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SANTRAUKA
Vertinimo objektas, tikslas ir uždaviniai. Šio vertinimo objektas yra įvairūs tyrimai,
1
studijos, koncepcijos ir analizės (toliau – tyrimai / studijos), finansuotos pagal 25
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų priemones. Vertinimo
tikslas – pagerinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą įvertinant
tyrimų ir studijų kokybę, efektyvumą ir tęstinumą. Vertinimo uždaviniai:
1) įvertinti tyrimų ir studijų kokybę;
2) įvertinti tyrimų ir studijų efektyvumą;
3) įvertinti tyrimų ir studijų tęstinumą;
4) pateikti vertinimo išvadas ir rekomendacijas, pamokas ateičiai, gerosios ir
blogosios praktikos pavyzdžių, pasiūlyti studijų kokybės užtikrinimo bei
priežiūros sistemą.
Siekiant atskirti vertinimo objektą nuo kitų panašių veiklų remtasi tokiu apibrėžimu:
„Tyrimai ir studijos yra sisteminga veikla, kurios tikslas ir galutinis rezultatas –
kodifikuotų naujų žinių kūrimas“. Taigi vertinimo objektas apėmė tokius analitinius
darbus, kurie buvo finansuoti pagal vertintas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programų priemones:
 Tyrimai ir studijos;
 Poreikių analizės ir prognozės;
 Galimybių studijos;
 Teisės aktų ir kitokios analizės;
 Vertinimai (išskyrus ES struktūrinės paramos vertinimą);
 Koncepcijos;
 Veiklos metodikos / vadovai / gairės;
 Sociologinės apklausos ir viešosios nuomonės tyrimai.
Pagal 20 priemonių iš viso finansuoti 924 tyrimai / studijos, kiekvienoje priemonėje jų
buvo nuo 1 iki 523. Atlikus vertinimą nustatyta, kad kai kurios veiklos SFMIS
duomenų bazėje traktuotos kaip atskiri tyrimai / studijos, nors iš tiesų yra to paties
tyrimo / studijos sudedamosios dalys. Taigi realus tyrimų / studijų skaičius yra
mažesnis negu 924.
Bendra projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo tyrimo / studijos rengimas, vertė yra
968 mln. Lt. Iš jų apie 92 mln. Lt (9,5 proc.) skirta tyrimams / studijoms rengti.
Vidutinė vieno tyrimo / studijos kaina siekia 99,7 tūkst. Lt, tačiau faktiškai ji svyruoja
nuo 950 Lt iki 2,7 mln. Lt. Daugiausia buvo finansuota galimybių studijų ir įvairių
poreikių analizių bei prognozių. Projektus, kuriuose numatyti tyrimai / studijos, vykdo
tiek viešojo sektoriaus institucijos, tiek privačios organizacijos. Nors privačios
organizacijos inicijavo daugiau tyrimų / studijų, tačiau viešojo sektoriaus institucijų
perkamų tyrimų / studijų vidutinė kaina yra daugiau negu tris kartus aukštesnė.
Duomenų rinkimo metodai. Atliekant vertinimą buvo taikomi du pagrindiniai
duomenų rinkimo metodai: tyrimų / studijų užsakovų apklausa ir metaanalizė. Šių
metodų derinimas leido užtikrinti didesnį gautų duomenų patikimumą: subjektyvios
užsakovų nuomonės, atskleistos per apklausą, buvo lyginamos su metaanalizės
rezultatais.
Pirmasis duomenų rinkimo metodas – tyrimų / studijų užsakovų apklausa. Tyrimų /
studijų užsakovų apklausos generalinė aibė sudarė 195 respondentus, į klausimynus
atsakė 40 proc. respondentų. Pirma, didžiausią dalį (procentais) visų apklausoje
dalyvavusių ir į apklausos klausimus atsakiusių respondentų sudaro privačių
organizacijų atstovai (47,4 proc.) ir centrinės valdžios institucijų ar įstaigų atstovai
1

Atliekant vertinimą nustatyta, kad tyrimai / studijos iki šiol nebuvo atlikti pagal šias
priemonės – VP1-1.2-SADM-01-V, VP1-1.3-SADM-01-K, VP1-3.1-ŠMM-08-V, VP2-2.2-ŪM-01-K,
VP3-1.4-AM-08-V. Todėl jos vėliau nebuvo vertinamos, ir galutinis analizuojamų priemonių
sąrašas apėmė 20 priemonių.
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(34,6 proc.). Tyrimų / studijų užsakovai iš savivaldybių institucijų ar įstaigų sudaro
14,1 proc., o iš asociacijų – 3,8 proc. Antra, apklausoje dalyvavę tyrimų / studijų
užsakovai pateikė informaciją apie tyrimus / studijas, apimančius šešis sektorius: 1)
ūkis / ekonomika / inovacijos versle (31,2 proc.); 2) centrinės valdžios įstaigų veiklos
tobulinimas (26 proc.); 3) aukštasis mokslas / moksliniai tyrimai (19,5 proc.); 4)
socialinė apsauga ir integracija (13 proc.); 5) sveikatos apsauga (5,2 proc.); 6)
bendrasis ir profesinis mokymas (5,2 proc.). Trečia, remiantis apklausos rezultatais,
atlikti tyrimą / studiją vidutiniškai trunka apie 5,5 mėnesio. Į apklausos klausimus
atsakę tyrimų / studijų užsakovai koordinavo tyrimus / studijas, kurių atlikimo trukmė
svyravo nuo 1 iki 20 mėn. Ketvirta, apklausos rezultatai rodo, kad vidutinis tyrimo /
studijos biudžetas yra apie 101 239 Lt (su PVM). Į apklausos klausimus atsakę
respondentai koordinavo tyrimus / studijas, kurių biudžetai svyravo nuo 1000 iki
1 508 635 Lt. Penkta, nustatyta, kad vidutiniškai tyrimai / studijos buvo užbaigti prieš
10,5 mėnesio.
Antrasis taikytas metodas – tai tyrimų / studijų metaanalizė. Taikant šį įrankį siekta
nuosekliai ir išsamiai įvertinti atrinktus darbus pagal iš anksto vertintojų nustatytus
2
kriterijus. Atrinktų tyrimų / studijų kokybė vertinta pasitelkus 17 skirtingų kriterijų , o
3
apimtis – 4 kriterijus. Sudarytų kriterijų gausa leido atlikti visapusišką kokybinę
analizę. Išsamesnis metaanalizės įrankio aprašas pateikiamas šios ataskaitos 3 priede.
Tyrimų / studijų metaanalizė apėmė 35 darbus. Jie atrinkti pagal šiuos kriterijus:
 priemonei skirtų lėšų dydis, brangumas ir tyrimo / studijos, finansuoto pagal
šią priemonę, biudžeto dydis;
 priemonės, kurioms skirta daugiausia lėšų ir (arba) kuriose buvo finansuota
daugiausia tyrimų / studijų;
 kuo didesnė tyrimų / studijų įvairovė pagal šiuos aspektus: a) institucija,
4
atsakinga už tyrimo / studijos įgyvendinimą ; b) projekto vykdytojo tipas; c)
tyrimo / studijos tipas; d) tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal sektorius.
Tyrimų ir studijų kokybė. Ar finansuoti tyrimai / studijos buvo kokybiški? Atsakymas į
šį klausimą nevienareikšmis. Viena vertus, rezultatai rodo, kad atlikti tyrimai /
studijos iš esmės patenkino užsakovų poreikius: daugiau kaip 92 proc. atvejų darbai
tikrai atitiko (45,5 proc.) arba greičiau atitiko (46,8 proc.) užsakovo organizacijos
lūkesčius ir poreikius. Be to, didelė užsakovų dalis palankiai vertino bendrą tyrimų /
5
studijų kokybę (84, 5 proc.) ir nurodė, jog tikrai norėtų (apie 51 proc.) arba greičiau
norėtų (apie 34 proc.) su tais pačiais tyrėjais dirbti ateityje.
Kita vertus, vertinant tyrimus / studijas pagal objektyvius kokybės kriterijus
nustatyta, kad dažnai jie neatitiko visų jiems keliamų reikalavimų ir aukštesnių
kokybės standartų. Nustatyta, kad 58 proc. tyrimų / studijų buvo renkami nauji
duomenys, o likusiuose apibendrinta jau egzistuojanti informacija iš tokių antrinių
šaltinių kaip anksčiau atlikti tyrimai / studijos, teisės aktai, reikalingų statistinių
duomenų bazės. Analizuojant surinktus duomenis dažniausiai taikyti tradiciniai, daug
specifinių žinių nereikalaujantys metodai: kokybinė analizė ir nesudėtinga statistinių
duomenų analizė. Nesudėtingų metodų taikymas glaudžiai susijęs su tuo, kad dažnai
šiuose tyrimuose / studijose kelti tik faktiniai, priežastinių ryšių tarp kintamųjų
6
analizės nereikalaujantys klausimai . Tam nereikia sudėtingų duomenų rinkimo ir
2

Kokybės vertinimo kriterijai sudaryti remiantis tokiais aspektais kaip darbo tikslas, uždaviniai,
aktualumas, pridėtinė vertė (žinių naujumas), priežastinė teorija, metodai, struktūra, išvadų ir
rekomendacijų pagrįstumas, išsamumas, aktualumas ir pan.
3
Apimtis vertinta pagal tyrimo / studijos objekto apimtį, galutinės atskaitos puslapių skaičių,
taikytų metodų sudėtingumą ir keliamų klausimų gylį.
4
Administruojanti tarpinė institucija.
5
Nors nustatyta, kad statistiškai reikšmingo ryšio tarp kokybės vertinimo ir užsakovo vaidmens
tyrimo / studijos rengime nėra (t. y. ar jis pats rengė tyrimą / prisidėjo prie analizės), tačiau
požymių dažnių lentelės atskleidė tendenciją, jog palankiausiai vertinta tų tyrimų / studijų
kokybė, prie kurių rengimo užsakovai neprisidėjo arba neatliko jų patys.
6
Meta-analizės rezultatai rodo, kad beveik visuose tyrimuose / studijose (daugiau kaip 90
proc.) buvo keliami tik faktiniai klausimai, nereikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų
analizės. Tiesa, per apklausą užsakovai buvo linkę tyrimų / studijų „gylį“ vertinti palankiau: 33
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analizės metodų. Maždaug pusė apklausos respondentų nurodė, kad: a) naujų žinių
net ir nebuvo siekiama, nes tyrime / studijoje spręstos praktinės problemos (apie 28
proc. respondentų); b) tyrime / studijoje buvo tik apibendrinta jau egzistuojančios
žinios ir informacija (apie 22 proc. respondentų). Metaanalizės rezultatai taip pat
rodo, kad tyrimuose / studijose dažniausiai buvo siekiama ne kurti naujas žinias, o tik:
a) pateikti ir apibendrinti jau egzistuojančias žinias; b) pritaikyti jau anksčiau sukurtus
šablonus tyrimo / studijos atvejams.
Dažniausiai atliekant tyrimus / studijas buvo parenkami tinkami ir patikimi duomenų
rinkimo ir analizės metodai. Kita vertus, metodiniai reikalavimai, keliami tyrimams /
studijoms, dažniausiai buvo nedideli. Naudojantis tik antriniais šaltiniais arba renkant
pirminius duomenis paprastų faktinių klausimų analizei sunku parinkti nepatikimus
duomenų rinkimo ir analizės metodus.
Metaanalizės ir apklausų rezultatai išsiskyrė dėl tyrimų / studijų išvadų pagrįstumo.
Viena vertus, 88 proc. apklausos dalyvių buvo linkę visiškai arba greičiau sutikti, jog
išvados buvo pagrįstos analizės rezultatais ir duomenimis. Kita vertus, atliekant
metaanalizę nustatyta, kad 44 proc. atvejų pateiktoms išvadoms ir (arba)
rekomendacijoms trūko pagrįstumo.
Vertinant tyrimuose / studijose pateiktų rekomendacijų aktualumą ir praktiškumą
nustatyta, kad jos dažniau buvo aktualios negu praktiškos: ne visose jose pateikiamas
aiškus rekomendacijų įgyvendinimo planas, (t. y. kiek ir kokių išteklių reikia, kokia jų
piniginė vertė, kokie yra galimi finansavimo šaltiniai ir pan.). Atliekant metaanalizę
pasitaikė atvejų, kada rekomendacijos apskritai nebuvo pateiktos, nors pagal tyrimo /
studijos tipą ir objektą jos būtų buvusios itin aktualios ir naudingos. Reikėtų
pažymėti, kad detalūs rekomendacijų įgyvendinimo planai, nors ir nėra būtini, tačiau
jie – yra vienas iš veiksnių, galinčių padidinti pateiktų rekomendacijų panaudojimo ir
įgyvendinimo tikimybę.
Vertinant finansuotų tyrimų / studijų atitiktį profesiniams standartams gautos
dvejopos išvados. Viena vertus, užsakovai buvo įsitikinę, kad tyrimų / studijų
struktūra dažniausiai atitiko jai keliamus reikalavimus, buvo aiški ir logiška. Be to,
akivaizdu, kad daugumoje tyrimų / studijų buvo sprendžiamos praktinės problemos –
šie darbai buvo taikomojo pobūdžio. Kita vertus, atliekant metaanalizę nustatyta, kad
bendras tyrimų / studijų kokybės indeksas sudaro apie 76 proc. maksimalios vertės
(jis lygus 12,95 iš maks. 17). Kaip ir buvo spėta, „silpniausias“ aspektas – tai tyrimų /
studijų pridėtinės vertės (žinių naujumo) kriterijus, „stipriausia vieta“ galima laikyti
praktinių problemų sprendimą.
Dažniausiai tyrimuose / studijose buvo sprendžiamos praktinės problemos,
aktualiausios tik to tyrimo / studijos užsakovo atstovaujamai organizacijai. Taip pat
nustatyta, kad tyrimo / studijos rekomendacijų įgyvendinimu labiausiai suinteresuoti
tik tiesioginiai projekto vadovai ir komandos nariai. Kitaip tariant, tyrimų / studijų
„srityje“ esama fragmentiškumo ir „siaurumo“: kyla abejonių dėl galimybių atliktus
tyrimus / studijas naudoti plačiau (pvz., žinias pritaikyti kitose organizacijose,
sektoriuose ir pan.).
Atlikus duomenų analizę paaiškėjo, kad daugiau negu 70 proc. tyrimų / studijų rengė
samdyti išorės ekspertai ir tyrėjai. Tuo tarpu tyrimų / studijų užsakovai tik iš dalies
pagerino savo analitinius gebėjimus, kurie leistų ateityje savarankiškai atlikti panašius
7
darbus . Tikėtina, kad galimam teigiamam šalutiniam poveikiui – aktyviam tyrimų /
studijų užsakovų mokymosi procesui – neigiamos įtakos turėjo nepakankamas
užsakovų susipažinimas su užsakomų darbų metodologija. Pavyzdžiui, apklausos
proc. nurodė, kad tyrime /studijoje buvo keliami 1–4 klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių
tarp kintamųjų analizės; 29 proc. teigė, kad tokių klausimų buvo kelta daugiau negu 5.
7

22 proc. viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių respondentų nurodė, kad buvo pagerinti gebėjimai
ateityje savarankiškai atlikti panašius tyrimus / studijas, o 38 proc. privačiojo sektoriaus atstovų nurodė,
kad šie gebėjimai buvo pagerinti.
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rezultatai rodo, kad apie 16 proc. užsakovų negali įvertinti tyrimuose / studijose
taikytų duomenų rinkimo ir analizės metodų, o 15 proc. neturi nuomonės apie
vertinamų tyrimų / studijų gylį, t. y. ar darbe siekta atsakyti į paprastus faktinius
klausimus, ar vis dėlto buvo nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp tyrimo / studijos
kintamųjų.
Tyrimų / studijų rengimo procesas buvo nepakankamai kontroliuojamas. Tik maždaug
pusė respondentų pripažino, kad rengiant tyrimą / studiją vyko intensyvūs susitikimai
su šio darbo rengėjais. Pastabas ir komentarus intensyviai teikė tik 53 proc. apklaustų
užsakovų. Be to, 11 proc. respondentų pripažino, kad nebuvo parengta techninė
specifikacija, o 22 proc. atvejų techninė specifikacija buvo tikslinama jau po sutarties
pasirašymo.
Statistinė veiksnių, lemiančių tyrimų / studijų kokybę, analizė parodė, kad:
 kokybė priklauso nuo rengėjo teikiamos svarbos jiems (suinteresuotumo
atliekamu tyrimu / studija);
 kokybė priklauso nuo tyrimus / studijas atlikusių tyrėjų patirties ir analizės
objekto išmanymo;
 kokybę tik iš dalies lemia jų rengimui skirto biudžeto dydis (turi įtakos
renkantis duomenų analizės metodus);
 kokybė iš dalies susijusi su tyrimų / studijų pirkimo būdu: tyrimuose /
studijose, parinktuose pagal ekonominio naudingumo kriterijų, buvo
dažniau keliami klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų
analizės.
Tyrimų ir studijų efektyvumas. Ar pakankamai pagrįstas poreikis ir biudžetas
tyrimams / studijoms atlikti? Pirma, rezultatai parodė, kad tyrimų / studijų biudžetas
nekoreliuoja su jų svarba organizacijai ar sektoriui. Taip yra todėl, kad dauguma
apklaustų tyrimų / studijų koordinatorių įsitikinę, jog jų atliktoje studijoje nagrinėjami
klausimai yra svarbūs ir labai svarbūs, o tyrimų / studijų atlikimo kaštai skyrėsi daug
labiau. Antra, vertinant tyrimų / studijų užsakovų nuomones nustatyta, kad biudžetas
dažniausiai buvo pagrįstas: 68 proc. apklaustųjų nurodė, jog biudžetas, skirtas
tyrimams / studijoms atlikti, buvo pakankamas, o 10 proc. manė, kad jis buvo netgi
pernelyg mažas (didžiąją taip manančiųjų dalį sudarė viešojo sektoriaus institucijų
atstovai). Apie 20 proc. apklaustųjų apskritai negalėjo įvertinti biudžeto pagrįstumo.
Tai rodo, kad tyrimų / studijų užsakovams būtinos aiškios gairės ir kriterijai,
padedantys įvertinti ir pagrįsti panašių darbų biudžetus.
Ar tyrimai / studijos buvo atlikti mažiausiomis sąnaudomis? Pirma, 41 proc. tyrimų /
studijų paslaugų buvo įsigyta skelbiant konkursą. Antra, net 15 proc. iš šių konkursų
buvo pateiktas tik vienas pasiūlymas (visais tais atvejais tyrimus / studijas pirko
viešojo sektoriaus institucijos). Trečia, tais atvejais, kai paslaugų teikėjas buvo
parinktas konkurso būdu, dažniausiai (53 proc.) pasiūlymai buvo vertinami pagal
mažiausios kainos kriterijų. Kadangi tik apie 36 proc. tyrimų / studijų buvo įsigyta
konkurencijos sąlygomis (t. y. buvo paskelbtas konkursas ir jame dalyvavo daugiau
negu vienas paslaugų teikėjas), akivaizdu, jog šioje srityje turėtų būti didinama
konkurencija kaip efektyvumo prielaida.
Taip pat nustatyta, kad nėra statistiškai reikšmingo ryšio tarp, viena vertus, tyrimo /
studijos biudžeto ir, antra vertus, tyrimo / studijos užsakovo tipo (privati organizacija
ar viešojo sektoriaus institucija), priemonės, iš kurios finansuojamas tyrimas / studija,
tarpinės institucijos ir socialinio-ekonominio sektoriaus, kuriam skirtas tyrimas /
studija. Taigi minėti veiksniai neturi sistemingo (neigiamo) poveikio tyrimų / studijų
biudžetams.
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Ką rodo panašių projektų biudžetų palyginamoji analizė? Vidutinės apimties tyrimų /
studijų biudžetai svyravo nuo 4,9 iki 292,1 tūkst. Lt, o didelės – nuo 20 tūkst. Lt iki
1,5 mln. Lt. Be to, dalies tyrimų / studijų biudžetas, palyginti su panašios apimties
9
tyrimais / studijomis, buvo akivaizdžiai didesnis .
Priežastinių ryšių analizė atskleidė, kad tyrimo / studijos atlikimo trukmė, ataskaitos
puslapių skaičius ir duomenų analizės metodų sudėtingumas turėjo statistiškai
reikšmingos (nors ir nedidelės) įtakos biudžetui. Duomenų rinkimo metodų
sudėtingumas, analizės gylis (tyrime / studijoje keliamų klausimų skaičius ir
sudėtingumas) bei tyrėjų kvalifikacija nėra susiję su biudžetu. Interpretuojant šį
rezultatą pirmosios išvados kontekste galima teigti, jog dalis tyrimų / studijų
užsakovų atliktų darbų biudžetus vertina atsižvelgdami tik į paviršutiniškus puslapių
skaičiaus ar atlikimo trukmės rodiklius. Tačiau neatsižvelgiama į tyrimo / studijos
kokybę galinčius nulemti veiksnius (pvz., analizės gylį ar poreikį rinkti naujus
duomenis). Tai rodo, kad tyrimus / studijas buvo galima atlikti gerokai efektyviau.
Tyrimų ir studijų tęstinumas. Vertinant tęstinumą ir galimą poveikį buvo atkurta
finansuotų priemonių intervencijos logika. Dažniausiai10 žinių kūrimas nebuvo
pagrindinis šių priemonių tikslas – studijos / tyrimai buvo finansuoti kaip papildomos
ar pagalbinės projekto veiklos, skirtos priemonės tikslams įgyvendinti. Buvo tikimasi,
kad atliekant tyrimus / studijas įgytos žinios leis geriau įgyvendinti numatytas ir
nenumatytas projekto veiklas bei priimti geresnius sprendimus, kurie nebūtų
įmanomi neatlikus tyrimų / studijų. Tai, savo ruožtu, turėtų lemti projektą
įgyvendinančios organizacijos elgsenos ar jos aplinkos pokyčius, kaip tai numatyta
finansuotos priemonės tiksluose.
Vertinimo rezultatai parodė, kad prie siekio įgyti naujų ir aktualių žinių gerokai
prisidėjo išsamiai atliekama duomenų analizė ir interpretacija bei susitelkimas ties
svarbiausiomis ir aktualiausiomis praktinėmis problemomis. Kita vertus, abejotina, ar
daugelis tyrimų / studijų iš tikrųjų leido įgyti žinių priimant praktinius sprendimus tais
atvejais, kai nebuvo renkami nauji duomenys, nenagrinėjami priežastingumo
klausimai ar nepateiktos rekomendacijos su išsamesniais jų įgyvendinimo planais.
Vertintojų nuomone, tokią padėtį lėmė tai, jog daugeliui užsakomųjų tyrimų / studijų
nebuvo keliami dideli tikslai ir pakankamai aukšti standartai.
Nors daugeliu atvejų laukiamas poveikis dar nespėjo pasireikšti, tačiau nustatyta, kad
kuriamos palankios sąlygos tam, jog rekomendacijos būtų sėkmingai įgyvendintos
ateityje: parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys ir
reikalingi ištekliai (28 proc. atvejų) arba šie procesai suplanuoti ateityje (30 proc.
atvejų).
Tyrimų / studijų poveikis sėkmingesniam projekto įgyvendinimui nebuvo toks
aktualus, kaip tikėtasi. Tyrimų / studijų rezultatai veikiau turėjo poveikį tiesiogiai su
projekto įgyvendinimu nesusijusiose srityse. Šios sritys išsiskyrė pagal tyrimų / studijų
8

Siekiant tarpusavyje palyginti panašius tyrimus / studijas ir įvertinti, kaip skiriasi jų biudžetai,
apklausoje dalyvavusių respondentų vertinti tyrimai / studijos buvo sugrupuoti į tris grupes
(mažos, vidutinės ir didelės apimties tyrimai / studijos). Grupuojant atsižvelgta į penkis
kriterijus:

studijos apimtis (galutinės ataskaitos puslapių skaičius);

studijos atlikimo trukmė;

taikytų metodų sudėtingumas;

analizės gylis (tyrime / studijoje keliamų klausimų skaičius ir sudėtingumas);
 tyrėjų kvalifikacija.
9
Vertinant santykinai, apytiksliai 17 proc. didelės apimties ir 16 proc. vidutinės apimties tyrimų
/ studijų yra brangesni palyginti su panašios apimties tyrimais / studijomis.
10
Svarbu pažymėti, kad priemonės VP2-1.3-ŪM-01-K „Idėja LT“ atveju labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai
pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką,
atlikimas buvo vienintelė finansuota veikla.
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užsakovo tipą. Pavyzdžiui, viešajame sektoriuje įgytų žinių nauda didžiausia šiose
srityse: geresnis projektų valdymas ir bendravimas su tyrėjais (taip nurodė 62 proc.
respondentų); išsiaiškinti tikslinių grupių poreikiai (58 proc.); iš esmės apsvarstyti iš
naujo organizacijos tikslai, strategija ir veikla (46 proc.). Privačiajame sektoriuje
svarbiausios sritys buvo šios: geriau suprasti klientų lūkesčiai ir poreikiai (62 proc.);
įgytos žinios, kaip teikti naujas paslaugas ar gaminti produktus (62 proc.); įgyti
gebėjimai geriau valdyti panašius projektus (taip pat 62 proc.); atrastos naujos rinkos
nišos (54 proc.).
Atlikus tyrimų / studijų užsakovų apklausą taip pat paaiškėjo, kad tik nedidelė tyrimų
/ studijų rezultatų dalis buvo panaudota organizacijų veiklos pokyčiams vykdyti.
Didesnę dalį šių tyrimų / studijų išvadų bei rekomendacijų planuojama panaudoti tik
ateityje. Kita vertus, įvairūs organizacijų veiklos pokyčiai (struktūros, procesų,
valdymo, išteklių, darbuotojų funkcijų perskirstymo) daliai respondentų apskritai
atrodė neaktualūs (kiekvienu pokyčių aspektu vidutiniškai tokių atvejų buvo apie 36
proc.). Taip pat nustatyta, kad tyrimų / studijų rezultatai turėjo (arba turės ateityje)
gana didelį poveikį rengiant arba atnaujinant teisės aktus, kuriant įvairias koncepcijas
ir strateginius dokumentus (ypač viešojo sektoriaus institucijose).
Galiausiai įvertinta, ar egzistuoja palankios sąlygos tyrimų / studijų naudojimą
užtikrinti ateityje. Nustatyta, kad iki šiol sėkmingiausiai patenkintos buvo šios sąlygos:
tyrimo / studijos rekomendacijų įgyvendinimu yra labai suinteresuoti jų užsakovai;
organizacijos yra stabilios – neprarandama „institucinė atmintis“. Mažiausiai
patenkintos šios tęstinumo prielaidos: kitos institucijos ar organizacijos nėra labai
suinteresuotos rekomendacijų įgyvendinimu, organizacijos (politinė) vadovybė nėra
gautų rezultatų „savininkai“ (tik 35 proc. viešojo sektoriaus atstovų nurodė, kad
politinė vadovybė yra suinteresuota rekomendacijų įgyvendinimu). Tyrimų / studijų
srityje esama fragmentiškumo, ir tai rimta kliūtis tiek tyrimų / studijų rezultatų
tęstiniam naudojimui, tiek aktualių ir plačiai pritaikomų naujų žinių kūrimui.
Tyrimų / studijų rezultatų viešinimas tebėra gana prastas. Tik 53 proc. atvejų
viešinimo renginys jau įvyko ir dar 11 proc. atvejų planuojama jį surengti ateityje. 29
proc. tyrimų / studijų užsakovų viešinimo veiklų apskritai neplanuoja atlikti. Žinoma,
tais atvejais, kai tyrimas / studija buvo skirta konkrečios įmonės veiklos tobulinimui,
rezultatų viešinimas nėra privalomas, nes gali būti atskleistos komercinės paslaptys.
Vertinimo rekomendacijos. Kaip tobulinti tyrimų / studijų kokybės užtikrinimo ir
priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti tyrimų / studijų biudžetus, mažinti
ateityje planuojamų darbų fragmentiškumą, užtikrinti tyrimų / studijų tęstinumą?
Privačiajame sektoriuje planuojant tyrimus / studijas, kurie būtų aktualūs tik vienai
organizacijai, siūloma „tyrimų krepšelių“ sistema. ES paramos intensyvumas turėtų
būti gana žemas (neviršyti 50 proc.), o bendra paramos suma neturėtų viršyti 25
tūkst. litų. Likusią tyrimo / studijos biudžeto dalį turėtų padengti pati organizacija
savo lėšomis. Tai, kad didelę tyrimo / studijos kaštų dalį dengia privati organizacija,
turėtų paskatinti naudos gavėjus kelti aukštesnius kokybės standartus. Siekiant
išvengti pernelyg didelės administracinės naštos, paraiškos forma turėtų būti labai
paprasta, o finansavimas – remtis standartinių maksimalių kaštų principu. „Tyrimų
krepšeliai“ galėtų veikti panašiai kaip šiuo metu iš nacionalinio biudžeto
finansuojama priemonė „Inovaciniai čekiai“, tačiau didesnės „tyrimų krepšelių“
schemos finansavimo apimtys sudarytų sąlygas parama pasinaudoti platesniam
naudos gavėjų ratui. Pagrindinė tokios schemos rizika: dėl informacijos stokos
privačios organizacijos „tyrimų krepšelius“ gali patikėti žemais kokybės standartais
besivadovaujantiems paslaugų teikėjams. Siekiant valdyti šią riziką, galima numatyti,
kad tyrimus / studijas gali atlikti tik sertifikuotos konsultacinės įmonės, tyrimų
institutai ir universitetai.
Planuojant tyrimus / studijas, kurie būtų aktualūs visam ūkinės veiklos sektoriui /
keliems sektoriams, rekomenduojama jų finansavimą skirti atitinkamoms įmonių /
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organizacijų asociacijoms. Dalis tyrimo / studijos biudžeto būtų padengiama ES
struktūrinės paramos lėšomis, likusią dalį padengtų pačios asociacijos (iš asociacijos
narių surenkamų lėšų). Numačius privalomą asociacijų dalinį indėlį vyktų tam tikra
atliekamų tyrimų / studijų atranka: būtų planuojami tik visam sektoriui aktualūs
darbai, sukuriantys praktiškai panaudojamas žinias. Tai asociacijoms taip pat leistų
planuoti didesnius (finansine prasme) tyrimus / studijas ir padėtų išvengti
fragmentiškumo.
Asociacijos būtų atsakingos ne tik už tyrimų / studijų planavimo procesą, bet ir už
rezultatų sklaidą, kad visam sektoriui aktualios žinios taptų lengvai pasiekiamos ir
panaudojamos. Tai leistų išvengti fragmentiškumo ir žinių „persidengimo“ sektoriuje
ar keliuose sektoriuose. Taip atsitinka, kai sporadiškai finansuojami labai panašaus
pobūdžio ir turinio tyrimai / studijos (skiriant paramą pavienėms įmonėms ar
organizacijoms). Sukurtos žinios taptų viešąja gėrybe, būtų išvengta dirbtinio
konkurencijos iškraipymo (kada parama skiriama tik daliai konkretaus sektoriaus
įmonių) ir sukuriamos prielaidos tęstiniam sukurtų žinių panaudojimui bei
pritaikymui.
Planavimo metu asociacijos turėtų prisiimti atsakomybę už duomenų bazės, kurioje
būtų kaupiama visa informacija apie galimas tyrimų / studijų kryptis, administravimą.
Visos suinteresuotosios įmonės ir organizacijos turėtų galimybes teikti siūlymus dėl
tyrimų / studijų objekto, klausimų, taikytinų metodų ir pan.
Viešojo sektoriaus institucijos turėtų rengti ilgalaikius tyrimų / studijų planus, juos
skelbti ir dėl jų konsultuotis su kitomis institucijomis, privačiomis organizacijomis bei
piliečiais. Taip būtų sudarytos galimybės visoms suinteresuotosioms šalims teikti
siūlymus dėl galimų temų, prioritetinių tyrimų / studijų krypčių ir pan. Laukiamas
rezultatas – sumažėjęs atliekamų tyrimų / studijų fragmentiškumas ir didesnis
tęstinumas (tiek naudojant atliktų tyrimų / studijų rezultatus, tiek inicijuojant naujus
tyrimus / studijas). Tyrimų ir studijų planavimas taip pat yra svarbus ir paslaugų
teikėjams, nes vieša informacija apie numatomus finansuoti darbus leistų stiprinti
gebėjimus atitinkamose srityse.
Jei planuojami tyrimai / studijos yra kompleksiški, turi būti atliekami keliai etapais ir
savo pobūdžiu yra taikomieji moksliniai darbai, tuomet ilgalaikiuose tyrimų / studijų
planuose galima išskirti atitinkamas darbų programas. Jų valdymui siūloma įsteigti
bendrą tyrimo / studijos priežiūros komitetą, kurį sudarytų LMT ir visų
suinteresuotųjų viešojo sektoriaus institucijų atstovai. Tokia dvipakopė priežiūros
sistema apimtų: 1) už tyrimų / studijų kokybę būtų atsakinga Lietuvos mokslo taryba
(LMT deleguoti ekspertai prisidėtų prie techninių specifikacijų rengimo, pateiktų
pasiūlymų dėl vertinimo ir atrankos); 2) už turinį būtų atsakingos suinteresuotosios
viešojo sektoriaus institucijos. Šis komitetas aktyviai dalyvautų rengiant ilgalaikius
tyrimų / studijų planus, inicijuojant tyrimus / studijas, prižiūrint jų rengimą ir
vertinant užbaigtų darbų kokybę. Tikėtina, kad pagerėjus koordinavimui būtų
išvengta ir kuriamų žinių „persidengimo“ bei fragmentiškumo.
Tais atvejais, kai planuojami tyrimai / studijos yra daugiau konsultacinio / praktinio
pobūdžio, rekomenduojama į priežiūros komitetą įtraukti tik suinteresuotųjų viešojo
sektoriaus institucijų atstovus.
Toliau pateikiamos siūlomos priemonės, taikytinos visiems tyrimams / studijoms
(inicijuojamiems tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje).
 Tyrimams / studijoms, kurių bendras biudžetas viršija, pavyzdžiui, 350 tūkst.
litų, rekomenduojama taikyti ex ante kontrolės priemones: į tyrimo /
studijos planavimo ir rengimo procesą įtraukti bent vieną išorės atitinkamos
srities ekspertą. Jis turėtų teikti patarimus dėl techninės specifikacijos,
prisidėti teikiant komentarus atliekamam darbui ir įvertinant užbaigto
tyrimo / studijos kokybę. Šio eksperto paslaugos būtų itin naudingos toms
organizacijoms, kurios dar neturi didelės patirties, perkant panašius tyrimus
/ studijas. Už išorės ekspertų paieškas būtų atsakingas tyrimo / studijos
užsakovas ir įgyvendinančioji institucija.
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Tyrimams / studijoms, kurių bendras biudžetas viršija, pavyzdžiui, 350 tūkst.
litų, rekomenduojamos ex post kontrolės priemonės: šių darbų (galutinių
ataskaitų projektų) kokybę turėtų įvertinti du anonimiški nepriklausomi
ekspertai (recenzentai). Po galutinės ataskaitos projekto vertinimo, jeigu
būtų rimtų pastabų ir komentarų, projektai būtų grąžinami tyrimų / studijų
rengėjams pataisyti. Tik pateikus galutines šių anoniminių ekspertų išvadas
turėtų būti skiriama visa numatyto finansavimo suma. Už išorės ekspertų
paieškas ir jų veiklos koordinavimą galėtų būti atsakinga įgyvendinančioji
institucija.
Rekomenduojama, kad dalies visų tyrimų / studijų, kurių vertė nesiekia,
pavyzdžiui, 350 tūkst. litų, galutinių ataskaitų kokybė būtų ex post
įvertinama atsitiktinai, t. y. atsitiktinės atrankos būdu parenkant apie 5 proc.
visų šių tyrimų / studijų. Po du nepriklausomus išorės ekspertus kiekvienam
tyrimui / studijai įvertinti turėtų parinkti įgyvendinančioji institucija. Siekiant
išvengti galimo vertinimo šališkumo, svarbu užtikrinti šio vertinimo
anonimiškumą.
Rekomenduojama visiems tyrimų / studijų užsakovams parengti trumpą
atsiliepimą apie atliktą tyrimą / studiją (iki 2 p.), kuris būtų viešinamas kartu
su galutine tyrimo / studijos ataskaita ES paramos puslapyje. Šiame
atsiliepime užsakovas įvertintų atlikto darbo kokybę, pateiktų išvadų ir
rekomendacijų aktualumą, praktiškumą bei įgyvendinimo tikimybę. Tik
pateikus šį atsiliepimą turėtų būti skiriama visa numatyto finansavimo suma.
Ši siūloma priemonė skatintų ir tiekėjų, ir užsakovų suinteresuotumą
atliekamu tyrimu / studija, nes atsiliepimas būtų viešas.

Planuojant tyrimų / studijų biudžetus rekomenduojama nustatyti preliminarias
11
normines šių darbų kainas, remiantis gilesniais, o ne vien tik paviršutiniškais
kriterijais:
1) kuriamų žinių naujumas;
2) tyrimo / studijos objekto apimtis;
3) taikytinų metodų sudėtingumas;
12
4) tyrimų / studijų gylis.
Rekomenduojama, kad pagal mažiausios kainos kriterijų būtų perkami nebent tik
patys paprasčiausi (t. y. referuojamojo pobūdžio, negilūs, kurių nedidelis objektas,
kuriuose taikomi nesudėtingi metodai) tyrimai / studijos. Sudėtingesni tyrimai /
studijos privalo būti perkami atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykio kriterijų.
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Pavyzdžiui, puslapių skaičius arba tyrimo / studijos atlikimo trukmė.
Šių kriterijų vertinimo pagrindu siūloma planuojamą tyrimą / studiją įvertinti balais (nuo 4 iki
20 balų). Pagal šiuos balus būtų nustatomos orientacinės norminės tyrimų / studijų kainos
(siūlomas intervalas svyruoja nuo „iki 30 tūkst. Lt“ iki „daugiau kaip 300 tūkst. Lt“).
12
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SUMMARY
Scope, aim and objectives of the evaluation. The scope of this evaluation includes
various research, studies, concepts and analyses (fur. applied research and studies)
that were financed from the EU structural funds under 20 different measures in
three Operational Programmes. This evaluation aims to contribute to the better use
of the EU structural support by assessing the quality, efficiency and sustainability of
the applied research and studies. The objectives of the evaluation are the following:
1. To evaluate the quality of the applied research and studies.
2. To evaluate efficiency of the applied research and studies.
3. To evaluate sustainability of the applied research and studies.
4. To draw the conclusions and recommendations, provide the examples of
good and bad practice, to propose how to improve the planning,
administration, quality assurance and monitoring system in the area of
applied research and studies.
It is expected that these recommendations will be relevant for the ongoing as well as
for the next programming period. Moreover, this evaluation is also expected to give
an impetus for the creation of a permanent and up-to-date database, which would
accumulate comprehensive information on the funded applied research and studies
would be accumulated.
In order to identify all applied research and studies, they were defined as a
systematic activity that is oriented towards the creation of the codified new
knowledge. As a result, this evaluation included the following various analytical
works that were financed from the EU structural funds:
 Research and studies;
 Needs analyses and forecasts;
 Feasibility studies;
 Legislative and other similar analyses;
 Evaluations (excluding evaluations of the EU structural funds support);
 Concept papers;
 Manuals / Guidelines;
 Sociological surveys and Public opinion surveys.
Initially 924 various applied research and studies under 20 different measures in
three Operational Programmes were identified. However, as a meta-analysis results
revealed, the “real” number of financed applied research and studies is lower than
924. This inadequacy exists due to the fact that sometimes separate parts of the
same study have been considered as totally separate studies.
It is estimated that the overall budget of applied research and studies is around 92
13
million Litas . An average budget of one study is approx. 99.7 thousand Litas, but in
fact it ranges from 950 Litas up to 2.7 million Litas. The Feasibility studies, various
Needs analyses and Forecasts absorbed the largest part of overall funding. Although
private organisations have initiated more applied research and studies, institutions
from public sector have procured the studies that are approx. 3 times more
expensive.
Data collection methods. The evaluation is based on a mixed quantitative-qualitative
methodological approach applying the following data collection methods: 1) the
survey of coordinators of the applied research and studies (representatives from the
contracting institution / organisation); 2) a meta-analysis of the selected applied
research and studies. A combination of these different data collection methods
considerably strengthened the reliability of the findings.

13

Out of 968 million Litas allocated for those projects where at least one activity was a
preparation of the applied research / study.
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The survey questionnaire was sent to 195 respondents, and the response rate was 40
percent. Firstly, the representatives from public sector organisations comprise the
largest part of the respondents (approx. 47 percent). The second largest group are
the representatives from central authorities (approx. 35 percent). Secondly, the
respondents provided information on applied research and studies from various
sectors, i.e. economy and innovation in business, enhancing performance of central
authorities, higher education and research, social welfare and integration, health
care, general and vocational education. Thirdly, on average it takes approx. 5.5
month to complete one study, but its duration ranges from 1 up to 20 months.
Fourthly, an average budget of one applied research / study is around 101.24
thousand Litas (including VAT). However, the budgets fluctuated from 1 thousand
Litas up to 1.5 million Litas. Fifthly, on average applied research and studies were
completed 10.5 months ago.
The second method is a meta-analysis of the selected applied research and studies.
The aim of using this instrument was to provide a comprehensive analysis according
to the objective criteria (set ahead by evaluators). The quality of the selected
analytical works was evaluated according to 17 different criteria, while the scope of
the applied research and studies was estimated according to 4 criteria.
Overall, 35 applied research and studies were selected for a deeper meta-analysis.
The cases for the meta-analysis were selected taking into account the following
criteria: the overall budget of the evaluated measure and the budget of a particular
applied research / study (cases with the highest budget were selected), the
proportion of applied research / studies financed in particular measure (measures
with greater proportions of studies were prioritised), maintaining variety of
evaluated studies (according to such aspects as institution responsible for the
coordination of a study, type of a study, sector related to the content of a study etc.).
The quality of the applied research and studies. Were the financed applied research
and studies of the highest quality? The answer to this question depends on the
perspective of evaluator. On the one hand, approx. 85 percent of the respondents
argued that the prepared study was either of the highest (20.5 percent) or very high
14
quality (64 percent). Moreover, the financed applied research and studies basically
satisfied coordinators’ needs and met their expectations (approx. 92 percent of
respondents emphasised this). 85 percent of the respondents explicitly agreed to
cooperate with the same researchers in the future.
On the other hand, evaluation of the quality is considerably more critical when the
objective quality criteria are taken into consideration: the majority of the evaluated
studies do not meet higher quality standards. Approx. 42 percent of the studies did
not collect new data, but obtained them from the secondary sources (previous
analyses, existing statistical databases etc.). Qualitative analysis and simple statistical
analysis were the most popular data analysis methods. The use of simple methods is
closely related to the fact that in most cases the studies were expected to answer to
the questions that do not require the analysis of causal links between variables. As a
result, genuinely new knowledge was hardly ever generated. A large proportion of
the survey respondents agreed that the creation of new knowledge was not a “top”
priority (solving practical issues was more important).
Most studies were based on the relevant and reliable data collection / analysis
methods. However, the methodological requirements for the applied research and
studies were not ambitious: since a large proportion of the applied research and
studies did not seek new knowledge and / or did not seek to assess causal
relationships, the use of secondary or simple primary data collection as well as
simple analytical methods were sufficient.
14

Interestingly, the results from the cross tabulations show a tendency that the respondents
better evaluated those studies that they did not prepare / did not contribute to the analysis.

15

The evaluation of conclusions and recommendations provided in the studies
revealed that:
 The applied research and studies sometimes lacked valid conclusions and
recommendations (i.e. too little relevant data were provided to prove
them);
 The recommendations were more relevant than practical, i.e. not all of
them provided a clear and detailed implementation plan. Although a
detailed recommendation implementation plan is not obligatory, it is a
potential factor that could foster their implementation process.
Evaluation of the extent to which the applied research and studies meet the highest
professional standards provided several insights. On the one hand, the coordinators
claimed that the structure of the applied research and studies generally complied
with the basic requirements, was clear and logical. Moreover, most of the studies
were dealing with the practical issues. On the other hand, the meta-analysis results
showed that the overall the quality index was equal to 76 percent of maximum value
(in average, 12.95 points out of 17). As it was expected, the “weakest” aspect was
the criterion of the added value (generation of new knowledge).
The evaluation also revealed that there is a fragmentation and in the area of the
applied research and studies. Only direct project managers / project team was
deeply interested in the overall results and implementation of recommendations.
Usually the produced knowledge is not relevant for other organisations, institutions,
sectors etc.
The majority of the applied research and studies (70 percent) was prepared by the
external experts and researchers. Meanwhile, the respondents who procured such
services had just partially strengthened their analytical capacities to undertake
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similar activities independently from the external experts in the future . It is
possible that insufficient familiarity with the methodology of the research / study
strongly hinders a positive side effect – an active coordinators’ learning process. For
example, the survey results show that approx. 16 percent of the respondents cannot
evaluate the employed methods at all; 15 percent of them have no opinion on the
depth of the analysis (complexity of the questions addressed in the procured applied
research / study).
The research management was rather weak. Only a half of the respondents
organised periodical meetings with the researchers. Moreover, only 53 percent of
them provided comprehensive comments on the necessary improvements. In
addition, 11 percent of the respondents acknowledged that the technical
specifications were not prepared at all, while 22 percent of these specifications had
been revised during the implementation process (after signature of the contract).
Finally, the results of the statistical analysis revealed that:
 The quality depends on how much interest the researchers take in the
preparation of a research / study;
 The quality depends on the researchers’ experience and expertise;
 The size of the budget of the study has a small impact on its quality (i.e. the
size of the budget has some influence on the choice of the data analysis
techniques);
 The method of procurement is partially related to the quality (i.e. studies
selected according to the effectiveness criterion tend to analyse more
complex questions).
15

22 percent of the respondents from a public sector assured that they had strengthened
their analytical capacities to undertake similar activities independently from the external
experts in the future. Interestingly, the percentage was almost twice higher (38 percent) in the
private sector.
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Efficiency of the applied research and studies. To what extent were the budgets
appropriate? First, the size of the budgets does not correlate with the importance of
the study for the organisation / sector. Second, according to the coordinators, the
budgets were quite reasonable: 68 percent of the respondents indicated that a
budget was sufficient, and 10 percents of them claimed that the budget was too
small (the latter respondents usually represented the public sector institutions).
Interestingly, one fifth of the respondents did not have an opinion regarding the
adequacy of the budgets. This indicates a need for the clear guidelines on how to
calculate and assess the budgets of various analysis and studies.
To what extent were the funded studies prepared with the reasonable financial
costs? The answer to this question was based on the assumption that reasonable
competition among providers of the services should ensure efficiency. There are
three important findings in this respect. First, only 41 percent of all research and
studies were procured through an open competition. Second, in 15 percent of the
cases, just one proposal was submitted (all of them were in public sector). Third, 53
percent of all proposals (in an open competition) were assessed according to the
criterion of the lowest price. Since only around 36 percent of all studies were
procured under competitive conditions (i.e. there was an open competition and
more than one proposal was submitted), it is clear that the competition should be
strengthened as a precondition of efficiency in this area.
16

Lastly, the evaluation sought to compare the budgets of similar applied research
and studies. The comparative analysis revealed that the budgets of the medium-scale
analytical works ranged from approx. 5 thousand up to 292.1 thousand Litas; and the
budgets of the large-scale works fluctuated in the interval from 20 thousand to 1.5
million Litas. Hence, the budgets of similar studies were very different. Furthermore,
there is no statistically significant relationship between the budget and the
complexity of the methods, the depth of the analysis and the researchers’
experience. The fact that there is a statistically significant link between the budget
and a size of the study (in terms of the number of pages) as well as its duration,
suggests that the budgets were mostly based on the number of pages and duration
of work. Hence, a considerable number of the studies were not carried out at the
lowest reasonable cost.
Sustainability of the applied research and studies. In order to evaluate the
sustainability and possible impact, evaluators reconstructed the intervention logic. In
most cases, the applied research and studies were an integral part of a larger project.
It was expected that the created knowledge would contribute to the more successful
implementation of the projects, and to a better decision making (which would be
impossible without the knowledge gained through research and studies). As a result,
this should cause changes in organisational behaviour and lead to wider effects as
reflected in the objectives of the funded measures.
The coordinators of the applied research and studies claim that overall the results of
these activities contributed to widening of the knowledge base. However, the
evaluators have reservations regarding the extent to which the knowledge base was
in fact widened or deepened since a large proportion of the projects did not collect
new empirical data, analyse causal relationships, nor provided detailed
recommendations. This is a result of rather un-ambitious goals and standards set for
the applied research and studies.
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In order to compare them, all evaluated analytical works were grouped into three categories
(low, medium and large-scale studies). This grouping was based on five criteria:

A size of the study (according to the number of pages);

The duration of the study (in months);

The complexity of the methods employed;

A depth of the analysis (a number of raised questions and their complexity);

The researchers’ experience.
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Although in the majority of the cases the expected impacts have not yet occurred,
the favourable conditions for the successful implementation of recommendations
exist in the future: the recommendation implementation plans are prepared,
responsible persons / institutions are appointed and the resources are allocated (28
percent of cases); or these processes are planned for the near future (30 percent of
cases).
The effect of knowledge generated by applied research and studies was not as large
as expected. The analytical works had a more solid impact in other areas. For
instance, in the case of a public sector, the results of the studies were most valuable
in the following areas: better skills in management of similar projects (62 percent of
the respondents pointed out this), better understanding of the target groups’ needs
(58 percent of cases), a review of the organisational objective, strategies and
activities (46 percent of cases). In the case of a private sector, the main impact areas
were the following: better understanding of clients’ needs and expectations (62
percent of cases), the acquired knowledge of how to provide new services / produce
new products (62 percent of cases), the improved management of similar projects
(62 percent of cases), and identification of new market niches (54 percent of cases).
Thus, it is clear that just a part of the completed studies have contributed / will
contribute in the future to the objectives of the financed measures.
In terms of the organisational changes, it the results of the funded studies were not
widely used. A more intensive application of the new knowledge for organisational
changes is foreseen in the future. However, in 36 percent of cases, various
organisational changes (structural, processes, management, resources, reallocation
staff duties) were not relevant at all. The results of the funded studies had (or will
have in the near future) a significant impact on the preparation of the legislation, the
development of the different concept papers and strategic documents (particularly
in the public sector institutions).
The evaluation also revealed that the preconditions for more active use of the results
in the future partially exist. So far, the following preconditions were largely satisfied:
the coordinators (from the coordinating organisation) are very interested in the
implementation of the recommendations; the coordinating organisations are stable,
thus, there are no major losses of the “organisational memory”. However, the
following preconditions were not satisfied in the majority of cases: other institutions
/ organisations are not deeply interested in the implementation of the
recommendations; the organisation’s (political) authority doe not “own” the
received results (just approx. 35 percent of them are interested in the
implementation of the recommendations). This clearly indicates a fragmentation in
the area of the applied research and studies, and this is a serious obstacle for the
sustainable use of the results and the creation of timely, widely-applicable, new
knowledge.
Finally, the dissemination of the created knowledge remains quite moderate. Only a
half (53 percent) of the projects organised any dissemination / information events
and 11 percent plan to do this in the future. Of course, in those cases where the
applied research / study was carried out just for the development of a particular
private organisation, dissemination of the results is not binding (as a secret “knowhow” could be revealed then).
Recommendations. First, the research activities of the private enterprises that aim at
generation of new knowledge that is applicable only to that specific company should
be funded through “research vouchers” scheme. Intensity of the EU support should
be quite low (no more than 50 percent) and could reach up to 25 thousand Litas per
one research / study. The remainder of the budget should be covered by the private
organisation from its own funds. It is expected that such a system would foster the
beneficiaries to raise higher quality standards. In order to avoid unnecessary
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administrative burdens and additional costs in the private sector, the application
form should be very simple, and financing should be based on the principle of
standard costs. “Research vouchers” system could operate similarly to the measures
currently financed from the national budget (“Innovation vouchers”), but the greater
number of private organisations could benefit from this financial support. The main
risk of such a system is that due to the lack of information private organisations could
procure these analytical works from the service providers of low quality. In order to
manage this risk, it is proposed that only certified consulting firms, research institutes
and universities could carry out the applied research and studies.
Second, the research activities of private enterprises that seek new knowledge that is
relevant for a large number of companies or the whole sector should be carried out
by business / organisation associations. The EU structural funds would cover part of
the cost, while the rest would be covered by the respective associations. The
foreseen mandatory financial contribution would foster to procure only highly
relevant and practically applicable research / studies.
The associations should be responsible not only for the planning process, but for the
active dissemination of the results. This would contribute to a lower fragmentation
and possible “overlay” of analytical works carried out in a sector / few sectors (as
sometimes very similar works in terms of their content are sporadically funded). The
generated knowledge would become a public good, and artificial distortions in
competition would be avoided (at present, a financial support is given just for a
fraction of organisations), and the preconditions for sustainable use of the
knowledge would be created.
Third, the public sector should produce annual or bi-annual research and monitoring
plans, publish them and to consult with other institutions, private organisations as
well as with citizens. This should facilitate coordination and reduce the risks of
potential duplications and overlaps. Such a system would be important and
beneficial for the researchers as well because they could plan ahead and strengthen
particular relevant analytical skills then.
Large and complex applied research should be managed by a committee. It should be
drawn from the members of the Lithuanian Science Council (SLC), which should be
responsible for a qualitative side of financed applied research / studies (experts from
SLC would contribute to the preparation of a technical specification, the evaluation
of the proposals etc.) and representatives of public institutions, which should be
responsible for the content of the applied research / studies. The committee should
be actively involved in developing the long-term study / research programmes,
initiating, monitoring and evaluation of the completed analytical works.
In those cases when the analytical works are more of the practical nature the
members of the SLC should not be included in a committee.
Fourth, all applied research activities and studies (planned either in public or private
sector) should also include the following measures:
 Recommended mandatory ex ante control of all research and studies with a
total budget exceeding 350 thousand Litas. The main idea is that at least
one experienced external expert would contribute to the preparation and
development of the technical specifications, would provide the interim
comments and evaluate a quality of the research / study. This measure is
particularly valuable for those organisations that do not have extensive
experience in procuring such analytical works.
 Recommended mandatory ex post control of all research and studies with a
total budget exceeding 350 thousand Litas. Two independent anonymous
experts would review the quality of the final draft reports of the applied
research / studies. If there were serious comments for this report, it could
be returned to the researchers to correct. The payment of the subsidy
should be linked with submission of the said independent reviews.
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Recommended mandatory random ex post control of the research and
studies with a total budget less than 350 thousand Litas. 5 percent of all
appropriate studies should be randomly selected. Two independent
anonymous external experts should evaluate each work.
It is recommended that all coordinators should prepare a brief review of the
completed research / study (up to 2 pages) which would be publicised along
with the final report of the applied research / study on the EU’s support
page (www.esparama.lt). In this review, the coordinator should evaluate the
quality of the carried out work, the relevance, practicality and likelihood of
the implementation of the proposed recommendations. This measure
would require a more active coordinators’ involvement in the management
of the project and utilisation of its results. Submission of the review should
be linked with the final payments.

Fifth, the guidelines for budgets should be prepared. The guidelines should use the
following criteria to assess the scope and complexity of the research / study:
1. The extent to which new knowledge will be generated;
2. The width of research questions;
3. Complexity of the methods applied;
4. Depth of research questions.
Lastly, it is strongly recommended that the majority of the applied research / studies
should be selected according to the criterion of economic efficiency. The smallest
price criterion could be applied only in exceptional cases (for e.g. when the study
summarises already existing knowledge, can be performed according to a standard
template, etc.).
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ĮVADAS
Ši ataskaita buvo parengta vykdant 2011 m. vasario 25 d. pasirašytą sutartį „Dėl
tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų,
kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimo paslaugų pirkimo“ (Nr. 14P-9) tarp
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Užsakovas) ir VšĮ „Viešosios
politikos ir vadybos institutas“ (toliau – Paslaugų teikėjas / VPVI).
Šio vertinimo objektas yra įvairūs tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės (toliau –
17
tyrimai / studijos), finansuotos pagal 25 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programų priemones. Vertinimo tikslas – pagerinti 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant tyrimų ir studijų kokybę, efektyvumą ir
tęstinumą. Vertinimo uždaviniai:
5) įvertinti tyrimų ir studijų kokybę;
6) įvertinti tyrimų ir studijų efektyvumą;
7) įvertinti tyrimų ir studijų tęstinumą;
8) pateikti vertinimo išvadas ir rekomendacijas, pamokas ateičiai, gerosios ir
blogosios praktikos pavyzdžių, pasiūlyti studijų kokybės užtikrinimo ir priežiūros
sistemą.
Galutinę vertinimo ataskaitą sudaro toliau išvardijamos dalys.
1. Vertinimo objektas. Šioje dalyje aptariama, kokiais kriterijais remiantis iš
finansuotų veiklų buvo išskirti tyrimai / studijos, aptariami stebėsenos sistemos
duomenų analizės rezultatai.
2. Vertinimo metodika, kurioje pagrindžiamas tyrimų / studijų parinkimas
metaanalizei, aptariama užsakovų apklausos imtis, trumpai pristatomi naudoti
duomenų analizės metodai ir pateikiami operacionalizuoti vertinimo klausimai.
3. Vertinimo rezultatai. Šioje dalyje atskirai pristatomi tyrimų / studijų kokybės,
efektyvumo ir tęstinumo vertinimo rezultatai, gauti atlikus parinktų tyrimų /
studijų metaanalizę bei užsakovų apklausą.
4. Išvados ir rekomendacijos.
Galutinės vertinimo ataskaitos prieduose pateikiami šie svarbiausi dokumentai:
 kiekybinės tyrimų / studijų užsakovų apklausos klausimynas (1 priedas);
 tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatai (2 priedas);
 metaanalizės metodinis instrumentas (3 priedas);
 tyrimų / studijų metaanalizės rezultatai (4 priedas).

17

Techninėje specifikacijoje buvo išskirtos 24 priemonės, tačiau Finansų ministerijos
prašymu pridėta dar viena papildoma priemonė (VP1-4.2.-VRM-01-V).
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2. VERTINIMO OBJEKTAS
Šio vertinimo objektas yra įvairūs tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės (išskyrus ES
struktūrinės paramos vertinimą), finansuotos pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos veiksmų programų priemones. Pagal vertinamas 25 priemones buvo
siekiama įvairių švietimo, darbo rinkos, ūkio, viešojo administravimo ir aplinkosaugos
politikos tikslų (2 lentelė). Naujų mokslinių žinių kūrimas nebuvo pagrindinis šių
18
priemonių tikslas – dažniausiai studijos ir panašūs analitiniai darbai buvo finansuoti
kaip papildomos ar pagalbinės projekto veiklos, skirtos priemonės politiniams
tikslams įgyvendinti.

2.1. Finansuotos veiklos
Vertinamų priemonių lėšomis buvo finansuota daug veiklų. Daugiausia išteklių skirta
mokymams, strateginiams planams rengti, konsultacijoms, įvairioms vadybos,
valdymo ir informacinių technologijų sistemoms diegti, veiklos modeliams ir
metodikoms parengti, galimybių studijoms, teisės aktų analizei ir kt. Kurios iš šių
veiklų apima tyrimų ir studijų rengimą? Šiame vertinime taikomas toks tyrimų ir
studijų apibrėžimas: tyrimai ir studijos yra sisteminga veikla, kurios tikslas ir
galutinis rezultatas – kodifikuotų naujų žinių kūrimas. Atitinkamai tyrimus ir studijas
nuo kitų veiklų skiria trys kriterijai, apibūdinti toliau (1 lentelė).
1 lentelė. Vertinimo objekto apibrėžimo kriterijai.
Kriterijus

Tyrimai ir studijos

Naujos žinios

Atliktame darbe yra apčiuopiamas naujumo
elementas ir mokslinio, technologinio ar kitokio
neapibrėžtumo sprendimas, t. y. pateikiama
informacija ar sprendimai, kurie asmeniui, gerai
susipažinusiam
su
visiems
prieinamomis
pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, nėra
19
akivaizdūs ir lengvai matomi .
Tyrimų ir studijų metu nuosekliai ir pagal
pripažintas metodikas renkami ir analizuojami
duomenys, siekiant atsakyti į iš anksto užduotus
klausimus.

Sistemingas
veiklos
pobūdis

Žinių
kodifikavimas

Sukauptų žinių perteikimas raštu, remiantis
pripažintais tos srities standartais.

Kitos susijusios veiklos
Jau egzistuojančių žinių pritaikymas ar
perteikimas (pvz., mokymai, įvairių veiklos
valdymo metodikų diegimas ir pan.).

Duomenų rinkimas ir analizė nesiremiant aiškiu
planu, struktūra ar metodikomis ir / arba
nesiekiant atsakyti į specifinius klausimus (pvz.,
apžvalgos, SSGG analizė rengiant strateginį planą,
mokymasis ir kt.).
Žinių kaupimas nesiekiant jų sistemingai aprašyti
ir perteikti.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atitinkamai vertinimo metu dėmesys bus sutelkiamas ties šiais analitiniais darbais,
atitinkančiais anksčiau aptartus kriterijus:
 Tyrimai ir studijos;
 Poreikių analizės ir prognozės;
 Galimybių studijos;
 Teisės aktų ir kitokios analizės;
 Vertinimai (išskyrus ES struktūrinės paramos vertinimą);
 Koncepcijos;
 Veiklos metodikos / vadovai / gairės;
 Sociologinės apklausos ir viešosios nuomonės tyrimai.
Vertinime nebus nagrinėjamos šios veiklos kriterijų neatitinkančios veiklos:
18

Pažymėtina, kad priemonės VP2-1.3-ŪM-01-K „Idėja LT“ atveju labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir
sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką, atlikimas buvo vienintelė finansuota veikla.
19
Frascati vadovas. Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentines plėtros statistiniams
tyrimams. Vilnius: 2007, p. 40.
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Mokymai, konferencijos ir konsultacijos – vykdant šias veiklas siekiama
perduoti, o ne kurti žinias;
Įvairių strateginių planų rengimas – vykdant šias veiklas apibendrinamos
organizacijų turimos žinios, tačiau sistemingai nekuriamos naujos žinios;
Valdymo / veiklos ir stebėsenos sistemų diegimas – šie produktai skirti
organizacijų, veiklos ar informacijos srautams valdyti. Jais siekiama
susisteminti, valdyti ir perteikti jau egzistuojančią informaciją ir žinias, o ne
sukurti naujas;
Informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas / plėtojimas – šiomis
sistemomis siekiama veiksmingiau valdyti turimą informaciją ir žinias, o ne
kurti naujas.

Išsamus pagal 25 priemones finansuotų veiklų sąrašas pateikiamas 2 lentelėje. Joje
nurodoma, kurios finansuotos veiklos patenka į šio vertinimo objektą.

23

2 lentelė. Finansuotų vertintinų ir nevertintinų veiklų klasifikacija (pagal 25 priemones).
Nr.

Priemonė

Tikslas

Vertintinos veiklos

1.

VP1-1.1SADM-01-K

Tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir
gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės
reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

 Sektoriniai tyrimai / studijos, nustatantys sektoriaus
įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

2.

VP1-1.1SADM-04-K

 Studijos ir tyrimai, kurių reikia įvairiai priemonės remiamai
veiklai įgyvendinti.

3.

VP1-1.1SADM-06-K
VP1-1.2SADM-01-V

Sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems
asmenims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir
darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.
Kelti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją,
žinių ir gebėjimų lygį.
Siekti suderinti darbo pasiūlą ir paklausą – skatinti bedarbius ir
ekonomiškai neaktyvius asmenis įsitraukti ar sugrįžti į darbo rinką,
didinti bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją, užimtumo
gebėjimus ir galimybes įsidarbinti, stiprinti už šios politikos
įgyvendinimą atsakingos institucijos – Lietuvos darbo biržos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – administracinius
gebėjimus, didinti jos teikiamų paslaugų veiksmingumą, remti
socialines įmones.
Sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką –
sukurti efektyvią neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą.

Nevertintinos veiklos

4.

 Tyrimai / studijos, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos
sričių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius.
 Darbo rinkos poreikių analizė ir vertinimas.
 Vykdomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
efektyvumo vertinimas.
 Kvalifikacijų poreikio prognozės.

 Mokymai.

 Profesinių gebėjimų vertinimas.
 Gebėjimų vertinimo metodikos kūrimas.
 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų ir
standartų kūrimas.
 Studijos ir tyrimai, kurių reikia numatytoms priemonėms
kurti ir įgyvendinti.

 Paslaugų kokybės vertinimo sistemos kūrimas.
 Jau egzistuojančios poreikių nustatymo sistemos tobulinimas.

 Mokymai.

5.

VP1-1.2SADM-02-V

6.

VP1-1.3SADM-01-K

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

7.

VP1-1.3SADM-02-K

Padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

8.

VP1-2.1ŠMM-04-K

Didinti studijų sistemos prieinamumą ir efektyvumą.

 Veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis
įsitraukti į darbo rinką, kūrimas.
 Socialinio darbo su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančiais asmenimis (šeimomis) metodikų parengimas.
 Valdymo tobulinimo koncepcijų parengimas.

9.

VP1-2.2ŠMM-02-V

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

 Mokyklų naujų bendradarbiavimo modelių kūrimas,
išbandymas, diegimas.

10.

VP1-3.1ŠMM-05-K

Stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijas, mokslo ir studijų
įstaigų asociacijas arba kitas organizacijas, kurių uždaviniai skirti
bendriems mokslo, studijų bei ūkiniams ar socialiniams uždaviniams
spręsti.

 Galimybių studijos (tyrimai).
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 Šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas
įmonėse.
 Individualių kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymas.
 Mokymai.
 Veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių ir leidžiančių
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kūrimas.

 Naujų paslaugų, programų, metodų rengimas ir diegimas.
 Mokymai.

 Prevencijos ir lyčių lygybės skatinimo priemonių kūrimas.

 Studijų sistemos kokybės vadybos sistemų kūrimas.
 Aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sąrangos tobulinimas.
 Neformaliuoju būdu įgytų kvalifikacijų formalizavimo sistemos
parengimas.
 Strategijų rengimas.
 Mokymai.
 Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos
plėtojimas.
 Ugdymo turinio naujovių įgyvendinimo sklaidos modelio
parengimas.
 Mokymai.
 Konsultacijos.
 Viešojo pobūdžio informacinių portalų ir duomenų bazių ar jų

Nr.

Priemonė

Tikslas

Vertintinos veiklos
Nevertintinos veiklos
turinio informacinis palaikymas.

Vykdyti mokslo ir studijų būklės mokslinius tyrimus: atlikti mokslo ir
studijų strateginių planų įgyvendinimo analizę; prognozuoti
planuojamų strateginių sprendimų pasekmes ir finansinį
veiksmingumą; teoriškai ir empiriškai pagrįsti mokslo ir studijų
kokybės vertinimo rodiklius ir jų sistemą; vadovaujantis tyrimų
duomenimis vertinti mokslo ir studijų sistemos žmogiškųjų išteklių
būklę ir raidą.
Tobulinti valstybės tarnybos sistemą atsižvelgiant į kintančius
visuomenės poreikius, sprendžiant praktinio įgyvendinimo
problemas.

 Galimybių studijos, susijusios su mokslo ir studijų sistemos
žmogiškaisiais ištekliais arba institucijų pertvarka, tinklo
optimizavimu.
 Nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo ir studijų būklės
moksliniai tyrimai.

11.

VP1-3.1ŠMM-08-V

12.

VP1-4.1VRM-01-V

13.

VP1-4.1VRM-06-V

14.

VP1-4.1VRM-07-V

15.

VP1-4.2VRM-02-R

Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą gerinti regioninės
plėtros planavimą.

16.

VP1-4.2VRM-03-V

Tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo
administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

 Studijos, tyrimai.
 Viešojo administravimo subjektų veiklos analizės atlikimas.
 Metodikų, vadovų, kurių reikia priemonės veiklai vykdyti,
rengimas.

17.

VP1-4.2VRM-05-V

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

 Galimybių studijos siekiant įvertinti Lietuvos narystės ES
poveikį socialiniais, ekonominiais, teisiniais ir (ar) viešojo
administravimo aspektais.
 Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ekspertų tyrimai
siekiant svariau pagrįsti Lietuvos pozicijas dėl ES iniciatyvų
ir teisės aktų pasiūlymų, sprendžiant priimtų ES teisės aktų
įgyvendinimo problemas.
 Koncepcijų, susijusių su ES reikalų koordinavimo ir Lietuvos
narystės poveikio vertinimo sistemomis ar atskirais jų
segmentais, rengimas.
 Pokyčio poveikio vertinimas.
 Sociologinės apklausos ir viešosios nuomonės tyrimai.

Skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę sudarant
atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas ir
plečiant valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų žinias, gebėjimus ir
įgūdžius šioje srityje.
Plėtoti integruotą jaunimo politiką nacionaliniu, vietiniu ir
tarptautiniu lygmeniu užtikrinant tarpžinybinio ir tarpsektorinio
bendradarbiavimo plėtrą.
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 Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių valstybės tarnybų
tyrimai, teisės aktų analizių ir rekomendacijų, kaip juos
tobulinti, rengimas.
 Metodinės medžiagos rengimas.
 Žmogiškųjų išteklių valdymo plėtros koncepcijų rengimas.
 Pokyčių poveikio vertinimas.
 Viešosios nuomonės tyrimai.
 Veiklos vadovų / gairių, rekomendacijų, kitų dokumentų,
susijusių su viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
proceso tobulinimu ir vystymu, rengimas.
 Studijos ir tyrimai, reikalingi priemonės veikloms vykdyti.
 Teisės aktų projektų, analizių ir rekomendacijų rengimas.
 Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo
sistemos rengimas.
 Sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai
tobulinti, rengimas.

 Strategijų, planų rengimas.
 Informacinės sistemos modernizavimas.
 Mokymai / konferencijos.

 Mokymai.
 Konsultavimas.
 Padalinių steigimas.
 Metodinės ir informacinės medžiagos rengimas.
 Mokymai.

 Savivaldybių (ilgalaikių / trumpalaikių) strateginių plėtros planų
rengimas.
 Regionų plėtros planų rengimas.
 Veiklos valdymo modelių diegimas.
 Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas.
 Konsultacijos.
 Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos diegimas.
 Viešojo administravimo subjektų, jų veiklos stebėsenos ir veiklos
valdymo modelių sukūrimas.
 Strategijų, susijusių su ES reikalų koordinavimo ir Lietuvos
narystės poveikio vertinimo sistemomis ar atskirais jų
segmentais, rengimas.
 Metodinės medžiagos rengimas.
 LINESIS (Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės
sistemos) modernizavimas ir plėtra.
 Mokymai.

Nr.

Priemonė

Tikslas

Vertintinos veiklos
Nevertintinos veiklos

18.

VP1-4.3VRM-02-V

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

19.

VP2-1.3ŪM-01-K

Padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP veiklos
projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.

20.

VP2-1.4ŪM-01-K

21.

VP2-2.2ŪM-01-K

22.

VP2-3.1IVPK-09-V

Skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių
bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį
konkurencingumą.
Didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su
verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą
šalies įmonėms.
Informuoti visuomenę ir verslo įmones apie skaitmeninės televizijos,
veikiančios naudojant skirtingas technologijas, savybes, teikiamas
galimybes ir diegimo procesą Lietuvoje.

23.

VP3-1.4AM-03-V
VP3-1.4AM-08-V

24.

25.

VP1-4.2.VRM-01-V

Inventorizuoti galinčias būti užterštas teritorijas ir nustatyti jų
užterštumo, pavojingumo aplinkai ir žmonių sveikatai laipsnį.
Sukurti ir plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą, kuri
užtikrintų veiksmingą visuomenės informavimą apie aplinkos būklę
ir kitus su aplinka susijusius klausimus, formuoti aplinkos apsaugos ir
darnaus vystymosi politiką, sudarant palankias sąlygas visuomenei
dalyvauti sprendimų priėmimo procese.
Sudaryti sąlygas nuolat didinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos
efektyvumą – tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą.
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 Teisės aktų analizių ir rekomendacijų, kaip juos tobulinti,
rengimas.
 Galimybių studijų rengimas.
 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo
ekstremalių sveikatai situacijų atvejais teisinės bazės
analizė.
 Savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros
analizė.
 Visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymui gerinti
skirti tyrimai, analizės.
 Koncepcijų ir teisės aktų projektų rengimas.
 Galimų darbo rinkos sistemos valdymo modelių
parengimas.
 Visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymui gerinti
skirtų metodikų rengimas.
 Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių planuojamų MTTP
projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai
pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių
investicijų nesėkmės riziką, atlikimas.
 Tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimas.
 Įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui
ir užsienio rinkų plėtrai reikalingų galimybių studijų
parengimas.
 Tyrimų, skirtų gyventojų ir verslo įmonių informuotumui
apie skaitmeninę televiziją įvertinti, atlikimas.

 Ekogeologinių tyrimų vykdymas.
 Užterštų teritorijų pavojingumo vertinimas.
 Tyrimų, studijų ir kitos dokumentacijos šio skirsnio
ketvirtojoje pastraipoje nurodytoms veikloms (t. y.
visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnųjį
vystymąsi priemonių įgyvendinimas) rengimas.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų
atliekamų funkcijų ir programų analizė ir metodikos(-ų)
rengimas.
 Sprendimų projektų poveikio vertinimo proceso
tobulinimas.
 Bandomųjų projektų vykdymas įgyvendinant veiklos

 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir
įgyvendinimas.
 Visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymui gerinti
stebėsenos sistemos parengimas.
 Informacinės sistemos kūrimas.
 Mokymai.
 Konkursinio programinio finansavimo modelio parengimas ir
įgyvendinimas.
 Paslaugų teikimo modelio parengimas.

 Klasterio rinkodaros organizavimas.
 Mokymai.
 Konferencijų organizavimas.

 Informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas.
 Elektroninių sprendimų, skirtų informacijai apie skaitmeninės
televizijos savybes ir diegimo procesą Lietuvoje skleisti, kūrimas.
 Programos, nustatančios informavimo apie skaitmeninę televiziją
ir jos viešinimo principus, tikslus, uždavinius ir jos įgyvendinimo
priemones, rengimas.
 Galinčių būti užterštų teritorijų inventorizavimas.

 Strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.
 Informacinės sistemos (posistemės) ir (ar) duomenų bazės, kurių
reikia strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai
atlikti, sukūrimas.
 Atitinkamų mokymo programų rengimas, valstybės institucijų ir

Nr.

Priemonė

Tikslas

Vertintinos veiklos
Nevertintinos veiklos
valdymo tobulinimo priemones.

Šaltinis: sudaryta autorių.
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įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia
naujoms veiklos valdymo tobulinimo priemonėms įgyvendinti.

2.2. Ar vertinimo objektas apima mokslinius tyrimus?

Frascati MTEP veiklos klasifikacija
Fundamentiniai moksliniai tyrimai yra eksperimentiniai ir (arba) teoriniai
darbai, atliekami reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.
Taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs eksperimentiniai ir (arba)
teoriniai darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti
arba uždaviniams spręsti.
Eksperimentinė plėtra (taikomoji mokslinė veikla) yra mokslinių tyrimų ir
praktinės patirties sukauptu pažinimu pagrįsti sistemingi darbai, kurių tikslas –
kurti naujas medžiagas, produktus ar įrenginius, diegti naujus procesus,
sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ir įdiegtus.

Ar vertinamus tyrimus / studijas galima apibūdinti kaip mokslinių tyrimų ir
20
eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus, kaip tai apibrėžta „Frascati vadove“ ir Mokslo
21
ir studijų įstatyme ? Palyginimas pagal „Frascati vadove“ pateiktus kriterijus rodo, kad
griežtąja prasme tarp vertinamų tyrimų ir studijų nėra fundamentaliųjų, eksperimentinių
ar taikomųjų mokslo darbų. Vietoje to, vertinamus analitinius darbus galima apibūdinti
kaip politikos analizės (angl. analysis for policy) tyrimus ar kvazityrimus.
3 lentelė. Kriterijai, padedantys atskirti mokslinius tyrimus nuo kitų panašių veiklų.
Nr.

Kriterijai

MTEP darbai

1.

Kokie projekto tikslai?

Naujų žinių kūrimas

2.
2.1.

Kas šiame projekte nauja ar pažangu?
Ar vykdant projektą ieškoma anksčiau neatrastų
reiškinių, struktūrų ar santykių?

Taip

2.2.

Ar šiame projekte naujai pritaikoma žinios ir
metodai?
Ar didelė tikimybė, kad šio projekto metu įgytomis
naujomis žiniomis ir supratimu susidomės daugiau
nei viena organizacija?
Ar galima tikėtis, kad rezultatus bus galima
patentuoti?
Koks personalas dirba projekte?
Kokie metodai bus taikomi?

2.3.

2.4.
3.
4.

Vertinami tyrimai ir
studijos
Naujų žinių kūrimas
siekiant spręsti praktines
politikos problemas arba
sėkmingiau įgyvendinti
projektus

Taip

Taip, bet tik tiek, kiek tai
aktualu sprendžiant
kylančias praktines
problemas.
Gali būti taikomi, bet
nebūtinai
Maža tikimybė

Taip

Maža tikimybė

Mokslininkai ir tyrėjai
Nauji metodai arba
pripažinti fundamentinių ir
taikomųjų tyrimų metodai

Įvairus personalas
Metodai pasirenkami
instrumentiškai,
atsižvelgiant į projekto

Taip

20

„Frascati vadovas. Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentines plėtros statistiniams
tyrimams“. Vilnius: 2007, p. 40.
21
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, Nr. XI-242, 2009 m. balandžio 30 d., 4 straipsnis.
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Nr.

Kriterijai

MTEP darbai

5.

Kiek bendri gali būti projekto metu gauti
duomenys ir rezultatai?

Duomenis ir rezultatus
galima generalizuoti, jie
pritaikomi ir aktualūs
daugiau nei vienoje
situacijų.

Vertinami tyrimai ir
studijos
tikslus
Duomenys ir rezultatai
dažniausiai aktualūs tik
konkrečiai organizacijai ar
jų grupei.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis: „Frascati vadovas. Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir
eksperimentines plėtros statistiniams tyrimams“. Vilnius: 2007, p. 40.

2.3. Finansuotų tyrimų ir studijų savybės
Tyrimai ir studijos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaip viena iš projekto veiklų
gali būti finansuojami pagal 25 skirtingas priemones (2 lentelė). Tiesa, penkios iš jų yra
22
neaktualios , nes iki šiol įgyvendinant šių SADM, ŠMM, ŪM ir AM priemonių projektus
vertinimui aktualios veiklos nebuvo vykdomos ir finansuojamos. Pagal likusias 20
priemonių iš viso finansuoti 924 tyrimai ir studijos, o kiekvienoje priemonėje jų yra nuo 1
iki 523 (4 lentelė).
4 lentelė. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal priemones.
Priemonė

Atvejų skaičius*

VP1-1.1.-SADM-01-K
VP1-1.1.-SADM-04-K
VP1-1.1.-SADM-06-K
VP1-1.2.-SADM-02-V
VP1-1.3.-SADM-02-K
VP1-2.1.-ŠMM-04-K
VP1-2.2.-ŠMM-02-V
VP1-3.1.-ŠMM-05-K
VP1-4.1.-VRM-01-V
VP1-4.1.-VRM-06-V
VP1-4.1.-VRM-07-V
VP1-4.2.-VRM-01-V
VP1-4.2.-VRM-02-R
VP1-4.2.-VRM-03-V
VP1-4.2.-VRM-05-V
VP1-4.3.-VRM-02-V
VP2-1.3.-ŪM-01-K
VP2-1.4.-ŪM-01-K
VP2-3.1.-IVPK-09-V
VP3-1.4.-AM-03-V

7
12
8
1
63
39
14
23
12
1
15
7
38
83
31
37
523
5
1
4

Tyrimų ir studijų rengimui
numatytas biudžetas (Lt)*
244 860
257 257
257 505
708 000
3 220 797
6 482 945
3 964 016
1 862 758
3 830 290
271 570
3 365 675
2 765 958
3 647 584
12 537 370
4 592 301
12 867 368
24 913 048
3 508 259
94 800
2 825 339

Vidutinė kaina (Lt)
34 980
21 438
32 188
708 000
51 123
166 229
283 144
80 989
319 190
271 570
224 378
395 136
95 989
151 052
148 138
347 766
47 634
701 651
94 800
706 334

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.
Pastaba: Atliekant skaičiavimus kiekviena atskiro priemonės projekto veikla, kurios rezultatas buvo „ataskaita“,
buvo traktuojama kaip „atvejis“. Individualiai išnagrinėti, ar vykdant projektą visų veiklų rezultatas buvo kelios
atskiros ar viena bendra ataskaita, vertintojai neturėjo galimybių. Atitinkamai tyrimų ir studijų rengimui
numatytas biudžetas buvo apskaičiuotas sudedant kiekvienos veiklos, kurios rezultatas – ataskaita,
įgyvendinimui numatytas skirti lėšas.

Bendras projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo tyrimo / studijos rengimas, biudžetas
siekia 968 mln. Lt, iš jų apie 812 mln. Lt sudarė ES parama. Studijų finansavimo dalis –
92 mln. Lt (11,3 proc. nuo ES paramos lėšų). Šios lėšos skirtos parengti daugiau nei 900
22

Vertinimui neaktualios priemonės: VP1-1.2-SADM-01-V, VP1-1.3-SADM-01-K, VP1-3.1-ŠMM-08-V, VP2-2.2-ŪM01-K, VP3-1.4-AM-08-V.
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tyrimų / studijų. Vidutinė vieno tyrimo / studijos kaina siekia 99,7 tūkst. Lt, tačiau
faktiškai ji svyruoja nuo 950 Lt iki 2,7 mln. Lt. Be to, nors tyrimai / studijos, kurių vertė
yra didesnė nei 300 tūkst. Lt, sudaro tik apie 5,6 proc. visų nustatytų atvejų (52 iš 924),
didelės jų įgyvendinimo sąnaudos lemia, jog „liūto dalis“ (42 proc.) minėtų 92 mln. Lt
skiriama šiai nedidelei projektų grupei. Tačiau absoliučią daugumą sudaro tyrimai ir
studijos, kurių vertė nesiekia 100 tūkst. Lt (1 paveikslas).
1 paveikslas. Tyrimų / studijų pasiskirstymas (proc.) pagal kainą.
5.6%

18.7%

35.5%

40.2%

Kainų intervalai
Iki 30 000 Lt
30 000–100 000 Lt
100 000–300 000 Lt
Daugiau kaip 300 000 Lt

Iki 30 000 Lt
30 000–100 000 Lt

Atvejų skaičius
328
371
173
52

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.

Pažymėtina, kad tyrimo / studijos atlikimo kaina labai priklauso nuo užsakovo tipo.
Privačiojo sektoriaus organizacija, vykdydama projektus, vidutiniškai tyrimų atlikimui ir
studijų rengimui skiria apie 53 tūkst. Lt, o centrinės valdžios institucijoms bei įstaigoms
tam prireikia keturis kartus daugiau lėšų. Kita vertus, galima daryti prielaidą, kad privačių
organizacijų ar įvairių asociacijų rengiamų tyrimų / studijų objektas paprastai būna
siauresnis, apsiribojantis konkretaus sektoriaus ar rinkos poreikių analize. Be to, skiriant
paramą privačiojo sektoriaus organizacijoms yra valstybės pagalbos taisyklių apribojimų,
nustatytas maksimalaus finansavimo dydis. Pavyzdžiui, teikiant pagalbą mokslinių tyrimų
ir technologijų plėtros projektams bandomajai taikomajai veiklai, numatyta, kad
paramos lėšos gali sudaryti iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų mažosioms įmonėms ir
50 proc. vidutinėms įmonėms. Pagalba gali būti teikiama ir techninių galimybių
studijoms, atliekamoms rengiantis pramoninių tyrimų veiklai ar bandomajai taikomajai
veiklai. Tokiu atveju pagalba mikroįmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau –
MVĮ) gali sudaryti 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų studijoms, kurios atliekamos
rengiantis pramoninių tyrimų veiklai, ir 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų studijoms,
23
kurios atliekamos rengiantis bandomajai taikomajai veiklai .

23

Bendrijos valstybės pagalbos MVĮ taisyklių vadovas, į kurį įtrauktos laikinosios valstybės pagalbos priemonės
siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinėmis finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis. 2009 m.
vasario 25 d. Prieiga internete
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_lt.pdf>.
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2 paveikslas. Ryšys tarp tyrimų / studijų kainos ir projektų vykdytojo tipo.

Labdaros paramos fondas
Asociacija
Privati organizacija
Savivaldybės institucija ar įstaiga
Centrinės valdžios institucija ar įstaiga
0

Vidutinė kaina, Lt

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Centrinės
valdžios
institucija ar
įstaiga

Savivaldybės
institucija ar
įstaiga

Privati
organizacija

Asociacija

Labdaros
paramos fondas

217,142

121,506

53,037

92,565

28,365

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.

Nors galimybėmis gauti ES paramą vykdant tyrimus ir rengiant studijas aktyviai
naudojasi tiek privatusis, tiek viešasis sektorius (5 lentelė), privatusis sektorius šia
galimybe gali naudotis tik pagal ŪM priemonę „Idėja LT“ (VP2-1.3.-ŪM-01-K), pagal kurią
finansuojamas galimybių studijų rengimas ir skatinamas pasirengimas priemonės
„Intelektas LT“ įgyvendinimui.
5 lentelė. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal projektų vykdytojų tipus.
Vykdytojo tipas
Centrinės valdžios institucija ar įstaiga
Savivaldybės institucija ar įstaiga
Privati organizacija
Asociacija
Labdaros ir paramos fondas

Atvejų skaičius
223
77
577
39
8

Biudžetas tyrimams (Lt)
48 422 596
9 355 996
30 602 146
3 610 046
226 920

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.

Dažniausiai pasitaikančios tyrimų ir studijų formos – tai galimybių studijos, poreikių
analizės ir prognozės, veiklos metodikos / vadovai / gairės / rekomendacijos (6 lentelė).
6 lentelė. Tyrimų / studijų tipų TOP-10.
Tyrimų ir studijų tipai
Galimybių studijos
Poreikių analizės ir prognozės
Veiklos metodikos / vadovai /
gairės / rekomendacijos
Įvairūs vertinimai, išskyrus ES
struktūrinės paramos vertinimą
Moksliniai tyrimai ir studijos

Atvejų skaičius
349
212
128
103
46

Tyrimų ir studijų tipai
Kiti tyrimai ir studijos
Teisės aktų ir kitokios analizės
Įvairių koncepcijų parengimas
Sociologinės apklausos ir
viešosios nuomonės tyrimai
Mišrūs tyrimai ir studijos

Atvejų skaičius
34
21
17
11
3

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.
Pastaba: nustatant, kokio tipo tyrimas / studija buvo atliekamas įgyvendinant projektą, buvo atsižvelgiama į
SFMIS sistemoje pateikiamus duomenis apie kiekvieno atskiro projekto veiklas ir numatomą jų rezultatą.
Individualiai išnagrinėti, ar vykdant projektą visų veiklų rezultatas buvo kelios atskiros ar viena bendra
ataskaita, vertintojai neturėjo galimybių.

Beje, minėtos tyrimų / studijų formos yra sąlygiškai pigios palyginti su vertinimais,
koncepcijų rengimu, moksliniais tyrimais ir kitokio pobūdžio tyrimais (žr. 3 paveikslą).
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3 paveikslas. Ryšys tarp tyrimo / studijos tipo ir projektų išlaidų tyrimams / studijoms
Sociologinės apklausos ir viešosios nuomonės tyrimai

38,955

Teisės aktų ir kitokios analizės

43,236

Poreikių analizės ir prognozės

67,231

Galimybių studijos

74,792

Veiklos metodikos/vadovai/gairės/rekomendacijos

115,450

Moksliniai tyrimai ir studijos

119,874

Mišrūs tyrimai ir studijos

135,713

Įvairių koncepcijų parengimas

136,628

Vidutinė kaina, Lt

Įvairūs vertinimai, išskyrus ES struktūrinės paramos…

200,468

Kiti tyrimai ir studijos

201,650
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.

Galiausiai verta pažymėti, kad tiek pagal rengiamų tyrimų / studijų skaičių, tiek pagal
tyrimų / studijų rengimui skirtas lėšas vyrauja tokie sektoriai: ūkis / ekonomika /
inovacijos versle, aukštasis mokslas / moksliniai tyrimai ir centrinės valdžios įstaigų
tobulinimas. Maždaug 84 proc. tyrimų ir studijų rengiama šiose srityse, tam panaudojant
72 iš 92 mln. Lt (78 proc.) (7 lentelė).
7 lentelė. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal sektorius.
Sektorius

Atvejų skaičius

Ūkis / ekonomika / inovacijos versle
Aukštasis mokslas / moksliniai tyrimai
Centrinės valdžios įstaigų veiklos tobulinimas
Socialinė apsauga ir integracija
Sveikatos apsauga
Bendrasis ir profesinis mokymas
Krašto apsauga / užsienio reikalai
Aplinkos apsauga
Transportas / susisiekimas
Viešoji tvarka / policija / teismai / prokuratūra

431
188
158
76
40
17
8
4
1
1

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis duomenimis, surinktais iš SFMIS.
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Tyrimų / studijų rengimui
numatytas biudžetas (Lt)
22 521 847
21 953 799
27 377 942
4 458 888
7 501 736
4 016 506
1 505 646
2 825 339
30 000
26 000

3. VERTINIMO METODIKA
Atliekant vertinimą buvo taikomi du pagrindiniai duomenų rinkimo metodai: tyrimų /
studijų užsakovų apklausa ir metaanalizė. Šių metodų derinimas leido užtikrinti aukštesnį
gautų duomenų patikimumą: subjektyvios užsakovų nuomonės, atskleistos per apklausą,
buvo lyginamos su metaanalizės rezultatais.

3.1. Tyrimų / studijų užsakovų apklausos generalinė aibė
Tyrimų / studijų užsakovų apklausos tikslas buvo išsiaiškinti subjektyvią užsakovų
nuomonę apie tyrimų / studijų kokybę, efektyvumą ir tęstinumą (taip pat tęstinumo
prielaidas), o vėliau palyginti šiuos gautus rezultatus su metaanalizės rezultatais.
Tyrimų / studijų užsakovų apklausos generalinė aibė buvo suformuota per du etapus:
 Pirmajame etape pagal SFMIS duomenų bazėje pateiktą informaciją,
nustatyta, kad respondentų generalinė aibė turėtų apimti 471
respondentą. Šis skaičius buvo gautas remiantis prielaida, kad
kiekvienas duomenų bazėje nurodytas tyrimas / studija turėjo atskirą
vykdytoją (koordinatorių).
 Antrajame etape atlikta išsamesnė iš SFMIS duomenų bazės surinktų
duomenų analizė, įvykdyta potencialių respondentų apklausa telefonu.
Buvo nustatytos kelios pagrindinės problemos, dėl jų respondentų
generalinė aibė sumažėjo iki 224 respondentų (8 lentelė). Dažniausiai
pasitaikiusios problemos buvo šios:
o ne visi tyrimai / studijos yra užbaigti, nors formalus projekto
trukmės laikas, nurodytas SFMIS duomenų bazėje, jau pasibaigęs;
o viename projekte atlikta daug tyrimų / studijų, kuriuos koordinavo
tas pats vykdytojas, todėl jam vienam įvertinti visus šiuos darbus
nėra galimybių (laikui imlus darbas);
o pasitaikė projektų, kurie buvo suskaidyti į atskiras dalis pagal
finansuotas veiklas, tačiau, sprendžiant pagal projekto
pavadinimus ir numatytas veiklas, buvo spėjama, kad galutinis šių
veiklų produktas – tai tik vienas tyrimas / studija;
o nustatyta, kad vis dėlto šio vertinimo objektas apima ne visas
išskirtas veiklas (pvz., atsirado tam tikrų pokyčių įgyvendinant
projektą, o SFMIS duomenų bazė nebuvo atitinkamai atnaujinta).
8 lentelė. Respondentų skaičius, išskaidytas pagal tyrimų / studijų vykdytojų tipą.
Nr.

Tyrimų / studijų vykdytojas

Centrinės valdžios institucija / įstaiga arba
savivaldybės institucija / įstaiga
2.
Privati organizacija
3.
Asociacija
4.
Labdaros ir paramos fondas
–
–
Šaltinis: sudaryta autorių.
1.

33

Preliminarus
respondentų
skaičius
119
332
18
2
Iš viso: 471

Galutinis
respondentų
skaičius
92
112
18
2
Iš viso: 224

3. 2. Tyrimų / studijų užsakovų apklausos eiga
Pažymėtina, kad nors galutinė respondentų apklausos generalinė aibė buvo 224, tačiau
pradėjus apklausą ši aibė dar sumažėjo iki 195. Toliau nurodomos aibės sumažėjimo
priežastys.
9 lentelė. Respondentų, apklausos organizavimo proceso metu pašalintų iš generalinės
aibės, skaičius ir pašalinimo priežastis.
Respondentų pašalinimo iš generalinės aibės
priežastis
Projekte numatyti tyrimai / studijos yra nebaigti arba
net nepradėti
Projekte numatytas tyrimas / studija nebuvo ir nebus
atliekamas
Respondento atstovaujama institucija viso projekto
koordinavimą perėmė tik nuo 2010 m. spalio 1 d.
Siųsta apklausos užklausa respondento nepasiekė
–
Šaltinis: sudaryta autorių.

Pašalintų respondentų
skaičius
23
2
1

Likęs
respondentų
skaičius:
195

3
Iš viso: 29

Atliktos apklausos atsakomumas pasiekė 40 proc. Toliau pateikiamos pagrindinės į
apklausą atsakiusių respondentų charakteristikos.
Apklausoje dalyvavusių tyrimų / studijų užsakovų pasiskirstymas pagal tipą. Didžiausią
procentinę dalį nuo visų apklausoje dalyvavusių ir į apklausos klausimus atsakiusių
24
respondentų sudaro privačių organizacijų atstovai (47,4 proc.) ir centrinės valdžios
institucijų ar įstaigų atstovai (34,6 proc.). Tyrimų / studijų užsakovai iš savivaldybės
institucijų ar įstaigų sudaro 14,1 proc., o iš asociacijų – 3,8 proc.
10 lentelė. Apklausoje dalyvavusių tyrimų / studijų užsakovų pasiskirstymas pagal
tipą.
Tyrimų / studijų užsakovas pagal tipą
Dažnis (proc.)
Centrinės valdžios institucijų ar įstaigų
34,62
atstovai
Savivaldybės institucijų ar įstaigų atstovai
14,1
Privačių organizacijų atstovai
47,44
Asociacijų atstovai
3,85
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatais.

Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal sektorius. Apklausoje dalyvavę tyrimų / studijų
užsakovai pateikė informacijos apie tyrimus / studijas, apimančius šešis sektorius:
1) ūkis / ekonomika / inovacijos versle (31,2 proc.); 2) centrinės valdžios įstaigų veiklos
tobulinimas (26 proc.); 3) aukštasis mokslas / moksliniai tyrimai (19,5 proc.); 4) socialinė
apsauga ir integracija (13 proc.); 5) sveikatos apsauga (5,2 proc.); 6) bendrasis ir
profesinis mokymas (5,2 proc.).
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Verta pastebėti, kad apie 67 proc. visų respondentų iš privačiojo sektoriaus sudaro tyrimų /
studijų užsakovai, įgyvendinantys projektus pagal priemonę „Idėja LT“ (priemonės kodas VP2-1.3ŪM-01-K).
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11 lentelė. Apklausoje dalyvavusių tyrimų / studijų užsakovų pasiskirstymas pagal
sektorius.
Tyrimų / studijų užsakovas pagal sektorius
Dažnis (proc.)
Ūkis / ekonomika / inovacijos versle
31,17
Centrinės valdžios įstaigų veiklos tobulinimas
25,97
Aukštasis mokslas / moksliniai tyrimai
19,48
Socialinė apsauga ir integracija
12,99
Sveikatos apsauga
5,19
Bendrasis ir profesinis mokymas
5,19
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatais.

Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal atlikimo trukmę. Pagal apklausos rezultatus atlikti
tyrimą / studiją vidutiniškai trunka apie 5,5 mėnesio. Į apklausos klausimus atsakę
tyrimų / studijų užsakovai koordinavo tyrimus / studijas, kurių atlikimo trukmė svyravo
nuo 1 iki 20 mėn.
4 paveikslas. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal atlikimo trukmę.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal jų biudžeto dydį. Apklausos rezultatai rodo, kad
vidutinis tyrimo / studijos biudžetas yra apie 101 239 Lt (su PVM). Į apklausos klausimus
atsakę respondentai koordinavo tyrimus / studijas, kurių biudžetai svyravo nuo 1000 iki
1 508 635 Lt.
12 lentelė. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal jų biudžeto dydį.
Tyrimų / studijų biudžetų dydžiai
Dažnis (proc.)
Iki 10 tūkst. Lt
5,19
10-50 tūkst. Lt
38,96
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Tyrimų / studijų biudžetų dydžiai
50-150 tūkst. Lt
150-300 tūkst. Lt
Virš 300 tūkst. Lt

Dažnis (proc.)
44,16
9,09
2,6

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatais.

Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal jų užbaigimo laikotarpį. Apklausius tyrimų / studijų
užsakovus, paaiškėjo, kad vidutiniškai tyrimai / studijos buvo užbaigti prieš 10,5
mėnesio. Respondentų nurodytos tyrimų / studijų užbaigimo trukmės svyravo nuo 0 iki
30 mėnesių.
5 paveikslas. Tyrimų / studijų pasiskirstymas pagal užbaigimo laikotarpį.

Šaltinis: sudaryta autorių.

3.3. Tyrimų / studijų metaanalizė
3.3.1. Metaanalizės objektas
Įvadiniame vertinimo etape apsibrėžiant metaanalizės objektą nuspręsta, kad bus
įvertinta bent po vieną tyrimą / studiją, parengtą gavus finansavimą pagal kiekvieną
iš 25 priemonių, tarp kurių finansuojamų veiklų patenka tyrimų / studijų rengimas.
Įvadinėje vertinimo ataskaitoje buvo nurodyta, kad 9 iš minėtų 25 priemonių atkrito
iš karto, nes:
 5 priemonės buvo neaktualios – įgyvendinant šių priemonių projektus
tyrimai / studijos nebuvo rengiami (žr. ataskaitos 2.3 dalį);
 vienas iš priemonės VP1-4.2.-VRM-01-V projektų buvo aktualus šio
vertinimo kontekste, tačiau įgyvendinant šį projektą (rengiant tyrimus /
studijas) dalyvavo ir paslaugų teikėjas. Siekiant vertinimo objektyvumo ir
nešališkumo, šio projekto metu parengtos studijos nebuvo traukiamos į
metaanalizę;
 dar 3 priemonės buvo neaktualios, nes įgyvendinant projektų veiklas iki
2011 m. nebuvo užbaigtas nė vienas tyrimas / studija.
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Rengiant tarpinę vertinimo ataskaitą ir renkant metaanalizei aktualius tyrimus /
25
studijas paaiškėjo, kad dar dvi priemonės , pagal kurias buvo įgyvendinama tik po
vieną projektą, kurio veiklos apėmė tyrimų / studijų rengimą, yra neaktualios, nes
vertinami tyrimai / studijos dar nėra parengti. Tokiu būdu priemonių, tarp kurių
finansuojamų veiklų patenka tyrimų / studijų rengimas, sąrašas sutrumpėjo iki
keturiolikos. 13 lentelėje pateikiamas šių priemonių sąrašas, nurodant konkretaus
projekto kodą ir tyrimo / studijos, patekusios į metaanalizės imtį, pavadinimą.
26
Vertinimui buvo atrinkti brangiausiai kainavę tyrimai / studijos .
13 lentelė. Keturiolika brangiausių aktualių priemonių, tarp kurių finansuojamų veiklų
yra tyrimų / studijų rengimas, tyrimai / studijos, atrinkti į metaanalizės imtį.
Nr.

Priemonė

St-1

VP1-1.1-SADM-01-K

Projekto Nr.
VP1-1.1-SADM-01-K01-572
VP1-1.1-SADM-06-K01-018

St-2

VP1-1.1-SADM-06-K

St-3

VP1-1.3-SADM-02-K

St-4

VP1-2.1-ŠMM-04-K

St-5

VP1-2.2-ŠMM-02-V

St-6

VP1-3.1-ŠMM-05-K

St-7

VP1-4.1-VRM-07-V

St-8

VP1-4.2-VRM-02-R

St-9

VP1-4.2-VRM-05-V

VP1-4.2-VRM-05-V01-004

St-10

VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-02-V01-001

St-11

VP2-1.3-ŪM-01-K

S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-017

St-12

VP2-3.1-IVPK-09-V

VP2-3.1-IVPK-09-V01-001

St-13

VP1-4.1-VRM-01-V

VP1-4.1-VRM-01-V01-001

St-14

VP1-4.2-VRM-03-V

VP1-4.2-VRM-03-V01-068

VP1-1.3-SADM-02-K01-138
VP1-2.1-ŠMM-04-K01-012
VP1-2.2-ŠMM-02-V01-001
VP1-3.1-ŠMM-05-K01-028
VP1-4.1-VRM-07-V01-001
VP1-4.2-VRM-02-R01-010

Tyrimo / studijos pavadinimas
Tyrimas: žmogiškieji ištekliai vežėjų automobiliais įmonėse
Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų konkrečių veiklos sričių
kvalifikacijos kėlimo poreikių sektoriuje ir kvalifikacijos
kėlimo programų dėstymo kokybės gerinimo galimybių
nustatymas ir kvalifikacijos tobulinimo poreikio išvados
Naujai parengtų ugdymo metodikų adaptavimas nuotoliniam
mokymuisi
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo
sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą
BMT mokyklų įsivertinimo kriterijai
Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos
galimybių studija
Patobulinta jaunimo problematikos tyrimų savivaldybėse
metodika
Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas Vilniaus
regione: poreikiai ir galimybės
Pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų
pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe bei prieinamumu
analizė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio
nustatymas, atsižvelgiant į esamus teisės aktus, strateginius
planus ir programas
Modulinio BIoSorberio sukūrimo techninė galimybių studija
Skaitmeninės televizijos pricipus, tikslus, uždavinius ir jos
įgyvendinimo priemones nustatanti informavimo ir viešinimo
programa
Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų
praktikos, rengiant valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymus, analizė
Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės
sistemos (RVIS) plėtros galimybių studija

Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: „St-1, ...St-14“ žymi tyrimo / studijos kodą, kuriuo koduojami
metaanalizei atrinkti atvejai.
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Priemonės VP1-1.3-SADM-04-K ir VP3-1.4-AM-03-V.
Išimtis – projektas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-068. Paaiškėjus, kad projektas, kurio tyrimas /
studija kainavo brangiausiai, nėra užbaigtas, o studija dar neatlikta, vietoje jo į imtį įtrauktas ne
projektas, kurio studija buvo antra pagal brangumą, o projektas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-068,
nes šio projekto metu atlikta studija jau buvo gauta iš ESFA.
26
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Nuo 16 iki 14 sumažėjus tyrimų / studijų, kurie buvo atrinkti pagal anksčiau minėtą
kriterijų, nuo 19 iki 21 padidėjo skaičius tyrimų / studijų, atrinktų vadovaujantis šiais
kriterijais:
 tyrimai / studijos metaanalizei atrinkti iš 5 priemonių, kurioms skirta
daugiausia lėšų ir / arba kuriose buvo finansuota daugiausia tyrimų /
27
studijų ;
 iš šių 5 priemonių tyrimai / studijos metaanalizei atrinkti siekiant
užtikrinti kuo didesnę tyrimų / studijų įvairovę pagal šiuos aspektus:
28
a) institucija, atsakinga už tyrimo / studijos įgyvendinimą ; b) projekto
vykdytojo tipas; c) tyrimo / studijos tipas; d) tyrimų / studijų
pasiskirstymas pagal sektorius.
Tyrimų / studijų, atrinktų metaanalizei pagal šiuos kriterijus, sąrašas (14 lentelė) buvo
pakoreguotas ne tik dėl to, kad sumažėjo aktualių priemonių skaičius, bet ir dėl
problemų gaunant dalį įvadiniame etape atrinktų tyrimų / studijų.
14 lentelė. Kitos studijos, atrinktos į metaanalizės imtį.
Nr.

Priemonė

St-15

VP1-1.3-SADM-02-K

St-16

VP1-2.1-ŠMM-04-K

St-17

VP1-2.1-ŠMM-04-K

St-18

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-19

VP1-4.3-VRM-02-V

St-20

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-21

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-22

VP1-1.3-SADM-02-K

St-23

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-24

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-25

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-26

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-27

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-28

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-29

VP1-4.2-VRM-03-V

St-30

VP2-1.3-ŪM-01-K

Projekto Nr.
VP1-1.3-SADM-02-K01-019
VP1-2.1-ŠMM-04-K01-005
VP1-2.1-ŠMM-04-K01-002
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-058
VP1-4.3-VRM-02-V01-003
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-063
VP2-1.3-ŪM-01-K-01080
VP1-1.3-SADM-02-K01-137
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-082
S-VP2-1.3-ŪM-01-K02-033
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-046
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-027
S-VP2-1.3-ŪM-01-K02-056
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-133
VP1-4.2-VRM-03-V01-022
S-VP2-1.3-ŪM-01-K01-092

Tyrimo studijos pavadinimas
Veiklos modelių darbui su judesio ir padėties, protinę bei
regėjimo negalią turinčiais jaunuoliais kūrimo gairės
Kauno ir Vilniaus kolegijų strateginių plėtros galimybių
analizė
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Klaipėdos
valstybinė kolegija: valdymo tobulinimo koncepcija
Įmonės visos elektroninės informacijos valdymo sprendimo
parengimo TGS
Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo
srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų
procesą, analizė
Kompleksinių atsinaujinančios energijos tiekimo sistemų
smulkiems vartotojams galimybių studija
Automatinio atsiskaitymo terminaluose teisinių aspektų
įvertinimas
Mokymo modulių perteikimo rezultatyvumas
Galimybių studija: matematinių ir vadybos modelių
pritaikymas atsargų valdyme didmenininkų versle
Rytų ir Centrinės Europos mažmeninės prekybos ir
bankininkystės verslo valdymo sprendimų rinkos analizė
Techninė funkcinių gėrimų su aminorūgštimis kūrimo
galimybių studija
Techninė galimybių studija „Žolinių ir natūralios kilmės
vaistinių preparatų kūrimas ir komercializavimas“
Saulės ir vėjo energija maitinamo gatvės šviestuvo sukūrimo
techninė galimybių studija
Perspektyviausių užsakomųjų paslaugų žmogiškųjų išteklių
valdymo srityje vertinimas ir potencialių klientų segmentų
išskyrimas
Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklos procesų
analizė
Studija „Naujo tipo biokuro elementai“
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Priemonės VP1-4.2.-VRM-03-V, VP1-4.3.-VRM-02-V, VP2-1.3.-ŪM-01-K, VP1-2.1.-ŠMM-04-K,
VP1-1.3.-SADM-02-K.
28
Administruojanti tarpinė institucija.
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Nr.

Priemonė

St-31

VP1-4.2-VRM-02-R

St-32

VP1-1.3-SADM-02-K

St-33

VP2-1.3-ŪM-01-K

St-34

VP1-4.2-VRM-02-R

St-35

VP1-4.2-VRM-02-R

Projekto Nr.
VP1-4.2-VRM-02-R01-010
VP1-1.3-SADM-02-K02-017
VP2-1.3-ŪM-01-K-01010
VP1-4.2-VRM-02-R21-006
VP1-4.2-VRM-02-R21-007

Tyrimo studijos pavadinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas Vilniaus
regione: poreikiai ir galimybės
Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“: socialinio darbo
metodika
Techninės galimybių studijos, skirtos kokybiškai naujo
mikrolustinio lazerio sukūrimui, parengimas
Kauno rajono komunalinio ūkio paslaugų plėtros galimybių
studija
Studija „Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų
analizė ir jų valdymo įvertinimas“

Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: „St-15, ...St-35“ žymi tyrimo / studijos kodą, kuriuo koduojami
metaanalizei atrinkti atvejai.

Priežastys, kodėl buvo pakoreguotas pirminis metaanalizės imties variantas:

Dalis numatytų tyrimų / studijų dar nebuvo atlikta. Dėl šios priežasties
suplanuotus vertinti tyrimus / studijas teko kitais tyrimais / studijomis.

Pasitaikė atvejų, kada tyrimai / studijos apskritai nebuvo atlikti (pvz., buvo
nurodyta, kad studija neatlikta institucijos vadovų sprendimu). Dėl šios
priežasties suplanuotus vertinti tyrimus / studijas taip pat teko pakeisti kitais
tyrimais / studijomis.
Pasikeitimai:
 Paaiškėjus, kad neužbaigti projektai VP1-1.1-SADM-04-K-01-047 ir VP3-1.4AM-03-V-01-001, o pagal šias priemones daugiau nesama projektų, kuriuos
įgyvendinant būtų rengiami tyrimai / studijos, atsitiktiniu būdu pasirinkti šie
projektai: VP1-4.2-VRM-02-R-21-006 ir VP1-4.2-VRM-02-R-21-007.
 Pastebėjus, kad į imtį įtrauktas vienas iš vertintojo vykdytų projektų (VP1-4.2VRM-01-V-01-001), jis buvo pakeistas kitu (VP1-4.2-VRM-03-V-01-068).
 Dar trimis atvejais negavus studijų iš ESFA arba CPVA (studijos dar
neparengtos), jos buvo pakeistos studijomis, kurių atlikimas buvo finansuotos
pagal tą pačią priemonę:
o VP1-4.1-VRM-01-V-01-002 pakeistas į VP1-4.1-VRM-01-V-01-001;
o VP1-1.3-SADM-02-K-02-009 pakeistas į VP1-1.3-SADM-02-K-02-017;
o VP2-1.3-ŪM-01-K-02-109 pakeistas į S-VP2-1.3-ŪM-01-K-01-010.
Šaltinis: sudaryta autorių.
3.3.2. Metaanalizės objekto charakteristikos
Toliau pateikiama atnaujinta informacija, kokiomis charakteristikomis pasižymi
29
metaanalizei atrinkti tyrimai / studijos.
15 lentelė. Imtis pagal atsakingas institucijas.
SADM
St-1-3, St-15,
St-22, St-32

ŠMM
St-4-6,
St-16-17

VRM
St-7-10, St-13-14, St-19, St29, St-31, St-34-35.

ŪM
St-11, St-18, St-20-21, St-23-28,
St-30, St-33

IVPK
St-12

AM
–

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Lentelėse St-1, St-2...St-35 žymi tyrimo / studijos kodą, kuriuo koduojami metaanalizei atrinkti
atvejai.
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16 lentelė. Imtis pagal vykdytojo tipą.
Centrinės valdžios
institucija ar įstaiga

Savivaldybės
institucija ar įstaiga

St-2-5, St-7-10, St-12-14, St16-17, St-19, St-29, St-31

St-2, St-34-35

Privati organizacija

Asociacija

St-11, St-15, St-18, St-20-21, St-23-28,
St-30, St-33

St-1, St-6,
St-22

Labdaros ir
paramos
fondas
St-32

Šaltinis: sudaryta autorių.

17 lentelė. Imtis pagal tyrimo / studijos tipą.
Moksliniai
tyrimai ir
studijos

Poreikių
analizės ir
prognozės

St-13

St-10, St14, St-2324, St-31,
St-33

Galimybių
studijos
St-2, St-6,
St-8, St11, St-16,
St-25-28,
St-30, St34

Teisės
aktų ir kt.
analizės
St-19-21

Įvairūs
vertinimai

Konce
pcijos

St-1, St-5,
St-9, St22, St-29,
St-35

St-17

Sociologinė
s apklausos
ir viešosios
nuomonės
tyrimai
St-18

Veiklos
metodikos/vad
ovai/gairės/
rekomendacijos
St-3, St-7, St-12,
St-15, St-32

Mišrūs
tyrimai

Kt.
tyri
mai

St-4

–

Šaltinis: sudaryta autorių.

18 lentelė. Imtis pagal viešosios politikos sritį.
Aplinkos
apsauga

Bendrasis
ir
profesinis
mokymas

–

St-5

Krašto
apsaug
a/
užsieni
o
reikalai
–

Sveikatos
apsauga

St-9-10,
St-19

Centrinės
valdžios įstaigų
veiklos
tobulinimas

Aukštasis
mokslas /
mokslinia
i tyrimai

St-2, St-7-8, St13-14, St-29, St31, St-34-35

St-4, St-6,
St-16-17,
St-33

Socialinė
apsauga ir
integracija

Ūkis / ekonomik
a / inovacijos
versle

Transp
ortas /
susisie
kimas

St-3, St-15,
St-22, St-32

St-11-12,
St-20-21,
28, St-30

St-1

St-18,
St-23-

Šaltinis: sudaryta autorių.

3.4. Vertinimo klausimai
Šioje dalyje trumpai pristatomi vertinimo klausimai, hipotezės, rodikliai ir duomenų
rinkimo metodai, kuriais remtasi atliekant šį vertinimą.
19 lentelė. Tyrimų / studijų kokybės vertinimas.
Bendrieji
klausimai

Kokia 2007–
2013 m. ES
lėšomis
finansuotų
tyrimų ir
studijų
kokybė?

Operaciniai klausimai

Ar studijos ir tyrimai atitiko
suinteresuotųjų
institucijų
/
tikslinių grupių poreikius?
Ar studijoms ir tyrimams atlikti
buvo taikomi tinkami metodai ir
surinkti pakankami ir tinkami
duomenys?
Ar studijų ir tyrimų išvados /
rekomendacijos pagrįstos
išsamia analize?

Rodikliai
Užsakovų dalis, mananti, kad tyrimai / studijos
atitiko jų poreikius / yra kokybiški / sukūrė
pridėtinę vertę.
Užsakovų dalis, kuri vėliau būtų linkusi
bendradarbiauti su tais pačiais tyrėjais.
Metodų tinkamumas ir patikimumas / duomenų
kokybė ir pakankamumas.
Išvadų pagrįstumas duomenimis ir aiškia
priežastine logika / pateikiami atsakymai į iškeltus
klausimus / rekomendacijų aktualumas ir
įgyvendinamumas.
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Duomenų
rinkimo
metodai
Užsakovų
apklausa
Užsakovų
apklausa
Užsakovų
apklausa

Bendrieji
klausimai

Operaciniai klausimai

Ar studijos ir tyrimai atitinka
profesinius standartus?

Kas lemia
studijų ir
tyrimų
kokybę?

Ar tyrimų ir studijų kokybę lemia
veiksniai, susiję su užsakovo veikla
planuojant
ir
įgyvendinant
projektą?
Ar tyrimų ir studijų kokybę lemia
vykdytojo pasirinkimas?

Rodikliai
Aiškiai suformuluota tikslas, uždaviniai, apibrėžtas
darbo aktualumas ir pridėtinė vertė, aiškiai
apibrėžti klausimai, remtasi aiškia priežastine
teorija, taikomi tinkami ir patikimi duomenų
rinkimo metodai, taikomi tinkami ir patikimi
duomenų analizės metodai, renkami empiriniai
duomenys, surinkti duomenys buvo pakankami,
pateikti pagrįsti atsakymai į užduotus klausimus,
tyrimai ir studijos aiškiai struktūruoti, siekiama
spręsti praktines problemas, vartojamos aiškiai
apibrėžtos sąvokos, nurodyti visi naudoti šaltiniai.
Svarba užsakovui, užsakovo tipas.

Svarba vykdytojui, tyrėjų patirtis, vykdytojo tipas.

Ar tyrimų ir studijų kokybę lemia
jiems skirti ištekliai?

Biudžeto dydis, tyrimui / studijai skirtas laikotarpis.

Ar tyrimų ir studijų kokybė
priklauso nuo jų pirkimo būdo?

Laimėjusio
pasiūlymo
parinkimo
kriterijus
(ekonominio naudingumo, mažiausios kainos).

Duomenų
rinkimo
metodai
Metaanalizė

Užsakovų
apklausa, SFMIS
duomenų
analizė.
Užsakovų
apklausa, SFMIS
duomenų
analizė.
Užsakovų
apklausa, SFMIS
duomenų
analizė.
Užsakovų
apklausa.

Šaltinis: sudaryta autorių.
20 lentelė. Tyrimų / studijų efektyvumo vertinimas.
Bendrieji klausimai

Operaciniai klausimai

Rodikliai

Ar pakankamai pagrįstas poreikis ir
biudžetas studijoms / tyrimams
atlikti?

Poreikis ir biudžetas yra pagrįstas, jei:
a) daugiausia lėšų skiriama prioritetinėms
problemoms spręsti; b) tyrimų / studijų
užsakovai mano, kad biudžetas buvo
tinkamas.
Prielaidos efektyvumui egzistavo, jei
tyrimai / studijos buvo užsakyti konkurso
būdu, kuriame dalyvavo daugiau negu
vienas paslaugų teikėjas.

Ar studijos ir tyrimai
mažiausiomis sąnaudomis?

atlikti

Ar tyrimams ir
studijoms skirtos
lėšos panaudotos
efektyviai?
Ką rodo panašių projektų biudžetų
palyginamoji analizė?

Studijos / tyrimai atlikti mažiausiomis
sąnaudomis, jeigu jų kaštams neturėjo
poveikio kiti pašaliniai veiksniai.
Kriterijų, turinčių didžiausią poveikį studijų
ir tyrimų biudžetui, analizė.
Koreliacija tarp tyrimų ir studijos dydžio bei
biudžeto.

Kokie
veiksniai
biudžetą?

išoriniai
lemia

Ar efektyvumą lemia priežiūros
intensyvumas?
Ar efektyvumą lemia tinkamas

Periodiškai vyko susitikimai, užsakovai
teikė pastabas darbų rengėjams, šie į jas
atsižvelgė.
Techninėje užduotyje aiškiai apibrėžtas
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Duomenų
rinkimo
metodai
Užsakovų
apklausa.

Užsakovų
apklausa,
SFMIS
duomenų
analizė.
SFMIS
duomenų
analizė.
Užsakovų
apklausa,
metaanalizė.
Užsakovų
apklausa,
metaanalizė
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų

Bendrieji klausimai

Operaciniai klausimai

Rodikliai

užduoties suformulavimas?
Ar efektyvumą lemia tyrėjų
kvalifikacija?
Ar efektyvumą lemia tyrimą /
studiją užsakiusios institucijos
vaidmuo?

objektas, tikslai ir uždaviniai.
Ekspertų darbo patirtis atitinkamoje srityje.
Tyrimą / studiją užsakiusios institucijos
dalyvavimas renkant ir analizuojant
duomenis.

Duomenų
rinkimo
metodai
apklausa
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.

Šaltinis: sudaryta autorių.
Tyrimų / studijų tęstinumo vertinimas
Norint atsakyti į klausimą, kokių tikslų buvo siekiama, ar gauti rezultatai atnešė naudos /
užtikrino, kad būtų pasiekti tikslai / poveikis, pirmiausia reikėtų aptarti tyrimams /
studijoms keltus tikslus. Vertinami tyrimai / studijos buvo finansuoti pagal 25 skirtingas
priemones, iš kurių kiekvienai keliami atskiri tikslai (2 lentelė). Šie tikslai keliami visoms
kiekvienoje priemonėje numatytoms veikloms, o ne vien tik tyrimams ir studijoms. Todėl
nebūtų tikslu teigti, jog tyrimai / studijos turėtų tiesiogiai prisidėti prie priemonės tikslų
įgyvendinimo. Vietoj to priemonių aprašymuose nurodoma, kad tyrimai / studijos yra
papildomos veiklos, kurių rezultatai turėtų būti panaudojami, kad būtų geriau
įgyvendintos kitos (pagrindinės) veiklos ar priimti sprendimai, kurie nebūtų priimti
neatlikus šių tyrimų / studijų.
Pavyzdžiui, priemonės VP1-1.1-SADM-01-K tikslas yra „tobulinti įmonių darbuotojų ir
vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie
įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių“. Akivaizdu, kad pagrindinė priemonės
finansuojama veikla – darbuotojų ir vadovų mokymai – turėtų tiesiogiai prisidėti prie
iškelto tikslo įgyvendinimo. Finansuotomis mokymosi poreikių studijomis siekiama
nustatyti, kokie yra įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Vadinasi,
finansuotos studijos turėtų tiesiogiai prisidėti prie veiksmingesnio ir rezultatyvesnio
mokymų veiklų įgyvendinimo, tačiau pačios negali tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų
kvalifikacijos. Panašus loginis modelis vyrauja ir kitose vertinamose priemonėse.
Kadangi finansuoti tyrimai / studijos prie priemonės tikslų įgyvendinimo prisideda tik
netiesiogiai, tikslus ir uždavinius siūloma apibrėžti nagrinėjant tai, kodėl šie tyrimai /
studijos buvo inicijuoti, o ne tai, kokių tikslų buvo siekiama kiekviena iš vertinamų
priemonių. Produkto lygmeniu galima matuoti atliktus tyrimus / studijas (jų skaičių,
kokybę ir kt.), o vertinant rezultatus prasminga matuoti, kokias žinias (naujas, aktualias,
pritaikomas ir kt.) šie produktai padėjo sukurti. Žinios, remiantis finansuotų priemonių
intervencijos logika, nėra savitikslės – jos turėtų keisti šių žinių „vartotojų“ elgseną.
Atitinkamai tikėtini poveikiai apima geresnį (tinkamesnį, efektyvesnį, rezultatyvesnį)
suplanuotų projekto veiklų įgyvendinimą ir / arba naujų / neplanuotų produktų
sukūrimą. Sėkmingas projekto pagrindinių veiklų įgyvendinimas turėtų prisidėti prie
priemonės tikslų pasiekimo ir „aplinkos“ kaitos. „Aplinka“ šiuo atveju apima subjektyvią
ir objektyvią realybę, kurią buvo siekiama pakeisti sėkmingai įgyvendinus projekto
veiklas. 6 paveiksle vaizduojamas toks loginis finansuotų tyrimų / studijų tikslų, uždavinių
ir priemonių medis.
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6 paveikslas. Loginis priemonių, uždavinių ir tikslų medis.
Sėkmingas
priemonės
tikslų
įgyvendinimas, „aplinkos“ pokyčiai.
Tikslai

Poveikiai
Remiantis įgytomis žiniomis, sėkmingiau
įgyvendinti projektą: geriau įgyvendinti
numatytas ir nenumatytas projekto veiklas
bei priimti tobulesnius sprendimus, kurie
nebūtų įmanomi neatlikus tyrimų (studijų).

Uždaviniai

Įgyti naujas ir aktualias žinias

Rezultatai

Priemonės

Atlikti tyrimus / studijas

Produktai

Šaltinis: sudaryta autorių.
Tikslų medis atspindi, kokių tikslų turėtų būti siekiama. Kita vertus, tikėtina, kad dalis
finansuotų tyrimų / studijų buvo atlikta siekiant kitokių tikslų negu įgyti naujų žinių.
Naujos žinios gali būti nereikalingos, jei sprendimai dėl projekto veiklų įgyvendinimo jau
buvo priimti anksčiau negu pateikti tyrimų / studijų rezultatai. Tai reikštų, jog tyrimai /
studijos buvo atliekami siekiant patenkinti tik formalius reikalavimus arba pagrįsti jau
priimtus sprendimus. Todėl buvo numatyta, kad atliekant vertinimą bus siekiama
patikrinti dvi alternatyvias hipotezes:
H1: finansuojant tyrimus ir studijas buvo siekiama įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios
galėtų prisidėti prie sėkmingesnio projekto įgyvendinimo.
H2: finansuojant tyrimus ir studijas buvo siekiama tik pagrįsti jau anksčiau priimtus
sprendimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.
21 lentelė. Tyrimų / studijų tęstinumo vertinimas.
Bendrieji
klausimai

Kokių tikslų
buvo
siekiama, ar
gauti
rezultatai
atnešė
naudos /
užtikrino
tikslų
pasiekimą /
poveikį?

Operaciniai klausimai

Rodikliai

Ar inicijuojant tyrimus / studijas
buvo siekiama įgyti naujų,
aktualių žinių?
Ar inicijuojant tyrimus / studijas
buvo siekiama pagrįsti jau
priimtus sprendimus?

Tyrimų / studijų užsakovų dalis, nurodanti, kad
žinių įgijimas buvo svarbiausias tikslas.
Tyrimų / studijų užsakovų dalis, nurodanti, kad
formalių kriterijų atitikimas, priimtų sprendimų
pagrindimas buvo svarbiausias tikslas.
Surinkti nauji duomenys ar informacija.
Atlikta duomenų analizė ir interpretacija.

Kokiu mastu tyrimų / studijų
rezultatai leido įgyti naujų žinių?

Išspręstos aktualios praktinės problemos.
Atsakyta į aktualius praktinius klausimus.
Atsakyta į aktualius teorinius klausimus.
Pateiktos
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praktiškai

įgyvendinamos

Duomenų
rinkimo
metodai
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų

Bendrieji
klausimai

Operaciniai klausimai

Kokiu mastu įgytos žinios leido
sėkmingiau
įgyvendinti
pagrindines projekto veiklas?

Ar tyrimų / studijų rezultatai
lėmė individų elgsenos ir
mąstymo pokyčius?
Kaip
naudojami
tyrimų ir
studijų
rezultatai?

Ar tyrimų / studijų rezultatai
lėmė
organizacijų
veiklos
pokyčius?

Ar tyrimų / studijų rezultatai
lėmė politikos kaitą?
Ar rezultatų
naudojimas
užtikrintas
ateityje?

Rodikliai
rekomendacijos.
Vyko tyrimų / studijų rezultatų sklaida (surengti
seminarai, konferencijos, kitokie susitikimai
tyrimų ir studijų rezultatams aptarti).
Įgyvendintos tyrimo / studijos rekomendacijos.
Tyrimo / studijos išvados lėmė tolesnių projekto
veiklų pobūdį, turinį ar eiliškumą.
Tyrimo / studijos išvados lėmė projekto išteklių
paskirstymą.
Individų žinios, motyvacija ir elgsena pasikeitė
šiais aspektais:

įgytos kompetencijos vykdant viešuosius /
panašių paslaugų pirkimus;

įgytos kompetencijos valdyti projektus,
bendrauti su studijų rengėjais;

studijos išvados leido iš esmės iš naujo
apsvarstyti organizacijos tikslus ir veiklą;

studijos išvados lėmė esminių įsitikinimų
kaitą dėl sektoriuje vykstančių tendencijų;

studijos išvados leido iš naujo apsvarstyti
specifinius organizacijos veiklos aspektus;

įgyta metodologinių žinių;

įgyta patirtis leis ateityje patiems daryti
panašius tyrimus / studijas;

studijos išvados leido geriau suprasti
tikslinių grupių / klientų poreikius;

studijos išvados leido atrasti naujas rinkos
nišas (nukreipta į privačias organizacijas);

suteikė žinių, kaip teikti naujas paslaugas /
gaminti produktus (nukreipta į privačias
organizacijas);

suteikė žinių, kaip didinti produktyvumą,
pvz.,
dirbti
panaudojant
naujas
technologijas, tobulinti procesus (nukreipta
į privačias organizacijas);

studijos išvados leido įvertinti darbuotojų
kvalifikaciją ir kompetenciją (nukreipta į
privačias organizacijas).
Organizacijoje inicijuoti šie pokyčiai:

struktūros;

procesų;

valdymo;

išteklių paskirstymo;

darbų / funkcijų atlikimo.
Inicijuotas koncepcijų ar strateginių dokumentų
rengimas (nukreipta į viešąjį sektorių).
Pradėti rengti teisės aktai (keičiami senieji).
Tyrimo / studijos svarba užsakovui.

Ar
egzistuoja
prielaidos?

tęstinumo

Organizacijų stabilumas.
Kitų institucijų palaikymas (labiau nukreipta į
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Duomenų
rinkimo
metodai
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.

Užsakovų
apklausa.

Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų
apklausa.
Užsakovų

Bendrieji
klausimai

Operaciniai klausimai

Rodikliai
viešojo sektoriaus institucijas).
Rekomendacijų
praktiškumas
įgyvendinamumas.

Šaltinis: sudaryta autorių.
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ir

Duomenų
rinkimo
metodai
apklausa.
Užsakovų
apklausa.

4. VERTINIMO REZULTATAI
4.1. Tyrimų ir studijų kokybės vertinimas
Tyrimų / studijų kokybė buvo vertinama derinant suinteresuotųjų šalių subjektyvias
nuomones dėl tyrimų / studijų kokybės ir metaanalizės rezultatus, kurie buvo gauti
įvertinus tyrimus / studijas pagal objektyvius kokybės kriterijus. Toliau pateikiami
vertinimo rezultatai pagal vertinimo operacinius klausimus.

4.1.1. Ar studijos ir tyrimai atitiko suinteresuotųjų institucijų / tikslinių grupių
poreikius?
Vertinimo rezultatai parodė, kad atlikti tyrimai / studijos iš esmės patenkino užsakovų
lūkesčius ir poreikius. Užsakovai buvo linkę palankiai vertinti bendrą atliktų tyrimų /
studijų kokybę. Dauguma taip pat eksplicitiškai nurodė, jog lūkesčiai buvo visiškai
patenkinti arba greičiau patenkinti, be to, respondentai išreiškė norą su tais pačiais
tyrėjais bendradarbiauti ir ateityje. Prieštaringiausi rezultatai buvo gauti apie tyrimų /
studijų sukurtą pridėtinę vertę: viena vertus, respondentai teigė, kad tyrimai / studijos
leido įgyti naujų žinių; antra vertus, jie pažymėjo, jog dažnai buvo sprendžiamos
praktinės problemos ir tik apibendrintos jau egzistuojančios žinios, o ne kuriamos naujos.
Metaanalizės išvados taip pat pagrindė šią įžvalgą – nustatyta, kad dažniausiai buvo tik
apibendrinamos jau egzistuojančios žinios.
Suinteresuotųjų šalių bendras pasitenkinimas atliktų tyrimų / studijų kokybe
Apklausoje dalyvavę respondentai apskritai gana palankiai įvertino bendrą tyrimų /
studijų kokybę: 20,5 proc. apklaustųjų nurodė, kad parengtas darbas buvo aukščiausios
kokybės (skyrė aukščiausią 1 balą), o 64 proc. respondentų skyrė vienu balu mažesnį
30
įvertinimą (2 balus). Nė vienas respondentas nenurodė, kad atliktas tyrimas / studija
būtų labai arba visiškai nekokybiškas. Apibendrinant galima pasakyti, kad 96 proc.
respondentų įvertino atliktų tyrimų / studijų kokybę gerai arba itin gerai (1–3 balais).
22 lentelė. Tyrimų / studijų užsakovų bendras atliktų darbų kokybės vertinimas.
Kaip vertinate bendrą atliktos studijos kokybę?
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
1 (aukščiausios kokybės)
20,51
2
64,1
3
11,54
4
–
5 (žemiausios kokybės)
–
Sunku pasakyti
3,85
Šaltinis: sudaryta autorių.

Kadangi dalis apklausoje dalyvavusių tyrimų / studijų užsakovų patys atliko darbus ar
bent iš dalies prisidėjo prie šių darbų rengimo, buvo tikrinama, ar bendras kokybės
vertinimas labai priklauso nuo užsakovo indėlio į tyrimo / studijos rengimą. Rezultatai
rodo, kad statistiškai reikšmingo ryšio tarp kokybės vertinimo ir užsakovo vaidmens
30

Bendras pasitenkinimas tyrimų / studijų kokybe buvo vertinamas pagal 5 balų skalę: 1
balą respondentai galėjo skirti aukščiausios kokybės darbams, o 5 balus – visiškai
nekokybiškiems darbams.
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rengiant tyrimą / studiją nėra. Tačiau požymių dažnių lentelės atskleidžia tendenciją, jog
aukščiausią kokybės balą užsakovai du kartus dažniau buvo linkę skirti tiems tyrimams /
studijoms, prie kurių rengimo jie patys neprisidėjo arba neatliko patys (atitinkamai
beveik 26 proc. ir 13 proc. atsakiusiųjų).
Tyrimų / studijų rezultatų atitiktis užsakovų lūkesčiams ir poreikiams
Per tyrimų / studijų užsakovų apklausą taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, ar atliktų
tyrimų / studijų rezultatai atitiko respondentų išankstinius lūkesčius ir poreikius.
Remiantis apklausos duomenimis atlikti tyrimai / studijos iš esmės pateisino jiems keltus
lūkesčius ir atitiko užsakovų poreikius: daugiau kaip 92 proc. atsakiusiųjų nurodė, kad
darbai tikrai atitiko (45,5 proc.) arba greičiau atitiko (46,8 proc.) jų atstovaujamos
organizacijos lūkesčius ir poreikius. Tik labai maža užsakovų dalis liko greičiau
nepatenkinta (2,6 proc.).
7 paveikslas. Tyrimų / studijų užsakovų lūkesčių ir poreikių patenkinimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimų / studijų sukurta pridėtinė vertė
Tyrimų / studijų pridėtinė vertė buvo vertinama pagal tai, ar atliktas tyrimas / studija
leido įgyti naujų žinių. Pagal apklausos rezultatus beveik 94 proc. atsakiusiųjų nurodė,
kad atliktame tyrime / studijoje buvo pateikta naujų žinių.
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8 paveikslas. Tyrimų / studijų pridėtinė vertė.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Kita vertus, atliekant metaanalizę buvo nustatyta, kad tyrimais / studijomis dažniausiai
buvo siekiama ne kurti naujas žinias, o tik: a) pateikti ir apibendrinti jau egzistuojančias
žinias; b) pritaikyti jau anksčiau sukurtus šablonus tyrimo / studijos atvejams (plačiau žr.
4 priedą). Nustatyta, kad mažiausią pridėtinę vertę sukūrė tie tyrimai / studijos, kuriuose
didžioji darbo dalis buvo skirta tik problemoms aprašyti, analizuojant antrinius šaltinius
(ypač įvairius teisės aktus), bei informacinėms technologijoms ir įvairiems elektroniniams
sprendimams aptarti. Kitaip tariant, buvo nagrinėti klausimai ir sprendimai, kurie
31
asmeniui, susipažinusiam su analizės objektu, pasirodytų gerai žinomi .
Šiuos metaanalizės metu gautus rezultatus papildo ir kiti – specifiškesni – apklausos
klausimai, kuriais taip pat tikrintas tyrime / studijoje pateiktų žinių naujumas. Įdomu tai,
kad suformulavus klausimą „Kaip apibūdintumėte studijoje pateikiamų žinių naujumą?“
respondentų atsakymai kur kas labiau išsiskyrė negu uždavus klausimą apie pridėtinę
vertę. Beveik 41 proc. atsakiusiųjų nurodė, kad tyrime / studijoje buvo pateiktos visiškai
naujos žinios ir sprendimai, kurie nėra akivaizdūs net ir asmeniui, gerai susipažinusiam su
tyrimo / studijos objektu. Kita respondentų dalis pripažino, kad žinios vis dėlto nebuvo
naujos dėl dviejų pagrindinių priežasčių: a) naujų žinių net ir nebuvo siekiama, nes
tyrime / studijoje spręstos praktinės problemos (apie 28 proc. respondentų); b) tyrime /
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Pažymėtina, kad VP2-1.3-ŪM-01 priemonės atveju vienintelė remiama veikla –
planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų atlikimas – yra tik vienas iš
pasirengimo įgyvendinti MTTP projektus etapų. Taigi šiame priemonės įgyvendinimo
etape tyrimų / studijų pridėtinė vertė yra ne tokia svarbi kaip MTTP veiklų įgyvendinimo
etape.
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studijoje buvo tik apibendrintos jau egzistuojančios žinios ir informacija (apie 22 proc.
32
respondentų) .
9 paveikslas. Tyrimuose / studijose pateiktų žinių naujumas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Analizuojant duomenis taip pat nustatyta, kad naujos žinios dažniau buvo sukuriamos
atliekant tuos tyrimus / studijas, kuriuos užsakė privačiojo sektoriaus organizacijos (žinių
naujumą pabrėžė 57 proc. respondentų iš privačiojo sektoriaus, o viešojo sektoriaus
atstovai du kartus dažniau negu privačiojo sektoriaus atstovai teigė, jog atliktuose
tyrimuose / studijose buvo siekiama spręsti aktualias praktines problemas, o ne kurti
naujas žinias, t. y. atitinkamai apie 41 proc. ir 20 proc. atsakiusiųjų).
Pažymėtina, kad tyrimus / studijas, kuriuose buvo apibendrinama jau egzistuojančios
žinios ir informacija, dažniau atliko konsultacinės įstaigos ar individualūs konsultantai, o
ne mokslo institucijos ar individualūs mokslininkai (atitinkamai 77 proc. ir 23 proc.).
Konsultacinės įstaigos ar individualūs konsultantai dažniau atliko ir tuos tyrimus /
studijas, kuriais buvo siekiama spręsti aktualias praktines problemas (atitinkamai
67 proc. ir 33 proc.). Galiausiai tyrimai / studijos, kuriuose buvo kuriamos naujos žinios,
beveik tolygiai pasiskirstė tarp dviejų minėtų rengėjų grupių (beveik 54 proc. atliko
konsultacinės įstaigos ar individualūs konsultantai, atitinkamai 46 proc. – mokslo
institucijos ar individualūs mokslininkai).
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Respondentų, atsakiusių apie tyrimus / studijas, parengtus pagal VP2-1.3-ŪM-01-K
priemonę, buvo 26. Jų atsakymai pasiskirstė taip: 2 respondentai nurodė, kad tyrime /
studijoje siekta spręsti praktines problemas – naujų žinių nesiekta; 7 respondentai teigė,
kad tyrime / studijoje buvo apibendrinta jau egzistuojančios žinios ir informacija; 17
respondentų patvirtino, kad tyrime / studijoje pateikta visiškai naujų žinių ir sprendimų,
kurie nėra akivaizdūs net ir asmeniui, gerai susipažinusiam su tyrimo / studijos objektu.
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Tyrimų / studijų užsakovų papildomai paklausus, kuriuo aspektu jiems buvo svarbiausia
tyrimų / studijų pridėtinė vertė, dažniausiai (72 proc. atsakiusiųjų) buvo nurodomas
išvadų ir rekomendacijų panaudojamumas. Apie 11 proc. respondentų taip pat pabrėžė,
jog svarbiausias yra mokymosi ir naujų žinių kaupimo procesas. Tik mažiau negu 10 proc.
atsakiusiųjų kaip svarbiausius aspektus nurodė: a) formalių procedūrinių reikalavimų
patenkinimą (4 proc.) ir b) galimybę neatlikti tyrimo / studijos patiems, nusipirkti šią
paslaugą ir taip išvengti didesnio organizacijos darbuotojų darbo krūvio (5,3 proc.).
Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindiniais tyrimų / studijos pridėtinės vertės
aspektais galima laikyti kuriamų žinių naujumą, aktualumą, jų kaupimą ir praktinį
panaudojamumą.
10 paveikslas. Pagrindiniai tyrimų / studijų naudos aspektai.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimų / studijų užsakovų ir rengėjų bendradarbiavimo perspektyvos ateityje
Siekiant kuo įvairiapusiškiau patikrinti, ar tyrimų / studijų užsakovai liko patenkinti atliktų
darbų kokybe, buvo teiraujamasi, ar jie su tyrimą / studiją atlikusiais tyrėjais norėtų
bendradarbiauti ateityje. Šiuo klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar užsakovas linkęs
pirkti tų pačių tyrėjų paslaugas būsimiems tyrimams / studijoms atlikti. Kaip rodo
apklausos rezultatai, beveik 86 proc. į šį klausimą atsakiusių respondentų tikrai norėtų
(apie 51 proc.) arba greičiau norėtų (apie 34 proc.) su tais pačiais tyrėjais dirbti ateityje.
Nė vienas respondentas nenurodė, kad su tyrimą / studiją rengusiais tyrėjais tikrai
nenorėtų daugiau bendradarbiauti. Apibendrinant turimus duomenis galima teigti, jog
didžiosios dalies užsakovų poreikiai ir lūkesčiai liko patenkinti.
23 lentelė. Tyrimų / studijų užsakovų ir tyrėjų bendradarbiavimo perspektyvos.
Ar su tais pačiais tyrėjais norėtumėte dirbti ir ateityje?
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
Tikrai taip
51,32
Greičiau taip
34,21
Greičiau ne
2,63
Tikrai ne
–
Sunku pasakyti
9,21
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Neaktualu

Ar su tais pačiais tyrėjais norėtumėte dirbti ir ateityje?
2,63

Šaltinis: sudaryta autorių.

4.1.2. Ar studijoms ir tyrimams atlikti buvo taikomi tinkami metodai ir surinkti
pakankami ir tinkami duomenys? Ar studijų ir tyrimų išvados / rekomendacijos
pagrįstos išsamia analize?
Išanalizavus duomenis nustatyta, kad dažniausiai atliekant tyrimus / studijas buvo
parenkami tinkami ir patikimi duomenų rinkimo ir analizės metodai. Tiesa, net 16 proc.
respondentų apie taikytų metodų tinkamumą neturėjo nuomonės. Tai rodo, kad:
a) užsakovai nebuvo tinkamai susipažinę su tyrimų / studijų turiniu; b) užsakovams buvo
sudėtinga priimti sprendimą, ar šie metodai buvo tinkami; c) užsakovai dvejojo dėl
metodų tinkamumo, tačiau negalėjo nuspręsti, kokie metodai būtų buvę tinkamesni.
Taip pat buvo pastebėta, kad dažniausiai nauji empiriniai duomenys nebuvo renkami
(buvo pateikiama informacija iš antrinių informacijos šaltinių). Analizuojant surinktus
duomenis dažniausiai taikyti tradiciniai, daug specifinių žinių nereikalaujantys metodai:
kokybinė analizė ir nesudėtinga statistinių duomenų analizė.
Metaanalizės ir apklausų rezultatai išsiskyrė dėl tyrimų / studijų išvadų pagrįstumo.
Viena vertus, 88 proc. apklausos dalyvių buvo linkę visiškai arba greičiau sutikti, jog
išvados buvo pagrįstos analizės rezultatais ir duomenimis. Antra vertus, atliekant
metaanalizę nustatyta, kad 44 proc. atvejų pateiktoms išvadoms ir / arba
rekomendacijoms trūko pagrįstumo.
Vertinant tyrimuose / studijose pateiktų rekomendacijų aktualumą bei praktiškumą
nustatyta, kad jos dažniau buvo aktualios negu praktiškos: ne visose jose pateikiamas
aiškus rekomendacijų įgyvendinimo planas (t. y. kiek ir kokių išteklių reikia, kokia jų
piniginė vertė, kokie yra galimi finansavimo šaltiniai ir pan.). Pažymėtina, kad
metaanalizėje pasitaikė atvejų, kada rekomendacijos apskritai nebuvo pateiktos, nors
pagal tyrimo / studijos tipą ir objektą jos būtų buvusios itin aktualios ir naudingos.
Svarbu pažymėti, kad detalūs rekomendacijų įgyvendinimo planai, nors ir nėra būtini,
bet yra vienas iš veiksnių, galinčių padidinti pateiktų rekomendacijų panaudojimo ir
įgyvendinimo tikimybę.
Duomenų rinkimo metodų tinkamumas ir patikimumas
Taikytų metodų tinkamumas ir patikimumas buvo tikrinamas tiek atliekant tyrimų /
33
studijų metaanalizę, tiek per tyrimų / studijų užsakovų apklausą .
Užsakovų apklausoje buvo prašoma įvertinti, ar duomenims rinkti taikyti tinkami
metodai ir ar šie metodai leido pateikti patikimas išvadas. Apie tinkamumą buvo
aiškinamasi užduodant klausimą, ar užsakovai, jeigu patys atliktų tyrimą / studiją, būtų
pasirinkę tokius pačius duomenų rinkimo metodus. Apklausos rezultatai rodo, kad beveik
67 proc. atsakiusių į šį klausimą respondentų patys tikrai arba greičiausiai būtų duomenis
rinkę tokiais pačiais metodais. Pažymėtina, kad net 16 proc. atsakiusiųjų šiuo klausimu
neturėjo nuomonės. Šį skaičių galima interpretuoti skirtingai: a) užsakovai nebuvo
33

Kadangi į metaanalizės imtį pateko tik labai nedidelė tyrimų / studijų dalis, daryti
kokybines išvadas apie duomenų rinkimo metodus buvo sudėtinga. Todėl buvo pravartu
išsiaiškinti ir tyrimų / studijų užsakovų (kaip atstovų, išsamiai susipažinusių su parengtų
ataskaitų turiniu) nuomonę ir taip rezultatus apibendrinti kiekybiškai.
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tinkamai susipažinę su tyrimų / studijų turiniu; b) užsakovams buvo sudėtinga priimti
sprendimą, ar šie metodai buvo tinkami; c) užsakovai dvejojo dėl metodų tinkamumo,
tačiau negalėjo nuspręsti, kokie metodai būtų buvę tinkamesni.
11 paveikslas. Duomenų rinkimo metodų tinkamumo vertinimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimų / studijų užsakovai taip pat vertino, ar tyrėjų pasirinktais metodais surinkti
duomenys buvo patikimi. Beveik 92 proc. respondentų, atsakiusių į šį klausimą, visiškai
sutiko (beveik 63 proc.) arba greičiausiai sutiko (apie 29 proc.), kad surinkti duomenys
patikimi.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kiekybinės analizės rezultatai rodo, jog, nors tik du
trečdaliai respondentų buvo įsitikinę arba greičiausiai įsitikinę, kad taikyti duomenų
rinkimo metodai yra tinkami, bet net 92 proc. neabejojo arba greičiausiai neabejojo, jog
tyrime / studijoje surinkti duomenys yra patikimi.
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12 paveikslas. Surinktų duomenų patikimumo vertinimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Metaanalizės metu atlikto ekspertinio vertinimo rezultatai pagrindžia apklausos
rezultatus. Nustatyta, kad absoliučiai daugumai atvejų (86 proc.) buvo parinkti tinkami ir
patikimi duomenų rinkimo metodai. Metodų parinkimas priklausė nuo to, kokią
informaciją buvo siekiama gauti. Pavyzdžiui, norint sužinoti tikslinės grupės nuomonę
konkrečiu klausimu buvo atliekamos reprezentatyvios apklausos, struktūruoti ar pusiau
struktūruoti interviu. Atliekant teisės aktų analizę buvo nuosekliai renkami reikšmingi
teisės aktai ir pan. Tokių atvejų, kada duomenys būtų renkami visiškai netinkamais ir
nepatikimais metodais, nebuvo aptikta (plačiau žr. 4 priedą).
Empirinių duomenų rinkimas tyrimuose / studijose
Empirinių duomenų rinkimas yra svarbus kriterijus vertinant tyrimų / studijų kokybę. Šie
duomenys pateikia informacijos apie supančią socialinę tikrovę, neleidžia tyrėjui
pernelyg nuo jos nutolti. Be to, empiriniai duomenys svarbūs siekiant ne tik padaryti
pagrįstas ir realybę atitinkančias išvadas, apibendrinimus, tačiau ir pateikti aktualias bei
praktiškas rekomendacijas.
Pagal apklausos rezultatus daugiau kaip 96 proc. respondentų nurodė, jog tyrėjai,
rengdami tyrimą / studiją, rinko duomenis. Buvo įvertinta, kurie duomenų rinkimo
metodai buvo dažniausiai naudojami kaip pagrindiniai arba vieni pagrindinių.
Dažniausiai duomenys buvo renkami iš:
 jau anksčiau atliktų tyrimų / studijų (nurodė 56,4 proc. respondentų);
 teisės aktų (nurodė 55,1 proc. respondentų);
 šaltinių, kuriuose jau surinkti reikalingi statistiniai duomenys (nurodė 50 proc.
respondentų).
Rečiausiai duomenys buvo renkami pasitelkus:
 stebėjimą dalyvaujant (nurodė 16,7 proc. respondentų);
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diskusijas, t. y. delfi metodą, fokus grupes ir pan. (nurodė 29,5 proc.
respondentų).

Vidutiniškai dažnai duomenys buvo surinkti:
 per interviu (nurodė 43,6 proc. respondentų);
 atliekant kiekybines apklausas (nurodė 39,7 proc. respondentų).
13 paveikslas. Tyrimuose / studijose taikyti duomenų rinkimo metodai.
Kokie metodai buvo taikomi studijoje renkant duomenis?
Proc.
Jau egzistuojančių statistinių duomenų analizė

50

Anksčiau atliktų studijų / tyrimų apžvalga

56,4

Teisės aktų analizė

55,1

Stebėjimas dalyvaujant

16,7

Diskusijos

29,5

Interviu

43,6

Kiekybinės apklausos

39,7

Šaltinis: sudaryta autorių.

Pažymėtina, kad viename tyrime / studijoje derinamų duomenų rinkimo metodų skaičius
svyravo nuo 1 iki 7. Dažniausiai buvo derinami du–trys, o rečiausiai – šeši–septyni
skirtingi duomenų rinkimo metodai. Atvejų skaičius, kada buvo pasitelkiamas vienas,
keturi ar penki skirtingi duomenų rinkimo metodai, smarkiai nesiskyrė.
14 paveikslas. Duomenų rinkimo metodų skaičius tyrimuose / studijose.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atliekant duomenų analizę taip pat buvo įvertinta, kurie metodų deriniai taikyti
dažniausiai.
Derinant du skirtingus metodus:
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dažniausiai buvo derinama interviu + teisės aktų analizė ir anksčiau atliktų
tyrimų / studijų apžvalga + jau egzistuojančių statistinių duomenų analizė;
populiariausias metodas – interviu, rečiausiai naudoti stebėjimas
dalyvaujant ir diskusijos.

Derinant tris skirtingus metodus:
 dažniausiai buvo derinama teisės aktų analizė + anksčiau atliktų tyrimų /
studijų apžvalga + jau egzistuojančių statistinių duomenų analizė;
 populiariausi metodai – anksčiau atliktų tyrimų / studijų apžvalga ir teisės
aktų analizė, rečiausiai naudotas diskusijų metodas.
Derinant keturis skirtingus metodus populiariausias metodas buvo diskusijos, o rečiausiai
naudojamas – stebėjimas dalyvaujant.
Derinant penkis skirtingus duomenų rinkimo metodus populiariausi metodai buvo teisės
aktų analizė ir jau egzistuojančių statistinių duomenų analizė, rečiausiai naudotas
metodas – stebėjimas dalyvaujant.
Apibendrinant galima pasakyti, kad atliekant tyrimus / studijas nauji empiriniai
duomenys buvo renkami rečiau: duomenų rinkimui dažniausiai buvo naudojami ne
pirminiai, bet antriniai informacijos šaltiniai. Taigi dažnai naujos žinios nebuvo kuriamos,
o tik kaupiamos ar susisteminamos jau egzistuojančios.
Atlikus tyrimų / studijų metaanalizę buvo gauti panašūs rezultatai. Apie dviejuose
trečdaliuose vertintų tyrimų ir studijų (maždaug 69 proc. atvejų) empiriniai duomenys
buvo išsamiai renkami tiek iš pirminių, tiek iš antrinių informacijos šaltinių. Tiesa,
pasitaikė atvejų, kada informacija iš pirminių šaltinių nebuvo renkama / buvo renkama
tik sporadiškai, tačiau nuosekliai surinkta daug naudingų duomenų iš antrinių
informacijos šaltinių, ir šių duomenų pakako padaryti pagrįstas išvadas, apibendrinimus.
Galiausiai pasitaikė tik pora atvejų, kada empiriniai duomenys apskritai nebuvo renkami
nei iš pirminių, nei iš antrinių informacijos šaltinių (plačiau žr. 4 priedą).
Surinktų duomenų pakankamumas
Vertinant tyrimų / studijų kokybę taip pat siekta išsiaiškinti, ar šie įvairiais metodais
surinkti duomenys buvo pakankami atsakyti į klausimus, padaryti pagrįstas išvadas,
pateikti rekomendacijas. Apklausos rezultatai rodo, kad apie 82 proc. į šį klausimą
atsakiusių respondentų visiškai sutiko (daugiau kaip 49 proc.) arba greičiau sutiko (beveik
33 proc.), kad surinktų duomenų pakako siekiant atsakyti į tyrimo / studijos klausimus.
Tik apie 3 proc. apklaustųjų visiškai nesutiko arba greičiau nesutiko, kad duomenys buvo
pakankami.
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15 paveikslas. Tyrimuose / studijose surinktų duomenų pakankamumo vertinimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atlikus metaanalizę taip pat prieita prie panašios išvados. Nustatyta, kad šis duomenų
pakankamumo klausimas glaudžiai susijęs su empirinių duomenų rinkimo klausimu.
Didžiąja dalimi atvejai „persidengė“, t. y. jeigu empiriniai duomenys buvo nuosekliai
renkami, jie būdavo ir pakankami; jeigu empiriniai duomenys buvo renkami tik
sporadiškai, atitinkamai tyrimo / studijos išvadoms taip pat pritrūkdavo „svorio“;
galiausiai, kai empiriniai duomenys nebuvo renkami, pateikiamoms išvadoms ir (arba)
rekomendacijoms trūkdavo pagrindimo. Pastebėta, jog tokiais atvejais atsakant į
tyrimo / studijos klausimus buvo formuluojami apibendrinimai, kuriuos padaryti iš
turimų duomenų vargu ar būtų įmanoma (plačiau žr. 4 priedą).
Duomenų analizės metodai, jų tinkamumas ir patikimumas
Vertinime siekta išsiaiškinti, ar (ir kokie) duomenų analizės metodai buvo taikomi
rengiant tyrimus / studijas. Vykdytos apklausos duomenimis, 76 proc. apklaustųjų
patvirtino, kad tyrimuose / studijose buvo taikomi tam tikri duomenų analizės metodai.
Buvo įvertinta, kurie duomenų analizės metodai dažniausiai naudoti kaip pagrindiniai
arba vieni pagrindinių.
Dažniausiai surinkti duomenys buvo analizuojami:
 kokybiškai, t. y. kada tyrėjas gali gana laisvai interpretuoti, aprašyti ir
apibendrinti turimus duomenis netaikydamas jokių specifinių metodų
(pasirinko 60,3 proc. respondentų);
 atliekant nesudėtingą statistinę duomenų analizę (nurodė 52,6 proc.
respondentų).
Rečiausiai surinkti duomenys buvo analizuojami:
 taikant (kvazi)eksperimentinius metodus, pavyzdžiui, kontrafaktinę analizę
(pasirinko 2,6 proc. respondentų);
 atliekant ekonometrinį modeliavimą (nurodė 5,1 proc. respondentų);
 braižant „galimybių žemėlapius“ (6,4 proc. respondentų);
 atliekant sudėtingą statistinę duomenų analizę (nurodė 9 proc. respondentų).
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Rengiant tyrimus / studijas vidutiniškai dažnai buvo pasitelkiama sąnaudų efektyvumo
analizė (nurodė 20,5 proc. respondentų).
16 paveikslas. Tyrimuose / studijose taikyti duomenų analizės metodai.
Kokie metodai buvo taikomi studijoje analizuojant duomenis?
Proc.
Kokybinė analizė

60,3

„Galimybių žemėlapiai“

6,4

Sąnaudų efektyvumo analizė
(Kvazi)eksperimentiniai metodai

20,5
2,6

Ekonometrinis modeliavimas

5,1

Sudėtinga statistinė duomenų analizė

9

Nesudėtinga statistinė duomenų analizė

52,6

Šaltinis: sudaryta autorių.

Viename tyrime / studijoje derinamų duomenų analizės metodų skaičius svyravo nuo 1
iki 5. Dažniausiai buvo derinami du metodai, perpus rečiau – vienas metodas, rečiausiai
derinti keturi penki duomenų analizės metodai.
17 paveikslas. Tyrimuose / studijose derintų duomenų analizės metodų skaičius.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atliekant duomenų analizę taip pat buvo įvertinta, kurie metodų deriniai taikyti
dažniausiai.
Derinant du skirtingus duomenų analizės metodus:
 dažniausiai buvo derinama nesudėtinga statistinė duomenų analizė + kokybinė
analizė;
 populiariausias metodas – kokybinė analizė, niekada nenaudotas –
ekonometrinis modeliavimas.
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Derinant tris skirtingus duomenų analizės metodus:
 dažniausiai buvo derinama nesudėtinga statistinė duomenų analizė + kokybinė
analizė + sąnaudų efektyvumo analizė;
 populiariausi metodai – nesudėtinga statistinė duomenų analizė ir kokybinė
analizė, niekada netaikyti metodai – ekonometrinis modeliavimas ir
(kvazi)eksperimentiniai metodai.
Derinant keturis skirtingus duomenų analizės metodus vienodai populiarūs buvo trys
metodai: nesudėtinga statistinė duomenų analizė, kokybinė analizė ir sąnaudų
efektyvumo analizė.
Derinant penkis skirtingus duomenų analizės metodus nebuvo panaudoti tik
ekonometrinis modeliavimas ir (kvazi)eksperimentiniai metodai.
Apibendrinant tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatus galima teigti, jog
dažniausiai duomenų analizėje taikyti tradiciniai, daug specifinių žinių nereikalaujantys
metodai. Ekspertinio vertinimo išvados pagrindžia apklausos rezultatus. Atlikus
metaanalizę nustatyta, kad absoliučią daugumą atvejų (daugiau kaip 91 proc.) buvo
taikomi tokie duomenų analizės metodai, kuriais buvo galima sėkmingai apdoroti
surinktus empirinius duomenis, gauti tokius rezultatus, kokių buvo tikimasi pradedant
tyrimą / studiją, ir laukiami rezultatai galiausiai buvo gauti. Taip pat padaryta išvada, kad
taikyti duomenų analizės metodai buvo patikimi. Dažniausiai taikomi metodai – tai
nesudėtinga statistinė duomenų analizė (ypač aprašomoji statistika pristatant kiekybinės
apklausos rezultatus, atliekant rinkos analizę ir pan.) ir kokybinė duomenų analizė, kada
surinkti duomenys buvo gana laisvai interpretuojami netaikant jokių specifinių metodų
(pvz., atliekama teisės aktų, strateginių dokumentų kokybinė analizė). Tačiau atliekant
metaanalizę buvo ir tokių atvejų, kada taikyti kitokie duomenų analizės metodai:
ekonometrinis modeliavimas (pvz., buvo siekiama kiekybiškai įvertinti sukurtą ir
prognozuoti galimą pridėtinę vertę), „galimybių žemėlapiai“ (pvz., braižant „galimybių
žemėlapius“ buvo siekiama pristatyti alternatyvius problemos sprendimo būdus ir
pasiūlyti geriausią būdą), sąnaudų-naudos analizė (pvz., buvo siekiama įvertinti naujo
produkto atsiperkamumą).
Tyrimų / studijų užsakovų taip pat buvo teiraujamasi nuomonės apie tyrėjų pasirinktų
duomenų analizės metodų tinkamumą bei patikimumą. Apie tinkamumą buvo
aiškinamasi užduodant klausimą, ar užsakovai, jeigu patys atliktų tyrimą / studiją, būtų
pasirinkę tokius pačius duomenų rinkimo metodus. Rezultatai rodo, kad daugiau kaip
63 proc. atsakiusių į šį klausimą respondentų patys būtų tikrai analizavę arba greičiausiai
analizavę duomenis tokiais pačiais metodais. Pažymėtina, kad net 16 proc. atsakiusiųjų
neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Šį skaičių galima interpretuoti skirtingai: a) užsakovai
nebuvo tinkamai susipažinę su tyrimų / studijų turiniu; b) užsakovams buvo sudėtinga
priimti sprendimą, ar šie metodai buvo tinkami; c) užsakovai dvejojo dėl metodų
tinkamumo, tačiau negalėjo nuspręsti, kokie metodai būtų buvę tinkamesni.
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18 paveikslas. Tyrimuose / studijose taikytų duomenų analizės metodų tinkamumas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Apklausos respondentų taip pat buvo prašoma įvertinti, ar tyrime / studijoje taikyti
duomenų analizės metodai leido pateikti patikimas išvadas. Beveik 88 proc. atsakiusiųjų
buvo visiškai tikri arba greičiausiai tikri, jog gautos išvados patikimos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kiekybinės analizės rezultatai rodo, jog, nors tik du
trečdaliai respondentų buvo įsitikinę arba greičiausiai įsitikinę, kad taikyti duomenų
analizės metodai yra tinkami, bet net 88 proc. neabejojo arba greičiausiai neabejojo, jog
tyrime / studijoje taikyti duomenų analizės metodai leido pateikti patikimas išvadas.
19 paveiksle. Tyrimuose / studijose pateiktų išvadų patikimumas.
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Šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimų / studijų išvadų pagrįstumas taip pat buvo tikrinamas prašant respondentų
įvertinti, ar šios išvados buvo pagrįstos atliktos išsamios analizės rezultatais ir
duomenimis. Duomenys rodo, jog 88 proc. apklaustų respondentų visiškai sutiko
(60 proc.) arba greičiau sutiko (28 proc.), jog išvadoms pateikti pakako atliktos analizės
rezultatų ir surinktų duomenų.
20 paveikslas. Tyrimų / studijų išvadų pagrįstumo vertinimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Metaanalizės rezultatai šiek tiek skyrėsi nuo apklausos rezultatų. Nustatyta, kad tik
daugiau negu pusėje vertintų tyrimų / studijų (54 proc. atvejų) buvo pateiktos
nepriekaištingos išvados ir (arba) rekomendacijos, kurios buvo padarytos tiesiogiai iš
išsamiai atliktos tyrimo / studijos analizės. Pateiktose išvadose buvo naudojami jau
anksčiau aptarti faktai, statistiniai duomenys, pasiūlyti alternatyvūs problemų
sprendimo ir kitokie modeliai, o rekomendacijos buvo glaudžiai susijusios su analizės
objektu, suformuluota problema ir pan. Tačiau likusiais atvejais pateiktoms išvadoms ir
(arba) rekomendacijoms trūko pagrįstumo. Pavyzdžiui, pateiktose išvadose buvo galima
aptikti naujų faktų, statistinių duomenų. Kitais atvejais išvados buvo pagrįstos išsamios
analizės duomenimis, tačiau pateiktos rekomendacijos nebuvo aiškiai pagrįstos, t. y.
trūko „loginės jungties“, kaip nuo analizės objekto ir problemos prieita prie pasiūlymų,
teikiamų rekomendacijose; kodėl rekomendacijose teikiami siūlymai yra tinkamesni ir
pan.
Tyrimuose / studijose pateiktų rekomendacijų aktualumas ir praktiškumas
Rekomendacijos – tai vienas svarbiausių elementų atliekant taikomuosius tyrimus /
studijas. Tačiau jos turi atitikti du svarbius joms keliamus reikalavimus:
a) rekomendacijos turi būti aktualios, t. y. prisidėti prie egzistuojančios problemos
sprendimo (tikslo pasiekimo); b) rekomendacijos turi būti praktiškos, t. y. realiai
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įgyvendinamos atsižvelgiant į turimus išteklius. Apklausos duomenimis, beveik 83 proc.
apklaustų tyrimų / studijų užsakovų visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko, jog pateiktos
rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškos. Tačiau detaliau vertinant rekomendacijų
praktiškumą paaiškėjo, kad vis dėlto ne visose jose pateikiamas aiškus rekomendacijų
įgyvendinimo planas, t. y. kiek ir kokių išteklių reikia ir t. t. (nurodė apie 11 proc.
respondentų).
21 paveikslas. Tyrimų / studijų rekomendacijų aktualumo ir praktiškumo vertinimas

Šaltinis: sudaryta autorių.

22 paveikslas. Tyrimų / studijų rekomendacijų įgyvendinimo plano išsamumas.

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Tyrimų / studijų metaanalizės rezultatai pagrindė apklausos rezultatus ir parodė, kad
apytiksliai dviejuose trečdaliuose vertintų tyrimų / studijų (beveik 66 proc. atvejų)
pateiktos rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškai įgyvendinamos. Rekomendacijų
aktualumas buvo vertinamas pagal tai, ar jomis siekiama prisidėti prie egzistuojančios
problemos sprendimo (tikslo pasiekimo). Dažniausiai priežastiniai ryšiai tarp
egzistuojančios problemos ir teikiamų rekomendacijų nebuvo eksplicitiškai nurodomi.
Tačiau šiuos ryšius galima numanyti skaitytojui, gerai susipažinusiam su tyrimo / studijos
analizės turiniu. Vienais atvejais rekomendacijos buvo glaudžiai susiejamos su
pateiktomis išvadomis (pvz., išvados suskirstytos į teminius „blokus“, o po kiekvieno
„bloko“, kur įmanoma, pateikiamos rekomendacijos). Kitais atvejais rekomendacijos
buvo pateikiamos atskirame skyriuje, tačiau nebuvo detalizuojama, kaip jos siejasi su
tyrimo / studijos problema.
Rekomendacijų praktinis įgyvendinamumas buvo vertinamas pagal tai, ar buvo pateiktas
aiškus rekomendacijų įgyvendinimo planas (pvz., ar teikiant rekomendacijas buvo aiškiai
nurodomi visi įgyvendinimui reikalingi ištekliai, jų piniginė vertė ir galimi finansavimo
34
šaltiniai) . Nustatyta, kad įprastai buvo nurodomi tik rekomendacijų įgyvendinimui
reikalingi ištekliai, rečiau – jų piniginė vertė, o galimi finansavimo šaltiniai buvo
įvardijami tik labai retai. Pažymėtina, kad pasitaikė itin abstrakčių rekomendacijų (pvz.,
operuota tokiais žodžiais kaip „sustiprinti“, „padidinti“, „skatinti“, „plėtoti“, „užtikrinti“,
„pradėti kuo greičiau“ ir pan., tačiau nenurodyta, kokiomis tiksliai priemonėmis derėtų
įgyvendinti šias rekomendacijas).
Galiausiai į metaanalizę pateko tokių tyrimų / studijų, kuriuose rekomendacijos apskritai
nebuvo pateiktos, nors pagal tyrimo / studijos tipą tokie pasiūlymai būtų buvę reikalingi
ir naudingi. Pavyzdžiui, vienu atveju buvo atlikta teisės aktų analizė, padarytos tik
abstrakčios išvados, tačiau rekomendacijų nepateikta. Kitu atveju siekta nustatyti
sprendimų taikymo galimybes, tačiau galiausiai nepateikta pasiūlymų, kaip tobulinti šias
pritaikymo galimybes. Pasitaikė atvejų, kada tyrimu / studija buvo siekiama prisidėti prie
kitų projekto veiklų sėkmingesnio įgyvendinimo, tačiau galiausiai nepasiūlyta, kurie
analizės aspektai būtų buvę naudingiausi ir pan. (plačiau žr. 4 priedą).

4.1.3. Ar studijos ir tyrimai atitinka profesinius standartus?
Atlikus surinktų duomenų analizę prieita prie išvados, kad didžioji dalis tyrimų / studijų
atitinka jiems keliamus profesinius standartus. Per apklausas išsiaiškinta, kad tyrimų /
studijų struktūra dažniausiai atitiko jiems keliamus reikalavimus, buvo aiški ir logiška. Be
to, daugumoje tyrimų / studijų buvo sprendžiamos praktinės problemos – šie darbai
buvo taikomojo pobūdžio. Detalesnis tyrimų / studijų atitikimo profesiniams
standartams vertinimas buvo atliktas metaanalizėje. Nustatyta, kad bendras tyrimų /
studijų kokybės indeksas yra 12,95 (iš maks. 17). Individualių tyrimų / studijų kokybės
koeficientai svyravo nuo 7,5 iki 16,5, mediana buvo lygi 13,5. „Silpniausias“ aspektas,
kurio koeficiento vidurkis buvo pats mažiausias, – tai tyrimų / studijų pridėtinės vertės
(žinių naujumo) kriterijus. „Stipriąja vieta“ galima laikyti praktinių problemų sprendimo
kriterijų: jo koeficiento vidurkis buvo pats aukščiausias. Tarp aukščiausius įverčius
gavusių kriterijų taip pat pateko tinkamų ir patikimų duomenų rinkimo ir analizės
metodų kriterijai, aiškios struktūros kriterijus ir sąvokų apibrėžtumo kriterijus.

34

Kaip jau minėta, nors detalūs rekomendacijų įgyvendinimo planai ir nėra būtini, tačiau
jie – vienas iš veiksnių, galinčių padidinti pateiktų rekomendacijų panaudojimo ir
įgyvendinimo tikimybę.
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Toliau trumpai pateikiama informacija, gauta iš tyrimų / studijų užsakovų apklausos, ir
įverčiai, kurie buvo apskaičiuoti per metaanalizę vertinant tyrimų / studijų atitiktį
profesiniams standartams.
Tyrimų / studijų struktūros aiškumas ir logiškumas
Tyrimų / studijų struktūros aiškumas ir logiškumas – tai specifinis kriterijus, pagal kurį
buvo vertinama atliktų tyrimų / studijų kokybė. Tyrimas / studija laikomas aiškiai
struktūruotu, jeigu jame visos reikšmingos dalys (t. y. įvadas, teorinė dalis, metodologinė
dalis, analizės dalis, išvados, rekomendacijos) yra išdėstytos pagal aiškią loginę seką.
Apklausos rezultatai parodė, jog beveik 92 proc. respondentų visiškai sutiko arba
greičiausiai sutiko, kad tyrimo / studijos dalys buvo išdėstytos aiškiai ir logiškai. Be to,
91 proc. apklaustų tyrimų / studijų užsakovų visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko, jog
tyrimo / studijos struktūra atitiko jai keliamus reikalavimus. Pažymėtina, kad nebuvo nė
vieno respondento, griežtai teigiančio, kad tyrimo / studijos dalys buvo išdėstytos visiškai
neaiškiau ir neatitiko keliamų reikalavimų.
24 lentelė. Tyrimų / studijų struktūros atitiktis keliamiems reikalavimams.
Studijos struktūra atitiko jai keliamus reikalavimus
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
1 (Visiškai sutinku)
72,97
2
17,57
3
4,05
4
1,35
5 (Visiškai nesutinku)
–
Sunku pasakyti
4,05
Šaltinis: sudaryta autorių.

25 lentelė. Tyrimų / studijų struktūros aiškumas ir logiškumas.
Studijos dalys išdėstytos aiškiai ir logiškai
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
1 (Visiškai sutinku)
70,27
2
21,62
3
2,70
4
1,35
5 (Visiškai nesutinku)
–
Sunku pasakyti
4,05
Šaltinis: sudaryta autorių.

Atlikus metaanalizę taip pat buvo nustatyta, kad dauguma vertintų tyrimų / studijų buvo
aiškiai struktūruoti: visos reikšmingos teksto dalys buvo išdėstytos pagal aiškią loginę
seką; be to, kiekvienos atitinkamos dalies teksto turinys atitiko antraštę (80 proc. atvejų).
Likusiais atvejais loginio nuoseklumo šiek tiek pritrūko. Dažniausiai aptikta problema –
nors analizės struktūra aiški, tačiau esama teksto dėstymo nenuoseklumo ir (arba) teksto
turinys neatitinka skyriaus antraštės (t. y. pernelyg nutolstama nuo analizės objekto ir
susitelkiama ties šalutinėmis detalėmis). Taip pat pastebėta, jog kai kurie tyrimai /
studijos buvo suskaidyti į daug smulkių skyrių ir poskyrių: toks fragmentiškumas sunkino
skaitymą ir neleido sekti pagrindinės minties. Pažymėtina, kad daliai tyrimų / studijų
trūko „įvedimo“ į analizės dalis, t. y. nebuvo įžanginių sakinių, trumpai paaiškinančių, ko
bus siekiama šioje dalyje ir t. t.
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Atlikus tyrimų / studijų metaanalizę nustatyta, kad tyrimai / studijos gana gerai atitiko
jiems keliamus profesinius standartus: bendras tyrimų / studijų kokybės indeksas yra
12,95 (iš maks. 17). Individualių tyrimų / studijų kokybės koeficientai svyravo nuo 7,5 iki
16,5, mediana buvo lygi 13,5. „Silpniausias“ aspektas (kriterijus), kurio koeficiento
vidurkis buvo pats mažiausias – tai tyrimų / studijų pridėtinės vertės (žinių naujumo)
kriterijus. Praktinių problemų sprendimo kriterijaus vidurkis buvo pats aukščiausias. Tarp
aukščiausius įverčius gavusių kriterijų taip pat pateko tinkamų ir patikimų duomenų
rinkimo ir analizės metodų kriterijai, aiškios struktūros kriterijus ir sąvokų apibrėžtumo
kriterijus.
Toliau pateikiama metaanalizės rezultatus apibendrinanti informacija, o išsamus aprašas
pagal kiekvieną vertinimo kriterijų yra šio vertinimo 4 priede.
23 paveikslas. Tyrimų / studijų kokybės kriterijų koeficientų vidurkiai.

Kokybės koeficientų vidurkiai
1.1.

1

1.17.
1.16.

1.2.

0,8

1.3.

Kriterijai

0,6
1.15.

1.4.

0,4
0,2

1.14.

1.5.

0

Koeficiento vidurkis
1.13.

1.6.

1.12.

1.7.
1.11.

1.8.
1.10.

1.9.

Klausimas
1.1. Ar tyrimo / studijos pradžioje aiškiai nurodytas darbo tikslas?
1.2. Ar tyrime / studijoje iškelti darbo uždaviniai?
1.3. Ar tyrimo / studijos pradžioje pagrįstas darbo aktualumas?
1.4. Ar tyrime / studijoje nurodyta darbo pridėtinė vertė?
1.5. Ar tyrime studijoje remtasi aiškia priežastine teorija?
1.6. Ar tyrime / studijoje keliami aiškiai apibrėžti klausimai?
1.7. Ar atliekant tyrimus ir studijas buvo taikomi tinkami ir patikimi
duomenų rinkimo metodai?
1.8. Ar tyrimuose ir studijose buvo taikomi tinkami ir patikimi duomenų
analizės metodai?
1.9. Ar tyrime / studijoje buvo renkami empiriniai duomenys, pateikiantys
informaciją apie socialinę tikrovę bei leidžiantys daryti pagrįstas išvadas ir
apibendrinimus?
1.10. Ar tyrime / studijoje surinkti duomenys buvo pakankami?
1.11. Ar tyrime / studijoje pateikti pagrįsti atsakymai į užduotus
klausimus?
1.12. Ar tyrimų / studijų išvados ir (arba) rekomendacijos buvo pagrįstos
išsamios analizės duomenimis?
1.13. Ar tyrimuose / studijose buvo pateiktos aktualios ir praktiškai
įgyvendinamos rekomendacijos?
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Koeficiento
vidurkis
0,88
0,65
0,81
0,24
0,41
0,49
0,93
0,94
0,81

0,77
0,86
0,77

0,77

Klausimas

Koeficiento
vidurkis
1.14. Ar tyrimai ir studijos buvo aiškiai struktūruoti?
0,9
1.15. Ar tyrime / studijoje buvo siekiama spręsti praktines problemas?
1
1.16. Ar tyrime / studijoje buvo vartojamos aiškiai apibrėžtos sąvokos?
0,96
1.17. Ar tyrime / studijoje nurodyti visi naudotos literatūros šaltiniai?
0,77
Pastaba: žalia spalva pažymėti „pirmaujantys“ kriterijai (koeficientų vidurkiai svyruoja tarp 0,7 ir
1,0); geltona spalva žymi „tarpinę poziciją užimančius“ kriterijus (koeficientų vidurkiai svyruoja
tarp 0,3 ir 0,7); raudona spalva pažymėti „pralaimintys“ kriterijai (koeficientų vidurkiai svyruoja
tarp 0,0 ir 0,3). Šaltinis: sudaryta autorių.

4.1.4. Nuo kokių veiksnių priklauso tyrimų / studijų kokybė?
Anksčiau tekste buvo aptarta tyrimų / studijų kokybė, kuri buvo vertinama derinant
suinteresuotųjų šalių subjektyvias nuomones su tyrimų / studijų metaanalizės
rezultatais. Šio skyriaus tikslas – paaiškinti, kodėl vieni tyrimai / studijos buvo
kokybiškesni negu kiti. Priežasčių analizė atliekama tikrinant hipotezes dėl tyrimų /
studijų kokybę lemiančių veiksnių (26 lentelė).
26 lentelė. Tyrimų / studijų kokybę lemiančių veiksnių statistinės analizės rezultatai.
Nepriklausomas kintamasis
Priklausomas
Statistinės
analizės Rezultatai
kintamasis
metodas
H1: tyrimų ir studijų kokybę lemia jų svarba užsakovui.
Išvada: tyrimų / studijų kokybė nepriklauso nuo užsakovo jiems teikiamos svarbos (užsakovo suinteresuotumo)
Techninės
specifikacijos
aiškumas
(aiškus tikslas ir klausimai)
Tyrimo / studijos užsakovo bei rengėjų
susitikimų reguliarumas
Tyrimo / studijos užsakovo teikiamos
pastabos ir komentarai, kaip būtų
galima patobulinti atliekamą tyrimą /
studiją
Tyrimo / studijos užsakovas aiškiai
išdėstė visus su tyrimu / studija
susijusius reikalavimus ir lūkesčius
Tyrimo / studijos užsakovas po
galutinės ataskaitos įteikimo pateikė
išsamias pastabas ir komentarus

Tyrimų / studijų kokybė
Tyrimų / studijų kokybė

Cramer‘s V ir Kendall‘s taub ryšio matai
Cramer‘s V ryšio matas

Tyrimų / studijų kokybė

Cramer‘s V ryšio matas
Statistiškai
ryšio nėra

Tyrimų / studijų kokybė

Cramer‘s V ryšio matas

Tyrimų / studijų kokybė

Cramer‘s V ryšio matas

reikšmingo

H2: tyrimų ir studijų kokybę lemia jų svarba vykdytojui (tyrimų / studijų rengėjui).
Išvada: tyrimų / studijų kokybė priklauso nuo jiems teikiamos svarbos (suinteresuotumo) iš tyrimo / studijos rengėjo
pusės.
Tyrimo / studijos rengėjas atsižvelgdavo
į teikiamas užsakovo pastabas ir
komentarus
Visos tyrimų / studijų ataskaitos buvo
įteiktos laiku

Tyrimų / studijų kokybė

Tyrimų / studijų kokybė

35

Ryšio matas Kendall‘s tau-b
= 0,334, stat.
reikšmingumas = 0,000.
Ryšio matas Kendall‘s tau-b
= 0,235, stat.
reikšmingumas = 0,018.

Egzistuoja vidutinio stiprio
statistiškai reikšmingas
ryšys tarp tyrimų / studijų
kokybės ir vykdytojų
suinteresuotumo: jeigu
tyrėjai atsižvelgdavo į
jiems pateikiamas
pastabas / komentarus,
laiku įteikdavo visas
ataskaitas, galiausiai darbų
35
kokybė buvo aukštesnė.

Siekiant išsiaiškinti, ar šie du nepriklausomi kintamieji nėra multikolinearūs ir nustatyti, kokį
procentą reikšmių sklaidos paaiškina sudarytas modelis, buvo atlikta daugialypė tiesinė regresija.
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Nepriklausomas kintamasis

Priklausomas
Statistinės
analizės
kintamasis
metodas
H3: tyrimų ir studijų kokybė priklauso nuo jų vykdymui skirto biudžeto dydžio.
Išvada: tyrimų / studijų kokybę tik iš dalies lemia jų parengimui skirto biudžeto dydis.

Rezultatai

Tyrimo / studijos parengimui skirto
biudžeto dydis

Tyrimų / studijų kokybė

Statistiškai
ryšio nėra.

reikšmingo

Tyrimo / studijos parengimui skirto
biudžeto dydis

Taikyti duomenų rinkimo
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)
Taikyti duomenų analizės
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)

Patikrinta pagal požymių
dažnių lenteles,
atsižvelgiant į Kendall‘s taub ryšio matą ir Spearman
koreliacijos koeficientą.
Paprastoji tiesinė regresija.

Statistiškai
ryšio nėra.

reikšmingo

Paprastoji tiesinė
36
regresija .

Tyrimų / studijų biudžeto
dydis turi įtakos renkantis
duomenų analizės
metodus: didėjant
biudžetui, pasirenkami
sudėtingesni metodai / jų
deriniai.
Statistiškai
reikšmingo
ryšio nėra.

Tyrimo / studijos parengimui skirto
biudžeto dydis

Tyrimo / studijos parengimui skirto
biudžeto dydis

Tyrimuose / studijose
keliamų klausimų
sudėtingumas (gylis)

Paprastoji tiesinė regresija.

H4: tyrimų ir studijų kokybė priklauso nuo juos atlikusių tyrėjų patirties.
Išvada: tyrimų / studijų kokybė priklauso nuo juos atlikusių tyrėjų patirties ir analizės objekto išmanymo.
Tyrimą / studiją atlikusių tyrėjų
kvalifikacija

Tyrimų / studijų kokybė

Ryšio matas Kendall‘s tau-b
= 0,319, stat.
37
reikšmingumas = 0,002 .

Tyrimą / studiją atlikusių tyrėjų
susipažinimas su analizės objektu /
kontekstu

Tyrimų / studijų kokybė

Ryšio matas Kendall‘s tau-b
= 0,285, stat.
39
reikšmingumas = 0,007 .

Egzistuoja vidutinio stiprio
statistiškai reikšmingas
ryšys tarp tyrimą / studiją
atlikusių tyrėjų
kvalifikacijos, analizės
objekto / konteksto
išmanymo ir studijos
kokybės: studijų, kurias
atliko aukštesnės
kvalifikacijos ir geriau
išmanantys analizės
objektą / kontekstą,
tyrėjai, kokybė buvo
38
atitinkamai aukštesnė .

H5: tyrimų ir studijų kokybę lemia užsakovo tipas.
Išvada: tyrimų / studijų kokybė nepriklauso nuo juos užsakiusios organizacijos tipo.
Nustatyta, kad kintamieji nėra multikolinearūs, tačiau pataisytas determinacijos koeficientas
2
(Adjusted R ) sudaro tik 0,093 (t. y. paaiškina tik apie 9 proc. reikšmių sklaidos).
36
Biudžetui padidėjus per 1 standartinį nuokrypį, taikomų duomenų analizės metodų
sudėtingumas padidėdavo per 0,289 standartinio nuokrypio (stat. reikšmingumas = 0,011). Tačiau
pažymėtina, kad determinacijos koeficientas yra lygus tik 0,083.
37
Regresinė analizė taip pat parodė, kad tyrėjų kvalifikacijai padidėjus per 1 standartinį nuokrypį,
kokybės vertinimas padidėja per 0,348 standartinį nuokrypį. Tačiau pataisytas determinacijos
koeficientas siekia tik 0,121.
38
Atlikus daugialypę tiesinę regresiją (įtraukti abu anksčiau aptarti kintamieji) nustatyta, kad
multikolinearumo tarp šių nepriklausomų kintamųjų nėra, paklaidos yra nepriklausomos, o abiejų
nepriklausomų kintamųjų įtaka studijų kokybei yra apylygė, tačiau pataisytas determinacijos
koeficientas yra gana žemas (0,149).
39
Regresinė analizė taip pat rodo, kad tyrėjų susipažinimui su analizės objektu ir kontekstu
padidėjus per 1 standartinį nuokrypį, kokybės vertinimas padidėja per 0,317 standartinį nuokrypį.
Tačiau pataisytas determinacijos koeficientas siekia tik 0,1.
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Nepriklausomas kintamasis

Priklausomas
kintamasis

Statistinės
metodas

Tyrimo / studijos užsakovo tipas

Tyrimų / studijų kokybė

Tyrimo / studijos užsakovo tipas

Taikyti duomenų rinkimo
ir analizės metodai
(pagal jų skaičių ir
sudėtingumą)
Tyrimuose / studijose
keliamų klausimų
sudėtingumas (gylis)

Cramer‘s V ryšio matas.
Taip pat taikytas statistinis
Stjudento T-testas, ar
tyrimų / studijų kokybės
vertinimo vidurkis skiriasi
dviejose atskirose imtyse
(viešojo ir privačiojo
sektoriaus org.), tačiau
statistiškai reikšmingų
skirtumų neaptikta.
Kendall‘s tau-b ryšio matas.

Tyrimo / studijos užsakovo tipas

analizės

Rezultatai

Statistiškai reikšmingo
ryšio nėra.

Kendall‘s tau-b ryšio matas.

H6: tyrimų ir studijų kokybę lemia vykdytojo tipas.
Išvada: tyrimų / studijų kokybė nepriklauso nuo jų rengėjų tipo.
Tyrimo / studijos vykdytojo tipas

Tyrimo / studijos vykdytojo tipas

Tyrimo / studijos vykdytojo tipas

Tyrimų / studijų kokybė

Taikyti duomenų rinkimo
ir analizės metodai
(pagal jų skaičių ir
sudėtingumą)
Tyrimuose / studijose
keliamų klausimų
sudėtingumas (gylis)

Cramer‘s V ryšio matas.
Taip pat patikrinta pagal
statistinį Stjudento T-testą,
ar tyrimų / studijų kokybės
vertinimo vidurkis skiriasi
dviejose atskirose imtyse
(mokslo
įstaigų
/
mokslininkų
ir
konsultacinių įstaigų /
konsultantų),
tačiau
statistiškai
reikšmingų
skirtumų neaptikta.
Patikrinta pagal požymių
dažnių lentelę, atsižvelgiant
į Kendall‘s tau-b ryšio matą.

Statistiškai reikšmingo
ryšio nėra.

Patikrinta pagal požymių
dažnių lentelę, atsižvelgiant
į Kendall‘s tau-b ryšio matą.

H7: tyrimų ir studijų kokybę lemia jam atlikti skirtas laikotarpis.
Išvada: tyrimų / studijų kokybė nepriklauso nuo jų parengimui skirto laikotarpio trukmės.
Tyrimui / studijai atlikti skirto
laikotarpio trukmė
Tyrimui / studijai atlikti skirto
laikotarpio trukmė
Tyrimui / studijai atlikti skirto
laikotarpio trukmė
Tyrimui / studijai atlikti skirto
laikotarpio trukmė

Tyrimų / studijų kokybė
Taikyti duomenų rinkimo
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)
Taikyti duomenų analizės
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)
Tyrimuose / studijose
keliamų klausimų
sudėtingumas (gylis)

H8: tyrimų ir studijų kokybė priklauso nuo jų pirkimo būdo.
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Patikrinta pagal paprastąją
tiesinę regresiją.
Patikrinta pagal paprastąją
tiesinę regresiją.
Patikrinta pagal paprastąją
tiesinę regresiją.
Patikrinta pagal požymių
dažnių lentelę, atsižvelgiant
į Kendall‘s tau-b ryšio matą
ir Spearmano koreliacijos
koeficientą; taip pat atlikta
paprastoji tiesinė regresija.

Statistiškai reikšmingo
ryšio nėra.

Nepriklausomas kintamasis

Priklausomas
Statistinės
kintamasis
metodas
Išvada: tyrimų / studijų kokybę iš dalies lemia jų pirkimo būdas.
Tyrimų / studijų pirkimo būdas

Tyrimų / studijų kokybė

Tyrimų / studijų pirkimo būdas

Taikyti duomenų rinkimo
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)
Taikyti duomenų analizės
metodai (pagal jų skaičių
ir sudėtingumą)
Tyrimuose / studijose
keliamų klausimų
sudėtingumas (gylis)

Tyrimų / studijų pirkimo būdas

Tyrimų / studijų pirkimo būdas

analizės

Rezultatai

Atliekant
statistinį
Stjudento T-testą buvo
tikrinama, ar tyrimų /
studijų kokybės vertinimo
vidurkis skiriasi dviejose
atskirose imtyse (pagal
mažiausios kainos kriterijų
parinktuose
ir
pagal
ekonominio naudingumo
kriterijų
parinktuose
tyrimuose / studijose).
Cramer‘s V ryšio matas.

Patikrinta pagal požymių
dažnių lentelę, atsižvelgiant
į Cramer‘s V ryšio matą.
Patikrinta pagal požymių
dažnių lentelę. Ryšio matas
Cramer‘s V = 0,449, stat.
reikšmingumas = 0,05.

Statistiškai reikšmingo
ryšio nėra.

Egzistuoja vidutinio
stiprio, statistiškai
reikšmingas ryšys:
tyrimuose / studijose,
parinktuose pagal
ekonominio naudingumo
kriterijų, buvo dažniau
keliami klausimai,
reikalaujantys priežastinių
ryšių tarp kintamųjų
analizės.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos duomenimis ir statistine
duomenų analize SPSS programa.

Atliekant statistinę duomenų analizę buvo nustatytos kelios įdomios tendencijos:
1.

2.

40

Už mažesnį biudžetą atlikti tyrimai / studijos buvo vertinami aukštesniu kokybės
balu. Iš dalies tai susiję su tuo, kad atliekamų tyrimų / studijų kokybė
41
mažesniuose projektuose gali būti lengviau kontroliuojama .
Daug tyrimų / studijų atvejų buvo parengta už panašų biudžetą, tačiau jų
42
kokybės vertinimai smarkiai skyrėsi .

40

Pažymėtina, kad didžiąja dalimi tai yra tendencijos, matomos iš požymių dažnių lentelių arba
paprastosios regresinės analizės tiesės, tačiau ryšiai tarp šių kintamųjų nėra statistiškai reikšmingi.
Prie tų atvejų, kur ryšiai tarp kintamųjų buvo statistiškai reikšmingi, nurodomas ryšio matas, ryšio
stipris ir statistinis reikšmingumas.
41
Atlikus statistinę duomenų analizę nustatyta, kad nors statistiškai reikšmingo ryšio tarp darbų
apimties (pagal objekto apimtį, keliamų klausimų gylį bei puslapių skaičių) ir jų kokybės nėra,
tačiau kokybė iš tiesų priklauso nuo taikomų duomenų rinkimo bei analizės metodų sudėtingumo.
Be to, buvo nustatyta, kad nuo tyrimo / studijos biudžeto nepriklauso šio darbo apimtis (pagal
objekto apimtį, klausimų gylį). Tačiau, kuo didesnis tyrimo / studijos biudžetas, tuo didesnė
apimtis pagal puslapių skaičių ir taikomų duomenų analizės metodų sudėtingumą.
42
Pažymėtina, kad atlikus regresinę analizę, taip pat buvo aptiktas statistiškai reikšmingas ryšys
tarp analizės metodų sudėtingumo ir kokybės vertinimo: taikomų metodų sudėtingumui padidėjus
per 1 standartinį nuokrypį, kokybės vertinimas padidėdavo per 0,258 standartinio nuokrypio (stat.
reikšmingumas = 0,026).
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Už labai panašų biudžetą atliktuose tyrimuose / studijose taikomi duomenų
analizės metodai (pagal jų skaičių ir sudėtingumą) smarkiai skyrėsi.
Kuo sudėtingesni klausimai buvo keliami tyrimuose / studijoje, tuo palankiau
43
užsakovai vertino jų kokybę .
Iš požymių dažnių lentelių matyti, kad viešojo sektoriaus institucijų užsakytuose
tyrimuose buvo dažniau taikomi sudėtingesni duomenų rinkimo, analizės
metodai ir keliami gilesni klausimai.
Iš požymių dažnių lentelių matyti, kad dažniau sudėtingesnius duomenų
rinkimo metodus ar jų derinius taikė konsultacinės įstaigos arba konsultantai, o
ne mokslo įstaigos arba individualūs mokslininkai.
Atliktos analizės rezultatai parodė priešingą dėsningumą negu tikėtasi: ilgėjant
tyrimo / studijos atlikimo laikotarpiui, jo kokybė kaip tik buvo vertinama
prasčiau. Be to, panašūs kokybės balai buvo skiriami labai skirtingos trukmės
tyrimams / studijoms. Įdomu pastebėti, kad ilgėjant trukmei, didėjo ir tyrimo /
studijos objekto apimtis, tačiau tai palankesnio kokybės vertinimo neužtikrino.
Taip pat nustatyta, kad tyrimuose / studijose keliamų klausimų sudėtingumas
nepriklauso nuo tyrimui / studijai atlikti skirto laikotarpio. Tačiau iš požymių
dažnių lentelių matyti, kad didesniu gilumu pasižymėjo ypač tie tyrimai /
studijos, kurių trukmė buvo iki 6 mėn. Taip pat pažymėtina, kad: a) labai
skirtingos trukmės tyrimai / studijos pasižymėjo panašiu gilumu; b) tos pačios /
panašios trukmės darbai pasižymėjo skirtingu gilumu; c) aptikti gilesne analize
išsiskiriantys darbai, kurių atlikimo trukmė buvo netgi trumpesnė už kitų darbų
trukmę.
Pačių sudėtingiausių duomenų rinkimo metodų deriniai buvo taikomi
trumpesnės trukmės darbuose. Apskritai darbuose, kurių trukmė buvo iki
10 mėn., buvo taikomi labai skirtingo sudėtingumo metodai / jų deriniai.
Didžiojoje dalyje tyrimų / studijų, nepaisant labai skirtingo jų atlikimo
laikotarpio, buvo taikomi paprasti duomenų analizės metodai / jų deriniai. Taip
pat pastebėta, kad sudėtingesni duomenų analizės metodai buvo taikomi
trumpesnės trukmės tyrimuose / studijose (ypač 1–3 mėn.). Kita vertus, svarbu
atsižvelgti į faktą, kad į analizės imtį pateko tik 3 tyrimai / studijos, kurių trukmė
buvo 13–20 mėn., todėl šių rezultatų negalima generalizuoti ir pritaikyti visiems
tyrimams / studijoms.
Kuo didesnis tyrimams / studijoms skirtas biudžetas, tuo ilgesnė šio tyrimo /
44
studijos trukmė . Tačiau, kaip jau minėta, ilgesnė trukmė neužtikrina geresnės
tyrimų / studijų kokybės.
Tyrimų / studijų, parinktų pagal mažiausios kainos kriterijų, kokybė vidutiniškai
buvo įvertinta tik šiek tiek prasčiau negu tyrimų / studijų, parinktų pagal
ekonominio naudingumo kriterijų, kokybė (atitinkamai 1,95 ir 1,83, kur 1 –
aukščiausios kokybės).
Nors statistiškai reikšmingų ryšių nebuvo nustatyta, tačiau pastebėtas
dėsningumas, kad pagal ekonominio naudingumo kriterijų parinktuose
tyrimuose / studijose dažniau buvo pasitelkiami sudėtingesni duomenų analizės
metodai arba jų deriniai.
Tie užsakovai, kurie atliko visą analizę ar iš dalies prisidėjo prie tyrimo / studijos
analizės, buvo linkę šiek tiek prasčiau vertinti atliktų darbų kokybę. Be to, pačių

43

Atlikta vienfaktorinė dispersinė analizė (One-way ANOVA) parodė, kad kokybės vertinimo
vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi tose studijose, kuriose buvo atitinkamai keliami 1–4 ir
daugiau negu 4 klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės. Vertinta pagal
daugkartinių lyginimų kriterijų LSD (vidurkio skirtumas = 0,665, stat. reikšmingumas = 0,03).
44
Paprastoji tiesinė regresinė analizė, stat. reikšmingumas = 0,015. Biudžetui padidėjus per 1
standartinį nuokrypį, jo trukmė pailgėja per 0,277 standartinio nuokrypio.
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užsakovų (iš dalies) atliktiems darbams buvo būdinga mažesnė apimtis (pagal
analizės objektą); rečiau buvo keliami klausimai, reikalaujantys priežastinių
ryšių tarp kintamųjų analizės; rečiau naudoti sudėtingesni duomenų rinkimo ir
analizės metodai ar jų deriniai.
Apibendrinimas
Atlikus kokybę lemiančių veiksnių analizę toliau pateikiamos sąlygos, kurias patenkinus,
tikėtina, bus pasiekta aukštesnė ateityje atliekamų tyrimų / studijų kokybė.
Pirma, tyrimų / studijų rengėjų suinteresuotumas atliekamu darbu (tiek turinio, tiek
procesų atžvilgiu) yra svarbus veiksnys, prisidedantis prie aukštesnės tyrimų / studijų
kokybės. Turinio aspektu svarbu, kad tyrimų / studijų rengėjai atsižvelgtų į jiems
pateikiamas pastabas, komentarus. Procesų atžvilgiu svarbu, kad tyrimų / studijų
ataskaitos būtų įteikiamos laiku. Pažymėtina, kad tiek užsakovų, tiek rengėjų
suinteresuotumas atliekamu tyrimu / studija yra svarbus, tačiau pastarųjų didelis
suinteresuotumas – būtina sąlyga siekiant aukštesnės atliekamų darbų kokybės.
Antra, tyrimų / studijų kokybei labai daug įtakos turi tyrėjų patirtis ir nepriekaištingas
analizės objekto / konteksto išmanymas. Parenkat tyrimų / studijų vykdytojus šis
kriterijus privalo būti vienas pagrindinių.
Trečia, atlikta analizė rodo, kad tyrimų / studijų biudžetas nėra tiesiogiai proporcingas šių
darbų kokybei. Vertinant pagal atliekamos analizės sudėtingumą, didesnis biudžetas
turėtų būti (tačiau retai yra) skiriamas tokiems tyrimams / studijoms, kurių analizėje
būtina taikyti sudėtingus duomenų analizės metodus (pvz., (kvazi)eksperimentiniai
tyrimai, makroekonominis modeliavimas, tyrimai dalyvaujant, kontrafaktinė analizė ir
kt.). Šį teiginį pagrindžia analizės rezultatai: aptikta daug tyrimų / studijų atvejų, kada už
panašų biudžetą atlikti tyrimai / studijos buvo labai skirtingos kokybės.
Ketvirta, aukštesnė tyrimų / studijų kokybė nėra reikšmingai susijusi nei su užsakovo, nei
su vykdytojo tipu. Analizės rezultatai buvo prieštaringi, paneigiantys pirmines hipotezes:
viešojo sektoriaus institucijų užsakytuose tyrimuose buvo dažniau taikomi sudėtingesni
duomenų rinkimo, analizės metodai bei keliami gilesni klausimai; dažniau sudėtingesnius
duomenų rinkimo metodus ar jų derinius taikė konsultacinės įstaigos arba konsultantai,
o ne mokslo įstaigos arba individualūs mokslininkai.
Šiuos rezultatus galima interpretuoti ir kitaip: privačiojo sektoriaus atstovai linkę kelti
aukštesnius atliekamų tyrimų / studijų standartus ir „griežčiau“ vertinti tiek taikomus
metodus, tiek keliamus klausimus, tiek bendrą atliktų tyrimų / studijų kokybę. O iš
mokslinių įstaigų arba individualių mokslininkų atliekamų darbų tikimasi aukštesnės
kokybės produkto, todėl keliami aukštesni standartai bei reikalavimai. Atitinkamai dėl
šios priežasties gali būti prasčiau vertinami šių tyrėjų parinkti analizės metodai bei
atliktos analizės kokybė.
Penkta, nustatyta, kad ilgesnis tyrimams / studijoms atlikti skirtas laikotarpis neužtikrina
aukštesnės šių darbų kokybės. Nuo trukmės reikšmingai nepriklauso nei taikomi
metodai, nei analizės gylis, nei bendras pasitenkinimas atliktu tyrimu / studija. Apskritai
pastebėta, kad trumpesnės trukmės darbai yra sudėtingesni. Todėl, siekiant gerinti pačių
darbų kokybę ir pasitenkinimą jais, taip pat sutaupyti biudžetą, kuris didėja ilgėjant
darbų atlikimo trukmei, rekomenduojama mažinti planuojamų tyrimų / studijų trukmę.
Pažymėtina, kad ilgos trukmės darbų kokybė galėjo būti vertinama ne taip palankiai dėl
nepatenkintų lūkesčių, kurie ilguoju laikotarpiu galėjo itin sustiprėti palyginti su trumpos
trukmės darbais.
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Šešta, buvo nustatyta, kad atliktų tyrimų / studijų kokybės vertinimas tik nesmarkiai
priklauso nuo jų pirkimo būdo, t. y. ar šie darbai buvo parinkti pagal mažiausios kainos,
ar pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Paaiškėjo, jog gilesni darbai buvo dažniau
parenkami pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Kita vertus, taikytų metodų
sudėtingumas ir bendras pasitenkinimas kokybe reikšmingai nekoreliavo su tyrimų /
studijų parinkimo kriterijumi. Apibendrinant galima pasakyti, kad tyrimų / studijų
parinkimo būdas turėtų priklausyti nuo to, kokio gilumo ir sudėtingumo analizės yra
tikimasi iš šio darbo. Jeigu tyrimą / studiją galima parengti pagal šabloną, analizėje nėra
svarbūs priežastiniai ryšiai tarp skirtingų kintamųjų ar jų grupių, analizės objektas yra
nedidelis. Tokiu atveju užsakomieji tyrimai / studijos gali būti įsigyjami ir pagal
mažiausios kainos kriterijų.

4.2. Tyrimų ir studijų efektyvumo vertinimas
Tyrimų / studijų efektyvumo vertinimas atskleidė keturias svarbias tendencijas.
Pirma, dauguma tyrimų / studijų užsakovų mano, jog atliktų darbų biudžetas yra
tinkamas ir pagrįstas. Kita vertus, net 20 proc. apklaustųjų negalėjo įvertinti biudžeto
pagrįstumo. Tai rodo, kad tyrimų / studijų užsakovams būtinos gairės ir aiškūs
kriterijai, leidžiantys ateityje įvertinti ir pagrįsti panašių darbų biudžetą. Antra, tik
36 proc. tyrimų / studijų buvo įsigyta konkurencinėmis sąlygomis, t. y. buvo
paskelbtas konkursas ir jame dalyvavo daugiau negu vienas paslaugų teikėjas.
Likusius tyrimus / studijas atliko patys užsakovai arba jos buvo įsigytos be realaus
konkurso. Tai rodo, poreikį šioje srityje stiprinti konkurenciją kaip efektyvumo
prielaidą. Trečia, palyginamoji analizė atskleidė, kad ryšys tarp tyrimo / studijos
biudžeto, viena vertus, ir jo apimties (puslapiais), trukmės, tyrėjų kvalifikacijos,
analizės gylio bei taikytų metodų, antra vertus, yra labai silpnas, t. y. minėti veiksniai
turėjo tik nedidelį poveikį biudžeto dydžiui. Tai rodo, kad tyrimus / studijas buvo
galima atlikti gerokai efektyviau. Ketvirta, vertinant minėtus veiksnius atskirai, tik
tyrimo / studijos atlikimo trukmė, ataskaitos puslapių skaičius ir duomenų analizės
metodų sudėtingumas turėjo statistiškai reikšmingą (nors ir nedidelę) įtaką biudžetui.
Interpretuojant šį rezultatą pirmosios išvados kontekste, galima teigti, jog dalis
tyrimų / studijų užsakovų atliktų darbų biudžetus vertina atsižvelgdami tik į
paviršutiniškus puslapių skaičiaus ar projekto trukmės rodiklius.

4.2.1. Ar pakankamai pagrįstas poreikis ir biudžetas tyrimams / studijoms atlikti?
Tyrimams / studijoms atlikti reikalingo biudžeto ir lėšų poreikio pagrįstumas vertintas
pagal du kriterijus: 1) ar daugiausia lėšų buvo skirta svarbiausiems tyrimams /
studijoms; 2) ar tyrimų / studijų užsakovai mano, jog biudžetas buvo tinkamas.
Rezultatai rodo, kad pirmoji sąlyga nebuvo patenkinta: tyrimų / studijų biudžetas
nekoreliuoja su jų svarba. Taip yra todėl, kad dauguma apklaustų tyrimų / studijų
koordinatorių įsitikinę, kad jų atliktoje studijoje nagrinėjami klausimai yra svarbūs ir
labai svarbūs tiek viso sektoriaus mastu (90 proc. respondentų), tiek jų organizacijai
(88 proc. respondentų), tiek jiems patiems (73 proc. respondentų). Tuo tarpu studijų
atlikimo kaštai daug labiau skiriasi.
27 lentelė. Apklausos klausimas „Įvertinkite studijos biudžetą“.
Atsakymo variantai
Tokios pačios kokybės studiją galima atlikti
mažesniais kaštais
Biudžetas buvo tinkamas
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Dažnis

Dalis nuo apklausos dalyvių
(proc.)

1

1,3

53

67,9

Atsakymo variantai

Dažnis

Dalis nuo apklausos dalyvių
(proc.)

Biudžetas buvo per mažas, norint atlikti kokybišką
8
10,3
studiją
Sunku pasakyti
9
11,5
Neatsakė
7
9
Iš viso:
78
100
Šaltinis: Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų, koordinatorių apklausa.

Daugumos tyrimų / studijų užsakovų nuomone, biudžetas buvo pagrįstas: 68 proc.
apklaustųjų mano, kad biudžetas, skirtas tyrimams / studijoms atlikti, buvo
pakankamas (27 lentelė), o 10 proc. mano, kad jis buvo pernelyg mažas (didžiąją taip
manančiųjų dalį sudarė viešojo sektoriaus institucijų atstovai). Tyrimų / studijų
užsakovai taip pat skeptiškai vertino galimybę taupyti lėšas darbus atliekant
savarankiškai. Kita vertus, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 20 proc. apklaustųjų
nesiėmė vertinti biudžeto. Tai rodo aiškių gairių, leidžiančių apskaičiuoti ir įvertinti
skirtingų analitinių darbų biudžetus, poreikį.

4.2.2. Ar tyrimai / studijos atlikti mažiausiomis sąnaudomis?
Šis klausimas nagrinėjamas remiantis dviem kriterijais: a) ar tyrimai / studijos buvo
užsakyti konkurso būdu ir kiek gauta pasiūlymų teikti paslaugas; b) ar egzistuoja ryšys
tarp kaštų, kuriuos patyrė tyrimo / studijos užsakovas, ir tokių išorinių veiksnių kaip
tyrimą / studiją užsakiusios institucijos statusas, tarpinė administruojanti institucija,
priemonė, iš kurios finansuojamas projektas ar viešosios politikos sritis, su kuria
glaudžiai susijęs tyrimas / studija.
Tyrimų / studijų paslaugų pirkimas konkurso būdu yra svarbi kaštų efektyvumo
prielaida. Vertinant šiuo aspektu, gauti duomenys leidžia pateikti tris išvadas. Pirma,
41 proc. tyrimų / studijų paslaugų buvo įsigytos skelbiant konkursą. Gerokai dažniau
tokiu būdu paslaugas pirko viešojo sektoriaus institucijos negu privačios organizacijos
(28 lentelė).
Antra, tais atvejais, kai paslaugų teikėjas parinktas konkurso būdu, vidutiniškai buvo
pateikti trys pasiūlymai. Tai rodo, kad dažniausiai konkursuose buvo konkurencija, ir
tai galėjo lemti mažesnes paslaugų kainas. Kita vertus, net 15 proc. konkursų buvo
pateiktas tik vienas pasiūlymas (visais tais atvejais tyrimus / studijas pirko viešojo
sektoriaus institucijos).
28 lentelė. Apklausos klausimas „Kaip buvo parinkti studijos vykdytojai?“
Atsakymo variantai

Viešojo
sektoriaus
institucijos
(proc.)
65

Privačios
organizacijos
(proc.)

Iš viso: dalis nuo visų
respondentų (proc.)

Skelbiant konkursą
16,7
41
Neskelbiant konkurso
(kainų apklausos,
52,7
20
34,6
neskelbiamų derybų
būdu)
Studiją atliko mūsų
15
21,8*
30,6
organizacijos atstovai
Neatsakė
2,6
Šaltinis: Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų, koordinatorių apklausa.
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* Šį atsakymo variantą pasirinko tiek tie respondentai, kurie visą studiją atliko savarankiškai,
tiek tie, kurie dalį atliko patys, o daliai samdė išorinius ekspertus.

Trečia, tais atvejais, kai paslaugų teikėjas buvo parinktas konkurso būdu, dažniausiai
(53 proc.) pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (29 lentelė). Šį
kriterijų dažniausiai taikė privačios įstaigos ir gerokai rečiau viešojo sektoriaus
institucijos: atitinkamai 89 proc. ir 50 proc. visų pirktų tyrimų / studijų. Nors tokia
atranka sudaro sąlygas nusipirkti tyrimų / studijų rengimo paslaugas patiriant
mažiausius kaštus, dėl to gali būti atrinktas ne pats kokybiškiausias pasiūlymas, o
atliktame tyrime / studijoje gali būti neatsakyta į užsakovui aktualius klausimus. Tokiu
atveju tyrimų / studijų efektyvumas gali gerokai sumažėti.
29 lentelė. Apklausos klausimas „Pagal kokį kriterijų buvo atrinktas laimėjęs pasiūlymas“
(tik respondentų, kurie rinkdamiesi studijos vykdytoją skelbė konkursą, atsakymai).
Atsakymo variantas
Dažnis
Dalis nuo respondentų (proc.)
Mažiausios kainos
17
53
Kainos ir kokybės santykį (ekonominio
14
44
naudingumo)
Sunku pasakyti
0
0
Kita
1
3
Šaltinis: Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų, koordinatorių apklausa.

Apibendrinant efektyvumo sąlygų vertinimą galima pasakyti, kad 36 proc. tyrimų /
studijų buvo įsigyta konkurencijos sąlygomis, t. y. buvo paskelbtas konkursas ir jame
dalyvavo daugiau negu vienas paslaugų teikėjas. Likusius tyrimus / studijas atliko
patys užsakovai arba jos buvo įsigytos be realaus konkurso.
Kitas rodiklis, rodantis, ar tyrimai / studijos buvo atlikti už mažiausią kainą: ryšių tarp
tyrimo / studijos biudžeto ir įvairių šalutinių veiksnių, kurie nėra susiję su tyrimo /
studijos apimtimis, vykdytojų patirtimi ir pan., neturėtų būti. Regresinės analizės
rezultatai parodė, kad nėra statistiškai reikšmingo ryšio tarp, viena vertus, tyrimo /
studijos biudžeto ir, antra vertus, tyrimo / studijos užsakovo tipo (privati organizacija
ar viešojo sektoriaus institucija), priemonės, iš kurios finansuojamas tyrimas / studija,
tarpinės institucijos ir socialinio-ekonominio sektoriaus, kuriam skirtas tyrimas /
studija. Vadinasi, negalima teigti, jog minėti veiksniai daro sistemingą poveikį
(iškreipiantį) tyrimų / studijų biudžetams.

4.2.3. Ką rodo panašių projektų biudžetų palyginamoji analizė?
Siekiant tarpusavyje palyginti panašius tyrimus / studijas ir įvertinti, kaip skiriasi jų
biudžetai, apklausoje dalyvavusių respondentų vertinti tyrimai / studijos buvo
sugrupuoti į tris grupes. Į pirmąją grupę pateko tyrimai / studijos, kuriuos pagal toliau
išvardytus penkis kriterijus galima laikyti mažais (t. y. jų apimties indeksas svyravo
nuo 1 iki 5), į antrąją – vidutiniai tyrimai / studijos (t. y. jų apimties indeksas buvo
tarp 6 ir 10), o į trečiąją grupę – dideli tyrimai / studijos (t. y. jų apimties indeksas
svyravo nuo 11 iki 15). Apskaičiuojant tyrimo / studijos apimties indeksą atsižvelgta į
šiuos kriterijus:






studijos apimtis (galutinės ataskaitos puslapių skaičius);
studijos atlikimo trukmė;
taikytų metodų sudėtingumas;
analizės gylis (tyrime / studijoje keliamų klausimų skaičius ir sudėtingumas);
tyrėjų kvalifikacija.
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Toliau pateikiamoje lentelėje apibendrinami tyrimų / studijų grupavimo pagal jų
apimtį rezultatai.
30 lentelė. Tyrimų / studijų apimties įvertinimas, atsižvelgiant į penkis vertinimo kriterijus.
Studijos apimtis
Maža
Vidutinė
Didelė

Apimties
indeksas

Dažnis

1–5
6–10
11–15

Dalis nuo visų projektų (proc.)

Biudžetas
(tūkst. Lt)
Nuo
Iki
1
59
4,9
292,1
20
1508,6

3
3,8
51
65,4
24
30,8
Iš viso:
78
100,0
Šaltinis: Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų, koordinatorių apklausa.

Iš 78 apklausoje dalyvavusių respondentų tik trimis atvejais atliktų studijų apimties
indeksas buvo mažesnis arba lygus 5. Šių projektų biudžetas svyravo nuo 1 iki
59 tūkst. Lt. Visi likę tyrimai / studijos pagal apimtį buvo arba vidutiniai arba dideli:
vidutinės apimties tyrimai / studijos sudarė 65,4 proc. visų darbų, o didelės
apimties – 30,8 proc. Vidutinės apimties tyrimų / studijų biudžetai svyravo nuo 4,9 iki
292,1 tūkst. Lt, o didelės – nuo 20 tūkst. Lt iki 1,5 mln. Lt. Iš tokių didelių svyravimų,
net ir neatlikus statistinės duomenų analizės, akivaizdžiai matyti, kad dalis projektų
buvo atlikti ne pačiais mažiausiais kaštais.
Atlikus statistinę duomenų analizę nustatyta, kad tarp tyrimo / studijos apimties
indekso, apimančio tokius faktorius kaip studijos apimtis puslapiais, trukmė, gylis ir
t. t., bei studijos biudžeto egzistuoja silpnas, statistiškai reikšmingas ryšys (Pearson‘s
r = 0,233, stat. reikšmingumas < 0,05). Tai matyti ir iš toliau pateikiamo grafiko (24).
Be to, šis grafikas patvirtina prielaidą, kad dalies tyrimų / studijų biudžetas, palyginti
su panašios apimties tyrimais / studijomis, yra akivaizdžiai didesnis – šie tyrimai /
studijos išsidėstę virš įstrižos linijos.
24 paveikslas. Ryšys tarp tyrimo / studijos apimties (apimties indeksas) ir tyrimo / studijos
biudžeto.
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Pastaba: siekiant, jog pateikiamas grafikas būtų lengvai skaitomas, studijos biudžeto ašis buvo
kiek susiaurinta, ir dėl to joje neatspindėti dviejų projektų, kurių biudžetas viršijo 300 tūkst. Lt,
atvejai. Abu atvejai pagal studijos apimties indeksą priskirti didelės apimties studijų grupei.
Šaltinis: skaičiavimai remiantis Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų,
koordinatorių apklausos duomenimis.

Iš 78 vertintų tyrimų / studijų išskirtina 12–13 tyrimų, kurių atlikimo kaštai, palyginti
su panašios apimties tyrimais / studijomis, buvo gerokai didesni. Tarp šių tyrimų /
studijų pateko tiek mažos (1 atvejis), tiek vidutinės (8 atvejai), tiek didelės (4 atvejai)
apimties tyrimai / studijos. Vertinant santykinai, apytiksliai 17 proc. didelės apimties
ir 16 proc. vidutinės apimties tyrimų / studijų yra brangesni, palyginti su panašios
apimties tyrimais / studijomis. Tuo tarpu daryti išvadas apie tendencijas atliekant
mažos apimties tyrimus / studijas, remiantis vien turimais duomenimis, yra
sudėtinga. Nors vertinant santykinai net 33 proc. mažos apimties tyrimų / studijų yra
brangesni už panašios apimties tyrimus / studijas, tačiau tokia išvada gaunama iš trijų
atvejų analizės, o ji yra nepakankama.
Siekiant nustatyti, kurie tyrimo / studijos apimtį nusakantys veiksniai turi didžiausią
poveikį biudžetui, buvo atlikta regresinė analizė. Jos rezultatas: regresijos lygtis nėra
statiškai reikšminga. Koreliacinė analizė rodo, kad tyrimo / studijos atlikimo trukmė,
apimtis (galutinės ataskaitos puslapių skaičius) ir duomenų analizės metodų
sudėtingumas yra gana silpnai susiję su tyrimo / studijos biudžetu (31 lentelė). Kiti
veiksniai (duomenų rinkimo metodų sudėtingumas, analizės gylis (tyrime / studijoje
keliamų klausimų skaičius ir sudėtingumas) bei tyrėjų kvalifikacija nėra susiję su
biudžetu. Kaip ir tikėtasi, kuo sudėtingesni analizės metodai, tuo didesnis tyrimo /
studijos biudžetas. Tai, kad egzistuoja ryšys tarp biudžeto ir apimties puslapiais bei
trukmės, tačiau nėra ryšio su duomenų rinkimo metodų sudėtingumu bei analizės
gyliu, rodo, jog tyrimų / studijų biudžetas neretai nustatomas remiantis lengvai
atpažįstamomis išorinėmis savybėmis (pvz., puslapių skaičiumi). Kartu
neatsižvelgiama į tyrimo / studijos kokybę galinčius lemti veiksnius (pvz., analizės gylį
ar poreikį rinkti naujus duomenis).
31 lentelė. Koreliacinės analizės rezultatai: kokie veiksniai yra susiję su biudžeto dydžiu?
Pearsono koreliacijos
koeficientas
0,277*
0,254*
0,289*
0,161

Priklausomi kintamieji

Atlikimo trukmė (mėn.)
Apimtis (puslapių skaičius)
Duomenų analizės metodų sudėtingumas
Analizės gylis (studijoje keliamų klausimų
skaičius ir sudėtingumas)
Duomenų rinkimo metodų sudėtingumas
0,137
Tyrėjų kvalifikacija
0,074
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis apklausos rezultatais.

Stat.
reikšmingumas
0,015
0,026
0,011
0,237
0,235
0,530

Siekiant patikrinti anksčiau aptartos analizės rezultatus buvo nagrinėjami
metaanalizėje vertinti tyrimai / studijos. Statiškai įvertinus ryšį tarp šių tyrimų /
studijų apimties indekso ir tyrimų / studijų biudžeto, statistiškai reikšmingo ryšio
nenustatyta (Spearman‘s rho = 0,301, stat. reikšmingumas > 0,05).
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25 paveikslas. Ryšys tarp tyrimo / studijos apimties (apimties indeksas) ir biudžeto.

Šaltinis: skaičiavimai remiantis Tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų,
koordinatorių apklausos ir 35 studijų metaanalizės duomenimis.

Apibendrinant galima pasakyti, kad palyginamoji analizė rodo, jog ryšys tarp tyrimo /
studijos biudžeto, viena vertus, ir jo apimties puslapiais, sudėtingumo, tyrėjų
kvalifikacijos, analizės gylio bei taikytų metodų, antra vertus, yra silpnas, t. y. minėti
veiksniai turėjo tik nedidelį poveikį biudžeto dydžiui. Tai rodo, kad tyrimus / studijas
buvo galima atlikti gerokai efektyviau. Vertinant minėtus veiksnius atskirai matyti,
kad tik tyrimo / studijos atlikimo trukmė, ataskaitos puslapių skaičius ir duomenų
analizės metodų sudėtingumas turėjo statistiškai reikšmingą (nors ir nedidelę) įtaką
biudžetui.

4.2.4. Kiti efektyvumą lemiantys veiksniai
Atliekant vertinimą taip pat buvo patikrintos papildomos hipotezės, kokie veiksniai
galėtų lemti tyrimo / studijos biudžeto dydį. Analizė parodė, kad standartiniai (pagal
„šabloną“ atliekami) darbai iš tiesų yra pigesni, tačiau kitos hipotezės nepasitvirtino
(32 lentelė).
32 lentelė. Hipotezių dėl tyrimų / studijų efektyvumo tikrinimas.
Hipotezė
Tyrimai / studijos, kuriuos galima atlikti
pagal iš anksto žinomą „šabloną“, turėtų
būti pigesni.
Tyrimų / studijų efektyvumą lemia
tinkama priežiūra (periodiški susitikimai
su vykdytojais, teikiamos pastabos,
komentarai ir pan.).
Tyrimų / studijų efektyvumą lemia
tinkamas užduoties formulavimas.

Tyrimų / studijų efektyvumas priklauso
nuo to, ar užsakovas pats dalyvauja
renkant ir (arba) analizuojant duomenis.
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Analizės rezultatas
Hipotezė pasitvirtino: standartiniai, pagal
„šabloną“ atliekami darbai iš tikrųjų yra pigesni.
Hipotezė atmesta: tyrimo / studijos atlikimo
priežiūros intensyvumas nėra statistiškai
reikšmingai susijęs su biudžeto dydžiu.
Hipotezė atmesta: biudžetas nėra susijęs su tuo,
ar buvo parengta techninė specifikacija, ar joje
aiškiai išdėstyti tyrimo / studijos tikslai ir
klausimai.
Hipotezė atmesta: biudžetas nėra susijęs su tuo,
ar patys tyrimo / studijos užsakovai dalyvauja
renkant duomenis ir (arba) juos analizuojant.

Išsamesnė duomenų analizė taip pat atskleidė dvi prieštaringas tendencijas. Viena
vertus, tyrimų / studijų užsakovai aktyviai dalyvavo rengiant tyrimus / studijas net ir
tais atvejais, kai jų atlikimui buvo samdomas paslaugų teikėjas. Absoliuti dauguma
apklaustųjų kontroliavo tyrimo / studijos rengimo procesą reguliariai susitikdami su
studijos vykdytojais, susitikimuose išdėstydami savo reikalavimus ir lūkesčius,
teikdami komentarus ir pastabas, pagal kurias tyrimų / studijų rengėjai tobulino
galutines tyrimų / studijų ataskaitas. Net 92 proc. į apklausos klausimus atsakiusių
tyrimų / studijų koordinatorių nurodė, kad bent kartais buvo organizuojami
susitikimai su tyrimo / studijos rengėjais. Iš jų daugiau kaip pusė rengė intensyvius
susitikimus (47 proc. visų respondentų). Taip pat 68 proc. tyrimų / studijų
koordinatorių nurodė, kad per susitikimus studijų rengėjams buvo aiškiai išdėstomi
visi su tyrimu / studija susiję reikalavimai ir lūkesčiai. Beveik visi (93 proc.) tyrimų /
studijų užsakovai teikė pastabas ir komentarus, kaip pagerinti atliekamą darbą, ir
laikėsi nuomonės, kad tyrėjai atsižvelgė į visas jų organizacijos pateiktas pastabas ir
pasiūlymus (su tuo buvo linkę sutikti arba visiškai sutikti apie 87 proc. tyrimų / studijų
koordinatorių). Taip pat daugiau nei trys ketvirtadaliai (79 proc.) tyrimų / studijų
koordinatorių nurodė, kad bent iš dalies prisidėjo ar dalyvavo renkant duomenis, o
beveik pusė nurodė, kad rengiant studiją jų organizacija savarankiškai atliko dalį
analizės.
Kita vertus, aiškios techninės užduoties parengimas beveik pusėje tyrimų / studijų
buvo problemiškas. 53 proc. tyrimų / studijų techninių specifikacijų buvo kokybiškai
parengtos ir vėliau nesikeitė. 27 proc. techninių specifikacijų buvo parengtos
nekokybiškai: neįvardyti arba nepakankamai aiškiai įvardyti perkamo tyrimo /
studijos tikslai ir klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti. 11 proc. atvejų techninė
specifikacija buvo neparengta ir dar 22 proc. atvejų ji buvo tikslinama įgyvendinant
tyrimą / studiją.

4.3. Tyrimų ir studijų tęstinumo vertinimas
Pagal tyrimų / studijų užsakovų apklausos duomenis nustatyta, kad prioritetinis tikslas –
tai siekis įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios padėtų priimant sprendimus. Prie šio tikslo
įgyvendinimo gana daug prisidėjo:
 išsamiai atliekama duomenų analizė ir interpretacija;
 susitelkimas ties svarbiausiomis ir aktualiausiomis praktinėmis problemomis.
Tačiau didesniais mastais galėjo būti:
 renkami nauji duomenys;
 aktyviau nagrinėjami teoriniai klausimai;
 teikiamos rekomendacijos su išsamesniais jų įgyvendinimo planais;
 dažniau organizuojami tyrimų / studijų rezultatus viešinantys renginiai.
Atlikus duomenų analizę taip pat nustatyta, kad laukiamas poveikis (sėkmingesnis
projekto įgyvendinimas) didžiąja dalimi atvejų dar nespėjo pasireikšti, nes nuo tyrimo /
studijos užbaigimo praėjo pernelyg mažai laiko. Tačiau nustatyta, kad kuriamos palankios
sąlygos tam, jog rekomendacijos būtų sėkmingai įgyvendintos ateityje: parengti
rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys bei reikalingi ištekliai
(atitinkamai 28 proc. ir 28 proc.) arba šie procesai yra suplanuoti ateityje (atitinkamai
31 proc. ir 29 proc.).
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Nustatyta, kad tyrimų / studijų poveikis sėkmingesniam projekto įgyvendinimui nebuvo
toks aktualus, kaip tikėtasi. Apklausos rezultatai rodo, jog tyrimų / studijų rezultatai
turėjo gana didelį poveikį tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusiose srityse. Šios
sritys išsiskyrė pagal tyrimų / studijų užsakovo tipą. Pavyzdžiui, viešajame sektoriuje
pabrėžta:
 geresnis projektų valdymas ir bendravimas su tyrėjais;
 išsiaiškinti tikslinių grupių poreikiai;
 iš esmės iš naujo apsvarstyti organizacijos tikslai, strategija ir veikla.
Privačiajame sektoriuje svarbiausios buvo šios sritys:
 geriau suprasti klientų lūkesčiai ir poreikiai;
 įgytos žinios, kaip teikti naujas paslaugas / gaminti naujus produktus;
 įgyti gebėjimai geriau valdyti panašius projektus;
 atrastos naujos rinkos nišos.
Atlikus tyrimų / studijų užsakovų apklausą taip pat paaiškėjo, kad tik nedidelė tyrimų /
studijų rezultatų dalis buvo panaudota organizacijų veiklos pokyčiams vykdyti. Didesnę
dalį šių tyrimų / studijų išvadų ir rekomendacijų planuojama panaudoti tik ateityje. Kita
vertus, įvairūs organizacijų veiklos pokyčiai (struktūros, procesų, valdymo, išteklių,
darbuotojų funkcijų perskirstymo) daliai respondentų apskritai atrodė neaktualūs
(kiekvienu pokyčių aspektu vidutiniškai tokių respondentų buvo apie 36 proc.).
Taip pat nustatyta, kad tyrimų / studijų rezultatai turėjo (arba turės ateityje) gana didelį
poveikį rengiant / atnaujinant teisės aktus, kuriant įvairias koncepcijas ir strateginius
dokumentus (ypač viešojo sektoriaus institucijose).
Galiausiai šioje dalyje siekta įvertinti, ar palankios sąlygos tyrimų / studijų rezultatų
naudojimą užtikrinti ateityje. Nustatyta, kad iki šiol sėkmingiausiai buvo patenkintos šios
sąlygos:
 tyrimo / studijos svarba užsakovui;
 organizacijų stabilumas;
 projekto vadovų / komandos suinteresuotumas rekomendacijų įgyvendinimu.
Tik iš dalies buvo patenkintos šios sąlygos:
 kitų institucijų ir politinių vadovų suinteresuotumas rekomendacijų
įgyvendinimu;
 rekomendacijų praktinis įgyvendinamumas;
 parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas ir paskirti atsakingi asmenys ar
organizacijos;
 numatyti rekomendacijų įgyvendinimui reikalingi ištekliai.

4.3.1. Kokių tikslų buvo siekiama, ar gauti rezultatai pasiteisino / užtikrino tikslų
pasiekimą / poveikį?
Tyrimų / studijų tikslai
Kaip minėta šio vertinimo metodinėje dalyje, finansuoti tyrimai / studijos tik netiesiogiai
prisideda prie priemonės tikslų įgyvendinimo, todėl tikslai ir uždaviniai apibrėžiami
nagrinėjant, kodėl tyrimai / studijos buvo inicijuoti. Pagal loginį priemonių, uždavinių ir
tikslų medį (žr. 3.2.3 dalį) siekiamas rezultatas turėtų būti naujų ir aktualių žinių įgijimas.
Tačiau šis rezultatas nebūtinai galėjo būti pagrindinis visiems tyrimų / studijų
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užsakovams, tad per apklausą siekta patikrinti, kaip užsakovai paskirstė pagal prioritetą
galimus įvairius tyrimo / studijos tikslus.
Rezultatai rodo, jog tyrimų / studijų užsakovai:
 kaip svarbiausią tikslą išskyrė siekį įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios padėtų
priimant sprendimus (aukščiausią balą šiam tikslui skyrė 80,6 proc.
respondentų);
 ne tokiu svarbiu tikslu laikė siekį pagrįsti jau priimtus sprendimus (aukščiausią
balą šiam tikslui skyrė 21,1 proc. respondentų);
 dažniausiai nemanė, kad formalių reikalavimų patenkinimas gali būti laikomas
svarbiausiu tyrimo / studijos atlikimo tikslu (aukščiausią balą šiam tikslui skyrė
10,7 proc. respondentų).
26 paveikslas. Galimų tyrimų / studijų tikslų paskirstymas pagal prioritetą.
Galimi tyrimų / studijų tikslai

Įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios
padėtų priimant sprendimus

Patenkinti formalius
reikalavimus

Pagrįsti jau priimtus
sprendimus

Vidurkis

1,25

3,52

2,88

Mediana

1,00

4,00

3,00

Moda
1
5
2
Pastaba: Vienetu buvo koduojamas atsakymo variantas „Labai svarbus tikslas“, penketu – „Visai
nesvarbus tikslas“. Šaltinis: sudaryta autorių.

Vertinimo metodikoje buvo numatyta, kad jeigu prioritetinis tikslas bus naujų ir aktualių
žinių siekimas bei jų panaudojimas priimant sprendimus, toliau bus vertinama, kokiu
mastu šis tikslas buvo pasiektas. Toliau aptariami apklausos duomenimis pagrįsti
atsakymai, atsižvelgiant į visus tikslų įgyvendinimą matuojančius rodiklius.
Naujų duomenų rinkimas
Kaip nustatyta tyrimų / studijų kokybės vertinimo dalyje, dažniausiai duomenys buvo
renkami ne iš pirminių, o antrinių informacijos šaltinių. Taigi dažnai naujos žinios nebuvo
kuriamos, o tik kaupiamos ar susisteminamos jau egzistuojančios. Kita vertus, mažiau
negu pusėje tyrimų / studijų nauji duomenys buvo renkami vykdant interviu ir (arba)
kiekybines apklausas. Išvada – nauji duomenys nebuvo renkami pakankamais mastais,
todėl šiuo aspektu siekis įgyti naujų žinių nebuvo pakankamai įgyvendintas.
Duomenų analizės atlikimas
76 proc. apklaustųjų patvirtino, kad tyrimuose / studijose buvo taikomi tam tikri
duomenų analizės metodai. Dažniausiai taikyti tokie tradiciniai metodai kaip kokybinė
analizė ir nesudėtinga statistinė duomenų analizė. Be to, 88 proc. apklaustų respondentų
visiškai sutiko (60 proc.) arba greičiau sutiko (28 proc.), jog išvadoms pateikti pakako
atliktos analizės rezultatų ir surinktų duomenų. Vadinasi, tinkamai atlikta duomenų
analizė gerokai prisidėjo, kad būtų pasiektas prioritetinis tikslas.
Sprendžiamų problemų aktualumas
Dauguma respondentų mano, kad problemos, kurias siekiama spręsti atliktais tyrimais /
studijomis, buvo svarbios arba labai svarbios organizacijai, įgyvendinusiai projektą ir
sričiai / sektoriui, kuriame ta organizacija dirba (33 lentelė). Įdomu tai, kad tyrimą /
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studiją koordinavusiam asmeniui šios problemos buvo ne tokios svarbios ir aktualios, o
netgi 10 proc. nurodė, kad jos buvo nesvarbios arba visiškai nesvarbios.
33 lentelė. Kam svarbios ir aktualios problemos, kurias buvo siekiama spręsti?
Tyrimuose / studijose sprendžiamų problemų svarba ir aktualumas
Sričiai / sektoriui Organizacijai
Užsakovui asmeniškai
Labai svarbios / aktualios
59 proc.
60 proc.
29 proc.
Svarbios / aktualios
27 proc.
22 proc.
34 proc.
Nei svarbios / aktualios,
6 proc.
8 proc.
13 proc.
nei nesvarbios
Nesvarbios / neaktualios
4 proc.
3 proc.
7 proc.
Visiškai nesvarbios /
0 proc.
0 proc.
3 proc.
neaktualios
Sunku pasakyti
4 proc.
7 proc.
14 proc.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatais.

Tyrime / studijoje sprendžiamų klausimų teorinis ir praktinis aspektai
Apklausoje tyrimų / studijų užsakovų buvo prašoma įvertinti, ar tyrime / studijoje buvo
atsakyta į aktualius praktinius bei teorinius klausimus. Daugiau kaip 82 proc.
respondentų visiškai sutiko / greičiausiai sutiko, kad į aktualius praktinius klausimus buvo
atsakyta. 65 proc. atsakiusiųjų visiškai sutiko / greičiausiai sutiko, kad buvo atsakyta į
aktualius teorinius klausimus. Be to, buvo nustatytas vidutinio stiprio (0,321) statistiškai
reikšmingas ryšys (0,014) tarp šių dviejų kintamųjų: respondentai, sutikę / nesutikę su
vienu teiginiu, buvo linkę analogiškai įvertinti ir kitą teiginį. Padaryta išvada, kad nors
praktiniai klausimai nagrinėti gana dažnai, tačiau aktualių teorinių klausimų nagrinėjimas
buvo nepakankamas ir maksimaliai neprisidėjo prie pagrindinio tikslo – įgyti naujų ir
aktualių žinių, kurios būtų naudojamos priimant įvairius sprendimus.
Rekomendacijų praktinis įgyvendinamumas
Kaip jau aptarta tyrimų / studijų kokybės vertinimo dalyje, beveik 83 proc. apklaustųjų
tyrimų / studijų užsakovų visiškai sutiko / greičiausiai sutiko, jog pateiktos
rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškai įgyvendinamos. Kita vertus, rekomendacijų
įgyvendinimo planai nebuvo pakankamai išsamūs: kartais trūko informacijos apie visus
reikalingus išteklius, galimus finansavimo šaltinius ir pan. Padaryta išvada, kad
rekomendacijų praktinis įgyvendinamumas nebuvo pakankamas siekiant prisidėti prie
pagrindinio tikslo.
Tyrimų / studijų rezultatų sklaida
Tam, kad atliekant tyrimus / studijas gauti rezultatai pasiektų ne tik pagrindinius žinių
„vartotojus“ (t. y. asmenis, skaičiusius tyrimo / studijos ataskaitą), svarbu sukurti sąlygas
jų rezultatų sklaidai. Todėl per apklausą tyrimų / studijų užsakovų teirautasi, ar buvo
surengti seminarai, konferencijos, susitikimai ar kitokie viešojo pobūdžio renginiai, skirti
šių tyrimų / studijų rezultatams pristatyti ir aptarti. 63 proc. respondentų nurodė, kad
tokio pobūdžio renginys arba jau įvyko (beveik 53 proc.), arba yra numatytas ateityje
(10,5 proc.). Beveik trečdalis tyrimų / studijų užsakovų patvirtino, kad rezultatų sklaidos
renginio nenumatyta. Toks tyrimų / studijų rezultatų sklaidos mastas nėra itin didelis,
todėl nesukuria palankių sąlygų „vartotojams“ ne tik įsisavinti naujas žinias, bet ir
panaudoti jas priimant įvairius sprendimus.
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Kita vertus, svarbu pažymėti, kad dažniau vyko tų tyrimų / studijų rezultatų sklaida,
kuriuos užsakė viešojo sektoriaus institucijos. 80 proc. respondentų iš viešojo sektoriaus
teigė, kad tokio pobūdžio renginiai arba jau įvyko (65 proc.), arba planuojami ateityje
(15 proc.). Tačiau net 50 proc. respondentų, atstovaujančių privačiojo sektoriaus
organizacijoms, nurodė, jog viešinimo renginiai net nėra numatyti. Tokie rezultatai gali
būti susiję su tyrimų / studijų, atliekamų privačiajame sektoriuje, specifiniais
panaudojimo tikslais. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai tyrime / studijoje buvo siekiama
išanalizuoti naujo produkto technologinį ir komercinį gyvybingumą, rezultatų sklaida net
ir nebuvo įmanoma platesniam „vartotojų“ ratui (siekiant išlaikyti įmonės konkurencinį
pranašumą).
27 paveikslas. Renginių, kuriuose būtų viešinami tyrimų / studijų rezultatai, procentinė
dalis.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Iki šiol buvo aptarti rodikliai, padedantys įvertinti, ar ir kaip buvo pasiektas laukiamas
rezultatas (įgytos naujos ir aktualios žinios). Toliau bus aptariami rodikliai, padedantys
pamatuoti, ar ir kokiu mastu pasireiškė laukiamas poveikis (sėkmingesnis projekto
įgyvendinimas).
Ar tyrimo / studijos rekomendacijos buvo įgyvendintos?
Atliekant vertinimą buvo tikimasi, kad įgyvendintos tyrimo / studijos rekomendacijos
turėtų prisidėti prie sėkmingesnio projekto (kuriame buvo numatytas šis tyrimas /
studija) įgyvendinimo. Per apklausą siekta išsiaiškinti, kokia dalis rekomendacijų, pateiktų
tyrimuose / studijose, jau yra įgyvendinta. Nustatyta, kad kol kas buvo įgyvendinta tik
nedidelė dalis rekomendacijų (taip nurodė 12 proc. respondentų). Tačiau teiraujantis, ar
rekomendacijoms įgyvendinti yra palankios sąlygos (buvo parengtas planas, paskirti
atsakingi asmenys ar organizacijos), respondentai teigė, jog:
 planas yra parengtas ir paskirti atsakingi asmenys ar organizacijos (28 proc.);
 parengti planą ir paskirti atsakingus asmenis planuojama ateityje (31 proc.);
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 plano rengimas, atsakingų asmenų ar organizacijų paskyrimas arba neįvykęs
(7 proc.), arba apskritai neaktualus (15 proc.).
28 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo plano rengimas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Respondentų taip pat buvo teiraujamasi, ar yra numatyti visi rekomendacijoms
įgyvendinti reikalingi ištekliai.
 28 proc. atsakiusiųjų nurodė, kad ištekliai yra numatyti;
 29 proc. teigė, kad paskirti tokius išteklius planuojama ateityje;
 dalis respondentų nurodė, kad išteklių numatymas bei paskyrimas arba
neįvykęs (7 proc.), arba yra apskritai neaktualus (21 proc.).
29 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimui numatyti reikalingi ištekliai.
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Šaltinis: sudaryta autorių.

Apibendrinant galima pasakyti, kad iki šiol yra įgyvendinta tik nedidelė dalis
rekomendacijų, tačiau yra kuriamos palankios sąlygos joms įgyvendinti: parengti
rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys ir reikalingi ištekliai
(atitinkamai 28 proc. ir 28 proc.) arba tai padaryti suplanuota ateityje (atitinkamai
31 proc. ir 29 proc.). Nedidelis rekomendacijų įgyvendinimo procentas gali būti glaudžiai
susijęs su pernelyg trumpu laikotarpiu, praėjusiu nuo tyrimo / studijos užbaigimo. Apie
60 proc. respondentų nurodė, kad vertinami tyrimai / studijos buvo baigti ne anksčiau
kaip prieš 10 mėnesių (tyrimų / studijų užbaigimo vidurkis yra lygus 10,74 mėn.).
30 paveikslas. Laikotarpis, praėjęs nuo tyrimo / studijos užbaigimo (mėn.).

Šaltinis: sudaryta autorių.

Ar tyrimo / studijos išvados ir rekomendacijos lėmė tolesnių projekto veiklų pobūdį,
turinį ar eiliškumą?
Tik 18 proc. respondentų visiškai sutiko / greičiau sutiko, jog tyrimo / studijos išvados ir
rekomendacijos lėmė tolesnių projekto veiklų pobūdį, turinį ar eiliškumą. 21 proc. su
šiuo teiginiu visiškai nesutiko / greičiau nesutiko, o beveik 40 proc. respondentų šis
teiginys atrodė apskritai neaktualus.
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31 paveikslas. Išvadų ir rekomendacijų poveikis tolesnių projekto veiklų pobūdžiui,
turiniui ar eiliškumui.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Ar tyrimo / studijos išvados ir rekomendacijos lėmė projekto išteklių paskirstymą?
Apklausos rezultatai atskleidė, kad pateiktos tyrimo / studijos rekomendacijos tik labai
maža dalimi lėmė išteklių paskirstymą: su šiuo teiginiu sutiko vos 12 proc. respondentų,
o beveik 48 proc. atsakiusiųjų šis teiginys apskritai atrodė neaktualus.
32 paveikslas. Išvadų ir rekomendacijų poveikis tolesnių projekto išteklių paskirstymui.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Apibendrinant turimus duomenis galima teigti, jog tyrimų / studijų rezultatai kur kas
rečiau naudojami siekiant sėkmingesnio projekto veiklų įgyvendinimo negu buvo tikėtasi.
84

Taigi svarbu įvertinti, ar (ir kaip) tyrimų / studijų rezultatai panaudojami „aplinkoje“, t. y.
už konkretaus projekto ribų. Toliau aptariami rezultatai, parodantys, ar lauktas rezultatų
poveikis pasireiškė tose „aplinkos“ srityse, kuriose jo buvo tikimasi.

4.3.2. Kaip naudojami tyrimų / studijų rezultatai?
Galimos tyrimų / studijų rezultatų panaudojimo sritys šiek tiek priklauso nuo tyrimo /
studijos užsakovo tipo, t. y. ar užsakovas atstovauja viešojo sektoriaus, ar privačiojo
sektoriaus organizacijai ir pan. Todėl toliau aptariami rezultatai suskirstyti į du „blokus“:
 pirmasis „blokas“ apima centrinės valdžios, savivaldybių institucijas arba įstaigas
bei asociacijas;
 antrasis „blokas“ apima privačiojo sektoriaus organizacijas.
Individų mąstymo ir elgsenos pokyčiai centrinės valdžios, savivaldybių institucijose
arba įstaigose bei asociacijose
Tyrimų / studijų, įgyvendinimas turėjo didžiausią poveikį darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams toliau išvardijamose srityse (žr. 33).
 Geresnis projektų valdymas ir bendravimas su tyrėjais. Respondentai nurodė,
kad projekto įgyvendinimas daugiausia suteikė žinių, kaip valdyti projektus ir
bendrauti su tyrimų / studijų rengėjais (tuo buvo visiškai įsitikinę arba
greičiausiai įsitikinę daugiau kaip 62 proc. atsakiusiųjų).
 Išsiaiškinti tikslinių grupių poreikiai. Darbuotojai geriau suprato tikslinių grupių
poreikius (visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko daugiau kaip 58 proc.
atsakiusiųjų).
 Iš esmės apsvarstyti iš naujo organizacijos tikslai, strategija ir veikla. Beveik
46 proc. nurodė, jog tyrimo / studijos išvados leido iš esmės apsvarstyti iš naujo
organizacijos tikslus, strategiją ir veiklą.
 Apsvarstytos iš naujo organizacijos funkcijos. 40,5 proc. respondentų visiškai
sutiko arba greičiausiai sutiko, kad tyrimo / studijos išvados leido apsvarstyti iš
naujo, kaip jų atstovaujama organizacija įgyvendina savo funkcijas.
 Pagilintos metodinės žinios. Beveik 39 proc. respondentų visiškai sutiko arba
greičiausiai sutiko, kad buvo įgauta metodinių žinių.
Pagal apklausos rezultatus taip pat buvo nustatytos sritys, kuriose projekto įgyvendinimo
poveikis buvo mažiausias.
 Pagerinti gebėjimai vykdyti viešuosius pirkimus. Daugiau kaip 19 proc.
respondentų visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko, kad buvo geriau išmokta
vykdyti viešuosius pirkimus.
 Pagerinti gebėjimai ateityje savarankiškai atlikti panašius tyrimus / studijas.
Apie 22 proc. respondentų visiškai sutiko arba greičiau sutiko, kad įgyta patirtis
leis ateityje patiems rengti panašius tyrimus / studijas.
 Įvyko esminių įsitikinimų kaita dėl sektoriuje esančių tendencijų. Su šiuo teiginiu
visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko beveik 26 proc. atsakiusiųjų.
Pažymėtina, kad daugiau kaip 11 proc. apklaustų tyrimų / studijų užsakovų pripažino, jog
poveikio nebuvo, tačiau atlikti einamieji darbai, kurių įgyvendinimui prieš projekto
įgyvendinimą stigo išteklių.
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33 paveikslas. Individų mąstymo ir elgsenos pokyčiai centrinės valdžios, savivaldybių
institucijose arba įstaigose bei asociacijose.
Projekto įgyvendinimo poveikis institucijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams
poveikio neturėjo, tačiau atlikti einamieji darbai, kurių
įgyvendinimui prieš projektą stigo išteklių
esminių įsitikinimų kaita dėl sektoriuje vykstančių
tendencijų
sustiprinti gebėjimai ateityje savarankiškai atlikti
panašius tyrimus / studijas

11,4
25,7
Visiškai sutikusių /
greičiausiai sutikusių
respondentų dalis
(proc.)

22,2
19,4

sustiprinti gebėjimai vykdyti viešuosius pirkimus

38,9

sustiprintos metodologinės žinios

40,5

persvarstytos organizacijos funkcijos
iš esmės persvarstyti organizacijos tikslai, strategija ir
veikla

45,9

58,3

išsiaiškinti tikslinių grupių poreikiai

62,2

geresnis projektų valdymas ir komunikacija su tyrėjais
0

20

40

60

80

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatais.

Individų mąstymo ir elgsenos pokyčiai privačiojo sektoriaus organizacijose
Pagal apklausos rezultatų duomenis projekto, kuriame buvo atlikti vertinami tyrimai /
studijos, įgyvendinimas privačiojo sektoriaus organizacijų darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams didžiausią poveikį padarė toliau išvardijamose srityse (34 paveikslas).
 Geriau suprasti klientų lūkesčiai ir poreikiai (su šiuo teiginiu visiškai sutiko arba
greičiausiai sutiko daugiau kaip 62 proc. atsakiusiųjų).
 Įgyta žinių, kaip teikti naujas paslaugas / gaminti produktus (nurodė beveik
62 proc. respondentų).
 Įgyti gebėjimai geriau valdyti panašius projektus (su šiuo teiginiu visiškai sutiko
arba greičiausiai sutiko beveik 62 proc. atsakiusiųjų).
 Nustatytos naujos rinkos nišos (teiginį visiškai patvirtino arba greičiausiai
patvirtino daugiau kaip 54 proc. respondentų).
 Pagerinti gebėjimai vykdyti panašių paslaugų pirkimus (su šiuo teiginiu visiškai
sutiko arba greičiausiai sutiko beveik 53 proc.).
 Įgyta žinių, kaip didinti produktyvumą, t. y. dirbti pasitelkus naujas
technologijas, tobulinti procesus ir pan. (teiginį visiškai patvirtino arba
greičiausiai patvirtino daugiau kaip 43 proc. atsakiusiųjų).
 Pagerinti gebėjimai ateityje savarankiškai atlikti panašius tyrimus / studijas
(visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko daugiau kaip 38 proc. respondentų).
Pagal tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatus taip pat buvo nustatytos sritys,
kuriose projekto įgyvendinimo poveikis buvo mažiausias:
 Iš esmės apsvarstyti iš naujo organizacijos tikslai, strategija ir veikla. Su šiuo
teiginiu visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko apie 15 proc. respondentų.
 Įvyko esminių įsitikinimų kaita dėl sektoriuje vykstančių tendencijų (beveik
26 proc. respondentų visiškai parėmė arba greičiausiai parėmė šį teiginį).
 Buvo įvertinta darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija (26,5 proc. atsakiusiųjų
visiškai sutiko arba greičiausiai sutiko su šiuo teiginiu).
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Pažymėtina, kad apie 9 proc. apklaustų tyrimų / studijų užsakovų pripažino, jog poveikio
nebuvo, tačiau buvo atlikti tokie einamieji darbai, kurių įgyvendinimui prieš projekto
įgyvendinimą stigo išteklių.
34 paveikslas. Individų mąstymo ir elgsenos pokyčiai privačiojo sektoriaus
organizacijose.
Projekto įgyvendinimo poveikis institucijos darbuotojų žinioms ir įsitikinimams
poveikio neturėjo, tačiau atlikti einamieji darbai, kurių įgyvendinimui
9,1
prieš projektą stigo išteklių
buvo įvertinta darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija

26,5

įvyko esminių įsitikinimų kaita dėl sektoriuje vykstančių tendencijų

25,7

iš esmės persvarstyti organizacijos tikslai, strategija ir veikla

Visiškai sutikusių /
greičiausiai sutikusių
respondentų dalis
(proc.)

14,7

sustiprinti gebėjimai ateityje savarankiškai atlikti panašius tyrimus /
studijas

38,2

įgytos žinios, kaip didinti produktyvumą

43,2

sustiprinti gebėjimai vykdyti panašių paslaugų pirkimus

52,9

identifikuotos naujos rinkos nišos

54,1

įgyti gebėjimai geriau valdyti panašius projektus

61,8

įgytos žinios, kaip teikti naujas paslaugas / gaminti produktus

61,8

geriau suprasti klientų lūkesčiai ir poreikiai

62,2
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Šaltinis: sudaryta autorių.
Organizacijų veiklos pokyčiai
Atlikus tyrimų / studijų užsakovų apklausą paaiškėjo, kad tik nedidelė tyrimų / studijų
rezultatų dalis buvo panaudota organizacijų veiklos pokyčiams vykdyti. Didesnę dalį šių
tyrimų / studijų išvadų bei rekomendacijų planuojama panaudoti tik ateityje. Kita vertus,
įvairūs organizacijų veiklos pokyčiai (struktūros, procesų, valdymo, išteklių, darbuotojų
funkcijų perskirstymo) daliai respondentų apskritai atrodė neaktualūs (kiekvienu pokyčių
aspektu vidutiniškai tokių respondentų buvo apie 36 proc.).
Daugiausia pokyčių kol kas yra įvykę perskirstant funkcijas ir darbų pobūdį tarp
darbuotojų (16 proc.) ir vykdant procesų pokyčius (apie 13 proc.). Mažiausi pokyčiai
nustatyti keičiant valdymą, pavyzdžiui, sprendimų priėmimo būdus ir pan. (5,6 proc.).
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35 paveikslas. Įvykę organizacijų veiklos pokyčiai.

Jau įvykę organizacijų veiklos pokyčiai
Struktūros pokyčiai
(8,1 proc.)
20
Funkcijų tarp
darbuotojų
perskirstymas, darbų
pobūdžio pokyčiai (16
proc.)

15
10

Procesų pokyčiai
(12,7 proc.)

5

Proc.

0

Išteklių perskirstymas
(9,6 proc.)

Valdymo pokyčiai (5,6
proc.)

Šaltinis: sudaryta autorių.

Ateityje didžiausi organizacijų veiklos pokyčiai planuojami išteklių perskirstymo (daugiau
kaip 27 proc.) srityje, o mažiausia numatyta struktūros pokyčių (18,9 proc.).
36 paveikslas. Planuojami organizacijų veiklos pokyčiai.

Ateityje planuojami organizacijų veiklos pokyčiai

Funkcijų tarp darbuotojų
perskirstymas, darbų
pobūdžio pokyčiai (22,7
proc.)

Struktūros pokyčiai (18,9
proc.)
30
25
20
15
10
5
0

Procesų pokyčiai (22,5
proc.)

Proc.
Išteklių perskirstymas
(27,4 proc.)

Valdymo pokyčiai (22,2
proc.)

Šaltinis: sudaryta autorių.

Gana didelė respondentų dalis nurodė, kad organizacijų veiklos pokyčiai apskritai nebuvo
planuoti arba buvo neaktualūs (34 lentelė).
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34 lentelė. Neplanuojami / neaktualūs organizacijų veiklos pokyčiai.
Nebuvo
planuoti (proc.)
23,0

Yra neaktualūs
(proc.)
39,2

Bendra
procentinė dalis
62,2

Procesų pokyčiai

16,9

33,8

50,7

Valdymo pokyčiai

20,8

37,5

58,3

15,1

35,6

50,7

14,7

33,3

48,0

Organizacijų veiklos pokyčiai
Struktūros pokyčiai

Išteklių perskirstymas
Funkcijų tarp darbuotojų
perskirstymas, darbų pobūdžio
pokyčiai
Šaltinis: sudaryta autorių.

Teisinės bazės ar kiti politikos pokyčiai
Pagal tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatų duomenis tyrimų / studijų rezultatai
didesnius pokyčius šioje srityje jau lėmė arba lems ateityje viešajame sektoriuje.
Apklausus centrinės valdžios, savivaldybių institucijas arba įstaigas bei asociacijas
atstovaujančius asmenis paaiškėjo, kad:
 tyrimų / studijų rezultatai buvo panaudoti arba dar bus naudojami rengiant
įvairius strateginius dokumentus, naujas koncepcijas ir pan. (nurodė daugiau
kaip 63 proc. respondentų);
35 lentelė. Dėl tyrimų / studijų poveikio planuojami / parengti strateginiai
dokumentai.
Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: rengiamos naujos koncepcijos
ir strateginiai dokumentai
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
Jau inicijuota
31,58
Planuojama inicijuoti
31,58
Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti
13,16
Sunku pasakyti
5,26
Neaktualu
18,42
Šaltinis: sudaryta autorių.



tyrimų / studijų rezultatai lėmė arba lems ateityje teisinės bazės pokyčius, t. y.
buvo arba dar bus rengiami ar atnaujinami teisės aktai (nurodė beveik 57 proc.
respondentų).

36 lentelė. Dėl tyrimų / studijų poveikio rengiami / atnaujinami teisės aktai (viešasis
sektorius).
Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: rengiami / atnaujinami teisės
aktai
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
Jau inicijuota
13,51
Planuojama inicijuoti
43,24
Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti
16,22
Sunku pasakyti
10,81
Neaktualu
16,22
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Teisinės bazės pokyčių, kurie būtų inicijuoti atlikus tyrimus / studijas privačiajame
sektoriuje, pasitaikė beveik 20 kartų rečiau (nurodė 2,7 proc. respondentų).
37 lentelė. Dėl tyrimų / studijų poveikio rengiami / atnaujinami teisės aktai (privatusis
sektorius).
Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: rengiami / atnaujinami teisės
aktai
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
Jau inicijuota
2,78
Planuota inicijuoti, tačiau nesėkmingai
2,78
Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti
16,67
Sunku pasakyti
19,44
Neaktualu
58,33
Šaltinis: sudaryta autorių.

4.3.3. Ar rezultatų naudojimas užtikrintas ateityje?
Kaip ir buvo tikimasi šio vertinimo pradžioje, gana didelės dalies tyrimų / studijų
rezultatų poveikis dar nėra pasireiškęs, nes pernelyg mažai laiko praėjo nuo šių tyrimų /
studijų užbaigimo. Kaip rodo tyrimų / studijų užsakovų apklausos rezultatai,
rekomendacijos buvo įgyvendintos tik 12 proc. atvejų. Rekomendacijų įgyvendinimo
planai buvo parengti ir paskirti atsakingi asmenys 28 proc. atvejų, o dalis šių procesų yra
suplanuota ateityje (31 proc.). Be to, reikalingi ištekliai buvo numatyti 28 proc. atvejų, o
dalį jų dar ketinama numatyti ateityje (29 proc.). Esant tokiai padėčiai, svarbu įvertinti, ar
egzistuoja tęstinumui palankios prielaidos, leisiančios gautus rezultatus naudoti ateityje.
Toliau įvardijamos pagrindinės prielaidos ir trumpai aptariami rezultatai, gauti per
tyrimų / studijų užsakovų apklausą.
1 prielaida: tyrimo / studijos svarba užsakovui
Rengiant šio vertinimo metodiką buvo daroma prielaida, kad tikimybė tyrimų / studijų
rezultatus panaudoti ateityje yra didesnė, kai užsakovas teikia didelę svarbą šiam
tyrimui / studijai ir yra suinteresuotas naudoti rezultatus, taip pat sėkmingai įgyvendinti
pateiktas rekomendacijas. Tyrimo / studijos svarba užsakovui buvo įvertinta pasitelkus
skirtingus rodiklius.
Pirma, buvo tikrinama, ar rengiant tyrimą / studiją vyko reguliarūs užsakovo susitikimai
su rengėjais. Nustatyta, kad beveik pusę atvejų (49 proc.) tokie susitikimai vyko
intensyviai, o 46 proc. respondentų nurodė, kad su tyrėjais buvo susitinkama tik kartais.
Tai rodo, kad dažnai tyrimo / studijos užsakovai skyrė gana daug dėmesio galutinio
produkto rengimo procesui. Be to, požymių dažnių lentelės atskleidžia, kad tais atvejais,
kai tyrimo / studijos rengimo metu vyko intensyvūs susitikimai su tyrėjais, atitinkamai
dažniau buvo parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys /
45
46
organizacijos bei numatyti reikalingi ištekliai (rekomendacijoms įgyvendinti) . Taigi

45

Jei susitikimai vyko intensyviai, rekomendacijų įgyvendinimo planai parengti ir
atsakingi asmenys paskirti 52 proc. atvejų; dar 16 proc. rekomendacijos jau įgyvendintos
Tuo tarpu jei susitikimai vyko tik kartais, įgyvendinimo planai parengti ir atsakingi
asmenys paskirti 24 proc. atvejų;17 proc. – rekomendacijos jau įgyvendintos. Ryšio
matas Cramer’s V = 0.413, stat. reikšmingumas = 0,005.
46
Jei susitikimai vyko intensyviai rekomendacijų įgyvendinimui reikalingi ištekliai
numatyti virš 58 proc. atvejų. Tuo tarpu jei susitikimai vyko tik kartais, šie ištekliai
90

galima teigti, kad nagrinėjamuoju aspektu tęstinumo prielaida yra patenkinta. Antra,
siekta išsiaiškinti, ar tyrimų / studijų užsakovai teikė komentarus ir pastabas tyrėjams,
kaip būtų galima patobulinti atliekamą tyrimą / studiją. Beveik 53 proc. respondentų
nurodė, kad tokias pastabas teikė intensyviai, o 40,5 proc. pripažino, kad komentarai
buvo teikiami kartais. Nors teikiamų pastabų ir komentarų intensyvumas rodo, jog
užsakovai buvo linkę domėtis tyrimo / studijos rengimo procesu, buvo susipažinę su jo
turiniu, tačiau statistiškai reikšmingo ryšio tarp teikiamų pastabų ir rekomendacijų
įgyvendinimo nenustatyta. Statistinės apklausos duomenų analizės rezultatai tik rodo
bendrą tendenciją, jog tais atvejais, kai tyrėjams buvo intensyviai teikiamos pastabos ar
komentarai, atitinkamai dažniau buvo parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai,
47
48
paskirti atsakingi asmenys arba organizacijos ir numatyti reikalingi ištekliai .
Trečia, buvo tikrinama, ar po tyrimo / studijos galutinės ataskaitos įteikimo užsakovai
tyrėjams pateikė savo pastabas ar komentarus. Kitaip tariant, buvo tikrinamas „atgalinio
ryšio“ stipris. Apklausos rezultatai rodo, kad beveik 53 proc. atsakiusių į šį klausimą
užsakovų pateikė išsamius komentarus, o beveik 24 proc. užsakovų pripažino, kad tokias
pastabas pateikė tik iš dalies. Apibendrinant galima pasakyti, kad apie 77 proc. atvejų
„atgalinis ryšys“ buvo stiprus ar bent egzistavo iš dalies. Tai kūrė palankias sąlygas
tęstiniam tyrimų / studijų rezultatų naudojimui ateityje. Kita vertus, požymių dažnių
lentelės rodo, kad tyrimų / studijų rekomendacijų įgyvendinimo laipsnis nepriklauso nuo
„atgalinio ryšio“ stiprio. Įdomu tai, kad tais atvejais, kada pastabos / komentarai apskritai
nebuvo teikiami, rekomendacijos buvo jau įgyvendintos beveik 64 proc. atvejų ir dar
18 proc. buvo parengti jų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys / organizacijos.
Šį gana aukštą procentą būtų galima sieti su tyrimų / studijų kokybe, t. y. jei užsakovas
liko patenkintas, jis nepateikė jokių pastabų. Tačiau statistinė duomenų analizė rodo, jog
ryšio tarp tyrimų / studijų kokybės ir „atgalinio ryšio“ stiprio nėra. Priešingai – pastabos ir
komentarai dažniausiai būdavo teikiami tais atvejais, kai kokybė įvertinta aukščiausiu
balu (60 proc. atvejų). Ketvirta, siekta išsiaiškinti, kaip labai tyrimų / studijų užsakovai
patys buvo įsitraukę tiek į duomenų rinkimo, tiek į duomenų analizės procesą. Jei
įsitraukimas buvo didelis, labiau tikėtina, kad tyrimų / studijų rezultatai bus naudojami
ateityje. Pagal apklausos duomenis daugiau kaip 79 proc. tyrimų / studijų užsakovų patys
smarkiai prisidėjo prie duomenų rinkimo (54,5 proc.) arba tik iš dalies padėjo rinkti
duomenis (apie 25 proc.). Be to, beveik 76 proc. atsakiusių į šį klausimą tyrimų / studijų
užsakovų intensyviai konsultavo tyrėjus dėl duomenų analizės (daugiau kaip 39 proc.)
arba kartais teikė tokio pobūdžio patarimus (36,5 proc.). Gana aktyvus užsakovų
įsitraukimas į tyrimo / studijos rengimo procesą rodo ne tik suinteresuotumą galutiniu
produktu, bet ir kuria palankias sąlygas tęstiniam rezultatų naudojimui ateityje. Pagal
požymių dažnių lenteles taip pat matyti, kad tais atvejais, kai tyrėjai buvo intensyviai
konsultuojami dėl duomenų analizės, rekomendacijų įgyvendinimo planai buvo parengti
ir atsakingi asmenys (arba organizacijos) paskirti dažniau (50 proc. atvejų) negu tais
atvejais, kai tokios konsultacijos vykdavo tik kartais (35 proc. atvejų) arba apskritai
nevykdavo (20 proc. atvejų). Panaši tendencija išryškėjo ir tyrinėjant rekomendacijų
numatyti tik 24 proc. atvejų. Ryšio matas Cramer’s V = 0.394, stat. reikšmingumas =
0,017.
47
Kai pastabos / komentarai buvo teikiami intensyviai rekomendacijų įgyvendinimo
planai parengti ir atsakingi asmenys paskirti virš 43 proc. atvejų. Tuo tarpu, jei pastabos
teiktos tik kartais, rekomendacijų įgyvendinimo planai parengti ir atsakingi asmenys
paskirti virš 29 proc. atvejų
48
Jei pastabos teiktos intensyviai rekomendacijų įgyvendinimui reikalingi ištekliai
numatyti virš 46 proc. atvejų. Tuo tarpu jei pastabos / komentarai teikti tik kartais, šie
ištekliai numatyti 30 proc. atvejų.
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įgyvendinimui reikalingų išteklių paskyrimą (kai konsultacijos buvo intensyvios arba vyko
kartais, ištekliai paskirti apie 50 atvejų; kai tyrėjai nebuvo konsultuojami, reikalingi
ištekliai numatyti tik 12,5 proc. atvejų). Tačiau šie rezultatai atspindi tik bendrą
apklausos rezultatų tendenciją, statistiškai reikšmingo ryšio tarp tyrėjų konsultavimo ir
rekomendacijų įgyvendinimo nenustatyta.
Penkta, buvo siekiama nustatyti, ar tyrimų / studijų užsakovai šiuose darbuose
nagrinėjamas problemas laiko svarbiausiomis ir aktualiausiomis. Kaip jau minėta
anksčiau šioje vertinimo ataskaitos dalyje, per apklausą paaiškėjo, kad užsakovai
tyrimuose / studijose nagrinėjamus klausimus laiko itin svarbiais savo atstovaujamai
sričiai / sektoriui bei atstovaujamai organizacijai ir kiek mažiau svarbiais patiems sau
asmeniškai. Kita vertus, kaip rodo statistinė duomenų analizė, rekomendacijų
įgyvendinimo sparta nepriklauso nuo to, kaip užsakovas vertina atliktuose tyrimuose /
studijose nagrinėtų problemų svarbumą, aktualumą. Pažymėtina tik bendra tendencija,
jog tais atvejais, kai respondentai tyrimuose / studijose nagrinėtas problemas išskyrė
kaip svarbiausias, aktualiausias savo atstovaujamai sričiai, organizacijai arba patiems sau,
atitinkamai įgyvendinimo sparta buvo didesnė, t. y. rekomendacijos buvo dažniau arba
jau įgyvendintos, arba buvo judama jų įgyvendinimo link (sudarytas įgyvendinimo planas,
paskirti atsakingi asmenys ar organizacijos ir numatyti ištekliai).
2 prielaida: organizacijų stabilumas
Rengiant šio vertinimo metodiką buvo daroma prielaida, kad didesnis tyrimų / studijų
užsakovų atstovaujamų organizacijų stabilumas kuria palankias sąlygas tyrimų / studijų
tęstinumui. Ir priešingai, didelė darbuotojų, susijusių su įgyvendinamu projektu, kaita yra
svarbus darbų tęstinumo kliuvinys.
Iš apklausos duomenų matyti, kad tyrimų / studijų užsakovų atstovaujamoms
institucijoms būdingas gana didelis stabilumas: daugiau kaip 85 proc. atvejų nepasikeitė
nei koordinatoriai, nei kiti už tyrimo / studijos atlikimo priežiūrą atsakingi asmenys.
Atvejai, kada būtų pasikeitęs ir koordinatorius, ir kiti atsakingi asmenys, nesiekė net
3 proc. Apibendrinant galima teigti, kad atsakingų darbuotojų kaita yra nedidelė, todėl
kliuvinių darbų tęstinumui nėra. Be to, požymių dažnių lentelės parodė, kad netgi tais
atvejais, kai įvyko tam tikra darbuotojų kaita, rekomendacijų įgyvendinimo planai jau
parengti ar bus rengiami ateityje, atsakingus asmenis planuojama paskirti ateityje, o
reikalingi ištekliai taip pat jau paskirti arba bus skiriami ateityje.
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37 paveikslas. Tyrimų / studijų užsakovų atstovaujamų organizacijų stabilumas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

3 prielaida: kitų institucijų palaikymas
Organizacijos nedirba tuštumoje, todėl rezultatų naudojimas ir rekomendacijų
įgyvendinimas priklauso nuo to, kiek pokyčius palaiko kitos susijusios organizacijos.
Viešojo sektoriaus organizacijoms atstovaujančių tyrimų / studijų užsakovų buvo
teiraujamasi, kas konkrečiai ir kaip labai yra suinteresuotas pateiktų rekomendacijų
49
įgyvendinimu .
Atlikus apklausą paaiškėjo, kad projekto vadovai ar komanda gerokai „pirmauja“ pagal
suinteresuotumą įgyvendinti pokyčius: beveik 87 proc. respondentų teigė, kad šie
asmenys yra labai suinteresuoti rekomendacijų įgyvendinimu.
38 lentelė. Projekto vadovų / komandos suinteresuotumas rekomendacijų
įgyvendinimu.
Ar projekto vadovai / komanda suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu?
Atsakymų variantai
Iš viso: dalis nuo visų respondentų (proc.)
Labai suinteresuoti
86,84
Šiek tiek suinteresuoti
13,16
Šaltinis: sudaryta autorių.

Respondentai mažiau galėjo pasakyti apie tai, ar politiniai vadovai yra taip pat
suinteresuoti tokiais pokyčiais. Tik 35 proc. respondentų neabejojo, jog šie asmenys yra
labai suinteresuoti tyrimuose / studijose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimu.

49

Šioje dalyje atlikti reikšmingą statistinę duomenų analizę ir pateikti pagrįstas išvadas
apie ryšius tarp kintamųjų buvo neįmanoma dėl pernelyg mažos respondentų, atsakiusių
į šį klausimą, imties.
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38 paveikslas. Politinių vadovų suinteresuotumas rekomendacijų įgyvendinimu.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Dalis respondentų taip pat buvo įsitikinę, kad rekomendacijų įgyvendinimas yra svarbus
kitoms organizacijoms (daugiau kaip 15 proc.).
39 paveikslas. Kitų organizacijų suinteresuotumas rekomendacijų įgyvendinimu.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Galiausiai dalis apklaustųjų neabejojo, kad ir patys tyrimų / studijų rengėjai yra
suinteresuoti pateiktų rekomendacijų įgyvendinimu.
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40 paveikslas.
įgyvendinimu.

Tyrimų

/

studijų

rengėjų

suinteresuotumas

rekomendacijų

Šaltinis: sudaryta autorių.

Apibendrinant analizės rezultatus galima pasakyti, kad labiausiai suinteresuoti patys
projektų vadovai ir jų komandos nariai, tačiau politinės paramos trūkumas bei
nepakankamas kitų su rekomendacijų įgyvendinimu glaudžiai susijusių organizacijų
palaikymas gali tapti rimtu kliuviniu pradėtų darbų tęstinumui.
4 prielaida: rekomendacijų praktiškumas ir įgyvendinamumas
Beveik 83 proc. apklaustų tyrimų / studijų užsakovų visiškai sutiko arba greičiausiai
sutiko, jog pateiktos rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškai įgyvendinamos. Kita
vertus, dažniausiai rekomendacijų įgyvendinimo planai nebuvo pakankamai išsamūs:
kartais trūkdavo informacijos apie visus reikalingus išteklius, galimus finansavimo
šaltinius ir pan. Be to, statistinė duomenų analizė parodė, kad statistiškai reikšmingo
ryšio tarp pateiktų rekomendacijų aktualumo, praktiškumo bei rekomendacijų
įgyvendinimo spartos nėra. Statistiškai reikšmingo ryšio taip pat neaptikta tarp pateiktų
rekomendacijų įgyvendinamumo ir jų įgyvendinimo spartos. Taigi, nors tyrimų / studijų
užsakovai buvo linkę gana palankiai vertinti pateiktas rekomendacijas minėtais aspektais,
tačiau galiausiai prieita prie išvados, kad nei rekomendacijų praktiškumas, aktualumas,
nei jų įgyvendinimo planų aiškumas nelėmė rekomendacijų įgyvendinimo ar
įgyvendinimo spartos.
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VERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Iš 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos lėšų pagal 25 priemones buvo numatyta
įvairių analitinių darbų (tyrimų ir studijų, poreikių analizių ir prognozių, galimybių
studijų, teisės aktų ir kitokių analizių, vertinimų (išskyrus ES struktūrinės paramos
vertinimą), koncepcijų, veiklos metodikų, vadovų ar gairių, sociologinių apklausų ir
viešosios nuomonės tyrimų), kurie šiame vertinime apibendrintai vadinami
50
tyrimais / studijomis. Tiesa, per vertinimą paaiškėjo, kad penkiose priemonėse
vertintinų tyrimų / studijų nėra, nes pagal šias priemones finansuojami projektai
tyrimų / studijų iki šiol neatliko (nors tokia galimybė priemonės apraše buvo
numatyta). Pagal likusias 20 priemonių finansuota iš viso 924 tyrimai / studijos, o
kiekvienoje priemonėje jų yra nuo 1 iki 523. Svarbu pažymėti, kad tyrimų / studijų
skaičius gali būti mažesnis. Atlikus metaanalizę nustatyta, kad nors kai kurios veiklos
SFMIS duomenų bazėje įvardytos kaip atskiri tyrimai / studijos, iš tiesų tai yra to
paties tyrimo / studijos sudedamosios dalys.
Bendra projektų, kurių bent viena iš veiklų buvo tyrimo / studijos rengimas, vertė
siekia 968 mln. Lt. Iš jų apie 92 mln. Lt (9,5 proc.) skirta tyrimams / studijoms rengti.
Vidutinė vieno tyrimo / studijos kaina siekia 99,7 tūkst. Lt, tačiau faktiškai ji svyruoja
nuo 950 Lt iki 2,7 mln. Lt. Daugiausia atlikta galimybių studijų ir įvairių poreikių
analizių bei prognozių. Projektus, kuriuos įgyvendinant numatyti tyrimai / studijos,
vykdo tiek viešojo sektoriaus institucijos, tiek privačios organizacijos. Nors privačios
organizacijos inicijavo daugiau tyrimų / studijų, tačiau viešojo sektoriaus institucijų
perkamų tyrimų / studijų vidutinė kaina yra daugiau negu tris kartus aukštesnė.
Išvados dėl tyrimų / studijų kokybės

Siekiant apibendrinti tyrimų ir studijų, finansuotų iš ES struktūrinės paramos lėšų,
kokybę, prieita prie dvejopų išvadų. Viena vertus, jei didesnis „svoris“ vertinant
tyrimų ir studijų kokybę suteikiamas užsakovų poreikių patenkinimui ir jų
subjektyviam darbų kokybės suvokimui, tyrimus ir studijas galima laikyti gana
aukštos kokybės. Antra vertus, jei vertinant kokybę atsižvelgiama į objektyvius
kokybės kriterijus ir keliami aukštesni kokybės standartai, akivaizdu, kad dauguma
įvertintų tyrimų / studijų nepatenkino visų jų. Nustatyta, kad dažnai buvo tik
surenkami ir apibendrinami jau egzistuojantys empiriniai duomenys, taikomi
nesudėtingi duomenų analizės metodai, keliami tik faktiniai klausimai,
nesukuriamos naujos žinios.

Viena vertus, rezultatai rodo, kad atlikti tyrimai / studijos iš esmės patenkino
užsakovų poreikius: daugiau kaip 92 proc. atvejų darbai tikrai atitiko (45,5 proc.)
arba greičiau atitiko (46,8 proc.) užsakovo organizacijos lūkesčius ir poreikius. Be to,
didelė užsakovų dalis palankiai vertino bendrą tyrimų / studijų kokybę (84, 5 proc.)

50

Priemonės: VP1-1.2-SADM-01-V, VP1-1.3-SADM-01-K, VP1-3.1-ŠMM-08-V, VP2-2.2-ŪM-01-K, VP3-1.4-AM-08-V.
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ir nurodė, jog tikrai norėtų (apie 51 proc.) arba greičiau norėtų (apie 34 proc.) su
tais pačiais tyrėjais dirbti ateityje.
Kita vertus, nustatyta, kad 58 proc. tyrimų / studijų buvo renkami nauji duomenys, o
likusiuose apibendrinta jau egzistuojanti informacija. Analizuojant surinktus
duomenis dažniausiai taikyti tradiciniai, daug specifinių žinių nereikalaujantys
metodai: kokybinė analizė ir nesudėtinga statistinių duomenų analizė. Nesudėtingų
metodų taikymas glaudžiai susijęs su tuo, kad dažnai šiuose tyrimuose / studijose
kelti tik faktiniai, priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės nereikalaujantys
51
klausimai . Tam nereikia sudėtingų duomenų rinkimo ir analizės metodų. Maždaug
pusė apklausos respondentų nurodė, kad: a) naujų žinių net ir nebuvo siekiama, nes
tyrime / studijoje spręstos praktinės problemos (apie 28 proc. respondentų); b)
tyrime / studijoje buvo tik apibendrinta jau egzistuojančios žinios ir informacija
(apie 22 proc. respondentų). Metaanalizės rezultatai taip pat rodo, kad tyrimuose /
studijose dažniausiai buvo siekiama ne kurti naujas žinias, o tik: a) pateikti ir
apibendrinti jau egzistuojančias žinias; b) pritaikyti jau anksčiau sukurtus šablonus
tyrimo / studijos atvejams.
Reikėtų pažymėti, kad tyrimų / studijų išvadų ir rekomendacijų pagrįstumo
vertinimai išsiskyrė. 88 proc. apklausos dalyvių buvo linkę visiškai arba greičiau
sutikti, jog išvados buvo pagrįstos analizės rezultatais ir duomenimis, o atlikus
metaanalizę nustatyta, kad 44 proc. atvejų pateiktos išvados ir / arba
rekomendacijos nėra visiškai pagrįstos. Vertinant tyrimuose / studijose pateiktų
rekomendacijų aktualumą bei praktiškumą nustatyta, kad jos dažniau buvo
aktualios negu praktiškos: ne visose jose pateikiamas aiškus rekomendacijų
įgyvendinimo planas, t. y. kiek ir kokių išteklių reikia, kokia jų piniginė vertė, kokie
52
yra galimi finansavimo šaltiniai ir pan. Taip pat aptikta atvejų, kai rekomendacijos
apskritai nebuvo pateiktos, nors pagal tyrimo / studijos tipą ir objektą jos būtų
buvusios itin aktualios ir naudingos.
Vertinant finansuotų tyrimų / studijų atitiktį profesiniams standartams gautos
dvejopos išvados. Viena vertus, užsakovai buvo įsitikinę, kad tyrimų / studijų
struktūra dažniausiai atitiko jai keliamus reikalavimus, buvo aiški ir logiška. Be to,
akivaizdu, kad daugumoje tyrimų / studijų buvo sprendžiamos praktinės
problemos – šie darbai buvo taikomojo pobūdžio. Antra vertus, per metaanalizę
nustatyta, kad bendras tyrimų / studijų kokybės indeksas sudaro apie 76 proc.
maksimalios vertės (jis lygus 12,95 iš maks. 17). Kaip ir buvo spėta, „silpniausias“
aspektas – tai tyrimų / studijų pridėtinės vertės (žinių naujumo) kriterijus, o
„stipriausia vieta“ galima laikyti praktinių problemų sprendimą.
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Meta-analizės rezultatai rodo, kad beveik visuose tyrimuose / studijose (daugiau kaip 90 proc.) buvo keliami tik faktiniai
klausimai, nereikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės. Tiesa, per apklausą užsakovai buvo linkę tyrimų / studijų
„gylį“ vertinti palankiau: 33 proc. nurodė, kad tyrime /studijoje buvo keliami 1–4 klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp
kintamųjų analizės; 29 proc. teigė, kad tokių klausimų buvo kelta daugiau negu 5.
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Svarbu pažymėti, kad detalūs rekomendacijų įgyvendinimo planai, nors jie ir nėra būtini, bet tai vienas iš veiksnių, galinčių
padidinti pateiktų rekomendacijų panaudojimo ir įgyvendinimo tikimybę.
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Dažniausiai tyrimuose / studijose buvo sprendžiamos praktinės problemos,
aktualiausios tik to tyrimo / studijos užsakovo atstovaujamai organizacijai. Taip pat
nustatyta, kad tyrimo / studijos rekomendacijų įgyvendinimu labiausiai
suinteresuoti tik tiesioginiai projektų vadovai ar komandos nariai. Kitaip tariant,
tyrimų / studijų srityje esama fragmentiškumo ir „siaurumo“: kyla abejonių dėl
galimybių atliktus tyrimus / studijas naudoti plačiau (pvz., žinias pritaikyti kitose
organizacijose, kituose sektoriuose ir pan.).
Atlikus duomenų analizę paaiškėjo, kad daugiau negu 70 proc. tyrimų / studijų
rengė samdyti išorės ekspertai ir tyrėjai. Tuo tarpu tyrimų / studijų užsakovai tik iš
dalies pagerino savo analitinius gebėjimus, kurie leistų ateityje savarankiškai atlikti
53
panašius darbus . Tikėtina, kad galimam teigiamam šalutiniam poveikiui – aktyviam
tyrimų / studijų užsakovų mokymosi procesui – neigiamos įtakos turėjo
nepakankamas užsakovų susipažinimas su užsakomų darbų metodologija.
Pavyzdžiui, apklausos rezultatai rodo, kad apie 16 proc. užsakovų negali įvertinti
tyrimuose / studijose taikytų duomenų rinkimo ir analizės metodų, o 15 proc. neturi
nuomonės apie vertinamų tyrimų / studijų gylį, t. y. ar darbe siekta atsakyti į
paprastus faktinius klausimus, ar vis dėlto buvo nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp
tyrimo / studijos kintamųjų.
Tyrimų / studijų rengimo procesas buvo nepakankamai kontroliuojamas. Tik
maždaug pusė respondentų pripažino, kad rengiant tyrimą / studiją vyko intensyvūs
susitikimai su šio darbo rengėjais. Atitinkamai pastabas ir komentarus intensyviai
teikė tik 53 proc. apklaustų užsakovų. Be to, 11 proc. respondentų pripažino, kad
nebuvo parengta techninė specifikacija, o 22 proc. atvejų techninė specifikacija
buvo tikslinama jau po sutarties pasirašymo.
Tyrimų ir studijų kokybę lemiančių veiksnių statistinė analizė parodė, kad jų:
 kokybė priklauso nuo rengėjo jiems teikiamos svarbos (suinteresuotumo
jais);
 kokybė priklauso nuo tyrimus / studijas atlikusių tyrėjų patirties ir analizės
objekto išmanymo;
 kokybę tik iš dalies lemia tyrimų / studijų rengimui skirto biudžeto dydis
(turi įtakos renkantis duomenų analizės metodus);
 kokybė iš dalies susijusi su tyrimų / studijų pirkimo būdu (tyrimuose /
studijose, parinktuose pagal ekonominio naudingumo kriterijų, buvo
dažniau keliami klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų
analizės);
 kokybė nepriklauso nuo tyrimus / studijas užsakiusios organizacijos tipo;
vadinasi, negalima teigti, kad tyrimų / studijų kokybė priklauso nuo to, ar
juos užsakė viešojo sektoriaus institucijos, ar privačiojo sektoriaus
organizacijos;
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22 proc. viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių respondentų nurodė, kad buvo pagerinti gebėjimai ateityje savarankiškai
atlikti panašius tyrimus / studijas, o 38 proc. privačiojo sektoriaus atstovų nurodė, kad šie gebėjimai buvo pagerinti.
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kokybė nepriklauso nuo tyrimų / studijų rengėjų tipo; vadinasi, tyrimų /
studijų kokybės skirtumų negalima aiškinti tuo, jog vienus iš jų atlieka
mokslo ar studijų institucijos, o kitus – konsultacinės įstaigos;
kokybė nepriklauso nuo tyrimų / studijų parengimui skirto laikotarpio
trukmės.

Galiausiai reikėtų aptarti, kokių blogosios praktikos pavyzdžių buvo aptikta atliekant
tyrimų / studijų metaanalizę, ir išskirti tuos aspektus, kurie itin svarbūs siekiant
aukštesnės tyrimų / studijų kokybės. Atliekant metaanalizę:
 pasitaikė tyrimų / studijų, kuriuose aptikta itin daug kalbos kultūros ir
gramatikos klaidų;
 nustatyta atvejų, kada atliekant literatūros analizę apsiribota tik lietuvių
autorių tekstų iš vadovėlių apžvalga, o reikšmingo platesnio ir įvairesnio
konteksto apskritai nebuvo pateikiama;
 pastebėta „neatitikimų“ tarp tyrimo / studijos skyriaus pavadinimų ir
pateikiamos informacijos turinio (pvz., tyrimo metodikos dalyje nurodomas
tik darbo tikslas arba aptariama problema, tačiau neaptariami patys tyrimo
metodai; rekomendacijų dalyje pateikiamos tik išvados ir pan.);
 aptikta darbų plagijavimo požymių. Nustatyta tokių atvejų, kada
tyrimuose / studijose buvo pateikiama antrinė informacija nenurodant šios
informacijos šaltinių. Toks netinkamas duomenų pateikimas neabejotinai
pažeidžia autorių teises.
Tyrimų ir studijų kokybė: geroji praktika
Kokybiškiems tyrimams / studijoms būdingos tokios savybės:
1) parengtos aiškios ir detalios techninės specifikacijos, kurios vėliau nebuvo keičiamos;
2) užsakovas pabrėžia tyrimo / studijos pridėtinės vertės (naujų žinių kūrimo) svarbą;
3) taikyti sudėtingesni, įvairesni duomenų rinkimo ir analizės metodai;
4) užsakovas pabrėžia pateikiamų tyrimo / studijos išvadų ir rekomendacijų svarbą (pvz.,
jų aktualumą, praktinį panaudojamumą ir pan.);
5) tyrimai / studijos parenkami pagal ekonominio naudingumo kriterijų;
6) tyrimą / studiją atliko patyrę ir analizės objektą gerai išmanantys tyrėjai;
7) periodiškai organizuoti užsakovo ir tyrėjų susitikimai, per kuriuos išsakomos pastabos,
komentarai, siūlymai; periodiškai vykstant tokiems susitikimams ne tik
kontroliuojamas darbų atlikimas, bet ir geriau suprantami abiejų šalių lūkesčiai bei
poreikiai, be to, skatinamas aktyvus mokymasis;
8) atliekami tyrimai / studijos įteikiami laiku.
Išvados dėl tyrimų / studijų efektyvumo

Įvertinus tyrimų ir studijų efektyvumą buvo atskleistos kelios svarbios tendencijos.
Pirma, tyrimų / studijų užsakovai mano, jog atliktų darbų biudžetas yra tinkamas ir
pagrįstas. Kita vertus, net 20 proc. apklaustųjų negalėjo įvertinti biudžeto
pagrįstumo. Tai rodo, kad tyrimų / studijų užsakovams būtina turėti aiškias gaires ir
kriterijus, padedančius įvertinti ir pagrįsti panašių darbų biudžetus. Antra, tik apie
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36 proc. tyrimų / studijų buvo įsigyta konkurencijos sąlygomis, t. y. buvo paskelbtas
konkursas ir jame dalyvavo daugiau negu vienas paslaugų teikėjas. Likusius
tyrimus / studijas atliko patys užsakovai arba jos buvo įsigytos be realaus konkurso.
Tai rodo poreikį šioje srityje didinti konkurenciją kaip efektyvumo prielaidą. Trečia,
palyginamoji analizė atskleidė, kad ryšys tarp tyrimo / studijos biudžeto, viena
vertus, ir jo apimties (puslapiais), trukmės, tyrėjų kvalifikacijos, analizės gylio ir
taikytų metodų, antra vertus, yra labai silpnas, t. y. minėti veiksniai turėjo tik
nedidelį poveikį biudžeto dydžiui. Tai rodo, kad tyrimus / studijas buvo galima atlikti
gerokai efektyviau. Ketvirta, vertinant minėtus veiksnius atskirai, tik tyrimo /
studijos atlikimo trukmė, ataskaitos puslapių skaičius ir duomenų analizės metodų
sudėtingumas turėjo statistiškai reikšmingos (nors ir nedidelės) įtakos biudžetui.
Interpretuojant šį rezultatą pirmosios išvados kontekste galima teigti, kad dalis
tyrimų / studijų užsakovų atliktų darbų biudžetus vertina atsižvelgdami tik į
paviršutiniškus puslapių skaičiaus ar atlikimo trukmės rodiklius.

Ar pakankamai pagrįstas poreikis ir biudžetas tyrimams / studijoms atlikti? Reikalingo
biudžeto ir lėšų poreikio pagrįstumas įvertintas pagal du kriterijus: 1) ar daugiausia lėšų
buvo skirta patiems svarbiausiems tyrimams / studijoms; 2) ar tyrimų / studijų užsakovai
mano, jog biudžetas buvo tinkamas. Rezultatai parodė, kad pirmoji sąlyga nebuvo
patenkinta: tyrimų / studijų biudžetas nekoreliuoja su jų svarba. Taip yra todėl, kad
dauguma apklaustų tyrimų / studijų koordinatorių įsitikinę, kad jų atliktoje studijoje
nagrinėjami klausimai yra svarbūs ir labai svarbūs tiek viso sektoriaus mastu (90 proc.
respondentų), tiek jų organizacijai (88 proc. respondentų), tiek jiems patiems (73 proc.
respondentų). Studijų atlikimo kaštai skyrėsi daug labiau. Vertinant antrąją sąlygą
nustatyta, kad biudžetas buvo pagrįstas: 68 proc. apklaustųjų nurodė, jog biudžetas,
skirtas tyrimams / studijoms atlikti, buvo pakankamas, o 10 proc. manė, kad jis netgi
buvo per mažas (didžiąją taip manančiųjų dalį sudarė viešojo sektoriaus institucijų
atstovai). Apie 20 proc. apklaustųjų apskritai nesiėmė vertinti biudžeto. Tai rodo aiškių
gairių, leidžiančių apskaičiuoti ir įvertinti skirtingų analitinių darbų biudžetus, poreikį.
Ar tyrimai / studijos buvo atlikti mažiausiomis sąnaudomis? Aptariant tyrimų / studijų
atlikimo sąnaudas svarbu pabrėžti kelis dalykus. Pirma, 41 proc. tyrimų / studijų
paslaugų buvo įsigyta skelbiant konkursą. Antra, net 15 proc. iš šių konkursų buvo
pateiktas tik vienas pasiūlymas (visais tais atvejais tyrimus / studijas pirko viešojo
sektoriaus institucijos). Trečia, tais atvejais, kai paslaugų teikėjas buvo parinktas
konkurso būdu, dažniausiai (53 proc.) pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios
kainos kriterijų. Kadangi tik apie 36 proc. tyrimų / studijų buvo įsigyti konkurencijos
sąlygomis (t. y. buvo paskelbtas konkursas ir jame dalyvavo daugiau nei vienas paslaugų
teikėjas), akivaizdu, kad šioje srityje turėtų būti stiprinama konkurencija kaip efektyvumo
prielaida. Ketvirta, nustatyta, kad nėra statistiškai reikšmingo ryšio tarp, viena vertus,
tyrimo / studijos biudžeto ir, antra vertus, tyrimo / studijos užsakovo tipo (privati
organizacija ar viešojo sektoriaus institucija), priemonės, iš kurios finansuojamas
tyrimas / studija, tarpinės institucijos ir socialinio-ekonominio sektoriaus, kuriam skirtas
tyrimas / studija. Taigi minėti veiksniai neturi sistemingo (iškreipiančio) poveikio tyrimų /
studijų biudžetams.
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Ką rodo panašių projektų biudžetų palyginamoji analizė? Ši analizė atskleidė, kad
54
vidutinės apimties tyrimų / studijų biudžetai svyravo nuo 4,9 iki 292,1 tūkst. Lt, o
didelės – nuo 20 tūkst. Lt iki 1,5 mln. Lt. Be to, dalies tyrimų / studijų biudžetas, palyginti
55
su panašios apimties tyrimais / studijomis, buvo akivaizdžiai didesnis . Taigi dalis
projektų buvo atlikta ne pačiais mažiausiais kaštais.
Analizė taip pat atskleidė, kad duomenų rinkimo metodų sudėtingumas, analizės gylis
(tyrime / studijoje keliamų klausimų skaičius ir sudėtingumas) ir tyrėjų kvalifikacija nėra
susiję su biudžetu. O tai, kad egzistuoja ryšys tarp biudžeto ir apimties puslapiais bei
trukmės, tačiau nėra ryšio su duomenų rinkimo metodų sudėtingumu bei analizės gyliu,
rodo, jog tyrimų / studijų biudžetas neretai nustatomas pagal lengvai atpažįstamas
išorines savybes (pvz., puslapių skaičių). Tuo pačiu neatsižvelgiama į tyrimo / studijos
kokybę galinčius nulemti veiksnius (pvz., analizės gylį ar poreikį rinkti naujus duomenis).
Galiausiai verta aptarti, kokių blogosios praktikos pavyzdžių buvo aptikta atliekant
tyrimų / studijų metaanalizę, ir išskirti tuos aspektus, kurie itin svarbūs siekiant didesnio
finansuojamų tyrimų / studijų efektyvumo. Atliekant metaanalizę:
 nustatyta, kad tais atvejais, kai skirtingus tyrimus / studijas rengė tie patys
tyrėjai, darbai buvo padaryti pagal vieną šabloną (kai kuriuose puslapiuose visas
tekstas buvo identiškas, išskyrus kelis žodžius ir organizacijos pavadinimą);
 aptikta atvejų, kada SFMIS duomenų bazėje to paties tyrimo / studijos
„sudedamosios“ analizės dalys buvo įrašytos į atskiras informacijos eilutes
(pavadinimas, biudžetas ir pan.), todėl susidaro klaidinantis įspūdis dėl bendro
tyrimų / studijų skaičiaus, kuris iš tiesų viršija realų. Dėl šios priežasties yra
iškreipiami ne tik tyrimų / studijų biudžetai, bet ir jų apimtys.
Tyrimų / studijų efektyvumas: geroji praktika
Efektyviai atliktiems tyrimams / studijoms būdingos šios savybės:
1) perkant tyrimų / studijų paslaugas iš paslaugų teikėjų organizuotas viešasis konkursas;
2) tyrimai / studijos parinkti pagal ekonominio naudingumo kriterijų.
Išvados dėl tyrimų / studijų tęstinumo

Vertinant tyrimų / studijų tęstinumą buvo padarytos kelios svarbios įžvalgos dėl
siekiamų tikslų, tyrimų / studijų rezultatų naudojimo laiku ir jų naudojimo
užtikrinimo ateityje. Nustatyta, kad užsakovo svarbiausias tikslas – tai siekis įgyti
naujų ir aktualių žinių, kurios padėtų priimti sprendimus. Taip pat nustatyta, kad
laukiamas poveikis (sėkmingesnis projekto įgyvendinimas) dažniausiai dar nespėjo
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Primenama, kad tyrimų / studijų apimties indeksą sudarė 5 kriterijai: 1. Studijos apimtis
(galutinės ataskaitos puslapių skaičius); 2. Studijos atlikimo trukmė; 3. Taikytų metodų
sudėtingumas; 4. Analizės gylis (tyrime / studijoje keliamų klausimų skaičius ir sudėtingumas); 5.
Tyrėjų kvalifikacija.
55
Vertinant santykinai, apytiksliai 17 proc. didelės apimties ir 16 proc. vidutinės apimties tyrimų /
studijų yra brangesni palyginti su panašios apimties tyrimais / studijomis.
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pasireikšti dėl pernelyg trumpo laikotarpio, praėjusio nuo tyrimo / studijos
užbaigimo. Didesnis poveikis išryškėjo su projekto įgyvendinimu tiesiogiai
nesusijusiose srityse (pvz., aiškinantis tikslinių grupių / klientų poreikius, įgaunant
žinių apie naujo produkto gamybą, atnaujinant teisinę bazę ir kt.); o rezultatai
apskritai tik labai retai panaudoti vykdant organizacijų veiklos pokyčius. Galiausiai
nustatyti palankūs veiksniai, užtikrinantys šių rezultatų panaudojimą ateityje. Dalis
jų bent iš dalies jau patenkinti (užsakovų suinteresuotumas, organizacijų
stabilumas), kitai daliai reikalingas aktyvesnis postūmis (kitos institucijos arba
organizacijos nėra suinteresuotos rekomendacijų įgyvendinimu, organizacijos
(politinė) vadovybė nėra gautų rezultatų „savininkai“).

Vertinant tęstinumą ir galimą poveikį buvo atkurta finansuotų priemonių intervencijos
logika. Dažniausiai56 žinių kūrimas nebuvo pagrindinis šių priemonių tikslas – studijos /
tyrimai buvo finansuoti kaip papildomos ar pagalbinės projekto veiklos, skirtos
priemonės tikslams įgyvendinti. Buvo tikimasi, kad atliekant tyrimus / studijas įgytos
žinios leis geriau įgyvendinti numatytas ir nenumatytas projekto veiklas bei priimti
geresnius sprendimus, kurie nebūtų įmanomi neatlikus tyrimų / studijų. Tai, savo ruožtu,
turėtų lemti projektą įgyvendinančios organizacijos elgsenos ar jos aplinkos pokyčius,
kaip tai numatyta finansuotos priemonės tiksluose.
Vertinimo rezultatai parodė, kad prie siekio įgyti naujų ir aktualių žinių nemažai prisidėjo
išsamiai atliekama duomenų analizė ir interpretacija bei susitelkimas ties svarbiausiomis
ir aktualiausiomis praktinėmis problemomis. Kita vertus, abejotina, ar tyrimai / studijos iš
tikrųjų leido įgyti žinių priimant praktinius sprendimus tais atvejais, kai nebuvo renkami
nauji duomenys, nenagrinėjami priežastingumo klausimai ar nepateiktos rekomendacijos
su išsamesniais jų įgyvendinimo planais. Vertintojų nuomone, tokią situaciją lėmė tai,
kad daugeliui užsakomųjų tyrimų / studijų nebuvo keliam dideli tikslai ir pakankamai
aukšti standartai.
Nors daugeliu atvejų laukiamas poveikis dar nebuvo spėjęs išryškėti, tačiau nustatyta,
kad kuriamos palankios sąlygos tam, jog rekomendacijos būtų sėkmingai įgyvendintos
ateityje: parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai, paskirti atsakingi asmenys ir
reikalingi ištekliai (28 proc. atvejų) arba šie procesai yra suplanuoti ateityje (30 proc.
atvejų).
Reikėtų pažymėti, kad tyrimų / studijų poveikis sėkmingesniam projekto įgyvendinimui
nebuvo toks aktualus kaip tikėtasi. Tyrimų / studijų rezultatai veikiau turėjo poveikį su
projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusiose srityse. Šios sritys išsiskyrė pagal tyrimų /
studijų užsakovo tipą. Pavyzdžiui, viešajame sektoriuje įgytų žinių nauda didžiausia šiose
srityse: geresnis projektų valdymas ir bendravimas su tyrėjais (taip nurodė 62 proc.
respondentų); išsiaiškinti tikslinių grupių poreikiai (58 proc.); iš esmės apsvarstyti iš
naujo organizacijos tikslai, strategija ir veikla (46 proc.). Privačiajame sektoriuje
56

Svarbu pažymėti, kad priemonės VP2-1.3-ŪM-01-K „Idėja LT“ atveju labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių planuojamų MTTP
projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų
nesėkmės riziką, atlikimas buvo vienintelė finansuota veikla.
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svarbiausios sritys buvo šios: geriau suprasti klientų lūkesčiai ir poreikiai (62 proc.);
įgytos žinios, kaip teikti naujas paslaugas ar gaminti produktus (62 proc.); įgyti gebėjimai
geriau valdyti panašius projektus (taip pat 62 proc.); atrastos naujos rinkos nišos (54
proc.).
Atlikus tyrimų / studijų užsakovų apklausą taip pat paaiškėjo, kad tik nedidelė tyrimų /
studijų rezultatų dalis buvo panaudota organizacijų veiklos pokyčiams vykdyti.
Didesniąją dalį šių tyrimų / studijų išvadų bei rekomendacijų planuojama panaudoti tik
ateityje. Kita vertus, įvairūs organizacijų veiklos pokyčiai (struktūros, procesų, valdymo,
išteklių, darbuotojų funkcijų perskirstymo) daliai respondentų apskritai atrodė
neaktualūs (kiekvienu pokyčių aspektu vidutiniškai tokių atvejų buvo apie 36 proc.). Taip
pat nustatyta, kad tyrimų / studijų rezultatai turėjo (arba turės ateityje) gana didelį
poveikį rengiant ar atnaujinant teisės aktus, kuriant įvairias koncepcijas ir strateginius
dokumentus (ypač viešojo sektoriaus institucijose).
Galiausiai įvertinta, ar egzistuoja palankios sąlygos, kad ateityje būtų užtikrintas tyrimų /
studijų rezultatų naudojimas. Nustatyta, kad iki šiol sėkmingiausiai patenkintos šios
sąlygos: tyrimo / studijos rekomendacijų įgyvendinimu yra labai suinteresuoti jų
užsakovai; organizacijos yra stabilios – neprarandama „institucinė atmintis“. Mažiausiai
patenkintos šios tęstinumo prielaidos: kitos institucijos ar organizacijos nėra labai
suinteresuotos rekomendacijų įgyvendinimu, organizacijos (politinė) vadovybė nėra
gautų rezultatų „savininkai“ (tik 35 proc. viešojo sektoriaus atstovų nurodė, kad politinė
vadovybė yra suinteresuota rekomendacijų įgyvendinimu).
Tyrimų / studijų rezultatai viešinami gana prastai. Tik 53 proc. atvejų viešinimo renginys
jau įvyko ir dar 11 proc. atvejų planuojama jį surengti ateityje. 29 proc. tyrimų / studijų
užsakovų viešinimo veiklų apskritai neplanuoja atlikti. Žinoma, tais atvejais, kai tyrimas /
studija buvo skirta konkrečios įmonės veiklai tobulinti, rezultatų viešinimas nėra
privalomas, nes gali būti atskleistos komercinės paslaptys.
Tyrimų ir studijų tęstinumas: geroji praktika
Tęstiniams tyrimams / studijoms būdingos šios savybės:
1) iš tyrimų / studijų rengėjų reikalaujama aktualių ir praktiškai įgyvendinamų
rekomendacijų;
2) organizuojami įvairūs viešinimo renginiai tyrimų / studijų rezultatams aptarti;57
3) užtikrinamas tyrimus / studijas užsakančių organizacijų stabilumas (kad nebūtų
prarandama „institucinė atmintis“).
Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų kokybės užtikrinimo ir
priežiūros sistemos
I. Tyrimai / studijos, kuriuos inicijuoja privačiojo sektoriaus organizacijos
58

Tyrimų / studijų, inicijuotų privačiojo sektoriaus organizacijų , planavimas ir
įgyvendinimas turėtų būti organizuojamas atsižvelgiant į tai, ar siekiamos žinios bus
aktualios tik konkrečiai organizacijai, ar visam sektoriui / keliems sektoriams.
57

Tokie renginiai netaikytini tik tais atvejais, jei būtų atskleidžiamas komercinė paslaptis (aktualu privačiajam sektoriui).
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IA. Jeigu planuojami tyrimai / studijos būtų aktualūs tik vienai organizacijai, tokiems
darbams atlikti turėtų būti skiriami „tyrimų krepšeliai“. ES paramos intensyvumas turėtų
būti gana žemas (neviršyti 50 proc.), o bendra paramos suma neturėtų viršyti 25 tūkst.
litų. Likusią tyrimo / studijos biudžeto dalį turėtų padengti pati organizacija savo lėšomis.
Tai, kad didelę tyrimo / studijos kaštų dalį dengia privati organizacija, turėtų paskatinti
naudos gavėjus kelti aukštesnius kokybės standartus. Siekiant išvengti pernelyg didelės
administracinės naštos, paraiškos forma turėtų būti labai paprasta, o finansavimas –
remtis standartinių maksimalių kaštų principu. „Tyrimų krepšeliai“ galėtų veikti panašiai
kaip šiuo metu iš nacionalinio biudžeto finansuojama priemonė „Inovaciniai čekiai“,
tačiau didesnės „tyrimų krepšelių“ schemos finansavimo apimtys sudarytų sąlygas
parama pasinaudoti platesniam naudos gavėjų ratui. Pagrindinė tokios schemos rizika:
dėl informacijos stokos privačios organizacijos „tyrimų krepšelius“ gali patikėti žemais
kokybės standartais besivadovaujantiems paslaugų teikėjams. Siekiant valdyti šią riziką,
galima numatyti, kad tyrimus / studijas gali atlikti tik sertifikuotos konsultacinės įmonės,
tyrimų institutai ir universitetai.
IB. Jeigu planuojami tyrimai / studijos yra aktualūs visam sektoriui / keliems
sektoriams, rekomenduojama jų finansavimą skirti atitinkamoms įmonių / organizacijų
asociacijoms. Dalis tyrimo / studijos biudžeto būtų padengiama ES struktūrinės paramos
lėšomis, likusią dalį padengtų pačios asociacijos (iš asociacijos narių surenkamų lėšų).
Numačius privalomą asociacijų dalinį indėlį vyktų tam tikra atliekamų tyrimų / studijų
atranka: būtų planuojami tik visam sektoriui aktualūs darbai, sukuriantys praktiškai
panaudojamas žinias. Tai asociacijoms taip pat leistų planuoti didesnius (finansų
atžvilgiu) tyrimus / studijas ir padėtų išvengti fragmentiškumo.
Asociacijos būtų atsakingos ne tik už tyrimų / studijų planavimo procesą, bet ir už
rezultatų sklaidą, kad visam sektoriui aktualios žinios taptų lengvai pasiekiamos ir
panaudojamos. Tai leistų išvengti fragmentiškumo ir žinių „persidengimo“ sektoriuje ar
keliuose sektoriuose. Taip atsitinka, kai sporadiškai finansuojami labai panašaus
pobūdžio ir turinio tyrimai / studijos (skiriant paramą pavienėms įmonėms ar
organizacijoms). Sukurtos žinios taptų viešąja gėrybe, būtų išvengta dirbtinio
konkurencijos iškraipymo (kada parama skiriama tik daliai konkretaus sektoriaus įmonių)
ir sukuriamos prielaidos tęstiniam sukurtų žinių panaudojimui bei pritaikymui.
Planavimo metu asociacijos turėtų prisiimti atsakomybę už duomenų bazės, kurioje būtų
kaupiama visa informacija apie galimas tyrimų / studijų kryptis, administravimą. Visos
suinteresuotosios įmonės ir organizacijos turėtų galimybes teikti siūlymus dėl tyrimų /
studijų objekto, klausimų, taikytinų metodų ir pan.
Planuojant ir inicijuojant tyrimus / studijas rekomenduojama atsižvelgti į grupę kriterijų,
galinčių padėti ex ante kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir užtikrinti tęstinumą:
 tyrimo / studijos aktualumas visam sektoriui / keliems sektoriams (taip pat
atsakant į klausimą, kas šioje srityje jau yra padaryta, kas yra žinoma);
 tyrimo / studijos pridėtinė vertė (žinių naujumas atsižvelgiant į tai, kas jau
yra žinoma);
 tyrimo / studijos metodologinis pagrįstumas (taikomi duomenų analizės
metodai yra patikimi, tinkami);
 tyrimo / studijos empirinis pagrįstumas;
 išvadų ir rekomendacijų panaudojamumas;
 numatytos priemonės, padedančios viešinti rezultatus.
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Prie privačiojo sektoriaus priskiriamos privačios įmonės, organizacijos, įvairios asociacijos, paramos fondai ir pan.
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II. Tyrimai / studijos, kuriuos inicijuoja viešojo sektoriaus institucijos
IIA. Viešojo sektoriaus institucijos turėtų rengti ilgalaikius tyrimų / studijų planus, juos
skelbti ir dėl jų konsultuotis su kitomis institucijomis, privačiomis organizacijomis bei
piliečiais. Taip būtų sudarytos galimybės visoms suinteresuotosioms šalims teikti
siūlymus dėl galimų temų, prioritetinių tyrimų / studijų krypčių ir pan. Laukiamas
rezultatas – sumažėjęs atliekamų tyrimų / studijų fragmentiškumas ir didesnis
tęstinumas (tiek naudojant atliktų tyrimų / studijų rezultatus, tiek inicijuojant naujus
tyrimus / studijas). Tyrimų ir studijų planavimas taip pat yra svarbus ir paslaugų
teikėjams, nes vieša informacija apie numatomus finansuoti darbus leistų pagerinti
gebėjimus atitinkamose srityse.
Jei planuojami tyrimai / studijos yra kompleksiški, turi būti atliekami keliai etapais ir
pagal savo pobūdį yra taikomieji moksliniai darbai, tuomet ilgalaikiuose tyrimų / studijų
planuose galima išskirti atitinkamas darbų programas. Joms valdyti siūloma įsteigti
bendrą tyrimo / studijos priežiūros komitetą, kurį sudarytų LMT ir visų suinteresuotųjų
viešojo sektoriaus institucijų atstovai. Tokia dvipakopė priežiūros sistema apimtų: 1) už
tyrimų / studijų kokybę būtų atsakinga Lietuvos mokslo taryba (LMT deleguoti ekspertai
prisidėtų prie techninių specifikacijų rengimo, pateiktų pasiūlymų dėl vertinimo ir
atrankos); 2) už turinį būtų atsakingos suinteresuotosios viešojo sektoriaus institucijos.
Šis komitetas aktyviai dalyvautų rengiant ilgalaikius tyrimų / studijų planus, inicijuojant
tyrimus / studijas, prižiūrint jų rengimą ir vertinant užbaigtų darbų kokybę. Tikėtina, kad
pagerėjus koordinavimui būtų išvengta ir kuriamų žinių „persidengimo“ bei
fragmentiškumo.
Tais atvejais, kai planuojami tyrimai / studijos yra daugiau konsultacinio ar praktinio
pobūdžio, rekomenduojama į priežiūros komitetą įtraukti tik suinteresuotųjų viešojo
sektoriaus institucijų atstovus.
IIB. Inicijuojant tyrimus / studijas, aktualius tik konkrečiai viešojo sektoriaus
institucijai, pirmiausia rekomenduojama atsakyti į klausimus, kurie padėtų ex ante
kontroliuoti atliekamų darbų kokybę bei tęstinumą:
59
 kokios žinios šioje srityje jau egzistuoja?
 koks yra planuojamas tyrimo / studijos objektas?
 į kokius klausimus bus siekiama atsakyti tyrime / studijoje?
 kokie duomenų analizės ir rinkimo metodai bus taikomi?
 koks bus šio tyrimo / studijos praktinis pritaikomumas?
III. Bendrosios finansuotų tyrimų / studijų kokybės kontrolės ir priežiūros sistemos
priemonės


Tyrimams / studijoms, kurių bendras biudžetas viršija, pavyzdžiui, 350 tūkst.
litų, rekomenduojama taikyti ex ante kontrolės priemones: į tyrimo / studijos
planavimo ir rengimo procesą įtraukti bent vieną išorės atitinkamos srities
ekspertą. Jis turėtų teikti patarimus dėl techninės specifikacijos, prisidėti
teikiant komentarus atliekamam darbui ir įvertinant užbaigto tyrimo / studijos
kokybę. Tokio eksperto paslaugos būtų itin naudingos organizacijoms, kurios
dar neturi didelės patirties, perkant panašius tyrimus / studijas. Už išorės
ekspertų paieškas būtų atsakingas tyrimo / studijos užsakovas ir
įgyvendinančioji institucija.
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Pastaba: jei tyrimo / studijos užsakovui sudėtinga atsakyti į šį klausimą, tai „signalas“, kad pirmiausia rekomenduojama
inicijuoti studijas, kurių pagrindinis tikslas – tik referuoti ir apibendrinti jau egzistuojančias žinias. Kitaip tariant, dar planavimo
etape svarbu apsibrėžti, kokio rezultato yra tikimasi iš atliekamo tyrimo / studijos.
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Tyrimams / studijoms, kurių bendras biudžetas viršija, pavyzdžiui, 350 tūkst.
litų, rekomenduojamos ex post kontrolės priemonės: šių darbų (galutinių
ataskaitų projektų) kokybę turėtų įvertinti du anonimiški nepriklausomi
ekspertai (recenzentai). Po galutinės ataskaitos projekto vertinimo, jeigu būtų
rimtų pastabų ir komentarų, projektai būtų grąžinami tyrimų / studijų
rengėjams pataisyti. Tik pateikus galutines šių anoniminių ekspertų išvadas
turėtų būti skiriama visa numatyto finansavimo suma. Už išorės ekspertų
paieškas ir jų veiklos koordinavimą galėtų būti atsakinga įgyvendinančioji
institucija.
Rekomenduojama, kad dalies visų tyrimų / studijų, kurių vertė nesiekia,
pavyzdžiui, 350 tūkst. litų, galutinių ataskaitų kokybė būtų ex post įvertinama
atsitiktinai, t. y. atsitiktinės atrankos būdu parenkant apie 5 proc. visų šių
tyrimų / studijų. Po du nepriklausomus išorės ekspertus kiekvienam tyrimui /
studijai įvertinti turėtų parinkti įgyvendinančioji institucija. Siekiant išvengti
galimo vertinimo šališkumo, svarbu užtikrinti šio vertinimo anonimiškumą.
Toliau pateikiamas preliminarus60 rekomenduojamų kriterijų, pagal kuriuos
turėtų būti vertinama tyrimų / studijų kokybė, sąrašas:
o Tyrimo / studijos aktualumas: a) viešajam sektoriui / privačiajam
sektoriui; b) organizacijų / institucijų grupei; c) konkrečiai organizacijai /
institucijai.
o Tyrimo / studijos pridėtinė vertė: darbe buvo sukurtos naujos žinios.
o Tyrimo / studijos metodologinis pagrįstumas: darbe taikyti tinkami,
patikimi duomenų rinkimo ir analizės metodai.
o Tyrimo / studijos empirinis pagrįstumas: a) buvo surinkta pakankamai
naujų empirinių duomenų; b) šių duomenų pakako pateikti pagrįstus
atsakymus į tyrimo / studijos klausimus.
o Tyrimo / studijos išvadų ir rekomendacijų: a) pagrįstumas; b) aktualumas;
c) praktinis įgyvendinamumas.
o Tyrimo / studijos atitiktis bendriesiems struktūros reikalavimams.
Rekomenduojama visiems tyrimų / studijų užsakovams parengti trumpą
atsiliepimą apie atliktą tyrimą / studiją (iki 2 p.), kuris būtų viešinamas kartu su
galutine tyrimo / studijos ataskaita ES paramos puslapyje. Šiame atsiliepime
užsakovas įvertintų atlikto darbo kokybę, pateiktų išvadų ir rekomendacijų
aktualumą, praktiškumą bei įgyvendinimo tikimybę. Tik pateikus šį atsiliepimą
turėtų būti skiriama visa numatyto finansavimo suma. Ši siūloma priemonė
skatintų ir tiekėjų, ir užsakovų suinteresuotumą atliekamu tyrimu / studija, nes
atsiliepimas būtų viešas.

Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų biudžeto planavimo
Labai svarbu, kad tyrimų / studijų biudžetai būtų planuojami atsižvelgiant į išsamesnius,
61
o ne tik paviršutiniškus vertinimo kriterijus. Išsamesni kriterijai padėtų nustatyti
normines tyrimų / studijų kainas. Taip pat rekomenduojama, kad pagal mažiausios
kainos kriterijų būtų perkami nebent tik patys paprasčiausi (t. y. referuojamojo
pobūdžio, negilūs, kurių nedidelis objektas, kuriuose taikomi nesudėtingi metodai)
tyrimai / studijos. Sudėtingesni tyrimai / studijos privalo būti perkami atsižvelgiant į
kainos ir kokybės santykio kriterijų.

60
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Sąrašas nėra baigtinis – patys ekspertai galėtų jį papildyti, vertindami konkretų tyrimą / studiją.
Pavyzdžiui, puslapių skaičius arba tyrimo / studijos atlikimo trukmė.
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Toliau lentelėje pateikiamas preliminarus kriterijų, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama
planuojant tyrimų / studijų biudžetą, sąrašas ir balai, padedantys suskirstyti visus
tyrimus / studijas į penkias kategorijas pagal dydį (40 lentelė).
39 lentelė. Tyrimų / studijų dydžio nustatymo kriterijai ir balai.
Kriterijai
1. Kuriamų žinių
naujumas

2.
Tyrimo /
studijos objekto
apimtis

3.
Taikytinų
metodų
sudėtingumas

1 balas
Tyrimai / studijos, kuriuose
siekiama tik referuoti ir
apibendrinti jau
egzistuojančias žinias,
surinktas iš antrinių
šaltinių.
Maža, jei objektas apima
socialinės grupės
segmentą, vieną ar kelias
organizacijas, ūkio
sektoriaus dalį ar
specifinius politikos
instrumentus (politikos
posistemę).
Nesudėtingi, jei reikalinga
tik antrinių šaltinių analizė,
nerenkami nauji empiriniai
duomenys.

4.
Tyrimų /
studijų gylis

Negilūs, jei keliami faktiniai
klausimai, į kuriuos
atsakyti pakanka empirinių
duomenų analizės (pvz.,
pasitelkiant aprašomąją
statistiką ir kt.), o
priežastinių ryšių tarp
kintamųjų analizė
nereikalinga.
Šaltinis: sudaryta autorių.

Balai
3 balai
Tyrimai / studijos, kuriuose
derinama informacijos
sintezė iš antrinių šaltinių
su naujų žinių kūrimu.

5 balai
Tyrimai / studijos, kuriuose
siekiama kurti visiškai
naujas žinias, atliekant
išsamią analizę.

Vidutinė, jei objektas
apima socialinę grupę,
organizacijų grupę, ūkio
sektorių, kelis dokumentus
ar plačiąją viešosios
politikos sritį.

Didelė, jei objektas apima
socialines grupes, kelis
ūkio sektorius, politikos
sistemas.

Vidutinio sudėtingumo, jei
tyrime / studijoje
taikytinas vienas ar keli
paprasti naujų empirinių
duomenų rinkimo metodai
(pvz., interviu, kiekybinės
apklausos,
suorganizuojama ekspertų
panelė ir pan.), o šių
duomenų analizė
atliekama pasitelkus
aprašomąją statistiką ar
kitus nesudėtingus
duomenų analizės
metodus.
Vidutinio gylio, jei keliami
1–4 klausimai,
reikalaujantys priežastinių
ryšių tarp kintamųjų
analizės.

Sudėtingi, jei tyrime /
studijoje taikytini sudėtingi
metodai (pvz., taikomi
eksperimentiniai, kvazieksperimentiniai metodai,
makroekonominis
modeliavimas, sąnaudų
efektyvumo analizė,
tyrimai dalyvaujant,
kontrafaktinė analizė,
kuriami „galimybių
žemėlapiai“ ir pan.

Gilūs, jei keliami bent 5
klausimai, reikalaujantys
priežastinių ryšių tarp
kintamųjų analizės. Gilių
tyrimų / studijų biudžetas
turėtų būti didžiausias.

Įvertinus planuojamus tyrimus / studijas balais siūloma pagal jų dydį atitinkamai planuoti
ir preliminarius norminius biudžetus.
40 lentelė. Preliminarūs norminiai tyrimų / studijų biudžetai, atsižvelgiant į tyrimų /
studijų dydį.

Preliminarus tyrimo / studijos
biudžetas (su PVM)

4 balai
Iki 30
tūkst. Lt
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6–8 balai
30–80
tūkst. Lt

Balai
10–14 balų
80–150
tūkst. Lt

16–18 balų
150–300
tūkst. Lt

20 balų
Daugiau
kaip
300 tūkst. Lt

Šaltinis: sudaryta autorių.

Apibendrintos rekomendacijos
41 lentelė. Rekomendacijas apibendrinanti lentelė.
Nr.

Problema ar rizika

I.

Žinių kaupimo ir mokymosi
procesas vyksta gana vangiai,
neugdomi
analitiniai
gebėjimai atlikti panašaus
pobūdžio tyrimus / studijas.

II.

Tyrimų / studijų kokybė
žemesnė,
kai
nepatenkinamos šios sąlygos:
rengėjai neatsižvelgia į jiems
pateikiamas
pastabas,
komentarus; tyrėjai neturi
pakankamų kompetencijų ir
patirties; taikomi nesudėtingi
duomenų rinkimo ir analizės
metodai;
tyrimams
/
studijoms atlikti skiriamas
nepagrįstai ilgas laikotarpis;
laiku neparengiamos aiškios
techninės
specifikacijos;
dažnai tyrimai / studijos
įsigyjami pagal mažiausios
kainos kriterijų.

III.

Pasitaikė tyrimų / studijų,
kuriuose aptikta itin daug
kalbos kultūros ir gramatikos
klaidų.

IV.

Tik 36 proc. tyrimų / studijų
buvo įsigyta konkurencijos
sąlygomis,
t.
y.
buvo

Rekomendacija
Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų kokybės
1. Stiprinti viešojo sektoriaus institucijų darbuotojų
analitinius gebėjimus ir metodologijos žinias.

Už įgyvendinimą /
priežiūrą
atsakinga(-os)
institucija(-os)

Rekomendaci
jos
įgyvendinimo
terminas

Projektų vykdytojai,
tarpinė institucija.

Nuo 2012 m.

Projektų vykdytojai.

Nuo 2012 m.

Projektų vykdytojai,
įgyvendinančioji
institucija, tarpinė
institucija.

Nuo 2012 m.

Įgyvendinančioji
institucija.

Nuo 2014 m.

Tarpinė institucija,
projektų vykdytojai.

Nuo 2012 m.

Projektų vykdytojai.

Nuo 2012 m.

Įgyvendinančioji
institucija.

Nuo 2012 m.

2. Jei yra galimybės, rengiant tyrimus / studijas turėtų
dalyvauti bent vienas užsakančiosios organizacijos
darbuotojas.
3. Skatinti tyrimo / studijos užsakovų ir rengėjų nuolatinį
bendradarbiavimą, rengti periodiškus susitikimus darbų
procesui ir rezultatams aptarti. Užsakovai turėtų
intensyviau teikti pastabas ir siūlymus, kaip būtų galima
patobulinti rengiamą tyrimą / studiją.
4. Turinio aspektu svarbu užtikrinti, kad tyrimų / studijų
rengėjai atsižvelgtų į jiems pateikiamas pastabas,
komentarus. Procesų aspektu svarbu užtikrinti, kad
tyrimų / studijų ataskaitos būtų įteikiamos laiku.
5. Kadangi tyrimų / studijų kokybei labai daug įtakos turi
tyrėjų patirtis ir nepriekaištingas analizės objekto ar
konteksto išmanymas, techninėje specifikacijoje itin
svarbu numatyti pakankamai aukštus reikalavimus
paslaugų teikėjų kvalifikacijai.

6. Kadangi nustatyta, jog ilgesnis tyrimams / studijoms
atlikti skirtas laikotarpis neužtikrina aukštesnės šių darbų
kokybės, rekomenduojama mažinti planuojamų tyrimų /
studijų trukmę (siekiant gerinti darbų kokybę, didinti
pasitenkinimą jais ir sutaupyti lėšų, nes biudžetas didėja
ilgėjant darbų atlikimo trukmei).
7. Neatsižvelgiant į tyrimo / studijos tipą ir vykdytojo
tipą, rekomenduojama, kad visais atvejais aiškios
techninės specifikacijos turėtų būti parengiamos dar
prieš pradedant rengti tyrimą / studiją.
8. Didelį biudžetą turinčių tyrimų / studijų (pvz., daugiau
kaip 350 tūkst. Lt) techninėje specifikacijoje reikėtų
numatyti, kad galutinės ataskaitos privalo būti
patikrintos lietuvių kalbos redaktoriaus ir patvirtintos jo
parašu.
Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų efektyvumo
9. Tais atvejais, kai studijos / tyrimo atlikimo paslaugos
perkamos iš paslaugų teikėjų, rekomenduojama
organizuoti viešąjį konkursą.
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paskelbtas konkursas ir jame
dalyvavo daugiau negu vienas
paslaugų teikėjas.

V.

VI.

Maždaug pusė tyrimų /
studijų yra atliekami pagal
šabloną, jiems nebūdingi
unikalūs elementai (pvz.,
unikali struktūra, naujas
tyrinėjimo
objektas,
inovatyvūs metodai ir pan.).

Ne visuose tyrimuose /
studijose sukuriamos naujos,
aktualios
ir
plačiai
pritaikomos žinios, dalis
tyrimų
/
studijų
yra
fragmentiški, jų rezultatai
aktualūs tik tiesioginiams jų
„užsakovams“.

10. Per konkursą gautus pasiūlymus rekomenduojama
vertinti atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykį, o ne
pagal mažiausios kainos kriterijų (išskyrus tuos atvejus,
kai darbai yra standartiniai, nesudėtingi ar atliekami
pagal šabloną).
11. Rekomenduojama nustatyti preliminarias normines
tyrimų / studijų kainas. Tai leistų geriau kontroliuoti
panašių darbų sąnaudas.
12. Didesnis biudžetas turėtų būti skiriamas tokiems
tyrimams / studijoms, kurių analizėje būtina taikyti
sudėtingus duomenų analizės metodus, kurių objektas
yra platus, kurie yra gilūs ir kuriuose siekiama kurti
naujas žinias.
13. Tyrimų / studijų parinkimo būdas turėtų priklausyti
nuo to, kokio gylio ir sudėtingumo analizės tikimasi iš
darbo. Jeigu tyrimą / studiją galima parengti pagal
šabloną, analizėje nėra svarbūs priežastiniai ryšiai tarp
skirtingų kintamųjų ar jų grupių, analizės objektas yra
nedidelis, tuomet užsakomieji tyrimai / studijos galėtų
būti įsigyjami ir pagal mažiausios kainos kriterijų. Visais
kitais atvejais tyrimai / studijos turėtų būti perkami
atsižvelgiant į kokybės ir kainos santykį.
Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų tęstinumo
14. Privačiajame sektoriuje visam sektoriui aktualių
tyrimų / studijų vykdymą perduoti atitinkamoms įmonių
/ organizacijų asociacijoms; šios asociacijos būtų
atsakingos ir už rezultatų sklaidą.

Projektų vykdytojai.

Nuo 2012 m.

Įgyvendinančioji
institucija, tarpinė
institucija.
Tarpinė institucija.

Nuo 2014 m.

Projektų vykdytojai.

Nuo 2012 m.

Projektų vykdytojai,
įgyvendinančioji
institucija, tarpinė
institucija.

Nuo 2014 m.

Projektų vykdytojai,
įgyvendinančioji
institucija, tarpinė
institucija.

2012 m.

Nuo 2014 m.

15. Tyrimams / studijoms, kurie aktualūs tik konkrečioms
privačiojo sektoriaus organizacijoms, atlikti turėtų būti
skiriami „tyrimų krepšeliai“ (ES paramos intensyvumas
turėtų būti gana žemas, pvz., neviršyti 50 proc., o bendra
paramos suma neturėtų viršyti 25 tūkst. litų).

16. Viešajame sektoriuje siūloma labiau centralizuoti
tyrimų / studijų planavimo ir vykdymo procesą. Rengiant
ilgalaikius tyrimų / studijų planus turėtų dalyvauti visos
svarbiausios viešojo sektoriaus suinteresuotosios
institucijos, o jei planuojami tyrimai / studijos būtų
kompleksiniai mokslo tiriamieji darbai, į planavimo
procesą siūloma įtraukti ir LMT atstovus. Už rezultatų
sklaidą, tęstinį naudojimą ir tyrimų / studijų
nepersidengimą būtų atsakingas komitetas, sudarytas iš
pagrindinių suinteresuotųjų institucijų atstovų.
17. Inicijuojant tyrimus / studijas turėtų būti
eksplicitiškai nurodoma, kokiai tikslinei grupei bus
aktualūs tyrimo / studijos rezultatai, kokias problemas
bus siekiama spręsti ir kokios naujos, aktualios bei
pritaikomos žinios bus kuriamos. Taip pat turėtų būti
nurodyta, kokiomis priemonėmis tyrimo / studijos
rezultatus bus siekiama paviešinti kuo platesniam
suinteresuotųjų ratui.
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VII.

VII.

VIII.

Tyrimų / studijų rezultatai
viešinami gana prastai. Tik
53 proc. atvejų viešinimo
renginys jau įvyko ir dar
11 proc. atvejų planuojama jį
surengti ateityje.

18. Siekiant kuo didesnės tyrimų / studijų rezultatų Įgyvendinančioji
sklaidos, kiekvieno tyrimo / studijos darbų pabaigoje institucija, tarpinė
turėtų būti rengiami įvairaus pobūdžio renginiai, institucija, projektų
organizuojamos
diskusijos,
skelbiama
medžiaga vykdytojai.
spaudoje, internete ir pan., o parengtos ataskaitos, ex
post ekspertų vertinimai ir tyrimų / studijų užsakovų
trumpi atsiliepimai apie atliktą darbą turėtų būti
prieinami
ES
paramos
interneto
puslapyje
(www.esparama.lt). Siūloma neviešinti tik tokių darbų,
kurių turinys – komercinė paslaptis.
19. Rekomenduojama sukurti duomenų bazę, kurioje
būtų galima surasti visus atliktus tyrimus / studijas pagal
reikšminius žodžius. Ši duomenų bazė galėtų būti susieta
su ES paramos interneto puslapiu. Duomenų bazėje
nebūtų skelbiami tik tie tyrimai / studijos, kurių
paviešinimas atskleistų komercinę paslaptį.
Ne visos rekomendacijos 20. Kartu su tyrimų / studijų rekomendacijomis siūloma Įgyvendinančioji
sėkmingai įgyvendinamos.
pateikti išsamius jų įgyvendinimo planus. Plane turėtų institucija, tarpinė
būti nurodoma visi reikalingi ištekliai, jų piniginė vertė ir institucija, projektų
galimi finansavimo šaltiniai. Ši rekomendacija vykdytojai.
aktualiausia rengėjams tų tyrimų / studijų, kuriuose
siekiama įvertinti ir palyginti skirtingas alternatyvas (pvz.,
techninės galimybių studijos, naujo produkto
technologinio ir komercinio gyvybingumo analizės ir
pan.). Rekomendacijų įgyvendinimo planas būtų
derinamas su tyrimų / studijų užsakovais. Šio plano
parengimas skatintų tyrimų / studijų užsakovus aktyviau
dalyvauti jų rengime, nes jie vėliau būtų įpareigoti šias
rekomendacijas įgyvendinti.
21. Skatinti „institucinę atmintį“, įtraukiant vidaus Tarpinė institucija,
ekspertus į atliekamus tyrimus / studijas, ir centralizuoti projektų vykdytojai.
tyrimų / studijų planavimo ir įgyvendinimo procesą
(viešajame sektoriuje).
Rekomendacijos dėl tyrimų / studijų kokybės priežiūros sistemos
Nėra efektyvios tyrimų / 22. Rekomenduojama vykdyti tyrimų / studijų, kurių Tarpinė institucija,
studijų kokybės priežiūros.
bendras biudžetas viršija 350 tūkst. litų, privalomą ex įgyvendinančioji
ante kontrolę. Į tokio tyrimo / studijos planavimo ir institucija, projektų
rengimo procesą turėtų būti įtraukiamas bent vienas vykdytojai.
išorės atitinkamos srities ekspertas. Jis turėtų prisidėti
rengiant techninę specifikaciją, teikiant komentarus
atliekamam darbui ir įvertinant užbaigto tyrimo /
studijos kokybę.
23. Vykdyti tyrimų / studijų projektų, kurių bendras Įgyvendinančioji
biudžetas viršija 350 tūkst. litų, privalomą ex post institucija.
kontrolę. Šių užbaigtų darbų projektų ir galutinių
ataskaitų kokybę privalomai turėtų įvertinti du
nepriklausomi ekspertai (recenzentai). Sulaukus pastabų,
tyrimų / studijų projektai būtų grąžinami rengėjams
pataisyti, o tik pateikus galutines ekspertų išvadas turėtų
būti skiriama visa numatyto finansavimo suma.
24. Apie 5 proc. visų tyrimų / studijų, kurių vertė nesiekia Įgyvendinančioji
350 tūkst. Lt, kokybė turėtų būti ex post įvertinama institucija.
atsitiktinai, t. y. atsitiktinės atrankos būdu parenkant
apie 5 proc. visų šių tyrimų ir studijų (pagal preliminarius
kokybės kriterijus).
25. Rekomenduojama, kad visi tyrimų / studijų užsakovai Įgyvendinančioji
turėtų parengti trumpą atsiliepimą apie atliktą tyrimą / institucija, projektų
studiją (iki 2 p.). Šiame atsiliepime užsakovas įvertintų vykdytojai.
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Nuo 2012 m.

Nuo 2012 m.

Nuo 2014 m.

Nuo 2014 m.

Nuo 2014 m.

Nuo 2014 m.

Nuo 2014 m.

Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija

Už įgyvendinimą /
priežiūrą
atsakinga(-os)
institucija(-os)

Rekomendaci
jos
įgyvendinimo
terminas

atlikto darbo kokybę, pateiktų išvadų ir rekomendacijų
aktualumą, praktiškumą bei įgyvendinimo tikimybę. Tik
pateikus šį atsiliepimą turėtų būti skiriama visa numatyto
finansavimo suma.
Pastaba: rekomendacijos pažymėtos spalvomis pagal pobūdį ir mastą. Jeigu rekomendacijos įgyvendinimas reikalauja sisteminių pokyčių / esminių reformų,
kurioms atsirasti reikalingas ilgesnis laikotarpis, skiltis pažymėta žalia spalva. Jeigu pateikta rekomendacija yra bendrojo pobūdžio, ji pažymėta oranžine
spalva. Jeigu pateiktoje rekomendacijoje siūlomos konkrečios priemonės, ji pažymėta žydra spalva.
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1 PRIEDAS. KIEKYBINĖS TYRIMŲ / STUDIJŲ UŢSAKOVŲ
APKLAUSOS KLAUSIMYNAS
Finansų ministerijos užsakymu Viešosios politikos ir vadybos institutas atlieka "Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimą".
Vertinimo metu numatyta atlikti šiuos tyrimus ir studijas koordinavusių organizacijų atstovų apklausą. Prašome
Jūsų užpildyti šią anketą iki 2011 m. gegužės 18 dienos. Jeigu Jūs nebuvote atsakinga(s) už vertinamo tyrimo /
studijos koordinavimą, prašome Jūsų persiųsti šią apklausą tiesioginiam jo koordinatoriui.
Visa informacija renkama tik vertinimo tikslais, o Jūsų atsakymai bus laikomi konfidencialiais ir bus panaudoti tik
kiekybinės analizės metu.
Pažymime, kad apklausoje terminas „studija“ apima visus analitinius darbus (pvz., galimybių studijas, poreikių
analizes ar prognozes, teisės aktų analizes, sociologines apklausas ir pan.). Taip pat atkreipiame dėmesį, jog šioje
apklausoje prašoma įvertinti tik užbaigtus tyrimus ir studijas.
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!
0. Nurodykite Jūsų koordinuotos studijos tikslų pavadinimą:

1. Kas atliko Jūsų projekto metu finansuotą studiją?
Galima pažymėti kelis variantus, jeigu buvo keli skirtingi studijos vykdytojai.
Mokslo ar studijų institucija (pvz. universitetas, tyrimų institutas), mokslininkų grupė arba
individualus mokslininkas;
Konsultacinė įstaiga, konsultantų grupė arba individualus konsultantas;
Studiją atlikome patys;
Kita (įrašyti):
2. Kiek mėnesių faktiškai truko studijos atlikimas?
Įrašykite mėnesių skaičių.

3. Prieš kiek mėnesių apytiksliai buvo baigta studija?
Nurodykite mėnesių skaičių.

4. Koks buvo studijos biudžeto dydis litais su PVM?
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Nurodykite tik konkrečios studijos biudžetą, o ne viso projekto. Įrašykite sumą skaičiais. Pavyzdžiui, jeigu
studijos biudžetas buvo šimtas dvidešimt tūkstančių litų, įrašykite: 120 000

5. Kokia pagrindinių tyrėjų, atlikusių studiją, kvalifikacija?
Aukšta (daugiau negu 5 m. patirtis atitinkamoje srityje);
Vidutinė (3-5 m. patirtis atitinkamoje srityje);
Žema (iki 3 m. patirtis atitinkamoje srityje);
Sunku pasakyti.
6. Ar sutinkate su šiais teiginiais dėl studijos vykdytojų darbo?
1 (Visiškai
2
3
4
sutinku)

5 (Visiškai
nesutinku)

Sunku
pasakyti

Neaktualu

Sunku
pasakyti

Neaktualu

Tyrėjai gerai išmanė studijos
objektą ir kontekstą
Tyrėjai atsižvelgė į visas mūsų
pastabas ir pasiūlymus
Visos studijos ataskaitos buvo
įteiktos laiku
Mūsų ir tyrėjų vizija dėl to, kaip
atlikti studiją, sutapo
7. Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai:
Intensyviai Kartais Niekada
Tyrimo metu organizavome reguliarius susitikimus su
studijos vykdytojais
Teikėme pastabas ir komentarus, kaip būtų galima
patobulinti atliekamą studiją
Susitikimų metu aiškiai išdėstydavome visus su
studija susijusius reikalavimus ir lūkesčius
Studijos vykdytojus konsultavome dėl duomenų
analizės
8. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie Jūsų organizacijos įsitraukimą į studijos atlikimą?
Iš
Sunku
Taip
Ne
dalies
pasakyti

Neaktualu

Po studijos galutinės ataskaitos įteikimo tyrėjui (-ams)
pateikėme pastabas ir komentarus
Mano organizacija prisidėjo prie studijos duomenų rinkimo
Mano organizacija savarankiškai atliko dalį analizės
9. Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais dėl studijos kokybės?
Tikrai Greičiau Greičiau
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Tikrai

Sunku

Neaktualu

taip

taip

ne

ne

pasakyti

Studijos rezultatai atitiko mūsų
organizacijos lūkesčius ir poreikius
Studija leido įgyti naujų žinių
Su tais pačiais tyrėjais norėtumėte dirbti
ir ateityje
10. Ar studijos vykdytojai, rengdami studiją, rinko duomenis?
Taip;
Ne.
11. Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Galima pažymėti kelis variantus.
Kiekybinės apklausos (pvz. internetinė apklausa, popierinė anketa ir t.t.);
Interviu;
Diskusijos (pvz. delfi metodas, fokus grupės);
Stebėjimas dalyvaujant;
Teisės aktų analizė;
Anksčiau atliktų studijų / tyrimų apžvalga;
Jau egzistuojančių statistinių duomenų analizė (pvz. duomenys iš Statistikos departamento);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
12. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie surinktus duomenis:
1 (Visiškai
2
3
4
sutinku)

5 (Visiškai
nesutinku)

Sunku
Neaktualu
pasakyti

Surinktų duomenų pakako atsakyti į
studijos klausimus
Mano organizacija būtų taikiusi
tokius pačius duomenų rinkimo
metodus
Surinkti duomenys buvo patikimi
13. Ar analizuojant studijos duomenis buvo taikomi kokie nors duomenų analizės metodai?
Taip;
Ne.
14. Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus.
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Nesudėtinga statistinė duomenų analizė (pvz. aprašomoji statistika);
Sudėtinga statistinė duomenų analizė (pvz. regresinė, klasterinė, faktorinė ir pan. analizės);
Ekonometrinis modeliavimas;
(Kvazi)eksperimentiniai metodai (pvz. kontrafaktinė analizė);
Sąnaudų efektyvumo analizė;
„Galimybių žemėlapiai“;
Kokybinė analizė (t. y. gana laisvai interpretuojant ir aprašant surinktus duomenis, netaikant jokių
specifinių metodų);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
15. Įvertinkite taikytus duomenų analizės metodus:
1 (Visiškai
sutinku)

2

3

4

5 (Visiškai
nesutinku)

Sunku
Neaktualu
pasakyti

Duomenų analizės metodai leido
pateikti patikimas išvadas
Mano organizacija būtų taikiusi
tokius pačius duomenų analizės
metodus
16. Įvertinkite pateiktų studijos išvadų ir (arba) rekomendacijų kokybę:
1 (Visiškai
2
3
4
sutinku)

5 (Visiškai
nesutinku)

Sunku
Neaktualu
pasakyti

17. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl pateiktų rekomendacijų naudojimo?
1 (Visiškai
5 (Visiškai
2
3
4
sutinku)
nesutinku)

Sunku
Neaktualu
pasakyti

Išvados paremtos analizės rezultatais ir
duomenimis
Rekomendacijos buvo aktualios ir
praktiškos
Pateiktose rekomendacijose pasiūlytas
aiškus jų įgyvendinimo planas (kokie
ištekliai reikalingi ir t.t.)

Atsižvelgiant į rekomendacijas, buvo
pakeistas projekto pobūdis, turinys ar
įgyvendinimo seka
Buvo perskirstyti projekto ištekliai
Buvo įgyvendintos kitos
rekomendacijos
Kita (įrašyti):
18. Įvertinkite teiginius apie studijos struktūrą:
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1 (Visiškai
sutinku)

2

3

4

5 (Visiškai
nesutinku)

Sunku
pasakyti

Studijos struktūra atitiko jai keliamus
reikalavimus
Studijos dalys išdėstytos aiškiai ir
logiškai
19. Kokia buvo apytikslė studijos galutinės ataskaitos apimtis?
Iki 50 psl;
51-100 psl;
101-150 psl;
Virš 150 psl;
Sunku pasakyti.

20. Kaip vertinate bendrą atliktos studijos kokybę?
1 (Aukščiausios kokybės);
2;
3;
4;
5 (Visiškai nekokybiška);
Sunku pasakyti.
21. Kaip apibūdintumėte studijoje pateikiamų žinių naujumą?
Pasirinkite tik vieną atsakymo variantą.
Studijoje apibendrintos jau egzistuojančios žinios ir informacija;
Studijoje pateikiamos visiškai naujos žinios ir sprendimai, kurie nėra akivaizdūs gerai su studijos
objektu susipažinusiam asmeniui;
Studija siekta spręsti praktines problemas, naujų žinių nesiekiama;
Pateiktos išvados buvo akivaizdžios ir be studijos;
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
22. Kuris teiginys geriausiai apibūdina studijos naudą / pridėtinę vertę?
Pasirinkite tik vieną atsakymo variantą.
Svarbiausias yra studijos atlikimo procesas, kurio metu daug išmokome / sužinojome;
Svarbiausia – rezultatas (išvados, rekomendacijos ir jų pritaikomumas);
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Svarbiausia – formalių procedūrinių reikalavimų patenkinimas;
Svarbiausia – sumažėjęs organizacijos darbuotojų darbo krūvis (t. y. tyrimas leido nupirkti darbus,
kuriuos būtų tekę daryti patiems darbuotojams);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
23. Kaip apibūdintumėte studijoje nagrinėjamų klausimų svarbą?
1 (Svarbiausios,
2
3
4
aktualiausios problemos)

5 (Mažiausiai svarbios,
aktualios problemos)

Sunku
pasakyti

Jūsų sričiai /
sektoriui
Jūsų
organizacijai
Jums asmeniškai
24. Kaip buvo parinkti studijos vykdytojai?
Skelbiant konkursą;
Neskelbiant konkurso (kainų apklausos, neskelbiamų derybų būdu);
Studiją atliko mūsų organizacijos atstovai;
Kita (įrašyti):
25. Kiek pasiūlymų buvo pateikta atlikti šią studiją?
1;
2;
3;
4;
5 arba daugiau;
Sunku pasakyti;
Neaktualu.
26. Pagal kokį kriterijų buvo atrinktas laimėjęs pasiūlymas?
Mažiausios kainos;
Kainos ir kokybės santykį (ekonominio naudingumo);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
27. Kodėl studiją pirkote, o ne bandėte atlikti savo jėgomis?
Labai svarbi
priežastis
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Iš dalies
svarbi
priežastis

Nesvarbi
priežastis

Sunku
pasakyti

Tokių studijų atlikimui reikalingos specifinės žinios
/ gebėjimai
Dėl administracinių priežasčių (pvz., paprasčiau
lėšas išleisti perkant paslaugas, nei sumokant
organizacijos darbuotojams)
Mūsų darbuotojai buvo pernelyg užsiėmę kitais
darbais / neturėjo laiko
Išorės ekspertų pateiktos išvados yra svaresnės,
pagrindžiant tolesnes investicijas ar projektų
veiklas
Kita (įrašyti):
28. Įvertinkite studijos biudžetą:
Tokios pačios kokybės studiją buvo galima atlikti su mažesniais ištekliais;
Biudžetas buvo tinkamas;
Biudžetas buvo per mažas, norint atlikti kokybišką studiją;
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
29. Ar sutinkate su teiginiais apie studijos techninę specifikaciją?
Iš
Taip
Ne
dalies

Techninė specifikacija
nebuvo parengta

Sunku
pasakyti

Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai
nurodytas tyrimo tikslas
Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai nurodyti
tyrimo klausimai
Techninė specifikacija buvo tikslinama vėlesniu
laikotarpiu (po sutarties pasirašymo)
30. Jei turėtumėte galimybę dar kartą inicijuoti tokią pačią studiją, ką keistumėte?
Keisčiau iš esmės Keisčiau iš dalies Nekeisčiau Sunku pasakyti Neaktualu
Studijos tikslus ir klausimus
Studijos objektą
Studijos vykdytojus
Studijos biudžetą
Studiją atliktumėme patys
Kita (įrašykite):
31. Kas atsitiktų, jei studiją savarankiškai atliktų Jūsų organizacijos darbuotojai?
Galima pasirinkti kelis atsakymų variantus.
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Neaktualu (studiją savarankiškai atliko mūsų organizacijos darbuotojai);
Studija būtų aukštesnės kokybės;
Studija būtų prastesnės kokybės;
Tie patys rezultatai būtų pasiekti su mažesniais ištekliais;
Tie patys rezultatai būtų pasiekti su didesniais ištekliais;
Tie patys rezultatai būtų pasiekti su panašiais ištekliais;
Rezultatai labiau atitiktų mano organizacijos poreikius;
Išaugtų darbuotojų kvalifikacija;
Tai apskritai neįmanoma, kadangi studija reikalauja specifinių žinių;
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
32. Ar studiją buvo galima atlikti pagal iš anksto žinomą „šabloną“?
Taip, galima rasti panašių studijų analogų;
Ne, ši studija buvo unikali (turėjo unikalią struktūrą, naują tyrinėjimo objektą, pritaikyti inovatyvūs
metodai ir pan.);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
33. Įvertinkite studijos objekto apimtį:
Maža (objektas apima socialinės grupės segmentą, vieną ar kelias organizacijas, ūkio sektoriaus dalį
ar specifinius politikos instrumentus);
Vidutinė (objektas apima socialinę grupę, organizacijų grupę, ūkio sektorių, kelis dokumentus ar
plačiąją viešosios politikos sritį);
Didelė (objektas apima kelias socialines grupes, kelis ūkio sektorius, politikos sistemas);
Sunku pasakyti;
Kita (įrašyti):
34. Kokie klausimai buvo keliami studijoje?
Keliami tik faktiniai klausimai (tai tokie klausimai, kurie nenagrinėja priežastinių ryšių tarp kintamųjų.
Tipiniai faktiniai klausimai prasideda tokiomis formuluotėmis kaip „kiek “, „ar “ ir pan.);
Keliami 1-4 klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės (dažniausiai klausimai
prasideda tokiomis formuluotėmis kaip „kodėl “, „kaip “, „kokios priežastys lėmė “ ir pan.);
Keliami bent 5 klausimai, reikalaujantys priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės;
Sunku pasakyti;
Kita (įrašykite):
35. Ar studijoje buvo atsakyta į aktualius klausimus?
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1 (Visiškai
sutinku)

2

3

5 (Visiškai
nesutinku)

4

Sunku
pasakyti

Neaktualu

Studijoje buvo atsakyta į
aktualius praktinius klausimus
Studijoje buvo atsakyta į
aktualius teorinius klausimus
36. Įvertinkite studijos tikslus pagal jų svarbą:
1 (Labai
svarbus)

2

3

4

5 (Visai
nesvarbus)

Sunku
pasakyti

Įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios padėtų
priimant sprendimus
Patenkinti formalius reikalavimus
Pagrįsti jau priimtus sprendimus
Kita (įrašykite):
37. Ar studijos atlikimo metu Jūsų organizacijoje pasikeitė už jos priežiūrą atsakingi asmenys?
Pasikeitė tik koordinatorius;
Pasikeitė kiti atsakingi asmenys;
Pasikeitė ir koordinatorius, ir kiti atsakingi asmenys;
Niekas nepasikeitė;
Kita (įrašykite):
38. Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje?
Pokyčiai
Jau įvyko
Pokyčiai
Tokie pokyčiai
planuoti,
Sunku
tam tikri
planuojami
nėra
Neaktualu
tačiau
pasakyti
pokyčiai
ateityje
planuojami
neįvyko
Struktūros pokyčiai
Pasikeitė procesai
Pasikeitė valdymas
(pvz. sprendimų
priėmimo būdai)
Perskirstyti ištekliai
Tarp darbuotojų
perskirstytos
funkcijos, darbų
pobūdis
Kita (įrašykite):

39. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie studijų rekomendacijų įgyvendinimą:
Taip Planuojama Ne
Sunku Rekomendacijos jau Neaktualu
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ateityje

pasakyti

įgyvendintos

Parengtas studijos rekomendacijų
įgyvendinimo planas ir paskirti
atsakingi asmenys / organizacijos
Rekomendacijų įgyvendinimui
numatyti reikalingi ištekliai
40. Ar buvo surengtas bent vienas renginys studijos rezultatams aptarti ir paviešinti?
Taip, jau buvo surengtas;
Planuojama surengti ateityje;
Ne, toks renginys nėra numatytas;
Kita (įrašykite):
VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJOMS
41. Kas paskatino atlikti studiją?
Pasirinkite vieną teiginį, geriausiai atspindinį studijos inicijavimo motyvus.
Siekis pagrįsti esamas ar tolesnes investicijas;
Studija planuota senai, tai ilgalaikės organizacijos plėtros / vystymo strategijos dalis;
Siekis pasinaudoti finansinės paramos galimybėmis;
Galimybė sumažinti organizacijos darbuotojų krūvį;
Pasiūlė studijos atlikėjai;
Studija atliekama dėl kitų organizacijų ar politikų spaudimo;
Kita (įrašykite):
42. Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos
darbuotojų žinioms ir įsitikinimams?
1 (Visiškai
5 (Visiškai
Sunku
2
3
4
Neaktualu
sutinku)
nesutinku) pasakyti
Išmokome geriau vykdyti viešuosius
pirkimus
Išmokome valdyti projektus, bendrauti
su studijų rengėjais
Studijos išvados leido iš esmės
persvarstyti organizacijos tikslus,
strategiją ir veiklą
Studijos išvados lėmė esminių
įsitikinimų kaitą dėl sektoriuje
vykstančių tendencijų
Studijos išvados leido persvarstyti,
kaip mano organizacija įgyvendina
savo funkcijas
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Įgijome metodologinių žinių
Įgyta patirtis leis ateityje patiems
daryti panašius tyrimus / studijas
Poveikio neturėjo, bet buvo atlikti
einamieji darbai, kurių įgyvendinimui
prieš projektą stigo išteklių
Geriau supratome tikslinių grupių
poreikius
Kita (įrašykite):
43. Kas suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu?
Labai
Šiek tiek
Sunku
Nesuinteresuoti
Neaktualu
suinteresuoti suinteresuoti
pasakyti
Politiniai vadovai (pvz. ministrai,
merai ir pan.)
Projekto vadovai / komanda
Paslaugų teikėjai (pvz. siekia būti
rekomenduoti atlikti naujas
studijas ir kt.)
Kitos organizacijos
Kita (įrašykite):
44. Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius?
Tokie pokyčiai
Planuota
Jau
Planuojama
net nebuvo
inicijuoti, tačiau
inicijuota
inicijuoti
planuoti
nesėkmingai
Rengiamos naujos
koncepcijos ar
strateginiai
dokumentai
Rengiami /
atnaujinami teisės
aktai
45. Vieta Jūsų pastaboms, papildomiems komentarams:

PRIVATAUS SEKTORIAUS INSTITUCIJOMS
41. Kas paskatino atlikti studiją?
Pasirinkite vieną teiginį, geriausiai atspindinį studijos inicijavimo motyvus.
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Sunku
Neaktualu
pasakyti

Siekis pagrįsti esamas ar tolesnes investicijas;
Studija planuota senai, tai ilgalaikės įmonės plėtros strategijos dalis;
Siekis pasinaudoti finansinės paramos galimybėmis;
Galimybė sumažinti organizacijos darbuotojų krūvį;
Pasiūlė studijos atlikėjai;
Kita (įrašykite):
42. Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos
darbuotojų žinioms ir įsitikinimams?
1 (Visiškai
5 (Visiškai
Sunku
2
3
4
Neaktualu
sutinku)
nesutinku) pasakyti
Išmokome geriau vykdyti tokių
paslaugų pirkimus
Išmokome valdyti panašius projektus
Studijos išvados leido iš esmės
persvarstyti organizacijos tikslus,
strategiją ir veiklą
Leido identifikuoti naujas rinkos nišas
Įgytos ˛inios, kaip teikti naujas
paslaugas / gaminti produktus
Įgytos žinios, kaip didinti
produktyvumą (dirbti su naujomis
technologijomis, tobulinti procesus)
Studijos išvados lėmė esminių
įsitikinimų kaitą dėl sektoriuje
vykstančių tendencijų
Studijos išvados leido geriau suprasti
klientų lūkesčius ir poreikius
Studijos išvados leido įvertinti
darbuotojų kvalifikaciją ir
kompetenciją
Įgyta patirtis leis ateityje patiems
daryti panašius tyrimus / studijas
Poveikio neturėjo, bet buvo atlikti
einamieji darbai, kurių įgyvendinimui
prieš projektą stigo išteklių
Kita (įrašykite):
43. Kurioje srityje tikėtinas didžiausias studijų rezultatų poveikis?
Pasirinkite tik vieną svarbiausią.
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Bus žengiama į naujas užsienio rinkas;
Bus įdiegtos naujos technologijos;
Bus teikiamos naujo tipo paslaugos / produktai;
Bus diegiami nauji / tobulinami seni procesai ;
Bus vykdomas darbuotojų mokymas;
Bus plečiami jau egzistuojantys gamybos / paslaugų teikimo pajėgumai;
Kita (įrašykite):
44. Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius?
Tokie pokyčiai
Jau
Planuojama
Planuota inicijuoti, Sunku
net nebuvo
Neaktualu
inicijuota
inicijuoti
tačiau nesėkmingai pasakyti
planuoti
Rengiami /
atnaujinami teisės
aktai
45. Vieta Jūsų pastaboms, papildomiems komentarams:
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2 PRIEDAS. TYRIMŲ / STUDIJŲ UŢSAKOVŲ APKLAUSOS
REZULTATAI
Kas atliko Jūsų projekto metu finansuotą studiją?
Dažnis
Mokslo ar studijų institucija,

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

17

21,8

22,1

22,1

35

44,9

45,5

67,5

11

14,1

14,3

81,8

4

5,1

5,2

87,0

1

1,3

1,3

88,3

8

10,3

10,4

98,7

1

1,3

1,3

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

mokslininkų grupė arba individualus
mokslininkas
Konsultacinė įstaiga, konsultantų
grupė arba individualus
konsultantas
Studiją atlikome patys
Studiją atlikome kartu su mokslo ar
studijų institucija
Studiją atliko mokslo ar studijų
institucija ir konsultacinė įstaiga
Studiją atlikome kartu su
konsultacine įstaiga
Prie studijos rengimo prisidėjo tiek
mokslininkai, tiek konsultantai, tiek
mes patys
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kiek mėnesių faktiškai truko studijos atlikimas?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1

6

7,7

7,7

7,7

2

1

1,3

1,3

9,0

2

9

11,5

11,5

20,5

3

10

12,8

12,8

33,3

4

14

17,9

17,9

51,3

5

9

11,5

11,5

62,8
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6

9

11,5

11,5

74,4

7

3

3,8

3,8

78,2

8

3

3,8

3,8

82,1

9

1

1,3

1,3

83,3

10

3

3,8

3,8

87,2

11

3

3,8

3,8

91,0

12

4

5,1

5,1

96,2

14

1

1,3

1,3

97,4

15

1

1,3

1,3

98,7

20

1

1,3

1,3

100,0

78

100,0

100,0

Iš viso:

Prieš kiek mėnesių apytiksliai buvo baigta studija?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

0

4

5,1

5,1

5,1

1

1

1,3

1,3

6,4

2

2

2,6

2,6

9,0

3

5

6,4

6,4

15,4

4

7

9,0

9,0

24,4

5

8

10,3

10,3

34,6

6

3

3,8

3,8

38,5

7

1

1,3

1,3

39,7

7

4

5,1

5,1

44,9

8

2

2,6

2,6

47,4

9

2

2,6

2,6

50,0

10

8

10,3

10,3

60,3

11

2

2,6

2,6

62,8

12

2

2,6

2,6

65,4

13

2

2,6

2,6

67,9

14

2

2,6

2,6

70,5
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16

2

2,6

2,6

73,1

17

2

2,6

2,6

75,6

18

3

3,8

3,8

79,5

19

3

3,8

3,8

83,3

20

5

6,4

6,4

89,7

21

1

1,3

1,3

91,0

22

1

1,3

1,3

92,3

24

1

1,3

1,3

93,6

26

2

2,6

2,6

96,2

28

1

1,3

1,3

97,4

29

1

1,3

1,3

98,7

30

1

1,3

1,3

100,0

78

100,0

100,0

Iš viso:

Studijos biudžeto dydis intervalais (litais su PVM)
Dažnis

Proc.

iki 10 000 Lt

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

4

5,1

5,2

5,2

10 000 - 50 000 Lt

30

38,5

39,0

44,2

50 000 - 150 000 Lt

34

43,6

44,2

88,3

150 000 - 300 000 Lt

7

9,0

9,1

97,4

virš 300 000 Lt

2

2,6

2,6

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kokia pagrindinių tyrėjų, atlikusių studiją, kvalifikacija?
Dažnis
Aukšta (daugiau negu 5 m. patirtis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

52

66,7

66,7

66,7

23

29,5

29,5

96,2

atitinkamoje srityje)
Vidutinė (3-5 m. patirtis
atitinkamoje srityje)
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Žema (iki 3 m. patirtis atitinkamoje

1

1,3

1,3

97,4

2

2,6

2,6

100,0

78

100,0

100,0

srityje)
Sunku pasakyti
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais dėl studijos vykdytojų darbo: Tyrėjai gerai išmanė studijos objektą ir kontekstą
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

49

62,8

63,6

63,6

2

21

26,9

27,3

90,9

3

5

6,4

6,5

97,4

4

1

1,3

1,3

98,7

Neaktualu

1

1,3

1,3

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais dėl studijos vykdytojų darbo: Tyrėjai atsižvelgė į visas mūsų pastabas ir pasiūlymus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

52

66,7

67,5

67,5

2

15

19,2

19,5

87,0

3

5

6,4

6,5

93,5

4

1

1,3

1,3

94,8

Sunku pasakyti

1

1,3

1,3

96,1

Neaktualu

3

3,8

3,9

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais dėl studijos vykdytojų darbo: Visos studijos ataskaitos buvo įteiktos laiku
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

54

69,2

73,0

73,0

2

12

15,4

16,2

89,2
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3

2

2,6

2,7

91,9

4

3

3,8

4,1

95,9

Visiškai nesutinku

2

2,6

2,7

98,6

Neaktualu

1

1,3

1,4

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais dėl studijos vykdytojų darbo: Mūsų ir tyrėjų vizija dėl to, kaip atlikti studiją, sutapo
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

40

51,3

53,3

53,3

2

17

21,8

22,7

76,0

3

10

12,8

13,3

89,3

4

4

5,1

5,3

94,7

Sunku pasakyti

3

3,8

4,0

98,7

Neaktualu

1

1,3

1,3

100,0

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai: Tyrimo metu organizavome reguliarius susitikimus su
studijos vykdytojais
Dažnis

Iš viso:

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Intensyviai

37

47,4

48,7

48,7

Kartais

35

44,9

46,1

94,7

Niekada

1

1,3

1,3

96,1

Sunku pasakyti

1

1,3

1,3

97,4

Neaktualu

2

2,6

2,6

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė

Proc.
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Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai: Teikėme pastabas ir komentarus, kaip būtų galima
patobulinti atliekamą studiją
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Intensyviai

39

50,0

52,7

52,7

Kartais

30

38,5

40,5

93,2

Sunku pasakyti

2

2,6

2,7

95,9

Neaktualu

3

3,8

4,1

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai: Susitikimų metu aiškiai išdėstydavome visus su studija
susijusius reikalavimus ir lūkesčius
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Intensyviai

52

66,7

67,5

67,5

Kartais

18

23,1

23,4

90,9

Sunku pasakyti

5

6,4

6,5

97,4

Neaktualu

2

2,6

2,6

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai: Studijos vykdytojus konsultavome dėl duomenų analizės
Dažnis

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Intensyviai

29

37,2

39,2

39,2

Kartais

27

34,6

36,5

75,7

Niekada

12

15,4

16,2

91,9

Sunku pasakyti

2

2,6

2,7

94,6

Neaktualu

4

5,1

5,4

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

Iš viso:
Neatsakė

Proc.
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Kaip dažnai studijos atlikimo metu vyko šie procesai: Studijos vykdytojus konsultavome dėl duomenų analizės
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Intensyviai

29

37,2

39,2

39,2

Kartais

27

34,6

36,5

75,7

Niekada

12

15,4

16,2

91,9

Sunku pasakyti

2

2,6

2,7

94,6

Neaktualu

4

5,1

5,4

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais apie Jūsų organizacijos įsitraukimą į studijos atlikimą: Po studijos galutinės
ataskaitos įteikimo tyrėjui (-ams) pateikėme pastabas ir komentarus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

38

48,7

52,8

52,8

Iš dalies

17

21,8

23,6

76,4

Ne

13

16,7

18,1

94,4

4

5,1

5,6

100,0

72

92,3

100,0

6

7,7

78

100,0

Neaktualu
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su šiais teiginiais apie Jūsų organizacijos įsitraukimą į studijos atlikimą: Mano organizacija
prisidėjo prie studijos duomenų rinkimo
Dažnis

Suminis proc.

42

53,8

54,5

54,5

Iš dalies

19

24,4

24,7

79,2

Ne

11

14,1

14,3

93,5

5

6,4

6,5

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:

Iš viso:

Atsakiusiųjų proc.

Taip

Neaktualu

Neatsakė

Proc.
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Ar sutinkate su šiais teiginiais apie Jūsų organizacijos įsitraukimą į studijos atlikimą: Mano organizacija
savarankiškai atliko dalį analizės
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

16

20,5

21,9

21,9

Iš dalies

15

19,2

20,5

42,5

Ne

35

44,9

47,9

90,4

Sunku pasakyti

2

2,6

2,7

93,2

Neaktualu

5

6,4

6,8

100,0

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais dėl studijos kokybės: Studijos rezultatai atitiko Mūsų organizacijos
lūkesčius ir poreikius
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Tikrai taip

35

44,9

45,5

45,5

Greičiau taip

36

46,2

46,8

92,2

Greičiau ne

2

2,6

2,6

94,8

Sunku pasakyti

4

5,1

5,2

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais dėl studijos kokybės: Studija leido įgyti naujų žinių
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Tikrai taip

50

64,1

65,8

65,8

Greičiau taip

21

26,9

27,6

93,4

Greičiau ne

1

1,3

1,3

94,7

Sunku pasakyti

3

3,8

3,9

98,7

Neaktualu

1

1,3

1,3

100,0

132

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

76

97,4

2

2,6

78

100,0

100,0

Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais dėl studijos kokybės: Su tais pačiais tyrėjais norėtumėte dirbti ir
ateityje
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Tikrai taip

39

50,0

51,3

51,3

Greičiau taip

26

33,3

34,2

85,5

Greičiau ne

2

2,6

2,6

88,2

Sunku pasakyti

7

9,0

9,2

97,4

Neaktualu

2

2,6

2,6

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar studijos vykdytojai, rengdami studiją, rinko duomenis?
Dažnis

Iš viso:

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

74

94,9

96,1

96,1

Ne

3

3,8

3,9

100,0

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė

Proc.

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis
Kiekybinės apklausos (pvz., internetinė

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

31

39,7

Neatsakė

47

60,3

Iš viso:

78

100,0

apklausa, popierinė anketa ir t.t.)

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
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100,0

Suminis proc.
100,0

Dažnis
Interviu

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

34

43,6

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis

Proc.

Diskusijos (pvz., delfi metodas, fokus

Atsakiusiųjų proc.

23

29,5

Neatsakė

55

70,5

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

grupes)

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis
Stebėjimas dalyvaujant

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

13

16,7

Neatsakė

65

83,3

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis
Teisės aktų analizė

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

43

55,1

Neatsakė

35

44,9

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis
Anksčiau atliktų studijų/tyrimų apžvalga

Proc.
44

56,4

Neatsakė

34

43,6

Iš viso:

78

100,0

100,0

100,0

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis

Proc.

134

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau egzistuojančių statistinių duomenų

39

50,0

Neatsakė

39

50,0

Iš viso:

78

100,0

100,0

100,0

analizė (pvz., duomenys iš Statistikos
departamento)

Kokie metodai buvo taikomi studijoje, renkant duomenis?
Dažnis

Proc.

Sunku pasakyti

Atsakiusiųjų proc.

3

3,8

Neatsakė

75

96,2

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Įvertinkite teiginius apie surinktus duomenis: Surinktų duomenų pakako atsakyti i studijos klausimus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

36

46,2

49,3

49,3

2

24

30,8

32,9

82,2

3

7

9,0

9,6

91,8

4

1

1,3

1,4

93,2

Visiškai nesutinku

1

1,3

1,4

94,5

Sunku pasakyti

3

3,8

4,1

98,6

Neaktualu

1

1,3

1,4

100,0

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite teiginius apie surinktus duomenis: Mano organizacija būtų taikiusi tokius pačius duomenų rinkimo metodus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

31

39,7

41,3

41,3

2

19

24,4

25,3

66,7

3

5

6,4

6,7

73,3

4

1

1,3

1,3

74,7

Visiškai nesutinku

1

1,3

1,3

76,0
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Sunku pasakyti
Neaktualu
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

12

15,4

16,0

92,0

6

7,7

8,0

100,0

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

Įvertinkite teiginius apie surinktus duomenis: Surinkti duomenys buvo patikimi
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

45

57,7

62,5

62,5

2

21

26,9

29,2

91,7

3

2

2,6

2,8

94,4

4

1

1,3

1,4

95,8

Sunku pasakyti

2

2,6

2,8

98,6

Neaktualu

1

1,3

1,4

100,0

72

92,3

100,0

6

7,7

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar analizuojant studijos duomenis buvo taikomi kokie nors duomenų analizės metodai?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

57

73,1

74,0

74,0

Ne

20

25,6

26,0

100,0

Iš viso:

77

98,7

100,0

1

1,3

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Nesudėtinga statistinė analizė (pvz.,

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

41

52,6

37

47,4

aprašomoji statistika)
Neatsakė

136

100,0

Suminis proc.
100,0

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Nesudėtinga statistinė analizė (pvz.,

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

41

52,6

Neatsakė

37

47,4

Iš viso:

78

100,0

100,0

Suminis proc.
100,0

aprašomoji statistika)

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Sudėtinga statistinė duomenų analizė

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

7

9,0

Neatsakė

71

91,0

Iš viso:

78

100,0

100,0

Suminis proc.
100,0

(pvz., regresinė, klasterinė, faktorinė ir
pan. analizės)

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Ekonometrinis modeliavimas

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

4

5,1

Neatsakė

74

94,9

Iš viso:

78

100,0

100,0

Suminis proc.
100,0

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
(Kvazi)eksperimentiniai metodai (pvz.,

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

2

2,6

Neatsakė

76

97,4

Iš viso:

78

100,0

100,0

Suminis proc.
100,0

kontrafaktinė analizė)

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Sąnaudų efektyvumo analizė
Neatsakė

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

16

20,5

62

79,5
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100,0

Suminis proc.
100,0

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis

Proc.

Sąnaudų efektyvumo analizė

Atsakiusiųjų proc.

16

20,5

Neatsakė

62

79,5

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Galimybių žemėlapiai

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

5

6,4

Neatsakė

73

93,6

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis

Proc.

Kokybinė analizė (t. y. gana laisvai

Atsakiusiųjų proc.

47

60,3

Neatsakė

31

39,7

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

interpretuojant ir aprašant duomenis,
netaikant jokių specifinių metodų)

Kokie metodai buvo taikomi analizuojant studijos duomenis?
Dažnis
Sunku pasakyti

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

9

11,5

Neatsakė

69

88,5

Iš viso:

78

100,0

Suminis proc.

100,0

100,0

Įvertinkite taikytus duomenų analizės metodus: Duomenų analizės metodai leido pateikti patikimas išvadas
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

32

41,0

56,1

56,1

2

18

23,1

31,6

87,7

3

3

3,8

5,3

93,0

4

1

1,3

1,8

94,7
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Sunku pasakyti

3

3,8

5,3

57

73,1

100,0

Neatsakė

21

26,9

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

100,0

Įvertinkite taikytus duomenų analizės metodus: Mano organizacija būtų taikiusi tokius pačius duomenų analizės metodus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

23

29,5

41,1

41,1

2

13

16,7

23,2

64,3

3

5

6,4

8,9

73,2

Visiškai nesutinku

2

2,6

3,6

76,8

Sunku pasakyti

9

11,5

16,1

92,9

Neaktualu

4

5,1

7,1

100,0

56

71,8

100,0

Neatsakė

22

28,2

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Įvertinkite pateiktų studijos išvadų ir (arba) rekomendacijų kokybę: Išvados paremtos analizės rezultatais ir duomenimis
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

45

57,7

60,0

60,0

2

21

26,9

28,0

88,0

3

3

3,8

4,0

92,0

4

2

2,6

2,7

94,7

Sunku pasakyti

1

1,3

1,3

96,0

Neaktualu

3

3,8

4,0

100,0

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite pateiktų studijos išvadų ir (arba) rekomendacijų kokybę: Rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškos
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.
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Suminis proc.

Visiškai sutinku

43

55,1

56,6

56,6

2

20

25,6

26,3

82,9

3

6

7,7

7,9

90,8

4

1

1,3

1,3

92,1

Sunku pasakyti

4

5,1

5,3

97,4

Neaktualu

2

2,6

2,6

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite pateiktų studijos išvadų ir (arba) rekomendacijų kokybę: Pateiktose rekomendacijose pasiūlytas aiškus jų įgyvendinimo
planas (kokie ištekliai reikalingi ir t.t.)
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

26

33,3

35,1

35,1

2

26

33,3

35,1

70,3

3

6

7,7

8,1

78,4

4

7

9,0

9,5

87,8

Visiškai nesutinku

1

1,3

1,4

89,2

Sunku pasakyti

4

5,1

5,4

94,6

Neaktualu

4

5,1

5,4

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl pateiktų rekomendacijų naudojimo: Atsižvelgiant į rekomendacijas, buvo pakeistas projekto
pobūdis, turinys ar įgyvendinimo seka
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

9

11,5

12,3

12,3

2

4

5,1

5,5

17,8

3

8

10,3

11,0

28,8

4

4

5,1

5,5

34,2
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5 (Visiškai nesutinku)

12

15,4

16,4

50,7

7

9,0

9,6

60,3

Neaktualu

29

37,2

39,7

100,0

Iš viso:

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

Sunku pasakyti

Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl pateiktų rekomendacijų naudojimo: Buvo perskirstyti projekto ištekliai
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

3

3,8

4,1

4,1

2

6

7,7

8,2

12,3

3

4

5,1

5,5

17,8

4

4

5,1

5,5

23,3

18

23,1

24,7

47,9

3

3,8

4,1

52,1

Neaktualu

35

44,9

47,9

100,0

Iš viso:

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

5 (Visiškai nesutinku)
Sunku pasakyti

Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl pateiktų rekomendacijų naudojimo: Buvo įgyvendintos kitos rekomendacijos
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

14

17,9

18,9

18,9

2

9

11,5

12,2

31,1

3

5

6,4

6,8

37,8

4

4

5,1

5,4

43,2

11

14,1

14,9

58,1

3

3,8

4,1

62,2

Neaktualu

28

35,9

37,8

100,0

Iš viso:

74

94,9

100,0

4

5,1

5 (Visiškai nesutinku)
Sunku pasakyti

Neatsakė

Proc.
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Ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl pateiktų rekomendacijų naudojimo: Buvo įgyvendintos kitos rekomendacijos
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

14

17,9

18,9

18,9

2

9

11,5

12,2

31,1

3

5

6,4

6,8

37,8

4

4

5,1

5,4

43,2

11

14,1

14,9

58,1

3

3,8

4,1

62,2

Neaktualu

28

35,9

37,8

100,0

Iš viso:

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

5 (Visiškai nesutinku)
Sunku pasakyti

Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite teiginius apie studijos struktūrą: Studijos struktūra atitiko jai keliamus reikalavimus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

54

69,2

73,0

73,0

2

13

16,7

17,6

90,5

3

3

3,8

4,1

94,6

4

1

1,3

1,4

95,9

Sunku pasakyti

3

3,8

4,1

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite teiginius apie studijos struktūrą: Studijos dalys išdėstytos aiškiai ir logiškai
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Visiškai sutinku

52

66,7

70,3

70,3

2

16

20,5

21,6

91,9

3

2

2,6

2,7

94,6

4

1

1,3

1,4

95,9

Sunku pasakyti

3

3,8

4,1

100,0
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Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

74

94,9

4

5,1

78

100,0

100,0

Kokia buvo apytikslė studijos galutinės ataskaitos apimtis?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Iki 50 psl.

19

24,4

24,4

24,4

51-100 psl.

15

19,2

19,2

43,6

101-150 psl.

24

30,8

30,8

74,4

Virs 150 psl.

20

25,6

25,6

100,0

Iš viso:

78

100,0

100,0

Kaip vertinate bendrą atliktos studijos kokybę?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Aukščiausios kokybės

16

20,5

20,5

20,5

2

50

64,1

64,1

84,6

3

9

11,5

11,5

96,2

Sunku pasakyti

3

3,8

3,8

100,0

78

100,0

100,0

Iš viso:

Kaip apibūdintumėte studijoje pateikiamų žinių naujumą?
Dažnis
Studijoje apibendrintos jau

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

17

21,8

22,4

22,4

31

39,7

40,8

63,2

21

26,9

27,6

90,8

Sunku pasakyti

3

3,8

3,9

94,7

Kita

4

5,1

5,3

100,0

egzistuojančios žinios ir informacija
Studijoje pateikiamos visiškai naujos
žinios ir sprendimai, kurie nėra
akivaizdūs gerai su studijos objektu
susipažinusiam asmeniui
Studija siekta spręsti praktines
problemas, nauju žinių nesiekiama
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Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

76

97,4

2

2,6

78

100,0

100,0

Kuris teiginys geriausiai apibūdina studijos naudą / pridėtinę verte?
Dažnis
Svarbiausias yra studijos atlikimo

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

8

10,3

10,7

10,7

54

69,2

72,0

82,7

3

3,8

4,0

86,7

4

5,1

5,3

92,0

Sunku pasakyti

4

5,1

5,3

97,3

Kita

2

2,6

2,7

100,0

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

procesas, kurio metu mes daug
išmokome/sužinojome
Svarbiausia - rezultatas (išvados,
rekomendacijos ir jų pritaikomumas)
Svarbiausia - formalių procedūrinių
reikalavimų patenkinimas
Svarbiausia - sumažėjęs organizacijos
darbuotojų darbo krūvis (t. y. tyrimas
leido nupirkti darbus, kuriuos būtų tekę
daryti patiems darbuotojams)

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip apibūdintumėte studijoje nagrinėjamų klausimų svarbą: Jūsų sričiai / sektoriui
Dažnis
1 (Svarbiausios, aktualiausios

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

44

56,4

59,5

59,5

2

20

25,6

27,0

86,5

3

4

5,1

5,4

91,9

4

3

3,8

4,1

95,9

Sunku pasakyti

3

3,8

4,1

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

problemos)

Iš viso:
Neatsakė
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Kaip apibūdintumėte studijoje nagrinėjamų klausimų svarbą: Jūsų sričiai / sektoriui
Dažnis
1 (Svarbiausios, aktualiausios

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

44

56,4

59,5

59,5

2

20

25,6

27,0

86,5

3

4

5,1

5,4

91,9

4

3

3,8

4,1

95,9

Sunku pasakyti

3

3,8

4,1

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

problemos)

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip apibūdintumėte studijoje nagrinėjamų klausimų svarbą: Jūsų organizacijai
Dažnis
1 (Svarbiausios, aktualiausios

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

44

56,4

60,3

60,3

2

16

20,5

21,9

82,2

3

6

7,7

8,2

90,4

4

2

2,6

2,7

93,2

Sunku pasakyti

5

6,4

6,8

100,0

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

problemos)

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kaip apibūdintumėte studijoje nagrinėjamų klausimų svarbą: Jums asmeniškai
Dažnis
1 (Svarbiausios, aktualiausios

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

20

25,6

28,6

28,6

2

24

30,8

34,3

62,9

3

9

11,5

12,9

75,7

4

5

6,4

7,1

82,9

problemos)
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5 (Mažiausiai svarbios, aktualios

2

2,6

2,9

85,7

Sunku pasakyti

10

12,8

14,3

100,0

Iš viso:

70

89,7

100,0

8

10,3

78

100,0

problemos)

Neatsakė
Iš viso:

Kaip buvo parinkti studijos vykdytojai?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Skelbiant konkursą

32

41,0

42,1

42,1

Neskelbiant konkurso (kainų apklausos,

24

30,8

31,6

73,7

17

21,8

22,4

96,1

3

3,8

3,9

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

neskelbiamų derybų būdu)
Studiją atliko Mūsų organizacijos
atstovai
Kita
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kiek pasiūlymų buvo pateikta atlikti šią studiją?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1

4

5,1

11,4

11,4

2

5

6,4

14,3

25,7

3

18

23,1

51,4

77,1

4

3

3,8

8,6

85,7

5 arba daugiau

2

2,6

5,7

91,4

Sunku pasakyti

2

2,6

5,7

97,1

Kita

1

1,3

2,9

100,0

35

44,9

100,0

Neatsakė

43

55,1

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:
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Pagal kokį kriterijų buvo atrinktas laimėjęs pasiūlymas?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Mažiausios kainos

21

26,9

58,3

58,3

Kainos ir kokybės santykis

14

17,9

38,9

97,2

1

1,3

2,8

100,0

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

Kita
Iš viso:

Įvertinkite studijos biudžetą:
Dažnis
Tokios pačios kokybės studiją galima

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1

1,3

1,3

1,3

53

67,9

69,7

71,1

8

10,3

10,5

81,6

Sunku pasakyti

9

11,5

11,8

93,4

Kita

5

6,4

6,6

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

atlikti su mažesniais kaštais
Biudžetas buvo tinkamas
Biudžetas buvo per mažas, norint atlikti
kokybišką studiją

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie studijos techninę specifikaciją: Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai nurodytas tyrimo tikslas
Dažnis

Iš viso:

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

55

70,5

72,4

72,4

Iš dalies

10

12,8

13,2

85,5

Techninė specifikacija nebuvo parengta

8

10,3

10,5

96,1

Sunku pasakyti

3

3,8

3,9

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė

Proc.
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Ar sutinkate su teiginiais apie studijos techninę specifikaciją: Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai nurodyti tyrimo klausimai
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

44

56,4

59,5

59,5

Iš dalies

16

20,5

21,6

81,1

Ne

4

5,1

5,4

86,5

Technine specifikacija nebuvo parengta

8

10,3

10,8

97,3

Sunku pasakyti

2

2,6

2,7

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie studijos techninę specifikaciją: Techninė specifikacija buvo tikslinama vėlesniu laikotarpiu (po sutarties
pasirašymo)
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

8

10,3

11,6

11,6

Iš dalies

7

9,0

10,1

21,7

45

57,7

65,2

87,0

Technine specifikacija nebuvo parengta

7

9,0

10,1

97,1

Sunku pasakyti

2

2,6

2,9

100,0

69

88,5

100,0

9

11,5

78

100,0

Ne

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar studiją buvo galima atlikti pagal iš anksto žinomą „šabloną“?
Dažnis
Taip, galima rasti panašių studijų

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

7

9,0

9,2

9,2

37

47,4

48,7

57,9

30

38,5

39,5

97,4

analogų
Ne, ši studija buvo unikali (turėjo
unikalią struktūrą, naują tyrinėjimo
objektą, pritaikyti inovatyvūs metodai ir
pan.)
Sunku pasakyti
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Kita
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

2

2,6

2,6

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

100,0

Įvertinkite studijos objekto apimtį:
Dažnis
Maža (objektas apima socialines grupės

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

17,6

17,6

42

53,8

56,8

74,3

12

15,4

16,2

90,5

Sunku pasakyti

5

6,4

6,8

97,3

Kita

2

2,6

2,7

100,0

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

segmentą, viena ar kelias organizacijas,
ūkio sektoriaus dalį ar specifinius
politikos instrumentus)
Vidutinė (objektas apima socialinę
grupę, organizacijų grupę, ūkio sektorių,
kelis dokumentus ar plačiąją viešosios
politikos sritį)
Didelė (objektas apima kelias socialines
grupes, kelis ūkio sektorius, politikos
sistemas)

Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Kokie klausimai buvo keliami studijoje?
Dažnis
Keliami tik faktiniai klausimai (tai tokie

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

12

15,4

16,4

16,4

24

30,8

32,9

49,3

21

26,9

28,8

78,1

11

14,1

15,1

93,2

klausimai, kurie nenagrinėja priežastinių
ryšių tarp kintamųjų)
Keliami 1-4 klausimai, reikalaujantys
priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės
Keliami bent 5 klausimai, reikalaujantys
priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės
Sunku pasakyti
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Kita
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

5

6,4

6,8

73

93,6

100,0

5

6,4

78

100,0

100,0

Ar studijoje buvo atsakyta į aktualius klausimus: Studijoje buvo atsakyta i aktualius praktinius klausimus
Dažnis

Proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

36

46,2

50,7

50,7

2

24

30,8

33,8

84,5

3

8

10,3

11,3

95,8

4

2

2,6

2,8

98,6

5 (Visiškai nesutinku)

1

1,3

1,4

100,0

71

91,0

100,0

Sunku pasakyti

1

1,3

Neaktualu

1

1,3

5

6,4

7

9,0

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė

Atsakiusiųjų proc.

Iš viso:
Iš viso:

Ar studijoje buvo atsakyta į aktualius klausimus: Studijoje buvo atsakyta i aktualius teorinius klausimus
Dažnis

Suminis proc.

24

30,8

41,4

41,4

2

25

32,1

43,1

84,5

3

6

7,7

10,3

94,8

4

3

3,8

5,2

100,0

58

74,4

100,0

5

6,4

12

15,4

3

3,8

20

25,6

78

100,0

Sunku pasakyti
Neaktualu

Iš viso:
Iš viso:

Atsakiusiųjų proc.

1 (Visiškai sutinku)

Iš viso:
Neatsakė

Proc.
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Įvertinkite studijos tikslus pagal jų svarbą: įgyti naujų ir aktualių žinių, kurios padėtų priimant sprendimus
Dažnis

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Labai svarbus)

58

74,4

80,6

80,6

2

11

14,1

15,3

95,8

3

2

2,6

2,8

98,6

4

1

1,3

1,4

100,0

72

92,3

100,0

1

1,3

5

6,4

6

7,7

78

100,0

Iš viso:
Neatsakė

Proc.

Sunku pasakyti

Iš viso:
Iš viso:

Įvertinkite studijos tikslus pagal jų svarbą: patenkinti formalius reikalavimus
Dažnis
1 (Labai svarbus)

Neatsakė

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

6

7,7

10,7

10,7

2

10

12,8

17,9

28,6

3

8

10,3

14,3

42,9

4

13

16,7

23,2

66,1

5 (Visiškai nesvarbus)

19

24,4

33,9

100,0

Iš viso:

56

71,8

100,0

9

11,5

13

16,7

22

28,2

78

100,0

Sunku pasakyti

Iš viso:
Iš viso:

Įvertinkite studijos tikslus pagal jų svarbą: pagrįsti jau priimtus sprendimus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Labai svarbus)

12

15,4

21,1

21,1

2

15

19,2

26,3

47,4

3

9

11,5

15,8

63,2

4

10

12,8

17,5

80,7

151

Neatsakė

5 (Visiškai nesvarbus)

11

14,1

19,3

Iš viso:

57

73,1

100,0

Sunku pasakyti

10

12,8

11

14,1

21

26,9

78

100,0

Iš viso:
Iš viso:

100,0

Ar studijos atlikimo metu Jūsų organizacijoje pasikeitė už jos priežiūrą atsakingi asmenys?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Pasikeitė tik koordinatorius

1

1,3

1,3

1,3

Pasikeitė kiti atsakingi asmenys

6

7,7

8,0

9,3

Pasikeitė ir koordinatorius, ir kiti

2

2,6

2,7

12,0

64

82,1

85,3

97,3

2

2,6

2,7

100,0

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

atsakingi asmenys
Niekas nepasikeitė
Kita
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje: Struktūros pokyčiai
Dažnis

Neatsakė
Iš viso:

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau įvyko tam tikri pokyčiai

6

7,7

8,1

8,1

Pokyčiai planuojami ateityje

14

17,9

18,9

27,0

Tokie pokyčiai nėra planuojami

17

21,8

23,0

50,0

Pokyčiai planuoti, tačiau neįvyko

2

2,6

2,7

52,7

Sunku pasakyti

6

7,7

8,1

60,8

Neaktualu

29

37,2

39,2

100,0

Iš viso:

74

94,9

100,0

4

5,1

78

100,0

Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje: Pasikeitė procesai
152

Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau įvyko tam tikri pokyčiai

9

11,5

12,7

12,7

Pokyčiai planuojami ateityje

16

20,5

22,5

35,2

Tokie pokyčiai nėra planuojami

12

15,4

16,9

52,1

Pokyčiai planuoti, tačiau neįvyko

2

2,6

2,8

54,9

Sunku pasakyti

8

10,3

11,3

66,2

Neaktualu

24

30,8

33,8

100,0

Iš viso:

71

91,0

100,0

7

9,0

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje: Pasikeitė valdymas
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau įvyko tam tikri pokyčiai

4

5,1

5,6

5,6

Pokyčiai planuojami ateityje

16

20,5

22,2

27,8

Tokie pokyčiai nėra planuojami

15

19,2

20,8

48,6

Pokyčiai planuoti, tačiau neįvyko

1

1,3

1,4

50,0

Sunku pasakyti

9

11,5

12,5

62,5

Neaktualu

27

34,6

37,5

100,0

Iš viso:

72

92,3

100,0

6

7,7

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje: Perskirstyti ištekliai
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau įvyko tam tikri pokyčiai

7

9,0

9,6

9,6

Pokyčiai planuojami ateityje

20

25,6

27,4

37,0

Tokie pokyčiai nėra planuojami

11

14,1

15,1

52,1

Pokyčiai planuoti, tačiau neįvyko

3

3,8

4,1

56,2

Sunku pasakyti

6

7,7

8,2

64,4

26

33,3

35,6

100,0

Neaktualu
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Iš viso:

73

93,6

5

6,4

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

100,0

Ar įgyvendinant studijos išvadas ir rekomendacijas įvyko šie pokyčiai Jūsų organizacijoje: Tarp darbuotojų perskirstytos funkcijos, darbų
pobūdis
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau įvyko tam tikri pokyčiai

12

15,4

16,0

16,0

Pokyčiai planuojami ateityje

17

21,8

22,7

38,7

Tokie pokyčiai nėra planuojami

11

14,1

14,7

53,3

Pokyčiai planuoti, tačiau neįvyko

2

2,6

2,7

56,0

Sunku pasakyti

8

10,3

10,7

66,7

Neaktualu

25

32,1

33,3

100,0

Iš viso:

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

Įvertinkite teiginius apie studijų rekomendacijų įgyvendinimą: Parengtas studijos rekomendacijų įgyvendinimo planas ir paskirti atsakingi
asmenys / organizacijos
Dažnis

Neatsakė
Iš viso:

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

21

26,9

28,0

28,0

Planuojama ateityje

23

29,5

30,7

58,7

Ne

5

6,4

6,7

65,3

Sunku pasakyti

6

7,7

8,0

73,3

Rekomendacijos jau įgyvendintos

9

11,5

12,0

85,3

Neaktualu

11

14,1

14,7

100,0

Iš viso:

75

96,2

100,0

3

3,8

78

100,0

Įvertinkite teiginius apie studijų rekomendacijų įgyvendinimą: Rekomendacijų įgyvendinimui numatyti reikalingi ištekliai
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Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Taip

20

25,6

27,8

27,8

Planuojama ateityje

21

26,9

29,2

56,9

Ne

5

6,4

6,9

63,9

Sunku pasakyti

7

9,0

9,7

73,6

Rekomendacijos jau įgyvendintos

4

5,1

5,6

79,2

Neaktualu

15

19,2

20,8

100,0

Iš viso:

72

92,3

100,0

6

7,7

78

100,0

Neatsakė
Iš viso:

Ar buvo surengtas bent vienas renginys studijos rezultatams aptarti ir paviešinti?
Dažnis
Taip, jau buvo surengtas
Planuojama surengti ateityje
Ne, toks renginys nėra numatytas
Kita
Iš viso:
Neatsakė
Iš viso:

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

40

51,3

52,6

52,6

8

10,3

10,5

63,2

22

28,2

28,9

92,1

6

7,7

7,9

100,0

76

97,4

100,0

2

2,6

78

100,0

VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ ATSAKYMAI
Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Išmokome geriau vykdyti viešuosius pirkimus
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

1

1,3

2,8

2,8

2

6

7,7

16,7

19,4

3

4

5,1

11,1

30,6

4

3

3,8

8,3

38,9

5 (Visiškai nesutinku)

4

5,1

11,1

50,0

Sunku pasakyti

8

10,3

22,2

72,2
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Neaktualu

10

12,8

27,8

Iš viso:

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Išmokome valdyti projektus, bendrauti su studijų rengėjais
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

7

9,0

18,9

18,9

2

16

20,5

43,2

62,2

3

6

7,7

16,2

78,4

4

1

1,3

2,7

81,1

5 (Visiškai nesutinku)

1

1,3

2,7

83,8

Sunku pasakyti

1

1,3

2,7

86,5

Neaktualu

5

6,4

13,5

100,0

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados leido iš esmės persvarstyti organizacijos tikslus, strategiją ir veiklą
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

9

11,5

24,3

24,3

2

8

10,3

21,6

45,9

3

4

5,1

10,8

56,8

5 (Visiškai nesutinku)

3

3,8

8,1

64,9

Sunku pasakyti

4

5,1

10,8

75,7

Neaktualu

9

11,5

24,3

100,0

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:
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Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados lėmė esminių įsitikinimų kaitą dėl sektoriuje vykstančių tendencijų
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

4

5,1

11,4

11,4

2

5

6,4

14,3

25,7

3

6

7,7

17,1

42,9

4

1

1,3

2,9

45,7

5 (Visiškai nesutinku)

2

2,6

5,7

51,4

11

14,1

31,4

82,9

6

7,7

17,1

100,0

35

44,9

100,0

Neatsakė

43

55,1

Iš viso:

78

100,0

Sunku pasakyti
Neaktualu
Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados leido persvarstyti, kaip mano organizacija įgyvendina savo funkcijas
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

8

10,3

21,6

21,6

2

7

9,0

18,9

40,5

3

6

7,7

16,2

56,8

4

2

2,6

5,4

62,2

5 (Visiškai nesutinku)

2

2,6

5,4

67,6

Sunku pasakyti

4

5,1

10,8

78,4

Neaktualu

8

10,3

21,6

100,0

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Įgijome metodologinių žinių
Dažnis

Proc.
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Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

3

3,8

8,3

8,3

2

11

14,1

30,6

38,9

3

8

10,3

22,2

61,1

4

4

5,1

11,1

72,2

Sunku pasakyti

3

3,8

8,3

80,6

Neaktualu

7

9,0

19,4

100,0

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Įgyta patirtis leis ateityje patiems daryti panašius tyrimus / studijas
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

5

6,4

13,9

13,9

2

3

3,8

8,3

22,2

3

6

7,7

16,7

38,9

4

3

3,8

8,3

47,2

5 (Visiškai nesutinku)

2

2,6

5,6

52,8

Sunku pasakyti

9

11,5

25,0

77,8

Neaktualu

8

10,3

22,2

100,0

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Poveikio neturėjo, bet buvo atlikti einamieji darbai, kurių įgyvendinimui prieš projektą stigo išteklių
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

3

3,8

8,6

8,6

3

1

1,3

2,9

11,4

4

7

9,0

20,0

31,4

11

14,1

31,4

62,9

5 (Visiškai nesutinku)
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Neaktualu

13

16,7

37,1

Iš viso:

35

44,9

100,0

Neatsakė

43

55,1

Iš viso:

78

100,0

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Geriau supratome tikslinių grupių poreikius
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

36,1

36,1

2

8

10,3

22,2

58,3

3

5

6,4

13,9

72,2

4

1

1,3

2,8

75,0

Sunku pasakyti

2

2,6

5,6

80,6

Neaktualu

7

9,0

19,4

100,0

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Kas suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu: Politiniai vadovai
Dažnis
Labai suinteresuoti

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

35,1

35,1

Šiek tiek suinteresuoti

6

7,7

16,2

51,4

Nesuinteresuoti

3

3,8

8,1

59,5

Sunku pasakyti

13

16,7

35,1

94,6

2

2,6

5,4

100,0

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Neaktualu
Iš viso:

Kas suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu: Projekto vadovai / komanda
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Dažnis
Labai suinteresuoti

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

33

42,3

86,8

86,8

5

6,4

13,2

100,0

38

48,7

100,0

Neatsakė

40

51,3

Iš viso:

78

100,0

Šiek tiek suinteresuoti
Iš viso:

Kas suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu: Paslaugų teikėjai
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Labai suinteresuoti

8

10,3

24,2

24,2

Šiek tiek suinteresuoti

5

6,4

15,2

39,4

Nesuinteresuoti

2

2,6

6,1

45,5

Sunku pasakyti

13

16,7

39,4

84,8

5

6,4

15,2

100,0

33

42,3

100,0

Neatsakė

45

57,7

Iš viso:

78

100,0

Neaktualu
Iš viso:

Kas suinteresuoti studijos rekomendacijų įgyvendinimu: Kitos organizacijos
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Labai suinteresuoti

5

6,4

15,2

15,2

Šiek tiek suinteresuoti

6

7,7

18,2

33,3

Nesuinteresuoti

4

5,1

12,1

45,5

Sunku pasakyti

13

16,7

39,4

84,8

5

6,4

15,2

100,0

33

42,3

100,0

Neatsakė

45

57,7

Iš viso:

78

100,0

Neaktualu
Iš viso:

Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: Rengiamos naujos koncepcijos ar strateginiai dokumentai
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Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau inicijuota

12

15,4

31,6

31,6

Planuojama inicijuoti

12

15,4

31,6

63,2

Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti

5

6,4

13,2

76,3

Sunku pasakyti

2

2,6

5,3

81,6

Neaktualu

7

9,0

18,4

100,0

38

48,7

100,0

Neatsakė

40

51,3

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: Rengiami / atnaujinami teisės aktai
Dažnis
Jau inicijuota

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

5

6,4

13,5

13,5

16

20,5

43,2

56,8

Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti

6

7,7

16,2

73,0

Sunku pasakyti

4

5,1

10,8

83,8

Neaktualu

6

7,7

16,2

100,0

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Planuojama inicijuoti

Iš viso:

PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ ATSAKYMAI
Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Išmokome geriau vykdyti tokių paslaugų pirkimus
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

38,2

38,2

2

5

6,4

14,7

52,9

3

4

5,1

11,8

64,7

5 (Visiškai nesutinku)

1

1,3

2,9

67,6

Sunku pasakyti

4

5,1

11,8

79,4

Neaktualu

7

9,0

20,6

100,0
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Iš viso:

34

43,6

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Išmokome valdyti panašius projektus
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

38,2

38,2

2

8

10,3

23,5

61,8

3

7

9,0

20,6

82,4

4

2

2,6

5,9

88,2

Neaktualu

4

5,1

11,8

100,0

34

43,6

100,0

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados leido iš esmės persvarstyti organizacijos tikslus, strategiją ir veiklą
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

1

1,3

2,9

2,9

2

4

5,1

11,8

14,7

3

4

5,1

11,8

26,5

4

4

5,1

11,8

38,2

5 (Visiškai nesutinku)

5

6,4

14,7

52,9

Sunku pasakyti

5

6,4

14,7

67,6

Neaktualu

11

14,1

32,4

100,0

Iš viso:

34

43,6

100,0

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Leido identifikuoti naujas rinkos nišas
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Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

12

15,4

32,4

32,4

2

8

10,3

21,6

54,1

3

5

6,4

13,5

67,6

4

2

2,6

5,4

73,0

Neaktualu

10

12,8

27,0

100,0

Iš viso:

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Įgytos žinios, kaip teikti naujas paslaugas / gaminti produktus
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

13

16,7

38,2

38,2

2

8

10,3

23,5

61,8

3

3

3,8

8,8

70,6

4

2

2,6

5,9

76,5

5 (Visiškai nesutinku)

1

1,3

2,9

79,4

Sunku pasakyti

2

2,6

5,9

85,3

Neaktualu

5

6,4

14,7

100,0

34

43,6

100,0

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Įgytos žinios, kaip didinti produktyvumą (dirbti su naujomis technologijomis, tobulinti procesus)
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

10

12,8

27,0

27,0

2

6

7,7

16,2

43,2

3

6

7,7

16,2

59,5

4

2

2,6

5,4

64,9
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5 (Visiškai nesutinku)

2

2,6

5,4

70,3

Sunku pasakyti

1

1,3

2,7

73,0

Neaktualu

10

12,8

27,0

100,0

Iš viso:

37

47,4

100,0

Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados lėmė esminių įsitikinimų kaitą dėl sektoriuje vykstančių tendencijų
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

4

5,1

11,4

11,4

2

5

6,4

14,3

25,7

3

3

3,8

8,6

34,3

4

3

3,8

8,6

42,9

5 (Visiškai nesutinku)

4

5,1

11,4

54,3

Sunku pasakyti

5

6,4

14,3

68,6

Neaktualu

11

14,1

31,4

100,0

Iš viso:

35

44,9

100,0

Neatsakė

43

55,1

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados leido geriau suprasti klientų lūkesčius ir poreikius
Dažnis
1 (Visiškai sutinku)

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

14

17,9

37,8

37,8

2

9

11,5

24,3

62,2

3

3

3,8

8,1

70,3

4

4

5,1

10,8

81,1

5 (Visiškai nesutinku)

2

2,6

5,4

86,5

Neaktualu

5

6,4

13,5

100,0

37

47,4

100,0

Iš viso:
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Neatsakė

41

52,6

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Studijos išvados leido įvertinti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

3

3,8

8,8

8,8

2

6

7,7

17,6

26,5

3

4

5,1

11,8

38,2

4

2

2,6

5,9

44,1

5 (Visiškai nesutinku)

3

3,8

8,8

52,9

Sunku pasakyti

4

5,1

11,8

64,7

Neaktualu

12

15,4

35,3

100,0

Iš viso:

34

43,6

100,0

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Įgyta patirtis leis ateityje patiems daryti panašius tyrimus / studijas
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

9

11,5

26,5

26,5

2

4

5,1

11,8

38,2

3

3

3,8

8,8

47,1

4

1

1,3

2,9

50,0

5 (Visiškai nesutinku)

3

3,8

8,8

58,8

Sunku pasakyti

5

6,4

14,7

73,5

Neaktualu

9

11,5

26,5

100,0

34

43,6

100,0

Neatsakė

44

56,4

Iš viso:

78

100,0

Iš viso:
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Ar sutinkate su teiginiais apie tai, kokį poveikį šio projekto įgyvendinimas turėjo Jūsų organizacijos darbuotojų žinioms ir
įsitikinimams: Poveikio neturėjo, bet buvo atlikti einamieji darbai, kurių įgyvendinimui prieš projektą stigo išteklių
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

1 (Visiškai sutinku)

2

2,6

6,1

6,1

2

1

1,3

3,0

9,1

3

1

1,3

3,0

12,1

4

7

9,0

21,2

33,3

5 (Visiškai nesutinku)

8

10,3

24,2

57,6

Sunku pasakyti

2

2,6

6,1

63,6

Neaktualu

12

15,4

36,4

100,0

Iš viso:

33

42,3

100,0

Neatsakė

45

57,7

Iš viso:

78

100,0

Kurioje srityje tikėtinas didžiausias studijų rezultatų poveikis?
Dažnis

Proc.

Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Bus žengiama į naujas užsienio rinkas

3

3,8

8,3

8,3

Bus įdiegtos naujos technologijos

4

5,1

11,1

19,4

Bus teikiamos naujo tipo paslaugos

18

23,1

50,0

69,4

Bus diegiami nauji / tobulinami seni

6

7,7

16,7

86,1

Bus vykdomas darbuotojų mokymas

2

2,6

5,6

91,7

Bus plečiami jau egzistuojantys gamybos

2

2,6

5,6

97,2

1

1,3

2,8

100,0

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

procesai

/ paslaugu teikimo pajėgumai
Kita
Iš viso:

Ar studijos rezultatai lėmė šiuos teisinės bazės pokyčius: Rengiami / atnaujinami teisės aktai
Dažnis

Proc.
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Atsakiusiųjų proc.

Suminis proc.

Jau inicijuota

1

1,3

2,8

2,8

Tokie pokyčiai net nebuvo planuoti

6

7,7

16,7

19,4

Planuota inicijuoti, tačiau

1

1,3

2,8

22,2

Sunku pasakyti

7

9,0

19,4

41,7

Neaktualu

21

26,9

58,3

100,0

Iš viso:

36

46,2

100,0

Neatsakė

42

53,8

Iš viso:

78

100,0

nesėkmingai
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3 PRIEDAS. METAANALIZĖS METODINIS INSTRUMENTAS
Šio instrumento tikslas – nustatyti kriterijus, pagal kuriuos nagrinėjami tyrimai / studijos meta-analizės metu. Tai, kaip gauti rezultatai interpretuojami ir tai, į
kokius klausimus tai leidžia atsakyti, aptarta šios ataskaitos 3 dalyje.
1.

TYRIMŲ / STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

Klausimas
1.1. Ar tyrimo / studijos pradžioje
aiškiai nurodytas darbo tikslas?

1 balas
Tikslas nurodytas ir iš jo galima aiškiai
suprasti, kokio rezultato tikimasi.

1.2. Ar tyrime / studijoje iškelti
darbo uždaviniai?

Detaliai išvardinami uždaviniai ir jie
atspindi pagrindinius loginius tyrimo
(studijos) etapus.

1.3. Ar tyrimo / studijos pradžioje
pagrįstas darbo aktualumas?

Aktualumas yra eksplicitiškai pagrįstas.

1.4. Ar tyrime / studijoje nurodyta
darbo pridėtinė vertė?

Nurodoma, koks naujumo elementas yra
šiame darbe (pvz. apskritai pirmą kartą
tyrinėjama problema, tiriamas naujas jau
nagrinėtos problemos aspektas, taikomi
nauji metodai ir pan.).
Priežastinė teorija egzistuoja ir yra aiški.

1.5. Ar tyrime studijoje remtasi
aiškia priežastine teorija?
1.6. Ar tyrime / studijoje keliami
aiškiai apibrėžti klausimai?

Klausimai yra keliami ir aiškiai nurodyta,
kaip kiekvienas jų prisidės prie uždavinių
įgyvendinimo ir tikslo pasiekimo.

1.7. Ar atliekant tyrimus ir studijas
buvo taikomi tinkami ir patikimi
duomenų rinkimo metodai?

Tyrime / studijoje taikyti tinkami ir patikimi
metodai, t. y. taikant šiuos patikrintus
metodus
buvo
įmanoma
surinkti
dominančią informaciją.
Tyrime / studijoje taikyti tinkami ir patikimi
metodai, t. y. taikant šiuos patikrintus
metodus buvo įmanoma gauti dominančius

1.8. Ar tyrimuose ir studijose buvo
taikomi tinkami ir patikimi
duomenų analizės metodai?
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0,5 balo
a) tikslas nurodytas, tačiau nėra aiškus;
b) tikslas eksplicitiškai nenurodytas,
tačiau jis yra lengvai numanomas.
a) uždaviniai išvardinti neišsamiai arba
trūksta aiškios loginės struktūros;
b) uždavinius galima numanyti iš išsamiai
suformuluoto darbo tikslo.
Aktualumas nėra eksplicitiškai pagrįstas,
tačiau
darbo
naudingumas
akcentuojamas paskirose jo dalyse.
Naujumo
elementas
apčiuopiamas,
tačiau nėra ekplicitiškai pagrįstas.

0 balų
Tikslas nenurodytas ir jo neįmanoma numanyti.

Priežastinė teorija egzistuoja, tačiau
atskirose jos dalyse yra neaiškių grandžių
arba trūksta reikalingų grandžių
a) klausimai keliami, tačiau kai kurie
ryšiai tarp jų ir uždavinių, tikslo nėra
aiškūs;
b) klausimai eksplicitiškai nekeliami,
tačiau yra aiškiai numanomi.
Taikyti metodai nebuvo tinkami arba
patikimi.

Priežastinės teorijos iš viso nėra.

Taikyti duomenų analizės
nebuvo tinkami arba patikimi.

Duomenų analizės metodai buvo netinkami ir
nepatikimi.

metodai

Uždaviniai
numanyti.

nenurodyti

ir

jų

neįmanoma

Nėra aktualumo pagrindimo.

Naujumo elementas nėra ekplicitiškai pagrįstas
ir jis nėra vertintojui aiškus iš tyrimo/ studijos
turinio.

a) klausimai nekeliami ir nėra numanomi;
b) klausimai nesusiję su darbo tikslu bei
uždaviniais.

Duomenų rinkimo metodai buvo netinkami ir
nepatikimi.

Klausimas
1.9. Ar tyrime / studijoje buvo
renkami empiriniai duomenys,
pateikiantys informaciją apie
socialinę tikrovę bei leidžiantys
daryti pagrįstas išvadas ir
apibendrinimus?
1.10. Ar tyrime / studijoje surinkti
duomenys buvo pakankami?

1.11. Ar tyrime / studijoje pateikti
pagrįsti atsakymai į užduotus
klausimus?
1.12. Ar tyrimų / studijų išvados ir
(arba)
rekomendacijos
buvo
pagrįstos
išsamios
analizės
duomenimis?
1.13. Ar tyrimuose / studijose
buvo pateiktos aktualios ir
praktiškai
įgyvendinamos
rekomendacijos?

1.14. Ar tyrimai ir studijos buvo
aiškiai struktūruoti?

1.15. Ar tyrime / studijoje buvo
siekiama
spręsti
praktines
problemas?
1.16. Ar tyrime / studijoje buvo
vartojamos aiškiai apibrėžtos
sąvokos?
1.17. Ar tyrime / studijoje
nurodyti visi naudotos literatūros
šaltiniai?

1 balas
rezultatus.
a) tyrime / studijoje buvo renkami
empiriniai duomenys tiek iš pirminių, tiek iš
antrinių šaltinių;
b) buvo išsamiai surinkta daug reikšmingų
empirinių duomenų iš antrinių šaltinių.

0,5 balo
renkami,

Tyrime / studijoje nėra surinktų empirinių
duomenų

Tyrime / studijoje į visus klausimus
atsakoma, remiantis tyrimo (studijos)
duomenimis, bei šie duomenys pakankami,
kad būtų įmanoma suformuluoti pateiktas
išvadas ir (arba) rekomendacijas.
Tyrimo / studijos atsakymai yra pagrįsti.

Turimų duomenų šiek tiek trūko, jog būtų
išsamiai atsakyta į tyrimo / studijos
klausimus, suformuluotos išvados ir
(arba) pateiktos rekomendacijos.

Tyrime / studijoje eksplicitiškai teigiama, jog
trūko duomenų atsakyti į pateiktus klausimus,
arba jei suformuluotose išvadose / teikiamose
rekomendacijose aiškiai trūksta pagrindimo
duomenimis.
Daugiau negu pusė atsakymų į užduotus tyrimo
/ studijos klausimus nepagrįsti.

Teikiamos išvados
visiškai
pagrįstos
duomenimis.

ir rekomendacijos
išsamios
analizės

Dalis išvadų ir (arba) rekomendacijų
nebuvo pagrįstos išsamios analizės
duomenimis.

Pagal turimus analizės duomenis tokių išvadų /
rekomendacijų nebuvo įmanoma pateikti.

Egzistuoja aiškūs priežastiniai ryšiai tarp
teikiamų rekomendacijų ir problemos
sprendimo, nurodyti visi įgyvendinimui
reikalingi ištekliai bei jų gavimo šaltiniai.

a) rekomendacijos yra aktualios, tačiau
nenurodomi visi reikalingi ištekliai ir jų
gavimo šaltiniai;
b) rekomendacijos yra praktiškos, tačiau
ne visi priežastiniai ryšiai tarp
egzistuojančios problemos sprendimo ir
teikiamų rekomendacijų yra aiškūs.
Daugiau negu 50 proc. dalių išdėstyta
pagal loginę seką.

Daugiau negu pusė pateikiamų rekomendacijų
buvo neaktualios ir nepraktiškos.

Praktinė
problema
eksplicitiškai
neidentifikuojama, tačiau ją galima
apčiuopti iš kitų tyrimo / studijos dalių.

Tyrimas / studija nesiekia spręsti jokios
praktinės problemos.

Visos reikšmingos sąvokos yra apibrėžtos.

Apibrėžtos ne visos sąvokos arba ne visų
sąvokų apibrėžimai yra aiškūs.

Sąvokos vartojamos nepateikiant aiškaus jų
apibrėžimo.

Nurodomi
šaltiniai.

Nurodyti ne visi naudoti šaltiniai.

Literatūros šaltiniai nėra nurodyti.

Tyrime / studijoje visos dalys bus išdėstytos
pagal loginę seką (jei yra, pagal šabloną) ir
pateikiamas teksto turinys atitinka skyriaus
teminę antraštę.
Aiškiai nurodoma, prie kokios praktinės
problemos sprendimo šis darbas prisidės.

visi

naudotos

literatūros

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Empiriniai duomenys buvo
tačiau tik sporadiškai.

0 balų

Mažiau negu pusė
išsamiai pagrįsti.

atsakymų

nėra

Mažiau negu 50 proc. dalių bus išdėstyta pagal
loginę seką.

Įvertinus visus kriterijus balais, bus apskaičiuotas kokybės indeksas, rodantis, kaip tyrimai / studijos atitinka jiems keliamus reikalavimus. Žemiau pateikiamas
detalus šio indekso skaičiavimas.
Lentelė 2. Tyrimų / studijų kokybės indekso sudarymo seka.
Kintamasis

Atsakymo į
metaanalizės
klausimą
įvertis
Atsakymo
absoliutusis
dažnis
Atsakymo
santykinis
dažnis
Atsakymo
varianto
koeficientas
Atsakymo
koeficientas
Objektyvios
tyrimų ir
studijų
kokybės
koeficientas
Tyrimų ir
studijų
kokybės
indeksas

Kintamojo
žymėjimo
simbolis
AT
AV

Galimos kintamojo
reikšmės

AN

0

F(T,V,N)

Nuo 0 iki 35 (t. y. kiek
buvo atvejų metaanalizėje)

f(T,V,N)

Nuo 0 iki 1.

f(T,V,N) = F(T,V,N) / 35

Atsakymo santykinis dažnis apskaičiuojamas absoliutųjį dažnį
padalinus iš bendro tyrimų ir studijų, patekusių į meta-analizę,
skaičiaus (35).

KT
KV
KN

Nuo 0 iki 1.
Nuo 0 iki 1.
Nuo 0 iki 1.

KT = AT * fT
KV = AV * fV
KN = AN * fN

Atsakymo varianto koeficientas lygus atsakymo įverčio ir
atsakymo santykinio dažnio sandaugai.

KA

Nuo 0 iki 1.

KA = KT + KV + KN

KO

Nuo 0 iki 17 (t. y. kiek
buvo kokybės
vertinimo kriterijų)

KO =  KA

KI

Nuo 0 iki 17

KI =  KO / 35

1
0,5

Kintamojo apskaičiavimas
A = 1, kai pasirenkamas „Taip”
A = 0,5, kai pasirenkamas „Vidutiniškai“
A = 0, kai pasirenkamas „Ne”

Pastabos
-

Absoliutusis dažnis lygus meta-analizės atvejų
skaičiui, kurie pateko į vieną iš trijų atsakymų
kategorijų („Taip“, „Vidutiniškai“, „Ne“).

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Atsakymo koeficientas apskaičiuojamas sudedant atsakymo
varianto koeficientus. Šis koeficientas padeda identifikuoti
sritis, kuriose tyrimų / studijų kokybė yra žemiausia.
Koeficientas lygus visų atsakymo koeficientų sumai.
Jei KO = 0, atliktas tyrimas / studija visiškai nekokybiškas.
Jei KO = 17, atliktas tyrimas / studija yra aukščiausios kokybės.
Šis koeficientas padeda įvertinti bendrą tyrimų/ studijų
kokybės lygį.
Tyrimų ir studijų kokybės indeksas apskaičiuojamas sudedant
visų 35 tyrimų / studijų individualius kokybės koeficientus KO ir
padalinant juos iš 35 (atvejų skaičiaus).

2.

TYRIMŲ / STUDIJŲ APIMTIES VERTINIMAS

Lentelė 3. Kriterijai tyrimų / studijų biudžetų palyginamajai analizei.
Kriterijai
2.1. Objekto
apimtis

2.2.
Apimtis
pagal puslapių
skaičių
2.3.
Taikytų
metodų
sudėtingumas

2.4. Gylis

Maži (0 balų)
Maža, jei objektas apima
socialinės grupės segmentą,
vieną
ar
kelias
organizacijas,
ūkio
sektoriaus
dalį
ar
specifinius
politikos
instrumentus
(politikos
posistemę).
Maža, jei tyrimo / studijos
apimtis yra iki 50 psl.

Vidutiniai (0,5 balo)
Vidutinė, jei objektas apima socialinę grupę, organizacijų grupę,
ūkio sektorių, kelis dokumentus ar plačiąją viešosios politikos
sritį.

Dideli (1 balas)
Didelė, jei objektas apima socialines grupes, kelis ūkio
sektorius, politikos sistemas.

Vidutinė, jei tyrimo / studijos apimtis yra 51-150 psl.

Didelė, jei tyrimo / studijos apimtis viršija 150 psl.

Nesudėtingi
metodai,
atlikta tik antrinių šaltinių
analizė, nerenkami nauji
empiriniai duomenys.

Vidutinio sudėtingumo, jei tyrime / studijoje taikomas vienas ar
keli paprasti naujų empirinių duomenų rinkimo metodai (pvz.
atliekami interviu, kiekybinės apklausos, suorganizuojama
ekspertų panelė ir pan.), o šių duomenų analizė atliekama
pasitelkus aprašomąją statistiką ar kitokius nesudėtingus
duomenų analizės metodus.

Negilūs, jei keliami faktiniai
klausimai, į kuriuos atsakyti
pakanka
empirinių
duomenų analizės (pvz.
pasitelkiat
aprašomąją
statistiką
ir
kt.),
o
priežastinių
ryšių
tarp
kintamųjų
analizė
nereikalinga.
Tipiniai
faktiniai
klausimai
prasideda
tokiomis
formuluotėmis kaip „kiek
<...>“, „ar <...>“ ir pan.

Vidutinio gylio, jei keliamas 1-4 klausimai, reikalaujantys
priežastinių ryšių tarp kintamųjų analizės.

Sudėtingi, jei: a) tyrime / studijoje taikomi sudėtingi metodai
(pvz. taikomi eksperimentiniai, kvazi-eksperimentiniai
metodai,
makroekonominis
modeliavimas,
sąnaudų
efektyvumo analizė, tyrimai dalyvaujant, kontrafaktinė
analizė, kuriami „galimybių žemėlapiai“ ir pan.); b) naudoti
keli vidutinio sudėtingumo metodai; c) atlikta tiesioginė (angl.
face to face) apklausa neturint išankstinės generalinės aibės.
Gilūs, jei keliami bent 5 klausimai, reikalaujantys priežastinių
ryšių tarp kintamųjų analizės. Priežastinių ryšių analizė
reikalinga, jeigu keliami klausimai prasideda tokiomis
formuluotėmis kaip „kodėl <...>“, „kaip <...>“, „kokios
priežastys lėmė <...>“ ir pan.

Šaltinis: sudaryta autorių.
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4 PRIEDAS. TYRIMŲ / STUDIJŲ META-ANALIZĖS
REZULTATAI
Bendra informacija apie 35 meta-analizės atvejus













Į meta-analizės imtį pateko tyrimai / studijos, finansuoti iš 14 skirtingų
priemonių.
Projektų, kuriuose buvo atlikti šie tyrimai / studijos, biudžetai apytiksliai
svyruoja nuo 50 tūkst. litų iki 10,5 mln. litų.
Projektui skirtos ES paramos lėšos sudaro apytiksliai 50-100 proc. nuo bendro
projekto biudžeto.
Projekte numatytų tyrimų / studijų bendras biudžetas apytiksliai svyruoja nuo 6
tūkst. litų iki 550 tūkst. litų.
Projekte numatytų tyrimų / studijų biudžeto dalis apytiksliai sudaro nuo 0,5
proc. iki 98 proc. viso projekto biudžeto dydžio.
Į meta-analizės imtį patekę tyrimai / studijos buvo 8 skirtingų tipų: 1) moksliniai
tyrimai / studijos; 2) poreikių analizės ir prognozės; 3) galimybių studijos; 4)
teisės aktų analizės, 5) įvairūs vertinimai, išskyrus ES vertinimus; 6) valdymo
tobulinimo koncepcijos; 7) veiklos metodikos, 8) mišrūs tyrimai / studijos.
Vertinti tyrimai / studijos apėmė 7 skirtingas sritis (sektorius): 1) ūkis /
ekonomika / inovacijos versle; 2) bendrasis ir profesinis mokymasis; 3) aukštasis
mokslas / moksliniai tyrimai; 4) socialinė apsauga ir integracija; 5) centrinės
valdžios įstaigų veiklos tobulinimas; 6) transportas susisiekimas; 7) sveikatos
apsauga.
Projekto, iš kurio paimtas vertinamas tyrimas / studija, vykdytojai buvo 5
skirtingų tipų: 1) centrinės valdžios institucija / įstaiga; 2) savivaldybės
institucija / įstaiga; 3) privati organizacija; 4) asociacija; 5) labdaros ir paramos
fondas.
Vertintų tyrimų / studijų rengėjai buvo kelių skirtingų tipų: 1) mokslininkų grupė
/ individualus mokslininkas; 2) konsultacinė įstaiga / konsultantų grupė /
individualus konsultantas; 3) projektą vykdančios institucijos atstovai.

Tyrimų ir studijų kokybės vertinimas
Atlikus meta-analizę, buvo nustatyta, kad bendras tyrimų / studijų kokybės indeksas
lygus 12,95 (iš max. 17). Individualių tyrimų / studijų kokybės koeficientai svyravo nuo
7,5 iki 16,5, mediana buvo lygi 13,5.
„Pralaimintis“ kriterijus, kurio koeficiento vidurkis buvo pats mažiausias – tai tyrimų /
studijų pridėtinės vertės (naujumo) kriterijus. Tuo tarpu „pirmaujančiu“ kriterijumi, kurio
koeficiento vidurkis buvo pats aukščiausias, galima laikyti praktinių problemų sprendimo
kriterijų. Tarp „pirmaujančių“ kriterijų taip pat pateko tinkamų ir patikimų duomenų
rinkimo ir analizės metodų kriterijai, aiškios struktūros kriterijus ir sąvokų apibrėžtumo
kriterijus.
Toliau šiame skyriuje bus bendrai aptarta meta-analizės metu įvertintų tyrimų / studijų
kokybė. Ji buvo vertinama, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, pateiktus meta-analizės
metodiniame instrumente. Tyrimų ir studijų kokybiniai aspektai nagrinėjami dviem
pjūviais:
a) pagal kiekvieną objektyvųjį kokybės vertinimo kriterijų (iš viso 17 kriterijų);
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b) pagal individualaus tyrimo / studijos atitikimą 17-ai kokybės kriterijų (pateikiamas
bendras objektyvios tyrimų ir studijų kokybės koeficientas).
Tyrimų ir studijų įvadinė dalis
1.1. Ar tyrimo / studijos pradžioje aiškiai nurodytas darbo tikslas?
Dažniausiai tyrimo / studijos tikslas buvo eksplicitiškai įvardinamas darbo pradžioje arba
aiškiai numanomas iš darbo įvadinės dalies. Iš tikslo buvo galima suprasti, kokio darbo
rezultato tikimasi. Ekspertinio vertinimo metu buvo susidurta tik su keletu atvejų, kada
tikslas nebuvo aiškus (pateikta komplikuota jo formuluotė arba nenurodytas tikslas buvo
netgi nenumanomas). Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo
kontekste aiškaus darbo tikslo kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų
(vidurkis 0,88).
1.2. Ar tyrime / studijoje iškelti darbo uždaviniai?
Pažymėtina, kad vertintuose tyrimuose / studijose darbo uždaviniai buvo nurodomi
rečiau negu darbo tikslas. Į meta-analizės imtį patekę tyrimai / studijos pasiskirstė į kelias
pagrindines grupes: a) uždaviniai aiškiai iškelti darbo pradžioje ir jie atspindi pagrindinius
loginius etapus, kaip bus siekiama darbo tikslo (16 atvejų); b) uždaviniai nėra ekplicitiškai
iškelti, tačiau juos galima numanyti iš išsamiai suformuluoto darbo tikslo ir / arba
struktūrinių darbo dalių (13 atvejų); c) uždaviniai nebuvo eksplicitiškai iškelti ir jie
nebuvo numanomi iš darbo tikslo ir / arba struktūrinių darbo dalių (6 atvejai).
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste aiškių darbo
uždavinių kriterijus priskiriamas prie „tarpinę poziciją“ užimančių kriterijų (vidurkis 0,65).
1.3. Ar tyrimo / studijos pradžioje pagrįstas darbo aktualumas?
Dažniausiai darbo aktualumo pagrindimui buvo skiriama darbo įvado arba skyriaus dalis
(22 atvejai). Joje buvo pagrindžiama, prie kokios problemos sprendimo siekia prisidėti
tyrimas / studija ir kodėl ši problema yra reikšminga. Kitais atvejais darbo aktualumas
nebuvo eksplicitiškai grindžiamas, tačiau jo naudingumas buvo akcentuojamas paskirose
darbo dalyse (13 atvejų). Tuo tarpu atvejų, kada darbo aktualumas nebūtų aiškus
apskritai, nepasitaikė.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste darbo aktualumo
kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,81).
1.4. Ar tyrime / studijoje nurodyta darbo pridėtinė vertė?
Vertintuose tyrimuose / studijose buvo siekiama ne kurti naujas žinias, o tik: a) pateikti ir
„susintetinti“ jau egzistuojančias žinias; b) pritaikyti jau anksčiau sukurtus šablonus
tyrimo / studijos atvejams. Aiškiausias naujumo elementas buvo apčiuoptas tyrimuose /
studijose, susijusiuose su inovacijomis versle, gamtos mokslais (moksliniaistechnologiniais sprendimais), valdymo tobulinimu, veiklų optimizavimu. Tuo tarpu
mažiausią pridėtinę vertę sukūrė tie tyrimai / studijos, kuriuose didžioji darbo dalis buvo
skirta (socialinių) problemų aprašymui, analizuojant antrinius šaltinius (ypač įvairius
teisės aktus), bei informacinių technologijų ir įvairių elektroninių sprendimų aptarimui.
Kitaip tariant, dalyje studijų / tyrimų nagrinėtos problemos, kurios asmeniui, gerai
susipažinusiam su analizės objektu, pasirodytų gerai žinomos.
Apibendrinant, nustatyta, kad darbo pridėtinė vertė glaudžiai siejasi tiek su darbo
tematika, tiek su darbe keliamais tikslais. Bendrame subjektyvios kokybės vertinimo
kontekste darbo pridėtinės vertės kriterijus buvo pats silpniausias (vidurkis 0,24).
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Tyrimų ir studijų teorinė dalis
1.5. Ar tyrime studijoje remtasi aiškia priežastine teorija?
Apie pusėje vertintų tyrimų / studijų apskritai nebuvo pateikta, kaip įvairios specifinės
priemonės / trumpalaikiai tikslai turėtų prisidėti prie laukiamo rezultato, loginis tyrimo /
studijos modelis taip pat nepateiktas (16 atvejų). Aiškią priežastinę teoriją turėjo 10
analizuojamų tyrimų / studijų (dažniausiai priežastiniai ryšiai buvo vizualizuojami).
Likusiais atvejais tyrimai / studijos nepateikė aiškios priežastinės teorijos, tačiau
priežastiniai ryšiai tarp priemonių ir tikslų buvo apčiuopiami iš paskiruose skyriuose
pateiktos informacijos.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste aiškios priežastinės
teorijos kriterijus priskiriamas prie „tarpinę poziciją“ užimančių kriterijų (vidurkis 0,41).
1.6. Ar tyrime / studijoje keliami aiškiai apibrėžti klausimai?
Tik 3 atvejais tyrime / studijoje buvo suformuluoti darbo klausimai, tačiau jie nebuvo
detalizuojami – nenurodyta, kaip kiekvienas apibrėžtas klausimas prisidės prie darbo
uždavinių ir tikslo pasiekimo. 28 atvejais darbo uždaviniai nebuvo eksplicitiškai
įvardinami, tačiau vertinant tyrimą / studiją bendrame kontekste jie buvo numanomi. Į
meta-analizės imtį pateko 4 tyrimai / studijos, kuriuose klausimai nebuvo keliami, be to,
jie nebuvo aiškūs vertinant tyrimą / studiją bendrame kontekste.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste aiškiai apibrėžtų
klausimų kriterijus priskiriamas prie „tarpinę poziciją“ užimančių kriterijų (vidurkis 0,49).
Tyrimų ir studijų metodologinė dalis
1.7. Ar atliekant tyrimus ir studijas buvo taikomi tinkami ir patikimi duomenų rinkimo
metodai?
Absoliučiajai daugumai atvejų (30) buvo parinkti tinkami ir patikimi duomenų rinkimo
metodai. Metodų parinkimas priklausė nuo to, kokią informaciją buvo siekiama gauti.
Pavyzdžiui, siekiant sužinoti tikslinės grupės nuomonę konkrečiu klausimu, buvo
atliekamos reprezentatyvios apklausos, (pusiau) struktūruoti interviu. Tuo tarpu
atliekant teisės aktų analizę, buvo nuosekliai renkami reikšmingi teisės aktai ir pan.
Mažesni įverčiai skirti tik tais atvejais, kai tyrimo / studijos rengėjui pritrūko nuoseklumo
paaiškinant, kokiu metodu buvo renkami reikalingi duomenys. Tokių atvejų, kada
duomenys būtų renkami visiškai netinkamais ir nepatikimais metodais, nebuvo aptikta.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste duomenų rinkimo
metodų kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,93).
1.8. Ar tyrimuose ir studijose buvo taikomi tinkami ir patikimi duomenų analizės metodai?
Duomenų analizės metodų tinkamumas buvo vertinamas pagal 4 etapų logiką: 1) koks
tikslas, uždaviniai ir klausimai buvo keliami tyrimo / studijos pradžioje? 2) kokie metodai
buvo parinkti surinktų duomenų analizei? 3) ar pritaikius šiuos duomenų analizės
metodus įmanoma gauti reikiamus rezultatus? 4) jei įmanoma, ar šie rezultatai buvo
gauti (t. y. ar jie buvo aiškiai įvardinti tyrimo / studijos išvadose)? Pažymėtina, kad
absoliučiąja dauguma atvejų (32) buvo taikomi tokie duomenų analizės metodai, kuriais
buvo galima sėkmingai apdoroti surinktus empirinius duomenis, gauti tokius rezultatus,
kokių buvo tikimasi pradedant tyrimą / studiją, ir laukiami rezultatai galiausiai buvo
gauti. Atlikus meta-analizę, taip pat padaryta išvada, kad taikyti duomenų analizės
metodai buvo patikimi. Dažniausiai taikomi metodai – tai nesudėtinga statistinė
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duomenų analizė (ypač aprašomoji statistika pristatant kiekybinės apklausos rezultatus,
atliekant rinkos analizę ir pan.) ir kokybinė duomenų analizė, kada surinkti duomenys
buvo gana laisvai interpretuojami, netaikant jokių specifinių metodų (pvz. atliekama
teisės aktų, strateginių dokumentų kokybinė analizė). Tačiau pasitaikė atvejų, kada buvo
taikomi ir kitokie duomenų analizės metodai: ekonometrinis modeliavimas (pvz. buvo
siekiama kiekybiškai įvertinti sukurtą ir prognozuoti galimą pridėtinę vertę), „galimybių
žemėlapiai“ (pvz. braižant „galimybių žemėlapius“, buvo siekiama pristatyti alternatyvius
problemos sprendimo būdus ir pasiūlyti geriausią), sąnaudų-naudos analizė (pvz. buvo
siekiama įvertinti naujo produkto atsiperkamumą).
Mažesni įverčiai buvo skirti tais atvejais, kada duomenų analizės dalyje trūko
nuoseklumo ir / arba išsamumo (pvz. siekta atlikti teisinių aspektų vertinimą, tačiau
pateiktos tik išvados ir teisės aktų sąrašas, o pačios teisės aktų analizės pasigesta).
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste duomenų analizės
metodų kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,94).
Tyrimų ir studijų analizės (empirinė) dalis
1.9. Ar tyrime / studijoje buvo renkami empiriniai duomenys, pateikiantys informaciją apie
socialinę tikrovę bei leidžiantys daryti pagrįstas išvadas ir apibendrinimus?
Dviejuose trečdaliuose vertintų tyrimų ir studijų (24 atvejais) empiriniai duomenys buvo
išsamiai renkami tiek iš pirminių, tiek iš antrinių informacijos šaltinių. Pasitaikė atvejų,
kada maksimalūs įverčiai buvo skirti, nors informacija iš pirminių šaltinių nebuvo
renkama / buvo renkama tik sporadiškai (tačiau nuosekliai surinkta daug naudingų
duomenų iš antrinių informacijos šaltinių, ir šių duomenų pakako padaryti pagrįstas
išvadas, apibendrinimus). 9 atvejais surinktų empirinių duomenų pritrūko, kad būtų
padarytos pagrįstos išvados ir apibendrinimai. Pagrindinė to priežastis – duomenų iš
pirminių informacijos šaltinių nebuvimas / trūkumas. Pavyzdžiui, darbe pernelyg
susitelkta ties situacijos analize užsienio šalyse, tačiau nepakankami dėmesio skirta
analizės objektui, nepateikiami išsamūs duomenys apie situaciją nagrinėjamoje šalyje.
Kitas pavyzdys – tai rėmimasis apklausų, atliktų prieš keletą metų, rezultatais ir išvadų
darymas / rekomendacijų teikimas, grindžiant jas šiais rezultatais. Tokiais atvejais vertėtų
atlikti naują apklausą, kadangi situacija per kelis metus galėjo reikšmingai pasikeisti (pvz.
pakitę tikslinės grupės poreikiai, ekonominė situacija regione / šalyje, įmonės finansiniai
/ technologiniai pajėgumai ir pan.). Galiausiai pasitaikė pora atvejų, kada empiriniai
duomenys apskritai nebuvo renkami nei iš pirminių, nei iš antrinių informacijos šaltinių.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste empirinių duomenų
rinkimo kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,81).
1.10. Ar tyrime / studijoje surinkti duomenys buvo pakankami?
Šis vertinimo klausimas yra glaudžiai susijęs su prieš tai buvusiu empirinių duomenų
rinkimo klausimu. Didžiąja dalimi atvejai „persidengė“, t. y. jeigu empiriniai duomenys
buvo nuosekliai renkami, jie būdavo ir pakankami; jeigu empiriniai duomenys buvo
renkami sporadiškai, atitinkamai tyrimo / studijos išvadoms taip pat pritrūkdavo svorio;
galiausiai, kai empiriniai duomenys renkami nebuvo, pateikiamoms išvadoms ir / arba
rekomendacijoms trūkdavo pagrindimo. Pastebėta, jog tokiais atvejais, atsakant į
tyrimo / studijos klausimus, buvo formuluojami apibendrinimai, kuriuos padaryti iš
turimų duomenų vargu ar būtų įmanoma. Pažymėtina, kad duomenų pakankamumo
problema buvo būdingiausia parengtoms metodikoms ir galimybių studijoms.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste surinktų duomenų
pakankamumo kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,77).
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1.11. Ar tyrime / studijoje pateikti pagrįsti atsakymai į užduotus klausimus?
Šis vertinimo klausimas susijęs su 1.6. ir 1.10. klausimais. Kaip jau buvo minėta, aiškūs
klausimai buvo keliami tik 3 tyrimuose / studijose. Taigi, šis faktas apsunkino vertinimą,
ar pateikti atsakymai į užduotus klausimus buvo pagrįsti. Atsižvelgiant į šią eksplicitinių
klausimų formulavimo problemą, meta-analizės metu buvo vertinama, ar surinkti
duomenys buvo naudojami atsakyti į implicitinius tyrimo / studijos klausimus, ar šie
duomenys buvo pakankami ir pan. Nustatyta, kad 25 atvejais buvo pateikti pagrįsti
atsakymai į užduotus / numanomus tyrimo / studijos klausimus. Tuo tarpu likusiais 10
atvejų pateiktiems atsakymams pritrūko pagrįstumo. Pavyzdžiui, formuluojant atsakymą,
buvo operuojama gana spekuliatyviais teiginiais, kurių pagrindimui turėtų būti pateikti
iliustratyvūs empiriniai duomenys, skaičiavimai ir pan. Kitu atveju buvo pateiktos tik
išvados, tačiau trūko „loginės jungties“, kaip buvo prieita prie tokių išvadų. Kitais atvejais
buvo atsakinėjama į numanomus klausimus, tačiau daugiau dėmesio skiriama „šešėlinių“
atvejų aptarimui, o ne pagrindiniam atvejui (tyrimo objektui).
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste atsakymų
pagrįstumo kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,86).
Tyrimų ir studijų išvados, rekomendacijos
1.12. Ar tyrimų / studijų išvados ir (arba) rekomendacijos buvo pagrįstos išsamios
analizės duomenimis?
Daugiau negu pusėje vertintų tyrimų / studijų (19 atvejų) pateiktos nepriekaištingos
išvados ir / arba rekomendacijos, kurios tiesiogiai „plaukė“ iš išsamiai atliktos tyrimo /
studijos analizės. Pateiktose išvadose buvo naudojami jau anksčiau aptarti faktai,
statistiniai duomenys, pasiūlyti alternatyvūs problemos sprendimo ir kitokie modeliai, o
rekomendacijos buvo glaudžiai susijusios su analizės objektu, suformuluota problema ir
pan. Likusiais 15 atvejų pateiktoms išvadoms ir / arba rekomendacijoms pritrūko
pagrįstumo. Pavyzdžiui, pateiktose išvadose buvo galima aptikti naujų faktų, statistinių
duomenų. Kitais atvejais išvados buvo pagrįstos išsamios analizės duomenimis, tačiau
pateiktos rekomendacijos nebuvo aiškiai pagrįstos, t. y. trūko „loginės jungties“, kaip nuo
analizės objekto ir problemos buvo prieita prie pasiūlymų, teikiamų rekomendacijose;
kodėl šiose rekomendacijose teikiami siūlymai yra tinkamesni ir pan.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste išvadų,
rekomendacijų pagrįstumo kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis
0,77).
1.13. Ar tyrimuose / studijose buvo pateiktos aktualios ir praktiškai įgyvendinamos
rekomendacijos?
Priklausomai nuo tyrimo / studijos tipo, rekomendacijomis buvo laikomi skirtingo
pobūdžio pasiūlymai. Pavyzdžiui, metodikų rengimo atvejais rekomendacijomis buvo
laikomos tos dalys, kuriose nurodyta, kaip organizuoti įvairių procesų veiklas ir pan.
Apytiksliai dviejuose trečdaliuose vertintų tyrimų / studijų (23 atvejais) pateiktos
rekomendacijos buvo aktualios ir praktiškai įgyvendinamos. Rekomendacijų aktualumas
buvo vertinamas pagal tai, ar jomis siekiama prisidėti prie egzistuojančios problemos
sprendimo (tikslo pasiekimo). Dažniausiai priežastiniai ryšiai tarp egzistuojančios
problemos ir teikiamų rekomendacijų nebuvo eksplicitiškai nurodomi. Tačiau šiuos ryšius
galima numanyti skaitytojui, gerai susipažinusiam su tyrimo / studijos analizės turiniu.
Vienais atvejais rekomendacijos buvo glaudžiai susiejamos su pateiktomis išvadomis
(pvz., išvados suskirstytos į teminius „blokus“, o po kiekvieno „bloko“ pateikiamos
rekomendacijos, kur įmanoma). Kitais atvejais rekomendacijos buvo pateikiamos
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atskirame skyriuje, tačiau nebuvo detalizuojama, kaip jos siejasi su tyrimo / studijos
problema.
Rekomendacijų praktinis įgyvendinamumas buvo vertinamas pagal tai, ar teikiant
rekomendacijas buvo aiškiai nurodomi visi įgyvendinimui reikalingi ištekliai, jų piniginė
vertė bei potencialūs finansavimo šaltiniai. Nustatyta, kad įprastai buvo nurodomi tik
rekomendacijų įgyvendinimui reikalingi ištekliai, rečiau – jų piniginė vertė, o potencialūs
finansavimo šaltiniai buvo įvardinami tik labai retai. Pažymėtina, kad pasitaikė itin
abstrakčių rekomendacijų (pvz. operuota tokiais žodžiais kaip „sustiprinti“, „padidinti“,
„skatinti“, „plėtoti“, „užtikrinti“, „pradėti kuo greičiau“ ir pan., tačiau nenurodyta,
kokiomis tiksliai priemonėmis derėtų įgyvendinti šias rekomendacijas).
Galiausiai į meta-analizę pateko tokių tyrimų / studijų, kuriuose rekomendacijos nebuvo
pateiktos, nors pagal tyrimo / studijos tipą tokie pasiūlymai būtų buvę reikalingi ir
naudingi. Pavyzdžiui, vienu atveju buvo atlikta teisės aktų analizė, pateiktos tik
abstrakčios išvados, tačiau rekomendacijų nėra. Kitu atveju siekta nustatyti sprendimų
taikymo galimybes, tačiau galiausiai nepateikti pasiūlymai, kaip tobulinti šias pritaikymo
galimybes. Pasitaikė atvejų, kada tyrimu / studija buvo siekiama prisidėti prie kitų
projekto veiklų sėkmingesnio įgyvendinimo, tačiau galiausiai nepasiūlyta, kurie analizės
aspektai būtų naudingiausi ir pan.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste aktualių ir praktiškai
įgyvendinamų rekomendacijų kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų
(vidurkis 0,76).
Bendrieji kriterijai
1.14. Ar tyrimai ir studijos buvo aiškiai struktūruoti?
Dauguma vertintų tyrimų / studijų buvo aiškiai struktūruoti: visos reikšmingos teksto
dalys buvo išdėstytos pagal aiškią loginę seką; be to, kiekvienos atitinkamos dalies teksto
turinys atitiko antraštę (28 atvejai). Likusiais atvejais loginio nuoseklumo šiek tiek
pritrūko. Dažniausiai aptikta problema – nors analizės struktūra aiški, tačiau pastebimas
teksto dėstymo nenuoseklumas ir / arba teksto turinys neatitinka skyriaus antraštės (t. y.
pernelyg nutolstama nuo analizės objekto ir susitelkiama ties šalutinėmis detalėmis).
Taip pat pastebėta, jog kai kurie tyrimai / studijos buvo suskaidyti į daug smulkių skyrių ir
poskyrių: toks fragmentiškumas apsunkina skaitymą ir neleidžia sekti pagrindinės
minties. Pažymėtina, kad daliai tyrimų / studijų trūko „įvedimo“ į paskiras analizės dalis,
t. y. nebuvo įžanginių sakinių, trumpai paaiškinančių, ko bus siekiama šioje dalyje ir t.t.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste aiškiai struktūruotų
tyrimų / studijų kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,9).
1.15. Ar tyrime / studijoje buvo siekiama spręsti praktines problemas?
Visuose vertintuose tyrimuose / studijose buvo siekiama spręsti praktines problemas.
Daugumą į imtį patekusių darbų galima laikyti taikomaisiais, kuriuose buvo siekiama
atsakyti specifinius praktinius klausimus. Bendrame subjektyvios kokybės vertinimo
kontekste praktinių problemų sprendimo kriterijus yra absoliučiai „pirmaujantis“.
1.16. Ar tyrime / studijoje buvo vartojamos aiškiai apibrėžtos sąvokos?
Absoliučioje daugumoje tyrimų / studijų (32 atvejais) buvo vartojamos aiškiai apibrėžtos
sąvokos. Jų apibrėžimai buvo atskirai pateikiami tyrimo / studijos pradžioje arba
integruoti į bendrą analizės tekstą. Likusiais 3 atvejais vartojamos sąvokos nebuvo
apibrėžtos, todėl skaitytojui buvo sunkiau suvokti analizės kontekstą, teko sugaišti
papildomai laiko aiškinantis vartojamų terminų prasmę ir pan. Tačiau bendrame
177

subjektyvios kokybės vertinimo kontekste sąvokų apibrėžtumo kriterijus priskiriamas
prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,96).
1.17. Ar tyrime / studijoje nurodyti visi naudotos literatūros šaltiniai?
Daugiau negu pusėje analizuojamų atvejų (19) literatūros šaltiniai buvo pateikti arba
atskirame literatūros sąraše, arba nuorodose tekste. Kitoje dalyje atvejų (14) buvo
nurodomi ne visi šaltiniai, kuriais buvo akivaizdžiai naudotasi rengiant tyrimo / studijos
ataskaitą. Taip pat aptikta pora tyrimų / studijų, kuriuose nenurodytas nė vienas
naudotas informacijos šaltinis.
Apibendrinant, bendrame subjektyvios kokybės vertinimo kontekste naudotų šaltinių
kriterijus priskiriamas prie „pirmaujančiųjų“ kriterijų (vidurkis 0,77).
Žemiau pateikiamas paveikslas, apibendrinantis kriterijų, kuriais buvo vertinta tyrimų /
studijų kokybė, koeficientų vidurkius.
Pav. 41. Tyrimų / studijų kokybės kriterijų koeficientų vidurkiai.

Kokybės koeficientų vidurkiai
1.1.

1

1.17.

1.2.

0,8

1.16.

1.3.

Kriterijai

0,6
1.15.

1.4.

0,4
0,2

1.14.

1.5.

0

Koeficiento vidurkis
1.13.

1.6.

1.12.

1.7.
1.11.

1.8.
1.10.

1.9.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atlikus meta-analizę, buvo nustatytos sritys, kuriose vertintų tyrimų / studijų kokybė:
a) žemiausia („pralaimintys kriterijai“);
b) vidutinė („tarpinę poziciją užimantys kriterijai“);
c) aukščiausia („pirmaujantys kriterijai“).
Žemiau pateikiamoje lentelėje į meta-analizės imtį patekę tyrimai / studijos sugrupuoti į
šias tris kategorijas.
Lentelė 4. Tyrimų / studijų kokybė pagal kriterijų koeficientų vidurkius.
Klausimas
1.1. Ar tyrimo / studijos pradžioje aiškiai nurodytas darbo tikslas?
1.2. Ar tyrime / studijoje iškelti darbo uždaviniai?
1.3. Ar tyrimo / studijos pradžioje pagrįstas darbo aktualumas?
1.4. Ar tyrime / studijoje nurodyta darbo pridėtinė vertė?
1.5. Ar tyrime studijoje remtasi aiškia priežastine teorija?
1.6. Ar tyrime / studijoje keliami aiškiai apibrėžti klausimai?
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Koeficiento
vidurkis
0,88
0,65
0,81
0,24
0,41
0,49

Klausimas
1.7. Ar atliekant tyrimus ir studijas buvo taikomi tinkami ir patikimi duomenų
rinkimo metodai?
1.8. Ar tyrimuose ir studijose buvo taikomi tinkami ir patikimi duomenų analizės
metodai?
1.9. Ar tyrime / studijoje buvo renkami empiriniai duomenys, pateikiantys
informaciją apie socialinę tikrovę bei leidžiantys daryti pagrįstas išvadas ir
apibendrinimus?
1.10. Ar tyrime / studijoje surinkti duomenys buvo pakankami?
1.11. Ar tyrime / studijoje pateikti pagrįsti atsakymai į užduotus klausimus?
1.12. Ar tyrimų / studijų išvados ir (arba) rekomendacijos buvo pagrįstos
išsamios analizės duomenimis?
1.13. Ar tyrimuose / studijose buvo pateiktos aktualios ir praktiškai
įgyvendinamos rekomendacijos?
1.14. Ar tyrimai ir studijos buvo aiškiai struktūruoti?
1.15. Ar tyrime / studijoje buvo siekiama spręsti praktines problemas?
1.16. Ar tyrime / studijoje buvo vartojamos aiškiai apibrėžtos sąvokos?
1.17. Ar tyrime / studijoje nurodyti visi naudotos literatūros šaltiniai?

Koeficiento
vidurkis
0,93
0,94
0,81

0,77
0,86
0,77
0,77
0,9
1
0,96
0,77

Pastaba: žalia spalva pažymėti „pirmaujantys kriterijai“ (koeficientų vidurkiai svyruoja intervale 0,7-1);
geltona spalva žymi „tarpinę poziciją užimančius kriterijus“ (koeficientų vidurkiai svyruoja intervale 0,3-0,7);
raudona spalva pažymėti „pralaimintys kriterijai“ (koeficientų vidurkiai svyruoja intervale 0-0,3). Šaltinis:
sudaryta autorių.

Tyrimų ir studijų apimties vertinimas
Atlikus meta-analizę, buvo nustatyta, kad bendras tyrimų / studijų apimties indeksas
lygus 1,01 (iš max. 4). Individualių tyrimų / studijų apimties koeficientai svyravo nuo 0 iki
2,5, o mediana buvo lygi 1.
Iš 4 apimties kriterijų mažiausią koeficiento vidurkį turėjo objekto apimties kriterijus –
dažniausiai objektas apėmė tik socialinės grupės segmentą, vieną ar kelias organizacijas,
ūkio sektoriaus dalį. Tuo tarpu didžiausią koeficiento vidurkį turėjo apimties pagal
puslapių skaičių kriterijus – 30 tyrimų / studijų buvo vidutinės arba didelės apimties.
2.1. Kokia yra tyrimo / studijos objekto apimtis?
Išskyrus vieną tyrimą / studiją, visi į meta-analizę patekę atvejai pagal objekto apimtį
buvo maži. Tyrimuose / studijose buvo nagrinėjamas tik socialinės grupės segmentas,
viena ar kelios organizacijos, ūkio sektoriaus dalis ir pan. (vidurkis 0,01)
2.2. Kokia tyrimų / studijų apimtis pagal puslapių skaičių?
Tik penkių į meta-analizės imtį pateikusių tyrimų / studijų apimtis neviršijo 50 puslapių, o
vidutinis puslapių skaičius siekė 160 puslapių. Taigi, pagal puslapių skaičiaus vidurkį,
tyrimai / studijos buvo didelės apimties (vidurkis 0,61).
2.3. Kokio sudėtingumo metodai buvo taikomi tyrime / studijoje?
Daugiau negu trečdalyje tyrimų / studijų (14 atvejų) buvo taikomi tik nesudėtingi
metodai, kada buvo atliekama antrinių šaltinių analizė, o nauji empiriniai duomenys
nebuvo renkami. Dažniausiai buvo taikomi vidutinio sudėtingumo metodai (atliekami
interviu, kiekybinės apklausos), kada didžioji dalis buvo apdorojama pasitelkus
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aprašomąją statistiką ir / ar kitokius nesudėtingus duomenų analizės metodus (vidurkis
0,34).
2.4. Kokio gylio buvo atlikti tyrimai / studijos?
Nustatyta, kad 32 atvejais tyrimai / studijos buvo negilūs: kelti tik faktiniai klausimai, į
kuriuos atsakyti pakako tik pvz. statistinės duomenų analizės, o priežastinių ryšių tarp
kintamųjų nebuvo ieškoma. Meta-analizės metu neidentifikuotas nė vienas tyrimas /
studija, pasižymintis dideliu gilumu (vidurkis 0,04).
Žemiau pateikiamas paveikslas, apibendrinantis kriterijų, kuriais buvo vertinta tyrimų /
studijų apimtis, koeficientų vidurkius.
Pav. 42. Tyrimų / studijų apimties kriterijų koeficientų vidurkiai.

Apimties koeficientų vidurkiai
2.1.
0,8
0,6
0,4
0,2
2.4.

2.2.

0

Kriterijai

Koeficiento
vidurkis

2.3.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atlikus meta-analizê, buvo nustatytos sritys, pagal kurias vertinti tyrimai / studijos:
a) maži;
b) vidutiniai;
c) dideli.
Žemiau pateikiamoje lentelėje į meta-analizės imtį patekę tyrimai / studijos sugrupuoti į
šias tris kategorijas.
Lentelė 5. Tyrimų / studijų apimtys pagal kriterijų koeficientų vidurkius.
Klausimas

Koeficiento
vidurkis
2.1. Kokia yra tyrimo / studijos objekto apimtis?
0,01
2.2. Kokia tyrimų / studijų apimtis pagal puslapių skaičių?
0,61
2.3. Kokio sudėtingumo metodai buvo taikomi tyrime / studijoje
0,34
2.4. Kokio gylio buvo atlikti tyrimai / studijos?
0,04
Pastaba: žalia spalva pažymėti kriterijai, pagal kuriuos bendrai tyrimus / studijas galima laikyti dideliais
(koeficientų vidurkiai svyruoja intervale 0,6-1); geltona spalva pažymėti kriterijai, pagal kuriuos bendrai
tyrimus / studijas galima laikyti vidutiniais (koeficientų vidurkiai svyruoja intervale 0,3-0,6); raudona spalva
pažymėti kriterijai, pagal kuriuos bendrai tyrimus / studijas galima laikyti mažais (koeficientų vidurkiai
svyruoja intervale 0-0,3). Šaltinis: sudaryta autorių.
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