavimą ir viešinimą atsakingi struktūrinių 
fondų administravimo skyriaus darbuotojai. 

Taip 
Numatytas suderinimas su ES paramos struktūrinių 
fondų administravimo skyriaus ir planavimo ir 
stebėsenos skyrių vadovais. Darbo tvarka suderintas 
planas teikiamas vadovams.  
 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal institucijų procedūrų vadovus 

Kaip jau buvo minėta, daugelis institucijų numato informavimo ir viešinimo planavimo dokumentų 
derinimą, viešinimo priemonių derinimą su viešųjų ryšių skyriais. Žemiau pateikta lentelė iliustruoja 
viešųjų ryšių skyrių ir ES paramos administravimo skyrių darbuotojų išsilavinimą ir vidutinę darbo patirtį 
metais atitinkamoje srityje. Buvo renkama informacija tik apie tuos asmenis, kurie institucijose viešinimo 
ir informavimo veikloms skiria daugiau nei 10 proc. savo darbo laiko).  
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4 lentelė. Viešinimo ir informavimo sistemoje dirbančių asmenų išsilavinimo ir darbo 
trukmės apibendrinimas 

Sritys Išsilavinimas Vidutinė 
darbo trukmė 
srityje 

Viešųjų ryšių sritis (ryšių 
su visuomene / 
komunikacijos skyriai) 
(press officer funkcijos) 

Komunikacijos daktaras  

Komunikacijos / Komunikacijos mokslų / Ryšių su visuomene / 
Komunikacijos ir informacijos  magistras 

Lietuvių kalbos ir literatūros bakalauras 

Kalbotyros magistras 

Filologijos magistras / bakalauras 

Viešojo administravimo magistras 

Politikos mokslų magistras 

Edukologijos magistras / bakalauras 

Inžinierinis magistras 

(Taikomosios) matematikos magistras / bakalauras 

Psichologijos bakalauras 

Semiotikos magistras 

Sociologijos magistras 

Sociologijos bakalauras 

Vadybos ir verslo administravimo magistras 

5,5 metų  

ES paramos viešinimo 
reikalavimų sritis (ES 
paramos administravimo 
departamentai / 
skyriai)(communication 
officer funkcijos) 

Komunikacijos mokslų / Viešųjų ryšių magistras 

Viešojo administravimo magistras 

Verslo vadybos ir viešojo administravimo magistras 

Kalbotyros magistras 

Filologijos magistras / bakalauras 

Ekonomikos magistras / bakalauras  

Politikos mokslų / Politologijos magistras 

Biomechanikos magistras 

Edukologijos bakalauras 

Inžinierinis magistras 

Psichologijos bakalauras  

Sociologijos magistras / bakalauras 

Teisės magistras / bakalauras 

Verslo administravimo bakalauras 

4,2 metų 

Šaltinis: sudaryta PwC pagal institucijų pateiktą statistinę personalo informaciją 

Iš vienos pusės, išsilavinimas yra ganėtinai skirtingas, už komunikaciją atsakingų darbuotojų tik keletas 
yra įgiję išsilavinimą komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje, tačiau iš kitos pusės, vidutinės darbo trukmės 
rodikliai (tiek pagal ES paramos viešinimo reikalavimų kompetencijas, tiek pagal viešųjų ryšių 
kompetencijas) leidžia teigti, kad nurodytose srityse yra sukauptos vertingos praktinio taikymo žinios.  

Šiuo atveju taip pat svarbus ir kitas aspektas – atsižvelgiant į skirtingą funkcijas vykdančių asmenų 
išsilavinimą, svarbu yra sugebėti išnaudoti sinerginį IKG poveikį. Labiau patyrę sistemos dalyviai galėtų 
pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi su kitais, mažiau patyrusiais kolegomis iš kitų institucijų, taip 
siekiant užtikrinti bendrų sistemos tikslų pasiekimą (pvz., priklausomai nuo suderinto IKG formato, 
analizuojant galimybes vykdyti bendras veiklas horizontaliu lygmeniu, svarstant kitų institucijų 
planuojamas veiklas IKG, institucijos galėtų teikti pasiūlymus vienos kitoms apie taikytas / matytas 
praktikoje pritaikytas (pvz., kitose šalyse) labiau netradicines priemones). 
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Tačiau būtina įvertinti ir susijusių šalių grupės diskusijoje suformuluotą poziciją, kad egzistuoja 
žmogiškasis faktorius – dėl didelės grupės narių kaitos sunku sukurti veikiantį IKG bendradarbiavimo 
tinklą. Atlikus IKG sąrašų (pirmasis LR finansų ministro įsakymu patvirtintas 2008 m. pradžioje, antrasis 
– 2011 m. pabaigoje) palyginimą, nustatyta, kad nuo 2008 m. IKG sudėtyje liko tik du tie patys nariai. 
Atsižvelgiant į tai, kad į IKG sudėtį įeina pagrindines viešinimo funkcijas institucijose atliekantys 
asmenys, galima daryti išvadą, kad ir visoje informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistemoje yra 
didelė darbuotojų kaita. Todėl grįžtama prie ankstesnės išvados, kad dalijimosi gerąja praktika kultūros 
kūrimas ir gerosios praktikos duomenų bazės kūrimas yra stiprintinos sritys. 

Be kompetencijų taip pat svarbus ir išteklių pakankamumo aspektas. Atliekant analizę žmogiškųjų 
resursų trūkumo nustatyta nebuvo. Atlikus kiekybinę personalo, vykdančio su viešinimu ir informavimu 
susijusias funkcijas, analizę nustatyta, kad vidutiniškai viešinimo ir informavimo veikloms vykdyti 
institucijose yra skiriama 1,3 etato ir tai atlieka vidutiniškai 3 žmonės. Tipiškai, tarpinėse institucijose, 
kuriose yra didesnis administracinis mechanizmas, tam yra skiriama daugiau žmonių – vidutiniškai 5 
žmonės ir 2 etatai (be VRM, kuriems pagal Informavimo planą yra specifiškai pavestos regionų projektų 
informavimo ir viešinimo funkcijos, atitinkamai yra 4 žmonės ir 1,4 etato), o įgyvendinančiosiose 
institucijose – mažiau: vidutiniškai 2 žmonės ir 1,2 etato. Tai galima paaiškinti ir pagal priskirtas 
vykdytinas funkcijas: tarpinės institucijos vykdo mažiau apibrėžtas viešinimo ir informavimo veiklas 
(pvz., eigos ir rezultatų viešinimas – norint patraukti dėmesį, reikia kiekvieną kartą sugalvoti įdomų 
pateikimo būdą). Visgi, atkreiptinas dėmesys, kad kuo daugiau asmenų yra įtraukti į veiklų vykdymą, tuo 
sudėtingesnis yra derinimo mechanizmas ir tuo ilgiau užtrunka veiklų įgyvendinimas, todėl siektinas 
rezultatas turėtų užtikrinti mažiausią įmanomą veiksmų įgyvendinimo grandinę. 

 

Papildomas išteklių pakankamumo vertinimui tinkamas rodiklis – vieno etato administruojamų lėšų 
dydis. Atlikus skaičiavimus, kiek viešinimui ir informavimui skirtų lėšų administruoja vienas su viešinimo 
ir informavimo funkcijomis susijęs etatas skirtingose institucijose (5 lentelė), nustatyta, kad vieno etato 
administruojamos lėšos (vertinamos per 2011 m. informavimui ir viešinimui išmokėtos lėšos pagal 
projektus) institucijose labai skiriasi – svyruoja nuo 16.424 Lt iki 377.918 Lt (neatsižvelgiant į FM 
administruojamas lėšas, kur vienas etatas administruoja daugiau nei 1 mln. Lt). 

 

Gerosios praktikos pavyzdys. Įgyvendinančiosiose institucijose viešinimo ir informavimo 
veiklas atlieka vidutiniškai 2 darbuotojai, dėl ko pats procedūrų įgyvendinimas yra paprastesnis 
ir ne toks komplikuotas kaip tarpinėse institucijose, kur šias veiklas vykdo vidutiniškai 5 
darbuotojai.  

Gerosios praktikos pavyzdys. ESFA yra nusistovėjusi neformali praktika, kai į 
komandiruotes vykstantys darbuotojai pastebėję gerosios praktikos viešinimo priemonių 
pavyzdžių, informaciją apie juos pateikia Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei, 
kurie įvertina galimybę juos pritaikyti Lietuvoje. 
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5 lentelė. Per 2011 m. išmokėtos ir vieno etato administruojamos viešinimo ir informavimo 
lėšos pagal institucijas 

Institucijos Išmokėtos viešinimo ir 
informavimo lėšos per 2011 m. (Lt) 

Vieno etato, susijusio su viešinimo 
ir informavimo funkcijomis, 

administruojamos viešinimui ir 
informavimui skirtos lėšos (Lt) 

FM 5.817.049 1.087.298 

Tarpinės institucijos 

ŪM 27.100 16.424 

ŠMM 680.252 377.918 

VRM 371.797 69.494 

AM 463.780 331.271 

SM 293.261 102.538 

SADM 354.745 358.328 

SAM 123.517 205.862 

IVPK 319.341 336.148 

Įgyvendinančiosios institucijos 

ESFA 217.722 94.662 

LVPA 178.785 178.785 

CPVA 324.906 duomenų nepateikė 

APVA 65.695 50.534 

TID 99.761 142.516 

LMT 23.794 22.661 

Šaltinis: sudaryta PwC pagal CPVA pateiktą informaciją apie išmokėtas lėšas institucijoms bei institucijų pateiktą statistinę 

personalo informaciją 

Analizuojant atskirai tarpines ir įgyvendinančiąsias institucijas, galima daryti išvadą, kad vidutiniškai 
įgyvendinančiosios institucijos per 2011 m. vidutiniškai gavo beveik 3 kartus mažiau lėšų informavimui ir 
viešinimui, tačiau būtent įgyvendinančiosiose institucijose vieno etato administruojamos lėšos yra du 
kartus mažesnės negu tarpinėse (atitinkamai tarpinėse ir įgyvendinančiosiose institucijose vieno etato 
administruojamų lėšų vidurkis yra 224.748 Lt ir 97.832 Lt). Šiam rodikliui didžiausią įtaką daro LMT, kur 
vienas etatas administruoja tik daugiau nei 20 proc. vidutinių lėšų sumos. Tarpinių institucijų grupėje 
atkreiptinas dėmesys į ŪM ir VRM, kur vienas etatas administruoja atitinkamai 7 proc. ir 31 proc. 
vidutinių lėšų sumos. Remiantis šiais vidinio sugretinimo (angl. benchmarking) duomenimis, 
rekomenduotina įvertinti atskirose institucijose su viešinimo ir informavimu susijusias funkcijas ir, pagal 
poreikį, atlikti funkcijų perskirstymą. 

Įvertinus žymius darbuotojų kaitos rodiklius (IKG narių kaita) darytina išvada, kad svarbu darbuotojams 
suteikti priemones ir metodus, nustatančius, kaip jie turėtų dirbti. Institucijų procedūrų vadovuose yra 
gana detaliai apibrėžtas viešinimo ir informavimo veiklų planavimo ir vykdymo procesas (daugiau žr. 1.4. 
skryrių). Kita priemonė – metodiniai išaiškinimai tam tikrais klausimais. Apibendrinus interviu 
respondentų nuomones, per laikotarpį buvo tik keletas sričių, kurioms reikėjo išaiškinimo, tai: 

• viešinimo ženklo naudojimas; 

• kaip turėtų būti finansuojamos viešinimo priemonės, kai jas įgyvendina kelios institucijos; 

• viešieji „kūrybiniai“ pirkimai. 
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Šie klausimai yra sprendžiami (FM atsakomybės sritis), o institucijos nenurodė poreikio papildomiems 
metodiniams dokumentams ar reglamentuojančioms procedūroms. Tačiau įvertinus institucijų rengiamus 
planus matomas poreikis standartizuoti jų formą ir pildymo praktiką, todėl siekdama unifikuoti praktiką 
ir tobulinant planavimo dokumentų kokybę galėtų būti parengta ir plano pildymo instrukcija (kokiu 
detalumu turi būti pildoma viena ar kita grafa, rekomendacijos dėl tikslinių grupių skaidymo, siekiamų 
rezultatų matavimo rodiklių nustatymo).  

  

Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

• atsižvelgiant į labai skirtingą už viešinimo ir informavimo funkciją atsakingų asmenų išsilavinimą ir 
didelę darbuotojų kaitą, būtina užtikrinti sistemos mastu gerosios praktikos sklaidą, sisteminti 
gerąją praktiką ir užtikrinti jos išlikimą bei panaudojimą; 

• atsižvelgiant į didelę darbuotojų kaitą, yra labai svarbu užtikrinti „institucinę atmintį“, kad būtų 
užtikrintas stabilus sistemos rezultatas. Vienas iš pagrindinių stabilizavimo įrankių – atitinkamas 
procesų reglamentavimas (žr. 1.4. skyrių žemiau); 

• atsižvelgiant į tai, kad žmogiškųjų išteklių kiekybinė analizė parodė pakankamai netolygų vidutinį 
administruojamų informavimo ir viešinimo lėšų dydį, rekomenduotina atlikti detalesnę už 
viešinimą ir informavimą atsakingų asmenų funkcijų analizę.  
 

Klausimai: Kiek atsakingų institucijų žmogiškieji ištekliai ir jų gebėjimai yra tinkami ir 
pakankami informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklų efektyviam 
vykdymui? 

Atsakymas: Atsakingų institucijų žmogiškieji ištekliai ir jų gebėjimai yra tinkami ir pakankami,  
kadangi visose institucijose yra padengiamos dviejų rūšių kompetencijos – viešųjų ryšių ir ES 
paramos viešinimo reikalavimų, tačiau vertinant darbuotojų kompetenciją, tik keletas yra įgiję 
išsilavinimą komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje, todėl matomas specializacijos trūkumas šioje 
srityje. Be to, IKG narių sudėtis rodo gana didelę darbuotojų kaitą, todėl sunku kaupti 
institucinę kompetenciją šioje srityje. Dėl to svarbu darbuotojams suteikti priemones ir 
metodus, nustatančius, kaip jie turėtų dirbti. Viena iš priemonių – procedūrų reglamentavimas. 
Atsižvelgiant į tai, kad  informavimas ir viešinimas yra pakankamai kūrybiška sritis, labai didelis 
priemonių ar metodų reglamentavimas nėra pageidaujamas, tačiau pagrindiniai informavimo ir 
viešinimo veiklų vykdymo taškai turėtų būti reglamentuoti procedūrų vadovuose, (žr. 1.4. 
skyrių). Taip pat svarbu užtikrinti gerosios praktikos sklaidą ir gerosios praktikos pavyzdžių 
sisteminimą, kad nauji dalyviai galėtų susipažinti su pavyzdžiais ir taikyti juos savo veikloje. 

Dalyviai nurodė, kad metodinių išaiškinimų pakanka, o iškilus tam tikriems neaiškumams (pvz. 
dėl viešinimo ženklo naudojimo, priemonių finansavimo tinkamumo) jie komunikuojami, o 
klausimai yra sprendžiami. Kaip papildomas dokumentas, kuris galėtų padėti pagerinti 
planavimo dokumentų kokybę bei unifikuoti planų rengimo praktiką galėtų būti plano pildymo 
instrukcija / pasiūlymai kokiu detalumu, principais turi būti pildomos tam tikros plano grafos. 
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1.4 Procedūrų tinkamumas ir pakankamumas 
 

Optimalaus reglamentavimo indikatoriai 

• Reglamentuojančiuose dokumentuose būtų apibrėžti kritiniai reikalavimai, kritiniai „taškai“, kurių 
neįvykdymas kelia reikšmingą riziką galutiniam proceso rezultatui; 

• Procedūros turi būti aktualios – pasikeitus aplinkybėms procedūros turi būti atnaujinamos; 

• Procedūros turi būti įgyvendinamos tinkamai – tai yra procesai turi vykti taip, kaip aprašyta. 

Visos institucijos turi pasirengusios procedūrų vadovus, kuriuose dažniausiai atskiri struktūriniai 
padaliniai yra paskiriami viešinimo ir informavimo veiksmų reglamentavimui (išskirtina TID – viešinimo 
veiksmai yra reglamentuoti atskirais punktais kituose skyriuose), tačiau labai skiriasi reglamentavimo 
lygis. Viešinimo veiklų reglamentavimas skirstytinas į tris pagrindinius etapus: planavimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė / tobulinimas. Remiantis atlikta institucijų pateiktų procedūrų vadovų analize, 
mažiausiai reglamentuotas etapas – kontrolė ir tobulinimas (6 lentelė). Daugelis institucijų yra nusimatę 
ataskaitų rengimo procedūras atsiskaitant už pasiektus rezultatus (t. y. metinės veiksmų programų 
įgyvendinimo ataskaitos, galutinės ataskaitos), tačiau nėra apibrėžti informavimo ir viešinimo priemonių 
efektyvumo matavimo principai bei procesas, t. y. kaip yra vertinama, ar pasiteisina informavimo / 
viešinimo priemonės, ar jos yra efektyvios. Dėl šių priežasčių lentelėje šis etapas žymimas kaip 
nereglamentuotas. 

6 lentelė. „Kritinių taškų“ reglamentavimas institucijų procedūrų vadovuose 
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pasiekti rezultatai 

visos sistemos 
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FM vykdomų 
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Identifikuoti 
veiksmai, tačiau 

nėra aiškiai 
apibrėžtos 

atsakomybės 
(vartojamas 

terminas 
„Ministerija“ 

 

                                                             

5 Vertinimo aspektai: 
 

 - nereglamentuota; 
 

 - reglamentuota iš dalies; 
 

- reglamentuota 
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal institucijų procedūrų vadovų informaciją 

Bendrai vertinant visų institucijų procedūrų vadovus, galima nustatyti tendenciją, kad institucijos labai 
detaliai apibūdina pagrindinių viešinimo ir informavimo veiksmų (informacijos teikimas, renginių 
organizavimas ir dalyvavimas juose ir pan.) įgyvendinimą, taip pat nustatytos planavimo, planų keitimo 
procedūros ir atsakomybės. Pačios procedūros yra gana aiškios, pakankamai aktualios (su retomis išimtimis, 
kai, pvz., nebederinami veiksmai tarp AM ir APVA, tačiau abiejų procedūrų vadovuose tai yra numatyta). 
Vertinant funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymą institucijose, daugelio tarpinių institucijų procedūrų 
vadovuose numatytos atsakomybės viešųjų ryšių / komunikacijos skyriams įgyvendinant ir planuojant 
veiklas. Taigi procedūros numato dviejų kompetencijų (ES paramos administravimo ir viešųjų ryšių) 
įtraukimą. Agentūrose šios kompetencijos taip pat įtrauktos, nes už informavimą atsakingi komunikacijos 
skyriai. Taip pat procedūros numato, kad daugeliu atvejų tarpinėse institucijose informavimo ir viešinimo 
priemonės planavimo etapu yra derinamos su aukštesnio lygmens sprendimų priėmėjais (kancleris, 
viceministras, ministro patarėjas). Apibendrinus, procedūros yra aprašytos detaliai ir aiškiai, detaliai 
aprašyti planavimo ir priemonių įgyvendinimo procesai. Mažiau reglamentuoti yra šie etapai:  

• ketvirtinių viešinimo ir informavimo planų rengimas, derinimas (procedūra nenumatyta procedūrų 
vadovuose, nors vyksta praktikoje); 

• VRM ir SADM nenumatytos planų rengimo ir derinimo procedūros; 
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• visas kontrolės ir tobulinimo etapas. Procedūrų vadovuose yra aprašyta atsiskaitymo už rezultatus 
procedūra teikiant informaciją, reikalingą metinėms ir ketvirtinėms veiksmų programų įgyvendinimo 
ataskaitoms parengti. Visgi nėra nurodyti suplanuotų ir įgyvendintų priemonių efektyvumo vertinimo 
principai ir procesas. 

Interviu metu kalbinti viešinimo specialistai beveik vieningai teigė, kad viešinimas ir informavimas yra 
kūrybiškumo reikalaujanti sritis, todėl didelis jos reglamentavimas tik apsunkintų funkcijų įgyvendinimą. 
Visgi, aukščiau apibrėžtų „kritinių taškų“ aiškus reglamentavimas leistų labiau stabilizuoti sistemą ir 
efektyviau panaudoti informavimui ir viešinimui skirtas lėšas, ypač stiprinant kontrolės ir tobulinimo sritis, 
kai būtų ne tik kontroliuojama, ar metiniuose / ketvirtiniuose planuose suplanuotos viešinimo ir 
informavimo priemonės yra įgyvendintos, tačiau ir ar jos leido pasiekti institucijos / sistemos viešinimo ir 
informavimo tikslus. 

Su aukščiau minėtu klausimu sietinas ir Informavimo plane apibrėžtas metinio informavimo ir viešinimo 
priemonių plano formos tobulinimas. IKG posėdžio stebėjimo metu nustatyta, kad analizuojant 
planuojamą metinį planą tik labai neapibrėžtai yra diskutuojama, kaip konkrečios numatytos priemonės 
prisidės prie metinių uždavinių ir rezultatų įgyvendinimo. Siūlytina bendro metinio plano analizės etape 
identifikuoti, kaip konkrečios priemonės prisidės prie siekiamų rezultatų, kokios yra priemonių tematinės 
kryptys. Tokia analizė leistų ne tik identifikuoti reikalingas papildomas priemones, tačiau ir nustatyti 
galimas bendras tarp institucijų vykdytinas veiklas, kurios greičiau ir efektyviau leistų pasiekti plane 
numatytų vertinimo kriterijų.  

Be „kritinių taškų“ reglamentavimo, taip pat svarbu apibrėžti principus, kaip yra sprendžiami specifiniai 
klausimai. Apibendrinus per interviu išsakytas respondentų nuomones, išaiškėjo, jog per laikotarpį buvo 
keletas sričių, kurioms reikėjo išaiškinimo, tai: 

• viešinimo ženklo naudojimas; 

• kaip turėtų būti finansuojamos veiklos, kai jas organizuoja kelios institucijos; 

• viešieji „kūrybiniai“ pirkimai. 

Tokių klausimų sprendimas vieningai suprantamas kaip priklausantis vadovaujančiosios institucijos 
kompetencijos sričiai (tai atitinka ir Informavimo plano nuostatas, kurios teigia, kad viena iš FM 
atsakomybės sričių yra „su įgyvendinamomis viešinimo ir informavimo priemonėmis susijusių 
reikalavimų nustatymas ir išaiškinimas įgyvendinančiosioms, tarpinėms institucijoms ir projektų 
vykdytojams, reikiamos metodinės medžiagos parengimas“). Jų sprendimo algoritmas nėra aiškiai 
apibrėžtas, tačiau daugiau mažiau vienodai suprantamas visų sistemos dalyvių: pradžioje rašomi 
neformalūs užklausimai FM, pagal poreikį jie plačiau panagrinėjami IKG posėdyje, pagal poreikį FM 
kreipiasi į ES atitinkamas struktūras, jeigu klausimo nepavyksta išspręsti šalyje, ir pateikia klausimo 
išaiškinimą visiems dalyviams.  

 

Šioje loginėje grandinėje identifikuotas vienas pagrindinis probleminis aspektas: rezultatų išliekamumas 
ir tolimesnis panaudojamas. Šiuo metu visi sprendžiamų klausimų rezultatai yra pasidalinami laiškais el. 
paštu tarp IKG narių ir dėl šios priežasties, dažnai besikeičiant IKG sudėčiai, yra sudėtinga išlaikyti šią 
„institucinę atmintį“. Dėl šios priežasties siūlytina apibrėžti principus, kaip tokie sprendimai turėtų būti 
prieinami naujai į viešinimo ir informavimo sistemą ateinantiems asmenims, nebūtinai neaiškias srities 
reglamentuojant atskirais metodiniais dokumentais (tvarkomis, gairėmis ir pan.). 

 

Gerosios praktikos pavyzdys. Aiškiai apibrėžta ir visų vienodai suprantama FM, kaip 
koordinuojančiosios institucijos, atsakomybė už neaiškių informavimo ir viešinimo klausimų 
sprendimą ir vieningo atsakymo pateikimą (srities reglamentavimą) visoms sistemos 
institucijoms (pvz., viešinimo ženklo naudojimo klausimas).  
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Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

• procedūrų vadovų kontrolės ir tobulinimo etapo reglamentavimo stiprinimas, numatant, kaip 
kiekviena iš institucijų kontroliuoja savo informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimą, jas vertina 
ir stebi kaip vertinimo rezultatai atsispindi kitų metų planuose; 

• atsižvelgiant į tai, kad ketvirtiniai planai yra rengiami visų institucijų, siūlytina IKG darbo 
reglamente arba Informavimo plane reglamentuoti ketvirtinių planų rengimo, derinimo procedūrą 
bei atitinkamomis nuostatomis papildyti visų institucijų procedūrų vadovus; 

• svarbu pateikti išaiškinimus dėl specifinių klausimų, kurie yra aktualūs visiems sistemos dalyviams 
(vertinimo metu nustatytos sritys: bendrai kelių institucijų įgyvendinamų priemonių finansavimas; 
viešieji „kūrybiniai“ pirkimai); 

• būtina užtikrinti, kad neaiškių sričių (pvz., viešinimo ženklo naudojimas) išaiškinimo rezultatai 
būtų prieinami ir naujai prie viešinimo ir informavimo sistemos prisijungiantiems nariams – 
naudoti pažangius vidinės komunikacijos įrankius. 

 

1.5 Projektų priežiūros tinkamumas ir pakankamumas 
 

Optimalios projektų priežiūros indikatoriai 

• Reglamentuoti „kritiniai“ kontrolės taškai (išskirtini prevenciniai (pvz., ar veiksmai yra tinkamai 
suplanuoti) ir priežiūros (pvz., ar vykdant viešinimo veiklas yra tinkamai laikomasi reikalavimų) 
veiksmai). Procese yra aiškiai apibrėžtos atsakomybės;  

• Viešinimo veiklų reikalavimai yra aiškūs projektų vykdytojams – parengtos projektų vykdytojų 
poreikius atitinkančios metodinės priemonės, vykdomas komunikavimas, bendradarbiavimas, 
konsultavimas. 

 

Projektų vykdytojų priežiūros procese reglamentuotini keli pagrindiniai taškai: 

• paraiškos vertinimo etape – paraiškų pateikėjų suplanuotų viešinimo veiksmų vertinimas; 

• įvykdytų viešinimo veiksmų vertinimas – tikrinimas patikrų vietose metu bei tikrinimas gavus 
mokėjimo prašymus. 

Paraiškų vertinimo etape viešinimo veiksmai institucijose dažniausiai yra tikrinami tais atvejais, jeigu tai 
numatyta tinkamumo finansuoti metodikose, patvirtintose kartu su finansavimo sąlygų aprašais, kadangi 
dažniausiai procedūrų vadovuose yra numatyta tik tų klausimų perkėlimas į patikrų lapus. Tokia praktika 
sukelia riziką, kad viename iš svarbiausių etapų bus tinkamai neįvertintos pasirinktos viešinimo 
priemonės, jeigu jos nėra numatytos kaip tinkamos finansuoti. Remiantis rekomendacijomis dėl projektų 

Klausimai: Ar informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo administravimo 
procedūros yra tinkamai ir pakankamai reglamentuotos tiek nacionaliniame, tiek ir atskirų 
institucijų lygmenyje? Kokių procedūrų ar metodinių dokumentų dar trūksta šioje srityje? 

Atsakymas: Procedūros dažniausiai labai išsamiai reglamentuoja planavimo (išskyrus 
ketvirtinių planų rengimą) ir atskirų veiklų įgyvendinimo etapą, tačiau didžiojoje dalyje 
institucijų spraga nustatyta kontrolės ir tobulinimo etape, todėl galima daryti išvadą, kad 
procedūros nėra pakankamai reglamentuotos. 

Papildomo procesų/ procedūrų reglamentavimo nustatyta nebuvo, tačiau atkreiptinas dėmesys, 
kad vykdant veiklą iškyla klausimai (pvz., dėl viešinimo ženklo naudojimo ar bendrų veiklų 
finansavimo), kurie sprendžiami IKG posėdžiuose, FM teikiant išaiškinimus raštu ir pan. Tokių 
klausimų sprendimai (kaip neformalūs metodiniai dokumentai) turėtų būti prieinami visiems 
sistemos dalyviams, užtikrinant, kad ir naujai prie sistemos prisijungę darbuotojai iš karto 
turėtų galimybę su jais susipažinti ir taikyti kasdienėje praktikoje. 
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išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams bei rekomendacijomis  dėl projektų 
išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams, 
viešinimo eilutei priskiriamos išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti (pavyzdžiui, 
aiškinamiesiems ar informaciniams stendams, skelbimams, informavimo ir viešinimo leidiniams, 
pranešimams žiniasklaidoje, informacijai internete, lipdukams, vėliavėlėms), viešinimo renginiams 
(įskaitant viešinimo renginiams reikalingų patalpų ir įrangos nuomą), su projekto pristatymu susijusioms 
reprezentacinėms išlaidoms (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) įtraukiamos į projekto biudžetą ir 
finansuojamos pateikiant išlaidų pagrindimo įrodymus. Šioje eilutėje nurodomos informavimo ir 
viešinimo paslaugų, kurioms vykdyti samdomas paslaugų teikėjas, išlaidos. Taigi bendrąją tvarka 
vertinant išlaidų tinkamumą finansuoti yra vertinamos ir viešinimui skirtos išlaidos (kurios yra tinkamos 
finansuoti). 

Gerosios praktikos pavyzdys šiuo atveju būtų CPVA, kurios patikros lapuose yra numatytas papildomas 
klausimas (be tų, kurie yra perkeliami iš finansavimo sąlygų aprašo) dėl numatytų viešinimo priemonių 
tikslingumo, pakankamumo ar galimai perteklinių priemonių. 

 

Interviu ciklo metu taip pat nustatyta, kas paraiškos vertinimo etape taip pat yra taikomos ir neformalios 
priemonės, kai pareiškėjai turi galimybę paskambinti ir pasitarti su projektų vadovais dėl planuojamų 
viešinimo veiksmų. Minėtu CPVA atveju, numatyta galimybė vertinant paraišką kreiptis į pareiškėją su 
pasiūlymais ir rekomendacijomis, jeigu vertintojas mano, kad numatytos viešinimo priemonės yra 
nepakankamos, netikslingos ar perteklinės. 

Tokia taikoma praktika vertintina kaip vienas svarbiausių projektų priežiūros aspektų, kadangi būtent 
šiame etape yra nustatomos prielaidos tinkamam projekto viešinimui. Visgi, šiuo atveju yra svarbu 
užtikrinti paraiškų vertintojų atitinkamą kompetenciją, kad jie galėtų tinkamai įvertinti pateiktas 
paraiškas pagal priemonės specifiškumą. Paraiškų vertinimą paprastai vykdo vertintojai, kurie nėra 
viešinimo specialistai, todėl šiame etape jiems būtų reikalingos metodinės priemonės, padėsiančios 
įvertinti projektų vykdytojų suplanuotų viešinimo priemonių tikslingumą, pakankamumą, 
nepertekliškumą. Todėl būtų tikslinga parengti metodines gaires, kuriose būtų pateikta informacija, kaip 
tinkamai parinkti kryptingas viešinimo priemones, kuriomis galėtų naudotis tiek vertintojai, vertindami 
paraiškas, tiek pareiškėjai, rengdami paraiškas ir planuodami viešinimo priemones. Šios metodinės gairės 
turėtų būti orientuotos ne į techninius ES paramos viešinimo reikalavimus, o į komunikacijos / viešųjų 
ryšių metodinius pasiūlymus, kaip geriau komunikuoti norimą žinutę (t. y. kokius pasirinkti kanalus, 
priemones ir pan.) priklausomai nuo komunikacijos tikslo, projekto specifikos ir dydžio, tikslinės 
auditorijos ir pan. Pareiškėjams / projektų vykdytojams metodinės gairės leistų tinkamiau pasirinkti, o 
vertintojams / projektų vadovams efektyviau įvertinti paraiškoje numatytas viešinimo priemones. 

Analizuojant projektų vykdymo etape atliekamą priežiūrą, dokumentų analizė atskleidė, kad procedūrų 
vadovuose nėra atskirų skyrių, reglamentuojančių aukščiau nustatytus „kritinius“ taškus – viešinimo 
veiksmų priežiūra yra reglamentuojama per mokėjimų prašymų, patikrų vietose, galutinių projektų 
ataskaitų / projektų užbaigimo patikrų lapus, kuriuose įtraukiami konkretūs ir aiškūs klausimai apie 
suplanuotus / įvykdytus viešinimo veiksmus, pavyzdžiui: 

• ar parengti informaciniai stendai / nuolatiniai aiškinamieji stendai; 

• ar pagal reikalavimus yra naudojamas viešinimo ženklas; 

• ar pateikti įrodymai apie atliktas viešinimo veiklas; 

• ar atliktos visos sutartyje numatytos priemonės ir pan. 

Detalūs patikros „taškai“ pagal projekto priežiūros sritis ir institucijas yra pateikiami 7 lentelėje. 

Gerosios praktikos pavyzdys. CPVA tinkamumo finansuoti patikrų lapuose numatyta 
atskiras ir visais atvejais taikomas klausimas dėl paraiškoje numatytų viešinimo priemonių 
tikslingumo, pakankamumo ar galimai perteklinių priemonių.  
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7 lentelė. Patikros taškai skirtingose projekto priežiūros srityse 

Institucija Paraiškų etapas Mokėjimo 
prašymai 

Patikros vietoje Galutinės 
ataskaitos 

CPVA 

Įtrauktas specialus 
klausimas dėl 
viešinimo priemonių 
tikslingumo, 
pakankamumo, 
perteklingumo, 
taikomas visais 
atvejais 

Tikrinamos viešinimo 
priemonės, prašoma 
atsiųsti priemonių 
įrodymus 

Naudojama FM 
patvirtinta forma 

Vertinama, ar 
įgyvendintos visos 
sutartyje numatytos 
priemonės. Jei ne, 
vertinama, ar 
pakankamai 
įgyvendinta 

ESFA 

Tikrinama kartu su 
bendru veiklų 
efektyvumu ir 
pagrįstumu. Taip pat, 
ar numatytos 
privalomos priemonės 

Galutiniame mokėjimo 
prašyme tikrinama, ar 
viešinimo veiklos 
atitinka projekto 
finansavimo sąlygų 
aprašo sąlygas 

Naudojama FM 
patvirtinta forma kartu 
su detaliu išlaidų 
pagrindimo priedu, 
kuriame atskira dalis 
yra skirta viešinimo 
priemonėms 

- 

LVPA 

Tikrinama pagal 
projekto finansavimo 
sąlygų apraše 
numatytą metodiką 

Numatytas bendras 
klausimas dėl viešumo 
reikalavimų laikymosi 

Naudojama FM 
patvirtinta forma 

Numatytas bendras 
klausimas dėl visų 
sutartyje numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo 

APVA 

Tikrinama pagal 
projekto finansavimo 
sąlygų apraše 
numatytą metodiką 

- Naudojama FM 
patvirtinta forma 

Numatytas bendras 
klausimas dėl visų 
sutartyje numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo bei 
reikalavimas pateikti 
įgyvendintų priemonių 
įrodymus 

TID6 

Tikrinama pagal 
projekto finansavimo 
sąlygų apraše 
numatytą metodiką 

Numatytas bendras 
klausimas dėl 
visuomenės 
informavimo 

Naudojama FM 
patvirtinta forma 

- 

LMT Patikrų lapai nenaudojami dėl projektų specifikos 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis įgyvendinančiųjų institucijų pateiktais patikrų lapais 

Be lentelėje nurodytų priemonių dar yra taikoma projektų priežiūra po įgyvendinimo (ex-post), tačiau 
šioje ataskaitoje nėra numatytų kontrolinių klausimų dėl viešinimo priemonių taikymo, todėl po projekto 
užbaigimo atitiktis viešinimo reikalavimams nėra tikrinama.  

Kaip galima matyti iš tikrinimų turinio, įgyvendintos viešinimo priemonės turi atitikti formalius 
reikalavimus, tačiau turinio kokybė (ar veiklos tinkamos, efektyvios, neperteklinės, kt.) nėra tikrinama.  

Įgyvendinančiosiose institucijose projektų vadovai apie viešinimo veiksmams keliamus reikalavimus yra 
informuojami komunikacijos (viešinimo) specialistų mokymų metu arba informuojami apie pasikeitimus 
naujienlaiškiais. Atitinkamai visose įgyvendinančiosiose institucijose sudėtingesnius klausimus institucijų 
projektų vadovai derina su komunikacijos (viešinimo) specialistais. Atkreiptinas dėmesys, kad 
įgyvendinančiosiose institucijose projektų vadovai yra suskirstyti į skyrius pagal administruojamus 
projektus, todėl natūraliai kyla rizika, kad skirtingų skyrių projektų vadovai gali skirtingai interpretuoti 
skirtingų tipų projektų viešinimo veiksmus. 

                                                             
6 TID viešųjų pirkimų procedūros patikros lape numatyti klausimai dėl to, ar pirkimo dokumentuose 
nurodyta, kad projektas finansuojamas iš ES paramos lėšų ir ar naudojamas viešinimo ženklas. 
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Taip pat identifikuota projektų vykdytojų neformalaus viešinimo veiksmų susiderinimo su 
įgyvendinančiosiomis institucijomis praktika: visos agentūros neformaliai konsultuoja projektų 
vykdytojus prieš pradedant įgyvendinti viešinimo veiksmus apie jų atitikimą reikalavimams. Tokios 
praktikos teigiamai vertinamos ir pačių projektų vykdytojų: net 87 proc. (156 iš 179) internetinės 
apklausos respondentų vertinimo skalėje nuo 1 iki 5 (kur 1 – labai nepatenkintas, 5 – labai patenkintas) 
pasirinko vertinimus 4 arba 5 (2 pav.). 
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30 pav. Projektų vykdytojų įgyvendinančiųjų institucijų bendradarbiavimo vertinimas (1 – labai 

nepatenkintas; 5 – labai patenkintas) 

Šaltinis: PwC atlikta projektų vykdytojų apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

Atsižvelgiant į susiformavusią praktiką, keltinas jos reglamentavimo klausimas. Pavyzdžiui, Slovėnijoje 
projekto vykdytojas turi gauti tarpinės ir vadovaujančiosios institucijos patvirtinimą prieš pradėdamas 
vykdyti viešąjį pirkimą dėl informavimo ir viešinimo paslaugų (ši praktika yra taikoma ir Lietuvoje, jeigu 
įgyvendinančiosios institucijos taiko išankstinį pirkimo dokumentų vertinimą, tačiau jeigu viešinimo 
veiklų pirkimas atitinka mažos vertės pirkimų reikalavimus, tokia išankstinė patikra yra mažai tikėtina). 
Vertintina galimybė reglamentuoti privalomą projektų vykdytojų viešinimo veiksmų susiderinimą su 
įgyvendinančiąją institucija (pvz., parengtų aiškinamųjų stendų maketų siuntimas susiderinimui), tačiau 
šiuo etapu tai nebūtų ekonomiškai pagrįsta, kadangi projektų vykdytojų įgyvendinamų viešinimo veiklų 
išlaidos dažniausiai pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Remiantis projektų vykdytojų apklausos 
rezultatais, tik 9 proc. (16 iš 178) respondentų teigė, kad buvo situacijų, kai projektą administruojanti 
įgyvendinančioji institucija viešinimo išlaidas / priemones pripažino netinkamomis finansuoti (iš jų – 75 
proc. LVPA administruojami projektai). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tokie atvejai buvo nustatyti 
tiems projektų vykdytojams, kurie patys arba padedami išorinių konsultantų vykdo savo viešinimo 
veiklas. 

Viešinimo veiksmų susiderinimas iš dalies padeda spręsti pagrindines problemas, kurios kyla projektų 
vykdytojams. Apklausos rezultatai patvirtino susijusių šalių grupės diskusijoje suformuluotą hipotezę, kad 
projektų vykdytojams trūksta kompetencijų vykdant viešinimo veiklas (tačiau net 27 proc. respondentų 
atsakė, kad problemų, susijusių su viešinimo veiklomis, neturi). Remiantis apklausos rezultatais, 
pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria projektų vykdytojai, yra: 

 

Gerosios praktikos pavyzdys. CPVA atliko savo institucijoje skirtingų skyrių projektų 
vykdytojų taikomų viešinimo veiksmų praktikų analizę ir parengė praktines rekomendacijas 
(pvz., aiškus viešinimo veiksmų apibrėžimas sutartyse su projektų vykdytojais).  
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• projektų vykdytojams, kaip paramos gavėjams, trūksta patirties planuojant ir vykdant viešinimo 
veiklas (46 proc. respondentų); 

• projekto viešinimui užtikrinti nebuvo skirtos adekvačios lėšos (12 proc. respondentų); 

• susiduriama su problemomis, vykdant viešinimo paslaugų viešuosius pirkimus (10 proc. 
respondentų). 

Tokios pat probleminės sritys išlieka ir panagrinėjus apklausos rezultatus pagal viešinimo veiklas 
vykdančius asmenis (apklausoje pateikti variantai: pati organizacija be išorinių konsultantų / paslaugų 
tiekėjų, pati organizacija, bendradarbiaujant su išoriniais konsultantais / paslaugų tiekėjais, išorinis 
projekto administratorius, išorinis paslaugų tiekėjas (ne projekto administratorius)), išskyrus atvejus, kai 
projekto viešinimo veiklas vykdo išorinis projekto administratorius. Šiuo atveju iš pagrindinių 
probleminių sričių sąraše nebelieka atsakymo varianto dėl adekvačių lėšų neskyrimo, tačiau iškyla 
problema, kad „administruojančios įgyvendinančiosios institucijos pateikti pasiūlymai neatitiko projekto 
ir tikslinių grupių poreikių“ (21 proc. arba 3 iš 14 respondentų). Tad galima daryti išvadą, kad projektų 
administratoriai turi sukaupę didesnę patirtį ir geresnes kompetencijas viešinimo srityje, tačiau taip pat ir 
kelia didesnius reikalavimus įgyvendinančiosioms institucijoms. 

Atliekant apklausą, viena iš hipotezių buvo, jog didžiųjų miestų projektų vykdytojai susiduria su mažiau 
problemų nei vykdytojai regionuose, tačiau ši hipotezė nepasitvirtino, todėl visos projektų vykdytojų 
kompetencijų vystymu susijusios priemonės turėtų būti tolygiai paskirstomos tiek didžiųjų miestų, tiek 
kitų regionų projektų vykdytojams. 

Šios priemonės galėtų būti vystomos siejant su dažniausiai projektų vykdytojų naudojamais 
informaciniais šaltiniais. Remiantis apklausos rezultatais, projektų vykdytojai planuodami ir 
įgyvendindami viešinimo veiksmus dažniausiai (32 proc.) naudojasi ES paramą administruojančių 
institucijų parengtais metodologiniais dokumentais (gairėmis)7 (3 pav.). Visi naudojami informaciniai 
šaltiniai buvo įvertinti teigiamai. 

32%

16%

24%

19%

7%

0% naudoju ES paramą administruojančių 
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31 pav. Projektų vykdytojų dažniausiai naudojami informaciniai šaltiniai 

Šaltinis: PwC atlikta projektų vykdytojų apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

Kaip minėta, viena iš silpnųjų grandžių yra projektų vykdytojų įgyvendinamų viešinimo priemonių 
efektyvumas. Pateikiame Jungtinės Karalystės ESF finansuojamų projektų viešinimo praktikos 
pavyzdžius. Vadovaujančioji institucija Didžiosios Britanijos ir Gibraltaro ESF programai yra parengusi 

                                                             
7 Pastaba. Interviu metu nustatyta, kad įgyvendinančiosios institucijos neturi pasirengusios atskirų 
metodinių dokumentų projektų vykdytojams (pagal Informavimo planą metodinis vadovavimas 
priskiriamas FM atsakomybės sričiai), išskyrus CPVA, kuri viešinimo rekomendacijas projektų 
vykdytojams parengė tuo metu, kai dar nebuvo parengtos FM gairės. 
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viešinimo priemonių rinkinį (angl. ESF Publicity Works), kuris patalpintas ESF fondo svetainėje ir yra 
skirtas naudotis projektų vykdytojams bei ES paramą administruojančioms institucijoms. ESF paramos 
gavėjus, įskaitant ir paslaugų teikėjus ir subrangovus, prašoma susipažinti su viešinimo priemonių 
rinkiniu planuojant ir vykdant viešinimo priemones. Šiuo rinkiniu yra ne tik siekiama, kad projektas 
atitiktų viešinimo reikalavimų ir būtų išvengta netinkamų išlaidų, tačiau ir užtikrinti ESF veiklos 
viešinimo veiksmingumą.  

Tarp rekomenduojamų priemonių, kurios padėtų pasiekti šį tikslą yra sėkmės atvejo studijų 
viešinimas. Atvejo studija, papasakojanti istoriją yra puikus būdas parodyti projektą ir kaip ESF tęsi 
pažadą pakeisti žmonių gyvenimą. Siūloma naudoti konkrečius atvejus, kaip savarankišką istoriją, arba 
kaip platesnės istorijos dalį. Šios istorijos gali būti pateikiamos derinant kelis kanalus pvz., interneto 
svetainėje, el. informaciniuose biuleteniuose, bukletuose, lankstinukuose, ataskaitose. Taip pat gali būti 
kaupiamos sėkmės istorijų serijos. Didžiojoje Britanijoje projektų vykdytojai yra skatinami pateikti savo 
sėkmės istoriją į bendrą ESF sėkmės istorijų katalogą, kuris pateikiamas interneto svetainėje. 

Atvejo studijų formatas gali skirtis priklausomai nuo šaltinio, bet jų esmė yra papasakoti istoriją, kokius 
teigiamus pokyčius žmonių gyvenime įnešė ESF. Šios sėkmės istorijos gali būti parengtos 
administruojančių žmonių arba pačių projekto dalyvių. Tokios istorijos yra labai asmeniškos ir dažnai turi 
labai didelį poveikį. Siūloma pasirinkti sėkmingiausią dalyvio atvejį ir papasakoti jo sėkmės istoriją, ją 
iliustruoti nuotraukomis.  

 
32 pav. Didžiosios Britanijos ESF finansuojamų projektų viešinimo pavyzdžiai 

Šaltinis: http://www.dwp.gov.uk/esf/resources/publicity/ 

Tarp siūlomų viešinimo priemonių siūlomos šios: 

• Žiniasklaida (TV, laikraščiai, radijas). Šiuo atveju žiniasklaida daugiau suvokiama ne kaip 
užsakomoji žiniasklaida, o kaip partneris, kurį turi sudominti inicijuota žinia.   

• Naujienų istorijos ir pranešimai spaudai 

• Atvejo studijos, kurias viešina tiek projekto vykdytojas, tiek teikia ES paramą 
administruojančioms institucijoms, kurios jas publikuoja naujienlaiškiuose, bukletuose, 
žurnaluose, radijuje ar pan. Taip pat yra sukauptas ESF atvejo istorijų katalogas. 

• Siūloma kuo intensyviau naudoti socialinę mediją (facebook, Twitter,Linkedin, Flickr), nes vis 
daugiau žmonių naudojasi internetu. Tai patogus įrankis, kuris taip pat užtikrina didesnį ryšį su 
adresatu. Tai yra kanalas, daugiau orientuotas pasiekti jaunesnę, didesnio kompiuterinio 
raštingumo auditoriją. 

• Plakatai/stendai paramos gavėjams, subkontraktoriams ir darbdaviams, kurie vykdo 
mokymus/praktikas yra dalinami nemokamai.   
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Klausimai: Kaip įgyvendinančiosios institucijos atlieka projektų informavimo veiklų 
įgyvendinimo priežiūrą? Ar ji yra tinkama, pakankama ir efektyvi? Ar įgyvendinančiosios 
institucijos turi pasirengę ES struktūrinės paramos viešinimui ir informavimui skirtus 
metodinius dokumentus? Ar projektų vykdytojams jie yra tinkamai pristatyti ir naudingi? 

Atsakymas: Šiuo metu projektų vykdytojų vykdomos veiklos dažnai yra standartinės ir jų 
rezultatai dažnai yra šabloniniai, nėra iki galo išnaudojamos projektų viešinimo galimybės. 
Viena to priežasčių – projektų vykdytojams trūksta kompetencijos susiplanuoti efektyvias 
veiklas ir tinkamai jas įgyvendinti. Patys projektų vykdytojai nurodo, kad jiems trūksta patirties 
planuojant ir įgyvendinant viešinimo veiklas.  

Ta veikla, kuri yra reglamentuota, vyksta pakankamai efektyviai ir tinkamai, tiek įgyvendinant ją 
formaliai, tiek taikant neformalius / nereglamentuotus priežiūros veiksmus (pvz., kai projektų 
vykdytojai neformaliai susiderina viešinimo veiksmus su įgyvendinančiosiomis institucijomis 
arba kai įgyvendinančiųjų institucijų projektų vadovai derina neaiškius viešinimo klausimus su 
komunikacijos padalinių specialistais).  

Įgyvendinančiosiose institucijose paraiškos vertinimo etape praktiškai nėra vertinama, ar 
pareiškėjų suplanuotos viešinimo veiklos yra tinkamos, pakankamos, neperteklinės. Institucijų 
procedūrose ir patikrų lapuose yra reglamentuoti kritiniai projekto vykdymo viešinimo veiksmų 
priežiūros taškai (mokėjimo prašymuose, patikrose vietoje), tačiau praktiškai nėra 
reglamentuojama priešprojektinė fazė, t. y. paraiškos vertinimo etapas, tik viena institucija 
(CPVA) paraiškos vertinimo klausimyne yra įtraukusi klausimą dėl numatytų viešinimo veiklų 
tikslingumo, efektyvumo, nepertekliškumo.  

Antra vertus, ši situacija gali būti susiklosčiusi dėl projektų vykdytojo formalaus požiūrio į 
projekto viešinimą (tai nėra pagrindinė projekto veikla), todėl siūloma didinti projektų 
vykdytojų motyvaciją suplanuoti efektyvias ir veiksmingas viešinimo priemones ir jas tinkamai 
įvykdyti.  
 
Atitinkamai rekomendacijos yra nukreiptos į paraiškų vertinimo etapo stiprinimą,  projektų 
vykdytojų gebėjimų ir motyvacijos tinkamai ir efektyviai vykdyti projektų viešinimą didinimą.  
Siūloma jau paraiškų vertinimo etape vertinti suplanuotų veiklų tikslingumą,įtraukiant 
papildomą klausimą į tinkamumo finansuoti vertinimo klausimyną. Taip pat galėtų būti 
tikslinamos paraiškų pildymo rekomendacijos, pateikiant pavyzdžius kaip turėtų būti 
planuojamos ir tinkamai vykdomos projektų viešinimo veiklos.  Stiprinant projektų vykdytojų 
gebėjimus galėtų būti svarstomas rekomendacijų / gairių parengimas (kaip parinkti tinkamas ir 
efektyvias viešinimo priemones, kokia jų geroji taikymo patirtis, geroji praktika), kadangi 
projektų vykdytojams trūksta gebėjimų, o paraiškų vertinimą atlieka komunikacijos specialisto 
praktikos neturintys vertintojai, –  todėl abi grupės galėtų pasinaudoti šia priemone. Ši 
informacija galėtų būti patalpina ES paramos svetainėje.  
 
Antroji kryptis – projektų vykdytojų motyvacijos didinimas. Jis galėtų būti pasiekiama vertinant 
viešinimo priemonių efektyvumą paraiškų vertinimo  naudos ir kokybės etape (taikytina toms 
ES paramos priemonėms, kuriose projektų viešinimas yra svarbus projektų sėkmei ir turi didelį 
poveikį tikslinėms grupėms). 
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Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

Gebėjimų didinimas: 
• apsvarstyti galimybę parengti ir <www.esparama.lt> interneto svetainėje patalpinti gaires / 

rekomendacijas, kuriomis galėtų naudotis tiek pareiškėjai, rengdami paraiškas, tiek projektų 
vertintojai, vertindami viešinimo veiklų tinkamumą, pakankamumą, nepertekliškumą paraiškų 
vertinimo metu. Šis dokumentas turėtų būti orientuotas ne į techninių ES paramos viešinimo 
reikalavimų užtikrinimą, tačiau į tinkamą veiklų parinkimą ir įgyvendinimą turinio aspektu, t. y. 
kokias priemones kokiais atvejais efektyviau naudoti, atsižvelgiant į komunikacijos tikslą, projekto 
specifiką ir dydį, tikslinę auditoriją bei pateikiant gerosios praktikos pavyzdžių (pvz., kaip informacija 
turėtų būti pateikiama stenduose, interneto svetainėse, kaip turėtų atrodyti publikuojami straipsniai 
spaudoje); 

• paraiškų pildymo rekomendacijose galėtų būti pateikiama informacija kaip tinkamai parinkti 
viešinimo priemones atsižvelgiant į projektų specifiką (arba pateikiama nuoroda į gaires, patalpintas 
internete); 

• atsižvelgiant į tai, kad kaip vienas iš esminių ribojimų buvo nurodytas žinių ir patirties stygius, iš 
dalies šią problemą galima spręsti stiprinant veiksmų derinimą su įgyvendinančia institucija, 
skatinant mokymų / renginių metu ar įgyvendinančiųjų institucijų internetiniuose puslapiuose 
projektų vykdytojus neformaliai kreiptis į įgyvendinančiąsias institucijas ir iš anksto derinti 
planuojamas įgyvendinti viešinimo priemones; 

• svarbu, atsižvelgiant į projektų vykdytojų apklausoje išskirtas pagrindines problemines sritis, 
užtikrinti projektų vykdytojų gebėjimų ugdymą, t. y. vykdyti atitinkamas projektų vykdytojų 
kompetencijų kėlimo priemones; 

• rekomenduotina įgyvendinančiose institucijose kaupti informaciją apie projektų gerąją, 
pasiteisinančią viešinimo praktiką ir ją pritaikyti vertinant projektų vykdytojų suplanuotas viešinimo 
veiklas (tam kad visi administruojantys skyriai vienodai interpretuotų viešinimo veikloms keliamus 
reikalavimus).  
 

Motyvacijos didinimas: 
• didinti projektų vykdytojų motyvaciją daugiau dėmesio skirti projektų viešinimo veiklų efektyvumui. 

Tose priemonėse, kurias įgyvendinant yra didelė viešinimo veiklos svarba projektų įgyvendinimo 
sėkmei ar galutiniams naudos gavėjams, siūloma naudos ir kokybės vertinimo etape vertinti projektų 
viešinimo veiklos efektyvumą (viešinimas nėra pagrindinė projektų veikla, todėl ir skiriamų balų 
suma turi būti adekvati, didesnį dėmesį skiriant kitiems projekto aspektams). Balų skyrimas už 
viešinimo priemonių parinkimą paskatintų projektų vykdytojus apmąstyti projekto viešinimo 
veiksmus; 

• tais atvejais, kai naudos ir kokybės etape nėra vertinama viešinimo veiklų efektyvumas, į projektų 
tinkamumo finansuoti paraiškų vertinimo lapus įtraukti klausimą, ar suplanuotos priemonės atitinka 
rekomenduojamas gairėse / paraiškų vertinimo rekomendacijose, ar jos nėra perteklinės, 
pakankamos, tinkamos.  
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1.6 Socialinių-ekonominių partnerių ir nevyriausybinio sektoriaus 
įtraukimas 

 

Optimalaus socialinių-ekonominių partnerių ir nevyriausybinio sektoriaus įtraukimo 
indikatoriai 

• Nustatytos suinteresuotos grupės, sudarytas suinteresuotų grupių sąrašas: skirtingi suinteresuotų 
grupių tipai – skirtingi interesai ir įsitraukimo mastas; 

• Nustatyti kiekvienai suinteresuotai grupei tinkami įtraukimo būdai ir priemonės; 

• Nustatytos atsakomybės už partnerių įtraukimą.  

 

Socialinių-ekonominių partnerių bei nevyriausybinio sektoriaus įtraukimas į viešinimo ir informavimo 
veiklas yra reikalavimas, nustatytas 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.1828/20068 
(toliau – EB 1828/2006 reglamentas). EB 1828/2006 reglamente nurodoma, kad vadovaujanti institucija 
įtraukia į informavimo ir viešinimo priemones bent vieną iš šių institucijų: nacionalines, regionines ir 
vietos valdžios institucijas bei plėtros agentūras, profesines sąjungas, ekonominius ir socialinius 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, verslą atstovaujančias organizacijas, Europos informacijos 
centrus ir Komisijos atstovybes valstybėse narėse, švietimo institucijas. Tačiau EB 1828/2006 reglamente 
nėra nurodomas jų įtraukimo mastas, būdai, formos, todėl šalys narės turi pačios nustatyti socialinių-
ekonominių partnerių įtraukimo modelį.  

Informavimo apie ES struktūrinę paramą plane numatyta, kad laikantis bendradarbiavimo principo, į 
viešinimo ir informavimo planavimą ir įgyvendinimą turi būti įtraukiamos suinteresuotos institucijos, 
ekonominių ir socialinių partnerių ir tikslinių grupių atstovai. Ekonominių ir socialinių partnerių 
įsitraukimas į informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo 
procesus padėtų užtikrinti didesnę pridėtinę šių priemonių vertę ir priemonių atitiktį kitų tikslinių grupių 
poreikiams. Informavimo apie ES struktūrinę paramą plane buvo nustatytos šios socialinių-ekonominių 
partnerių grupės (neįvardijant konkrečių organizacijų, kurios kiekvienai iš grupių buvo išskirtos 
vertinimo metu): 

• ryšių su visuomene organizacijos (pvz., Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos atstovai, 
ryšių su visuomene asociacijos atstovai ir kt.); 

• vietos valdžios atstovai (pvz., savivaldybės, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kt.); 

• verslo grupės / asociacijos (pvz., Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vilniaus pramonės ir verslo 
konfederacija ir kt.); 

• profesinės grupės / asociacijos (pvz., Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, 
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba ir kt.); 

• kitos nevyriausybinės grupės (pvz., Lietuvos Nacionalinė Vartotojų Federacija, Transparency 
International Lietuvos skyrius, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos studentų sąjunga, Vilniaus 
universitetas ir kt.); 

• projektų vykdytojai. 

Socialiai-ekonominiai partneriai galėtų būti nustatomi atsižvelgiant į šiuos siekiamus tikslus: 
• profesinė patirtis viešinimo ir informavimo srityje (kaip teisingai komunikuoti?). Pasinaudojama 

galimybe gauti idėjas ir pasiūlymus viešinimo priemonių parinkimui. Viešųjų ryšių agentūros, 
žiniasklaidos atstovai galėtų būti tinkami partneriai teikiant pasiūlymus planuojant viešinimo ir 
informavimo priemones  

• nuomonės formuotojai, prieiga prie partnerių viešinimo kanalų. Šiuo atveju siūloma aktyviai dirbti 
su žiniasklaidos atstovais, juos vertinant kaip partnerį, o ne tik kaip galimą viešinimo kanalą. 
Siūloma mažinti atstumą su žiniasklaida, taikant tiesioginės komunikacijos su žiniasklaida 
priemones (apvalaus stalo diskusijos, forumai, seminarai, tarpasmeninė komunikacija ir pan. 
Viešinimo veiklos planuose numatyti atskiras priemones, kurios būtų orientuotos į žiniasklaidą kaip 

                                                             
8 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 
dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) 
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tikslinę grupę (socialinį partnerį). Rekomendacija grindžiama tuo, kad institucijų planuose 
numatyta mažai žiniasklaidos veiksmų. Vertinant bendrąją komunikacijos strategiją, galima teigti, 
kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į tai, jog žiniasklaida pati formuoja visuomenės nuostatas, todėl 
žiniasklaidos nuomonė yra ypatingai svarbi ir ją reikia stengtis paveikti užmezgant kuo glaudesnius 
ryšius. Taip pat siūloma pasinaudoti tikslines grupes atstovaujančių socialinių-ekonominių 
partnerių turimais kanalais. 

• tikslinių grupių poreikių supratimas (ką komunikuoti, ar tai veikia?). Šiuo atveju siūloma įtraukti 
partnerius, atstovaujančius tikslines grupes, į kurias yra nukreipti viešinimo veiksmai. Tai galėtų 
būti tikslines grupes vienijančios asociacijos, tikslines grupes atstovaujančios organizacijos (verslą 
atstovaujančios asociacijos, profesines grupes atstovaujančios asociacijos, vietos valdžios atstovai, 
NVO). Šie partneriai galėtų padėti nustatyti, kokios informacijos reikia tikslinėms grupėms, kaip į ją 
reaguojama. Šiuos partnerius būtų tikslinga įtraukti į pasiūlymų teikimo, veiklos vertinimo etapus. 
Taip pat galima būtų pasinaudoti šių partnerių turimais komunikacijos kanalais, kurie yra 
naudojami jiems komunikuojant su tikslinėmis grupėmis juos taip pat įtraukiant skleidžiant 
informaciją. 

• galimybė pademonstruoti geros praktikos pavyzdžių, reputacija visuomenėje. Šiuo atvejų 
partnerių, turinčių gerą reputaciją, įtraukimas į viešinimo įgyvendinimą galėtų padėti sustiprinti 
viešinimo poveikį. Kaip partneris turėtų būti įtraukiami ir projektų vykdytojai, naudojant jų projektų 
rezultatus viešinant ES paramos naudą ir skaidrumą.  

Socialiniai-ekonominiai partneriai į viešinimo ir informavimo veiklas praktiškai nėra įtraukiami. 
Pagrindinė šiuo metu taikoma įtraukimo forma – dalyvavimas Stebėsenos komiteto veikloje. Socialinių-
ekonominių partnerių įsitraukimas į viešinimo ir informavimo veiklas ES paramą administruojančioms 
institucijoms gali būti labai naudingas jau vien dėl to, kad atitinkami socialiniai-ekonominiai partneriai 
gali padėti efektyviau panaudoti informavimui ir viešinimui skirtas lėšas: tiek suteikdami informaciją apie 
jų atstovaujamų grupių poreikius bei pageidaujamą gauti informaciją, tiek pasidalindami turimomis 
žiniomis, tiek patys viešindami ES paramos rezultatus.  

Atitinkamai labai svarbu akcentuoti ir naudą patiems socialiniams-ekonominiams partneriams: 
prisidėdami prie informavimo apie ES paramą ir jos viešinimo sistemos, jie gali suteikti savo 
atstovaujamoms grupėms lengvesnį ES paramos pasiekiamumą ir įsisavinimą per tikslesnį reikalavimų 
supratimą ar aiškesnę galimybių komunikaciją.  

Po interviu ciklo su institucijomis darytina išvada, kad nei FM kaip bendrai veiklą koordinuojanti 
institucija, nei atskiros institucijos nėra išsiskyrusios joms aktualių partnerių ir nėra identifikavę jų 
poreikių. Socialinių-ekonominių partnerių internetinės apklausos metu nustatyta, kad 11 iš 73 
respondentų vykdo viešinimo veiklas kartu su ES paramos administravimo sistemos institucijomis (iš 
kurių 9 – vietos valdžios atstovai ir po vieną ryšių su visuomene bei verslo grupių / asociacijų atstovą), tad 
tokias veiklas galima įvardinti daugiau atsitiktinėmis, nei suplanuotomis. Tiesa, atsižvelgiant į jų 
pateiktus komentarus, daroma išvada, kad didžioji dalis šių veiklų yra projektų vykdytojų viešinimo 
veiklos (pvz., „kartu su ES projektais priklausantis pagal priemonę viešinimas“, „Rengdami projektus 
planuojame jų viešinimą. Įgyvendindami projektus juos viešiname“), tačiau dalis jų tikrai sietina su 
socialinių-ekonominių partnerių atliekamomis funkcijomis (pvz., gyventojų informavimas dalinant ar 
skelbiant informaciją skelbimų lentoje, seniūnijų bendruomenių vykdomų ES projektų viešinimas ir 
pan.). Visgi, interviu ciklo su socialinių-ekonominių partnerių grupių atstovais metu, buvo identifikuotas 
atvejis, kada organizacija net oficialiai kreipėsi į vieną iš tarpinių institucijų su prašymais įtraukti į 
viešinimo veiklas, tačiau jokio atsakymo nesulaukė. 

Interviu su skirtingų socialinių-ekonominių partnerių atstovais taip pat buvo išreikštas poreikis dalyvauti 
visuose viešinimo ir informavimo veiklų etapuose. Tai pasitvirtino ir analizuojant internetinės apklausos 
rezultatus (5 pav.). 
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33 pav. Viešinimo ir informavimo proceso etapai, kuriuose norėtų dalyvauti socialiniai-ekonominiai 
partneriai 

Šaltinis: PwC atlikta socialinių-ekonominių partnerių apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

Kaip galima matyti iš diagramos, socialiniams-ekonominiams partneriams būtų patraukliausia dalyvauti 
informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimo etape. Šiame etape socialinius-ekonominius partnerius 
būtų tikslingiausia įtraukti decentralizuotai, t. y. kiekvienai institucijai atsižvelgiant į administruojamas 
priemones / prioritetus susiinventorizuoti iš kiekvienos socialinių-ekonominių partnerius grupės 
aktualius subjektus ir pagal suplanuotas konkrečias priemones suderinti tinkamiausią jų įsitraukimo lygį9. 

Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių tikslų yra informuoti potencialius pareiškėjus / projektų 
vykdytojus, tokie kontaktai su tiksliniais socialiniais-ekonominiais partneriais administruojančiai 
institucijai suteiktų informacijos apie aktualius kylančius klausimus (tematinis priemonių parinkimas) bei 
geriausius galimų pareiškėjų / projektų vykdytojų pasiekimo būdus (priemonių bei kanalų tikslingesnis 
parinkimas). Analogiškai atliekant antrąją – viešinimo – funkciją, tokia komunikacija su tiksliniais 
socialiniais-ekonominiais partneriais leistų užtikrinti, kad viešinimui yra parenkami tinkamiausi gerosios 
praktikos pavyzdžiai iš visos grupės, kad viešinami rezultatai pasiekia reikiamą auditoriją, kadangi 
parenkami tinkamiausi kanalai bei priemonės. Atitinkamai, tiksliniai socialiniai – ekonominiai partneriai 
galėtų patys platinti informaciją, rengti / dalyvauti renginiuose ir pan. (plačiau žiūrėti konkrečių 
įsitraukimo priemonių rezultatų analizę žemiau). 

Antras pagal apklausos rezultatų populiarumą etapas – planavimas. Šiame etape socialinius-
ekonominius partnerius būtų tikslingiausia įtraukti centralizuotai, koordinuojant FM. Kiekviena iš 
socialinių-ekonominių partnerių grupių galėtų išsakyti jų atstovaujamam segmentui aktualiausius 
klausimus, kurie turėtų būti adresuojami planuojant ir įgyvendinant viešinimo ir informavimo priemones. 
Socialiniai-ekonominiai partneriai į diskusijas turėtų būti atrenkami pagal tuo metu aktualiausius 
klausimus (pvz., jeigu tam tikrų programų / prioritetų / priemonių įsisavinimas neatitinka numatytų 
planų, diskusijos turėtų būti orientuotos būtent į konkrečias susijusias grupes, siekiant užtikrinti, kad 
siunčiamos „žinutės“ pasiektų atitinkamą auditoriją). Taip pat planavimo etape galėtų būti panaudojama 
ir atskiros grupės – ryšių su visuomene organizacijų – kompetencija. Bendrose diskusijose būtų galima 
aptarti planuojamus tikslus, norimas pasiekti tikslines auditorijas bei tam tinkamiausias priemones. 
Tokiose diskusijose būtų galima pasiekti, kad atitinkamų socialinių-ekonominių partnerių atstovaujamos 
grupės gautų tą informaciją, kurios jiems labiausiai reikia, o pačios ES paramą administruojamos 
institucijos pasiektų, kad informavimui ir viešinimui skiriamos lėšos būtų panaudojamos efektyviau. 
Ryšių su visuomene organizacijų įtraukimas suteiktų pridėtinės vertės, kadangi būtų galima pasinaudoti 
jų profesine praktika viešųjų ryšių srityje, planuojant viešinimo ir informavimo priemones, veiklas. Visgi, 
taip pat kyla didelė interesų konflikto rizika, kadangi šios organizacijos yra taip pat potencialūs tiekėjai, 
kurie gali atstovauti savo interesus, todėl turėtų būti išklausoma jų pasiūlymų, tačiau vadovaujančioji 
institucija pati spręstų dėl konkrečių priemonių panaudojimo. 

                                                             
9 Pastaba. Būtent socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo atveju rekomenduotina tarpinėms ir 
įgyvendinančiosioms institucijoms bendradarbiauti ir, atitinkamai pasidalinus atsakomybėmis, kartu komunikuoti 
pagal bendrai administruojamas priemones. 
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Kaip gerąją socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo praktiką galima paminėti pavyzdį, kaip jie yra 
įtraukiami į ES struktūrinės paramos vertinimo sritį (žr. aprašymą žemiau). Toks modelis taip pat galėtų 
būti pritaikytas rengiant informavimo ir viešinimo apie ES paramą vertinimo planą, papildomai galėtų 
būti rengiama socialinių-ekonominių partnerių apvaliojo stalo diskusija, o pateikti pasiūlymai būtų 
įvertinti ir atitinkamai pagal aktualumą integruojami į metinį planą. Šis pasiūlymas yra svarstytinas, 
kadangi apie penktadalis pareiškėjų nurodė pageidaujantys dalyvauti informavimo ir viešinimo apie ES 
paramą planavimo etape. 

 

Analizuojant detaliau pagal konkrečias priemones, kuriose norėtų dalyvauti socialiniai-ekonominiai 
partneriai, matomas maždaug tolygus pasiskirstymas tarp visų priemonių, kurios buvo išvardintos 
apklausoje (6 pav.). 
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34 pav. Viešinimo ir informavimo priemonės, kuriose norėtų dalyvauti socialiniai-ekonominiai 
partneriai 

Šaltinis: PwC atlikta socialinių-ekonominių partnerių apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

 

Analizuojant šias priemones pagal atskiras socialinių-ekonominių partnerių grupes, galima teigti, kad 
pagrindinės priemonės, kuriose socialiniai-ekonominiai partneriai norėtų dalyvauti, tarp grupių skiriasi 
pakankamai stipriai (8 lentelė), todėl planuojant socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo strategijas, 
rekomenduotina atsižvelgti į šiuos skirtumus. 

Gerosios praktikos pavyzdys. Kiekvienais metais yra sudaromas ES struktūrinės paramos 
vertinimo planas, į kurį įtraukiamos aktualiausios vertinimų temos, susijusios su ES paramos 
panaudojimu. Socialiniai-ekonominiai partneriai (taip pat ir potencialūs tiekėjai) yra kviečiami 
dalyvauti ir siūlyti vertinimo temas. Visi gauti pasiūlymai yra vertinami, o aktualiausi iš jų 
įtraukiami į ES struktūrinės paramos vertinimo metinį planą. Šis kvietimas buvo išplatintas 
socialiniams-ekonominiams partneriams elektroniniu paštu ir paskelbtas www.esparama.lt 
svetainėje. Taip pat buvo pastebėta, kad kai kurie partneriai šį kvietimą teikti pasiūlymus 
patalpino ir savo svetainėse (pvz., buvo patalpintas Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapio 
naujienų skiltyje). 
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8 lentelė. Viešinimo ir informavimo priemonės, kuriose norėtų dalyvauti socialiniai-
ekonominiai partneriai, pagal grupes 

Grupė Dažniausiai paminėtos priemonės grupėje 

Ryšių su visuomene 
organizacijų atstovas 

Pasiūlymų teikimas rengiant bendrąjį informavimo planą programavimo periodo pradžioje 

Renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose 

Pasiūlymų teikimas rengiant metinius viešinimo ir informavimo planus 

Informavimo ir viešinimo veiklos vertinime 

Vietos valdžios 
atstovas 

Renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose 

ES paramos ir projektų naudos pristatymas visuomenei 

Informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

Verslo grupių / 
asociacijų atstovas 

Renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose 

Informavimo ir viešinimo veiklos vertinime 

Informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

ES paramos ir projektų naudos pristatymas visuomenei 

Profesinių grupių / 
asociacijų atstovas 

Pasiūlymų teikimas rengiant bendrąjį informavimo planą programavimo periodo pradžioje 

Informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

Renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose 

Pasiūlymų teikimas dėl konkrečių viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo (turinio 
aspektu) 

Kitų nevyriausybinių 
grupių atstovas 

Renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose 

Informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

Projektų vykdytojų vykdomų projektų / institucijų administruojamų priemonių rezultatų 
viešinimas 

Šaltinis: PwC vykdyta socialinių-ekonominių partnerių apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

 

Išskiriant dažniausiai pasitaikančias priemones iš minėtų, būtina užtikrinti, kad jas įgyvendinant bus 
suvaldytos pagrindinės su jomis susijusios rizikos: 

• informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams / projektų vykdytojams – kaip minėta, šiuo 
atveju socialinius-ekonominius partnerius tikslingiau įtraukti decentralizuotai, t. y. pagal institucijų 
administruojamų prioritetų specifiką (t. y. galimus pareiškėjus), tačiau svarbu užtikrinti, kad šioms 
grupėms pateikiama informacija būtų tiksli ir socialiniai-ekonominiai partneriai neturėtų 
galimybės netyčia / tyčia jos netinkamai interpretuoti; tai būtų galima pasiekti informaciją teikiant 
tokiomis formomis, kad nebūtų galimybės jos keisti iš anksto suderinus turinį; taip būtų 
išnaudojami socialinių-ekonominių partnerių turimi komunikacijos kanalai paruoštai informacijai 
skleisti; 

• renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose – šias veiklas galima būtų vykdyti tiek 
centralizuotai, tiek decentralizuotai, priklausomai nuo tikslinės auditorijos bei renginio tikslo; šiuo 
atveju svarbiausia yra suvaldyti riziką, kad renginio dalyviams siunčiama žinutė nebus tinkamai 
pateikta, todėl įgyvendinant šią priemonę yra labai svarbu su socialiniais-ekonominiais partneriais 
susiderinti bendrą komunikacijos liniją, pranešimus, diskusijos kryptis ir kitus turinio aspektus; 

• pasiūlymų / nuomonių teikimas (įvairiomis formomis ir įvairiais programavimo periodo etapais) – 
šias veiklas tikslingiau būtų vykdyti centralizuotai (FM), kadangi tokiu atveju būtų galimybė 
surinkti reprezentatyvią socialinių-ekonominių partnerių imtį, kuri užtikrintų, kad būtų išvengta 
teikiamų pasiūlymų tendencingumo arba palankumo vienos konkrečios grupės interesams rizikos; 
šiuo atveju taip pat yra labai svarbu užtikrinti skaidrumo aspektą, t. y. siūlytina tokių pasiūlymų 
svarstymui organizuoti viešus renginius, apskrito stalo diskusijas (pagrindinius pasiūlymus 
protokoluoti), taip pat kviesti teikti pasiūlymus per <www.esparama.lt> svetainę; atitinkamai 
svarstant tokių pasiūlymų tikslingumą, svarbu užtikrinti sprendimų priėmimo tinkamą 
argumentaciją, atsižvelgiant į pasiūlymo teigiamus ir neigiamus aspektus. 
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Remiantis Europos Komisijos užsakytu tyrimu10, socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas į viešinimo 
ir informavimo veiklą yra probleminė sritis daugelyje ES šalių. Tai patvirtinta ir vertinimo metu atliktos 
ES šalių narių apklausos rezultatai: socialiniai-ekonominiai partneriai yra įtraukiami į Stebėsenos 
komiteto veiklą, jiems yra pateikiama informacija apie vykdomas veiklas, t. y. jie yra viena iš tikslinių 
grupių, kurioms yra skirtos ES paramos viešinimo ir informavimo veiklos. Visgi, išskirtini keli kiti, retesni 
pavyzdžiai: 

• Graikijoje kartu su atitinkamais socialiniais-ekonominiais partneriais yra organizuojami bendri 
renginiai priemonėms, susijusioms su verslininkyste (angl. enterpreneurship), bei palaikoma 
internetinė platforma, susijusi su šia tema; 

• Maltoje tarpinės institucijos organizuoja susitikimus bei diskusijų sesijas su atitinkamais 
socialiniais-ekonominiais partneriais; 

• Suomijoje socialiniai-ekonominiai partneriai dalyvavo 2010 m. didelėje, visą šalį apimančioje, 
kampanijoje, kurios tikslas buvo skatinti ES fondų paramos įsisavinimą; čia taip pat socialiniai-
ekonominiai partneriai vadovaujančiosios institucijos yra įtraukiami į vertinimo veiklas. 

Tad bendrai galima teigti, kad socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas nėra aktyvus, tačiau tiek pačių 
socialinių-ekonominių partnerių išsakyta pozicija apklausoje, tiek kitų šalių gerieji pavyzdžiai leidžia 
teigti, kad yra visos prielaidos didinti jų įsitraukimą į informavimo / viešinimo veiklą. 

 

 

                                                             
10 Technopolis group. Review of EU Cohesion policy communication plans. 2008. 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2007-2013/review_22012009.pdf> 
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Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 

• tikslų ir rodiklių partnerių įtraukimui nustatymas: vienas iš pirmųjų žingsnių įtraukiant 
socialinius-ekonominius partnerius būtų jų įtraukimui keliamų tikslų nustatymas, partnerių 
identifikavimas ir partnerių įtraukimo veiklos vertinimo rodiklių / indikatorių nustatymas, kuris 
leistų atskleisti, kaip yra vykdomas partnerių įtraukimas (pvz., numatyti, kaip apibrėžiama 
situacija, kai yra „įtraukti socialiniai-ekonominiai“ partneriai ir nustatyti partnerių įtraukimo 
rodiklius (bendruosius ir atspindinčius poveikį, pvz. bendrų susitikimų su socialiniais-

Klausimas: Koks yra poreikis ir galimybės į informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos 
viešinimo veiklų planavimą bei vykdymą įtraukti socialinius-ekonominius partnerius ir 
nevyriausybinį sektorių? 

Atsakymas: tiek socialiniai-ekonominiai partneriai, tiek vadovaujančioji, tarpinės ir 
įgyvendinančiosios institucijos išreiškė poreikį vykdyti bendras veiklas, kurios šiuo metu 
praktiškai nėra vykdomos. Socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas apskritai ES šalyse yra 
ganėtinai problematiškas, o dažna jų įtraukimo forma – dalyvavimas stebėsenos komitete. Ši 
forma taip pat numatyta ir Lietuvoje. Tačiau apklausų ir interviu duomenys rodo, kad jie gali 
būti įtraukti naudojant ir daugiau formų, tarp kurių kelios buvo išnaudojamos kitose šalyse 
(pvz., viešinimo kampanija kartu su partneriais). 

Vienas iš socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo etapų yra informavimo plano ir metinių 
planų rengimas. Į etapą galėtų būti įtraukiami viešųjų ryšių parneriai, kaip turintys sukaupę 
didelę profesinę patirtį šioje srityje, taip pat pakviesti kitus partnerius, kurie turi glaudžius 
ryšius su projektų vykdytojais / pareiškėjais ir galėtų pateikti vertingos informacijos apie tai, 
kaip tikslinės grupės pageidautų gauti informaciją, kaip jos reaguoja į pateiktą informaciją. Tai 
galėtų būti vykdoma taikant tiesioginio kontakto priemones (apvaliojo stalo diskusija) rengiant 
strateginius tikslus ir uždavinius, priemonių sąrašą arba pakvietimas į IKG posėdį, arba 
kvietimas teikti pasiūlymus internete ES paramos viešinimo planui. Šis bendradarbiavimas 
sukuria ir tam tikras rizikas, viena jų – galimas interesų konfliktas, kadangi viešųjų ryšių 
agentūros taip pat yra ir potencialūs tiekėjai ir gali atstovauti savo interesus. Valdant šią riziką 
turi būti numatyta, kad pasiūlymai bus apsvarstomi visų IKG narių ir priimamas bendras 
sprendimas įtraukiant priemones, kurios suteiktų pridėtinės vertės visai sistemai. Taip pat 
įtraukiant kitus partnerius planavimo etape gali būti geriau nustatytos jų dalyvavimo galimybės 
(pvz., kokį bendrą renginį būtų galima organizuoti, dalyvauti viešinimo kampanijose, kokius 
partnerių turimus viešinimo kanalus būtų galima panaudoti ir pan.).  

Yra galimybės socialinius-ekonominius partnerius įtraukti ir pasinaudojant jų turimais 
viešinimo kanalais (pvz., Lietuvos savivaldybių asociacija nurodė, kad jie savo narių 
(savivaldybių informavimui) naudoja laikraštį „Savivaldybių žinios“, taip pat galimybės, kad 
partneriai savo nariams platintų jau parengtą informaciją apie ES paramą), taip pat kviesti 
partnerius dalyvauti viešinimo kampanijose ar renginiuose (jie turėtų būti suinteresuoti, nes 
padidėtų jų pačių viešumas). Lietuvos verslo darbdavių konfederacija nurodė, kad BPD 
laikotarpiu jie tiesiogiai dalyvavo ES paramos viešinime, važinėjo po Lietuvą ir savo nariams 
skleidė informaciją apie ES paramos galimybes.  

Taigi būdų įtraukti partnerius yra, tačiau siekiant šio įtraukimo reikia gana detaliai planuoti 
viešinimo kampanijas, jų tematiką, tikslines auditorijas, žinutes ir šiame kontekste individualiai 
vertinti socialinių-ekonominių partnerių įsitraukimo galimybes bei taikyti tiesioginio kontakto 
priemones dirbant su partneriais (vieno universalaus įtraukimo būdo visoms institucijoms nėra, 
nes institucijų tikslinės grupės yra skirtingos).  

Siekiant, kad institucijos įtrauktų socialinius-ekonominius partnerius, jas reiktų informuoti 
apie galimas aukščiau nurodytas partnerių įtraukimo formas ir būdus bei nusistatyti metiniuose 
tiksluose siekius ir rodiklius partnerių įtraukimui. Socialinių partnerių įtraukimas yra 
kiekvienos institucijos darbo ir asmeninių pastangų reikalaujantis procesas vystant asmeninius 
kontaktus.  
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ekonominiais partneriais skaičius, partnerių įtraukimo ekonominis efektas; sutaupytos lėšos ir 
pan.); 

• partnerių sąrašo parengimas: socialinių-ekonominių partnerių identifikavimas ir apibrėžimas 
turėtų būti vykdomas ne tik sistemos lygmeniu, tačiau kiekviena institucija turėtų aiškiai apibrėžti 
ne tik jai aktualias socialinių-ekonominių grupes, tačiau ir konkrečius juridinius asmenis, kurie yra 
aktualūs pagal jų administruojamas priemones; aktualių socialinių-ekonominių partnerių sąrašo 
parengimas galėtų būti numatytas kaip papildoma veikla informavimo ir viešinimo plane (tai taip 
pat galėtų būti viena iš bendrų įgyvendinančiųjų ir tarpinių institucijų veiklų); 

• įtraukimo būdai: pirmiausiai socialinius-ekonominius partnerius rekomenduotina įtraukti 
planavimo ir įgyvendinimo etapuose; planavimo metu įtraukimas gali būti vykdomas kviečiant 
socialinius-ekonominius partnerius teikti pasiūlymus dėl informavimo plano parengimo arba 
kviečiant komentuoti parengto plano projektą (per www.esparama.lt svetainę), organizuojant 
apskritojo stalo diskusijas; taip pat susitikimo metu būtų galima aptarti socialinių-ekonominių 
partnerių įsitraukimo galimybes skleidžiant informaciją plano įgyvendinimo metu bei informavimo 
plane įtraukti veiklas, kurios vykdomos bendrai su partneriais, nurodant atsakingas institucijas; 

• pagrindinės socialinių-ekonominių partnerių įtraukimui panaudotinos formos: 

o pasiūlymų / nuomonių teikimas / rinkimas (įvairiomis formomis ir įvairiais programavimo 
periodo etapais) užtikrinant, kad socialinių-ekonominių partnerių pateikti pasiūlymai būtų 
adekvačiai įvertinti, o į juos atsižvelgta pagal poreikį ir galimybes; 

o renginių organizavimas / dalyvavimas renginiuose, atsižvelgiant į tikslus, siejamus su 
konkrečiu socialiniu-ekonominiu partneriu, dalyvavimas jo organizuojamuose renginiuose 
arba socialinio-ekonominio partnerio įtraukimas į sistemos institucijos organizuojamo 
renginio programą; 

o informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams / projektų vykdytojams – ypač 
rekomenduotina forma toms priemonėms, kurių įsisavinimas nepasiekia numatytų planų, 
stengiantis pasiekti tikslinę auditoriją; 

• komunikacija su socialiniais-ekonominiais partneriais: socialinius-ekonominius partnerius 
įtraukiant decentralizuotai (t. y. kiekvienai institucijai pagal jos administruojamas priemones), FM 
svarbu šią situaciją sukoordinuoti ir užtikrinti, kad tie socialiniai-ekonominiai partneriai, kurie yra 
įtraukiami keleto institucijų, būtų komunikuojami kartu, nustatyta atsakomybių paskirstymas, kuri 
institucija yra atsakinga už komunikaciją su konkrečiu socialiniu ekonominiu partneriu; Šiam 
klausimui taip pat būtų galima paskirti ir vieną IKG posėdį, kuriame būtų aptariami institucijų 
atsirinkti socialiniai-ekonominiai partneriai, siekiant nustatyti galimus dubliavimus bei 
pasiskirstant atsakomybes už komunikaciją su konkrečiais socialiniais-ekonominiais partneriais; 

• socialinius-ekonominius partnerius įtraukiant centralizuotai FM, svarbu užtikrinti, kad savo 
pasiūlymus dėl galimų į diskusiją kviečiamų asmenų turėtų galimybę išsakyti visos sistemos 
institucijos; taip pat, atsižvelgiant į nustatytą riziką, rengiant diskusijas dėl pasiūlymų skirtinguose 
etapuose, svarbu užtikrinti skaidrumą bei pasiūlymų priėmimo tinkamą argumentaciją; 

• baigiantis šiam ir pereinant į kitą programavimo periodą yra labai svarbu šiuo programavimo etapu 
atlikti parengiamuosius darbus, kuriais būtų pasinaudota kitu programavimo periodu (nustatyti 
tikslus partnerių įtraukimui, partnerių įtraukimo rodiklius / indikatorius, parengti partnerių 
sąrašą, nuspręsti dėl įtraukimo formų, surengti susitikimus su socialiniais-ekonominiais partneriais 
ir aptarti jų galimą įsitraukimą į informavimo ir viešinimo procesus) bei vykdyti partnerių 
įtraukimą šiuo programavimo etapu (kiek bus praktiškai realu padaryti atsižvelgiant į likusį 
programavimo laikotarpį). 
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2 Viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo aspektas 

Viešinimo veiklų įgyvendinimo vertinimas yra grindžiamas šiais kriterijais: 

• Tinkamumas – šiuo atveju kriterijus yra nukreiptas į viešinimo veiklų tolygų planavimą ir 
įgyvendinimą ir atspindi viešinimo priemonių, kanalų ir tikslinių grupių poreikių atitikimą bei 
suderinamumą siekiant ES struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo planuose iškeltų tikslų. 
Taip pat atkreipiamas dėmesys į atskirų, strategiškai svarbių tikslinių grupių (pvz., potencialūs 
pareiškėjai, vykdytojai, galutiniai naudos gavėjai) informavimo apimtis, informavimo priemonių ir 
kanalų parinkimą. Tokie vertinimai grindžiami auditorijų apklausų rezultatais. 

• Efektyvumas – viešinimo veiklos efektyvumas vertinamas pagal veiklų tinkamumą ir pasiektus 
rezultatus, taip pat nustatant, kiek pasirinktas viešinimo veiklų portfelis yra optimalus priemonių ir 
kanalų pasirinkimo atžvilgiu. Taip pat vertinamas veiklos vykdymo racionalumas, t. y. veiklų 
(priemonių, kanalų) tarpinstitucinė dermė ir subordinacija. 

 
Skyriuje analizuojami šie pagrindiniai aspektai: 

• Veiklų planavimas; 
• Institucijų naudojamų viešinimo priemonių ir kanalų tinkamumas; 
• Institucijų naudojamų viešinimo priemonių ir kanalų efektyvumas; 
• Veiklų suderinamumas tarp institucijų; 
• Geroji ir blogoji praktika. 

 

2.1. Viešinimo veiklų tinkamumas ir efektyvumas 

 

Optimalių veiklų indikatoriai 

• veiklos planavimas vykdomas nuosekliai; 
• veiklos parenkamos tikslingai, atsižvelgiant į tikslines grupes; 
• veiklos apima visas tikslines grupes, yra tinkamos ir pakankamos apimties;  
• yra tiriamas veiklų efektyvumas;  
• komunikuojant siekiama grįžtamojo ryšio. 

 

Planų struktūra ir turinys 

Analizuojant 2008–2012 m. laikotarpio integruotų informavimo ir viešinimo planų struktūrą galima 
teigti, jog juose numatyti elementai atspindi visą viešinimo ciklą: veiklos vertinimą ir planavimą, 
stebėseną, įgyvendinimą, tobulinimą (žr. 7 paveikslą „Rekomenduojamas viešinimo veiklos ciklas“). 
Metiniuose planuose yra apibrėžti tikslai ir uždaviniai, siekiami rezultatai ir jų vertinimo kriterijai, 
išskirtos tikslinės grupės bei joms numatomos priemonės. Tokią plano struktūrą galima vertinti kaip 
tinkamą ir pakankamą sudaryti prielaidas efektyviai viešinimo veiklai. 
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35 pav. Rekomenduojamas viešinimo veiklos ciklas 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Analizuojant planų turinį reikia pastebėti, jog integruotuose informavimo ir viešinimo metiniuose 
planuose iškeliami tikslai tinkamai atspindi besikeičiančius finansavimo laikotarpio viešinimo poreikius ir 
atsižvelgia į BPD laikotarpio viešinimo patirtį: 

• 2008–2009 m. Informavimo ir viešinimo priemonių plano 11  tikslai akcentuoja tikslinio 
informavimo 12, informacijos sklaidos ir reikiamų kompetencijų stiprinimą tarp institucijų. Šių 
tikslų siekiama daugiausiai orientuojantis į tikslinių grupių informavimo veiklą. Toks kryptingas 
komunikacijos strategijos planavimas rodytų siekį vykdyti ankstesniojo laikotarpio vertinimuose 
įvardintas rekomendacijas (darbas su tikslinėmis grupėmis, tikslinės komunikacijos vykdymas); 

• 2010–2011 m. Informavimo ir viešinimo priemonių planų 13  tikslai parodo, kad tolimesne 
komunikacijos strategija siekiama tikslingai skleisti pranešimų turinį, paveikti tikslinių grupių 
suvokimą (pvz., žinių ir nuostatų įtvirtinimas, galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų skatinimas 
naudotis ES parama, žinių sklaida akcentuojant ES lėšų kuriamą pridėtinę vertę visose 
finansuojamose srityse ir kt. Žr. detaliau skyriuje „Viešinimo priemonių ir kanalų efektyvumas“, 
lentelėje „Institucijų viešinimo veiklos metinių tikslų ir viešinimo veiklos elementų atitikimo bei 
veiklos vertinimas (2008–2011 m.)“) 
 

Teigiamai vertintinos ir abiejų metų planuose numatytos prioritetinės komunikacijos kryptys, kurios 
darsyk užakcentuoja metinių planų tikslus. Vis dėlto pereinant prie tikslinių grupių ir joms numatytų 
priemonių, identifikuotos tam tikros tobulintinos sritys. 

Pagrindinis nustatytas trūkumas, būdingas tiek FM, tiek tarpinių bei įgyvendinančiųjų institucijų 
planams, yra pernelyg neapibrėžtas komunikacijos adresatas. Nors planuose įtrauktos visos reikiamos 
tikslinės grupės – visuomenė, pareiškėjai ir projektų vykdytojai, žiniasklaida, ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, politikai ir kiti visuomenės nuomonės formuotojai, ES institucijų atstovai – nagrinėjant 
detaliau matome, kad dominuoja nuorodos į apibendrintas auditorijas, tokias kaip „visuomenė” ir „visos 
tikslinės grupės“. Toks bendras auditorijos apibrėžimas yra iš dalies pateisinamas FM priskirtoms 
bendrojo viešinimo funkcijoms įgyvendinti, tačiau žemesnio lygmens institucijos turėtų įvardinti aiškesnį 
komunikacijos adresatą. Atsižvelgiant į būtinumą formuojant komunikacijos strategiją pasirengti 

                                                             
11 2008–2009  metų Informavimo ir viešinimo priemonių planas informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę 
paramą planui įgyvendinti. LR finansų ministerijos ministro įsakymas Nr. 1K-352, 2008 m. spalio 31 d. 
12 Tikslinis informavimas – juo siekiama paveikti auditorijos supratimą, nuostatas ir / ar elgseną, t. y. motyvuoti 
juos tam tikriems veiksmams, taip pat įtikinti ir užtiktinti abipusį supratimą. Atitinkamai, informavimas, kurio tikslas 
- didinti auditorijos informuotumą tam tikrais klausimais – paprastai siejamas su masinės auditorijos (masiniu) 
informavimu, kurio pagrindas – informacinių pranešimų sklaida. 
13 LR FM ministro įsakymas nr.1K-492, 2009 m. gruodžio24 d.; LR FM ministro įsakymas nr.1K-071, 2011 m. vasario 
22 d. 
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nenumatytiems pokyčiams ar įvykiams, metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose ir / ar 
viešinimo paslaugų pirkimo dokumentuose 14  gali būti nurodyti labiau apibendrinti tikslinių grupių 
apibūdinimai, išskiriami pagal du esminius kriterijus: geografinį ir amžiaus. Sudarant ketvirtinius 
viešinimo veiklos planus pageidautina konkretizuoti tikslines grupes pagal dar du papildomus kriterijus: 
priklausymą tam tikrai socialinei ir užimtumo grupei bei komunikacijos kanalų vartojimo preferencijas 
(pagrindžiant tyrimų – informavimo kanalų monitoringo, nuomonių tyrimų, komunikacinių žinučių 
testavimo – rezultatais). Tikslinių grupių išskyrimas ir jų detalizavimas į subgrupes taip pat turi būti 
susietas su ankstesnės viešinimo veiklos rezultatų įvertinimu, kuomet žinoma, kuriai auditorijos daliai 
reikalingas informavimas.15 

Žemiau pateikiamoje 9 lentelėje parodytas kiekybinis auditorijų paminėjimų skaičius visų institucijų 
metiniuose informavimo ir viešinimo veiklos planuose. Paminėjimai fiksuojami atsižvelgiant į nuorodas 
prie atskirų informavimo ir viešinimo priemonių (pvz., reklaminiai skelbimai spaudoje – visuomenė (1 
masinės auditorijos paminėjimas), galimi pareiškėjai, smulkaus verslo atstovai, socialiniai partneriai (1 
tikslinių auditorijų paminėjimas)). 

9 lentelė. Institucijų vykdomų viešinimo veiklų tikslinės grupės 2008–2011 m. laikotarpiu 

      
Masinė auditorija 

(visuomenė / visos tikslinės 
grupės) 

Specializuotos tikslinės grupės 
(pvz., pareiškėjai, žiniasklaida 

ir pan.) 

    2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

FM   10  10 6 13  7 2 

Tarpinės institucijos 

SADM - - - - - - - - 

ŠMM (kartu su LMT) - 19 - 0 - 11 - 5 

VRM - - - - - - - - 

ŪM - - 1 - - - 9 - 

IVPK 3 - 1 5 3 - 3 2 

SM - - - 6 - - - 6 

AM - - 1 3 - - 1 0 

SAM - - - - - - - - 

Įgyvendinančios institucijos 

ESFA - - - - - - - - 

CPVA - - - - - - - - 

LVPA  - - - 3 - - - 3 

INVEGA - 13 8 0 - 32 19 7 

TID - 0 - 7 - 14 - 8 

APVA - - - - - - - - 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Neįvardinant konkrečios tikslinės grupės yra sudėtinga parinkti tinkamas viešinimo priemones bei 
numatyti, ar jos bus efektyvios. Net ir „visuomenės“ tikslinės grupės atveju, verta svarstyti tam tikrų jos 
subgrupių įvardinimą, kas leistų geriau atsižvelgti į šių grupių specifiką. Kai kurios kitos tikslinės grupės, 
tokios kaip politikai ir kiti visuomenės nuomonės formuotojai ar socialiniai bei ekonominiai partneriai,  
yra labai nevienalytės ir apima įvairaus pobūdžio institucijas ir asmenis. Jiems skiriamos informavimo 
priemonės ir kanalai taip pat turėtų būti specializuojami. Planuose pasigendama ir tikslinių grupių 
                                                             
14 Jei institucijų viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimo sutartys sudaromos ilgesniems laikotarpiams, iš anksto 
nežinant komunikacijos tikslų ir uždavinių, taip pat pasirengiant nenumatytiems atvejams, kuomet komunikacijos 
strategija gali būti koreguojama. 
15  Šaltinis: Review of EU Cohesion Policy Communication Plans: 2007-2013. Technopolis, 2008. URL: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2007-2013/review_22012009.pdf>   
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prioretizavimo, apie jį galima spręsti tik netiesiogiai, pagal tai, kiek priemonių numatyta kiekvienai iš 
grupių. Šiuo metu egzistuojanti tokia išankstinio formalaus viešinimo veiklos planavimo praktika neteikia 
pridėtinės vertės. Planuose neatsispindi ir priemonių turinys, o nežinant jų tematikos ir auditorijos bei jos 
specifinių poreikių, į kuriuos turi būti atsižvelgiama, praktiškai neįmanoma spręsti, ar suplanuota 
priemonė yra tinkama.  

 

Iš metinių tikslų matyti, jog laikotarpio prioritetu yra laikomas tikslinis auditorijos informavimas, todėl 
svarbu numatyti pakankamą tikslinio informavimo priemonių skaičių (aiškiai apibrėžtai auditorijai skirtų 
teminių renginių, teminių viešinimo kampanijų ir pan.). Metiniuose planuose būtų naudinga jas atskirti 
nuo masinio informavimo priemonių (pvz., informacija žiniasklaidoje). Tai leistų geriau subalansuoti šias 
skirtingų tipų priemones. Šiuo metu iš planų matyti, jog įgyvendinamos daugiausiai plačiai informacijos 
sklaidai tinkamos priemonės, o tikslinio informavimo priemonių pasigendama (plačiau analizuojama 
skyriuje 2.1. „Viešinimo priemonės ir kanalai“). 

Apibendrinant viešinimo ir informavimo veiklos planų struktūros ir turinio vertinimą, aptiktus institucijų 
planuose trūkumus ir gerosios praktikos pavyzdžius, pateikiamas plano struktūros elementų ir jų turinio 
siūlymas.

Gerosios praktikos pavyzdys. ESFA taikomo metinio plano struktūra. Pvz. agentūros 2011 
m. plane įtraukti šie elementai: tikslas, uždaviniai, priemonė, įgyvendinimo veiksmas, 
atsakingas darbuotojas, siektinas rezultatas, terminas (mėnesiais), taip pat ketvirčių veiklos 
ataskaita ir komentaras. Toks plano elementų rinkinys laikytinas pakankamu.  

Gerosios praktikos pavyzdys. Kai kurios institucijos (pvz., LVPA, LMT, VRM) savo veiklos 
ataskaitose aptaria ir viešinimo bei informavimo priemonių taikymo rezultatus. ESFA 
metiniame 2011 m. veiklos plane integravo ir ketvirčių ataskaitos skiltis su lydinčiais 
komentarais. Tokią informaciją patogu integruoti į metines ataskaitas ir atitinkamai konstruoti 
kitų metų viešinimo veiklos strategiją. 
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10 lentelė. Viešinimo ir informavimo veiklos plano struktūros ir turinio modelis 

Tikslas Uždaviniai Tikslinės grupės Priemonės, jų kiekis Siekiamas 
rezultatas 

Įgyvendini
mo 
laikotarpis 

Atsakomybė Numatoma 
biudžeto 
dalis 

Veiklos ataskaita ir 
komentarai 

Vadovaujančios 
institucijos 
lygmenyje: atitinka 
ES strateginius 
komunikacijos ir 
informavimo 
veiklos prioritetus 
Tarpinių institucijų 
lygmenyje: atitinka 
vadovaujančios 
institucijos 
numatytus 
viešinimo ir 
informavimo 
veiklos tikslus bei 
tarpinių institucijų 
vykdomos 
komunikacijos 
specifiką (savo 
srities priemonių 
viešinimo veikla). 
Įgyvendinančių 
institucijų 
lygmenyje: atitinka 
vadovaujančios 
institucijos 
numatytus 
viešinimo ir 
informavimo 
veiklos tikslus bei 
tarpinių institucijų 
vykdomos 
komunikacijos 
specifiką  

Visų 
institucijų 
lygmenyje: 
numatomi 
konkretizuoti,  
tikslo 
siekimo 
etapais 
veiksmai. 

Vadovaujančios institucijos 
lygmenyje:  
atsižvelgiant į tai, kad LR finansų 
ministerija atsakinga už 
centralizuotos, visos sistemos mastu 
vykdomos viešinimo veiklos 
vykdymą, komunikuojama su 
masine auditorija bei pagrindinėmis 
tikslinėmis grupėmis, kurios 
dalyvauja / potencialiai gali / turėtų 
dalyvauti ES struktūrinės paramos 
įsavinimo procesuose. 
Tarpinių institucijų lygmenyje: 
Komunikuojama su atitinkamų 
kuruojamų sričių tikslinėmis 
auditorijomis, kurios yra / gali būti 
suinteresuotos atitinkamų sričių ES 
struktūrinės paramos įsavinimu 
(pvz., smulkiojo verslo atstovai, 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, senjorai ir t. t.). 
Įgyvendinančių institucijų 
lygmenyje: kadangi šio lygmens 
institucijos orientuojasi į ES 
struktūrinės paramos techninių 
teikimo sąlygų viešinimą, tikslinių 
grupių informavimą atitinkamais 
klausimais, numatomos konkrečios 
auditorijos, su kuriomis planuojama 
vykdyti komunikaciją (masinė 
auditorija nėra itin aktuali, 
orientuojamasi į potencialius ES 
paramos gavėjus, ES projektų 
vykdytojus, socialinius – 
ekonominius partnerius, 
žiniasklaidos atstovus ir pan.). 

Vadovaujančios institucijos 
lygmenyje:  
Planuojamos priemonės, 
kurios atitinka tikslo, 
uždavinių realizavimo 
poreikius ir tikslinių grupių 
interesus. Masinio 
informavimo priemonės, taip 
pat priemonės, kurios 
tinkamos pasiekti pagrindines 
tikslines grupes 
Tarpinių institucijų lygmenyje: 
Pasirenkamos priemonės, 
kurios adekvačios siekiamiems 
bendriesiems tikslas, 
uždaviniams ir institucijų 
sferoje veikiančioms 
tikslinėms grupėms (švietimas, 
susisiekimas, sveikatos 
apsauga ir t. t.). 
Įgyvendinančių institucijų 
lygmenyje: 
Aktualios tiesioginio 
informavimo, dialogo 
(polilogo) galimybes turinčios 
priemonės (tiesioginis 
informavimas, konsultavimas, 
diskusijos, darbas su 
grupėmis, interaktyvios 
(elektroninės) priemonės ir 
pan. 

Nurodoma, ko 
tikimasi, 
realizavus / 
pritaikius 
viešinimo 
priemonę. 
Pageidautina 
naudoti tokias 
formuluotes, 
kurios būtų 
patogios 
viešinimo veiklos 
efektyvumo 
matavimui (pvz., 
parengtos spaudai 
ir išplatintos 
mokymų metu 
trys metodinės 
priemonės (x 
tiražo dydis). 

Terminų 
detalumas 
numatomas 
pagal 
aplinkybes, 
poreikį ir 
realias 
galimybes. 

Vadovaujanč
ios 
institucijos 
lygmenyje: 
įvardijamos 
už vykdymą / 
realizaciją 
atsakingas 
institucijas. 
Tarpinių 
institucijų 
lygmenyje: 
nurodant 
atsakingus 
padalinius / 
asmenis. 
Įgyvendinanč
ių institucijų 
lygmenyje: 
nurodant 
atsakingus 
padalinius / 
asmenis. 
 

Visų 
institucijų 
lygmenyje
: 
nurodoma 
viešinimo 
veiklos 
tikslo, 
uždavinių, 
priemonių 
taikymui 
reikalingo 
biudžeto 
dalis. 

Visų institucijų 
lygmenyje: 
komentuojant, kokios 
planuotos (tam tikrais 
atvejais ir 
nenumatytos, 
neplanuotos) 
priemonės buvo 
pritaikytos, atsakant, 
ar pasiektas planuotas 
rezultatas, paaiškinant 
nepilnai realizuotos 
veiklos aplinkybes. Ši 
informacija turi būti 
naudojama viešinimo 
veiklos savianalizėje 
(metinėje veiklos 
ataskaitoje), taip pat 
planuojant kitų 
periodų viešinimo 
strategiją. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Gerosios praktikos pavyzdys. 2011 m. LVPA atliko tyrimą, kuriuo įvertintas agentūros 
darbas, o kartu ir vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumas. Tyrimu buvo 
siekiama nustatyti, ar pareiškėjams užtenka LVPA skleidžiamos informacijos apie 2007–2013 
m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos teikiamas galimybes ir naudą kokios informacijos 
jiems trūksta / pageidauja gauti, kokiais kanalais gauna ir norėtų gauti informaciją. Informacija 
vėliau buvo naudojama tolimesnių viešinimo veiklų planavimui.  

Veiklų planavimo procesas 

Interviu su tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų už ES struktūrinės paramos viešinimą atsakingais 
specialistais metu paaiškėjo, kad nuoseklesnis planavimo mechanizmas nusistovėjo tik pastaraisiais 
metais, kai institucijos pradėjo savarankiškiau vykdyti viešinimo veiklą. Šiuo metu institucijų viduje 
veiklos planavimas vyksta pakankamai sklandžiai, dažniausiai į šį procesą įtraukiant už viešinimą bendrai 
institucijoje atsakingus specialistus, vadovybę ir kitus suinteresuotus asmenis. Tarpinės institucijos 
numatytas viešinimo priemones dažniausiai suderina su institucijos bendrąja viešinimo politika, o 
įgyvendinančiosios institucijos – su atskirų skyrių specialistais ir vadovybe. Teigiamai vertintina 
institucijų praktika įtraukti komunikacijos specialistus, geriau nei ES struktūrinę paramą 
administruojantys specialistai išmanančius viešinimo strategijas ir turinį. 

 

Specialistų teigimu, jų sudaromi metiniai planai turinio prasme yra apibendrinančio pobūdžio, nes 
institucijos dar negali įvertinti būsimų poreikių, ypač teminiu požiūriu. Dėl šios priežasties planuojamos 
tik priemonės, iš anksto neapibrėžiant jų turinio. Metiniuose planuose neapimamos veiklos tematinės 
kryptys, nurodomų tikslinių grupių apibrėžimai yra platūs. Specialistų teigimu, priemonių turinį geriau 
atspindi ketvirtiniai planai, kuriuose patikslinama numatytų priemonių tematika ir sukonkretinama 
tikslinė grupė. Ši praktika pačių tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų specialistų yra vertinama 
teigiamai, nes leidžia lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Antra vertus, tokia praktika 
sudaro galimybę priemonių dubliavimuisi temų bei tikslinių grupių prasme. Ketvirtiniai planai, nors ir yra 
pateikiami FM ir svarstomi IKG, visgi nėra taip giliai analizuojami. Taip pat pastebėta, kad ir institucijų 
procedūros nenumato ketvirtinių planų rengimo, derinimo ir teikimo FM.  

Kitas labai svarbus planavimo elementas yra veiklos stebėsena ir vertinimas. Šiuo metu reikšmingiausias 
vaidmuo įgyvendinant šią funkciją tenka FM, vykdančiai reguliarius visuomenės ir atskirtų tikslinių 
grupių, tokių kaip pareiškėjai ir projektų vykdytojai, tyrimus. Neabejotina, jog centralizuotai vykdomų 
tyrimų rezultatai labai svarbūs planavimo procesui, todėl rekomenduojama juos tęsti, kartu apsvarstant 
galimybę tirti ne tik visuomenės nuomonę bendrai, bet analizuoti atskirus jos segmentus. Duomenys apie 
tai, kiek informuotos ir kokias nuostatas turi susiformavę atskiros visuomenės grupės (jaunimas, 
pensininkai, verslininkai, ūkininkai, bedarbiai ir pan.) leistų efektyviau planuoti ir kryptingiau vykdyti 
viešinimo veiklą. Parinkti tikslinių grupių poreikius geriau atitinkančius kanalus ir priemones. Taip pat 
būtų galima tyrimų rezultatus naudoti ne tik kaip viešinimo veiklų įvertinimo priemonę, bet ir kaip 
medžiagą pačiam viešinimui – teigiami rezultatai galėtų būti komunikuojami visuomenei ir atskiroms jos 
grupėms, stiprinant palankų ES struktūrinės paramos įvaizdį.  

Atkreiptinas dėmesys, jog tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmenyje veiklos planavimas 
neatitinka gerosios praktikos, kai planavimui yra naudojami veiklos efektyvumo rezultatai. 
Reglamentuojančiuose dokumentuose nėra numatytų funkcijų ir atsakomybių tarpinėms ir 
įgyvendinančiosioms institucijoms tirti jų įgyvendintų veiklų efektyvumą. Šiuo metu veiklos dažniausiai 
planuojamos ne pagal veiklos efektyvumo tyrimų rezultatus (institucijos tokių tyrimų neatlieka, išskyrus 
kelias išimtis), o pagal ankstesnių metų patirtį ir turimą biudžetą. Pagal šiuo metu egzistuojančią 
viešinimo tvarką efektyvumo vertinimus atlieka tik FM, o tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos tokių 
veiklų vykdyti nenumato, tam nėra planuojamos ir biudžetinės lėšos. Centralizuotai vykdomi tyrimai 
neapima konkrečių institucijų vykdomų veiklų įvertinimo ir šią praktiką siūloma koreguoti, 

Gerosios praktikos pavyzdys. ESFA informavimo ir viešinimo planų suderinimas su 
susijusių tarpinių institucijų planais. Panašią praktiką taiko  ir CPVA, kuri prieš plano pateikimą 
jį suderina su susijusių tarpinių institucijų (SADM, VRM ir ŠMM) veiksmais – šiuo tikslu yra 
inicijuojamas susitikimas ir plano aptarimas. Kitos apklaustos institucijos planavimo etape 
veiklos planų tarpusavyje nederina.  
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rekomenduojant institucijoms taikyti viešinimo veiklų efektyvumo vertinimo priemones kaip integruotą 
viešinimo veiklos elementą. 

Todėl siekiant efektyvios viešinimo ir informavimo sistemos galima būtų skirti dviejų tipų tyrimus – 
centralizuotus, kurių metu vertinamas daugiau sisteminis lygmuo, kuriame žiūrima, kaip pavyko pasiekti 
tam tikrus viešinimo rodiklius sistemos lygmenyje, bei decentralizuotus tyrimus, kurie turėtų būti aiškiai 
susieti su institucijų įgyvendintomis komunikavimo priemonėmis. Centralizuoti tyrimai LR finansų 
ministerijos vykdomi ir šiuo metu, tačiau jų ataskaitas siūloma tobulinti, reikalaujant tyrimų agentūrų 
pateikti duomenis ne tik apie visus respondentus bendrai, bet ir pagal socialinius-demografinius pjūvius 
(lytis, amžius, išsilavinimas, užimtumas, gyvenamoji vieta), šiuos duomenis vizualizuojant grafikais, 
lyginant tarpusavyje (pvz., miesto ir kaimo gyventojų nuomonė), išryškinant statistiškai reikšmingus 
skirtumus (pvz., skirtumai tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių požiūrio į ES paramos įsisavinimo 
skaidrumą). Tuo tarpu decentralizuotų tyrimų tikslas būtų sietinas daugiau su planavimo tobulinimu, 
tikslingesnių kampanijų parinkimu, o ne atsiskaitymu už rezultatus. Darant tokius tyrimus svarbu tikrinti 
ne tik kiekybinius rodiklius (pvz., kiek žmonių pasiekė), bet ir kaip tikslinė grupė suprato žinią – t. y. 
matuoti turinio efektyvumą. Šios ataskaitos rekomendacijose yra pateikiami galimi tokių tyrimų 
organizavimo scenarijai. 

 

 

 

Gerosios praktikos pavyzdys. Europos Komisija yra parengusi rekomendacijas, kaip 
institucijos galėtų nesudėtingomis priemonėmis vertinti vykdomų viešinimo veiksmų – darbo su 
žiniasklaida, renginių, akcijų, viešinimo kampanijų, straipsnių, interneto svetainių ir pan. – 
efektyvumą. Su šiomis rekomendacijomis už viešinimą atsakingi institucijų specialistai gali 
susipažinti internete, adresu:  

<http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/evaluation/index_en.cfm#2>  
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Išskiriamos šios tobulintinos sritys: 

• būtina sukurti veiklų derinimo mechanizmą tarp susijusių tarpinių bei įgyvendinančiųjų institucijų. 
Siūlomas toks veiklos organizavimo modelis: a) patikslinti planų formas, b) sudaryti plano pildymo 
metodiką, c) didinti institucijų viešinimo veiklos derinimo efektyvumą (IKG pristatant 
suvienodintų viešinimo veiklos planų turinį būtų optimaliai nustatomas veiklų dubliavimasis ar 
trūkumai, tobulintinas planų svarstymo procesas IKG posėdžių metu, jį išplečiant iki tikslinių 
grupių ir planuojamų tematinių krypčių pristatymo); 

• turėtų būti tikslinamos tiek metinių, tiek ketvirtinių planų formos;  
turi būti suvienodinta metinių / ketvirtinių planų forma, kurioje būtų nurodomi kiek įmanoma tie 
patys viešinimo ir informavimo veiklos elementai, kiek įmanoma vienodesniu išsamumo lygiu 
(galimos variacijos atsižvelgiant į institucijų lygmenį) – tai leis atlikti lyginimą, veiklos suderinimą, 
lengviau bus identifikuojamas veiklos dubliavimasis ar spragos; 

• ketvirtiniai planai turėtų būti tobulinami aiškiau apibrėžiant priemonės aprašymo stulpelį, t. y. 
nurodant konkrečios priemonės temą, tikslinę auditoriją, įgyvendinimo terminą, siekiamus 
rezultatus; šiuo atveju vadovaujančioji institucija turėtų suformuluoti viešinimo ir informavimo 
veiklos planų sudarymo metodiką / taisykles, kurios reglamentuotų, planų rengimo klausimus: 
turinys, privalomi nurodyti elementai, jų aptarimo išsamumas, periodizacijos detalumas ir pan.; 
galima būtų svarstyti plano realizavimo pabaigoje numatyti užpildyti rezultatų grafą, atspindinčią, 
kaip buvo pasiekti iškelti tikslai; 

Klausimas: kokias informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklas vykdo ES 
struktūrinę paramą administruojančios institucijos? Kiek šios veiklos yra tinkamos, efektyvios 
ir pakankamos? 

Atsakymas: Idealiu atveju už ES struktūrinės paramos viešinimą atsakingų institucijų veikla 
turėtų apimti visą viešinimo veiklos ciklą: planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tobulinimą. 
Veiklos planavimas yra vykdomas visose grandyse, tačiau jo tinkamumas ir efektyvumas nėra 
pakankamas, nes: 

• ne visos institucijos turi sudariusios atskirus metinius ir / arba ketvirtinius viešinimo 
planus (kai kuriais atvejais dėl integruoto viešinimo veiklos vykdymo su kitomis 
institucijomis). Atsižvelgiant į tai, kad pradėta centralizuoto metinių ir ketvirtinių 
viešinimo veiklos planų tvirtinimo praktika, vadovaujant IKG ir LR finansų ministerijai, 
būtina siekti, kad kiekvienai institucijai (kelioms institucijoms integruotai, jei yra tam 
prielaidos ir poreikis) būtų sudaromi jų veiklos specifiką atitinkantys viešinimo planai; 

• planuose atsispindi ne visi metinio plano elementai (pvz., iš viso nenurodoma tikslinė 
grupė, tik kai kurios institucijos yra apibrėžusios siekiamus rezultatus); 

• nenuosekliai skaidomi periodai (pvz., apimami ne visi ketvirčiai, kai kurie ketvirčiai 
išskiriami, o kiti sujungiami); 

• tobulintina tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų viešinimo ir informavimo planų 
struktūra ir detalumas  (žr. viešinimo plano struktūros elementų ir turinio modelio siūlymą 
aukščiau);  

• lyginant tų pačių institucijų planus , pateikiamos informacijos detalumas labai netolygus; 
• pasigendama aiškesnio tikslinių grupių segmentavimo ketvirtiniuose viešinimo veiklos 

planuose. 
 

Veiklų įgyvendinimas institucijose realizuojamas per konkrečių priemonių vykdymą ir 
informacijos sklaidą atitinkamais viešinimo kanalais. Jų tinkamumas ir efektyvumas atskirai 
analizuojamas tolimesniame skyriuje.  

Veiklos vertinimo etapas sistemingai vykdomas tik LR finansų ministerijos, kuri įgyvendina 
sisteminio viešinimo veiklos vertinimo funkciją, tačiau savo vykdomos veiklos stebėsena ir 
įsivertinimo procedūros tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų lygmenyje nėra tinkamos, 
efektyvios ir pakankamos. Siūlomas pakankamai lengvai įgyvendinamas sprendimas – įtraukti 
viešinimo veiklos rezultatų aptarimo eilutę į metinius (ketvirtinius) planus. 
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• metinių ir ketvirtinių viešinimo ir informavimo veiklos planų struktūra bei turinys turėtų skirtis 
aukščiau pateikto „Viešinimo veiklos plano struktūros ir turinio modelio“ elementų aprašymo 
išsamumu. Planuojant metų ketvirčio veiklą sudaromos reikiamos prielaidos numatyti detalų 
veiklos turinį, konkretizuoti plane pateikiamus elementus: a) išsamiau aprašomi tikslo siekimo 
uždaviniai; b) aiškiai įvardijama tikslinių grupių sudėtis (esant poreikiui – subgrupės) –
metiniuose planuose tikslinga auditoriją skaidyti pagal du pagrindinius kriterijus: geografinį 
amžiaus, o ketvirtiniuose taikyti dar dvi papildomas charakteristikas: priklausymą tam tikrai 
socialinei ir užimtumo grupei bei komunikacijos kanalų vartojimą; c) atskleidžiama taikomų 
priemonių forma, turinys, tema, siejant tai su siekiamu tikslu, uždaviniais ir tikslinėmis 
grupėmis; d) siekiami rezultatai aptariami, paaiškinant jų pridėtinę vertę metinio tikslo ir 
uždavinių atžvilgiu; e) priemonių įgyvendinimo laikotarpis detalizuojamas (mėnesių ar savaičių 
tikslumu); 

• pasigendama aiškesnio tikslinių grupių segmentavimo viešinimo veiklos planuose. 
Vadovaujančiajai institucijai deleguojama komunikacija su masine auditorija ir pagrindinėmis 
tikslinėmis grupėmis, kurioms aktualūs ES struktūrinės paramos gavimo klausimai (potencialūs 
pareiškėjai, projektų vykdytojai, ES paramą administruojančios institucijos, socialiniai-
ekonominiai partneriai, žiniasklaida (kaip informavimo kanalas ir socialinis partneris) ir kt.). 
Tarpinėms institucijoms pageidautina viešinimo planuose įvardinti konkrečias tikslines grupes, 
su kuriomis komunikuojama atsižvelgiant į jų suinteresuotumą institucijos kuruojama sritimi 
(pvz., mokslas, aplinkosauga, socialinė apsauga ir t. t.), plačių grupių atveju (pvz., visuomenė) 
nurodant ir subgrupę (pvz., kaimo gyventojai, bedarbiai, vaikus auginančios moterys ir pan.), kas 
leistų parinkti subgrupės poreikiams adekvačią viešinimo kanalą ir priemonę. Įgyvendinančioms 
institucijoms derėtų orientuotis į tokį tikslinių grupių segmentavimą, kuris leistų užtikrinti 
tiesioginės, dvipusės, dialogiškos, motyvuojančios, suvokimą veikiančios komunikacijos 
galimybes, nesant poreikiui, vengti komunikavimo su masinėmis auditorijomis, orientuotis į 
potencialius ES paramos gavėjus, ES projektų vykdytojus; 

• visų lygių institucijų planuose galėtų būti numatomas tam tikrų tikslinių grupių prioretizavimas, 
kuris išreiškiamas tiesiogiai (nuoroda) ir netiesiogiai (planuojant kiekybiškai daugiau / mažiau 
jos taikomų viešinimo veiklų ir priemonių); 

• viešinimo veiklos (kaip ir bet kurios kitos) savianalizė turėtų būti vykdoma ne tik 
vadovaujančiosios, bet ir tarpinių bei įgyvendinančiųjų institucijų – tai gali būti atliekama 
įtraukiant viešinimo veiklos įsivertinimo aspektą į metinius ar ketvirtinius veiklos planus. 
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2.2. Viešinimo priemonės ir kanalai 
 

Optimalių priemonių ir kanalų indikatoriai 

• Priemonių turinys ir forma parenkami pagal tikslinių grupių specifiką; 
• Taikoma pakankamai tiesioginį įsitraukimą skatinančių priemonių; 
• Viešinimui parinkti kanalai, orientuoti į tikslinių grupių prioritetus; 
• Tiriamas priemonių ir kanalų efektyvumas bei grįžtamasis ryšys; 
• Taikomos viešinimo priemonės ir kanalai atitinka veiklos tikslus ir uždavinius. 

 

Viešinimo priemonių ir kanalų tinkamumas 

Siekiant atskleisti ES struktūrinių fondų viešinimui pasitelkiamų priemonių ir kanalų visumą, buvo atlikta 
metinių planų analizė, kurios metu viešinimui taikomos priemonės buvo sugrupuotos pagal institucijas, 
laikotarpį ir tikslines grupes (11 lentelė).  
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11  lentelė. Institucijų įgyvendinamos viešinimo priemonės 2008–2011 m. laikotarpiu 

Nr. Tikslinė grupė 2008–2009 m. priemonės 2010–2011 m. priemonės Kanalai  Priemonių atitikimas 
tikslinėms grupėms 

1.  Visuomenė Vieša akcija 
Vieši renginiai 
Elektroninis periodinis leidinys 
Pranešimai spaudai 
Informaciniai / mokomieji renginiai 
Reklaminiai leidiniai 
Informacinė kampanija 
Suvenyrai 
Spaudos konferencijos 
Apskrito stalo diskusijos 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Pranešimai spaudai 
Elektroninis periodinis leidinys 
Interneto svetainė 
Videofilmas 

Elektroninis periodinis leidinys 
Apskrito stalo diskusijos 
Reklama 
Interneto svetainė 
Vieši renginiai 
Interneto svetainė 
Informaciniai leidiniai 
Informacinė kampanija 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Kita 
 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Internetas 
Audiovizualinės medijos  / TV 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Turint omenyje tikslinės grupės 
sudėties neapibrėžtumą ir 
masiškumą, taikomos masinio 
informavimo priemonės ir kanalai, 
pilnai atitinkantys šios auditorijos 
specifiką.  Jei komunikacijos siekis – 
informacijos sklaida (informuotumo 
didinimas), toks pasirinkimas 
laikomas tinkamu. 

2.  Visos tikslinės 
grupės 

Informacinė kampanija 
Pranešimai spaudai 
Spaudos konferencija 
Interneto svetainė 
Vieši renginiai 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Reklaminiai leidiniai 
Informaciniai leidiniai 
Suvenyrai 
Kita 

Informacinė kampanija 
Pranešimai spaudai 
Spaudos konferencija 
Interneto svetainė 
Vieši renginiai 
Informaciniai renginiai 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Reklaminiai leidiniai 
Apskrito stalo diskusijos 
Informaciniai leidiniai 
Informacinė kampanija 
Interneto svetainė 
Suvenyrai 
Kita  

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Toks tikslinės grupės apibrėžimas 
turi būti laikomas nekorektišku, 
kadangi universaliai efektyvių 
(tinkančių visoms tikslinėms 
grupėms) priemonių ir kanalų nėra. 

3.  Ekonominiai ir 
socialiniai 
partneriai 

Informacinė kampanija 
Apskrito stalo diskusijos 
Vieši renginiai 
Elektroninis periodinis leidinys 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Interneto svetainė 

 

Apskrito stalo diskusijos 
Vieši renginiai 
Informaciniai renginiai 
Elektroninis periodinis leidinys 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Reklama  
Interneto svetainė 
Informaciniai leidiniai 
Informacinė kampanija 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Tikslinės grupės nariai turėtų būti 
traktuojami kaip vykdomos veiklos 
partneriai, galintys suteikti 
institucijoms pridėtinę vertę. Čia itin 
svarbus tiesioginės komunikacijos 
kanalas (su masine auditorija ar 
grupėmis), atgalinį ryšį skatinančios 
priemonės, todėl rekomenduojama 
atkreipti dėmesį į tikslinio 
informavimo priemones. 
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Nr. Tikslinė grupė 2008–2009 m. priemonės 2010–2011 m. priemonės Kanalai  Priemonių atitikimas 
tikslinėms grupėms 

Suvenyrai 
Kita 

4.  Projektų 
vykdytojai 

Apskrito stalo diskusijos 
Informaciniai renginiai 
Vieši renginiai 
Metodiniai leidiniai 
Interneto svetainė 
Informacinė kampanija 
Informaciniai leidiniai 
Pranešimai spaudai 
Individualios konsultacijos 

 

Apskrito stalo diskusijos 
Vieši renginiai 
Pranešimai spaudai 
Interneto svetainė 
Suvenyrai 
Informaciniai leidiniai 
Reklaminiai leidiniai 
Reklama 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Apvalaus stalo diskusijos 
Interneto svetainė 
Informacinė kampanija 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Tikslinei grupei reikalingas 
tiesioginis informavimas. 
Rekomenduojama taikyti priemones 
ir kanalus, kurie užtikrina 
informacijos perdavimą nurodytam 
adresatui (specializuoti leidiniai, 
specializuoti renginiai – tiesioginė 
komunikacija). Pranešimai spaudai 
yra skirti tik žiniasklaidos 
atstovams. Ši dalykinė klaida 
pasitaiko komunikuojant ne tik su 
šia grupe.  

5.  Politikai ir kiti 
visuomenės 
nuomonės 
formuotojai 

Apskrito stalo diskusijos 
Vieši renginiai 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Interneto svetainė 
Informaciniai/mokomieji renginiai 
Pranešimai spaudai 

Apskrito stalo diskusijos 
Vieši renginiai 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Reklama 
Interneto svetainė 
Informaciniai leidiniai 

 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Tikslinės grupės nariai turėtų būti 
traktuojami kaip vykdomos veiklos 
partneriai, galintys suteikti 
institucijoms pridėtinę vertę ir 
formuoti kitų tikslinių grupių 
nuomonę, didinti jų informuotumą. 
Čia itin svarbus tiesioginės 
komunikacijos kanalas (su masine 
auditorija ar grupėmis), atgalinį ryšį 
skatinančios priemonės, todėl 
rekomenduojama atkreipti dėmesį į 
tikslinio informavimo priemones. 

6.  ES struktūrinę 
paramą 
administruojan-
čios institucijos 

Informacinė kampanija 
Vieši renginiai 
Informaciniai leidiniai 

- Kompleksinis komunikacijos kanalas 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 

Tikslinei grupei reikalingas 
tiesioginis informavimas. 
Rekomenduojama taikyti priemones 
ir kanalus, kurie užtikrina 
informacijos perdavimą nurodytam 
adresatui (specializuoti leidiniai, 
specializuoti renginiai – tiesioginė 
komunikacija). Pranešimai spaudai 
yra skirti tik žiniasklaidos 
atstovams. Ši dalykinė klaida 
pasitaiko ne tik komunikuojant su 
šia grupe. 

7.  (Galimi) ES 
struktūrinės 
paramos 
pareiškėjai 

Informaciniai renginiai 
Elektroninis periodinis leidinys 
Informaciniai renginiai 
Vieši renginiai 

Elektroninis periodinis leidinys 
Pranešimai spaudai 
Interneto svetainė 
Suvenyrai 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 

Būtinas šios tikslinės grupės 
segmentavimas (subgrupių 
išskyrimas), kas atitinkamai paveiks 
ir taikomų priemonių bei kanalų 
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Nr. Tikslinė grupė 2008–2009 m. priemonės 2010–2011 m. priemonės Kanalai  Priemonių atitikimas 
tikslinėms grupėms 

Interneto svetainė 
Informaciniai/mokomieji renginiai 
Individualios konsultacijos 
Pranešimai spaudai 

Informaciniai leidiniai 
Reklama 
Reklaminiai leidiniai 
Vieši renginiai 
Apskrito stalo diskusijos 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Informacinė kampanija 
Informaciniai leidiniai 
Tiesioginiai pašto pranešimai 
Tiesioginiai pardavimai 
Informaciniai pranešimai 
Informaciniai/mokomieji renginiai 
Suvenyrai 
Kita 

Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

pasirinkimą. Vyrauja masinio 
informavimo priemonės ir kanalai. 
Tokia komunikacijos strategija 
užtikrina plačią informacijos 
sklaidą, bet negarantuoja galutinio 
adresato pasiekimą ir poveikio jam 
darymą. Šiuo atveju komunikacijos 
poveikis – paskatinimas teikti 
paraišką ES struktūrinei paramai, 
paskatinimas tinkamai vykdyti jau 
pradėtą paraiškos teikimo veiklą. 

8.  ES struktūrinės 
paramos gavėjai 

Elektroninis periodinis leidinys 
Vieši renginiai 

Vieši renginiai 
Interneto svetainė 
Reklama 
Informaciniai leidiniai 
Informacinė kampanija 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Pranešimai spaudai 
Informaciniai / mokomieji renginiai 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Būtinas šios tikslinės grupės 
segmentavimas (subgrupių 
išskyrimas), kas atitinkamai paveiks 
ir taikomų priemonių bei kanalų 
pasirinkimą. Vyrauja masinio 
informavimo priemonės ir kanalai. 
Tokia komunikacijos strategija 
užtikrina plačią informacijos 
sklaidą, bet negarantuoja galutinio 
adresato pasiekimą ir poveikio jam 
darymą. 

9.  ES institucijų 
atstovai 

Elektroninis periodinis leidinys 

 

Elektroninis periodinis leidinys Internetas Taikomų priemonių ir kanalų 
parinkimas signalizuoja, kad iš 
esmės vykdoma itin formali, 
vienpusė komunikacija su šia 
tiksline grupe. Jei keliamas toks 
komunikacijos siekinys, tuomet 
pastarasis priemonių ir kanalo 
parinkimas yra tinkamas. 

10.  Žiniasklaida Vieša akcija 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Interneto svetainė 
Vieši renginiai 
Informaciniai / mokomieji renginiai 
Pranešimai spaudai 

Pranešimai spaudai 
Interneto svetainė 
Informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje 
Vieši renginiai 
Reklama 
Informaciniai leidiniai 
Informacinė kampanija 
Apskrito stalo diskusijos 

Žiniasklaida 
Leidyba 
Tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija 
Tiesioginė komunikacija su grupėmis 
Internetas 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Šiai tikslinei grupei taikomos 
priemonės ir kanalai atitinka jos 
poreikius ir specifiką, tačiau reikėtų 
intensyvinti tiesioginį 
komunikavimą. Žiniasklaidos 
atstovai viešinimo ir informavimo 
veikloje yra dvilypėje pozicijoje – yra 
ir tikslinė grupė, ir komunikacijos 
kanalas (tarpininkas). Ši aplinkybė 
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Nr. Tikslinė grupė 2008–2009 m. priemonės 2010–2011 m. priemonės Kanalai  Priemonių atitikimas 
tikslinėms grupėms 

Pranešimai spaudai turi būti apsvarstyta pasirenkant 
komunikacijos priemones, kurios 
skatintų žiniasklaidos atstovus 
skleisti informaciją (tiesioginis 
informavimas, tikslinis 
informavimas).  

11.  Jaunimas Vieša akcija Informaciniai leidiniai Leidyba 
Kompleksinis komunikacijos kanalas 

Šios tikslinės grupės sudėtyje yra 
bent keletas specifinių subgrupių 
(nepilnamečiai, pilnamečiai, 
skirtingų regionų gyventojai (kaimo 
vietovės, periferija, miestai ir t. t.), 
moksleiviai, studentai, bedarbiai, 
jauni tėvai, jauni verslininkai, jauni 
profesionalai, jauni ūkininkai ir 
pan.), kurios turi būti išskiriamos 
atsižvelgiant į amžiaus tarpsnį, 
interesus, socialinį statusą, 
užsiėmimą ir t. t. Taikomos 
viešinimo priemonės ir kanalai 
skirtos masinės komunikacijos 
vykdymui ir nėra pakankamai 
adekvačios aukščiau išvardintiems 
specifiniams tikslinės grupės 
poreikiams.  
Rekomenduojama aiškiai nustatyti 
šios tikslinės grupės subgrupes, 
komunikacijos tikslus ir siekinius 
bei atitinkamai parinkti priemones 
ir kanalus. Pageidautini atgalinį ryšį 
skatinantys komunikacijos būdai 
(internetas, socialinės medijos, 
tiesioginė komunikacija su masine 
auditorija ar grupėmis, apskrito 
stalo diskusijos, nuolatinio ar 
serijinio komunikavimo su jaunimo 
organizacijomis vykdymas). 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Analizuojant 2008–2011 m. institucijų taikytų priemonių ir kanalų pasirinkimą bei jų atitikimą tikslinėms 
grupėms buvo nustatytos šios tendencijos: 

• viešinimo veiklai įgyvendinti dažniausiai pasirenkamos priemonės, orientuotos į masinę auditoriją – tai 
informacinės kampanijos, informacijos teikimas žiniasklaidoje, informacijos skelbimas interneto 
svetainėse, elektroniniai periodiniai leidiniai, masiniai renginiai ir įvairaus pobūdžio leidiniai;  

• vyraujantys komunikacijos kanalai taip pat labiausiai tinka masinei auditorijai – akivaizdžiausiai 
dominuoja žiniasklaida, leidyba ir informacijos skelbimas interneto svetainėse. Šių kanalų tinkamumas 
priklauso nuo to, ar jie parenkami tikslingai, apibrėžiant, kokiai tikslinei grupei yra skirti ir ar susiejami 
su tikslu, kurio siekiama;  

• priemonės ir kanalai nevisiškai atitinka tikslinių grupių specifiką. Dažniausiai masinei ir specializuotoms 
auditorijoms naudojami analogiški informacijos perdavimo kanalai (žiniasklaida, interneto svetainė, 
leidiniai). Viešinimo ir informavimo priemonė, kanalas ir komunikuojamas turinys turėtų būti 
parenkami / konstruojami atsižvelgiant į tam tikrą adresatą. Priklausomai nuo tikslinės grupės sudėties, 
poreikių, specifinių bruožų galimas ir daugiau nei vienos auditorijos apėmimas taikant vieną priemonę 
ar kanalą, tačiau tam tikrais atvejais tai yra nerekomenduojama (pvz.: plačioji visuomenė ir ES 
struktūrinės paramos pareiškėjai – yra būtent tokio nekorektiško apjungimo atvejis, kadangi pastarosios 
tikslinės grupės turi skirtingą suinteresuotumo lygį ir pobūdį). 
 

Pasitelkiamų viešinimo priemonių įvairovė kiekybės atžvilgiu yra pakankama, tačiau vertinant patį priemonių 
ir kanalų pasirinkimą, atkreiptinas dėmesys, jog taikytos priemonės yra pritaikytos 2008–2009 m. viešinimo 
veiklos tikslams. Tuo tarpu 2010–2011 m. planuose numatyti kryptingos komunikacijos tikslai šiomis 
priemonėmis ir kanalais yra sunkiai realizuojami. Masines priemonės gali ir turi būti taikomos, tačiau 
nukreipiant pastangas į konkrečią tikslinę auditoriją – pvz., jei tikslinė auditorija yra kaimo gyventojai, jiems 
turėtų būti suformuota tikslinė žinutė ir parinktos atitinkamos priemonės – kaimo gyventojų skaitoma spauda 
ar žiūrimos televizijos laidos, parinktas atitinkamas transliavimo laikas.  

Lyginant atskirus sistemos lygius, galima pastebėti, jog tarpinės institucijos daugiau dirba su masinėmis 
auditorijomis, pasitelkdamos žiniasklaidos kanalus. Tuo tarpu įgyvendinančių institucijų naudojamų 
priemonių formos yra orientuotos į kryptingesnį tikslinių grupių informavimą, lyginant su kitų institucijų 
praktika, mažiau taikomos standartinės, pasikartojančios informavimo ir viešinimo priemonės. 
Įgyvendinančios institucijos efektyviai išnaudoja renginius – siekiant kryptingo ir artimo ryšio su tiksline grupe 
ši praktika vertintina teigiamai. 

Nors pagal vertinimui keliamus tikslus ir uždavinius nebuvo numatytas projektų vykdytojų lygmens taikomų 
projekto viešinimo priemonių vertinimas, tačiau, manome, kad šis lygis tai pat yra svarbus vertinant visą 
informavimo ir viešinimo sistemą, kadangi jis taip pat lemia viešai matomą komunikacijos kryptį. Šio 
vertinimo kontekste atlikta projektų vykdytojų apklausa parodė, kad jų pasirenkamos priemonės dažniausiai 
apsiriboja būtinų formalių reikalavimų ES paramos viešinimui atitikimu – didžioji dalis respondentų (23 proc.) 
teigia paskelbę informaciją institucijos, organizacijos ar įmonės interneto svetainėje, įsirengę informacinius ar 
nuolatinius stendus (atitinkamai 14 ir 10 proc.), paskelbę informacinį straipsnį ar skelbimą (14 proc.), parengę 
ir išplatinę pranešimą spaudai (11 proc.). Vis dėlto nuo 5 iki 10 proc. apklausoje dalyvavusių projektų vykdytojų 
mini ir kitas viešinimo priemones – projekto reklamą, renginius, socialinius tinklus internete (žr. 8 pav.).  
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36 pav. Projektų vykdytojų pasitelkiamos viešinimo priemonės 

Šaltinis: PwC vykdyta projektų vykdytojų apklausa internetu, 2012 m. sausis-vasaris 

Tarp projektų vykdytojų kanalų vartojimo prasme akivaizdžiai dominuoja internete skelbiama informacija (43 
proc.), maždaug per pusę mažiau respondentų (26 proc.) pasitelkia vietinę ar regioninę žiniasklaidą, 13 proc. – 
nacionalinę spaudą. Rečiausiai projektų vykdytojai pasitelkia televiziją bei radiją (9 pav.). 

 

37 pav. Projektų vykdytojų pasitelkiami viešinimo kanalai 

Šaltinis: PwC vykdyta projektų vykdytojų apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

Viešinimo priemonių ir kanalų efektyvumas 

Viešinimo priemonių ir kanalų efektyvumas buvo vertinamas dviem aspektais: 

• ar, atsižvelgiant į keliamus tikslus, buvo efektyviai parinktos viešinimo priemonės ir kanalai 
(vertinimas atliekamas pagal metinį ir ketvirtinį planą); 

• ar, atsižvelgiant į keliamus tikslus, įgyvendinta viešinimo veikla davė norimą rezultatą (remiantis 
atliktų nuomonės tyrimų rezultatų (2008–2011 m.) duomenimis16).  

 

                                                             
16 Autorių pastaba: atkreipiamas d÷mesys, kad šio vertinimo apimtyje nebuvo vertinamos atskiros įgyvendintos priemon÷s 
(nei turinys, nei forma), nes n÷ra atlikti tokio pobūdžio tyrimai. Taip pat yra vertinamos tik trys pagrindin÷s tikslin÷s 
grup÷s, kurias apima tyrimai – tai visuomen÷, potencialūs pareišk÷jai ir projektų vykdytojai. 
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Viešinimo priemonių ir kanalų atitikimas viešinimo tikslams 

 

Institucijų viešinimo veiklos metinių tikslų ir viešinimo veiklos elementų atitikimo vertinimas 2008–2011 m. 
laikotarpiu atliktas atsižvelgiant į skirtingų lygių institucijų darbo specifiką, o efektyvumo rodikliu laikytas 
siekiamų komunikacijos tikslų, viešinimo kanalų ir priemonių bei tikslinių grupių pasirinkimo atitikimas. 
Tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metiniuose viešinimo veiklos planuose siekiami tikslai arba nenurodomi, 
arba nurodomi (ne visų metų planuose) atsižvelgiant į visos sistemos mastu iškeltus viešinimo veiklos tikslus, 
todėl analizuojant šio lygmens institucijų viešinimo priemonių ir kanalų atitikimą viešinimo tikslams 
orientuotasi į visos sistemos mastu iškeltus tikslus. 
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12 lentelė. Viešinimo veiklos priemonių ir kanalų atitikimo vertinimas 2008–2011 m. laikotarpiu 

 2008–2009 m. 2010–2011 m. 
Institucijų lygmuo  

 
 

Komunikacijos 
tikslas 

Informavimas, 
informacijos 
sklaida 

Informacijos 
suvokimo 
stiprinimas tarp 
įvairių tikslinių 
grupių 

Gebėjimų 
stiprinimas 
(ugdomasis 
informavimas) 

Įtvirtinti žinias 
ir nuostatas 
 

Gilinti 
suvokimą  

Skatinti galimus 
pareiškėjus ir 
paramos gavėjus 
naudotis ES 
parama 

Žinių sklaida 
akcentuojant 
ES lėšų 
kuriamą 
pridėtinę vertę 
visose 
finansuojamose 
srityse 

Gerinti galimų 
pareiškėjų ir 
paramos gavėjų 
informavimą 

Vadovaujančioji 
institucija 
(sistemos lygmuo) 

Informacijos 
sklaidos tikslas 
suponuoja siekį 
perduoti 
informaciją kuo 
didesniam 
auditorijos 
skaičiui ir įprastai 
vykdomas 
pasitelkiant 
masinio 
informavimo 
kanalus, kurie 
pasiekia kuo 
didesnį įvairių 
tikslinių grupių 
ratą. Šiuo atveju 
kanalų ir 
priemonių 
pasirinkimas ir jų 
nukreipimas į 
platų auditorijos 
spektrą yra 
tinkamas ir turi 
būti laikomas 
efektyviu,  

Skleidžiamos / jau 
anksčiau perduotos 
informacijos 
suvokimo 
stiprinimas, 
gilinimas tarp 
skirtingų 
auditorijos 
segmentų reiškia 
reguliaraus, 
periodiško 
informacijos 
perdavimo ir 
atgalinio ryšio 
poreikį. Reguliarus 
informavimas 
užtikrina 
auditorijos 
prisotinimą 
reikiamais 
informaciniais 
pranešimais, o 
galimybė sulaukti 
atgalinio ryšio iš 
pasiektos 
auditorijos dalies 
leidžia įsitikinti 
informacijos 
suvokimo 
adekvatumu. Šio 
komunikacijos 
tikslo realizavimas 
pilnai galėjo būti 
pasiektas, kadangi 
vadovaujančioji 
institucija taikė 

Informavimas, 
susijęs su 
auditorijos 
kompetencijų 
ugdymu reikalauja 
glaudesnio 
komunikacinio 
ryšio, reguliaraus, 
periodiško 
informavimo ir 
atgalinio ryšio 
siekimo.  
Kompleksinė 
komunikacija, 
komunikavimas su 
grupėmis ir 
leidybos kanalo 
panaudojimas šiuo 
atžvilgiu yra 
laikomas 
pakankamu. 
Tinkamomis 
galima laikyti 
tokias priemones 
kaip metodiniai 
(mokomieji) 
leidiniai, 
mokomieji 
renginiai 
(seminarai), 
apskrito stalo 
diskusijos.  

Komunikacijos siekiai įtvirtinti 
žinias ir nuostatas bei gilinti 
suvokimą tarp informuojamos 
auditorijos išreiškia itin 
glaudų, reguliarų, atgalinį ryšį 
užtikrinantį komunikavimą. 
Taip pat, būtinos naudoti 
priemonės ir kanalai, kurie 
leidžia pilnai garantuoti 
pranešimų turinio kontrolę, 
išvengiant galimų iškraipymų 
ar klaidingos interpretacijos. 
Šie komunikacijos siekiai taip 
pat turi ir auditorijos ugdymo 
aspektą.  Atitinkamai įvertinus 
pasirinktų komunikacijos 
kanalų atitikimą šiems 
tikslams, pasigendama 
tiesioginės komunikacijos.  

Galimų 
pareiškėjų ir 
paramos gavėjų 
skatinimas 
naudotis ES 
parama – 
komunikacijos 
tikslas, kurio 
galutinis 
rezultatas yra 
gana aiškiai 
apibrėžtas ir 
išmatuojamas.  
Atsižvelgiant į 
tai, kad 
vadovaujančiai 
institucijai 
keliamas 
masinio 
informavimo, 
komunikacijos 
su masine 
auditorija 
prioritetas. 
Daugiausiai 
naudotas 
masinio 
informavimo 
kanalas, 
užtikrinantis 
nurodytų 
tikslinių grupių 
augimą, jų 
informavimo 
gerinimą, yra 
laikomas 

Žinių sklaida 
akcentuojant 
ES lėšų 
kuriamą 
pridėtinę vertę 
visose 
finansuojamose 
srityse iš esmės 
išreiškia tikslą 
prisotinti visas 
auditorijas 
reikiamu 
informaciniu 
turiniu, todėl 
šioje situacijoje 
efektyviais 
laikomi 
institucijos 
naudoti 
masinio 
informavimo 
kanalai ir 
priemonės, 
tačiau 
nepageidautina 
remtis vien tik 
šio tipo 
priemonėmis, 
kadangi jos 
didina 
informacijos 
turinio 
iškraipymo 
galimybes. 

Nuoroda – 
informavimo 
gerinimas – turi 
būti traktuojama 
kaip komunikacijos 
su nurodytomis 
tikslinėmis 
grupėmis 
optimizavimas. 
Sprendžiant iš 
institucijos metinių 
planų, ypatingų 
komunikacijos 
strategijos 
priemonių (pvz., jau 
anksčiau minėtas 
subgrupių 
išskyrimas, 
atitinkamų 
komunikacijos 
priemonių taikymas 
ir pan.) galimų 
pareiškėjų ir 
paramos gavėjų 
atžvilgiu nebuvo 
imtasi. Šis 
komunikacijos 
tikslas laikytinas 
išpildytu tik 
formaliai, t. y. 
konstatuojama, kad 
buvo išskirtos 
atitinkamos 
tikslinės grupės, 
taikyti 
komunikacijos su 
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žiniasklaidos, 
leidybos, 
kompleksinės 
komunikacijos ir 
komunikacijos su 
grupėmis kanalus, 
pasitelkdama tokias 
priemones kaip 
elektroninis 
periodinis leidinys, 
apskrito stalo 
diskusijos. 

efektyviu 
sprendimu.  

grupėmis ir kt. 
kanalai bei 
priemonės. 
 

Tarpinės 
institucijos 

Vertinant šio 
tikslo realizavimo 
efektyvumą 
formaliai, iš esmės 
matomas 
adekvatus 
komunikacijos 
kanalų, tikslinių 
grupių ir joms 
naudojamų 
priemonių 
pasirinkimas. 

Apibendrinant šiam 
tikslui parinktų 
komunikacijos 
kanalų ir priemonių 
tinkamumą, galima 
konstatuoti, kad 
buvo sudarytos 
būtiniausios 
prielaidos šiam 
tikslui pasiekti, 
tačiau pasigesta 
tikslinių grupių 
segmentavimo, 
atgalinės 
komunikacijos 
galimybes 
užtikrinančių 
priemonių. 

Gebėjimų 
stiprinimas 
(ugdomasis 
informavimas) 
tarpinių institucijų 
lygmenyje 
vykdytas iš esmės 
naudojant tuos 
pačius kanalus ir 
priemones kaip ir 
vadovaujančios 
institucijos atveju.   
Efektyvumo 
vertinimo išvada 
pagal 
formaliuosius 
komunikacijos 
aspektus – 
priemonių ir 
kanalų 
pasirinkimas iš 
esmės atitinka 
komunikacijos 
tikslus, tačiau 
daromos išlygos 
atsižvelgiant į 
tarpinių institucijų 
vykdomos 
viešinimo veiklos 
specifiką – poreikį 
dirbti su tam 
tikrose interesų 
srityse 
veikiančiomis 
auditorijomis. 

Sprendžiant iš tarpinių 
institucijų naudotų kanalų ir 
priemonių visumos, 
aptariamuoju laikotarpiu 
laikytasi masinio informavimo 
strategijos, kuri nepilnai 
atitinka šių komunikacijos 
tikslų poreikius.  Iš institucijų 
planuose numatytų tikslinių 
grupių suvestinio sąrašo 
matomas pakankamai 
apibendrintas atskirų publikų 
apibūdinimas, o ugdomosios, 
poveikio siekiančios 
komunikacijos efektyvumą 
lemia aiškus adresato 
įvardijimas (kitose analizės 
vietose išsakytas 
pastebėjimas), todėl 
vertinamo laikotarpio 
institucijų viešinimo veikla 
šiuo atžvilgiu laikytina 
nepakankamai efektyvia. 
 
 
 

Galimų 
pareiškėjų ir 
paramos gavėjų 
skatinimas 
naudotis ES 
parama tarpinių 
institucijų atveju 
efektyviausiai 
realizuotinas 
tiesioginio 
informavimo, 
kompleksinio 
informavimo ir 
komunikacijos 
su grupėmis 
kanalais.  
Įvertinus 
institucijų 
pasirinktas 
viešinimo 
priemones, 
tikslines 
auditorijas ir 
informavimo 
kanalus, 
matoma, jog 
vyraujantys 
masinio 
informavimo 
būdai iškeltą 
komunikacijos 
tikslą leidžia 
pasiekti tik iš 
dalies.  

Šio tikslo 
realizavimas 
tarpinių 
institucijų 
naudotais 
kanalais ir 
priemonėmis 
gali būti 
laikomas 
efektyviu, 
kadangi buvo 
pasirinkti 
masinei 
auditorijai 
informuoti 
skirti kanalai 
(žiniasklaida, 
internetas ir 
pan.)  

Išanalizavus 
institucijų 
komunikacijos 
strategiją, galima 
teigti, jog šiam 
tikslui panaudotos 
būtiniausios 
priemonės (išskirtos 
atitinkamos 
tikslinės grupės, 
naudotas 
komunikacijos su 
grupėmis kanalas ir 
tipinės informacijos 
sklaidos priemonės 
– leidiniai, 
renginiai, 
informavimas 
žiniasklaidos 
priemonėmis). Tai 
leidžia daryti 
prielaidą, kad buvo 
sudarytos 
patenkinamos 
sąlygos grįžtamajam 
ryšiui su tikslinėmis 
grupėmis užtikrinti. 
  

Įgyvendinančios Institucijų Įvertinus įgyvendinančių institucijų Įgyvendinančių institucijų Šiems komunikacijos tikslams Įgyvendinančių 
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Šaltinis: sudaryta autorių

institucijos vykdytas 
informavimas ir 
informacijos 
sklaida realizuota 
pasitelkus 
žiniasklaidos 
kanalą. Pasigesta 
interneto bei 
elektroninių 
informacijos 
sklaidos 
priemonių 
taikymo. Turint 
omenyje, kad šio 
lygmens 
institucijoms 
plataus masto 
informavimo 
kampanijos skirtos 
masinei auditorijai 
yra neaktualios, 
pastarojo tikslo 
pasiekimas gali 
būti laikomas 
pakankamu. 

taikytus komunikacijos kanalus, 
pasirinktas viešinimo priemones ir 
tikslines grupes, galima daryti išvadą, jog 
iš dalies galėjo būti realizuoti informacijos 
suvokimo stiprinimo ir gebėjimų 
stiprinimo tikslai.  

vykdomoje viešinimo veikloje 
šie komunikacijos tikslai vieni 
iš prioritetinių. Išanalizavus 
komunikacijos strategijos 
elementus, galima teigti, jog 
institucijos sudarė reikiamas 
prielaidas šiems tikslams 
efektyviai pasiekti: taikyti 
tiesioginės komunikacijos, 
komunikacijos su grupėmis, 
taip pat žiniasklaidos, 
interneto, leidybos kanalai, 
naudotos tiesioginio 
informavimo, tiesioginių pašto 
pranešimų, informacinių ir 
mokomųjų renginių bei kt. 
priemonės.  
 

pasiekti įgyvendinančių institucijų 
lygmenyje buvo numatytos 
pagrindinės priemonės: vykdyta 
tiesioginė komunikacija, naudotos 
betarpiško informavimo priemonės 
(komunikacija su grupėmis, 
tiesioginis informavimas, 
tiesioginiai pašto pranešimai), 
leidžiančios daryti poveikį tikslinių 
grupių žinių turiniui, taip pat 
skatinti juos naudotis ES parama. 

institucijų 
lygmenyje naudoti 
komunikacijos 
kanalai ir priemonės 
yra pakankamai 
efektyvūs siekiant 
grįžtamojo ryšio.  
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Gerosios praktikos pavyzdys. INVEGA  gali būti vertinama kaip gerosios praktikos pavyzdys, formuojant 
efektyvią komunikacijos tikslus atitinkančią strategiją. Pvz., 2010 m. informavimo ir viešinimo veiklos 
metiniame ir ketvirtiniuose planuose matomas itin nuosekliai ir detaliai atskleistas komunikacijos 
priemonių, jų kiekio, tikslinės auditorijos (tam tikrais atvejais su itin konkrečiomis nuorodomis) 
apibūdinimas, siekiamas tikslas, numatant jo aprašyme ir laukiamus rezultatus, prie kai kurių priemonių 
(pvz., renginių) nurodomas ir dalyvių skaičius, taip pat įgyvendinimo laikotarpis ir atsakingoji institucija. 
Pasigendama sąsajos su visos sistemos mastu siekiamais komunikacijos tikslais. 

 

Gerosios praktikos pavyzdys. Nemaža dalis tarpinių institucijų (pvz., AM, SAM, SMM, SADM, IVPK) 
2011–2012 m. viešinimo ir informavimo veiklą ėmė labiau sieti su numatomais tikslais, ką atspindi ir 
atitinkamai parenkams priemonės, tikslinėmis auditorijomis. Apibūdinant tikslą nurodoma, kokių 
tikimasi rezultatų (tam tikrais atvejais ir kiekybine išraiška), taikant viešinimo priemones. Nors 
apibendrintas tikslinių auditorijų apibūdinimas neleidžia spręsti, ar šis itin svarbus komunikacijos plano 
elementas taip pat pilnai atspindi informavimo siekinius, šiuos pavyzdžius galima laikyti sektina praktika. 

 

Siekiant pademonstruoti institucijų viešinimo veiklos tikslų optimalaus siekimo prielaidas kitoje lentelėje 
pateikiami skirtingo lygmens institucijų metiniuose planuose atspindėtų viešinimo veiklos tikslų 
duomenys. Vertinama, kaip tarpinės ir įgyvendinančios institucijos atsižvelgė į vadovaujančios institucijos 
numatytus viešinimo ir informavimo veiklos tikslus pagal visos sistemos lygmenį. Detali institucijų 
viešinimo tikslų ir vykdytų veiklų atitikimo ir efektyvumo analizė pateikiama 13 lentelėje. „Viešinimo 
veiklos priemonių ir kanalų atitikimo vertinimas 2008–2011 m.“ skyriuje „Viešinimo priemonės ir 
kanalai“. 

Apibendrinant išanalizuotus planus galima teigti, jog 2008–2009 m. visos sistemos mastu numatyti 
viešinimo tikslai iš esmės buvo skirti informacijos sklaidai ir atsispindėjo daugumos institucijų 
metiniuose viešinimo veiklos planuose ir / ar ataskaitose. 2010 m. be anksčiau paminėtų tikslų, iškeltas 
siekis „sutvirtinti žinias ir nuostatas, kad ES parama administruojama efektyviai ir skaidriai“. Šis tikslas 
daugumos institucijų viešinimo veikloje nebuvo akcentuotas. Siekis „įtvirtinti žinias ir nuostatas, kad ES 
lėšos padeda ekonomikos sunkmečio laiku išlaikyti ekonomikos stabilumą, darbo vietas ir gyvybingą 
verslą, ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės“ atsispindėjo kai kuriose tarpinių 
institucijų metinių viešinimo veiklos planų ir / ar ataskaitų dalyse. 2011 m. viešinimo strategija buvo 
orientuota į ES struktūrinės paramos administravimo efektyvumo ir skaidrumo reputacijos stiprinimą, 
tačiau tarpinių institucijų veikloje nuorodos į šį tikslą aptiktos tik IVPK ir AM dokumentuose.  

Iš pateiktų duomenų galima daryti išvadą, jog tarpinės institucijos, lyginant su įgyvendinančiomis 
institucijomis, nepakankamai atsižvelgė į bendruosius tikslus ir jų neperkėlė į savo veiklos planus – tai 
galėjo būti viena iš prielaidų, kodėl vertinamo periodo viešinimo veiklos rezultatai buvo pasiekti tik iš 
dalies. 
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13 lentelė. Skirtingo lygmens institucijų informavimo ir viešinimo veiklos tikslai 2008–2011 m.17 

2008-2009 m. 2010 m. 2011 m. 
Viešinimo veiklos tikslai 
/ institucijos 

Informuoti apie 
ES struktūrinės 
paramos 
Lietuvai naują 
etapą ir 
kokybinius jo 
pokyčius, 
stiprinti ES 
struktūrinės 
paramos ir jos 
rezultatų svarbos 
suvokimą tarp 
įvairių tikslinių 
grupių. 

Užtikrinti 
informacijos apie ES 
struktūrinės 
paramos veiksmų 
programas sklaidą ir 
Europos Bendrijos 
vaidmenį jas 
įgyvendinant, 
įvairius ES paramos 
panaudojimo ir 
administravimo 
aspektus, skaidrų 
paramos 
administravimą.  

Įtvirtinti žinias ir 
nuostatas, kad ES 
lėšos padeda 
ekonomikos 
sunkmečio laiku 
išlaikyti ekonomikos 
stabilumą, darbo 
vietas ir gyvybingą 
verslą,taip prisideda 
prie kiekvieno 
žmogaus asmeninės 
gerovės. 

Skatinti galimus 
pareiškėjus ir 
paramos 
gavėjus 
naudotis ES 
parama ir taip 
užtikrinti 
efektyvų 
Lietuvai skirtos 
ES paramos 
panaudojimą. 

Sutvirtinti žinias 
ir nuostatas, kad 
ES parama 
administruojama 
efektyviai ir 
skaidriai. 

Stiprinti nuostatą, kad 
Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
veiksmų programų 
įgyvendinimas padeda 
siekti nacionalinių 
valstybės tikslų, 
prisideda prie Lietuvos 
ekonomikos 
stabilizavimoir skatina 
ekonomikos augimą. 

Pristatyti Europos 
Sąjungos 
struktūrinės 
paramos 
panaudojimo 
rezultatus, 
įtvirtinti ES 
paramos pridėtinę 
vertę, skatinant 
šalies progresą ir 
kuriant geresnį 
gyvenimą. 

StiprintiEurop
os Sąjungos 
struktūrinės 
paramos 
administravi
mo 
efektyvumo ir 
skaidrumo 
reputaciją. 

Tarpinės institucijos18        
AM  N.d. N.d.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SAM  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SADM   

 
 

 
N.d. N.d. N.d.  

 
 

 
 

 
ŠMM (kartu su LMT)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
VRM   N.d. N.d. N.d. N.d. N.d.  

 
 

 
 

 
ŪM N.d. N.d.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
IVPK  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SM   N.d. N.d.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Įgyvendinančios 
institucijos 

       

ESFA   N.d. N.d. N.d. N.d. N.d.  
 

 
 

 
 

                                                             

17 
 

 - institucijų metiniuose viešinimo veiklos planuose ir/ar ataskaitose matyti  viešinimo tikslo siekimo elementai / tiesioginė nuoroda; 
 

 - institucijų metiniuose viešinimo 
veiklos planuose ir/ar ataskaitose nenumatyti viešinimo tikslo siekimo elementų / tiesioginių nuorodų. 
18 Prašome žiūrėti detaliai apie viešinimo veiklų atitikimą viešinimo tikslų poreikiams lentelę X. Viešinimo veiklos priemonių ir kanalų atitikimo vertinimas 2008-2011 m. skyriuje  
„Viešinimo priemonės ir kanalai“ 
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CPVA N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 
LVPA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
INVEGA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TID  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
APVA N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

 

Šaltinis: sudarya autorių 
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Viešinimo rezultatų atitikimas viešinimo tikslams 

Vertinamu laikotarpiu ES struktūrinės paramos viešinimui keliamus tikslus galima apibendrinti 
apjungiant į tris pagrindines kategorijas: 

1. ES struktūrinės paramos žinomumo visuomenėje didinimas ir asmeninės bei visuomeninės 
naudos suvokimo stiprinimas. 

2. Potencialių pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimas. 

3. ES struktūrinės paramos administravimo efektyvumas ir skaidrumas. 

 

Žinomumas ir nauda 

Įgyvendinant pirmosios grupės tikslus, galima teigti, jog laikotarpio pradžioje (2008–2010 m.) vykdyta 
bendrojo visuomenės informavimo veikla pasiektų rezultatų prasme buvo efektyvi – ES paramos 
bendrasis žinomumas tolygiai augo, o jos nežinančiųjų skaičius mažėjo. Ypač šie rodikliai padidėjo 2010 
m., o 2011 m. augimas sustojo ir, kai kuriais atvejais (santykis tarp žinančių kažką ir žinančių daug), netgi 
sumažėjo (žr. 10 paveikslą).  

 

38 pav. 2007–2013 m. ES paramos Lietuvai etapo žinomumas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymu Socialinės informacijos centro atliktą tyrimą “Gyventojų apklausa 
apie 2007-2013m. ES SF paramą Lietuvai”, 2011 m. rugpjūtis 
 

Tikėtina, kad taip atsitiko todėl, kad esant aukštam bendrajam žinomumui plačiai taikomos bendro 
pobūdžio informavimo priemonės, nukreiptos į masinę auditoriją, didžiąja dalimi pasiekia visuomenės 
dalį, kuri jau yra informuota ir vietoje teigiamo rezultato gali pasireikšti informacijos persisotinimo ar 
atmetimo efektas. Tuo tarpu norint pasiekti likusią visuomenės dalį, reikia identifikuoti, kurios būtent 
visuomenės subgrupės yra mažiau informuotos ir tikslingai joms komunikuoti informaciją, parenkant jos 
priimtinas priemones ir kanalus. Tyrimai rodo, jog aukščiausias žinomumas yra pasiektas aukštas 
pajamas turinčiųjų grupėje, didmiesčių gyventojai taip pat turi neblogas žinias apie ES struktūrinę 
paramą, o žemesnis bendrasis žinomumas yra būdingas jaunimo ir kaimo gyventojų grupei, todėl 
komunikuojant bendro pobūdžio informaciją šioms grupėms turėtų būti skirtas didesnis dėmesys. Nors 
bendrojo žinomumo didinimas pastaraisiais metais jau nėra keliamas kaip prioritetinis tikslas, tačiau 
atkreiptinas dėmesys, jog jis lemia ir kitų aspektų – naudos ir skaidrumo, kurie šiuo metu laikomi 
prioritetiniais, vertinimą. 

 
Naudos supratimo įvertinimas 2009–2011 m. laikotarpiu darosi vis svarbesnis. Jis yra susijęs ne tik su ES 
struktūrinės paramos žinomumu visuomenėje, bet ir jos nuostatų paramos atžvilgiu formavimu. Tyrimai 
rodo, jog 2009–2011 m. laikotarpiu asmeninę naudą pajutusių gyventojų dalis praktiškai neauga, todėl 
galima daryti išvadą, jog iki šiol vykdyta viešinimo veikla, nukreipta į šį aspektą, kol kas norimų rezultatų 
nedavė (žr. 11 paveikslą).  
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39 pav. 2007–2013 m. ES paramos Lietuvai asmeninės naudos vertinimas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymu Socialinės informacijos centro atliktą tyrimą „Gyventojų apklausa 
apie 2007–2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis. 
 

Koreguojant šią situaciją reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios visuomenės grupės yra skeptiškiausiai 
nusiteikusios ES struktūrinės paramos atžvilgiu. Tyrimai rodo, kad ES struktūrinės paramos naudą 
asmeniškai labiau pajuto vyrai, jaunesnio amžiaus šalies gyventojai (iki 35 metų), dirbantieji šalies 
gyventojai, turintieji aukštąjį išsimokslinimą ir didesnes pajamas – praktiškai tos pačios grupės, kurios 
pasižymi aukščiausiu žinomumu apie ES struktūrinę paramą. Tuo tarpu naudos asmeniškai nepajutusios 
dažniau teigia moterys, nedirbantys, turintys vidurinį ir žemesnį išsimokslinimą, gaunantieji 
mažesnes pajamas, vyresnio amžiaus (51 metų ir vyresni) gyventojai. Būtent jiems 
rekomenduojama suplanuoti tikslinius integruotos komunikacijos veiksmus, apimančius reklamą, 
rinkodarą ir informacijos sklaidą jiems priimtinais kanalais, o taip pat tiesioginį įsitraukimą skatinančias 
akcijas – renginius, konkursus ir panašiai, kurie, formuojant nuostatas, duoda greitesnį ir geresnį 
rezultatą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog šios visuomenės grupės yra mažiau užimtos, todėl tikėtina, kad 
galima sėkmingai juos įtraukti į aktyvaus dalyvavimo reikalaujančią veiklą.  

 
Analizuojant atskirų paramos sričių žinomumą ir naudos vertinimą, visuomenės geriausiai yra žinomas 
aplinkosaugos projektų įgyvendinimas, transporto sektoriaus modernizavimas, mokyklų ir universitetų 
atnaujinimas. Maždaug trys iš keturių gyventojų mano, kad ES struktūrinės paramos lėšomis yra 
finansuojamas sveikatos apsaugos modernizavimas, turizmo paslaugų plėtra, valstybės institucijų 
paslaugų perkėlimas į e-erdvę. Kaip mažiausiai gyventojų žinomas ES struktūrinės paramos sritis galima 
išskirti nedarbo mažinimą, valstybės tarnautojų paslaugų kokybės gerinimą ir daugiabučių namų 
atnaujinimą (žr. 12 paveikslą) Taipogi reikia atkreipti dėmesį, kad 2011 m. beveik visų vertinamų sričių 
atvejais rodikliai reikšmingai sumažėjo, išskyrus tris sritis: daugiabučių namų atnaujinimą, verslo sąlygų 
gerinimą, turizmo paslaugų plėtrą, kurių vertinimas nepakito.  
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40 pav. 2007–2013 m. ES paramos Lietuvai atskirų sektorių žinomumas 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymą Socialinės informacijos centro atliktą tyrimą „Gyventojų apklausa 

apie 2007–2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis. 

 
Naudos aspekto vertinimas atskiruose sektoriuose dalinai koreliuoja su sektorių žinomumu – didžiausią naudą 
gyventojai teigia pajutę transporto, žemės ūkio ir švietimo sektoriuose. Naudos vertinimas yra susijęs ne tik su 
institucijų vykdoma viešinimo veikla, bet ir su kiekvienos iš sričių aktualumu gyventojui, kas iš dalies paaiškina 
geriausiai įvertintų sektorių populiarumą (geriausiai įvertinti didelei gyventojų daliai aktualūs sektoriai), tačiau 
vis dėlto atkreiptinas dėmesys, jog labai maža visuomenės dalis teigė pajutę naudą tokiose kasdieniniame 
gyvenime aktualiose srityse, kaip sveikata, socialinė priežiūra, verslas, gamtos apsauga ar turizmas (žr. 13 
paveikslą). 

 

41 pav. 2007–2013 m. ES paramos Lietuvai atskirų sektorių žinomumas 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymu Socialinės informacijos centro atliktą tyrimą „Gyventojų apklausa 

apie 2007–2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. beveik visų vertinamų sričių atvejais rodikliai reikšmingai sumažėjo, 
išskyrus tris sritis – tai daugiabučių namų atnaujinimą, verslo sąlygų gerinimą, turizmo paslaugų plėtrą, 
kurių vertinimas nepakito.  

Atskirų sričių žinomumo ir naudos vertinimo visuomenėje rodiklius, kurie paimti iš visuomenės 
nuomonės tyrimų, galima analizuoti ir dar vienu pjūviu – t. y. sugretinant su institucijų viešinimo veiklos 
lėšomis ir įgyvendintomis priemonėmis. Tokia analizė leidžia daryti tam tikras įžvalgas apie vienos ar 
kitos institucijos viešinimo veiklos efektyvumą ir pridėtinę vertę (žr. 14 lentelę „Viešinimo veiklos 
biudžeto, realizuotų veiklų ir žinomumo bei naudos vertinimo visuomenėje sugretinimas 2011 m.“). 
Interpretuojant šiuos duomenis būtina turėti omenyje išlygą, jog ryšys tarp lėšų, priemonių ir rezultatų 
nėra tiesioginis – jį veikia daugybė išorės faktorių, tokių kaip savaiminis sektoriaus aktualumas 
visuomenei. Pvz., reikia įvertinti, jog visuomenės dalis, kuriai aktualus švietimas, yra nepalyginamai 
didesnė nei visuomenės dalis, besidominti moksliniais tyrimais ir pan. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, 
kad gyventojai buvo apklausiami nesiejant klausimų su atskirų institucijų veiksmais, todėl jie vertino sritį 
/ temą, o ne instituciją ar jos įgyvendintą priemonę.  

 Viešinimo veikloms skirta suma gali turėti įtakos viešinamos srities žinomumui ir kitiems vertinimams. 
Vadovautis nuomonės apklausų rezultatais galima būtų turint tokius nuomonės apklausų tyrimus, 
kuriuose fiksuojami veiklos sričių vertinimo parametrai pagal atsakomybės sritį, t. y. kuomet 
respondentai vertintų kiekvienos institucijos (vadovaujančios, tarpinės ar įgyvendinančios) konkrečias 
viešinimo veiklas (jų žinomumą, naudą visuomenei). Toks metodas leistų modeliuoti priežasties-
pasekmės ryšius, tačiau nebūtų patikimas dėl gana didelių paklaidų, sudėtingo apklausos proceso. Labiau 
patikimas būdas įvertinti ryšį tarp išlaidų viešinimui ir pasiektų rezultatų – ekonominės naudos 
vertinimas makroekonomiu lygiu, atsižvelgiant ir įvertinant taip pat ir esamą / nesamą tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą, viešinimo kampanijų trukmę ir geografinę bei tikslinių grupių aprėptį ir įvairovę, 
bendrą tų sričių finansavimą tiriamuoju laikotarpiu, bendras investicijas į sektorių tiriamuoju ir 
atitinkamu ankstesniu laikotarpiu ir kt. veiksnius. 

Dėl visų šių išlygų toliau pateikiamų analizės teiginių negalima vertinti be žinomo konteksto, o daromas 
išvadas reikėtų interpretuoti kitų išvadų kontekste. 

14 lentelė. Viešinimo veiklos biudžeto, realizuotų veiklų ir žinomumo bei naudos 
vertinimo visuomenėje sugretinimas 2011 m. 

Institucijos Išmokėtos 
viešinimo ir 

informavimo lėšos 
per 2011 m. (Lt) 

Įgyvendintos priemonės (jų kiekis, 
dalyvių skaičius, vnt.) 2011 m. 

Sričių žinomumo ir naudos 
vertinimo rodikliai  

FM 5.817.049    
 Tarpinės institucijos  

ŠMM 680.252 (26%) Konferencija (1 vnt.; 500 dalyvių); 
Viešas renginys (1 vnt.; 500 dalyvių); 
Reklaminis leidinys (1 vnt.; 4,000 egz.); 
Informacinis leidinys (1 vnt.; 50,000 egz.); 
Straipsniai nacionalinėje ir regioninėje 
žiniasklaidoje, interneto portaluose, TV ir 
radijo reportažai (10 vnt.; 100,000 ir 
daugiau skaitytojų). 

Žinomumas: 
- Studijų programų gerinimas – 61 % 
- Mokyklų ir universitetų atnaujinimas 

– 82 % 
Naudos vertinimas: 
- Švietimui - 29 % 
- Moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai – 4 % 
AM 463.780 (18%) Pranešimas spaudai (1 vnt.) 

Viešinimo priemonių gamyba (2440 vnt.) 
Žinomumas: 
- Aplinkosaugos projektų 

įgyvendinimas - 86 %. 
- Daugiabučių namų atnaujinimas -  62 

% 
Naudos vertinimas: 
- Aplinkos apsaugai - 13 %. 

VRM 371.797 (14%) Straipsniai spaudoje (19 vnt.); 
Straipsniai internete (7 vnt.); 
Vieši renginiai (12 vnt.; 122 dalyviai) 
 

Žinomumas: 
- Valstybės tarnautojų paslaugų 

kokybės gerinimas – 51 % 
Naudos vertinimas: 
- Viešajam administravimui - 2 % 

SADM 354.745 (13%) Informaciniai renginiai (18 vnt.; 16,200 
dalyvių); 
Mokomieji renginiai (2 vnt.; 156 dalyvių); 
Interneto svetainė (1 vnt.); 
Radijo laida (6 vnt.); 
Straipsniai spaudoje (28 vnt.); 
Pranešimai spaudai (27 vnt.); 
Suvenyrai (9 vnt.) 

Žinomumas: 
- Nedarbo mažinimas - 58 % 
Naudos vertinimas: 
- Užimtumui ir socialiniams reikalams 

- 4 % 
- Regioninei ir socialinei sanglaudai – 

1 % 

IVPK 319.341 (12%) Priemonės, taikytos su CPVA: 
Informaciniai renginiai (4 vnt.; 319 
dalyvių); 
Apklausa (1 vnt.; 445 dalyviai); 

Žinomumas: 
- Valstybės institucijų paslaugų 

perkėlimas į el. erdvę - 72 % 
Naudos vertinimas: 
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Institucijos Išmokėtos 
viešinimo ir 

informavimo lėšos 
per 2011 m. (Lt) 

Įgyvendintos priemonės (jų kiekis, 
dalyvių skaičius, vnt.) 2011 m. 

Sričių žinomumo ir naudos 
vertinimo rodikliai  

Dokumentinis filmas (12 vnt.; ~13,000 
žiūrovų); 
Pranešimai spaudai ( 4 vnt.) 

- Informacinei visuomenei – 3 % 

SM 293.261 (11%) Nėra duomenų Žinomumas: 
- Transporto sistemos modernizavimas 

- 83 % 
Naudos vertinimas: 
- Transportui – 61 % 

SAM 123.517 (5%) Informaciniai renginiai (6 vnt., 232 
dalyviai) 
Informacinė brošiūra(2 tiražai po 15.000 
vnt.) 
Sukurtas virtualus / interaktyvus 
žemėlapis (1 vnt.) 
Pranešimai spaudai (9 vnt.) 

Žinomumas: 
- Sveikatos apsaugos modernizavimui 

– 76 % 
Naudos vertinimas: 
- Sveikatos priežiūrai - 15 % 

ŪM 27.100 (1%) Pranešimai spaudai (40 vnt.); 
informaciniai renginiai (7 vnt.: 6,800 
dalyvių); 
suvenyrai (3,000 egz.); 
interneto svetainė (450 vnt. dokumentų) 

Žinomumas: 
- Turizmo paslaugų plėtra – 74 % 
- Sąlygų verslui gerinimas – 67 % 
Naudos vertinimas: 
- Verslui – 8 % 
- Energetikai – 2 % 
- Turizmui – 11 % 

 Įgyvendinančiosios institucijos  
CPVA 324.906 (36%) Mokomieji renginiai (12 vnt.: 314 

dalyviai); 
Informaciniai renginiai (4 vnt.: 319 
dalyvių); 
Kvietimai / pasiūlymai teikti paraiškas 
interneto svetainėje www.esparama.lt (10 
vnt.) 
apklausa (1 vnt.; 445 dalyviai); 
Dokumentinis filmas (12 vnt.; ~13,000 
žiūrovų); 
Pranešimai spaudai ( 4 vnt.); 
Interneto svetainė (20 vnt. dokumentų); 
Straipsniai spaudoje (2 vnt.). 
Konferencija  (1vnt.) 

Dėl plataus šios institucijos funkcijų ir 
administruojamų priemonių spektro jai 
priskirtos visos sritys, su kurių 
tarpinėmis institucijomis yra 
bendradarbiaujama 
Žinomumas: 
- Studijų programų gerinimas – 61 % 
- Mokyklų ir universitetų atnaujinimas 

– 82 % 
- Valstybės tarnautojų paslaugų 

kokybės gerinimas – 51 % 
- Nedarbo mažinimas - 58 % 
- Valstybės institucijų paslaugų 

perkėlimas į el. erdvę - 72 % 
- Sveikatos apsaugos modernizavimui 

– 76 % 
Naudos vertinimas: 
- Švietimui - 29 % 
- Moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai – 4 % 
- Viešajam administravimui - 2 % 
- Užimtumui ir socialiniams reikalams 

- 4 % 
- Regioninei ir socialinei sanglaudai – 

1 % 
- Informacinei visuomenei – 3 % 
- Sveikatos priežiūrai - 15 % 

ESFA 217.722 (24%) Informaciniai renginiai (46 vnt.; 629 
dalyviai); 
Mokomieji renginiai (12 vnt.; 472 
dalyviai); 
Vieši renginiai (20 vnt.); 
Diskusijos (4 vnt.; 89 dalyviai); 
Informacinė kampanija (10 vnt.; 10,000 
dalyvių); 
Leidiniai (2 vnt.); 
Periodinis leidinys (3 vnt.); 
Interneto svetainė (282 dokumentai). 

Dėl plataus šios institucijos funkcijų ir 
administruojamų priemonių spektro jai 
priskirtos visos sritys, su kurių tarpinėmis 
institucijomis yra bendradarbiaujama 
Žinomumas: 
- Studijų programų gerinimas – 61 % 
- Mokyklų ir universitetų atnaujinimas 

– 82 % 
- Valstybės tarnautojų paslaugų 

kokybės gerinimas – 51 % 
- Nedarbo mažinimas - 58 % 
Naudos vertinimas: 
- Švietimui - 29 % 
- Moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai – 4 % 
- Užimtumui ir socialiniams reikalams 

- 4 % 
- Regioninei ir socialinei sanglaudai – 

1 % 
- Viešajam administravimui - 2 % 

LVPA 178.785 (20%) Straipsniai spaudoje (11 vnt.); 
Pranešimai spaudai (183 vnt.); 
Mokomieji renginiai (23 vnt.: 739 
dalyvių); 

Žinomumas: 
- Turizmo paslaugų plėtra – 74 % 
- Sąlygų verslui gerinimas – 67 % 
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Institucijos Išmokėtos 
viešinimo ir 

informavimo lėšos 
per 2011 m. (Lt) 

Įgyvendintos priemonės (jų kiekis, 
dalyvių skaičius, vnt.) 2011 m. 

Sričių žinomumo ir naudos 
vertinimo rodikliai  

Informaciniai renginiai (3 vnt.; 33 
dalyviai); 
Leidiniai (3 vnt.); 
Mokomieji vaizdo siužetai (8 vnt.); 
Tiesioginis informavimas ~4,000 vnt.); 
Apklausa (1 vnt.); 
Reprezentacinės priemonės (~7,300 vnt.) 

Naudos vertinimas: 
- Verslui – 8 % 
- Energetikai – 2 % 
- Turizmui – 11 % 

TID 99.761 (11%) Straipsniai spaudoje (16 vnt.); 
mokomieji renginiai (6 vnt.: 142 
dalyviai); 
informacinis renginys (1 vnt.; 27 
dalyviai); 
informaciniai leidiniai (900 vnt. ); 
radijo laidos (4 vnt.); 
suvenyrai (671 vnt.). 

Žinomumas: 
- Transporto sistemos modernizavimas 

– 83 % 
Naudos vertinimas: 
- Transportui – 61 % 

APVA 65.695 (7%) Pareiškėjų ir projektų vykdytojų 
nuomonės tyrimas (1 vnt.) 
Seminarai (4 vnt., 180 dalyvių) 
Reklaminė atributika 
Rubrikos specializuotoje spaudoje 

Žinomumas: 
- Aplinkosaugos projektų 

įgyvendinimas - 86 % 
- Daugiabučių namų atnaujinimas -  62 

% 
Naudos vertinimas: 
- Aplinkos apsaugai - 13 % 

LMT 23.794 (3%) Nėra duomenų Žinomumas: 
- Studijų programų gerinimas – 61 % 
- Mokyklų ir universitetų atnaujinimas 

– 82 % 
Naudos vertinimas: 
- Švietimui - 29 % 
- Moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai – 4 % 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Vertinant 2011 m. viešinimui ir informavimui išmokėtų lėšų apimtis, matyti, kad ŠMM 2011 m. buvo 
išmokėta didžiausia suma (26 % tarpinėms institucijoms išmokėtos sumos), kuri buvo apie 25 kartus 
didesnė nei ŪM išmokėta suma. Taip pat žymi dalis lėšų buvo išmokėta AM, kuri buvo apie 17 kartų 
didesnė nei ŪM. Siejant išmokėtas lėšas su pasiektais rezultatais, matyti, kad ŠMM srities – mokyklų ir 
universitetų atnaujinimas – žinomumo rezultatai buvo gana aukšti (82% žinomumas). Taip pat švietimo 
sektorius yra vienas iš sektorių, kur, remiantis apklausos duomenimis, juntama didžiausia nauda (29%).  

AM taip pat buvo išmokėta žymi lėšų dalis (18%). Vertinant pasiektus rodiklius, aplinkosaugos projektų 
įgyvendinimas visuomenės yra žinomas geriausiai, tačiau tik 13% respondentų teigia pajutę naudą šiame 
sektoriuje. 

VRM buvo 2011 m. buvo išmokėta 14% lėšų nuo bendro biudžeto, įgyvendintų viešinimo veiklų apimtys 
bei įvairovė gana siaura (straipsniai spaudoje ir internete – 26 vnt., vieši renginiai – 12 vnt. 122 dalyviai), 
o žinomumo rodikliai gana menki (51 %), naudą viešajam administravimui teigę pajutę tik 2 % 
apklaustųjų). 

Analizuojant paminėtų didesnę finansavimo dalį gavusių institucijų įgyvendintas viešinimo priemones ir 
jų kiekybinius rodiklius, matoma, kad ŠMM (institucija, kuriai skirta didžiausia dalis viešinimo ir 
informavimo lėšų) tarpinių institucijų lygmenyje nebuvo lyderis šiuo atžvilgiu (du vieši renginiai 1,000 
dalyvių; du leidiniai 54, 000 egz.; trys straipsniai spaudoje). Tuo tarpu SADM, gavusi 13 % nuo viso 
viešinimui skirto biudžeto, realizavo didesnį kiekį įvairesnių priemonių, apėmė didesnę auditorijos dalį 
(renginiai (19 vnt.; 16,256 dalyviai; straipsniai spaudoje (25 vnt.); pranešimai spaudai (20 vnt.); radijo 
laida (5 vnt.); suvenyrai (9 vnt.); interneto svetainė (1 vnt.)). Visgi SADM kuruojamos srities (nedarbo 
mažinimas) žinomumo rodiklis yra 58 %, o naudą užimtumo ir socialiniams reikalams bei regioninei ir 
socialinei sanglaudai teigę pajutę atitinkamai 4% ir 1% informantų.  

ŪM, gavusi 1% nuo bendro viešinimo biudžeto, įgyvendintų viešinimo priemonių apimtimi nedaug 
skiriasi nuo lyderio – ŠMM.  ŪM žinomumo visuomenėje duomenys yra gana aukšti (turizmo paslaugų 
plėtra – 74 %., sąlygų verslui gerinimas – 67 %). 

IVPK, kuriam teko 12% nuo bendrojo viešinimo biudžeto, prisidėjo prie CPVA įgyvendintų priemonių 
realizavimo (informaciniai renginiai (4 vnt.; 319 dalyvių); apklausa (1 vnt.; 445 dalyviai); dokumentinis 
filmas ( 12 vnt.; ~13,000 žiūrovų); pranešimai spaudai( 4 vnt.). Komiteto kuruojamos srities žinomumo 
rodikliai yra aukšti (72%), nors naudos vertinimas menkas (3%).   

Įgyvendinančių institucijų lygmenyje, biudžeto atžvilgiu lyderė buvo CPVA (36% nuo viso biudžeto), kurios 
įgyvendintos viešinimo priemonės kiekiu, įvairove ir auditorijos apimtimi ženkliai nesiskiria nuo ESFA (24% 
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nuo viso biudžeto) ar LVPA (20%). Galima teigti, kad pakankamai efektyviai gautą finansavimą viešinimo 
priemonėms išnaudojo TID (su 11 % nuo bendro biudžeto). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad CPVA ir ESFA 
turi platų funkcijų ir administruojamų priemonių spektrą, joms priskirtos visos sritys, su kurių tarpinėmis 
institucijomis yra bendradarbiaujama (CPVA su SADM, ŠMM, VRM, FM, IVPK, SAM; ESFA su SADM, 
ŠMM, VRM; žr. detaliau aptariamoje lentelėje).  

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad tarpinių institucijų vykdoma viešinimo veikla yra efektyvi tik iš dalies 
– joms turėtų būti keliamas uždavinys tiek didinti sektorių žinomumą, tiek stiprinti naudos suvokimą. 
Vykdomą viešinimo veiklą reikėtų ypač intensyvinti, neapsiribojant žiniasklaidoje skelbiama informacija, 
bet parenkant įvairesnes viešinimo priemones ir labiau tikslinėms grupėms priimtinus kanalus (detaliau 
apie tai dalyje „Priemonių ir kanalų atitikimas tikslinių grupių lūkesčiams“). Turinio prasme turėtų būti 
labiau akcentuojamas naudos aspektas, kuris vėlgi turėtų būti komunikuojamas ne tik per žiniasklaidą, bet 
ir per tiesioginį kontaktą su tiksline grupe įgalinančias priemones – renginius, akcijas, konkursus ir pan. 

Tam kad būtų galima efektyviau planuoti ir stebėti institucijų vykdomų veiklų efektyvumą, 
rekomenduojama plėsti jų veiklos efektyvumo vertinimo apimtis. Siūloma į metinius / ketvirtinius planus 
įtraukti siekiamus tikslus, susietus su bendraisiais metiniais tikslais ir insitutcijos atsakomybėje esančia 
sritimi bei nusimatyti pamatuojamus siekiamus rezultatus ir su jais susietus vertinimo kriterijus. Pvz. jei 
2012 m. metiniame plane yra numatytas tikslas formuoti nuomonę, kad ES lėšos padeda kurti geresnę 
aplinką gyventi, dirbti ir investuoti Lietuvoje, tai už švietimo srities viešinimą atsakinga institucija turėtų 
išsikelti atitinkamus aspektus akcentuojantį, susietą su savo srities viešinimu. Analogiškai, jei vienas iš 2012 
m. metinio plano bendrųjų vertinimo kriterijų yra visuomenės dalies, asmeniškai jaučiančios ES 
struktūrinių fondų naudą konkrečiose srityse, padidėjimas (rodiklių padidėjimas po 5 procentinius 
punktus), tai už naudos komunikavimą švietimo srityje atsakingai institucijai naudos vertinimo švietimo 
srityje padidėjimas 5 proc. turėtų būti laikomas jos vertinimo kriterijumi.  

Atkreipiamas dėmesys, kad reikėtų koreguoti tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų planuose su 
priemonėmis siejamų siekiamų rezultatų sampratą – šiuo metu didžioji dalis įvardintų siekiamų rezultatų 
atspindi tik planuojamas veiklas (pvz., bus surengta 10 renginių, išplatinta 10 straipsnių ir pan.), tačiau 
neatspindi šios veiklos rezultato (pvz. renginyje sudalyvaus bent 200 mokytojų) ar siekiamą poveikį (pvz., 
išaugs ES naudos vertinimas mokytojų tarpe). Toks kiekybinių ir kokybinių rezultatų suderinimas leistų 
kompleksiškai atsakyti, ar priemonė buvo efektyvi ar ne. Nedidelės apimties priemonių atveju galima būtų 
apsibrėžti tik kiekybinius kriterijus, tokius kaip dalyvių skaičius, tačiau didelio masto priemonėms siūloma 
taikyti tiek rezultato, tiek poveikio rodiklius.  

Tokią praktiką rekomenduoja ir Europos Komisija, kurios rekomendacijose siūloma išskirti rezultato ir 
poveikio kriterijus. Pavyzdžiui, viešinimo kampanijai įvertinti siūloma taikyti tokius kriterijus: 

Rezultato kriterijai: 

• Tikslinės auditorijos atstovų skaičius, kurie atsimena įgyvendintą kampaniją; 

• Vizualinių ir žodinių simbolių, kuriuos atsimena tikslinė grupė, skaičius; 

• Tikslinės auditorijos atstovų skaičius, kurie teisingai įvardina pagrindinę kampanijos žinią; 

• Tikslinės auditorijos atstovų, teigiamai įvertinusių kampaniją, skaičius.  

Poveikio kriterijus: 

• Išaugęs komunikuotos žinutės įtvirtinimas tarp tikslinės auditorijos atstovų19. 

 

 

                                                             
19 detaliau kompanijos vertinimo planą žr.: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/country/commu/2000-
2006/docoutils/fiches/EN/08_EN.pdf 

Gerosios praktikos pavyzdys. Šią praktiką yra įgyvendinusios kai kurios už ES paramos 
viešinimą atsakingos institucijos. Pavyzdžiui už Estijos–Latvijos pasienio bendradarbiavimo 
programos viešinimą atsakingos institucijos plane numatytas rezultato ir poveikio rodiklių 
vertinimas. Kiekybinių rezultatų kriterijais pavyzdžiai būtų: regioninių ir vietinių renginių 
dalyvių skaičius; apsilankymų institucijos interneto svetaineje skaičius; konkursuose 
sudalyvusių pareiškėjų skaičius;  patvirtintų paraiškų skaičius; idėjų, pateiktų interneto 
svetainėje, skaičius; su programa susijusių pranešimų žiniasklaidoje skaičius ir kt. Tuo tarpu 
viešinimo veiklos poveikiui įvertinti numatyta atlikti kokybinį tyrimą, kuris parodytų, koks yra 
programos žinomumas tikslinėje grupėje ir kaip yra vertinama programos nauda. Šiam 
vertinimui numatyta pasitelkti kiekybinius (apklausos) ir kokybinius (fokusuota diskusijų 
grupė) tyrimų metodus. 
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Potencialių pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimo rezultatai 

Antroji viešinimo tikslų grupė yra susijusi su potencialių pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimu. Čia 
atsakomybė tarp tarpinių ir įgyvendinančių institucijų sutampa, tačiau galima teigti, jog tarpinės 
institucijos daugiau informuoja apie sektoriaus paramos galimybes ir skleidžia informaciją apie paramos 
rezultatus, o įgyvendinančios informuoja apie konkrečias paramos sąlygas ir dirba su projektų 
vykdytojais.  

Potencialių pareiškėjų ir paramos gavėjų apklausos rodo, kad viešinimo veiklų apimtis yra plati ir bendras 
žinomumas apie ES struktūrinę paramą yra didelis. Kita vertus, stipriausios yra bendrosios žinios, kurias 
galima pavadinti ganėtinai paviršutiniškomis, tuo tarpu specifiškesnę informaciją apie atskiras programas 
turi maža tikslinės auditorijos dalis, dažniau projektų teikimo patirties turinčių įmonių atstovai. Kita 
pastaraisiais metais stebima tendencija yra tam tikra prasme informacijos ignoravimas – net ir pastebėję 
informaciją, žmonės nėra linkę į ją gilintis ir domėtis savarankiškai: daugiau kaip pusė potencialių 
pareiškėjų atkreipia dėmesį į skelbiamą informaciją, tačiau nesigilina į informacijos turinį arba visiškai ją 
ignoruoja. Vertinant šiuos duomenis galima daryti išvadą, kad ir į potencialius pareiškėjus nukreipta 
viešinimo veikla pastaruoju metu yra efektyvi tik iš dalies – jų susidomėjimas parama mažėja. Nerimą 
kelia ir tai, kad visų veiksmų programų žinomumas per pastaruosius metus sumažėjo. Tikėtis, kad pati 
tikslinė grupė keis savo elgseną ir pradės domėtis informacija nevertėtų, todėl iškyla poreikis koreguoti 
viešinimo veiklą, išryškinant pagrindines žinutes taip, kad jos iš karto pasiektų tikslinę grupę, ją 
sudomintų. Tokiomis savybėmis pasižymi tiesioginio įsitraukimo reikalaujančios viešinimo priemonės – 
akcijos, renginiai. Ne tokia efektyvi šiuo atveju yra pasyvi viešinimo veikla, pvz. informacijos skelbimas 
žiniasklaidoje. Dėl sumažėjusio susidomėjimo parama gali būti kalta ne tik netinkama priemonė, tačiau ir 
netinkamas turinys – daroma prielaida, kad auditorijoje stebimas persisotinimas informacija, jos 
neidentifikuojant kaip aktualios, naudingos jiems, atitinkančios jų poreikius. 

Į viešinimo veiklą didesnį dėmesį atkreipia paramos gavėjai – beveik dvigubai didesnė jų dalis išgirdę 
sudominusią informaciją jos ieško patys. Tai sudaro prielaidas manyti, kad jiems aktuali  išsami 
informacija, kuri gali būti pateikiama detaliau kitoje priemonėje, nei jų pamatyta pirminė žinia. Jiems 
galima pradinę informaciją skelbti populiariuose žiniasklaidos kanaluose, nukreipiant, pavyzdžiui, į 
interneto svetaines, kur pateikiama papildoma informacija. Tyrimai rodo, kad paramos gavėjai iš esmės 
yra patenkinti tiek apskritai teikiamos informacijos apie ES struktūrine paramą kokybe, tiek konkrečių 
informacijos šaltinių teikiama informacija apie ES struktūrinę paramą. Šie duomenys leidžia daryti 
išvadą, kad įgyvendinančių institucijų vykdoma veikla yra efektyvi. Vienintelis probleminis vertinimo 
aspektas paramos gavėjų, kaip ir potencialių pareiškėjų atveju, yra informacijos turinys – aiškumas ir 
paprastumas, kuris vertinamas prasčiausiai. Iš to darytina išvada, kad ypač svarbi yra informacijos 
pateikimo forma. Atkreiptinas dėmesys, kad per paskutinius 4 metus ši problema stabiliai išlieka. Į tai 
reikėtų ypatingai atsižvelgti formuojant vieno iš svarbiausių informacijos apie ES struktūrinę paramą 
šaltinių – interneto svetainės <www.esparama.lt> turinį.  

Skaidrumo sąvoka 

Trečioji viešinimo tikslų grupė yra susijusi su skaidrumo sąvokos įtvirtinimu. Ji taip pat pagal savo pobūdį 
yra priskirtina nuostatas formuojantiems tikslams, nes paliečia ne tik bendro pobūdžio informuotumą, 
bet ir gyventojų vertinimus, nuostatas, kurias paveikti yra daug sudėtingiau. Tyrimų duomenys rodo, jog 
ES struktūrinės paramos skirstymo skaidrumas vertinamas skirtingai – jei didžioji dalis paramos gavėjų 
mano, kad parama administruojama skaidriai, potencialių pareiškėjų ir gyventojų tikslinėje grupėje šie 
rezultatai gerokai žemesni: 1/2 ir 2/3 atitinkamai mano, kad parama skirstoma neskaidriai (žr. 14 
paveikslą). Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad problema yra ne pats skaidrumas, o jo supratimas 
visuomenėje, ypač tarp grupių, tiesiogiai neturėjusių kontakto su ES struktūrinės paramos įsisavinimu.  
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42 pav. Tikslinių grupių paramos skirstymo skaidrumo vertinimas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymą Socialinės informacijos centro atliktus tyrimus: ”Gyventojų 
apklausa apie 2007-2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis, „ES SF paramos gavėjų tyrimas“, 2011 m. vasaris ir 
„Potencialių pareiškėjų tyrimas“, 2010 m. gegužė. 
 

Analizuojant, kaip keičiasi gyventojų nuomonė apie ES struktūrinės paramos įsisavinimo skaidrumą, 
matome, kad manančiųjų, jog parama įsisavinama skaidriai, praktiškai neauga (žr. 15 paveikslą). 

 

43 pav. Gyventojų ES struktūrinės paramos skirstymo skaidrumo vertinimas 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymą Socialinės informacijos centro atliktus tyrimus: „Gyventojų 

apklausa apie 2007–2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis 

 
Šie duomenys leidžia teigti, kad šiuo aspektu įgyvendinta viešinimo veikla nebuvo efektyvi. Analizuojant 
būdus, kaip koreguoti esamą padėtį, reikia atsižvelgti į tokio vertinimo priežastis. Pagrindinę įtaką 
gyventojams šiuo atveju daro informacija žiniasklaidoje. Antrinė apklausų duomenų analizė leidžia teigti, 
kad labiausiai skaidrumo sąvoka yra siejama su korupcinių reiškinių nebuvimu. Svarbu atsižvelgti į tai, 
kokį poveikį daro informacijos apie rezonansinius atvejus viešinimas. Minėtų apklausų duomenys nurodo, 
kad efektyvesnėmis laikomos „baudžiamojo”, o ne „šviečiamojo” pobūdžio priemonės, t. y. visuomenė 
pageidautų, kad detali informacija apie pažeidėjus ir jiems skirtas nuobaudas būtų skelbiama viešai. 
Atsižvelgdama į šį poreikį ir tokios informacijos paklausą visuomenėje, šią misiją atlieka žiniasklaida – 
savarankiškais žiniasklaidos veiksmais visuomenės dėmesys sutelkiamas vien tik į tokio pobūdžio 
informaciją.  

ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų vaidmuo šiuo atveju turėtų būti informacijos apie 
paramos skyrimo praktikas ir gerųjų pavyzdžių sklaida. Siekiant subalansuoti pozityvios ir kritiškos 
informacijos srautus, reikia nuolatos vykdyti žiniasklaidos stebėseną ir ten pasirodančius negatyvius 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

81 

 

pranešimus atsverti konstruktyvios informacijos, akcentuojančios pozityvų projektų poveikį visuomenei ir 
individui, sklaida. Tokios informacijos mastas viešojoje erdvėje turi būti proporcingas negatyvios 
informacijos apimčiai. Taip pat labai svarbu, kad teigiama informacija būtų skleidžiama pasitelkiant 
įvairesnes priemones, neapsiribojant vien užsakomojo pobūdžio informacijos sklaida. Dėmesį reikėtų 
atkreipti ir į tai, kad žiniasklaida nėra vien viešinimo kanalas – ji taip pat yra nuomonės formuotojas, su 
kuriuo reikia užmegzti bendradarbiavimą – tai galėtų nulemti pačios žiniasklaidos nuostatas ES 
struktūrinės paramos skaidrumui.  

Projektų vykdytojų vykdomos viešinimo veiklos efektyvumas 

Dar vienas sistemos lygmuo yra projektų vykdytojų vykdoma viešinimo veikla. Šio vertinimo kontekste 
atlikta projektų vykdytojų apklausa parodė, kad pastarieji savo vykdomą viešinimo veiklą vertina labai 
nesavikritiškai ir daugiau kaip 2/3 taikomų priemonių laiko efektyviomis ir įgyvendinamomis optimaliais 
kaštais. Geriausiai projektų vykdytojai vertina informacinius renginius, seminarus, diskusijas, 
informacinius stendus ir svetainėse skelbiamą informaciją (žr. 16 paveikslą). 

 

44 pav. Projektų vykdytojai, manantys, jog priemonė leidžia pasiekti tikslus optimaliais 
kaštais 

Šaltinis: PwC vykdyta projektų vykdytojų apklausa internetu, 2012 m. sausis–vasaris 

 

Tuo tarpu tarpinių ir įgyvendinančių institucijų specialistų nuomone projektų vykdytojų vykdomas 
viešinimas yra formalus ir tinkamas reikalavimų, bet ne turinio prasme, todėl negali būti vertinamas kaip 
efektyvus. 

Priemonių ir kanalų atitikimas tikslinių grupių lūkesčiams 

Vertinant priemonių ir kanalų atitikimą tikslinių grupių lūkesčiams, reikia atkreipti dėmesį, jog 
vertinamu laikotarpiu visuomenė daugiausia buvo informuojama regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos 
kanalais. Tuo tarpu tyrimai rodo, jog tik maža respondentų dalis įsiklauso į ten pateikiamos informacijos 
turinį. Tikėtina priežastis – ne tik pats kanalas, bet ir jame pateikiamo turinio patrauklumo stygius – 
informacija pastebima, tačiau greičiausiai dėl jos neaktualumo paprastam gyventojui į ją nekreipiamas 
dėmesys (29 proc.). 2008–2011 m. gyventojų apklausos rodo, kad paramos nauda jiems asmeniškai ir 
visai visuomenei – turbūt vienintelis aspektas, kuriuo gyventojai domisi, apie kurį informaciją pastebi, ir 
kuriuo remdamiesi vertina ir pačios ES struktūrinių fondų paramos skirstymą, jos efektyvumą – į tai 
svarbu atsižvelgti formuojant viešinimo turinį.  

LR finansų ministerijos iniciatyva 2011 m. atlikta gyventojų apklausa rodo, kad akivaizdų prioritetą 
visuomenė skiria televizijai ir internetui – per nacionalinę televiziją informaciją apie ES struktūrinę 
paramą norėtų gauti 33 proc. gyventojų, internete  – 32 proc., dar 20 proc. pageidauja gauti informaciją 
specifiškai per interneto svetainę <www.esparama.lt> Vienokio ar kitokio profilio spaudoje informaciją 
apie ES paramą norėtų gauti tik kas penktas gyventojas (21 proc.), o radijuje – tik 9 proc. gyventojų (žr. 17 
paveikslą). 
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45 pav. Gyventojų pageidaujami viešinimo apie ES paramą kanalai 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LR finansų ministerijos užsakymą Socialinės informacijos centro atliktą tyrimą „Gyventojų apklausa 

apie 2007–2013m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis. 

 

Šias tendencijas pagrindžia ir kiti tyrimai, tiesiogiai nesusiję su ES struktūrinės paramos viešinimu. 
Pavyzdžiui, TNS Gallup atlikta 2011 m. „Metinė žiniasklaidos tyrimų apžvalga“ 20 atspindi analogiškas 
tendencijas: 

• pirma, sparčiai augančią interneto reklamos rinką (12 proc. augimas per pastaruosius metus); 
• antra, išliekančią televizijos svarbą (žiūri daugiau kaip 98 proc. gyventojų, ypač svarbus kanalas 

gyvenvietėse iki 2 tūkst. gyventojų); 
• trečia, mažėjantį spausdintos spaudos vartojimą ir augantį internetinių leidinių populiarumą 

(skaitančiųjų popierinį formatą 4 proc. mažėjimas per pastaruosius metus). 
 
Aptarti tyrimai pagrindžia išvadą, kad šie du kanalai (televizija ir internetas) savo aprėptimi ir vartojimu 
iš esmės aprūpina visą informacinį lauką (internetas – didmiesčius, labiau pasiturinčius, labiau 
išmokslinusius, jaunesnio ir vidutinio amžiaus gyventojus, televizija – populiaresnė provincijoje tarp 
mažesnes pajamas ir mažiau išsimokslinusių, vyresnio amžiaus gyventojų). Įvertinus televizijos kanalui 
skirtos transliuoti medžiagos kūrimo ir transliavimo kaštų ir galimo atgalinio ryšio su tiksline auditorija 
santykį, galima konstatuoti, kad televizija, nors ir patrauklus kanalas, yra ganėtinai brangus, todėl 
planuojat viešinimo kampanijas ją rekomenduojama pasitelkti gerai įvertinus kaštų ir naudos santykį. 
Televizijos, kaip kanalo neprieinamumą dėl aukštų kaštų minėjo ir apklausti institucijų specialistai. Kitas 
aspektas, kurį reikia turėti omenyje, yra televizijos, kaip kanalo, pasyvumas – ji taikytina tais atvejais, kai 
siekiama plačiai paskleisti informaciją, tačiau neskatina abipusio dialogo.  

Kita vertus internetas, kaip daugiafunkcinė komunikavimo priemonė, leidžia interaktyviai bendrauti su 
tiksline auditorija, pasiekti, kad ji ne tik „turėtų galimybę”, bet ir iš tiesų gautų informaciją bei, kas yra 
labai svarbu, pateiktų atgalinį ryšį. Internetas patrauklus ir tuo, kad, skirtingai nuo kitų masinio 
komunikavimo priemonių, įgalina teikti individualizuotą informaciją, tikslingai ją nukreipiant 
pageidaujamoms tikslinėms auditorijos. Informacijos teikimas internetu leidžia taikyti interaktyvius, 

                                                             
20 Šaltinis: Metinė žiniasklaidos tyrimų apžvalga, 2011, TNS Gallup. URL: <http://www.tns.lt/lt/ziniasklaidos-
tyrimai-metine-ziniasklaidos-tyrimu-apzvalga>   
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atgalinį ryšį skatinančius įrankius (socialinių medijų išnaudojami metodai, diskusijų inicijavimas, 
komentarų, atsiliepimų ir kt. priemonių taikymas). Atsižvelgiant į interneto patrauklumo augimą, galima 
prognozuoti, kad plėsis ir priimtinų komunikavimo internete priemonių pobūdis, t. y. bus priimtina 
informacija ne tik statiškose svetainėse internete, bet ir dinamiškesnė informacija su galimybe komentuoti, 
balsuoti, jungtis į socialinius tinklus ir panašiai. Tiek iš gyventojų, tiek iš paramos gavėjų ar projektų 
vykdytojų apklausų duomenų matyti, kad individualizuoto pobūdžio informacijos poreikis yra didelis. 
Internetas taip pat galėtų pasitarnauti kaip kanalas skleidžiant informaciją apie gerąsias viešinimo 
praktikas. Kadangi administruojančios institucijos laikomos autoritetingomis nurodyti geras ir blogas 
praktikas, jų internetiniai puslapiai (lankomi praktiškai visų paramos gavėjų) galėtų būti tokios informacijos 
sklaidos kanalu tiek siaurai grupei (vykdytojams), tiek plačiai visuomenei (apie užsienio patirtį pristatant 
projektų rezultatus internete plačiau rašoma skyriuje 2.4. „Geroji ir blogoji viešinimo praktika”). 

Be interneto naršymo personaliniame ar nešiojamame kompiuteryje, Lietuvoje plinta ir interneto naršymas 
mobiliuosiuose telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose. Kol kas šių priemonių rinka sudaro tik 
apie 13 proc. 15–74 m. amžiaus gyventojų, bet galima prognozuoti, jog ji sparčiai augs. Šiandien du iš trijų 
interneto mobiliuosiuose įrenginiuose naudotojų yra 15–29 metų amžiaus, tačiau verta atsižvelgti į tai, jog 
mobilusis internetas tampa dažna alternatyva ir kaimo vietovėse (iki 2 tūkst. gyventojų), kur nėra galimybės 
naudotis įprastu internetu, todėl ateityje, planuojant viešinimo kampanijas, reikėtų svarstyti internetu 
įgyvendinamų priemonių pritaikymą mobiliesiems telefonams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams. 

Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje interneto skverbtis yra tik 65 proc. (Eurobarometro duomenys), 
dalis tikslinių grupių (pvz., vyresnio amžiaus, profesinėje veikloje nenaudojantys kompiuterio asmenys ir 
kt.) turės būti pasiekti kitais komunikavimo kanalais. Šiuo atveju, kaip ir anksčiau, i tikslinga pasitelkti 
spaudą ir radiją. Galima daryti prielaidą, kad šie kanalai ateityje nebus efektyvūs informacinėms 
kampanijoms, skirtoms plačiai tikslinei grupei, o išliks tik kaip nišinės priemonės, aiškiai apibrėžtoms 
tikslinėms grupėms (pvz., specializuotos spaudos vartotojams skirtos „Verslo žinios“ ir pan.).  

Apibendrinant institucijų taikomų priemonių ir kanalų efektyvumą, reikia pasakyti, kad jos turi būti 
parenkamos atsižvelgiant į: 

• viešinimo tikslus (ar norima informuoti, ar formuoti / keisti nuostatas); 
• tikslinės grupės, kurią norima pasiekti, poreikių ir lūkesčių (kuo specifiškiau apibrėžtos); 
• norimo perduoti turinio ir laukiamo poveikio (pvz., informuoti, paskatinti diskusiją, užtikrinti veiklų 

tęstinumą ir kt.).  
 

Kadangi sistemą sudaro daug lygmenų, svarbu valdyti viešinimo strategiją – ši funkcija priskirta LR finansų 
ministerijai, kuri atsako už bendrojo viešinimo veiksmus. Šiame lygmenyje vykdoma aktyvi viešinimo veikla, 
kurią reikėtų papildyti tikslinio viešinimo veiksmais. Naudojamas viešinimui priemones pamažu turėtų 
esmingai papildyti tikslinio viešinimo priemonės – konkrečiai auditorijai 21  skirti renginiai, akcijos, 
konkursai ir pan. Juos reikėtų organizuoti išsiaiškinus, kokios konkrečiai visuomenės grupės nežino arba 
mažai žino apie ES struktūrinę paramą ir / ar turi neigiamas nuostatas jos naudos ar skaidrumo atžvilgiu. 
 
Silpnesne grandimi išlieka atskirų sektorių viešinimas – juose trūksta tiek bendrojo žinomumo, tiek naudos 
aspektų įtvirtinimo. Komunikaciniai veiksmai per daug grindžiami pasyviais veiksmais, daugiausia 
žiniasklaida, o tarp nevisiškai išnaudojamų viešinimo priemonių minėtinas renginių organizavimas viešose 
vietose, kurios natūraliai generuoja žmonių srautus (pvz., miestų centrinėse gatvėse, prekybos centruose, 
viešajame transporte ir pan.). Būtent čia galima būtų pasinaudoti aktualizuojant atskirų sričių ES 
struktūrinės paramos temas – tai leistų efektyviau išnaudoti sinergiją tarp atskirų objektų, kai vienas 
partneris kitam teikia vertę, apjungiamos kelios viešinimo kampanijos į vieną. Trūksta netradicinių 
kampanijų, įtraukiančių ir skatinančių visuomenės dialogą (daugiau pavyzdžių pateikiama skyriuje 2.4. 
„Geroji ir blogoji praktika“).22  

                                                             
21 Siekiant efektyvumo auditoriją reikėtų įvardinti kiek įmanoma tiksliau – pvz. ūkininkai ar verslininkai, toliau 
galima įvardinti amžių ir / ar gyvenamą vietą – kuo tiksliau pavyksta įvardinti, tuo lengviau parinkti priemonę ir 
kanalą ir tikėtis efektyvaus rezultato. 
22  Šiuo metu, kad trūksta balanso tarp pasyviai skleidžiamos informacijos (pvz. straipsnis) ir interaktyvaus 
bendravimo su tiksline grupe. Viena iš jo formų yra darbas viešose erdvėse – pvz miesto centre, kuris natūraliai turi 
didelį gyventojų srautą pristatomi tame mieste įgyvendintų projektų rezultatai. Siekiant dialogo su auditorija 
organizuojami žaidimai, viktorinos ar pan. 
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Klausimas: Kokias informavimo ir viešinimo priemones bei kanalus pasirenka institucijos? Kiek  jie tinkami ir 
efektyvūs? 

Atsakymas: Vienas esminių kriterijų, vertinant institucijų pasirenkamų viešinimo priemonių ir kanalų 
tinkamumą ir efektyvumą, yra jų atitikimo tikslinių grupių specifikai ir poreikiams nustatymas. Analizuojant 
tikslinėms grupėms skirtas viešinimo priemones ir taikomus informavimo kanalus, padarytos tokios išvados 
apie jų tinkamumą ir efektyvumą: 

• turint omenyje tikslinės grupės „visuomenė“ sudėties neapibrėžtumą ir masiškumą, jai taikomos masinio 
informavimo priemonės ir kanalai atitinka šios auditorijos specifiką.  Jei vykdomos komunikacijos siekis – 
informacijos sklaida (informuotumo didinimas), toks pasirinkimas laikomas tinkamu; 

• ekonominiai ir socialiniai partneriai, politikai ir kiti visuomenės nuomonės formuotojai bei ES struktūrinę 
paramą administruojančios institucijos viešinimo veiklos planuose nėra tiesiogiai traktuojami kaip 
institucijų partneriai, galintys suteikti jų vykdomai veiklai pridėtinę vertę. Vertinant institucijų taikytas 
šioms tikslinėms grupėms viešinimo priemones ir kanalus, pasigesta tiesioginės komunikacijos kanalų (su 
masine auditorija ar grupėmis), atgalinį ryšį skatinančių priemonių, todėl darbas su šiomis tikslinėmis 
grupėmis nelaikytinas pilnai tinkamu (daugiau apie siūlomas socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo 
priemones žr. ankstesnį skyrelį); 

• projektų vykdytojams nepakankamai taikomas tiesioginis informavimas. Institucijos adresuoja šiai grupei 
pranešimus spaudai, nors jie yra skirti tik žiniasklaidos atstovams. Ši dalykinė klaida pasitaiko 
komunikuojant ne tik su šia grupe; 

• komunikuojant su (galimais) ES struktūrinės paramos pareiškėjais ir projektų vykdytojais vyrauja masinio 
informavimo priemonės ir kanalai. Tokia komunikacijos strategija užtikrina plačią informacijos sklaidą, bet 
negarantuoja galutinio adresato pasiekimo ir poveikio jam darymo, todėl ją reikėtų laikyti netinkama; 

• ES institucijų atstovams taikomų priemonių ir kanalų parinkimas signalizuoja, kad iš esmės vykdoma itin 
formali, vienpusė komunikacija su šia tiksline grupe. Jei keliamas toks komunikacijos siekinys, tuomet 
pastarasis priemonių ir kanalo parinkimas yra tinkamas; 

• žiniasklaidai taikomos viešinimo priemonės ir kanalai iš esmės atitinka jos poreikius ir specifiką bei gali 
būti laikomi tinkamais; 

• daugumos tikslinių grupių sudėtyje yra bent keletas subgrupių, tačiau joms taikomos viešinimo priemonės 
ir kanalai skirtos masinės komunikacijos vykdymui ir nėra pakankamai adekvačios specifiniams tikslinės 
grupės poreikiams. 

Taip pat buvo įvertinta, kaip efektyviai visų lygių institucijos parenka komunikacijos kanalus, priemones ir 
auditorijas atsižvelgiant į informavimo ir viešinimo veiklos tikslus: 

• iš esmės visų lygių institucijos buvo sudariusios tinkamą komunikacijos planą siekiant informavimo, 
informacijos sklaidos, žinių sklaidos akcentuojant ES lėšų kuriamą pridėtinę vertę visose 
finansuojamose srityse tikslų; 

• tokiems komunikacijos tikslams kaip informacijos suvokimo stiprinimas tarp įvairių tikslinių grupių, 
gebėjimų stiprinimas, žinių ir nuostatų įtvirtinimas, suvokimo gilinimas, galimų pareiškėjų ir paramos 
gavėjų skatinimas naudotis ES parama, šių tikslinių grupių informavimo gerinimas visų lygių 
institucijose nebuvo sudarytos efektyvios prielaidos. Vadovaujančioji institucija savo lygmens 
komunikacijos uždavinių ribose šiuo atžvilgiu gali būti vertinama kaip formaliai tinkamai sudariusi 
viešinimo ir informavimo veiklos strategiją. Grįžtamojo ryšio užtikrinimo, ugdomosios, poveikį 
darančios komunikacijos kanalų, priemonių, tikslinių grupių sudėties konkretizavimo, komunikacijos 
rezultatų tiriamosios veiklos pasigesta tarpinių institucijų grandyje. Savo formuojama komunikacijos 
strategija tarpinės institucijos naudojasi vadovaujančios institucijos veiklos modeliu. Įgyvendinančios 
institucijos pakankamai efektyviai užtikrino auditorijos paveikumo, skatinimo, žinių ir nuostatų 
įtvirtinimo tikslų realizavimą. 

Taip pat analizuota, kaip skirtingo lygmens institucijos savo metiniuose planuose atspindėjo viešinimo veiklos 
tikslus, siekiant parodyti institucijų viešinimo veiklos tikslų optimalaus siekimo prielaidas. Vertinta, kaip 
tarpinės ir įgyvendinančios institucijos atsižvelgė į vadovaujančios institucijos numatytus viešinimo ir 
informavimo veiklos tikslus visos sistemos lygmeniu ir nustatyta: 

• jog tarpinės institucijos, lyginant su įgyvendinančiomis institucijomis, nepakankamai atsižvelgė į 
bendruosius visos sistemos mastu keltus tikslus ir jų neperkėlė į savo veiklos planus; 

• daroma prielaida, jog vienodai akcentuojami viešinimo tikslai visų lygių institucijų viešinimo veikloje, 
būtų prisidėję prie pilnos vertinamo periodo viešinimo veiklos rezultatų realizacijos. 
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Išskiriamos šios tobulintinos sritys: 

• didžia dalimi tiek masinei, tiek specializuotoms auditorijoms naudojami analogiški informacijos 
perdavimo kanalai, turėtų būti skiriamas tikslinis informavimas ir masinis informavimas; 

• atsisakyti tikslinės grupės apibrėžimo „visos tikslinės grupės“ kaip nekorektiško, kadangi 
universaliai efektyvių (tinkančių visoms tikslinėms grupėms) priemonių ir kanalų nėra; 

• struktūrinę paramą administruojančios institucijos viešinimo veiklos planuose turėtų būti 
traktuojami kaip institucijų partneriai, galintys suteikti jų vykdomai veiklai pridėtinę vertę; 
rekomenduojama komunikuojant su šiomis tikslinėmis grupėmis taikyti tiesioginės komunikacijos 
kanalus (su masine auditorija ar grupėmis), atgalinį ryšį skatinančias priemones (interaktyvi, 
įtraukianti komunikacija, socialinės medijos, ryšių su profesinėmis organizacijomis, 
bendruomenėmis užmezgimas ir pan.); 

• projektų vykdytojams reikalingas tiesioginis informavimas – rekomenduojama taikyti priemones ir 
kanalus, kurie užtikrina informacijos perdavimą nurodytam adresatui (specializuoti leidiniai, 
specializuoti renginiai – tiesioginė komunikacija); 

• (galimų) ES struktūrinės paramos pareiškėjų tikslinėje grupėje būtinas segmentavimas (subgrupių 
išskyrimas pagal institucijų kuruojamas sritis), kas atitinkamai paveiks ir taikomų priemonių bei 
kanalų pasirinkimą; 

• žiniasklaidai taikomos viešinimo priemonės ir kanalai atitinka jos poreikius ir specifiką, tačiau 
reikėtų intensyvinti tiesioginį komunikavimą; žiniasklaidos atstovai viešinimo ir informavimo 
veikloje yra dvilypėje pozicijoje – yra ir tikslinė grupė, ir komunikacijos kanalas (tarpininkas) – ši 
aplinkybė turi būti apsvarstyta pasirenkant komunikacijos priemones, kurios skatintų žiniasklaidos 
atstovus skleisti informaciją (tiesioginis informavimas, tikslinis informavimas); 

• rekomenduojama aiškiai nustatyti tikslines subgrupes, (pvz., moksleiviai, studentai, bedarbiai, 
verslininkai, specialistai, ūkininkai, kaimo gyventojai ir pan.) kurios turi būti išskiriamos 
atsižvelgiant į amžiaus tarpsnį, interesus, socialinį statusą, užsiėmimą ir t. t., komunikacijos tikslus 
ir siekinius bei atitinkamai parinkti priemones ir kanalus. Pageidautini atgalinį ryšį skatinantys 
komunikacijos būdai (internetas, socialinės medijos, tiesioginė komunikacija su masine auditorija 
ar grupėmis, apskrito stalo diskusijos, nuolatinio ar serijinio komunikavimo su tas subgrupes 
atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis vykdymas); 

• pranešimai spaudai, kaip viešinimo priemonė, yra skirti tik žiniasklaidos atstovams, tačiau 
institucijų planuose itin dažnai ši priemonė naudojama komunikuojant su kitomis tikslinėmis 
grupėmis – šią dalykinę klaidą būtina ištaisyti. 

• ne visais atvejais naudojami tie informacijos kanalai, kurių pageidauja tikslinė grupė – jų 
pasirinkimą reikėtų subalansuoti, didesnį prioritetą skiriant gyventojų pageidaujamiems kanalams. 
Ryškiausias disbalansas matomas tarp žiniasklaidos, kuri respondentų nėra nurodoma kaip 
prioritetinė priemonė gauti informaciją, tačiau institucijų yra plačiai naudojama, ir interneto, kuris 
respondentų įvardinamas kaip vienas svarbiausių kanalų, tačiau nėra pakankamai išnaudojamas. 

• visų lygių institucijų viešinimo veikloje keliami viešinimo tikslai nėra pilnai atitinkantys visos 
sistemos mastu keliamus tikslus. 
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2.3. Veiklų derinimas tarp institucijų 
 

Tinkamo veiklų derinimo indikatoriai 

• Skirtingo lygmens viešinimo veiklą įgyvendinančios institucijos žino apie viena kitos vykdomas 
viešinimo veiklas; 

• yra apibrėžtas veiklų derinimo mechanizmas; 

• veiklos yra vykdomos vengiant dubliavimosi; 

• veiklos derinimas vyksta ne tik bendriausiu, komunikacijos krypčių ar pagrindinių viešinimo veiklų, bet 
ir priemonių turinio bei tikslinių grupių lygmenyje; 

• veiklos derinimas traktuojamas kaip prielaida išvengti dubliavimosi. 

 

Vertinant skirtingo lygmens viešinimo veiklas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą, reikia pastebėti, 
kad pagrindinė nusistovėjusi praktika yra viešinimo veiklos planų suderinimas IKG posėdžiuose. Taip pat 
atskirais atvejais institucijos, išgirdusios apie viena kitos planuojamas priemones, giliau pasidomi jų tematika 
ar tiksline auditorija. Antra vertus, patys institucijų specialistai sutinka, jog tokie atvejai yra daugiau 
atsitiktiniai ir patys ima svarstyti galimybę konsoliduoti pajėgas ir derinti ne tik priemones, bet ir tikslines 
grupes, o galbūt ir pateikiamos informacijos turinį.  

Viešinimui pasitelkiamos priemonės sistemingai nėra derinamos net ir tarp tarpinių bei įgyvendinančiųjų 
institucijų, atsakingų už tų pačių priemonių informavimą ir viešinimą. Taipogi, kaip neišnaudota galimybė, 
specialistų buvo minima glaudesnio bendradarbiavimo tarp institucijų bei su didesnių projektų vykdytojais 
galimybė.  

Šiuo metu institucijų žinios apie viena kitos vykdomas viešinimo veiklas labai paviršutiniškos – daugiausia 
minimos gerai visuomenei matomos stambios veiklos (pvz., filmai, reklaminės kampanijos), todėl tikėtina, kad 
jas specialistai pastebi ne kaip šios sistemos dalyviai, bet kaip informacijos gavėjai arba žiūrovai.  

Bene vienintelė praktikoje egzistuojanti bendros veiklos tarp institucijų forma – straipsnių ar leidinių tekstai, 
kurie peržiūrimi kelių lygmenų specialistų pagal juose pateikiamos informacijos pobūdį. Taip pat egzistuoja 
kita bendradarbiavimo forma – tai susijusių institucijų atstovų kvietimas dalyvauti renginiuose, skaityti 
pranešimus. Kiti bendrų viešinimo veiklų pavyzdžiai visiškai atsitiktiniai. 

Bendradarbiavimo su projektų vykdytojais atvejai taip pat atsitiktiniai. Antra vertus, dalis institucijų įvardino, 
kad joms būtų naudinga geriau žinoti projektų vykdytojų viešinimo priemones, nes tai sudarytų sąlygas 
bendradarbiavimui su jais. Šiuo tikslu galima teigiamai įvertinti kai kurių agentūrų taikomą praktiką įtraukti į 
paramos sutartį reikalavimą įvardinti viešinimo priemones net tada, kai joms neprašoma lėšų.  

Kadangi pačių viešinimo priemonių turinys šio vertinimo apimtyje nebuvo analizuojamas, sunku atsakyti, ar 
jose pasitaiko dubliavimų. Institucijų specialistai teigia neįžvelgiantys tokios problemos, tačiau sutinka, kad 
pastaruoju metu vis aktyviau viešinant projektų rezultatus takoskyra tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų 
institucijų komunikuojamos informacijos mažėja ir atsiranda natūrali būtinybė arba bandyti šią takoskyrą 
tiksliau atskirti, arba siekti sinergijos ir komunikuoti bendrai. Tarpinių institucijų atstovai taip pat sutinka, kad 
iš įgyvendinančiųjų institucijų jiems svarbu gauti informaciją apie projektus ir jų rezultatus, o 
įgyvendinančiosios institucijos teigia, kad viešinant visuomenei jiems vėlgi tenka remtis ta pačia informacija. 
Šiame kontekste daroma išvada, kad bendradarbiavimas tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų turėtų 
būti daug glaudesnis ir vykdomas sistemingai, o ne grindžiamas atsitiktiniais ir neformaliais kanalais ir 
veiksmais. 

15 lentelėje pateikiama lyginamoji 2008–2009 ir 2010–2011 m. visų lygių institucijų metiniuose planuose 
numatytos tikslinės auditorijos, su kuriomis buvo vykdoma viešinimo veikla. 
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15 Lentelė. Viešinimo ir informavimo veiklos adresavimas tikslinėms grupėms  2008–2011 m. 
laikotarpiu 

Institucinis 
lygmuo 

2008–2009 m. tikslinės grupės 2010–2011 m. tikslinės grupės 

• Visuomenė • Visuomenė 
• Ekonominiai ir socialiniai partneriai • Ekonominiai ir socialiniai partneriai 
• Projektų vykdytojai • Projektų vykdytojai 
• Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai 
• Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai 
• ES struktūrinę paramą administruojančios 

institucijos 
• (Galimi) ES struktūrinės paramos 

pareiškėjai 
• (Galimi) ES struktūrinės paramos pareiškėjai • ES struktūrinės paramos gavėjai 
• ES struktūrinės paramos gavėjai • ES institucijų atstovai 
• Žiniasklaida • Visos tikslinės grupės 
• Jaunimas  
• ES institucijų atstovai  

FM 

• Visos tikslinės grupės  
• Visuomenė • Visuomenė 
• Ekonominiai ir socialiniai partneriai • Ekonominiai ir socialiniai partneriai 
• Projektų vykdytojai • Projektų vykdytojai 
• Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai 
• Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai 
• (Galimi) ES struktūrinės paramos pareiškėjai • (Galimi) ES struktūrinės paramos 

pareiškėjai 
• ES struktūrinės paramos gavėjai • Žiniasklaida 
• Žiniasklaida • ES struktūrinės paramos gavėjai 

Tarpinės 
institucijos 
2008 m. IVPK, 
SADM 
2009 m. ŠMM, 
SAM, SADM 
2010 m. UM, 
IVPK, AM, SAM 
2011 m. ŠMM 
(LMT), IVPK, 
SM, AM, SAM  • Visos tikslinės grupės 

• Visuomenė • Visuomenė 
• Žiniasklaida • Ekonominiai ir socialiniai partneriai 
• (Galimi) ES struktūrinės paramos pareiškėjai • Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai 
• Politikai ir kiti visuomenės nuomonės 

formuotojai  
• (Galimi) ES struktūrinės paramos 

pareiškėjai 
 • ES struktūrinės paramos gavėjai  
 • Žiniasklaida 

Įgyvendinan-
čiosios 
institucijos 
2008–2009 m. 
TID, INVEGA 
2010 m. TID 
2011 m. LVPA, 
TID, INVEGA 

 • Jaunimas 
• Visos tikslinės grupės 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Išanalizavus viešinimo ir informavimo veiklos vykdymo kanalų derinimą tarp institucijų 2008–2011 m. 
laikotarpiu (žr. detaliau duomenis 16 lentelėje) galima teigti, jog tarpinstitucinis pasiskirstymas taikant 
skirtingus komunikacijos kanalus su įvairiomis tikslinėmis grupėmis negali būti vertinamas 
vienareikšmiškai esant skirtingiems viešinimo veiklos tikslams. Pvz., visų trijų lygių institucijų 
komunikacija su ta pačia tiksline grupe naudojantis tuo pačiu kanalu vienu atveju gali būti traktuojama 
kaip veiklos dubliavimas, neefektyvus biudžeto panaudojimas ir pan., kita vertus, jei viešinimo tikslas – 
prisotinti auditoriją tam tikru informaciniu pranešimu, tai reikėtų vertinti kaip koordinuotai vykdomos 
tikslinės komunikacijos atvejį. Atitinkamai galima komentuoti rečiau naudojamų komunikacijos kanalų 
pavyzdžius: dviejų ar vieno lygio institucijų komunikacija su tikslinėmis grupėmis yra efektyvaus 
tarpusavio veiklos suderinimo įrodymas, tačiau nuoroda į tai, kad tam tikras informavimo kanalas yra 
menkai išnaudojamas apskritai ar tam tikrų tikslinių grupių atžvilgiu yra veikiau netinkamos 
komunikacijos ženklas. Pvz., pastarasis vertinimas turėtų būti taikomas kalbant apie tiesioginės 
komunikacijos, kompleksinės komunikacijos (kuomet integruojamos kelios informavimo priemonės, pvz.: 
viešas renginys, kurio metu naudojami informaciniai / mokomieji leidiniai, suvenyrai ir pan.), interneto ir 
audiovizualinių medijų kanalus. Šie kanalai taikomi nepakankamai, juolab, kad jie yra ypač efektyvūs 
siekiant grįžtamojo ryšio su tikslinėmis auditorijomis ir jų įtraukties stiprinimo. Šis pastebėjimas 
adresuojamas komunikacijai su ekonominiais ir socialiniais partneriais, politikais ir kitais visuomenės 
nuomonės formuotojais, ES struktūrinės paramos gavėjais ir žiniasklaida. Apskritai visų lygių institucijos 
vangiai komunikuoja su jaunimu ir ES struktūrinės paramos gavėjais.  
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Neigiamo komunikacijos kanalų dubliavimo pavyzdžiu reikia laikyti perdėtą komunikacijos su masine 
auditorija kanalo taikymą (dažniausios priemonės – masiniai renginiai, kampanijos, akcijos). Teigiamai 
vertinamas daugumos institucijų komunikacijos internete sutapimas. 

16 lentelė. Viešinimo ir informavimo veiklos vykdymo kanalų derinimas tarp institucijų  
2008–2011 m. laikotarpiu23 
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Visuomenė T/Į T T/Į V/T/
Į 

T/Į V/T
/Į 

T  

Visos tikslinės grupės V/
T/Į 

 V/T
/Į 

V/T V/T V/T V/T/Į  

Ekonominiai ir socialiniai 
partneriai 

T/Į  T V/T/
Į 

V/T V/T Į  

Projektų vykdytojai T  V/T V/T V/T T T T 

Politikai ir kiti visuomenės 
nuomonės formuotojai 

T/Į  Į V/T/
Į 

V/T
/Į 

T/Į   

ES struktūrinę paramą  
administruojančios 
institucijos 

  V V     

(Galimi) ES struktūrinės 
paramos pareiškėjai 

T/Į  T/Į V/T/
Į 

T/Į V/T
/Į 

T/Į T/Į 

ES struktūrinės paramos 
gavėjai 

T/Į  T T/Į  V/T   

ES institucijų atstovai      V   

Žiniasklaida T/Į  T V/T/
Į 

Į T/Į   

Jaunimas   Į V     
Šaltinis: sudaryta autorių. 

                                                             
23 V – vadovaujančioji institucija (LR finansų ministerija), T – tarpinės institucijos, Į – įgyvendinančios institucijos. Raudonas 

žymėjimas – visų lygių institucijų taikomi kanalai, geltonas žymėjimas – dviejų lygių institucijų taikomos priemonės, žalias 

žymėjimas – vieno lygio institucijų taikomos priemonės. 
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Išskirtinos šios tobulintinos sritys: 
• mažas skirtingų institucijų informuotumas apie viena kitos vykdomas viešinimo veiklas. Viena 

vertus šis informuotumas galėtų būti didinamas planavimo etape (tobulinant planų struktūrą, juos 
pristatant). Tačiau taip pat galėtų būti vykdomas neformalus pasidalijimas praktika (žinutės 
turiniu, technika, struktūra, kt.), 

• neapibrėžtas veiklų derinimo mechanizmas; 
• menkas tarpinstitucinis derinimas planuojant viešinimo veiklą tam tikrose tikslinėse grupėse; 
• bendrų viešinimo veiklų trūkumas; bendrų veiklų vykdymas turi būti deleguojamas institucijoms, 

kurios siekia tų pačių komunikavimo su tikslinėmis grupėmis tikslų; mažas skirtingų institucijų 
informuotumas apie viena kitos vykdomą viešinimo veiklą; 

• taikomų komunikacijos kanalų tarpinstitucinis derinimas turi būti vykdomas racionaliai, 
atsižvelgiant į komunikacijos tikslus; 

• menkas tiesioginės komunikacijos kanalų taikymas (šiuo atveju institucijų veiklos dubliavimas 
traktuotinas kaip pozityvus reiškinys). 

Klausimas: Kaip institucijų vykdomos informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
veiklos dera tarpusavyje, ar jos nesidubliuoja? 

Atsakymas: Įvertinus ir sugretinus institucijų viešinimo veiklą pagal jos adresavimą tam 
tikroms tikslinėms grupėms, teigtina, jog skirtingų lygių institucijos turėtų tarpusavyje derinti 
viešinimo ir informavimo veiklos tikslines auditorijas. Vadovaujančioji institucija kiekybiniu 
atžvilgiu apima plačiausią tikslinių grupių ratą. Tarpinės ir įgyvendinančios institucijos, nors ir 
dirba su mažesniu kiekiu tikslinių grupių, tačiau per daug dėmesio skiria masinei auditorijai.  

Išanalizavus viešinimo ir informavimo veiklos vykdymo kanalų derinimą tarp institucijų 2008–
2011 m. laikotarpiu galima teigti, jog tarpinstitucinis pasiskirstymas taikant skirtingus 
komunikacijos kanalus su įvairiomis tikslinėmis grupėmis negali būti vertinamas 
vienareikšmiškai esant skirtingiems viešinimo veiklos tikslams. Institucijų naudojamų kanalų 
dubliavimas gali būti traktuojamas kaip pozityvus ir negatyvus reiškinys. Atitinkamai galima 
komentuoti rečiau naudojamų komunikacijos kanalų pavyzdžius, tačiau kalbant apie tiesioginės 
komunikacijos, kompleksinės komunikacijos, interneto ir audiovizualinių medijų kanalus 
menkas jų naudojimas vertinamas neigiamai. Šie kanalai ypač efektyvūs siekiant grįžtamojo 
ryšio su tikslinėmis auditorijomis (pvz.: ekonominiais ir socialiniais partneriais, politikais ir 
kitais visuomenės nuomonės formuotojais, ES struktūrinės paramos gavėjais ir žiniasklaida)  ir 
jų įtraukties stiprinimo.  
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2.4. Geroji ir blogoji praktika 
 

Gerosios viešinimo praktikos indikatoriai 

Užsienio praktikai: 

• Vykdytos viešinimo veiklos efektyvumas ir poveikis; 

• Analizuojamo pavyzdžio pritaikomumas Lietuvoje. 

 

Lietuvos praktikai: 

• Vykdytos viešinimo veiklos efektyvumas ir poveikis; 

• Demonstruojamas rezultatyvus bendradarbiavimas. 

 

Lietuvos praktika 

 

46 pav. Lietuvos ES struktūrinės paramos interneto svetainė  

Šaltinis: <http://www.esparama.lt> 

 

Kadangi šio vertinimo kontekste nebuvo atliekama atskirų viešinimo priemonių turinio analizė ar kaštų-
naudos vertinimas, gerosios ir blogosios praktikos įvardinimas yra grindžiamas interviu su LR finansų 
ministerijos ir tarpinių bei įgyvendinančių institucijų specialistais, atsakingais už ES struktūrinės 
paramos viešinimą. Šie interviu atskleidė, kad tarp institucijų viešinimo praktika yra mažai žinoma. 
Institucijų specialistams buvo labai sunku įvardinti kitų institucijų viešinimo priemones, kurias jie vertina 
kaip sėkmingas ar nesėkmingas, dar sunkiau buvo nurodomi blogosios praktikos pavyzdžiai. 

Kaip vienas iš sėkmingų viešinimo pavyzdžių pirmiausia minėtina interneto svetainė www.esparama.lt . Ši 
svetainė Europos Komisijos Regiostars apdovanojimų informacijos ir komunikacijos kategorijoje 2010 m. 
buvo pripažinta siektinu pavyzdžiu, o pastaruoju metu buvo iš esmės atnaujinta – joje įdiegtas 
interaktyvus projektų žemėlapis, susietas su atskirų įgyvendinamų projektų profiliais, pateikiama 
projektų finansavimo statistika. Svetainėje gerai matomos nuorodos į ES paramos „Facebook“ profilį bei 
„YouTube“ vaizdo įrašus. 
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Analizuojant tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų praktiką, išryškėjo keletas pakartotinai minėtų 
pavyzdžių. Kaip geroji viešinimo praktika specialistų dažniausiai buvo minėtos šios viešinimo priemonės: 

• ESFA, kartu su SADM bei ŠMM rengiama „ESF akademija“ – tai Lietuvos gimnazijų vadovams, 
mokytojams ir moksleiviams skirtas veiklų ciklas, kuriuo siekiama patraukliai informuoti apie 
paramos galimybes. Užsiregistravusios gimnazijos gauna metodinę medžiagą, yra įtraukiamos į 
konkursus, debatus ir apvalaus stalo diskusijas, kviečiamos dalyvauti susitikimuose su projektų 
vykdytojais, bendrauti su ESFA atstovais metinių akademijos suvažiavimų metu; 

• CPVA leidžiama metodinė medžiaga pareiškėjams ir projektų vykdytojams; 
• CPVA „Patirties akademija“ ir ESFA renginiai „Vykdytojas – vykdytojui“. Šie renginiai pačių 

vykdytojų ir kitų institucijų vertinami teigiamai, nes tiesiogiai įtraukia tikslines grupes, užtikrina 
betarpiškus patirties mainus. Renginių metu analizuojami projektų vykdytojams kylantys 
klausimai, ieškoma bendrų sprendimų ir dalijamasi jau turima sprendimų praktika, vyksta darbas 
grupėse. Siekiant aktyviau įtraukti regionų dalyvius, renginiai vykdomi ne tik Vilniuje, bet ir arčiau 
pačių projektų vykdymo vietų.   

 

Kaip labiau nišinės, tačiau pasiteisinusios priemonės fragmentiškai buvo minimos ŠMM knygelės „Ieva ir 
Tomas didesnių galimybių pasaulyje“, ŠMM AIKOS sistemos reklama troleibusuose.  

Kadangi nėra darytų tyrimų apie atskirų Lietuvoje įgyvendintų viešinimo priemonių efektyvumą, 
objektyviai sunku įvardinti gerajai praktikai būdingus bruožus. Vis dėlto galima teigti, jog specialistų 
sėkmingomis nurodytos priemonės pasižymi tam tikrais bendrumais: 

• pirma, aiškiai įvardinta tikslinė grupė (pvz., „ESF akademija“ – mokytojai ir moksleiviai); 
• antra, tiesioginis dalyvių įtraukimas, jų proaktyvumo skatinimas (pvz., „Patirties akademija” ir 

„Vykdytojas – vykdytojui“); 
• trečia, priemonės pasižymi netradiciniais turinio pateikimo ir kūrybiniais spendimais (pvz., 

spalvinimo knygelės „Ieva ir Tomas didesnių galimybių pasaulyje“). 
 

Sunkiausiai institucijų specialistams sekėsi įvardinti projektų vykdytojų gerąją praktiką. Minėti vos keli 
pavyzdžiai: TV laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, leidinys „Lietuvos Baltijos pajūris ir kopos“, 
atminimo lentą aikštės grindinyje įrengusi savivaldybė, merai, viešinantys projektus savo pasisakymuose. 
Tai leidžia daryti išvadą, jog institucijos yra mažai susipažinę su viena kitos ir su projektų vykdytojų 
viešinimo veiksmais, o patirties sklaida vyksta pasyviai. 

Kalbėdami apie blogąją viešinimo patirtį, specialistai daugiausia koncentravosi ties gana ilgai taikyta 
praktika mokėti už spaudoje skelbiamus straipsnius. Specialistai patys vertina šią priemonę kaip 
neefektyvią ir teigia, jog susiklosčiusi praktika iškreipė jų santykį su žiniasklaida, kuri nebesidomi jų 
skelbiama informacija, jei už ją nėra mokama. Taip pat specialistai akcentavo, jog perkamų straipsnių 
skelbimas spaudoje sukėlė ir tam tikrą visuomenės nepasitenkinimą ir galėjo būti vertinamas kaip 
bereikalingas pinigų leidimas. Tiesa, pastaruoju metu vis daugiau institucijų atsisako šios praktikos. 

Tarp kitų blogosios praktikos pavyzdžių fragmentiškai buvo minėtas FM konkursas regioninei 
žiniasklaidai, kuris vertintas kaip tam tikra perkamų straipsnių atmaina bei internetinis žaidimas 
„Lenktynės apie Lietuvą“. 

Užsienio patirtis 

Užsienio patirtis už ES struktūrinių fondų paramos viešinimą atsakingiems specialistams taip pat žinoma 
gana mažai. Pagrindinės jos įgijimo formos – tarptautiniai ir vietiniai renginiai. Didelė dalis institucijų 
minėjo FM iniciatyva surengtus patirties mainus tarp Pabaltijo šalių. Institucijų atstovai taip pat mini 
pavienius renginius užsienyje, kuriuos vertina kaip labai naudingus, tačiau pastarieji dažniausiai yra skirti 
ne tik viešinimo klausimams aptarti. Pavyzdžiai, kai užsienio praktika pritaikoma ir Lietuvoje, yra 
pavieniai (pvz., ESFA filmukai, kuriuos kuriant remtasi Prancūzijos patirtimi).  

Didelė programų ir pavienių projektų sukaupta viešinimo patirtis yra pristatoma už Europos Regioninės 
Plėtros fondo ir Sanglaudos fondo paramos viešinimą atsakingų komunikacijos specialistų tinkle 
INFORM. Šio tinklo tikslas yra dalintis patirtimi ir skleisti gerąją praktiką. Nuolat rengiami šio tinklo 
narių susitikimai, tačiau narių, kviečiamų dalyvauti jose skaičius yra ribotas. Kita vertus, tai neapriboja 
galimybių dalyvauti tinklo veikloje elektroninėmis priemonėmis – visų pirmiausia susipažinti su INFORM 
konferencijų metu skaitytais pranešimais, kurie skelbiami internete (URL: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/events/index_en.cfm>). 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

92 

 

Viena iš šio tinklo iniciatyvų taip pat yra virtuali erdvė patirties mainams tarp Europos regionų 
„Regionetwork“ (URL: <https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/worklog/all>), leidžianti kurti 
temines grupes, talpinti gerosios praktikos pavyzdžius, kurti regionų ar individų profilius. Esama situacija 
rodo, kad Lietuva šiame tinkle kol kas nėra aktyvi – pristatomų pavyzdžių tarpe yra skelbiamas tik vienas 
su Lietuva susijęs vaizdo filmukas „Getting out poverty“, finansuotas „Heifer Baltic Foundation“. Tarp 
tinkle užsiregistravusių individualių narių taip pat tik keli Lietuvos atstovai. 

Didelė gerosios praktikos bazė yra atspindėta 2008 m. atliktos ES šalių Sanglaudos politikos 
komunikacijos planų 2007–2013 m. laikotarpiui vertinimo ataskaitoje24. Be apibendrintos atskirų šalių 
viešinimo patirties, ataskaitoje išskiriami ir pagrindiniai aspektai, į kuriuo šalys turėtų atsižvelgti 
planuodamos ir įgyvendindamos viešinimo veiklas: 

1. adaptuojami komunikacijos planai – šiuo aspektu pabrėžiamas poreikis išlaikyti planų 
lankstumą, užtikrinant, kad planai atspindėtų besikeičiančius laikotarpio poreikius ir atlieptų 
besikeičiančius tikslus. Tipinis tokio pokyčio pavyzdys – laikotarpio pradžioje būtinybė stipriau 
komunikuoti finansavimo galimybes ir sąlygas, prioritetine grupe laikant potencialius 
pareiškėjus, o tolimesnėse stadijose akcentuoti projektų rezultatus, pajėgas nukreipiant į 
skirtingas visuomenės grupes. Ataskaitoje konstatuojama, jog įgyvendinant šią rekomendaciją 
labai svarbu planuose apsibrėžti aiškius rodiklius, kaip bus matuojamas besikeičiančių tikslų 
pasiekimo progresas ir atkreipiamas dėmesys, jog nepakankama stebėsena ir vertinimas yra 
daugelio šalių planų trūkumas. Vertinant Lietuvos patirtį šiuo akcentu, galima teigti, kad 
rekomendacija yra gerai įgyvendinta – planuose iškelti tikslai ir uždaviniai atspindi 
besikeičiančius laikotarpio poreikius; 

2. aiškiai apibrėžtos tikslinės grupės – šiuo aspektu rekomenduojama tiksliai apsibrėžti 
tikslinę grupę ir tikslingai parinkti jai komunikuojamą žinutę. Pirmiausia siūloma išskirti 
visuomenę, kuriai aktuali bendra informacija ir pareiškėjus bei projektų vykdytojus, kuriems 
aktuali specifiškesnė informacija. Visuomenės, kaip plačios ir bendros subgrupės atveju 
rekomenduojama ją suskaidyti į subgrupes ir akcentuojama būtinybė parinkti priemones ir 
kanalus, kurie būtų aiškiai nukreipti į atitinkamos grupės poreikius ir interesus. Kaip gerosios 
praktikos pavyzdys įvardinama Bulgarijos praktika, kur pagrindinėse tikslinėse grupėse išskirtos 
subgrupės ir jos parinkti skirtingi komunikavimo kanalai. Vertinimo ataskaitoje taip pat 
nurodoma, kad nors vadovaujančioji institucija išskiria pagrindines tikslines grupes, žemesnio 
lygio institucijos taip pat turėtų identifikuoti savo specifines tikslines grupes, komunikavimo joms 
metodus ir žinutes. Taip pat nurodomas Čekijos pavyzdys, kur komunikacijos planas potencialius 
pareiškėjus skaido pagal regionus, savivaldybes, identifikuoja su jais susijusias nevyriausybines 
organizacijas ir profesines sąjungas. Daugelio šalių planuose kaip svarbios specifinės tikslinės 
grupės įvardinam: verslas, akademinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, jaunimas. Ši 
rekomendacija Lietuvos kontekste įgyvendinta iš dalies. Galima teigti, jog pirminis tikslinės 
grupės apibrėžimas atskiriant visuomenę, pareiškėjus ir projektų vykdytojus bei kitas tikslines 
grupes yra įgyvendintas sėkmingai, tačiau siekiant efektyvesnės komunikacijos, siūloma dar 
labiau tikslinti komunikacijos adresatą, išskiriant tikslinėse grupėse atskiras subgrupes; 

3. proaktyvūs ryšiai su žiniasklaida – šiuo aspektu akcentuojama, jog turėtų būti ne tik 
pasyviai atsakoma į žiniasklaidos užklausas, bet ir siekiama užmegzti nuolatinį kontaktą, įtraukti 
žiniasklaidos atstovus į dialogą. Ši rekomendacija Lietuvos kontekste įgyvendinama iš dalies – 
institucijos nemažai bendrauja su žiniasklaidos atstovais, atskirais atvejais buvo įgyvendintos ir 
jiems skirtos specifinės priemonės, tačiau galima konstatuoti, jog gana plačiai pasklidusi praktika 
mokėti už žiniasklaidoje skelbiamą informaciją iš dalies iškreipė santykį su šia tiksline grupe. 
Teigiamai vertintinos pastaruoju metu stebimos institucijų pastangos nebemokėti už straipsnių 
skelbimą, o inicijuoti straipsnius; 

4. gera vidinė komunikacija – šiuo aspektu akcentuojama būtinybė skleisti vieningą žinią visoje 
komunikacijos sistemoje, pradedant centrinėmis institucijomis, baigiant regioniniais veikėjais. 
Pastebima, kad institucijos šiek tiek skirtingai formuluoja pranešimus, tuo susilpnindamos 
komunikacijos kanalais skleidžiamas žinias. Ataskaitoje akcentuojama būtinybė įtraukti visus 
sistemos dalyvius – žiniasklaidą, ekonominius ir socialinius partnerius. Konstatuojama, kad 
pastarųjų potencialas itin neišnaudojamas. Vertinant šį aspektą Lietuvos kontekste, galima teigti, 
jog sukurtas ir ganėtinai efektyviai veikiantis informacijos sklaidos sistemoje mechanizmas šiuo 

                                                             
24 Šaltinis: Review of EU Cohesion Policy Communication Plans: 2007-2013. Technopolis, 2008. URL: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2007-2013/review_22012009.pdf>   
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metu yra IKG. Turint omenyje ribotas šio organo galimybes, reikėtų informacijos sklaidą tarp 
institucijų stiprinti. Taip pat efektyviau išnaudoti žiniasklaidą (šiuo atveju ne kaip kanalą, o kaip 
sistemos dalyvį) bei įtraukti socialinius bei ekonominius partnerius; 

5. inovatyvių technologijų panaudojimas – šiuo aspektu akcentuojamas poreikis efektyviau 
išnaudoti interneto galimybes, net tik paskelbiant informaciją, bet ir pasitelkiant socialinės 
tinklaveikos galimybes. Ataskaitoje konstatuojama, kad planuose internetas traktuojamas kaip 
svarbus įrankis, tačiau tai daroma daugiau deklaratyviai, o tikrasis jo potencialas nėra 
pakankamai išnaudojamas. Akcentuojamas poreikis supažindinti sistemoje dalyvaujančius 
komunikacijos specialistuos ne tik su šiuo metu egzistuojančiomis interneto galimybėmis, bet ir 
analizuoti, kurios iš jų pasiteisina ir kodėl. Ši rekomendacija Lietuvos kontekste įgyvendinama iš 
dalies. Stebimi postūmiai plačiau komunikuoti informaciją interneto kanalais, tačiau lyginant su 
kitais kanalais, interneto potencialą reikėtų išnaudoti plačiau. Panašiai galima būtų vertinti ir 
institucijų pastangas įsisavinti socialinės tinklaveikos priemones ir jas taikyti informacijos 
sklaidai ir komunikacijai su tikslinėmis grupėmis. 

Kita užsienio patirties sklaidai svarbi iniciatyva yra kasmetiniai „RegioStart“ apdovanojimai. Atliekant šį 
vertinimą buvo peržiūrėti 2010–2012 m. apdovanojimų finalininkai bei atrinkta keletas pavyzdžių, 
orientuotų į finansavimo periodo padiktuotą poreikį Lietuvoje viešinti projektų rezultatus ir naudą 
visuomenei.  

Pirmiausia galima būtų minėti keletą interneto svetainių, sėkmingai pristatančių įgyvendinamus 
projektus ir jų rezultatus.  

• Estijos – Latvijos bendradarbiavimo programos, finansuojamos Europos Regioninės 
Plėtros fondo, interneto svetainė http://www.estlat.eu.  

 

 

47 pav. Estijos – Latvijos bendradarbiavimo programos interneto svetainė  

Šaltinis: www.estlat.eu  

Svetainė yra skirta pristatyti programos finansavimo galimybes, įgyvendinamus projektus bei jų 
rezultatus. Svetainėje kiekvienas projektas turi savo profilį, kuris iliustruojamas nuotrauka ir 
pateikiama pagrindinė informacija apie projektą bei susiję foto ir vaizdo įrašai. Projektų profiliai 
išsiskiria patrauklumu, pristatomi labai lakoniškai, tačiau gausiai iliustruojami foto ir vaizdo 
įrašais. Svetainėje galima atlikti projektų paiešką pagal raktažodį, finansavimo prioritetą, regioną ir 
kitus kriterijus. Lygiagrečiai projektų atvaizdavimui lentelėje, galima juos peržiūrėti žemėlapio 
režimu. 

Svetainė pasižymi dideliu interaktyvumo lygiu – potencialiems pareiškėjams yra skirta partnerių 
paieškos ir idėjų duomenų bazė. Bet kuris, įkėlęs savo idėją, gali nurodyti, kokio tipo partnerių 
ieško, taip pat gauti komentarus savo idėjai iš programą administruojančios institucijos.  
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Gausiai komunikuojama informacija apie projektų naujienas ir renginius. Renginius galima 
peržiūrėti atskirame kalendoriuje, o naujienos skirstomos į programos ir projektų naujienas. 
Kiekviena naujiena iliustruojama nuotrauka. Lygiagrečiai svetainei naujienos perpublikuojamos 
programos „Facebook“ profilyje. 

• Nyderlandai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų 
rezultatus pristatanti interneto svetainė <http://www.europaomdehoek.nl.>  
 

 

48 pav. Nyderlandų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų rezultatus pristatanti 
interneto svetainė  

Šaltinis: <http://www.europaomdehoek.nl>  

Svetainė kuriama bendradarbiaujant ir bendrai finansuojant Europos Žuvininkystės fondo, 
Europos Regioninės Plėtros Fondo, Europos socialinio fondo ir Life+ programų. Svetainė beveik 
išimtinai skirta pristatyti projektų rezultatams, projektų duomenų bazėje pristatomas 1551 
projektas. Projektai pateikiami pagal temines sritis: gamta ir aplinka; miestas ir aplinka; žmogus ir 
visuomenė; žinios ir inovacijos; žuvininkystė. Projektai rodomi žemėlapyje pagal regionus, 
pasirinkus regioną pristatoma detali informacija apie kiekvieną jų. Svetainė labai aiški, vizuali, 
pristatant projektus pasitelkiamos nuotraukos, grafikai. 
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• Lenkija: 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio Europos Regioninės Plėtros Fondo 

finansuotus projektus pristatantis interneto svetainė 
<http://www.podlaskiedotacje.pl> 
 

 

49 pav. Lenkijos 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio Europos Regioninės Plėtros Fondo 
finansuotus projektus pristatantis interneto svetainė  

Šaltinis: <http://www.podlaskiedotacje.pl>  

 

Svetainėje pirmiausia pateikiama apibendrinta ES paramos įsisavinimo informacija – projektų 
skaičius, vertė, iš ES skirta finansinė parama, finansinė parama, tenkanti vienam gyventojui. 
Žemėlapis atnaujinamas du kartus per savaitę.  

Projektų duomenų bazėje galima atlikti paiešką pagal įvairius kriterijus. Įdomus aspektas – 
situacijos palyginimas skirtinguose Lenkijos regionuose apskričių ir savivaldybių lygmeniu (pagal 
lėšų įsisavinimą, projektus pagal atskiras priemones). Projektai vaizduojami pagal Google Maps  
parengtą žemėlapį. Galima peržiūrėti kiekvieno projekto profilį su nuotraukomis, yra galimybė 
eksportuoti projekto aprašymą PDF failu. 

 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

96 

 

 
• Vengrija: Nacionalinės vystymosi agentūros svetainė <http://www.nfu.hu>  

 

50 pav. Vengrijos nacionalinės vystymosi agentūros svetainė 

Šaltinis: <http://www.nfu.hu> 

 

Svetainės pagrindinis tikslas – paramos galimybių ir taisyklių bei projektų rezultatų viešinimas. 
Svetainėje įdiegtas realaus laiko paramos įsisavinimo skaitliukas. Svetainė skiriama trims pagrindinėms 
tikslinėms auditorijoms: visuomenei, žiniasklaidai ir profesionalams. Visuomenei skiriamas projektų 
žemėlapis ir paramą gavusių paramos gavėjų duomenų bazė, taip pat skelbiami projektų renginiai, 
kuriuose gyventojai gali tiesiogiai susipažinti su projektų rezultatais. Duomenų bazė pasižymi labai 
išvystytu funkcionalumu ir vizualumu. Spaudai ir profesionalams pirmiausia skiriama statistinių 
duomenų bazė, kurioje įdiegta galimybė formuoti ataskaitas pagal savo pageidavimą įtraukiant vieną ar 
kitą rodiklį (pvz. lėšų suma, pasiskirstymas per priemones, 10 svarbiausių projektų ir pan.).  

Apibendrinant projektų rezultatų viešinimo per interneto svetaines patirtį galima teigti, kad pagrindiniai 
jų privalumai – aiškumas, vizualumas ir patrauklumas lankytojui. Projektai pristatomi lakoniškai, bet 
gausiai iliustruojami nuotraukomis, vaizdo įrašais. Visais atvejais pateikiamas ne tik tradicinis 
atvaizdavimas duomenų bazėje su paieška, bet ir analogiškas atvaizdavimas žemėlapyje. Papildomo 
patrauklumo svetainėms prideda naujienos iš projektų, kai kuriais atvejais įdiegta jų prenumerata per 
RSS naujienų seklius. Paprasta ir efektyvi priemonė yra paramos skaitliukai, rodantys nuolat atnaujinamą 
lėšų įsisavinimo situaciją. Labiau besidomintiems lėšų įsisavinimu turėtų būti patrauklios galimybės 
lyginti regionus bei formuoti ataskaitas pagal savo poreikius. 

Kitas užsienio gerosios patirties aspektas, kuris galėtų būti pritaikomas Lietuvoje. Tai įvairūs renginiai, 
skatinantys aktyvų tikslinių grupių įsitraukimą. Pastebėtina, kad čia svarbi regioninė aprėptis, projektų 
pristatymas kuo arčiau žmonių, kuriems jie skirti. Tarp tokių pavyzdžių galima būtų minėti Ispanijos 
Andalūzijos regiono kampaniją „Andalūzija juda kartu su Europa“, kurios didžiąją dalį priemonių sudarė 
būtent tiesioginis komunikavimas su auditorija. Kampanijos ašis buvo autobusas, aplankęs 104 
Andalūzijos vietoves, kuriose viso gyvena 2 milijonai gyventojų. Autobuse surengta foto paroda „per 25 m. 
Andalūzijoje įvyko esminiai pokyčiai“, taip pat pristatomi 2 video įrašai – pirmiausia Andalūzijos mero 
pristatymas apie tai, ką regionui reiškia ES parama, o vėliau rodomi projektų pavyzdžiai. 
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51 pav. Danijos viešinimo kampanijos interaktyvus autobusas 

 

Panaši iniciatyva buvo įgyvendinta ir Danijoje, kur bendradarbiaujant Nacionalinei verslo ir statybos 
agentūrai, Žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijai bei „Regions+Bornholm“ programai surengtas turas 
po mokyklas. Interaktyviame autobuse pristatoma tematika apėmė Europos Regioninės Plėtros fondo, 
Europos Socialinio fondo, LEADER, Kaimo plėtos ir Žuvininkystės vystymo programas. Kampanijos 
tikslinė grupė – įvairių tipų mokyklose (valstybinėse, privačiose, techninėse) studijuojantys 15–18 m. 
moksleiviai. Autobuso vizito metu derinami pristatymai klasėse apie ES paramos galimybes, kartu su 
institucija ar verslo įmone, pristatančia konkretų projektą, ir turą autobuse, kuriame projektų rezultatai 
pristatomi pasitelkiant vaizdus, filmus ir konkrečių produktų pavyzdžius. Po vizito klasės kviečiamos 
dalyvauti konkurse „Kaip iki 2020 sukurti augimą“.  

Kampanijai palaikyti taipogi buvo sukurta interneto svetainė www.blivklogpaaeufonde.dk, kurioje 
mokyklos galėjo atsisiųsti atitinkamą mokomąją medžiagą, siūlančią žaisti rolių žaidimą, kur mokiniai 
tampa žurnalistais, lobistais, politikais ar projektų teikėjais. Pasitelktos ir žiniasklaidos pajėgos – 
pranešimai spaudai ir reportažai spaudoje, televizijoje ir radijuje.  

Natūralu, kad tikslinėms grupėms pasiekti efektyviai pasitarnauja renginiai. Lenkijoje buvo surengti 
reginiai 10-yje miestų, skirti pristatyti ES paramos rezultatus, skleisti informaciją apie paramos galimybes 
ir priartinti ES paramą prie visuomenės, įrodant, kad ši parama realiai veikia jų gyvenimą. Renginių metu 
buvo organizuojami seminarai su vaikais (piešimas, kūryba), fotoparoda, tiesiogines transliacijos su 
svečiais, viktorinos. Lygiagrečiai buvo vykdoma kampanija vietos televizijose, spaudoje ir radijuje.  

Minėtų priemonių patrauklumas visų pirma yra artimas ryšys su auditorija, galimybė užmegzti kontaktą, 
gauti grįžtamąjį ryšį. Taipogi tiesioginių kontaktų metu formuojamas neformalus institucijų įvaizdis, 
stiprinamas suvokimas, kad ES yra artima kiekvienam žmogui.  

Pavienių projektų viešinimo lygmenyje gerąsias praktikas įvardinti sudėtinga, nes neįmanoma išanalizuoti 
visumos ir išskirti objektyvių kriterijų. Vis dėlto galima paminėti keletą praktikų, kurias Europos Komisija 
yra įvertinusi apdovanojimais ar kitais būdais (skyrusi aukšta reitingą gerosios patirties duomenų bazėje): 

• Švedija: projektas „Amžius nieko nekeičia“ (438 tūkst. eurų, finansuojamas “ 
Northern Periphery Transnational Co-operation“ programos ir Europos Regioninės 
Plėtros fondo) 

 
52 pav. Švedijos projekto „Amžius nieko nekeičia“ viešinimo kampanijos iliustracija 
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„Our Life as Elderly“ yra Lulea savivaldybės, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis 
Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Faro salose, įgyvendinamas projektas, skirtas gerinti gyvenimo 
sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms. Šis projektas išanalizavo pensinio amžiaus žmonių poreikius ir 
jiems kylančius iššūkius ir pasiūlė sprendimus, padedančius kuo ilgiau gyventi savarankišką ir 
produktyvų gyvenimą. Projektas apima keturias pagrindines sritis – t. y. kompetencijų palaikymą, 
socialinių ryšių palaikymą, paslaugas namuose, padedant išlikti savarankiškais namų aplinkoje bei 
sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrą. Projekto viešinimo veiksmai buvo grindžiami nuotraukų 
serija, iliustruojančia, kad vyresniame amžiuje gyvenimas gali būti pilnavertis.   

Projekto pagrindinės viešinimo priemonės: interneto svetainė: <http://www.ourfuture.eu> ir 
projekto lankstinukas: 
<http://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/22/Our_%20p
roject_%20in_brief.pdf>  

 

• Slovėnija: projektas „Aukštosiomis technologijomis grįstas atliekų rūšiavimas“ 
(Slovėnija, 43 mln. eurų, finansuojamas iš Sanglaudos fondo). 
 

 

53 pav. Slovėnijos projekto „Aukštosiomis technologijomis grįstas atliekų rūšiavimas“ viešinimo 
kampanijos iliustracija 

 

Projektas, kurio dėka įkurtas atliekų tvarkymo ir rūšiavimo centras, aptarnaujantis 185 000 
gyventojų 17-oje savivaldybių. Planuojama kad projektas išspręs atliekų rūšiavimo problemą 
maždaug 30-čiai metų į priekį ir tiesiogiai palies apie 250 000 gyventojų. Projekto sėkmei buvo 
labai svarbus vietos gyventojų palaikymas, todėl buvo imtasi įvairių komunikacijos priemonių, 
aiškinant projekto naudą.  

Projekto viešinimo kampanija apėmė eilę vaizdo ir garso reportažų, aiškinančių problemos svarbą 
ir sprendimo kelius (URL: <http://www.rcero-celje.si/?page=7&id=1>). Taip pat visuomenė buvo 
nuolat informuojama apie projekto progresą nuotraukų serijomis (URL: <http://www.rcero-
celje.si/?page=6>). 
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• Portugalija: projektas „Capelinhos švyturio rekonstrukcija“ (3,37 milijonų eurų, 

finansuojamas iš ERDF) 
 

 

54 pav. Portugalijos projekto „Capelinhos švyturio rekonstrukcija“ viešinimo kampanijos iliustracija 

 

Projektas skirtas švyturio atnaujinimui ir jo, kaip istorinio bei turistinio objekto, infrastruktūros 
išplėtojimui. Projekto metu buvo sukurtas lankytojų centras, pristatantis salos vulkanus ir 
archipelago formavimosi procesus, skirtingus švyturio laikotarpius nuo jo pastatymo 1903 m. iki 
šių laikų. Projekto viešinimo kampanija apėmė reklamą, straipsnius ir plakatus su švyturio 
nuotraukomis ir šūkiu „Naujos kartos viešos erdvės, remiamos Europos Sąjungos“. 

 

• Čekija: projektas „Dviračių takai Bezpráví – Choce“ (935 tūkst. eurų, finansuojamas 
iš ERDF) 
 

 

55 pav. Čekijos projekto „Dviračių takai Bezpráví – Choce“ viešinimo kampanijos iliustracija 

 

Įgyvendinus projektą buvo įrengti nauji dviračių takai, jungiantys keletą miestų šiaurės rytinėje 
Čekijos dalyje. Viso sukurtas 45 km ilgio dviračių takas. Projekto viešinimo priemonės apėmė 
renginius, kalendorių, plakatus, lauko iškabas ir foto konkursą vaikams.  

Nors apibendrinti pavienių projektų viešinimo patirties yra neįmanoma, bet galima išskirti tam 
tikrus sėkmės faktorius. Visų pirmiausia sėkmingos priemonės išsiskiria savo vizualumu, 
patrauklumu. Taip pat ieškoma įvairesnių formų, neapsiribojama pasyviomis priemonėmis. Tai 
ypač svarbu projektams, kurių sėkmei didelę įtaką turi visuomenės palaikymas ar kur būtina 
pritraukti projekto tikslinę grupę. 
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III 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpių 
informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos 
viešinimo administravimo sistemų palyginamoji 
analizė  

2004–2006 m. Lietuvoje viešinimo ir informavimo sistema buvo decentralizuota: kiekviena iš institucijų 
turėjo savo viešinimo ir informavimo biudžetą, kuriuo operuodamos siekė numatytų tikslų (toliau – 
decentralizuota sistema). Prasidėjus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, Lietuvoje buvo sukurta 
centralizuota viešinimo ir informavimo sistema (toliau – centralizuota sistema), kur visą viešinimo ir 
informavimo veiklą organizavo FM. Programavimo periodo viduryje sistema buvo dalinai 
decentralizuojama, atskiroms sistemos institucijoms suteikiant atskirus biudžetus ir galimybę vykdyti 
atskiras viešinimo veiklas. Šiame skyriuje pateikiamas centralizuotos ir decentralizuotos sistemų 
palyginimas bei pateikiamos išvados, kuri iš sistemų yra labiau tinkama viešinimo veiklų vykdymui. 

1 Sistemų skirtumai, privalumai ir trūkumai 

Vertinant centralizuotą ir decentralizuotą sistemas, galima išskirti šiuos pagrindinius sistemų skirtumus: 

• centralizuotoje sistemoje visi viešinimo ir informavimo proceso etapai yra koncentruoti vienoje 
institucijoje, o decentralizuotoje sistemoje šie etapai yra įgyvendinami skirtingose institucijose 
lygiagrečiai; 

• sprendimų priėmimas centralizuotoje sistemoje yra koncentruotas vienoje institucijoje, o 
decentralizuotoje sistema kiekviena iš sistemos narių turi sprendimo priėmimo teisę; 

• centralizuotoje sistemoje viena institucija yra atsakinga už visų institucijų veiklas, o 
decentralizuotoje sistemoje institucijos atsakingos už savo vykdomas veiklas. 

Atsižvelgiant į atliktą vertinimą, galima teigti, kad tiek centralizuotas, tiek decentralizuotas modelis turi 
savų privalumų ir trūkumų, kuriuos galima apibūdinti lentelėje žemiau (17 lentelė)25.  

17 lentelė. Centralizuotos ir decentralizuotos sistemos privalumai ir trūkumai 

 Centralizuota sistema Decentralizuota sistema 

Privalumai 

• Galimybė kontroliuoti visą sistemą  

• Visi sistemos dalyviai aiškiai ir 
vienodai supranta sistemos tikslus 

• Koordinuoti ir suderinti veiksmai 

• Vieninga siunčiama „žinutė“ 

• Galimybė greičiau pradėti viešinimo 
ir informavimo įgyvendinimą 
(organizuojami bendri viešieji 
pirkimai) 

• Gebėjimas organizuoti didesnes 
veiklas  

• Paprastesnis bendrų veiklų 
organizavimas 

• Greitesnis sprendimų priėmimas  

• Galimybė greičiau reaguoti į pokyčius 

• Didesnė „kūrybinių“ sprendimų laisvė 

• Galimybė būti „arčiau žinutės gavėjų“ 
leidžia geriau parinkti tinkamesnes 
priemones 

                                                             
25 Kadangi kiekvienos iš alternatyvų privalumai yra kitos sistemos trūkumai, didesnis dėmesys yra 
skiriamas kiekvienos sistemos privalumų identifikavimui, o iš trūkumų, siekiant nekartoti priešingų 
teiginių, išskiriama po vieną patį svarbiausią. 
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 Centralizuota sistema Decentralizuota sistema 

Trūkumai 

• Mažesnis lankstumas – gebėjimo 
prisitaikyti prie pokyčių išorinėje 
aplinkoje trūkumas 

• Mažesnė atsakomybė žemesnėse 
hierarchinėse grandyse  

 

• Galima persidengimų ir dubliavimų 
rizika – reikalingas efektyvus 
koordinavimo ir veiklų derinimo 
mechanizmas 

• Turi būti sukurta stabili sistema 
(parengtos procedūros, metodikos, 
priemonės) 

• Reikalinga aukštesnė darbuotojų 
kompetencija institucijose (kiekviena 
institucija įgyvendina veiklas 
savarankiškai) 

 Šaltinis: sudaryta autorių 

 

• Pagrindinis decentralizacijos privalumas yra lankstus ir greitas reagavimas į besikeičiančios 
komunikacijos poreikius, tačiau toks sistemos organizavimas reikalauja: 

o geriau veikiančių koordinacinių mechanizmų; 

o stabilesnės institucinės sistemos (sukurtos procedūros, metodikos, instrukcijos, formos); 

o aukštesnės institucijų darbuotojų kompetencijos (veiklos, viešieji pirkimai vykdomi 
savarankiškai). 

• Pagrindinis centralizuotos sistemos privalumas yra greitesnis sprendimų priėmimas, tačiau tai 
rezultatų atžvilgiu būtų pasiekiamas daugiau trumpalaikis efektas, kadangi nebūtų išnaudojamos 
lankstumo galimybės reaguojant į atskirų grupių komunikacijos poreikius, kompetencija būtų 
kaupiama vienoje institucijoje.   

• Dabartinė situacija / dabartinė sistema nėra visiškai stabili: 

o kito planavimo ir veiklų derinimo praktika, formos;  

o akumuliuojama praktika, vyksta mokymosi procesas; 

o parengtos procedūros, metodikos, formos, tačiau dalis jų yra tobulintinos (pvz., planų formos 
ir turinys, nustatytas veiklos vertinimo institucijų lygių veiklų trūkumas); 

o reikšminga atsakingų viešinimo sistemos darbuotojų kaita (IKG narių kaita); 

o nėra iki galo užtikrinta „institucinė atmintis“ (pvz., nėra bendros duomenų bazės ar 
platformos, kurioje būtų sistemina sukaupta informacija, gerosios / blogosios praktikos 
pavyzdžiai).  

. 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

102 

 

 

2 Viešinimo veiklos skirtingais programavimo periodais, jų 
privalumai ir trūkumai  

2004–2006 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklos galutinėje šio laikotarpio 
vertinimo ataskaitoje kritikuotos dėl to, jog nėra pakankamai inovatyvios, patrauklios tiek formos, tiek ir 
turinio atžvilgiu, pasigesta tiesioginio kontakto informavimo priemonių taikymo, kas užtikrintų 
komunikacijos efektyvumą ir atgalinio ryšio užmezgimą. Vertintojai rekomendavo taisant šiuos trūkumus 
remtis gerosios užsienio praktikos pavyzdžiais.  

Kaip buvo jau konstatuota ankstesniuose skyriuose, 2007–2013 m. Informavimo ir viešinimo priemonių 
planuose taip pat vis dar įžvelgiamas naujoviškumo trūkumas. Pagrindine viešinimo veiklos forma išlieka 
masinės informavimo priemonės, o kanalu – žiniasklaida, informacijos skelbimas interneto svetainėse. 
Vis dėlto atlikus 2007–2013 m. metinių informavimo ir viešinimo priemonių planų apžvalgą galima 
pastebėti padidėjusį tiesioginio informavimo priemonių (apskritieji stalai, konferencijos, kiti renginiai ir 
pan.) taikymą.  

2004–2006 m. vienu iš informavimo ir viešinimo privalumų laikytinas efektyvus visuomenės 
informavimas, davęs aukštą ES paramos žinomumo rezultatą. Ta pati tendencija išlieka ir 2007–2013 m. 
laikotarpiu, nors lygiagrečiai su aukšto bendrojo ES SF paramos žinomumo palaikymu ir užtikrinimu 
visuomenėje būtina spręsti ir kitus reikšmingus komunikacijos uždavinius, tokius kaip tikslinių 
auditorijos grupių informavimas, atgalinio ryšio su jomis užmezgimas. 

Klausimas: Kokie yra 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpio apie ES struktūrinę paramą ir 
jos viešinimo administravimo sistemų skirtumai, privalumai ir trūkumai? 

Atsakymas: 2004–2006 m. administravimo sistema buvo decentralizuota. Pagrindinis 
decentralizacijos privalumas yra lankstus ir greitas reagavimas į besikeičiančios komunikacijos 
poreikius, tačiau toks sistemos organizavimas reikalauja stabilios sistemos bei efektyvaus 
koordinavimo mechanizmo bei aukšto bendradarbiavimo lygio tarp sistemos dalyvių. BPD 
laikotarpio vertinimas atskleidė, kad šie elementai nebuvo BPD laikotarpiu užtikrinti: ES 
paramos viešinimo ir informavimo proceso planavime trūko efektyvaus veiklos derinimo, 
sukurta tarpinstitucinė grupė nebuvo pakankamai efektyvus koordinavimo instrumentas. Taip 
pat buvo pastebėta ir kitų trūkumų, iliustruojančių, kad trūko orientacijos į konkrečias tikslines 
grupes, kas taip pat įvardijama kaip vienas pagrindinių decentralizuotos sistemos privalumų 
(nepakankamai aiškiai išskirtos tikslinės grupės, tikslinėms grupėms skirtų priemonių 
fragmentacija, trūko tikslios ir individualizuotos informacijos pareiškėjams). 

 

2007–2013 m. administravimo sistema yra kintanti: prasidėjusi nuo centralizuoto modelio, šiuo 
metu ji yra iš dalies centralizuota, kadangi visos sistemos institucijos šiuo metu turi atskirus 
biudžetus, kuriuos panaudoja savo viešinimo ir informavimo veikloms vykdyti. 2007–2013 m. 
buvo šalinami nustatyti trūkumai ir kryptingai kuriama sistema. Pagrindiniai decentralizuotos 
ir centralizuotos sistemų derinimo privalumai būtų: visų pirma, sklandesnis informavimo ir 
viešinimo vykdymas programavimo periodo pradžioje (kadangi buvo įvykdytas centralizuotas 
viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimas, tuo tarpu tarpinės ir įgyvendinančios institucijos 
vėluoja su jų individualių viešinimo projektų įgyvendinimu  dėl viešųjų pirkimų). Tai leido 
išvengti BPD laikotarpio trūkumų, nes buvo konstatuojama, kad informacijos pateikimas BPD 
laikotarpiu vėlavo. Taip pat ši mišri sistema leido efektyviau įgyvendinti viešinimo tikslus – 
centralizuotai vykdyti didelio masto informavimo kampanijas, bendrą visos sistemos vertinimą, 
tačiau taip pat kartu išlaikant ir lankstumą (institucijos taip pat vykdo veiklas savarankiškai).  

 

Tiek centralizuotas, tiek decentralizuotas modelis turi savus privalumus ir trūkumus, o dalinai 
centralizuota sistema, maksimaliai apimanti abiejų modelių privalumus ir sugebanti išvengti 
pagrindinių trūkumų, leidžia efektyviai vykdyti informavimo ir viešinimo veiklas. Dabartinė 
informavimo ir viešinimo sistema vadybiniu požiūriu nėra visiškai stabili, todėl nėra užtikrintas 
tinkamas pasirengimo lygis taikyti decentralizuotą modelį, kita vertus visiškai centralizuoto 
modelio taikymas taip pat turėtų savų trūkumų. Įvertinus privalumus ir trūkumus, būtų 
tikslinga tęsti jau išvystytą kryptį ir kombinuoti centralizuotą ir decentralizuotą modelius, tačiau 
reiktų didinti sistemos stabilumą ir gerinti veiklų koordinavimo mechanizmą. 
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Kalbant apie 2004–2006 m. naudotas informavimo ir viešinimo priemones, buvo pastebėta, jog kai 
kurioms auditorijos grupėms nėra parinktos tinkamos / nėra tikslingai taikomos informavimo priemonės 
(pvz., politikai, valstybės tarnautojai, savivaldybių ir apskričių darbuotojai, socialiniai – ekonominiai 
partneriai). Šioms tikslinėms grupėms ir 2007–2013 m. laikotarpiu trūksta tikslinio informavimo 
priemonių. 

 

3 Centralizuotos ir decentralizuotos sistemų lyginamoji analizė 

Remiantis EK užsakymu atlikti tyrimo duomenimis26, visiškai centralizuotą sistemą ES turi šešios šalys, 
tarp jų – Lietuva (taip pat Kipras, Latvija, Malta, Slovėnija, Švedija), o visai decentralizuotą (t. y. tik 
regioninės programos) – Austrija, Belgija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė. 
Likusios šalys – tam tikri tarpiniai variantai su didesne ar mažesne centrine kontrole. Atkreiptinas 
dėmesys, kad centralizacijos / decentralizacijos forma gali būti labai skirtinga (pvz., centralizuota laikoma 
ir šalis, kur viską atlieka viena institucija, ir šalis, kur yra atskiros trys institucijos, atsakingos už 
skirtingas programas). Taigi veiklos modelis priklauso nuo ES paramos administravimo institucinės 
sąrangos, taikomi skirtingi modeliai. Tačiau kaip galima matyti, decentralizuotas sistemas yra 
pasirinkusios daugiau senosios ES narės, kuriose paramos intensyvumas yra mažesnis, bei didesnės šalys. 
Mažesnės šalys – renkasi daugiau centralizuotas sistemas. Toks veiksmų organizavimas leidžia geriau 
suinteresuotoms šalims komunikuoti svarbiausią „žinutę“ bei suteikti visą reikalingą informaciją, 
užtikrinant minimalią veiklų dubliavimosi tikimybę bei veiklų sinergiją.  

Tai patvirtina ir atlikta ES šalių apklausa. Apibendrinus apklausos rezultatus, galima teigti, kad: 

• centralizuota sistema (pvz., Slovėnijoje) leidžia geriau pasiekti keliamus tikslus (decentralizuotos 
sistemos naudojimas šalyje visai nepasiteisino); 

• decentralizuotos sistemos turi vieną koordinuojantį organą, kuris yra atsakingas už bendrų principų / 
gairių suderinimą ir palaikymą visoje sistemoje; 

• didesnėse šalyse, kurios taiko decentralizuotas sistemas, decentralizuoti vienetai yra sąlyginai dideli 
(pvz., Suomijoje decentralizuoti vienetai atitinka NUTS II lygio vienetus, o tai yra visa Lietuvos 
teritorija); 

• kitas decentralizuotų sistemų skaidymo būdų – pagal programas (pvz., Estijoje, Graikijoje arba 
Liuksemburge), taip išlaikant vieningos „žinutės“ apie programą principą, tačiau išlaikant galimybę būti 
pakankamai arti suinteresuotų šalių, kad būtų galima jiems pateikti aktualią ir reikalingą informaciją. 

Taigi, kaip matyti, nėra vieno universalaus modelio visoje Europoje, o centralizuotas ir decentralizuotas 
modelis turi savų privalumų ir trūkumų, kurie buvo įvardinti ankstesniame skyriuje.  

Apibendrinus viešinimo ir informavimo sistemą galima suskirstyti į dvi sritis: 

• Informavimas – detalios informacijos pateikimas siauriau apibrėžtinoms suinteresuotoms šalims 
(pareiškėjams, projektų vykdytojams); pagrindinės vykdytinos veiklos geriau organizuojamos 
decentralizuotame modelyje, kadangi institucijos yra „arčiau“ suinteresuotų šalių, gali tiksliau 
išsiaiškinti ir atitikti jų poreikius, pati pateikiama medžiaga yra daugiau specifinė; 

                                                             
26 Technopolis group. Review of EU Cohesion policy communication plans. 2008. 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2007-2013/review_22012009.pdf> 

Klausimas: Kokie yra 2004–2006 ir 2007–2013 m. laikotarpio informavimo apie ES 
struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklų privalumai ir trūkumai? 

Atsakymas: Abiem laikotarpiais viešinimo veiklų stipriosios ir silpnosios pusės išlieka panašios 
– stiprybe galima laikyti bendrąjį visuomenės informavimą, o silpnybe gali būti laikomas 
tikslinis informavimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju laikotarpiu šis balansas gerėja, jo 
metu realizuota daugiau tikslinio informavimo priemonių, tačiau turint omenyje laikotarpio 
keliamus tikslus, siejamus ne tik su bendruoju informavimu, bet ir su nuostatų formavimu, 
tikslinio informavimo gilinimas išlieka aktualus. Kaip ir ankstesniu laikotarpiu, įgyvendinama 
per mažai priemonių socialiniams-ekonominiams partneriams. 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

104 

 

• Viešinimas – galima skirti keletą modelių. Didelio masto kampanijos, kampanijos, orientuotos į 
masines auditorijas, centralizuotas visos sistemos veiklos vertinimas ir stebėsena efektyviau yra 
vykdomos centralizuotu būdu, o atsakomybės už atskirų veiklos sričių (prioritetų, priemonių) 
viešinimą turėtų būti vykdomos decentralizuotai už atitinkamą sritį atsakingų institucijų, todėl yra 
tikslinga taikyti dalinai centralizuotą modelį.  

Informavimo ir viešinimo intensyvumo poreikis kinta atvirkščia kryptimi, skirtingais programavimo 
etapais, kadangi programavimo periodo pradžioje pagrindinis tikslas yra teikti informaciją apie paramos 
taisykles, o pabaigoje, kai parama jau yra paskirta ir didžiąja dalimi įsisavinta, – viešinti pasiektus 
rezultatus (28 pav.). Taip pat programavimo periodo pradžioje yra vykdomos didelės viešinimo 
kampanijos paramai populiarinti, todėl centralizuotas veiklos modelis yra tikslingas programavimo 
periodo pradžioje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pav. Viešinimo ir informavimo intensyvumas pagal programavimo periodo metus 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Taigi optimalus modelis būtų derinti centralizuotą ir decentralizuotą veiklos modelius, kadangi jis 
garantuotų tiek bendrą visos sistemos veiksmų koordinavimą, tačiau kartu užtikrintų ir lankstumą, 
kadangi institucijos galėtų savarankiškai vykdyti sričių, už kurias jos yra atsakingos viešinimą ir būti 
arčiau vartotojų. Centralizavimo / decentralizavimo intensyvumas turėtų kisti atsižvelgiant į 
programavimo laikotarpio etapą.  

• decentralizavimo ir centralizavimo lygmuo ne visiškai centralizuotoje sistemoje turėtų priklausyti 
nuo programavimo periodo etapo: 

o Centralizuoto modelio taikymas programavimo periodo pradžioje padėtų išvengti ir 
informacijos pateikimo vėlavimo (informacijos pateikimo vėlavimas buvo įvardintas BPD 
laikotarpiu). Šio programavimo laikotarpio patirtis rodo, kad tarpinės ir įgyvendinančios 
institucijos susiduria su viešųjų pirkimų įvykdymo problema, todėl vėluoja jų savarankiškai 
vykdomų viešinimo veiklų įgyvendinimas. Tad intensyviau taikant centralizuotą modelį 
laikotarpio pradžioje būtų išvengta potencialių informacijos pateikimo vėlavimų. Taip pat 
centralizuotas modelis yra tikslingas periodo pradžioje, kadangi pradedant programavimo 
laikotarpį vykdoma didelio masto informavimo kampanija.  

o Įsibėgėjant programavimo periodui ir augant tikslinės informacijos poreikiui, derinamas 
centralizuotas ir decentralizuotos modelis. Vykdomos decentralizuotos pareiškėjų ir projektų 
vykdytojų informavimo veiklos, kurios būtų pakankamai specializuotos, kad atitiktų 
specifinius pareiškėjų ir projektų vykdytojų poreikius pagal atitinkamas priemones, o didelio 
masto kampanijos, horizontalios viešinimo ir informavimo veiklos vykdomos centralizuotu 
būdu.  

o Pasiekus pirmuosius rezultatus ir pradėjus įsisavinti lėšas taip pat tikslinga derinti 
centralizuotą ir decentralizuotą modelį, koordinuojant / suderinant teikiamos informacijos 
srautus, turinį, pobūdį, visiškai išnaudojant IKG potencialą, kai atsakingos institucijos viešina 
jų srities priemonių, prioritetų, projektų rezultatus, o centralizuotai viešinama bendrai ES 
paramos nauda ir pasiekti rezultatai. 

• Centralizuoto ir decentralizuoto veiklos modelių derinimas taip pat yra tikslingas kadangi būtų 
išlaikomas nuoseklumas. Lietuvoje BPD laikotarpiu buvo taikoma decentralizuota viešinimo ir 

Informavimas 

Viešinimas 

Intensyvumas 

Programavimo periodo metai 
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informavimo sistema. Prasidėjus 2007–2013 m. laikotarpiui taikytas centralizuotas modelis, o 
įpusėjus programavimo periodui pereita prie centralizuoto ir decentralizuoto modelių derinimo. 
Todėl turėtų būti pasinaudojama išvystyta sistema ir kryptingai judama prie konkretaus tipo – 
nuolatinis kaitaliojimas nuo centralizacijos prie decentralizacijos ir atvirkščiai nebūtų efektyvus. Taip 
pat būtų pasinaudojama jau sukurtomis priemonėmis ir instrumentais. 

• Suderinamumas. Informavimo ir viešinimo sistema turėtų būti suderinta su naujojo 2014–2020 m. 
programavimo periodo komunikacijos tikslais ir uždaviniais bei turėtų būti suderinta su naująja 
valdymo ir kontrolės sistema (šiuo metu yra sudaryta komisija, kuri turi parengti 2014–2020 m. 
Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos modelio projektą). Pažymėtina, kad 
naujuoju programavimo laikotarpiu didelis dėmesys yra skiriamas socialinių-ekonominių partnerių 
įtraukimui į informavimo ir viešinimo procesą. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų reikalingas centrinio 
koordinavimo poreikis (ypač kai partneriai būtų įtraukiami planavimo etapu), taip pat ir 
decentralizuotas atskirų institucijų darbo su socialiniais-ekonominiais partneriais įgyvendinant 
informavimo ir viešinimo veiklas. 
 

Visgi, atsižvelgiant į tai, kad rekomenduotinas modelis yra iš dalies decentralizuotas (su centralizuota 
kontrole), būtina užtikrinti pagrindines sėkmingo įgyvendinimo prielaidas: 

• visos sistemos dalyvių ir jų veiksmų sukoordinavimą;  

• bendradarbiavimą, kuris turėtų būti užtikrinamas vertikaliu ir horizontaliu lygmeniu;  

• vieningos „žinutės“, siunčiamos visų sistemos dalyvių tikslinėms auditorijoms, užtikrinimą;  

• atitinkamos kompetencijos skirtingose sistemos institucijose užtikrinimą.  

 

 

Klausimas: Ar informavimo ir viešinimo tikslai geriau pasiekiami veiklas vykdant centralizuotu 
ar decentralizuotu būdu? Kurios veikloms koks būdas tinkamesnis?  

Atsakymas: Veiklos modelis priklauso nuo programavimo etapo. Pradiniame programavimo 
periode yra tikslinga taikyti centralizuotą modelį, kadangi jis sumažina riziką dėl informacijos 
pateikimo vėlavimų, be to, programavimo periodo pradžioje yra numatyta didelė viešinimo 
kampanija. Tačiau centralizavimo etapas neturėtų užsitęsti, nes pareiškėjams turėtų būti kuo 
greičiau pradedama teikti konkreti ir tikslinė informacija apie paramos teikimo galimybes, 
viešinamos atskirų sričių paramos gavimo galimybės. Taigi rekomenduojama derinti 
centralizuotą ir decentralizuotą veiklos modelius. Taikant šį veiklos organizavimo būdą, turėtų 
būti stiprinami koordinavimas ir bendradarbiavimas, didinamos sistemos stabilumo priemonės 
(metodikos, formos, procedūros).  
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Išvados 

• Koordinavimas. Informavimo ir viešinimo sistema buvo tobulinama įgyvendinus daugelį rekomendacijų 
atsižvelgiant į BPD laikotarpio patirtį. Vienas iš BPD laikotarpiu nustatytų trūkumų buvo 
nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiksmų derinimas ir koordinavimas tarp 
institucijų. 2007–2013 m. paramos programavimo metu buvo padaryta daug teigiamų žingsnių 
gerinant veiklos koordinavimą ir didinant veiklos kryptingumą naudojant keletą priemonių: vykdomą 
centralizuotą planavimą ir planavimo dokumentų derinimą tarp institucijų, nusistovėjusį planavimo 
ir veiklų derinimo procesą (derinami ketvirtiniai planai, buvo keičiamos planavimo dokumentų 
formos), aktyviai išnaudojamą IKG veiksmų koordinavimui, aktualios informacijos apsikeitimą ir 
praktikos sklaidą. Nepaisant šių įgyvendintų priemonių vis dar matomas poreikis gerinti veiklų 
derinimo mechanizmą bei didinti bendradarbiavimą tarp dalyvių išnaudojant sinergiją. Vykdant 
planavimo ir įgyvendinimo procesus praktika buvo kintanti (į planavimo procesus aktyviau buvo 
įtrauktas IKG, taip pat keitėsi vertikalaus ketvirtinio derinimo procedūra, nusprendus derinimą 
vykdyti IKG ir planus tvirtinti IKG, skyrėsi planų pildymo formos ir detalumas tarp institucijų). Todėl 
matomas poreikis įtvirtinti ir unifikuoti nusistovėjusią veiklų koordinavimo praktiką bendrame 
dokumente, nurodant detalius planavimo ir priemonių derinimo proceso žingsnius ir naudojamas 
formas, atsakingus asmenis. Koordinavimo stiprinimas turėtų būti vykdomas ne tik apibrėžiant veiklų 
derinimo mechanizmą, bet ir tobulinant planavimo dokumentų turinį, didinant detalumą, taikant 
neformalias bendradarbiavimo skatinimo praktikas ir parengiant metodinį dokumentą dėl bendrai 
vykdomų priemonių finansavimo. 

• Funkcijos ir atsakomybės. Funkcijos ir atsakomybės yra paskirstytos aiškiai. FM yra atsakinga už 
visos sistemos koordinavimą, bendrų planų tvirtinimą, didelio masto viešinimo priemonių 
įgyvendinimą, planų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Tarpinės ir įgyvendinančios institucijos yra 
atsakingos už savo institucijos viešinimo ir informavimo priemonių planavimą atsižvelgiant į bendrus 
tikslus, uždavinius ir prioritetus bei jų įgyvendinimą. Taip pat numatyta gana aiški takoskyra tarp 
tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų – tarpinės institucijos vykdo viešinimą, o įgyvendinančiosios – 
informavimą. Tačiau praktikoje kyla rizika, kad ši takoskyra gali būti ne visada išlaikoma (pvz., 
renginius pareiškėjams / projektų vykdytojams rengia tiek tarpinės, tiek įgyvendinančiosios 
institucijos), todėl svarbus veiksnys yra koordinavimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas. 
Koordinavimo procesą siūloma tobulinti apibrėžiant vertikalaus ir horizontalaus veiklų derinimo 
procesą (standartizuojant praktikas) bei tobulinant planavimo dokumentus, didinant jų detalumą. 
Teigiamai vertinamas IKG, kuris palengvina veiklų koordinavimą, priima kolegialius sprendimus, taip 
pat IKG naudojamas kaip informacijos apsikeitimo ir praktikos dalijimosi priemonė. Sistemos 
dalyviai pažymėjo, kad viešinimas yra ganėtinai politinė sritis, kur tam tikrus sprendimus gali nulemti 
politikai (tai aktualu ministerijose), tuo tarpu institucijose planavimo dokumentai derinami su 
viešųjų ryšių skyriumi, kurio darbuotojai gali būti ne galutiniai sprendimų priėmėjai. Todėl vienas iš 
sprendimo būdų bendrame reglamentavimo dokumente įtraukti nuostatą, kad pateikiami institucijų 
planai turi būti suderinti su institucijų vadovybe. Taip pat svarstytina galimybė į IKG posėdžius 
įtraukti ministerijos patarėjus viešųjų ryšių klausimams (ypač kai yra vykdomas strateginių krypčių 
nustatymas ir planų tvirtinimas). 

• Procedūros. Bendrai vertinant visų institucijų procedūrų vadovus, galima nustatyti tendenciją, kad 
institucijos labai detaliai apibūdina planavimo dokumentų rengimo procedūrą ir pagrindinių 
viešinimo ir informavimo veiksmų įgyvendinimą, tačiau didžiosios dalies institucijų procedūrų 
vadovuose nėra numatytos planų keitimo procedūros, ketvirtinių planų rengimo ir derinimo 
procedūrų bei procedūros kaip yra vertinami pasiekti rezultatai ir kaip yra imamasi tobulinimo 
veiksmų atsižvelgiant į pasiektus rezultatus. Apibrėžtų „kritinių taškų“ aiškus reglamentavimas leistų 
labiau stabilizuoti sistemą kas itin aktualu esant aukštam darbuotojų kaitos lygiui ir efektyviau 
panaudoti informavimui ir viešinimui skirtas lėšas, ypač stiprinant kontrolės ir tobulinimo sritis, kai 
būtų ne tik kontroliuojama, ar metiniuose / ketvirtiniuose planuose suplanuotos viešinimo ir 
informavimo priemonės yra įgyvendintos, tačiau ir ar jos leido pasiekti institucijos / sistemos 
viešinimo ir informavimo tikslus. 

• Vidinės komunikacijos kanalai. Vykdant dalyvių komunikaciją tarp dalyvių aktyviai išnaudojami IKG 
susitikimai priimant sprendimus, pasidalijant praktika, aktualiais klausimais. Taip pat naudojamas ir 
elektroninis paštas, tačiau tai nėra pakankami komunikacijos kanalai, kadangi jie neužtikrina 
centralizuotos žinių bazės kaupimo, kas yra itin aktualu esant didelei darbuotojų kaitai. Taip pat 
rekomenduotinas ir labiau neformalių priemonių taikymas (pvz. neformalūs susitikimai), skatinant 
bendradarbiavimo ir dalinimosi gera patirtimi kultūrą sistemoje. 
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• Bendradarbiavimas. Nepakankamą bendradarbiavimą tarp institucijų parodo ir santykinai  retai 
vykdomos bendros priemonės. Bendradarbiavimas tarp sistemos dalyvių greta formaliųjų būdų 
(proceso reglamentavimas, planų detalumo didinimas) galėtų būti stiprinamas taikant neformalius 
būdus (gerosios praktikos sklaidos pasidalijimo renginių praktiką, komandos formavimo praktiką). 

• Žmogiškieji ištekliai. Atsakingų institucijų žmogiškieji ištekliai ir jų gebėjimai yra tinkami ir 
pakankami, kadangi visose institucijose yra dviejų sričių kompetencijų darbuotojai – viešųjų ryšių ir 
ES paramos viešinimo reikalavimų. Visgi vertinant darbuotojų kompetenciją, pažymėtina, kad tik 
keletas jų yra įgiję išsilavinimą komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje, todėl matomas šios srities 
specializacijos trūkumas šioje srityje. Be to, IKG narių sudėtis rodo gana didelę darbuotojų kaitą, 
todėl sunku kaupti institucinę kompetenciją šioje srityje. Dėl to svarbu darbuotojams suteikti 
priemones ir metodus, nustatančius, kaip jie turėtų dirbti (t. y. siūloma detaliai reglamentuoti 
planavimo procesą viename dokumente, vykdyti sisteminius pasidalijimo praktika renginius, įsteigti 
bendrą komunikacijos erdvę, toliau vykdyti darbuotojų mokymus ir neformalius pasidalijimus 
praktika IKG posėdžių metu).  

• Socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas. Socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas išlieka 
probleminė sritis. Šiuo metu socialiniai-ekonominiai partneriai nėra įtraukti nei į 
koordinuojančiosios, nei į tarpinių, nei į įgyvendinančiųjų institucijų veiklas. Atlikus socialinių-
ekonominių partnerių apklausą, matoma, kad socialiniai-ekonominiai partneriai galėtų būti 
įtraukiami į planavimo etapą teikiant pasiūlymus planuojamoms įgyvendinti institucijų viešinimo ir 
informavimo priemonėms, taip pat įgyvendinant viešinimo ir informavimo priemones, platinant 
informaciją, vykdant bendrus renginius.  

• Projektų viešinimo veiklų priežiūra. Vertinant projektų vykdytojų viešinimo veiklų lygmenį, kaip ir 
BPD laikotarpiu taip ir šiuo laikotarpiu, projektų vykdytojų viešinimo veiklos išlieka šabloniškos ir 
neefektyvios (pvz. standartiniai straipsniai spaudoje), nors patys vykdytojai optimistiškai vertina 
veiklų efektyvumą. Viena to priežasčių – projektų vykdytojams trūksta kompetencijos susiplanuoti 
efektyvias veiklas ir tinkamai jas įgyvendinti. Įgyvendinančiosiose institucijose paraiškos vertinimo 
etape praktiškai nėra vertinama, ar pareiškėjų suplanuotos viešinimo veiklos yra tinkamos, 
pakankamos, neperteklinės. Antra vertus, ši situacija gali būti susiklosčiusi dėl formalaus požiūrio į 
projekto viešinimą, todėl siūloma didinti projektų vykdytojų motyvaciją suplanuoti efektyvias ir 
veiksmingas viešinimo priemones ir jas tinkamai įvykdyti.  

Pirmoji iš siūlomų krypčių – stiprinti projektų vykdytojų gebėjimus. Apsvarstyti galimybę parengti ir 
interneto svetainėje patalpinti gaires / rekomendacijas, kuriomis galėtų naudotis tiek pareiškėjai, 
rengdami paraiškas, tiek projektų vertintojai, vertindami viešinimo veiklų tinkamumą. Taip pat 
numatyti reikalavimus viešinimo veiklų parinkimui paraiškų vertinimo rekomendacijose.  

Antroji kryptis – didinti projektų vykdytojų motyvaciją, daugiau dėmesio skirti projektų viešinimo 
veiklų efektyvumui. Tose priemonėse, kurias įgyvendinant yra didelė viešinimo veiklos svarba 
projektų įgyvendinimo sėkmei ar galutiniams naudos gavėjams, siūloma vertinti projektų viešinimo 
veiklos efektyvumą naudos ir kokybės vertinimo etape. Į projektų tinkamumo finansuoti paraiškų 
vertinimo lapus įtraukti klausimą, ar suplanuotos priemonės yra neperteklinės, pakankamos, 
tinkamos. 

• Planavimo procesas, veiklos vertinimas. Planavimo procese naudojami dokumentai (metiniai ir 
ketvirtiniai planai) neužtikrina efektyvaus planavimo visos sistemos mastu, kadangi šiuo metu 
naudojamų planų formų detalumas yra nepakankamai išsamus, nėra užtikrinta skirtingo lygmens 
planavimo dokumentų sąsajos siejant su tikslų ir uždavinių įgyvendinimu (strategy deployment) bei 
nenumatyti planuojami pasiekti ir pasiekti rezultatai. Taip pat veiklų planavimas nėra grindžiamas 
įvykdytų veiklų planavimo efektyvumo vertinimu. Šiuo metu FM atliekami tyrimai užtikrina tik 
aukšto lygio rezultatus, tačiau gaunami rezultatai neleidžia įvertinti atskirų institucijų atliekamų 
veiklų efektyvumo.  

• Viešinimo priemonės ir kanalai. Daroma išvada, jog vertinamu laikotarpiu efektyviausiai buvo 
vykdoma visuomenės informavimo veikla. Vadovaujančios institucijos vykdoma informavimo 
strategija buvo efektyvi ir buvo pasiekti aukšti žinomumo rezultatai, tačiau nebuvo pilnai pasiekti 
skaidrumo sąvokos įtvirtinimo ir naudos suvokimo rodikliai. Šiems rodikliams pasiekti reikia 
koreguoti komunikacijos strategiją, aiškiau įvardinant komunikacijos adresatą (visuomenės 
subgrupes, kurias siekiama paveikti) bei įtraukiant daugiau tiesioginio poveikio joms priemonių 
(specializuotų renginių, akcijų ir pan.) bei kompleksinių priemonių (kai tam pačiam tikslui 
pasitelkiami įvairūs komunikacijos kanalai). Stebima, kad skaidrumo vertinimai yra susiję su tuo, 
kiek auditorija žino apie ES paramą, todėl svarbu palaikyti nuolatinį informavimą bei sekti 
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žiniasklaidoje skelbiamą informaciją ir reaguoti į ten pasirodančius pranešimus. Naudos aspektas 
turėtų būti komunikuojamas dar intensyviau, nes jis bene vienintelis, kuris domina visuomenę.  
 
Tarpinių institucijų lygmenyje pasigendama tikslinių grupių segmentavimo ir tikslingai joms 
suplanuotų veiksmų – masinės priemonės šiuo atveju vertintinos kaip neefektyvios, nepakankamai 
užtikrinamas grįžtamasis ryšys. Visuomenės, kaip tikslinės grupės, įvardinimas šiuo atveju vertintinas 
kaip neadekvatus – būtina konkretizuoti, kokiam adresatui skiriama priemonė ir parinkti adekvatų 
kanalą. Stebimas veiklų socialiniams ir ekonominiams partneriams, politikams, žiniasklaidai ir 
kitiems nuomonės formuotojams trūkumas. 
 
Įgyvendinančių institucijų atveju priemonių ir kanalų parinkimas yra pakankamai adekvatus, taikoma 
nemažai tiesioginio auditorijos įsitraukimo reikalaujančių priemonių, jos mažiau standartinės. 
 
Įvertinus, kaip tarpinės ir įgyvendinančios institucijos atsižvelgė į vadovaujančios institucijos 
numatytus viešinimo ir informavimo veiklos tikslus visos sistemos lygmeniu ir nustatyta, jog tarpinės 
institucijos, lyginant su įgyvendinančiomis institucijomis, nepakankamai atsižvelgė į bendruosius 
visos sistemos mastu keltus tikslus ir jų neperkėlė į savo veiklos planus. Keliama prielaida, jog 
vienodai akcentuojami viešinimo tikslai visų lygių institucijų viešinimo veikloje, būtų prisidėję prie 
pilnos vertinamo periodo viešinimo veiklos rezultatų realizacijos. 

• Centralizuota vs. decentralizuota sistema. Tiek centralizuotas, tiek decentralizuotas modelis turi 
savus privalumus ir trūkumus. Įvertinus privalumus ir trūkumus, būtų tikslinga tęsti jau išvystytą 
kryptį ir kombinuoti centralizuotą ir decentralizuotą modelius, tuo pačiu metu didinant sistemos 
stabilumą ir gerinant veiklų koordinavimo mechanizmą šiose rekomendacijose pasiūlytais būdais. 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

109 

 

Rekomendacijos 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

(institucijos) 

Įgyvend- 
inimo 

terminas 
Koordinavimas 
1. 2007–2013 m. paramos 

programavimo periodu sistemos 
modelis kito, nuo centralizuoto 
modelio pereita prie modelio, kuriuo 
daugiau atsakomybių ir įgaliojimų 
suteikta tarpinėms ir 
įgyvendinančiosioms institucijoms 
(centralizuotas planavimas ir 
koordinavimas, decentralizuotas 
veiklų įgyvendinimas).  
 
Planavimo ir veiklų derinimo 
praktika kito: keitėsi planų formos, 
ketvirtinių planų derinimas, kito 
vertikalaus suderinimo praktika. 
Nėra aiškiai apspręstos institucijų 
atsakomybės: dokumentų tvirtinimas 
institucijų lygmenyje, konkretūs IKG 
ir FM, tarpinių ir įgyvendinančiųjų 
institucijų sprendimų priėmimo 
atvejai. Todėl siūloma aiškiau 
apibrėžti institucijų funkcijas ir 
atsakomybes įgyvendinant viešinimo 
ir informavimo procesus bei 
„įšaldyti“ nusistovėjusią praktiką taip 
didinant visos sistemos stabilumą.  
 

Siūloma aiškiau apibrėžti institucijų funkcijas ir atsakomybes įgyvendinant viešinimo 
ir informavimo procesus bei „įšaldyti“ nusistovėjusią praktiką, kuri per laikotarpį 
kito, taip didinant visos sistemos stabilumą.  

 
• Planavimas. Strateginius sprendimus (dėl tikslų, uždavinių, viešinimo prioritetų) 

turėtų tvirtinti FM kaip vadovaujančioji institucija. IKG būtų patariamasis 
organas. Atskiros institucijos (tarpinės, įgyvendinančiosios) atsakingos už savo 
institucijos viešinimo ir informavimo strategijos apie ES paramą parengimą pagal 
bendrą standartizuotą formą ir suderinimą instituciniame lygyje atsižvelgiant į 
nustatytus prioritetus ir pateikimą FM. FM atsakinga už bendro integruoto plano 
parengimą, taip pat nustatant galimus persidengimus ir sinergijos sritis. IKG 
funkcija yra priimti sprendimus dėl galimų bendrai vykdytinų priemonių (veiklų 
susikoordinavimas).  
Taikytinas „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ planavimo ciklas, kai FM 
nustato ir apibrėžia pagrindinius strateginius tikslus ir prioritetus, institucijos 
planuoja ir detalizuoja savo veiklas, aptaria jas bendrai. IKG išnaudojamas kaip 
instrumentas planų suderinimui ir veiksmų koordinavimui. Strateginiai 
institucijų parengti planai apibendrinami, ruošiant bendrą strateginį planą.  

• Įgyvendinimas, kontrolė, tobulinimas. FM atlieka planų įgyvendinimo priežiūrą, 
sistemos lygmeniu prižiūri, kad būtų nustatyti kelių lygių indikatoriai, numatyti 
matavimo veiksmai, atlieka pasiektų rezultatų priežiūrą. Pristato pasiektus 
rezultatus IKG. IKG siūlo sprendimus dėl bendro plano keitimo, galutinį 
sprendimą priima FM kaip vadovaujančioji institucija.  

• Sprendimų priėmimas. Rekomenduotina išlaikyti principą, kad vadovaujančioji 
institucija yra atsakinga už bendros sistemos krypties strateginį apibrėžimą ir 
visos sistemos koordinavimą (strateginis lygmuo), o IKG – už konkrečių sričių 
suderinimą sistemos viduje (operatyvinis lygmuo). FM IKG teikimu priima 
galutinį sprendimą dėl metinio plano strateginių krypčių, tvirtina metinį planą, jo 
pakeitimus.  

• Siūloma IKG reglamentą papildyti reikalavimu dėl ketvirtinių planų tvirtinimo 
(kas yra nusistovėjusi, tačiau niekur neįteisinta praktika).  

Vadovaujančioji 
institucija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. IV 
ketv. 
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• Nustatyti reikalavimą, kad institucijos pateiktų su savo vadovybe suderintus 
metinius / ketvirtinius planus. 

• Siūloma nustatyti vertikalaus ir horizontalaus priemonių suderinimo praktiką, 
kuri keitėsi. Vertikalų veiklų suderinimą siūloma vykdyti tarp tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų, administruojančių tuos pačius prioritetus. 
Suderinus veiklas vertikaliame lygmenyje, jos turėtų būti derinamos 
horizontaliame lygmenyje šiam tikslui išnaudojant IKG posėdžius (suderinami 
turėtų būti ne tik priemonių pavadinimai, tačiau ir tematika, tikslinės auditorijos 
ir pan.). 

• Siūloma detalizuoti institucijų įgyvendintų priemonių ir pasiektų rezultatų 
priežiūros vykdymo procesą, numatant tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų 
atsakomybes nustatyti matavimo rodiklius, numatyti matavimo veiksmus 
planavimo etape, teikti informaciją apie suplanuotų rodiklių pasiekimą ir 
priemonių įvykdymą FM (šiuo metu informavimo plane numatyta tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų atsakomybė tekti informaciją, reikalingą metinėms ir 
galutinėms veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitoms parengti). Atitinkamai 
priežiūrai vykdyti naudoti planavimo dokumentus, kurie apimtų pasiektų 
rezultatų skiltį (žr. rekomendaciją Nr.9) bei patikslinti FM procedūrų vadovą 
numatant priežiūros procedūrą (žr. rekomendaciją Nr. 3). 

 
Planavimo ir veiklų derinimo procesas yra reglamentuotas bendrame dokumente 
(informavimo plane), kuris yra suderintas su EK. Visgi siūloma patikslinti proceso 
aprašymą nurodant funkcijas ir atsakomybes rengiant ir tvirtinant metinius / 
ketvirtinius planus, nustatyti, kad institucijos būtų atsakingos už su vadovybe 
suderintų planų pateikimą, taip pat standartizuoti vertikalaus priemonių suderinimo 
praktiką, nustatyti planų įgyvendinimo priežiūros procesą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo 
metu atsakomybės yra detalizuotos informavimo plane, kuris yra suderintas su EK, 
nebūtų tikslinga šį dokumentą keisti šiame etape. Siūlome procesų aprašymą pateikti 
naujame viešinimo ir informavimo planavimo tvarkos dokumente, kuris galėtų būti 
tvirtinamas FM ministro įsakymu.  
 
2014–2020 m. periodas. Rengiantis naujam programavimo periodui, naujajame 
funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymo dokumente siūloma įgyvendinant viešinimo ir 
informavimo procesus apibrėžti institucijų funkcijas ir atsakomybes. Atsižvelgiant, 
jog 2014–2020 m. keisis viso programavimo periodo plano tvirtinimo tvarka 
(informavimo planą tvirtins Stebėsenos komitetas), siūloma parengti informavimo ir 
viešinimo planavimo tvarkos redakciją, įtraukiant naują 2014–2020 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vadovaujančioji 
institucija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rengiantis 
naujam 
programavi
mo 
periodui 
 

2. Nepakankamas tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas, santykinai retos 

Bendradarbiavimas turėtų būti stiprinamas taikant formalius ir neformalius būdus: 
• veiklų susiderinimo tarp institucijų praktikos reglamentavimas nustatant 

Vadovaujančioji 
institucija 

2012 m. IV 
ketv. 
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bendros viešinimo priemonės, kurios 
vykdomos bendrai kelių institucijų.  

reikalavimus vertikaliam ir horizontaliam priemonių susiderinimui (žr. 
rekomendaciją nr. 1). Taip pat planavimo dokumentų formos tikslinimas (žr. 
rekomendaciją nr. 9). 

• viešinimo ir informavimo sistemos, kaip valdymo objekto, tikslų medyje įtraukti 
ir siekius dėl vykdytinų bendrų veiklų (tiek visos sistemos, tiek atskirų institucijų 
lygiuose). 

• metodinių priemonių, kurios nurodytų kaip yra vykdomas kelių institucijų kartu 
vykdomų priemonių finansavimas, parengimas. 

• neformalios tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo priemonės daugiau 
sietinos su visos sistemos dalyvių įsitraukimo skatinimu. Rekomenduotina 
vadovaujančiajai institucijai bent 2–4 kartus per metus organizuoti gerosios 
praktikos pasidalijimui skirtus renginius, skatinant juose dalyvauti ir pristatymus 
daryti visoms sistemos institucijoms. 

• rekomenduojama vadovaujančiajai institucijai bent vieną kartą per metus 
organizuoti komandos formavimo renginį, siekiant, kad sistemos dalyviai jaustųsi 
komandos dalimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Veiklų įgyvendinimo priežiūra   
3. Tarp vadovaujančiajai institucijai 

priskirtų funkcijų, kurios numatytos 
informavimo plane, yra metinių 
planų rengimas, tvirtinimas, keitimas 
ir jų įgyvendinimo priežiūra.  
 
Priežiūros procesas. 
vadovaujančiosios institucijos 
procedūrų vadove nėra numatyta, 
kaip yra vykdoma veiklų 
įgyvendinimo priežiūra FM vykdomų 
veiklų ir visos sistemos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad FM procedūrų 
vadove nėra numatyta detalios 
priežiūros vykdymo tvarkos ir 
priežiūros lygių, kyla rizika, kad 
priežiūra gali būti nepakankama.  
 
Priežiūros instrumentai. Planuojami 
rodikliai / indikatoriai. Pagrindinis 
instrumentas, naudojamas priežiūrai 
įgyvendinti – planai, kuriuose turi 
būti nustatyti siekiami indikatoriai 

Vadovaujančioji institucija turėtų patikslinti savo procedūrų vadovą, įtraukdama 
nuostatas, kaip yra vykdoma tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų viešinimo ir 
informavimo veiklų įgyvendinimo priežiūra – apibrėžti priežiūros procesą ir 
priežiūros lygius. Atitinkamai turi būti tobulinami priežiūros įrankiai – planavimo 
dokumentai, į juos įtraukiant keleto lygių pamatuojamus indikatorius (visos sistemos 
lygmuo, atskirų institucijų lygmuo, priemonių lygmuo) ir skiltį apie pasiektus 
faktinius rezultatus, kuri būtų naudojama kaip savianalizės priemonė planuojant 
ateinančių metų priemones (plačiau apie siūlomą tobulinti planavimo dokumentų 
struktūrą žr. 9 rekomendaciją).  
Priežiūros procesas turėtų apimti šiuos etapus: i) indikatorių nustatymas. FM, kuri 
atsakinga už sistemos valdymą ir koordinavimą, turėtų planavimo etape užtikrinti, 
kad planavimo dokumentuose būtų nustatyti keleto lygmenų indikatoriai: 
(sistemos lygmens, atskirų institucijų lygmens, viešinimo ir informavimo priemonių 
lygmens indikatoriai), taip pat derinami produkto lygmens indikatoriai (pvz., 
įvykdytų viešinimo priemonių skaičius, pasiektos auditorijos skaičius, pan.) ir 
poveikio lygmens indikatoriai (kaip tikslinė grupė suprato žinią); ii) matavimo 
priemonių nustatymas. Planavimo etape FM turėtų prižiūrėti, kad būtų nustatytos 
indikatorių pasiekimo matavimo priemonės bei reikalingi atlikti tyrimai. 
Sukoordinuoti centralizuotai ir decentralizuotai vykdomus tyrimus visos sistemos 
mastu (žr. 10 rekomendaciją); iii) pasiektų rezultatų kontrolė. FM turėtų vykdyti 
pasiektų rezultatų priežiūrą. Apibrėžti pasiektų rezultatų priežiūros vykdymo procesą, 
priežiūros periodiškumą, atsakomybes, informacijos surinkimo procesą. 
Rekomenduotina tam naudoti ketvirtinių planų ir ataskaitų už jų vykdymą 

Vadovaujančioji 
institucija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. IV 
ketv. 
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(keleto lygmenų) bei fiksuojamas 
indikatorių pasiekimo faktas. 
Pastebima, kad metiniuose planuose 
yra nustatyti visos sistemos 
indikatoriai, tačiau nėra nustatyti 
institucinių ir priemonių 
įgyvendinimo lygmenių indikatorių, 
todėl tai apsunkina pasiektų 
rezultatų vertinimą.  
Pasiekti rodikliai / indikatoriai.  
Metinių ir ketvirtinių planų formose 
nėra numatyta pasiektų rezultatų 
skiltis, todėl yra sudėtinga susieti 
plano ir fakto rezultatus bei 
kontroliuoti kaip yra vykdomos 
suplanuotos veiklos, ar yra pasiekti 
suplanuoti rezultatai.  
Pagrindinė naudojama priežiūros 
priemonė yra tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų 
informacija, teikiama metinėms 
veiksmų programų įgyvendinimo 
ataskaitoms parengti. Tačiau toks 
priežiūros mechanizmas neleidžia 
susieti planų ir pasiektų rezultatų 
atskirų institucijų lygiu.  

instrumentus. 
 
 Siūloma vykdyti priežiūrą šiais lygiais: 
 
Priežiūros objektas – procesas: 
• Vertinamos institucijų procedūros ir jų praktinis įgyvendinimas (ar institucijos 

tinkamai aprašiusios informavimo ir viešinimo procedūras ir jų laikosi 
praktiškai). Kontroliuojamas procesas, kuris lemia rezultatus. Institucija turėtų 
apsispręsti dėl šios patikros periodiškumo, patikrų gylio. Procedūrų lygmens 
priežiūrą siūloma vykdyti atsiradus informavimo ir viešinimo vykdymo procedūrų 
pasikeitimams arba bent kartą per metus. 

• 2014–2020 m. periodas. Rengiantis naujam programavimo periodui siūloma 
vykdyti tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų peržiūrą, siekiant 
įsitikinti, kad jos pasirengusios vykdyti viešinimo ir informavimo veiklas ir 
projektų viešinimo veiklų priežiūrą (atsižvelgiant į šioje ataskaitoje pasiūlytas 
projektų priežiūros vykdymo rekomendacijas). 
 

Priežiūros objektas – rezultatai (keleto lygmenų) (detaliau žr. 10 rekomendaciją): 
• Vykdoma visos sistemos ir institucijų viešinimo priemonių įgyvendinimo ir 

pasiektų rezultatų kontrolė (t. y., ar institucijos įgyvendina nusistatytas veiklas, ar 
yra pasiekti numatyti metiniai / ketvirtiniai rezultatai). Siūlomas periodiškumas 
– ketvirtis atsiskaitant už ketvirčio planų įgyvendinimą. 

• Vertinamas pasiektas poveikis (kaip pasiekti viešinimo tikslai, pasikeitė nuostatos 
ir pan.). Siūlomas periodiškumas turėtų būti apspręstas visos sistemos mastu – 
derinant skirtinguose lygiuose ir skirtingų institucijų atliekamus tyrimus ir 
vertinimus. Šio vertinimo tikslas būtų nustatyti atliktų veiksmų poveikį 
skirtinguose lygiuose ir gauti įžvalgų apie taikytų priemonių efektyvumą.  

 
Siūloma patobulinti metinių ir ketvirtinių planų formas nustatant pasiektų rezultatų 
skiltį (detaliau žr. rekomendaciją Nr. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rengiantis 
naujam 
programavi
mo 
periodui 

4. Procedūrų vadove nėra numatyta, 
kaip yra prižiūrimas institucijos 
vykdomų viešinimo priemonių 
įgyvendinimas, vertinami pasiekti 
rezultatai ir jie naudojami tobulinant 
veiklą.  

Tarpinėms ir įgyvendinančioms institucijoms patikslinti procedūrų vadovus, 
įtraukiant nuostatas, kaip yra vykdoma tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų 
viešinimo ir informavimo veiklų įgyvendinimo priežiūra, t. y. kaip prižiūrimas 
nusimatytų veiklų vykdymas, vertinami pasiekti rezultatai jas įgyvendinant ir 
galutinis poveikis. Numatyti aiškiai apibrėžtas atsakomybes, priemones, formas, 
periodiškumą ir kt.  

Tarpinės ir 
įgyvendinančios
ios institucijos 

2012 m. IV 
ketv. 
 

Komunikacijos įrankiai    
5. Vidinė komunikacija tarp sistemos 

dalyvių yra vykdoma IKG susitikimų 
metu ir keičiantis informacija 

Naudoti pažangesnes informacijos keitimosi tarp sistemos dalyvių priemones, 
sukuriant patogią vidinės komunikacijos erdvę sistemos dalyviams bei užtikrinant 
informacijos išliekamumą (pvz., talpinamos aktualios naujienos pagal temas, 
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elektroniniu paštu. Sprendimai 
derinami el. paštu, taip pat vykdoma 
komunikacija dėl svarbių klausimų. 
Tai nėra efektyvus įrankis, kadangi 
informacija nėra kaupiama vienoje 
vietoje, nėra galimybės ją rūšiuoti. 
Išėjus darbuotojui žinios gali būti 
prarastos, nes jos nėra sisteminamos 
bendroje erdvėje. 

planuojamus mokymus, institucijų planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, 
kaupiami priimti sprendimai, išaiškinimai, tyrimų rezultatai ir kita sistemos 
dalyviams aktuali informacija): 
• šiam tikslui galėtų būti naudojama tik sistemos dalyviams prieinama erdvė 

<www.esparama.lt> puslapyje arba naudojamos kitos keitimosi informacija 
priemonės, tokios kaip „Facebook“, „Dropbox“, „Google Chat“, „LinkedIn“. 
Pasirenkant keitimosi informacija priemones prieiga turi būti suteikta tik 
sistemos dalyviams užtikrinant duomenų saugumo reikalavimus. Parengiamos ir 
sistemos dalyviams pristatomos naudojimosi sistema taisyklės (kaip rūšiuojama 
ir kokiuose kataloguose talpinama institucijų informacija).  

• sistemos dalyviai periodiškai turi pildyti šią komunikacijos erdvę (įkeliami tyrimų 
rezultatai, gerosios praktikos pavyzdžiai, pateikiama informacija apie 
planuojamus / įvykdytus pirkimus, gerosios viešinimo praktikos pavyzdžiai, 
metodiniai išaiškinimai, gerosios / blogosios pirkimų praktikos pavyzdžiai, 
informacija iš mokymų ir seminarų, kt.). 

 
 
 
Vadovaujančioji 
institucija  
 
 
 
 
 
Tarpinės ir 
įgyvendinančios
ios institucijos  

 
 
 
2012 m. II 
pusmetis 
 
 
 
 
 
2012 m. II 
pusmetis 
 

Projektų viešinimo veiklų priežiūra    
6. Šiuo metu projektų vykdytojų 

vykdomos veiklos dažnai yra 
standartinės ir jų rezultatai dažnai 
yra šabloniniai, nėra iki galo 
išnaudojamos projektų viešinimo 
galimybės. Viena to priežasčių – 
projektų vykdytojams trūksta 
kompetencijos susiplanuoti 
efektyvias veiklas ir tinkamai jas 
įgyvendinti. Įgyvendinančiosiose 
institucijose paraiškos vertinimo 
etape praktiškai nėra vertinama, ar 
pareiškėjų suplanuotos viešinimo 
veiklos yra tinkamos, pakankamos, 
neperteklinės.  
 
Antra vertus, ši situacija gali būti 
susiklosčiusi dėl formalaus požiūrio į 
projekto viešinimą, todėl siūloma 
didinti projektų vykdytojų motyvaciją 
suplanuoti efektyvias ir veiksmingas 
viešinimo priemones ir jas tinkamai 
įvykdyti.  
 

Siūlomos dvi kryptys: kelti projekto vykdytojų gebėjimus ir didinti projektų vykdytojų 
motyvaciją daugiau dėmesio skirti projekto viešinimo veikloms. 
 
Gebėjimų didinimas: 
• apsvarstyti galimybę parengti ir <www.esparama.lt> interneto svetainėje 

patalpinti gaires / rekomendacijas, kuriomis galėtų naudotis tiek pareiškėjai, 
rengdami paraiškas, tiek projektų vertintojai vertindami viešinimo veiklų 
tinkamumą, pakankamumą, nepertekliškumą paraiškų vertinimo metu. Šis 
dokumentas turėtų būti orientuotas ne į techninių ES paramos viešinimo 
reikalavimų užtikrinimą, tačiau į tinkamą veiklų parinkimą ir įgyvendinimą 
turinio aspektu, t. y. kokias priemones kokiais atvejais efektyviau naudoti, 
atsižvelgiant į komunikacijos tikslą, projekto specifiką ir dydį, tikslinę auditoriją 
bei pateikiant gerosios praktikos pavyzdžių (pvz., kaip informacija turėtų būti 
pateikiama stenduose, interneto svetainėse, kaip turėtų atrodyti publikuojami 
straipsniai spaudoje). 

• paraiškų pildymo rekomendacijose galėtų būti pateikiama informacija apie 
rekomenduojamas viešinimo priemones atsižvelgiant į projektų specifiką, arba 
pateikiama nuoroda į gaires, patalpintas internete 

 
Motyvacijos didinimas: 
• didinti projektų vykdytojų motyvaciją daugiau dėmesio skirti projektų viešinimo 

veiklų efektyvumui. Tose priemonėse, kurias įgyvendinant yra didelė viešinimo 
veiklos svarba projektų įgyvendinimo sėkmei ar galutiniams naudos gavėjams, 
didelis įgyvendinamo projekto matomumas, galimas poveikis, siūloma vertinti 

 
 
 
 
Vadovaujančioji 
institucija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendinančios 
institucijos  
 
 

 
Įgyvendinančios 
institucijos  
 
 

 
 
 
 
2012 m. III 
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projektų viešinimo veiklos efektyvumą naudos ir kokybės vertinimo etape. 
Viešinimas nėra pagrindinė projektų veikla, todėl ir skiriamų balų suma turi būti 
adekvati, didesnį dėmesį skiriant kitiems projekto aspektams. Balų skyrimas už 
viešinimo priemonių parinkimą paskatintų projektų vykdytojus apmąstyti 
projekto viešinimo veiksmus. 

• tais atvejais, kai naudos ir kokybės etape nėra vertinamas viešinimo veiklų 
efektyvumas, į projektų tinkamumo finansuoti paraiškų vertinimo lapus įtraukti 
klausimą, ar suplanuotos priemonės atitinka rekomenduojamas gairėse / 
paraiškų vertinimo rekomendacijose, ar jos neperteklinės, pakankamos, 
tinkamos.  
 

2014–2020 m. periodas. Atsižvelgiant į tai, kad kvietimų teikti paraiškas 
skelbimai jau pasibaigę, pagal galimybes išbandyti siūlomą modelį esamu 
programavimo periodu bei taikyti šį modelį nauju programavimo periodu.  

periodui 

7. ŽIPVP projektų vykdytojų dažnai 
naudojama priemonė yra straipsniai 
spaudoje, kurie pateikiami 
šabloniškai ir nekūrybiškai, todėl 
reikalingos priemonės kaip būtų 
galima būtų padidinti jau patvirtintų 
viešinimo veiklų efektyvumą. 

Kadangi suteikus projektui finansavimą automatiškai buvo patvirtintos ir paraiškoje 
numatytos priemonės, šiuo etapu nėra pagrindo priversti paramos gavėjus pakeisti 
suplanuotas viešinimo veiklas. Priemonės sprendžiant problemą galėtų būti: 
• ESFA turėtų projektų kontaktiniams asmenims išplatinti pranešimą, kad 

projektų viešinimo priemonės turi atitikti gerąją viešinimo praktiką bei pateikti 
jos pavyzdžių <www.esparama.lt> svetainėje (žr. 6 rekomendaciją).  

• rekomenduoti projektų vykdytojams prieš vykdant priemonę ją suderinti su 
įgyvendinančiosios institucijos atstovais pateikiant maketo pavyzdį.  

ESFA 
 

2012 m. III 
ketv. 
 
 

Socialinių-ekonominių partnerių įtraukimas   
8. Šiuo metu socialiniai-ekonominiai 

partneriai nėra įtraukti nei į 
vadovaujančiosios, nei į tarpinių, nei 
į įgyvendinančiųjų institucijų veiklas. 

Socialiai-ekonominiai partneriai galėtų būti nustatomi atsižvelgiant į šiuos siekiamus 
tikslus ir jų galimą indėlį: 
• profesinė patirtis viešinimo ir informavimo srityje (kaip teisingai 

komunikuoti?) – pasinaudojama galimybe gauti idėjas ir pasiūlymus viešinimo 
ir informavimo priemonių parinkimui. Viešųjų ryšių agentūros, žiniasklaidos 
atstovai galėtų būti tinkami partneriai teikiant pasiūlymus planuojant viešinimo 
ir informavimo priemones. 

• nuomonės formuotojai, prieiga prie partnerių viešinimo kanalų. Šiuo atveju 
siūloma aktyviai dirbti su žiniasklaidos atstovais, juos vertinant kaip partnerį, o 
ne tik kaip galimą viešinimo kanalą. Siūloma mažinti atstumą su žiniasklaida, 
taikant tiesioginės komunikacijos su žiniasklaida priemones (apvalaus stalo 
diskusijos, forumai, seminarai, tarpasmeninė komunikacija ir pan. Viešinimo 
veiklos planuose numatyti atskiras priemones, kurios būtų orientuotos į 
žiniasklaidą kaip tikslinę grupę (socialinį partnerį). Rekomendacija grindžiama 
tuo, kad institucijų planuose numatyta mažai veiksmų žiniasklaidai. Vertinant 
bendrąją komunikacijos strategiją, galima teigti, kad nebuvo tinkamai 
atsižvelgta į tai, jog žiniasklaida pati formuoja visuomenės nuostatas, todėl 

Vadovaujančioji, 
tarpinės ir 
įgyvendinančios 
institucijos 

 2012 m. IV 
ketvirtis 
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žiniasklaidos nuomonė yra ypatingai svarbi ir ją reikia stengtis paveikti 
užmezgant kuo glaudesnius ryšius. Taip pat siūloma pasinaudoti tikslines 
grupes atstovaujančių socialinių-ekonominių partnerių turimais kanalais. 

• tikslinių grupių poreikių supratimas (ką komunikuoti, ar tai veikia?). Šiuo 
atveju siūloma įtraukti partnerius, atstovaujančius tikslines grupes, į kurias yra 
nukreipti viešinimo veiksmai. Tai galėtų būti tikslines grupes vienijančios 
asociacijos, tikslines grupes atstovaujančios organizacijos (verslą 
atstovaujančios asociacijos, profesines grupes atstovaujančios asociacijos, vietos 
valdžios atstovai, NVO). Šie partneriai galėtų informacijos apie tikslinių grupių 
poreikius, reakciją į pateiktą informaciją. Jie galėtų būti įtraukti teikiant 
pasiūlymus viešinimo priemonėms, be to, galima būtų pasinaudoti šių partnerių 
turimais komunikacijos kanalais, kurie yra naudojami jiems bendraujant su 
tikslinėmis grupėmis ir juos taip pat įtraukiant skleidžiant informaciją. 

• galimybė pademonstruoti geros praktikos pavyzdžių, reputaciją visuomenėje. 
Šiuo atvejų partnerių, turinčių gerą reputaciją, įtraukimas į viešinimo 
įgyvendinimą galėtų padėti sustiprinti viešinimo poveikį. Kaip partneris turėtų 
būti įtraukiami ir projektų vykdytojai, naudojant jų projektų rezultatus viešinant 
ES paramos naudą ir skaidrumą.  

 
Priemonių planas socialinių-ekonominių partnerių įtraukimui, kurį siūloma 
įgyvendinti šiuo programavimo periodu, kad būtų atlikti parengiamieji darbai 
partnerių įtraukimui nauju programavimo periodu: 
• pamatuojamų tikslų susijusių su socialinių-ekonominių partnerių įtraukimu 

nustatymas visai viešinimo ir informavimo sistemai ir atskiroms atsakingoms 
viešinimo ir informavimo sistemos institucijoms; 

• socialinių-ekonominių partnerių identifikavimas ir apibrėžimas (nusimatant 
konkrečius juridinius (ar fizinius) asmenis) kiekvienos institucijos lygmeniu;  

• atskirų institucijų socialinių-ekonominių partnerių sąrašų suderinimas IKG 
posėdžio metu ir už komunikaciją su konkrečiais socialiniais-ekonominiais 
partneriais atsakingų asmenų nustatymas;  

• susitikimų su nustatytais socialiniais-ekonominiais partneriais organizavimas 
poreikių ir galimybių išsiaiškinimui; 

• konkretaus veiksmų plano socialinių-ekonominių partnerių įtraukimui 
parengimas ir įgyvendinimas.  

 
Socialinių partnerių įtraukimo formos: 
• pasiūlymų / nuomonių teikimas / rinkimas (įvairiomis formomis ir įvairiais 

programavimo periodo etapais). Socialinius ekonominis partnerius galima 
įtraukti planavimo etape viešai publikuojant metinio plano projektą ir kviečiant 
teikti pasiūlymus viešinimo priemonėms arba kviečiant socialinius-ekonominius 
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partnerius į IKG posėdį arba apskrito stalo diskusiją svarstant planus.  
• informacijos platinimas potencialiems pareiškėjams / projektų vykdytojams 

pasinaudojant jų turimais kanalais. 
• įtraukimas į viešinimo veiklas. 

Planavimas ir veiklos vertinimas    
9. Planavimo procese naudojami 

dokumentai (metiniai ir ketvirtiniai 
planai) neužtikrina efektyvaus 
planavimo visos sistemos mastu, 
kadangi šiuo metu naudojamų planų 
formų detalumas yra nepakankamai 
išsamus, nėra užtikrinta skirtingo 
lygmens planavimo dokumentų 
sąsajos siejant su tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimu bei numatyti 
planuojami pasiekti ir pasiekti 
rezultatai. 

Šiuo programavimo periodu rekomenduojama tikslinti ketvirtinių planų formas. 
Ketvirtiniams planams pridėtinės vertės suteiktų, be jau institucijų naudojamų 
elementų:  

• nuoroda į atsakingus už veiklų įgyvendinimą asmenis;  
• taip pat rekomenduojama viešinimo ir informavimo veiklos plane palikti 

tuščią grafą „įgyvendinti rezultatai / veiklos ataskaita ir komentarai“, kuri 
būtų užpildoma plano realizavimo pabaigoje.  

• planuose kiekviena numatyta priemonė turėtų būti susieta su veiklos tikslais 
ir rezultatais, nurodant, kaip kiekviena iš priemonių prisidėtų prie siekiamų 
metinių tikslų.  

• taip pat siūloma aiškiau nustatyti tikslinę grupę 
 
Nurodytos ketvirtinių planų tobulinimo rekomendacijos taip pat turėtų būti taikomos 
ir metiniams planams. Įvedus pakoreguotą ketvirtinio plano formą, dar prieš 
priimant sprendimus dėl metinės formos koregavimo, galima būtų patikrinti naujos 
plano formos tinkamumą, pažiūrėti, ar ji efektyvi, informatyvi, ar įmanomas 
tarpinstitucinis pasikeitimas šia informacija.  
 
Tobulinant planų struktūrą ir siekiant jų pildymo nuoseklumo siūloma: 

• suvienodinti metinių / ketvirtinių planų formą, kurioje būtų nurodomi, kiek 
įmanoma, tie patys viešinimo ir informavimo veiklos elementai, kiek 
įmanoma, vienodesniu išsamumo lygiu (galimos variacijos priklausomai nuo 
institucijų specifikos, pvz., LR finansų ministerija kaip vadovaujančioji 
institucija, turi kitokius komunikacijos siekius nei įgyvendinančiosios 
institucijos, tačiau, nepaisant to, planų eilutės turi būti standartizuotos. 
Viešinimo ir informavimo veiklos planų struktūros ir turinio elementų 
suvienodinimas leistų atlikti tarpinstitucinį lyginimą, veiklos suderinamumo 
diagnostiką, efektyviau būtų identifikuojamas veiklos dubliavimasis ir 
spragos. 

• parengti plano pildymo instrukciją /gaires, kurios išaiškintų planų rengimo 
klausimus: turinį, privalomus nurodyti elementus, jų aptarimo išsamumą, 
periodizacijos detalumą, priemonės taikymo periodą – tai leistų sekti 
viešinimo veiklos ar atskirų priemonių taikymo dinamiką, matyti, ar 
išlaikomas viešinimo intensyvumas ir ar reikia jį didinti / mažinti tam tikru 
laikotarpiu. 

Vadovaujančioji 
institucija 

2012 m. III 
ketv. 
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10. Veiklos planavimas turi būti 
grindžiamas veiklos efektyvumo 
tyrimų rezultatais. Šiuo metu FM 
atliekami tyrimai užtikrina galimybes 
identifikuoti bendras sistemos 
tobulinimo kryptis, tačiau gaunami 
rezultatai neleidžia įvertinti atskirų 
institucijų atliekamų veiklų 
efektyvumo. 

Visuose lygiuose planavimo dokumentuose nusistatyti siekiamus rezultatus ir vertinti 
jų pasiekimą: 

• Sisteminis požiūris ir skirtingi lygiai – bendri sistemos poveikio rodikliai, 
atskirų institucijų siekiami poveikio rodikliai. Atskirų viešinimo priemonių 
indikatoriai. Siekiami indikatoriai nustatomi planavimo etape. 

• Planavimo etape nustatyti tyrimai, kurie skirti įvertinti indikatorių pasiekimą, 
tyrimų susiderinimas sistemos mastu (toliau pateikiamos rekomendacijos dėl 
centralizuotų ir decentralizuotų tyrimų). 

• Vertinami pasiekimai naudojat planavimo dokumentus, nurodant skiltyje 
pasiekti rezultatai ir komentarai.  

 
Sistemos lygmuo 

Rekomenduojama ir toliau tęsti šiuo metu FM iniciatyva vykdomus centralizuotus 
tyrimus, kuriuose vertinama viešinimo veikla visos sistemos mastu, tačiau 
analizuojant visuomenės tyrimų duomenis siūloma įtraukti daugiau socialinių - 
demografinių pjūvių: lytis, amžiaus grupės, išsilavinimas, užimtumas, pajamos, 
gyvenamoji vieta. Tyrimus atliekančioms tyrimų įmonėms turėtų būti formuluojama 
užduotis pateikti tyrimų rezultatus per šių pjūvių prizmę, išryškinant visus statistiškai 
reikšmingus nuokrypius nuo vidurkio – t. y. akcentuojant, kurių visuomenės 
subgrupių nuomonė ar nuostata skiriasi nuo bendrų visuomenėje vyraujančių 
tendencijų. Tokia informacija turėtų būti įtraukta į tyrimų ataskaitas (aprašyta ir 
pavaizduota grafike), remiantis ja turėtų būti daromos išvados ir teikiamos 
rekomendacijos, sietinos ne tik su visuomene bendrai, bet ir su jos subgrupėmis. 
Visuomenės pjūviai yra pateikiami, tačiau jie nėra pakankamai naudojami – 
apsiribojama tuo, kad ataskaitų tekste fragmentiškai minima, kad viena ar kita grupė 
žino mažiau ar vertina žemiau. Siūloma, kad pagrindiniai pjūviai atsispindėtų visoje 
ataskaitoje ir išvadose bei rekomendacijose (pvz., jei moterys, mažiau nei vyrai, jaučia 
ES paramos naudą, tai ataskaitoje šis aspektas turėtų būti ne tik paminėtas tekste, bet 
ir pavaizduotas grafiškai, lyginant moteris su vyrais ir būtinai parodytas laiko pokytis 
(ar vertinimas augo, ar mažėjo). Ši informacija turėtų būti aptariama su viešinimo 
veiklą įgyvendinančiomis institucijomis ir naudojama tikslingesniam veiksmų 
planavimui. 

Paramos gavėjų atveju, socialiniai pjūviai būtų kiti – tai projektų patirtis, įmonės / 
organizacijos dydis, juridinis statusas ir pan. Šie pjūviai yra tinkamai parinkti šiuo 
metu vykdomuose tyrimuose, bet nepakankamai išnaudojami analizuojant duomenis, 
kaip ir visuomenės atveju, esant statistiškai reikšmingiems nuokrypiams nuo bendro 
vertinimo, jie turi būti įvardinti, parodyti grafike, lyginant su kitomis grupėmis ir 

Vadovaujančioji 
institucija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. IV 
ketv. 
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parodytas jų laiko pokytis (kaip jų nuomonė kito). 

Institucijų lygmuo, institucijų įgyvendinamų priemonių lygmuo 

Siekiant vertinti atskirų institucijų pasiekimus, siūloma į metinius / ketvirtinius 
planus įtraukti išmatuojamus siekiamus tikslus, susietus su bendraisiais tikslais, arba 
koreguoti šiuo metu planuose apibrėžiamų siekiamų rezultatų sampratą. Dabar 
metiniuose institucijų planuose didžioji dalis įvardintų siekiamų rezultatų atspindi tik 
planuojamą veiklą (pvz., bus surengta10 renginių, išplatinta 10 straipsnių ir pan.), o 
ne siekiamą poveikį (pvz., naudos suvokimas pasirinktoje tikslinėje grupėje išaugs 5 
procentais). Siūloma institucijoms įvardinti, kokį pokytį tikslinėje grupėje turėtų 
padaryti įgyvendinta priemonė ir tuo remiantis vertinti, ar priemonė buvo efektyvi. 
Tarpinės ir įgyvendinančios institucijos taip pat turėtų nusistatyti siekiamus jų 
vykdomų veiklų matavimo rodiklius ir matuoti jų pasiekimą. Rekomenduojama 
įtraukti ne tik produkto lygmens rodiklius, tačiau matuoti ir pasiektą poveikį bei 
nusistatyti rezultatų matavimo priemones. Galimos šios vykdomų tyrimų 
organizavimo alternatyvos: 

• esant poreikiui, tokius tyrimus kartu su metinio plano poveikio tyrimais galėtų 
centralizuotai vykdyti vadovaujančioji institucija, surinkusi informaciją apie 
institucijų planuojamas įgyvendinti didesnes kampanijas ir savo nuožiūra 
inicijuoti pastarųjų vertinimą; 

• tyrimus traktuoti kaip viešinimo kampanijos įgyvendinimo dalį ir rekomenduoti 
tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms įtraukti tiriamąją veiklą į 
techninę užduotį viešinimo agentūroms, užsakant kampanijos įvertinimą prieš 
(kai testuojama, ar būsima auditorija tinkamai supras kampanijos turinį, ar 
suplanuoti tinkami kanalai) ir po jos įgyvendinimo (kai testuojama, kokią 
tikslinės grupės dalį pavyko pasiekti ir kaip suprasta komunikuota žinia); 

• vykdyti decentralizuotus tyrimus, užtikrinant jų koordinavimą pasinaudojant 
planavimo sistema (Vadovaujančioji institucija, IKG); 

• taikyti institucijų ankstesnių metų viešinimo veiklos savianalizės duomenis apie 
pritaikytas viešinimo priemones, jei nesama kitų galimybių inicijuoti tyrimus ir 
įvertinti rodiklių pasiekimą. 

 
Tarpinės 
institucijos, 
įgyvendinančios
ios institucijos 

 
2012 m. IV 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Informavimo plane buvo nustatyti 
informavimo ir viešinimo tikslai ir 
uždaviniai, kuriems įgyvendinti 
rengiami metiniai planai. 
Informavimo plane taip pat nustatyti 
požymiai, kaip turi atrodyti siekiama 
viešinimo sistema, kurie apėmė ir 

Rekomenduotina vadovaujančiajai institucijai rengiant metinius planus greta 
informavimo ir viešinimo tikslų ir rodiklių, kurie orientuoti į išorinius vartotojus 
(visuomenė, projektų vykdytojai, pareiškėjai, naudos gavėjai) taip pat numatyti 
indikatorius viešinimo ir informavimo sistemos valdymui. Objektyvūs indikatoriai, 
leidžiantys įvertinti, ar pasiektas norimas bendradarbiavimo ir partnerystės lygis tarp 
sistemos dalyvių, ar pasiekti socialinių-ekonominių partnerių įtraukimo tikslai (pvz., 
nusistatyti įvykdytų bendrų priemonių skaičių, įvykdytų gerosios praktikos 

Vadovaujančioji 
institucija 
 

2012 m. IV 
ketv. 
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siekius vystyti partnerystę tarp 
sistemos dalyvių, vykdyti 
bendradarbiavimą, įtraukti 
socialinius-ekonominius partnerius. 
Tačiau planuose nėra nurodyta 
indikatorių, kuriais būtų vertinama 
bendradarbiavimo, partnerystės, 
darbo su socialiniais-ekonominiais 
partneriais rezultatai, todėl nėra 
užtikrinama, kad visa sistema yra 
kryptingai valdoma siekiant šių 
tikslų.  

pasidalijimo renginių skaičius, priemonių, institucijų, kurios identifikavo ir dirba su 
socialiniais-ekonominiais partneriais skaičius, įvykdytų priemonių su socialiniais-
ekonominiais partneriais skaičius ir pan.). Taip pat siūloma įtraukti ir subjektyvių 
(suvokimo – angl. perception) viešinimo ir informavimo sistemos vertinimo 
indikatorių, pvz., dalyvių pasitenkinimas sistemos koordinavimu, bendradarbiavimu. 
Tikslų ir indikatorių sistema turi būti hierarchiškai susijusi nuo bendrų taikytinų visai 
sistemai iki detalizuotų, apibrėžtų kiekvienai atskirai institucijai. Tai leistų įvertinti ne 
tik kaip pavyko pasiekti tikslines auditorijas, tačiau kaip veikia pati sistema.  

Viešinimo veiklos, priemonės ir kanalai   
12. Institucijų vykdomos viešinimo 

veiklos suderinamumas 
(dubliavimosi eliminavimas) nėra 
visiškai pasiektas. Kiekybiškai 
neproporcinga komunikacija su 
tikslinėmis grupėmis, institucijų 
viešinimo veiklos planuose 
nepakankamai aiškiai apibrėžti 
komunikacijos adresatai.  

 

Planavimo dokumentuose aiškiau ir konkrečiau apibrėžti tikslinę grupę ir specifiškai 
jai priderinti viešinimo ir informavimo priemonę. 

 
• Visuomenės informavimui taikyti tikslinės komunikacijos strategiją, kuri 

remtųsi subgrupių išskyrimu ir informavimo veiksmų nukreipimu į jas 
parenkant pritaikytas žinutes ir kanalus. Galimi subgrupių išskyrimo kriterijai 
yra socialinis statusas, užimtumas, amžius, geografinis (gyvenamosios vietos) 
pasiskirstymas. Tai yra bendrieji subgrupių iškyrimo kriterijai, tačiau tai nėra 
baigtinis sąrašas ir kiekviena institucija turėtų išskirti jai aktualius kriterijus.  

• Mažinti kiekybines tikslinių grupių apimtis, kas leistų geriau atsižvelgti į 
tikslinės auditorijos specifiką. Potencialių ES paramos pareiškėjų, ES 
struktūrinės paramos gavėjų atveju siūloma taikyti auditorijos skaidymą į 
mažesnes grupes pagal teritorinį pasiskirstymą (pvz., miestai, kaimo vietovės ir 
pan.), juridinio asmens specifikos (pvz., verslas, valstybės, savivaldybių įstaigos, 
nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, mokslo įstaigos, privatūs asmenys) 
kriterijus. 

• Tikslinių grupių pasirinkimą siūloma grįsti viešinimo veiklos tyrimų rezultatais 
ir analizuojant praėjusių metų komunikacijos rezultatus, įvertinant su kuriomis 
auditorijomis buvo mažiau dirbta, su kuriomis nepasiektas atgalinis ryšys, 
kurios mažiau informuotos lyginant su likusia auditorija ir pan. 

• Atlikti komunikacijos su tikslinėmis grupėmis kiekybinį suderinimą – turėtų 
būti planuojamas tarpinstitucinis pasiskirstymas komunikuojant su tam 
tikromis auditorijomis, išvengiant informacinio persotinimo ar informacinio 
trūkumo tam tikrose visuomenės tikslinėse grupėse. Rekomenduojama 
subalansuoti santykį tarp masinei auditorijai ir aiškiai apibrėžtoms tikslinėms 
grupėms skirtų priemonių, atitinkamai atsižvelgiant į funkcijų pasiskirstymą 
tarp institucijų (FM atveju didesnis dėmesys turėtų išlikti masinio informavimo 

Vadovaujančioji, 
tarpinės ir 
įgyvendinančios 
institucijos 

2012 m. IV 
ketv.,  
formuojant 
komunikaci
jos 
strategiją 
visos 
sistemos ir 
atskirų 
institucijų 
mastu. 
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priemonėms, tačiau tarpinių ir įgyvendinančių institucijų prioritetu 
rekomenduojama laikyti tikslinį informavimą);  

• Rekomenduojama privalomai įtraukti tiesioginės komunikacijos su tikslinėmis 
grupėmis kanalus ir priemones tarpinių ir įgyvendinančių institucijų veikloje. 

13. Viešinimo ir informavimo veiklos 
efektyvumą lemia komunikacijos 
tikslą atitinkančių priemonių, kanalų 
ir tikslinių grupių pasirinkimas bei 
planavimas. Ne visų komunikacijos 
tikslų siekimo strategija buvo 
tinkamai numatyta skirtingo lygmens 
institucijų planavimo dokumentuose, 
nesubalansuotas komunikacijos 
kanalų pasirinkimas. Dauguma 
planuose numatytų viešinimo 
priemonių ir kanalų yra adresuojami 
masinei auditorijai, t. y. matomas 
akivaizdus disbalansas tarp masinio 
ir tikslinio informavimo kanalų. 
Viešinimui daugiausia pasitelkiamos 
masinio informavimo priemonės, 
kurios atitiko bendrojo informavimo 
tikslą, tačiau šiuo metu esant 
aukštam informuotumui ir 
atsižvelgiant į keliamus tikslus 
paveikti auditorijos požiūrį ar 
elgseną, jos yra efektyvios tik iš 
dalies.  

 
 

Visų lygių institucijoms, planuojančioms komunikacijos tikslus atitinkančių 
priemonių ir informavimo kanalų taikymą, planavimo dokumentuose numatyti:  
• siekiant informacijos suvokimo stiprinimo, žinių ir nuostatų įtvirtinimo tikslų 

siūloma naudoti serijines / ciklines viešinimo priemones. Jos turėtų būti: i) 
susietos bendra tema, ii) skirtos vienai / kelioms tikslinėms grupėms, iii) turėtų 
būti vykdomos derinant kelias priemones, t. y. taikant kompleksinę 
komunikaciją (pvz., viešų renginių, leidinių, rubrikos periodiniame leidinyje, 
tęstinio socialinės medijos projekto kompleksas) ir iv) taikomos periodiškai 
(tam tikru laiko intervalu, apibrėžiant komunikacijos periodą, tęstinumą). Tokių 
serijinių / ciklinių viešinimo priemonių pavyzdžiais galėtų būti teminė 
informacinė kampanija, teminis renginių ciklas, tikslinis tiesioginis 
informavimas (elektroninės konferencijos, tęstiniai pranešimai masinės 
komunikacijos priemonėse, rubrikos leidiniuose ar interneto svetainėse ir pan. 
Pvz., ES naudos švietimo srityje kampanija, kuri apimtų viešinimą 
žiniasklaidoje, tiesioginius renginius mokyklose, konkursą moksleiviams, 
seminarus, apvalaus stalo diskusijas pedagogams ir tėvams, kampaniją 
palaikančią interneto svetainę ir socialinį „Facebook“ profilį); 

• vertinti žiniasklaidą kaip socialinį partnerį (žr. 8 rekomendaciją).  
• realizuojant gebėjimų formavimo, informacijos suvokimo stiprinimo, žinių ir 

nuostatų įtvirtinimo tikslus rekomenduojama intensyviau išnaudoti įvairių 
tikslinių grupių įsitraukimą skatinančias socialinių medijų priemones 
(elektroninės konferencijos, skirtos įvairioms tikslinėms grupėms, tinklaraščiai, 
informacijos talpinimas ir atgalinio ryšio siekimas socialiniuose interneto 
tinkluose („Facebook“, „Twitter“, „Google+“ ir kt.)), dalijimosi audiovizualine 
medžiaga (video įrašai, nuotraukos, grafika) interneto svetainės. Siekiant 
įvertinti, ar institucijos vykdo rekomenduojamas priemones planavimo 
dokumentuose gali būti įtrauktas rodiklis naudoti įtrauktį skatinančias medijas.  

• realizuojant komunikacijos tikslus savo instituciniame lygmenyje panaudoti 
gerosios praktikos (personalizuotų ES paramos įsavinimo sėkmės istorijų) 
sklaidos priemonę, kuri gali būti išpildoma pasirenkant skirtingus informavimo 
kanalus ir pateikimo formatą (pvz., socialinių medijų būdu (tinklaraštis, 
socialiniai interneto tinklai), personalijų, reprezentuojančių sėkmės atvejus 
įtraukimas į viešų renginių programą, publikacijų spaudoje ciklas, informaciniai 
– reklaminiai leidiniai ir t. t.).  

Vadovaujančioji, 
tarpinės ir 
įgyvendinančios 
institucijos 

2012 m. IV 
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formuojant 
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sistemos ir 
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institucijų 
mastu. 

 

 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

122 

 

Literatūros sąrašas 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas, Nr.1139 „Dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr.114-4637)  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132). 

3. Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės darbo reglamentas. 
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1K-255 „Dėl Informavimo 

apie ES struktūrinę paramą plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 99-3830). 
5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymas „Dėl 2012 metų informavimo ir 

viešinimo priemonių plano patvirtinimo“ 
6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymas „Dėl 2011 metų informavimo ir 

viešinimo priemonių plano patvirtinimo“ 
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro  2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas „Dėl 2010 metų 

informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą 
planui įgyvendinti patvirtinimo“ 

8. Lietuvos Respublikos finansų ministro  2008 m. spalio 31 d. įsakymas „Dėl 2008–2009 metų 
informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą 
planui įgyvendinti patvirtinimo“  

9. Metiniai institucijų (vadovaujančios, tarpinių, įgyvendinančių) institucijų informavimo planai  
10. Ketvirtiniai institucijų (vadovaujančios, tarpinių, įgyvendinančių) institucijų informavimo planai  
11. Vadovaujančios, tarpinių, įgyvendinančių informavimo ir viešinimo procedūros 
12. Įgyvendinančiųjų institucijų projektų vertinimo patikros lapai 
13. Vadovaujančios institucijos uždakymu vykdyti visuomenės nuomonės tyrimai 
14. Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004–2006 m. vertinimo ataskaita 
15. Review of EU Cohesion Policy Communication Plans: 2007–2013, 15 December 2008 
16. Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy:  Analytical report, October 2010 
17. Information and Communication plan 2012. European Commission DG Regional Policy 
 
18.  http://www.ourfuture.eu ir projekto lankstinukas: 

http://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/22/Our_%20proj
ect_%20in_brief.pdf  

19. http://www.rcero-celje.si/?page=7&id=1). Taip pat visuomenė buvo nuolat informuojama apie 
projekto progresą nuotraukų serijomis (URL: http://www.rcero-celje.si/?page=6). 

20. Projekto pagrindinės viešinimo priemonės: interneto svetainė: http://www.ourfuture.eu ir projekto 
lankstinukas: 
http://www.northernperiphery.eu/files/archive/Downloads/Project_Publications/22/Our_%20proj
ect_%20in_brief.pdf  

21. http://www.nfu.hu 
22. http://www.podlaskiedotacje.pl 
23. http://www.europaomdehoek.nl 
24. http://www.estlat.eu. 
25. http://www.esparama.lt



Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimo paslaugos  

 

 

123 

 

Priedas Nr. 1. Interviu su atsakingomis institucijomis 
sąrašas 

Nr.  Institucija Respondentai Data 

1. LR finansų ministerija Akvilė Žirgulevičiūtė,  

Jonas Balkevičius 

2012 sausio 19 d. 

2. LR švietimo ir mokslo 
ministerija 

Rasa Povilavičiūtė,  

Aušrinė Lisauskienė,  

Aida Janionytė 

2012 sausio 11 d. 

3. LR ūkio ministerija Laura Šebekienė, 

Danguolė Muzikevičiūtė 

2012 sausio 24 d. 

4. LR vidaus reikalų ministerija Edita Kajutienė, 

Giedrė Šešelgienė 

2012 sausio 17 d. 

5. LR aplinkos ministerija Ilma Skukauskaitė 2012 sausio 10 d. 

6. Europos socialinio fondo 
agentūra 

Eglė Džiaugienė 2012 sausio 18 d. 

7. Centrinė projektų valdymo 
agentūra 

Irmina Šalčiūtė-Ričkienė, 

Rosita Saukaitė 

2012 sausio 16 d. 

8. Lietuvos verslo paramos 
agentūra 

Deividas Petrulevičius 2012 sausio 20 d. 

9. Transporto investicijų 
direkcija 

Gabija Suobutaitė, 

Jurgita Rimkuvienė, 

Andrius Kupetauskas, 

Rolandas Kairiūkštis 

2012 sausio 18 d. 

10. Stebėsenos komiteto atstovas Loreta Maskaliovienė 2012 vasario 10 d. 
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 Priedas Nr. 2. Projektų vykdytojų apklausos rezultatai 

Nr.  Klausimas, atsakymų 
variantai 

Atsakymų skaičius Atsakymų dalis 
(proc.) 

1.  Kuri įgyvendinančioji institucija administruoja / -avo Jūsų projektą? 

 CPVA 51 28,18 

 ESFA 43 23,76 

 APVA 11 6,08 

 LVPA 67 37,02 

 TID 9 4,97 

3.27 Kokia yra bendra Jūsų projekto vertė pagal sutartį? 

 mažiau nei 500.000 Lt  44 24,31 

 500.000 – 1.000.000 Lt  36 19,89 

 1.000.000 – 5.000.000 Lt 54 29,83 

 5.000.000 – 10.000.000 
Lt 17 9,39 

 10.000.000 - 50.000.000 
Lt 16 8,84 

 50.000.000 – 
100.000.000 Lt 4 2,21 

 daugiau nei 100.000.000 
Lt 10 5,52 

 nežinau 0 0,00 

4. Kokia suma nuo bendros projekto vertės yra skirta viešinimo veikloms? 

 mažiau nei 1 proc. 122 69,32 

 1 - 5 proc. 37 21,02 

 5 - 10 proc. 4 2,27 

 10 - 15 proc. 1 0,57 

 daugiau nei 15 proc. 1 0,57 

 nežinau 11 6,25 

6. Ar projektas yra pabaigtas? 

 taip 103 56,91 

 ne 78 43,09 

7.  Kas rengė Jūsų projekto paraišką? 

 pati organizacija be 
išorinių konsultantų 66 36,46 

 pati organizacija, 
bendradarbiaujant su 70 38,67 

                                                             
27 Praleisti nereikšmingi klausimai apie tai, pagal kokias priemones yra / buvo vykdomi projektai ir 
kurioje savivaldybėje yra / buvo vykdomas projektas. 
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konsultantais 

 išoriniai konsultantai 43 23,76 

 kita (įrašykite žemiau) 2 1,10 

8. Kas vykdo Jūsų projekto viešinimo veiklas? Galimas daugiau nei vienas 
atsakymo variantas. 

 pati organizacija be 
išorinių konsultantų /  

paslaugų tiekėjų 91 43,33 

 pati organizacija, 
bendradarbiaujant su 

išoriniais konsultantais /  
paslaugų tiekėjais 83 39,52 

 išorinis projekto 
administratorius 9 4,29 

 išorinis paslaugų tiekėjas 
(ne projekto 

administratorius) 21 10,00 

 kita (įrašykite žemiau) 6 2,86 

9. Kokias informavimo ir viešinimo priemones esate numatę / įvykdėte 
projekte? Galimas daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 informaciniai stendai 
(pagal ES viešinimo 

reikalavimus) 87 14,19 

 nuolatiniai stendai (pagal 
ES viešinimo 

reikalavimus) 63 10,28 

 informacija įmonės ar 
įstaigos svetainėje 138 22,51 

 kitos priemonės internete 
(tinklaraščiai, socialiniai 

tinklai ir pan.) 44 7,18 

 informaciniai leidiniai 
(lankstinukai ir kt.) 36 5,87 

 projekto reklama (spauda, 
televizija, radijas ir kt.) 40 6,53 

 informaciniai renginiai, 
seminarai, diskusijos 25 4,08 

 reprezentacinių priemonių 
gamyba ir sklaida 12 1,96 

 informaciniai straipsniai 
arba skelbimas 83 13,54 

 pranešimai spaudai 66 10,77 

 spaudos konferencijos 8 1,31 

 kita (įrašykite žemiau) 11 1,79 

10. Ar manote, kad vykdytos priemonės pasiekė keltus tikslus ir buvo efektyvios 
(t. y. tikslai buvo pasiekti optimaliais kaštais)? Jeigu tikslų nepasiekė arba 
pasiekė neefektyviai, kokios yra, Jūsų nuomone, to priežastys? 
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 informaciniai stendai (pagal ES viešinimo reikalavimus 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 75 86,21 

 Negaliu atsakyti 12 13,79 

 nuolatiniai stendai (pagal ES viešinimo reikalavimus) 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 49 77,78 

 Negaliu atsakyti 14 22,22 

 įmonės ar įstaigos svetainė 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 117 84,78 

 Negaliu atsakyti 21 15,22 

 kitos priemonės internete (tinklaraščiai, socialiniai tinklai ir pan.) 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 33 75,00 

Tikslus pasiekė, bet kaštai buvo 
per dideli 1 2,27 

 Tikslų nepasiekė 1 2,27 

 Negaliu atsakyti 9 20,45 

 informaciniai leidiniai (lankstinukai ir kt.) 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 28 77,78 

 Negaliu atsakyti 8 22,22 

 projekto reklama (spauda, televizija, radijas ir kt.) 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 32 80,00 

Tikslus pasiekė, bet kaštai buvo 
per dideli 1 2,50 

 Negaliu atsakyti 7 17,50 

 informaciniai renginiai, seminarai, diskusijos 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 22 88,00 

 Negaliu atsakyti 3 12,00 

 reprezentacinių priemonių gamyba ir skelbimas 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 10 83,33 

 Negaliu atsakyti 2 16,67 

 informaciniai straipsniai arba skelbimas 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 68 81,93 

Tikslus pasiekė, bet kaštai buvo 
per dideli 1 1,20 

 Tikslų nepasiekė 1 1,20 

 Negaliu atsakyti 13 15,66 

 pranešimai spaudai 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 50 75,76 

Tikslus pasiekė, bet kaštai buvo 
per dideli 1 1,52 
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 Tikslų nepasiekė 1 1,52 

 Negaliu atsakyti 14 21,21 

 spaudos konferencijos 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 6 75,00 

 Negaliu atsakyti 2 25,00 

 kita 

Tikslus pasiekė optimaliais kaštais 5 71,43 

 Negaliu atsakyti 2 28,57 

11. Kokius informacijos sklaidos kanalus naudojate viešinimo veiklose? Galimas 
daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 nacionalinė televizija 8 2,31 

 Regioninė / vietinė 
televizija 21 6,07 

 radijas 13 3,76 

 nacionalinė spauda 47 13,58 

 Regioninė / vietinė spauda 92 26,59 

 internetas 151 43,64 

 kita (įrašykite žemiau) 14 4,05 

12. Kokiais informacijos šaltiniais naudojatės planuodami ir įgyvendindami 
numatytus viešinimo veiksmus? Galimas daugiau nei vienas atsakymo 
variantas. 

 naudoju ES paramą 
administruojančių 

institucijų parengtus 
metodologinius 

dokumentus (gairės) 140 32,48 

 ieškau informacijos 
internete (pvz., kitų 
projektų pavyzdžių) 71 16,47 

 konsultuojuosi telefonu su 
administruojančiomis 

institucijomis 
(įgyvendinančiąja, tarpine) 105 24,36 

 dalyvauju renginiuose /  
seminaruose 84 19,49 

 viešinimo veiklas ir 
priemones parenkame 

savo nuožiūra 30 6,96 

 kita (įrašykite žemiau) 1 0,23 

13. Kaip vertinate šių šaltinių naudingumą planuojant ir vykdant viešinimo 
veiklas? Jeigu neigiamai, paaiškinkite kodėl. 

 naudoju institucijų parengtus metodologinius dokumentus (gairės) 

 Teigiamai 136 97,14 

 Nežinau 4 2,86 
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 ieškau informacijos internete 

 Teigiamai 70 98,59 

 Nežinau 1 1,41 

 konsultuojuosi telefonu su institucijomis 

 Teigiamai 102 97,14 

 Neigiamai 1 0,95 

 Nežinau 2 1,90 

 dalyvauju renginiuose / seminaruose 

 Teigiamai 82 97,62 

 Nežinau 2 2,38 

 viešinimo veiklas ir priemones parenkame savo nuožiūra 

 Teigiamai 29 96,67 

 Nežinau 1 3,33 

 Kita 

 Teigiamai  1 100 

14. Ar matote naudą viešindami projektus? Kodėl taip manote? 

 ne, veiklas vykdau / -ome, 
nes jos yra privalomos 27 15,08 

 taip, manau, kad 
viešinimo veiklos gali 

atnešti naudos 
organizacijai 67 37,43 

 taip, manau, kad 
viešinimo veiklos gali 

atnešti naudos projekto 
tikslinei grupei, 

visuomenei 85 47,49 

15. Ar esate patenkinti bendradarbiavimu su įgyvendinančios institucijos 
(CPVA, ESFA, LVPA, APVA, TID) atstovais (kiek tai susiję su viešinimo 
veiklomis)? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – labai nepatenkintas, 5 – 
labai patenkintas. Jei ne, kokių turite nusiskundimų? 

 1 2 1,12 

 3 21 11,73 

 4 74 41,34 

 5 82 45,81 

16. Ar buvo situacijų, kai Jūsų projektą administruojanti įgyvendinančioji 
institucija viešinimo išlaidas / priemones pripažino netinkamomis 
finansuoti? Jeigu taip, dėl kokių priežasčių? 

 taip 16 8,99 

 ne 162 91,01 

17. Su kokiomis kitomis problemomis susiduriate planuodami ir vykdydami 
projekto viešinimą? Galimas daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 mums, kaip paramos 97 46,19 
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gavėjams, trūksta patirties 
planuojant ir vykdant 

viešinimo veiklas 

 susiduriama su 
problemomis, vykdant 

viešinimo paslaugų 
viešuosius pirkimus 22 10,48 

 projekto viešinimui 
užtikrinti nebuvo skirtos 

adekvačios lėšos 25 11,90 

 nepavyko / manoma, kad 
nepavyks viešinimo veiklų 

įgyvendinti laiku 3 1,43 

 administruojančios 
įgyvendinančiosios 
institucijos pateikti 

pasiūlymai neatitiko 
projekto ir tikslinių grupių 

poreikių 4 1,90 

 administruojančiai 
įgyvendinančiajai 

institucijai, kaip priežiūros 
institucijai, trūkta 

kompetencijos vertinant 
viešinimo veiklų išlaidų 

tinkamumą 3 1,43 

 kita (įrašykite žemiau – 
problemų nebuvo) 56 26,67 
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Priedas Nr. 3. Interviu su socialiniais-ekonominiais 
partneriais sąrašas 

Nr.  Pavadinimas Respondentai Data 

1. Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacija 

Vaidotas Levickis 2012 sausio 11 d. 

2. KPMS ir partneriai Frederikas Jansonas 2012 sausio 10 d. 

3. Lietuvos savivaldybių 
asociacija 

Roma Žakaitienė, 

Rimantas Čapas 

2012 sausio 10 d. 

4. Lietuvos švietimo ir mokslo 
profesinių sąjungų federacija 

Tatjana Babrauskienė 2012 sausio 11 d. 

5. Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba 

Jonas Ignatavičius 2012 sausio 1o d. 
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Priedas Nr. 4. Socialinių-ekonominių partnerių 
apklausos rezultatai 

 

Nr.  Klausimas, atsakymų variantai Atsakymų skaičius Atsakymų dalis 
(proc.) 

1.  Kuriai socialinių-ekonominių partnerių grupei atstovaujate? 

 ryšių su visuomene organizacijų 
atstovas 5 6,85 

 vietos valdžios atstovas 60 82,19 

 verslo grupių / asociacijų atstovas 5 6,85 

 profesinių grupių / asociacijų 
atstovas 1 1,37 

 kitų nevyriausybinių grupių atstovas 2 2,74 

2. Ar kartu su ES paramos administravimo sistemos  institucijomis (vadovaujančiąja, 
tarpinėmis arba įgyvendinančiosiomis) dalyvaujate viešinimo ir informavimo veiklų 
planavime ir įgyvendinime? Jei taip, kokiose? 

 taip 11 15,07 

 ne 62 84,93 

3. Kokiame etape norėtumėte įsitraukti į viešinimo ir informavimo veiklas? Galimas 
daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 informavimo ir viešinimo veiklų 
planavimas  27 23,08 

 informavimo ir viešinimo veiklų 
įgyvendinimas 50 42,74 

 informavimo ir viešinimo veiklų 
vertinimas 16 13,68 

 informavimo ir viešinimo veiklų 
tobulinimas 13 11,11 

 iš viso nenorėčiau dalyvauti 
nurodytose veiklose 11 9,40 

4. Kokią matytumėte naudą iš dalyvavimo ES paramos viešinimo ir informavimo 
veiklose? Galimas daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 dalyvavimas visuomeniniuose 
procesuose 25 17,12 

 geresnis galimybių gauti ES paramą 
supratimas 40 27,40 

 geresnis ES paramos suteikimo 
reikalavimų supratimas 28 19,18 

 galimybės prisidėti prie informavimo 
ir viešimo krypčių formavimo 14 9,59 

 savo, kaip atstovaujančios grupės 
interesus įstaigos, pozicijų 

stiprinimas ir geresnis narių 32 21,92 
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atstovavimas 

 naudos nematome 7 4,79 

5. Kokiose ES paramos viešinimo ir informavimo priemonėse norėtumėte dalyvauti? 
Galimas daugiau nei vienas atsakymo variantas. 

 pasiūlymų teikimas rengiant bendrąjį 
informavimo planą programavimo 

periodo pradžioje 16 9,70 

 pasiūlymų teikimas rengiant 
metinius viešinimo ir informavimo 

planus 14 8,48 

 informacijos platinimas 
potencialiems pareiškėjams ir 

projektų vykdytojams 25 15,15 

 projektų vykdytojų vykdomų 
projektų / institucijų 

administruojamų priemonių 
rezultatų viešinimas 14 8,48 

 renginių organizavimas / 
dalyvavimas renginiuose 34 20,61 

 pasiūlymų teikimas dėl konkrečių 
viešinimo ir informavimo veiklų 
įgyvendinimo (turinio aspektu) 16 9,70 

 informavimo ir viešinimo veiklos 
vertinime 14 8,48 

 ES paramos ir projektų naudos 
pristatymas visuomenei 27 16,36 

 dalyvauti nenoriu 5 3,03 
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Priedas Nr. 5. Statistinis efektyvumo vertinimas 

Analizėje panaudoti duomenys buvo diferencijuojami pagal pirmąjį laipsnį Tai dažna praktika nagrinėjant 
laiko eilutės duomenis. Diferenciacijos metu apskaičiuojami skirtumai tarp esamo ir buvusio laikotarpio 
rodiklių. Šis metodas ne tik padeda išvengti trendo, esančio laiko eilutėje, bet ir padeda įvertinti tai, kokią 
naudą suteiks ne bendra išlaidų viešinimui suma, tačiau kiekvienas papildomas viešinimui skirtas litas. 
Pažymėtina, kad trendo pašalinimas yra itin svarbus veiksnys atliekant analizę, kadangi nagrinėjant dvi 
laiko eilutes, turinčias panašų trendą atsiranda riziką gauti melagingą regresiją ar koreliaciją, kadangi 
trendas gali būti nulemtas trečiųjų veiksnių, o ne viena kitos laiko eilučių. 

Pašalinus trendą yra apskaičiuojama koreliacija tarp panaudotos paramos ir įsisavintų lėšų naudojant 
laiko lagus nuo 0 iki -5. Natūralu, kad momentinis ryšys tarp šių rodiklių yra mažai tikėtinas, nes 
panaudojus viešinimo lėšas, informacijos sklaida nebus momentinė, o ir paraiškų parengimas, įvertinimas 
užtrunka, todėl vėlinamas įsisavinimo veiksnys. 

Kadangi laiko eilutės sąlyginai trumpos, reikia įvertinti gaunamų koreliacijų reikšmingumą, kuri 
apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Čia t yra t skirstinio teorinė reikšmė, lygi 1,96, o n – stebėjimų skaičius. 

 

18 lentelė. Statistinio efektyvumo vertinimo koreliacijos koeficientai 

Lagas 0 -1 -2 -3 -4 -5 
TID 0.09 0.03 -0.05 0.10 -0.13 0.21 
ŪM 0.07 0.02 -0.01 -0.11 0.01 0.12 
LVPA -0.15 0.02 -0.03 -0.02 0.13 -0.15 
SM 0.16 0.06 0.03 -0.06 -0.03 0.01 
SMM 0.08 0.01 0.03 -0.16 0.11 0.13 
VRM 0.00 -0.15 -0.09 0.36 -0.23 -0.12 
FM 0.04 -0.14 0.04 0.09 0.08 -0.22 
SADM -0.06 0.03 -0.03 0.29 -0.18 0.00 
Bendras 0.40 -0.34 -0.34 0.56 0.14 -0.37 
Pasikliovimo 
intervalas 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Gautas rezultatas rodo, jog pavienių institucijų panaudotos viešinimo lėšos realios priklausomybės 
nesukuria. Pažymėtina, kad gaunamas sinergijos efektas, kadangi bendrų duomenų koreliacijos 
koeficientas esant -3 lagui, yra lygus 0,59, kas yra gerokai daugiau nei pavienių institucijų. Sinergija gali 
atsirast dėl to, jog didinant programų ar priemonių žinomumą, auga domėjimasis ES fondais apskritai, 
kas didina paraiškų skaičių visose programose, ne tik toje, kurioje panaudojamos viešinimo lėšos. 

Gautas koreliacijos didžiausias koeficientas, ne tik parodo esamą ryšį tarp pasirašytų sutarčių bei 
viešinimo lėšų, kadangi gautas koeficientas yra gerokai didesnis už statistinio reikšmingumo hipotezės 
patvirtinimui būtiną minimalią reikšmę. Taip pat šis rodiklis leidžia įvertinti reikšmingą lagą, kuris 
gaunamas -3. Tai rodo, jog viešinimui panaudotos lėšos sausio mėnesį, turės didžiausią įtaką toms 
sutartims, kurios bus pasirašomos balandį. 

Žinant šį lagą, nesudėtinga paskaičiuoti regresinę priklausomybę tarp viešinimo lėšų (X) ir pasirašomų 
sutarčių (Y). 

Y=-26622525+269X+e 
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Gauta t statistikos reikšmė prie X kintamojo yra lygi 3,68, kas yra gerokai daugiau nei teorinė reikšmė, 
būtina statistinio reikšmingumo patvirtinimui (1,96). Vadinasi galima teigti, jog papildomas litas skirtas 
viešinimui, atneš 269 litais daugiau pasirašytų sutarčių. 

Tačiau verta paminėti, jog gautos lygties determinacijos koeficientas tėra lygus 0,31. Tai rodo, jog 
viešinimui skirtos lėšos nėra pagrindinis veiksnys, nulemiantis pasirašytų sutarčių apimtis, o egzistuoja 
daug šalutinių rodiklių, nuo kurių priklauso, kiek bus panaudota ES lėšų. 

 


