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 SUTRUMPINIMAI  

 
 

 

 

  

BPD 

 

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentas arba jo 2.4 ir 2.5 

priemonės 

FM 

ES 

LR finansų ministerija 

Europos Sąjunga  

ESF 

MITA 

Europos socialinis fondas 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

PFSA 

SFMIS 

SKVC 

ŠMM 

Projektų finansavimo sąlygų aprašai 

ES struktūrinės paramos informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

Studijų kokybės ir vertinimo centras 

LR švietimo ir mokslo ministerija 

ŠMM–ESF/BPD 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos administruoti iš ESF finansuoti 2004–2006 m. bendrojo 

programavimo dokumento projektai 

ŠMM–ESF/VP 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos administruoti (-jami) iš ESF finansuoti (-jami) 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektai 

ITC Švietimo informacinių technologijų centras 

UPC 

VGTU 

Ugdymo plėtotės centras 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

VP 

 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa arba programos 2 ir 3 

prioritetai 

VPVI 

 

Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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 SĄVOKOS 

  
  

Duomenų bazė ESF produktų duomenų bazė, sukurta šio vertinimo metu. 

Klasifikacija Produktų suskirstymas į tam tikrus tipus arba duomenų bazės 
kūrimo veikla.  

Kokybiški stebėsenos rodikliai Kokybiškais laikomi rodikliai, kurie atitinka vadinamuosius SMART 
kriterijus: specifiškumo, išmatuojamumo, pasiekiamumo, 
patikimumo, prieinamumo laiku. 

Kuriami produktai Iki vertinimo atlikimo pradėtų įgyvendinti pagal 2007– 2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų 
projektų produktai. 

Produktas Materialinis arba intelektualinis kūrinys, kuris sukuriamas projekto 
metu ir gali būti naudojamas pasibaigus projektui (pvz., vadovėlis, 
mokymo medžiaga, programa ar modulis, portalas in pan.). 

Produkto rodiklis Rodiklis, apibūdinantis apčiuopiamą projekto „gaminį“, kuriam 
sukurti buvo išleisti projekto pinigai. Tai yra projekto veiklų 
padarinys. 

Produkto tipas Produktų grupė, kurios produktams būdinga tam tikra bendra 
charakteristika. 

Projektai, arba ESF projektai Finansuoti pagal 2004–2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones bei 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus 
projektai. 

Rezultato rodiklis Rodiklis, apibūdinantis projekto rezultatą arba to rezultato 
išmatuojamą savybę. Rezultatas – tai tam tikra nauda tikslinei 
grupei. Tai yra projekto „gaminio“ arba „gaminių“ panaudojimo 
padarinys. 

Stebėsena Nuolatinis duomenų apie projektų įgyvendinimo produktus ir 
rezultatus rinkimas. 

Sukurti produktai Pagal 2004-2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones finansuotų projektų 
produktai ir iki vertinimo atlikimo baigti kurti pagal 2007-2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų 
projektų produktų.  

Vertinimas Ataskaita „ESF finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje 
įgyvendinimo rezultatų analizė“ ir visos su jos parengimu susijusios 
veiklos. Kartais naudojamas kaip sinonimas „projektas“. 

Vienos institucijos produktas Produktai, kuriuos įgyvendinant projektą naudojo tik projekto 
vykdytojo organizacija. 
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 SANTRAUKA 

Lietuvoje nuo 2004 m. iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojami 
asmenų mokymui ir švietimo bei mokslo institucijų tobulinimui skirti produktai1. 
Taigi vertinimo tikslas – užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, atliekant ESF finansuojamų 
projektų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo metu sukurtų produktų 
vertinimą2.  
 
Vertinimo uždaviniai – atlikti ŠMM administruojamų ESF projektų įgyvendinimo 
metu sukurtų produktų vertinimą, siekiant suklasifikuoti sukurtus / kuriamus 
produktus ir įvertinti konkrečių produktų naudojimą, išanalizuoti ir tobulinti 
švietimo ir mokslo sistemą atliekant šias projekto veiklas: 
 
1. Suklasifikuoti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

laikotarpiais švietimo ir mokslo srityje sukurtus ar kuriamus produktus.  
2. Įvertinti šių produktų naudojimą, poreikį 2014–2020 m. laikotarpiu ir 

struktūrinių fondų sistemoje egzistuojančias galimybes ir / arba kliūtis šių 
produktų kokybei gerinti. 

3. Pateikti naudingas ir 2014–2020 metų laikotarpiu praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas, siekiant užtikrinti sukurtų produktų naudojimą, aukštą 
kokybę ir informacijos apie šiuos produktus prieinamumą visoms 
suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims. 

 
Metodologiškai projektą sudarė du etapai. Pirmajame etape buvo kuriama ESF 
produktų, finansuotų pagal 2004–2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones bei 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus, duomenų 
bazė. Joje surinkti duomenys apie beveik 3 tūkst. produktų: mokomąją ir 
metodinę medžiagą, studijų ir švietimo programas, švietimo ir mokslo institucijų 
valdymui tobulinti skirtas priemones, informacines sistemas, tyrimus ir pan. 
Duomenų bazėje produktai aprašyti pagal tokią struktūrą: produkto 
pavadinimas, tipas, tikslinės grupės, baigtas ar nebaigtas kurti, produktą 
naudojusios(-ančios) organizacijos, kvalifikacijos tobulinimo programos ir 
renginių registro kodas (tik programoms ir mokomajai medžiagai), studijų ir 
mokymo programų registro kodas (tik programoms ir mokomajai medžiagai), 
klasė ir dalykas (tik programoms ir mokomajai medžiagai), produkto 

                                                           
 
 

1
 Materialinis arba intelektualinis kūrinys, kuris sukuriamas projekto metu ir gali būti naudojamas jo numatytų tikslinių 
grupių ir pasibaigus projektui (pvz., vadovėlis, mokymo medžiaga, programa ar modulis, portalas in pan.). 

2
 Svarbu atkreipti dėmesį, kad vertinimo metu ne visų produktų kūrimas buvo prasidėjęs. Todėl analizuoti iki 2012-06-19 
pradėtų įgyvendinti projektų produktai. 

Vertinimo 
tikslas 

Uždaviniai 

Metodologija 
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skaitmeninės versijos prieinamumas tikslinėms grupėms; informacijos apie 
produktą šaltinis, reikšminiai žodžiai, ryšys su kitais produktais ir pateikiama 
papildoma informacija apie projektą ir jo vykdytoją.  
 
Antrajame projekto etape buvo atliekamas ESF produktų vertinimas. 
Pagrindiniai vertinimo klausimai: Ar sukurti produktai yra ir toliau naudojami po 
projekto pabaigos? Ar sukurti produktai naudojami kitose organizacijose 
(naudoja ne tik projekto vykdytojas ir jo partneriai)? Ar produktai prieinami 
viešai (internete)? Kokios egzistuoja galimybės arba kliūtys sukurtų / kuriamų 
produktų kokybei užtikrinti? Kokiais naujais būdais galima užtikrinti produktų 
kokybę?  
 
Įgyvendinant projektą buvo atliktos 3 projektų vykdytojų apklausos: dvi 2004–
2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemonių bei 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programos 2 ir 3 prioriteto projektų vykdytojų nuomonės apklausos ir viena tų 
pačių respondentų apklausa-produktų registravimas. Vertinimo metu atlikta 11 
atvejo studijų, per kurias išsamiai įvertinti konkretūs produktai. Taip pat atlikti 
interviu su švietimo ir mokslo institucijų atstovais, analizuoti SFMIS duomenys. 
Projekto išvados aptartos fokusuotose diskusijų grupėse su projektų vykdytojais. 
 
Pagrindinės išvados dėl produktų tipų ir naudotojų: 
(a) Didžiausia dalis projektų yra skirta mokomajai medžiagai kurti. Svarbi 
produktų grupė yra ir studijų bei mokymosi programos. 2007–2012 m. 
laikotarpiu ypač padaugėjo projektų, kurių tikslas yra švietimo ir mokslo 
institucijų valdymo tobulinimo ir kokybės gerinimo produktai – tai reiškia, kad 
pradėta labiau investuoti į švietimo ir mokslo sistemas ir struktūras.  
(b) Pagrindiniai ESF produktų naudotojai buvo ir yra mokiniai, studentai, 
mokytojai ir dėstytojai. Nustatyta, kad daugiau negu 2/5 produktų yra  vienos 
institucijos produktai. Taigi kitose organizacijose panaudoti produktus buvo 
sąlyginai3 mažai planuojama ir sąlyginai mažai panaudota.  
 
Pagrindinės išvados dėl produktų naudojimo ir kokybės užtikrinimo: 
(c) Projektų vykdytojams buvo sudarytos geros galimybės užtikrinti produktų 
kokybę, ypač įgyvendinant 2007–2013 m. projektus. Remiantis finansavimo 
sąlygų aprašų analize, galima teigti, jog produktams mažai buvo taikomi kokybės 
reikalavimai, tačiau buvo sudarytos geros sąlygos įgyvendinti ESF projektų 
veiklas, kurios galėjo užtikrinti produktų kokybę. Konsultacijos su tiksline grupe 
ar ekspertais, produkto ekspertinis vertinimas ar recenzavimas, produkto 
išbandymas (bandomasis diegimas) ir produkto kūrėjų kvalifikacijos tobulinimas 
buvo dažniausiai finansuojamos kokybės užtikrinimo priemonės. (d) Tačiau 
vykdytojai nebuvo skatinami gerinti produktų kokybę ir didinti panaudojimą – 
daugeliui produktų nebuvo taikoma išorinė kontrolės sistema, kuri padėtų 
užtikrinti nuoseklią produktų kokybės ir panaudojimo priežiūrą. Daugiausia 
dėmesio buvo skiriama projektų veikloms (finansiniam projektų įgyvendinimui 

                                                           
 
 

3
 Jeigu būtų keliama sąlyga, kad visi produktai turi būti naudojami daugiau nei vienoje organizacijoje. 

Pagrindinės 
išvados 
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pagal paramos sutartį ir teisės aktuose nustatytų procedūrų laikymuisi), o ne 
produktų kokybei ir panaudojimui. Taigi geras kokybės užtikrinimo galimybes 
galėjo išnaudoti tik tie projektų vykdytojai, kurie patys turėjo aiškius produktų 
kokybės standartus ir motyvaciją sukurti kokybiškus ir plačiai naudojamus 
produktus.  
 
(a) Vadovaujanti institucija ateityje turėtų siekti mažinti projektų vykdytojams 
tenkančią administracinę naštą, susijusią su projekto veiklų kontrole, ir daugiau 
dėmesio skirti rezultatams bei produktų kokybei. Tai galima padaryti dviem 
būdais: pirma, taikant stebėsenos rodiklius; antra, skatinant bendradarbiavimą 
su tiksline grupe kuriant produktus. 
 
(b) Rekomenduojama ŠMM patvirtinti produktų tipų baigtinį sąrašą ir produktų 
išaiškinimus (metodologiniu pagrindu gali tapti atliekant šį vertinimą sukurta ESF 
produktų duomenų bazė ir jos klasifikacija). Remdamiesi šiuo sąrašu 2014–2020 
m. projektų vykdytojai turėtų standartizuotai skaičiuoti fizinius projekto veiklų 
įgyvendinimo rodiklius. Vienodos skaičiavimo metodologijos tikslas yra galimybė 
agreguoti projektų duomenis, palyginti projektų produktyvumą, rezultatyvumą 
ir efektyvumą, o kartu sumažinti administracinę naštą, tenkančią aprašant 
projekto produktus.   
  
(c) Taip pat ŠMM rekomenduojama projektų lygmeniu taikyti stebėsenos 
rodiklius, kurie atskleistų ESF produktų panaudojimą ir sklaidą tikslinėje grupėje. 
Kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu ESF projektams privalomi bus ES bendrieji 
rodikliai, kurie gerai atspindi projekto paslaugas (produktus) gavusių asmenų 
skaičių, rekomenduojama papildomai skaičiuoti organizacijas, gavusias projekto 
paslaugas (produktus), pagal organizacijos tipą. Skaičiuoti organizacijas aktualu 
tais atvejais, kai kuriamas organizacijoms, o ne asmenims skirtas produktas 
(vadinamieji valdymo produktai). Svarbu, kad visi projektams taikomi rodikliai 
būtų gerai išaiškinti projektų vykdytojams ir taikomi metodologiškai nuosekliai.  
 
(d) Vadovaujančiai institucijai, ŠMM ir ESFA rekomenduojama skatinti į projektų 
tikslines grupes orientuotą projektų valdymą. Paramos dokumentuose (pvz., 
PFSA)  numatyti reikalavimą, kad projektų vykdytojai planuodami projektą 
detaliai apibrėžtų tikslines grupes: pagal tipą ir kiekybiškai (metodologiniu 
pagrindu gali tapti atliekant šį vertinimą sukurta ESF produktų duomenų bazė ir 
jos klasifikacija). Taip pat teikti pirmenybę projektams, kuriuose planuojama 
specifinės komunikacijos su potencialiais naudos gavėjais priemonės arba 
tikslinės grupės atstovų įtraukimas į projekto veiklas (pvz., konsultacijos, 
produktų išbandymas). Šios rekomendacijos tikslas yra pagerinti informacijos 
apie produktus sklaidą tarp potencialių naudotojų ir didinti produkto tikslinės 
grupės poreikių atitikimą.  Planuojant būsimąjį paramos laikotarpį naudinga 
projektų vykdytojams suteikti daugiau laisvės pasirenkant produktus, tačiau 
kontroliuoti projekto uždavinių ir rezultatų pasiekimą. Kitaip tariant – 
kontroliuoti, ar produktai yra panaudojami ir kokį rezultatą jie duoda. Siekiant 

Svarbiausi 
siūlymai 
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tai įgyvendinti būtina aiškiai suformuluoti paramos / projektų tikslus ir 
kokybiškus4 stebėsenos rodiklius. 
 
Detalūs siūlymai yra pateikiami rekomendacijų lentelėje (p. 92).  
 
Taikant kokybiškus stebėsenos rodiklius ir tiksliau apibrėžiant projektų 
rezultatus, iš anksto planuojant produktų naudotojus bei skatinant platesnį 
bendradarbiavimą su tikslinėmis grupėmis kuriant ESF produktus, galima 
užtikrinti (1) didesnę ESF produktų sklaidą ir panaudojimą, (2) didesnį projektų 
tikslinių grupių pasitenkinimą sukurtais ESF produktais, (3) didesnį lankstumą ir 
inovatyvumą įgyvendinant ESF projektų tikslus, (4) daugiau duomenų, reikalingų 
įvertinti ESF produktų ir ESF rezultatyvumą ir efektyvumą. 

                                                           
 
 

4
 Rodiklių kokybę apibūdina šie  kriterijai: specifiški, išmatuojami, patikimi, pasiekiami, prieinami laiku. 

Laukiamas 
vertinimo 
poveikis 
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 SUMMARY 

A number of products
5
 devoted to education of individuals and improvement of 

education and science institutions have been financed by the European Social Fund (ESF) 
in Lithuania since 2004. The aim of this assignment is to perform the classification and 
evaluation of such products in the area of education and science.  
 
Objectives of the assignment 
 
1. To classify the products created or being created in the area of education and science 
during the  two periods of the EU structural support - 2004–2006 and  2007–2013; 
2. To evaluate the usage of the products, their need in the period of 2014-2020 and the 
possibilities and (or) obstacles existing in the system of structural funds to improve the 
quality of these products;  
3. To provide useful, well-timed and practical recommendations for the period 2014-
2020 with the purpose of safeguarding the usage of created products, high quality of the 
products and accessibility of information about these products for all interested 
individuals and organisations. 
 
In methodological terms the assignment consisted of two stages. During the first stage 
of the assignment the database of ESF products financed by SPD measures 2.4 and 2.5 of 
the period 2004-2006 and Priorities 2 and 3 of Human resources development 
operational programme of the period 2007-2013 was created. Almost 3000 products 
have been included in this database: training and methodical material, study and 
educational programmes, measures dedicated to improvement of management of 
educational and science institutions, information systems, research papers, etc. The 
products have been described using the following structure: product name, type, target 
group, accomplished or not, organisations using the product, code of qualification 
improvement programme and event register (only for programmes and training 
material), code in the Register of study and training programmes (only for programmes 
and training material), grade and subject (only for programmes and training material), 
accessibility to target groups of product in a digital form, source of information about a 
product, key words, links with other products and additional information about project 
and implementing institution.  
 
During the second stage of the assignment the evaluation of ESF products has been 
carried out. The main evaluation questions are the following: Are the created products 
being used after the end of the project? Are created products used in organisations 
other than project implementing institution or its partner? Are products accessible on 
the Internet? What products are relevant for the structural support programming period 
of 2014-2020? What are the opportunities and obstacles for ensuring quality of 
products? What are the new ways to ensuring quality? 

                                                           
 
 

5
 Material or intellectual object created in the course of project implementation, which can be used by its intended target 
groups beyond the duration of the project (such as text-book, training material, training programme or module, internet 
portal, etc.). 

Aim of the 
assignment 

Objectives of the 
assignment 

Outline of the 
assignment  
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Three surveys of project implementing organisations were carried out: one opinion 
survey of organisations that implemented projects financed by SPD measures 2.4 and 
2.5 in the 2004-2006 programming period, one opinion survey of those that 
implemented projects financed under Priorities 2 and 3 of Human resources 
development operational programme 2007-2013 and finally a census of all project 
promoters for the registration of products created under both programming periods. 11 
case studies were carried out aiming to provide in-depth analysis for the evaluation of 
particular types of products. A number of interviews were carried out with the 
representatives of education and science institutions. The findings of the evaluation 
were discussed in a focus group with the representatives of project implementing 
organisations.   
 
Summarising the characteristics of created products, it should be noted that the greatest 
share of ESF projects were devoted to producing training material. The important group 
of products is also study and training programmes. The share of projects that developed 
management improvement and quality assurance products for education and science 
institutions increased during the period of 2007-2012. This means that more resources 
were invested in the systems and structures of education and science. The main 
consumers of ESF products were school children, students, teachers and lecturers. More 
than 2/5 of products were being used by a single institution. This means that many 
products were either not intended for wider use or not used in other institutions.  
 
Good opportunities have been created for project implementing organisations to ensure 
product quality, especially during implementation of projects in 2009-2012. Referring to 
analysis of guidelines for applicants, limited quality requirements have been applied, but 
favourable conditions have been created for the implementation of activities within ESF 
projects, which could help ensure product quality. The following quality measures have 
often been financed: consultations with target groups and experts, expert evaluation 
and scrutiny of a product, piloting of a product and improvement of qualifications of 
those who developed products. However project implementing organisations have not 
been subjected to independent scrutiny and pressure to improve the quality and usage 
of products –many products were not subject to any external control system, which 
could help ensure their quality and usage. The main focus of EU structural funds 
management system has been on the correct procedural and financial implementation 
of project activities according to the grant contract, but not on the subject of product 
quality and usage. Therefore only these projects implementing organisations have been 
able to use good opportunities for quality assurance, which have clear product quality 
standards and motivation to create good quality and widely used products. Thus 
Managing Authority should consider alleviating administrative burden associated with 
financial and procedural control of project activities, and devoting more attention 
should to delivering good quality products and achievement of results. This could be 
done in two different ways: firstly, by applying good quality monitoring indicators; 
secondly, by encouraging cooperation with target groups during creation of products. 
  
 It is recommended to produce a finite list of product types and product descriptions 
(the data base of ESF products and its classification, created during this evaluation, could 
serve as a methodological basis).  On the basis of this list project implementing 
organisations should in a standardized manner calculate physical indicators of project 
implementation. The application of single methodology for monitoring indicators would 
provide an opportunity to aggregate project data at programme level, to compare 
project productivity, effectiveness and efficiency, and also to alleviate administrative 
burden associated with non-standardised description of individual products. The 

Key findings 

Key 
recommendations 
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monitoring of ESF-funded services could be improved in similar manner, i.e. by preparig 
a standardized list of types of ESF services (training, guidance and counselling, etc.). On 
the basis of this list project implementing organisations should be able to calculate and 
report the physical indicators of project activities in a standardized manner.  
 
It is also recommended on a project level to apply good quality monitoring indicators, 
which could track the usage and distribution of ESF products and services among the 
intended target groups. As the EU common indicators are compulsory for the ESF 
projects and reflect well the number of individuals who received project services 
(products), it is recommended to additionally calculate organisations, which received 
project services (products) according to the type of organisation. This is relevant when 
when product is created for organisations and not for individuals (so called 
management products). It is important to explain well to project implementing 
organisations all indicators applied to projects and apply them in a methodologically 
consistent manner.  
 
It is recommended to encourage project management oriented at the target groups of 
projects. It is also recommended to foresee in the guidelines for applicants and other 
relevant documents the requirement to project implementing organisations to define in 
a detailed way the types and numbers of target groups already in the application stage 
(for products the typology presented in this report could serve as a basis). It is also 
recommended to prioritise projects, which plan special communication measures with 
potential beneficiaries or involvement of representatives of target groups in project 
activities (i.e. consultations, piloting of products). The purpose of this recommendation 
is to improve the dissemination of information about products among potential 
beneficiaries and to enhance product quality in line with the needs of target group. The 
provisions which enhance the importance of target groups during implementation of 
projects could be foreseen in the digest of documents for project implementing 
organisations developed by the ESF Agency.  
 
In the new programming period it is recommended to ensure more freedom for project 
implementing organisations in choosing products, but to control the attainment of 
project objectives and results. In order to implement this recommendation, it is 
important to clearly formulate the aims of ESF projects and develop good quality 
monitoring indicators.  
 
It is possible to ensure better dissemination and usage of ESF products through 
application of appropriate product and result indicators, by planning in advance the 
target groups of products and by encouraging wider cooperation with target groups in 
creating ESF products.  
 
By applying good quality monitoring indicators, by defining in precise way project 
results, by planning users of products in advance and by encouraging wider cooperation 
with target groups in creation of ESF products, it is possible to ensure: (1) better 
dissemination and usage of ESF products, (2) greater satisfaction of project target 
groups with created ESF products, (3) more flexibility and innovation in attaining the 
aims and objectives of ESF projects, (4) better access to data necessary for evaluation of 
effectiveness and efficiency of ESF. 

 

Expected 
benefits 



  

 

 

15 
 
 
 
 
 

 ĮVADAS 

 
Įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus švietimo ir mokslo srities projektus 
2004–2006 m. ir 2007–2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės 
paramos laikotarpiais, buvo ir tebėra kuriami įvairūs produktai. Šių produktų 
naudojimas pasibaigus projektams nėra pakankamai stebimas Švietimo ir 
mokslo ministerijos  ir Europos socialinio fondo, nėra pakankamai informacijos 
apie šių produktų kokybę. Artėjant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpiui buvo atliktas 2004–2012 m. sukurtų produktų 
vertinimas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl naujo laikotarpio produktų 
planavimo ir kokybės bei panaudojimo užtikrinimo.  
 
Pirma ataskaitos dalis – „Vertinimo kontekstas“ – skirta iš ESF finansuojamų 
produktų apžvalgai, stebėsenos problemų analizei ir vertinimo tikslams, 
uždaviniams ir objektui pristatyti. 
 
Antroje dalyje – „Teorinės prieigos ir metodai“ – aprašomi iš ESF finansuotų 
produktų duomenų bazės kūrimo pagrindai (kodėl reikalinga produktų 
stebėsena) ir metodika (kaip buvo atliekamas produktų klasifikavimas ir kuriama 
duomenų bazė). Taip pat šioje dalyje pateikiama trijų viešojo administravimo 
modelių apžvalga. Šie modeliai padeda analizuoti produktų kokybės ir 
panaudojimo užtikrinimo klausimus viso viešojo administravimo kontekste. 
Antroje dalyje pateikiamas ir vertinimo metodų aprašymas ir aprašomos 
atliekant vertinimą kilusios problemos. 
 
Trečioje dalyje – „Produktų analizė“ – aprašomi sukurti produktai, vertinamas jų 
panaudojimas ir pateikiama iš ESF finansuotų produktų kokybės bei 
panaudojimo užtikrinimo priemonių analizė pagal tris viešojo administravimo 
modelius. Taip pateikiama produktų poreikio analizė. 
 
Ketvirta dalis – skirta ESF produktų duomenų bazės aprašymui, jos diegimo ir 
panaudojimo alternatyvų apžvalgai. 
 
Penktoje dalyje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  
 
Pabaigoje pateikiami ataskaitos priedai – produktų duomenų analizė, remiantis 
SFMIS duomenimis (1, 2 priedai), atvejo studijos (3 priedas),  projektų vykdytojų 
apklausų anketos (4, 5 priedai) ir  ESF produktų duomenų bazės aprašymas (6 
priedas). Galiausiai, kartu su šia ataskaita MS Excel formatu pateikiama ESF 
produktų duomenų bazė (7 priedas). 
 
 
 

Vertinimo 
paskirtis 

Ataskaitos 
struktūra 
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1 pav. Projekto (vertinimo) loginė schema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalus schemos išaiškinimas pateikiamas ataskaitos 2 dalyje. 

                                                            Koks yra:                         Kaip produktų kokybę ir panaudojimą padeda užtikrinti: 
Rezultatai  
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 1. VERTINIMO KONTEKSTAS IR TIKSLAS 

Ši dalis skirta ESF ir iš jo finansuojamų produktų bendrai apžvalgai, vertinimui 
pagrįsti ir vertinimo tikslams, uždaviniams bei objektui pristatyti. 
 
 

 
Kas yra ESF ir ką jis finansuoja Lietuvoje ŠMM srityje? 

 
Europos socialinis fondas yra pagrindinė finansinė investavimo į žmones 
priemonė, įkurta siekiant prisidėti prie ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Fondo parama didina Europos piliečių užimtumo galimybes, skatina 
švietimo tobulinimą, gerina pažeidžiamiausių žmonių padėtį. ESF taikomas 
įgyvendinant keturis teminius Europos Sąjungos tikslus: 

1. skatinti užimtumą ir darbo jėgos judumą; 
2. skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu; 
3. investuoti į švietimą, gebėjimų ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą; 
4. plėtoti institucinius pajėgumus ir veiksmingą viešąjį administravimą6. 

 
ŠMM atsakinga už trečiojo tikslo įgyvendinimą – investuoti į švietimą, gebėjimų 
ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą. Šio tikslo uždaviniai: 

• mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir užtikrinant lygias 
galimybes suteikti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą; 

• gerinti aukštojo ar jam lygiaverčio lygmens mokslo kokybę, 
veiksmingumą ir atvirumą, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir 
didėtų pažangumas; 

• didinant galimybes mokytis visą gyvenimą, ugdant besimokančiųjų darbo 
jėgos įgūdžius ir keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir mokymo 
sistemas labiau pritaikyti darbo rinkos poreikiams; 

• stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, tobulinant 
antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo mokslo studijas, rengiant 
mokslo darbuotojus ir sukuriant aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrų bei įmonių tinklus ir sudarant partnerystės 
susitarimus7. 

                                                           
 
 

6
 Europos Sąjungos sanglaudos politika. 2014–2020 m. Investavimas į augimą ir darbo vietas. 

<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_lt.
pdf>. 

7
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1081/2006, pasiūlymas, 2011 m. spalio 6 d., 

1.1. ESF finansuojami produktai 

ESF tikslai 
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Atsižvelgiant į aptartus ESF uždavinius galima išskirti dvi pagrindines produktų, 
sukuriamų įgyvendinant ESF finansuojamus projektus, grupes8:  
 
1. Produktai asmenims. Tai mokymai ir mokomoji medžiaga konkrečių naudos 

gavėjų žinioms ir gebėjimams tobulinti. Šie produktai tiesiogiai skirti 
galutiniams naudotojams. 

2. Produktai sistemoms ir struktūroms – institucijoms, bendradarbiavimui 
gerinti, taisyklėms ir standartams tobulinti. Šie produktai nėra tiesiogiai 
skirti galutiniams naudotojams, tačiau jų tikslas yra padidinti produktų, 
skirtų galutiniams naudotojams veiksmingumą. Šią grupę galima suskaidyti į 
keturis pogrupius9: 

a. produktai institucijoms modernizuoti (vertinimai, tyrimai, 
administracijos personalo mokymai ir mokomoji medžiaga, paslaugų 
tiekimo sistemos, informacinės sistemos ir t. t.); 

b. kokybės užtikrinimo priemonės ir standartai (kokybės užtikrinimo ir 
vertinimo sistemos, poreikių nustatymo sistemos, kompetencijų 
vertinimo sistemos, standartai, mokymo programos, mokytojų, 
dėstytojų, vertintojų mokymai, jų mokomoji medžiaga ir t. t.); 

c. produktai tinklaveikai ir bendradarbiavimui (tinklai, 
bendradarbiavimo standartai ir taisyklės, asociacijų narių mokymai 
ir t. t.); 

d. duomenų kaupimo ir analizės priemonės (registrai, duomenų bazės, 
vertinimai, analizės ir t. t.). Šio pogrupio produktai taip pat gali būti 
priskiriami anksčiau išvardytiems trims pogrupiams (pvz., institucijos 
paslaugų kokybės vertinimas – a pogrupiui). 

 
Šis produktų suskirstymas labiau teorinis, nes praktikoje ESF produktai paprastai 
priklauso kelioms grupėms vienu metu arba yra glaudžiai susiję. Todėl ne visada 
įmanoma produktą priskirti vienai grupei. 

 
ESF finansuojami projektai Lietuvoje įgyvendinami nuo 2004 metų. Šiame 
vertinime analizuojami du ŠMM administruojami ESF prioritetai (toliau ŠMM–
ESF): „Mokymasis visą gyvenimą“ ir „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.  
 

                                                                                                                                                
 
 

<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/esf/esf_prop
osal_lt.pdf>. 

8
 European Commission Employment, „Social Affairs and Inclusion DG Developing logics of intervention and related 
common indicators for the next ESF Operational Programmes“, 2011. 

9
 Adaptuota pagal IDEC, „Evaluation of the ESF contribution to employment, inclusion and education & training policies 
through the support to systems and structures“, 2006. 

Produktai 
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Mokymosi visą gyvenimą prioriteto uždaviniai 2004–2006 m. laikotarpiu: 
1. suteikti galimybes kiekvienam jaunam žmogui įgyti jo gebėjimus atitinkantį 

išsilavinimą; 
2. užtikrinti, kad švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir 

aukštojo išsilavinimo sistema atitiktų kintančius ekonomikos ir verslo poreikius; 
3. sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo 

išsilavinimo sistemos žmogiškąjį kapitalą. 
 
 Mokymosi visą gyvenimą prioriteto uždaviniai 2007–2013 m. laikotarpiu:  
1. tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą;  
2. gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;  
3. didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. 
 
 Tyrėjų gebėjimų stiprinimo prioriteto uždaviniai 2004–2006 m. laikotarpiu: 
1. kelti magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir 

palaikyti jų kompetenciją; 
2. vykdyti numatytą mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą prioritetinėse 

srityse; 
3. sukurti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo sistemą; 
4. plėtoti ir tobulinti konkurencingą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

finansavimą; 
5. skatinti mokslinės bendruomenės ir visuomenės dialogą. 
 
 Tyrėjų gebėjimų stiprinimo uždaviniai 2007–2013 m. laikotarpiu:  
1. tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją 

vertikaliosiose ir horizontaliosiose srityse, taip pat skatinti tyrėjų ir studentų 
vidaus ar tarptautinį mobilumą bei tarp viešojo ir privataus sektoriaus; 

2. padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje. 
 

Projektų statistika pagal šiuos prioritetus pateikiama lentelėje toliau. 
 

1 lent. ŠMM–ESF projektai (2013-02-14 duomenimis) 

Prioritetas 
Vykdomi 
projektai 

Baigti 
projektai 

Finansavimas 
(planas

10
) 

Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas (2004–2006 m.) 0 191 217 864 693,00 Lt 

Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų  ir 
inovacijų srityje (2004–2006 m.) 0 103 128 923 504,00 Lt 

Mokymasis visą gyvenimą (2007–2013 m.) 337  117 868 953 321,00 Lt   

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas (2007–2013) 146  30 474 045 416,00 Lt 

Šaltinis: „www.esparama.lt“. 

 
Taigi iš prioritetų tikslų matyti, kad dalis produktų buvo skirta asmenims, jų 
kvalifikacijai ir žinioms tobulinti, o dalis – švietimo ir mokslo institucijoms, 
sistemoms, struktūroms ir tinklams stiprinti. 

                                                           
 
 

10
 2007–2013 m. Lietuvai numatytas finansavimas, 2004–2006 m. – faktiniai duomenys. 
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Kokios problemos lėmė šio vertinimo poreikį? 

 
Įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus švietimo ir mokslo srities projektus 
2004–2006 m. ir 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
laikotarpiais, buvo ir tebėra kuriami įvairūs produktai. Ką sukūrė 37811 švietimo 
ir mokslo srityje įgyvendinti projektai? Kurie projektai buvo išties sėkmingi? Ką 
sukurs dar daugiau negu 40012 šiuo metu įgyvendinamų projektų? Ar visuomenė 
ir tikslinės grupės tuo pasinaudojo, ar galės pasinaudoti? 
 
Nepaisant aštuonerių13 ES struktūrinės paramos įgyvendinimo metų ir mėginimų 
tobulinti stebėseną, taip pat nuolatinių ES paramos vertinimų, vis dar nežinome, 
kas sukurta panaudojant ES struktūrinius fondus – nėra sistemingų žinių apie tai, 
kokie produktai buvo finansuoti ir ar jie panaudoti. Taigi yra trys stebėsenos 
problemos.  
 
Pirma, trūksta kokybiškų produkto lygmens rodiklių. Nors duomenų apie 
produktus yra – projektų vykdytojai teikia projektų įgyvendinimo ataskaitas, 
fizinius projektų įgyvendinimo rodiklius ir projektų stebėsenos rodiklius, – tačiau 
apibendrinamos, atspindinčios svarbiausias paramos sritis ir lengvai 
interpretuojamos informacijos apie tai, kas buvo sukurta įgyvendinant projektus, 
nepakanka. Todėl yra poreikis iš naujo atlikti projektų stebėseną ir rinkti 
produkto lygmens rodiklius, t. y. atlikti produktų klasifikaciją ir sukurti produktų 
duomenų bazę, kaip numatyta šio vertinimo uždaviniuose.  

 
 
Kas yra produkto rodiklis? 
 
Produkto rodiklis (angl. output indicator) apibūdina apčiuopiamą projekto „gaminį“, kuriam 

sukurti buvo išleisti projekto pinigai. Tai yra projekto veiklų padarinys
14

 
15. Produkto 

rodikliai yra lengvai išmatuojami. Tai yra produktai arba paslaugos. 
 

 

                                                           
 
 

11
 SFMIS duomenimis, 2012 m. birželio 19 d. tiek buvo baigtų projektų, kurie finansuoti pagal 2004–2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 
priemones bei 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus. 

12
 SFMIS duomenimis, 2012 m. birželio 19 d. tiek apytiksliai buvo vykdomų projektų, kurie finansuoti pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus. 

13
 Skaičiuojant nuo 2004 m., ES struktūrinės paramos pradžios. 

14
 Pascal DELORME and Olivier CHATELAIN, „Aid Delivery Methods Programme, The Role and Use of Performance 

Measurement Indicators“, <http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/Guide_on_Performance_Measurement.pdf>. 
15

 The Programming Period 2014–2020, „Monitoring And Evaluation Of European Cohesion Policy. 
- European Regional Development Fund And Cohesion Fund – Concepts And Recommendations“, Guidance document, 

2011.  

1.2. Vertinimo poreikis  

Trūksta 
tinkamų 
produkto 
rodiklių 
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Antra, trūksta kokybiškų rezultato lygmens rodiklių, kurie būtų taikomi projekto 
lygmeniu, t. y. rodiklių, kurie parodytų produktų panaudojimą arba panaudojimo 
rezultatus projekto kontekste. Nepaisant to, kad yra renkami rezultato rodikliai, 
projektų vykdytojai teikia ataskaitas su produktų tęstinumo ir naudojimo 
aprašymu, trūksta apibendrintos informacijos apie produktų „gyvybingumą“ ir 
rezultatyvumą. Todėl yra poreikis atlikti produktų panaudojimo ir kokybės 
užtikrinimo priemonių analizę, kaip numatyta šio vertinimo uždaviniuose. 

 
 
Kas yra rezultato rodiklis? 
 
Rezultato rodiklis (angl. result indicator) apibūdina rezultatą arba to rezultato išmatuojamą 
savybę. Rezultatas – tai tam tikra nauda tikslinei grupei. Tai yra projekto „gaminio“ arba 
„gaminių“ panaudojimo padarinys

16
 
17

. 
 

 
Galiausiai didėjant Europos Komisijos spaudimui 2014–2020 m. taikyti labiau 
įrodymais pagrįstą valdymą ir vis labiau orientuojantis į rezultatus18, sprendimų 
priėmėjams trūksta informacijos apie ateities produktų poreikį ir finansuotinas 
veiklas. ESF yra ant rezultatais pagrįsto finansavimo „slenksčio“19, todėl ypač 
svarbu gebėti tiksliai nustatyti produktus ir rezultatus. Taigi yra poreikis 
suklasifikuoti produktus ir sukurti jų duomenų bazę valdymo tikslais, kaip 
numatyta šio vertinimo tiksluose. 

 

                                                           
 
 

16
 Pascal DELORME and Olivier CHATELAIN, „Aid Delivery Methods Programme, The Role and Use of Performance 

Measurement Indicators“, <http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/Guide_on_Performance_Measurement.pdf>. 
17

 The Programming Period 2014–2020, „Monitoring and Evaluation Of European Cohesion Policy“. 
- European Regional Development Fund And Cohesion Fund – Concepts And Recommendations, Guidance document, 

2011. 
18

 „Concepts and Ideas. Monitoring and Evaluation in the practice of European Cohesion Policy 2014+“, European Regional 
Development Fund and Cohesion Fund, 2011.  

19
 EPEC, „Developing logics of intervention and related common indicators for the next ESF Operational Programmes“, 
2011, 
<ec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7210%26langId%3Den&ei=HyBgULetG4fM0QWvsIDoAg&usg=AFQj
CNHneguSk4-yb4PcDCll2_FS10t7Qg>.   

Trūksta 
informacijos 
apie produktų 
panaudojimą 
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Į kokius klausimus siekia atsakyti šis vertinimas? 

 
 
Vertinimo tikslas – užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, atliekant ESF finansuojamų 
projektų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo metu sukurtų produktų 
vertinimą. 
 
Vertinimo uždaviniai – atlikti ŠMM administruojamų ESF projektų įgyvendinimo 
metu sukurtų produktų vertinimą, siekiant suklasifikuoti sukurtus (iki vertinimo 
atlikimo20) ar kuriamus (vertinimo atlikimo metu21) produktus ir įvertinti 
konkrečių produktų naudojimą, išanalizuoti ir tobulinti švietimo ir mokslo 
sistemą atsakant į 2 lentelėje numatytus vertinimo klausimus. 
 
Vertinimas turi tris uždavinių grupes22.  
 

• Pirma grupė – klasifikavimo. 
 

1. Suklasifikuoti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
laikotarpiais švietimo ir mokslo srityje sukurtus ar kuriamus produktus. 

 

• Antra grupė – vertinimo. 
 

2. Įvertinti šių produktų naudojimą. 
3. Įvertinti šių produktų poreikį 2014–2020 m. laikotarpiu. 
4. Įvertinti švietimo ir mokslo sistemoje egzistuojančias galimybes ir (arba) 

kliūtis šių produktų kokybės gerinimui. 
 

• Trečia grupė – rekomendacijų. 
 

5. Pateikti naudingas ir 2014–2020 metų laikotarpiu praktiškai įgyvendinamas 
rekomendacijas, siekiant užtikrinti sukurtų produktų naudojimą, aukštą 
kokybę ir informacijos apie šiuos produktus prieinamumą visoms 
suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims. 

                                                           
 
 

20
 Vertinimo atlikimo metu buvo sukurti visi  pagal 2004-2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones finansuotų projektų produktai ir 
dalis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų projektų produktų. 

21
 Produktų analizei duomenys gauti 2012-06-19 (pirmajai klasifikacijai, plačiau žr. 2.1.2 dalį) ir 2012-11-06 (antrajai 
klasifikacijai, plačiau žr. 2.1.2 dalį). Taigi buvo vertinami tik iki minėtų datų pradėtų įgyvendinti pagal 2007-2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų projektų produktai. 

22
 Žemiau įvardyti uždaviniai visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus uždavinius, tačiau jie yra suskaidyti į 
vertinimo analizės struktūrą atitinkančias dalis. 

1.3. Vertinimo tikslas ir uždaviniai 

Tikslas  

Uždaviniai 
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2 lent. Vertinimo uždaviniai ir klausimai. 

Vertinimo 
uždavinys pagal 

Techninę 
specifikaciją23 

Vertinimo uždavinys, 
patikslintas paslaugų 

tiekėjo24 

Vertinimo klausimas, suformuluotas paslaugų 
tiekėjo 

Techninės 
specifik. 
užduočių 
atitikimas 

Ataskaitos 
dalis 

Suklasifikuoti 2004-
2006 m. ir 2007-
2013 m. ES 
struktūrinės 
paramos 
programavimo 
periodais sukurtus / 
kuriamus produktus 
ir įvertinti konkrečių 
produktų naudojimą. 

I. Suklasifikuoti 2004–
2006 m. ir 2007–2013 
m. ES struktūrinės 
paramos programavimo 
laikotarpiais 
finansuotus produktus. 

1.1. Kas yra produktas? 

Atitinka 
10.1 

užduotį. 

1.4 

1.2. Kokie svarbiausi požymiai leidžia produktus 
klasifikuoti į grupes? Kokie pagrindiniai produktų 
tipai? 

2.1.2 ir 3.1.1 

1.3. Kokia reikalinga papildoma informacija 
produktams apibūdinti (pvz., apie projekto 
vykdytoją, švietimo lygmenį ir pan.)? 

2.1.2 

1.4. Kaip pildyti ir naudoti produktų duomenų 
bazę ateityje (kur laikyti, kaip užtikrinti pildymo 
tęstinumą)? 

Atitinka 
10.2 

užduotį. 
4 

II. Įvertinti 2004–2006 
m. ir 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos 
programavimo 
laikotarpiais sukurtų / 
kuriamų produktų 
naudojimą. 

2.1. Ar sukurti produktai yra ir toliau naudojami 
po projekto pabaigos? Atitinka 

10.3 
užduoties 

a ir b 
punktus. 

3.1.2 

2.2. Ar sukurti produktai naudojami kitose 
organizacijose (naudoja ne tik projekto vykdytojas 
ir jo partneriai)? 

3.1.2 

2.3. Ar produktai prieinami viešai (internete)? 
3.1.3 

Įvertinti 2004-2006 
m. ir 2007-2013 m. 
ES struktūrinės 
paramos 
programavimo 
periodais sukurtų 
produktų poreikį. 

III. Įvertinti 2004–2006 
m. ir 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos 
programavimo 
laikotarpiais sukurtų / 
kuriamų produktų 
poreikį. 

3.1. Kokių tipų produktai yra sukurti / kuriami? 
 

Atitinka 
10.3 

užduoties 
c punktą. 

3.1.1 

3.2. Kokio tipo produktai aktualūs 2014–2020 
metų ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpiu? 3.4 

Įvertinti švietimo ir 
mokslo sistemoje 
egzistuojančias 
galimybes ir (arba) 
kliūtis sukurtų / 
kuriamų produktų 
kokybės gerinimui. 

IV. Įvertinti švietimo ir 
mokslo sistemoje 
egzistuojančias 
galimybes ir (arba) 
kliūtis sukurtų / 
kuriamų produktų 
kokybės gerinimui. 

4.1. Kokios egzistuoja galimybės arba kliūtys 
sukurtų / kuriamų produktų kokybei užtikrinti? 

Atitinka 
10.4 

užduotį. 

2.2.1 ir 3.2 
 

4.2. Kaip panaudoti egzistuojančius produktų 
kokybės užtikrinimo mechanizmus (pagal 
produktų tipus)? 

4.3. Kokiais naujais būdais galima užtikrinti 
produktų kokybę (pagal produktų tipus)?  

Rekomendacijos. 
V. Pateikti 

rekomendacijas. 

5.1. Kaip 2014–2020 metų ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpiu užtikrinti 
sukurtų produktų naudojimą? 

Atitinka 
10.5 ir 
10.2 

užduotį. 

Išvadų dalis 

5.2. Kokius produktus kurti 2014–2020 metų ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu? 

5.3. Kaip gerinti kuriamų produktų kokybę 
naujuoju programavimo laikotarpiu? 

5.4. Kaip pildyti ir naudoti produktų duomenų 
bazę ateityje (kur laikyti, kaip užtikrinti pildymo 
tęstinumą)? 

 
Vertinimas yra tiesiogiai skirtas ŠMM. Vertinimas taip pat naudingas kitoms ES 
struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms (pvz., Finansų ministerijai, 
ESFA), socialiniams ir ekonominiams partneriams bei visuomenei. 

                                                           
 
 

23
 Pagal Techninę specifikaciją (2012 m. gegužės 14 d., Nr. S-240) 

24
 Paslaugų tiekėjo operacionalizuoti uždaviniai ir klausimai buvo patvirtinti kartu su Įvadine ataskaita (2012 m. liepos 26 
d., Nr. SR-3783). 

Tikslinė grupė 
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Kas yra iš ESF finansuotas produktas šio vertinimo kontekste? 

 
 
Vertinimo objektas yra 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
laikotarpiais ESF lėšomis finansuotų švietimo ir mokslo plėtros projektų 
vykdymo metu sukurti produktai. „Produkto“ sąvoka techninėje specifikacijoje 
nėra tiksliai apibrėžta, todėl toliau pateikiame iš ESF finansuoto produkto 
apibrėžimą ir jo pasirinkimo argumentus.  
 
Projekto įgyvendinimo metu naudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius yra 
sukuriami tam tikri produktai arba paslaugos. Projekto pinigus, personalą, 
savanorius, įrangą, patalpas galima apibūdinti kaip indėlius (žr. 2 pav.). Šiuos 
indėlius tikslingai naudojant vykdoma suplanuota projekto veikla, pavyzdžiui, 
organizuojami mokymai, atliekami tyrimai, kuriama programinė įranga, 
kuriamos koncepcijos ar modeliai.  

 
2 pav. Projekto loginė schema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projekto veikla paprastai sukuria tam tikrus produktus, kuriuos galima skirstyti į 
pagrindinius ir papildančius produktus. Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą yra 
sukuriamas pagrindinis produktas – mokyklų įsivertinimo įrankis, taip pat jį 
papildantys produktai – įrankio koncepcija, konsultantų mokomoji medžiaga, 
interneto svetainė ir viešinimo leidinys (3 pav.). Papildantys produktai nėra 
autonomiški – jie neatsiejami nuo pagrindinio produkto kūrimo arba naudojimo. 
Struktūrinės paramos administravimo terminais tariant, ir papildantys, ir 
pagrindiniai produktai vadinami fiziniais veiklų įgyvendinimo rodikliais (įtraukti į 
Administravimo ir finansavimo sutarties 1 priedo skiltį „Projekto loginis 
pagrindimas“).  

 
Į vertinimo metu sukurtą ESF produktų duomenų bazę buvo įtraukti visi 
produktai – ir pagrindiniai, ir papildantieji. Tačiau analizėje dažnai naudojama 
pagrindinio produkto sąvoka, nes projektų vykdytojų nuomonių apklausų ir 
produktų klasifikacijos naudojant SFMIS duomenis objektas buvo pagrindinis 
produktas. 

1.4. Vertinimo objektas 

„Produktas“ 
kaip veiklos 
padarinys 

Pagrindinis ir jį 
papildantys 
produktai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Institucinis / projekto lygmuo 

Produktai 

Rezultatai 

Efektai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Finansiniai 
ištekliai 

Indėliai Veikla 
  

  

Papildantys 
produktai 
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 3 pav. Pagrindinio ir papildančių produktų pavyzdys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sąvoką „produktas“ galima apibrėžti tiesiogine prasme kaip produktą, t. y. ne 
paslaugą, o materialųjį arba intelektinį kūrinį, kuris sukuriamas įgyvendinant 
projektą ir yra kiekybiškai išmatuojamas. Kitas skiriamasis produkto bruožas – 
tai, kad produktas, priešingai nei paslauga, gali būti naudojamas kelis kartus, jo 
panaudojimas nėra apibrėžtas pagal laiką ir (arba) vietą, pavyzdžiui, vadovėlis, 
portalas, modelis. Paslauga nuo produkto skiriasi tuo, kad yra pagal laiką ir vietą 
apibrėžtas įvykis, skirtas patenkinti konkrečių tikslinių grupių poreikius, 
pavyzdžiui, stažuotė, renginys, mokymai. Atliekant šį vertinimą analizuojami tik 
produktai, o ne paslaugos (apie šio atskyrimo trūkumus žr. 2.3 dalies paskutinį 
paragrafą). 
 
Vertinimo metu analizuoti sukurti ir kuriami produktai. Vertinimo atlikimo metu 
buvo sukurti visi  pagal 2004-2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones finansuotų 
projektų produktai ir dalis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų projektų produktų.  Kuriamų produktus 
sudaro  iki 2012-06-19 (kai buvo vykdoma pirmoji klasifikacija, plačiau žr. 2.1.2 
dalį) ir iki 2012-11-06 (kai buvo vykdoma antroji klasifikacija, plačiau žr. 2.1.2 
dalį) pradėtų įgyvendinti pagal 2007– 2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programos 2 ir 3 prioritetus finansuotų projektų produktai. 
 

Produktas kaip 
paslaugos 
antonimas 

Sukurti ir 
kuriami 
produktai 

Konsultantų 
mokymų 
medžiaga 

Mokyklų įsivertinimo įrankis 

Metodiniai Viešinimo 

Koncepcija Leidinys Interneto 
svetainė 

Pagrindinis produktas 

Papildančių produktų 
kategorijos 

Papildantys produktai 
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 2. VERTINIMO TEORINĖS PRIEIGOS IR 
METODAI  

 
Ši dalis skirta stebėsenos teorinei apžvalgai – atsakoma į klausimą, kodėl 
reikalingi duomenys apie ESF produktus ir rezultatus, kokios šių duomenų 
panaudojimo galimybės (2.1.1 dalis). Taip pat šioje dalyje aprašomos ŠMM–ESF 
produktų klasifikavimo ir duomenų bazės kūrimo metodikos – pirmoji metodika, 
kuriai buvo naudoti SFMIS duomenys (2.1.2 dalis), ir antroji metodika, kuri 
įgyvendinta renkant informaciją apie sukurtus produktus iš projektų vykdytojų 
(2.1.3 dalis).  
 
2.1.1. Stebėsena  
 

Kodėl reikalinga iš ESF finansuotų produktų duomenų bazė? 

 
Visos ESF projektus įgyvendinančios institucijos turi tam tikros informacijos apie 
projekto veiklas, produktus ir jų panaudojimą. Taip pat turi objektyvių arba 
subjektyvių žinių apie tai, ar projektas pavyko, ar susilaukė tikslinių grupių 
susidomėjimo, ar buvo joms naudingas. Šią informaciją galima paversti naudinga 
komunikacijos priemone tarp paramą administruojančių ir įgyvendinančių 
institucijų – t. y. projektų stebėsena.  

 
 
Projektų stebėsena – nuolatinis duomenų apie projektų įgyvendinimo produktus ir 
rezultatus rinkimas.   

 
Rezultatų valdymo (angl. Performance management) teorijoje stebėsena yra 
laikoma valdymo įrankiu, galinčiu padėti tobulinti valdymą keliais būdais. Pirma, 
informacija apie produktus ir rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia projektas 
arba programa, kokią vertę jie sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, 
panaudojant procedūrų stebėseną galima kontroliuoti projektų vykdytojų 
veiksmus ir išlaidas. Trečia, stebėsenos informacija apie produktus, rezultatus ir 
kaštus gali padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu, nustatyti 
veiksmingiausius produktus, projektus ar programas. Ketvirta, informacija apie 
projekto lygmens pasiekimus gali padėti palyginti projektų rezultatus ir 
motyvuoti projekto vykdytojus siekti geresnių rezultatų. Penkta, stebėsenos 

2.1. Produktų duomenų bazė kaip 
stebėsenos priemonė 

Stebėsena – 
kaip valdymo 
įrankis 
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Kontekstas 

Tikslai 

Duomenys 

informacijos viešinimas gali būti projektų vykdytojų reputacijos kūrimo, 
pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai stebėsenos 
informacija gali padėti rasti geresnių projektinės arba programinės veiklos būdų, 
paskatinti mokymosi ir bendradarbiavimo tarp projektų vykdytojų procesą ir 
inicijuoti veiklos patobulinimus25. 4 paveiksle apibendrinti stebėsenos tikslai, 
šiems tikslams įgyvendinti reikalingi stebėsenos duomenys ir reikalingas 
kontekstas. 
 

4 pav. Stebėsenos informacijos paskirtis 

 
VALDYMO TOBULINIMAS 

Rezultatų 
vertinimas 

Kontrolė Lėšų skirstymas Viešinimas Motyvavimas 
Mokymasis ir 
tobulėjimas 

      

ATSKAITOMYBĖ    

Atskaitomybė 
už rezultatus 

Atskaitomybė 
už procedūras 

Atskaitomybė 
už lėšas 

Atskaitomybė 
visuomenei 

  

 

Indėliai, 
rezultatai 

Indėliai,     
procesai    

 

Indėlių ir 
rezultatų 
santykis 

(efektyvumas) 

 

Aiškiai 
suprantami 

veiklos aspektai 

Projekto 
rezultatų ir 

tikslų santykis 
 

Detalės, 
nukrypimai nuo 

normos 
 

 
Pageidaujami 

rezultatai 
Indėlių ir 
procesų 

standartai 

Efektyvumo 
standartas 

Visuomenės 
interesai 

Aiškūs projekto 
tikslai 

Priežastinė 
teorija 

Šaltinis: R. Behn, „Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures“. 
Public Administration Review, 2003, p. 588–598. 

 
Taigi stebėsena yra tarsi „klijai“26 – priemonė, kuri leidžia ES struktūrinių fondų 
daugiainstitucinę ir daugiaprojektę programą veikti vieningai, tarp institucijų 
sukurti abipusį pasitikėjimą ir dinamišką sąveiką. Stebėsena nėra vien kontrolės 
priemonė, kuomet rodiklius projektų vykdytojai renka siekdami atsiskaityti 
paramą skyrusiai institucijai. Stebėsena gali būti bendradarbiavimo, motyvavimo 
ir mokymosi priemonė, kuomet projektų vykdytojai renka stebėsenos 
informaciją siekdami pagerinti projekto įgyvendinimą. Kita vertus, ryšys tarp 
stebėsenos ir valdymo nėra tiesioginis. Stebėsenos duomenims rinkti ir 
duomenų bazėms palaikyti gali būti skirta daug išteklių, tačiau net geros 
stebėsenos duomenų bazės pačios nepriima sprendimų. Sprendimams yra 
būtinos tokios papildomos sąlygos kaip techninės priemonės, įgaliojimai ir, 
svarbiausia, iniciatyva. 

                                                           
 
 

25
 R. Behn, „Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures“. Public Administration Review, 
2003, p. 588–598.   

26
 Vision & Value The Information Systems Group, Evaluation of information systems and monitoring arrangements for the 
programmes supported by the European Social Fund, 2007 (Internete: ec.europa.eu).  

Stebėsena kaip 
„klijai“ 
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2.1.2. Pirmoji duomenų bazės kūrimo metodika27  
 

Kaip buvo suklasifikuoti ir suskaičiuoti iš ESF finansuoti produktai 
naudojant SFMIS duomenis? 

 
ES struktūrinės paramos daugiainstituciškumas ir daugiaprojektiškumas 
stebėseną paverčia sudėtingu uždaviniu. Kita vertus, tokiomis daugialypiškumo 
sąlygomis stebėsena įgauna dar didesnės reikšmės, nes, kaip minėta, yra 
poreikis iš visų projektų „suklijuoti“ vieną programą, prioritetą. Taigi pirmoji šio 
projekto veikla yra ŠMM–ESF projektų metu sukurtų produktų klasifikacija ir 
produktų duomenų bazės sukūrimas. 
 
Produktų klasifikavimas – tai produktų suskirstymas į tam tikrus tipus. Produkto 
tipas – tai produktų grupė, kurios produktams būdinga tam tikra bendra 
charakteristika. Pirmoji duomenų bazė buvo kuriama naudojant SFMIS 
duomenis. Produktų priskyrimas tipams pagrįstas šiomis charakteristikomis: 
 

• produktų savybėmis – produktai klasifikuojami atsižvelgiant į jų fizines ir 
turinio savybes (pvz., mokymo programos, modeliai, metodikos); 

• paramos veiklomis ir uždaviniais – produktai klasifikuojami į grupes pagal 
svarbiausias ŠMM–ESF paramos sritis (pvz., valdymo tobulinimas, mokslo 
populiarinimas, specialusis ugdymas). 

 
Kai kurie produktai gali būti priskiriami keliems produktų tipams ar potipiams. 
Pavyzdžiui, stebėsenos sistemos gali būti tiek valdymo produktų, tiek duomenų 
kaupimo, analizės ir sklaidos produktų grupėje. Tokiu atveju produktai 
priskiriami pagal paramos veiklas ir uždavinius, o ne pagal fizines savybes (pvz., 
jei veikla, pagal kurią buvo finansuojama stebėsenos sistema, buvo skirta 
valdymui tobulinti, tai ir produktas priskirtas prie valdymo produktų tipo). Toliau 
pateikiamas klasifikacijos (naudojant SFMIS duomenis) ŠMM–ESF produktų tipų 
sąrašas. Detalus tipų ir potipių aprašymas yra pateikiamas 1 priede. 
  

3 lentelė. Produktų klasifikatorius (naudojant SFMIS duomenis) 

 
Tipas ir potipis Paaiškinimas 

A. ŠVIETIMO PROGRAMOS  

1. Studijų programos  Atnaujintos studijų programos, sutarptautintos studijų programos, 
naujos jungtinės studijų programos, naujos kitos studijų programos. 

2. Kitos švietimo 
programos                       

Modulinio profesinio mokymo programos, bendrojo ugdymo 
programos, kvalifikacijos tobulinimo programos. 

B. MOKOMOJI IR METODINĖ 
MEDŽIAGA 

 

3. Ugdymo modeliai  Bendrojo ugdymo mokyklose taikomi ugdymo modeliai, studentų 
neformalaus verslumo ugdymo modeliai, alternatyvaus ugdymo 

                                                           
 
 

27
 Svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto metu yra sukurtos dvi produktų duomenų bazės: pirmoji – naudojant SFMIS 
duomenis, antroji – atliekant projektų vykdytojų apklausą. 
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modeliai. 
 
Pastaba. Šie modeliai gali būti priskirti C tipui – „Valdymo ir kokybės 
priemonės“. 

4. Bendrojo ugdymo 
medžiaga   

Bendrojo ugdymo mokyklose taikoma užsienio kalbos, verslumo 
ugdymo, lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos bei kita metodinė 
medžiaga. 

5. Specialiosios ir švietimo 
pagalbos priemonės 
(specialiųjų poreikių turinčių 
asmenų metodinės ir 
mokomosios priemonės) 

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo ir švietimo pagalbos 
priemonės – gabių vaikų ugdymo sistemos, gabumų įvertinimo 
sistema, kitų specialiųjų poreikių asmenų mokymo priemonės, elgesio 
korekcijos metodikos, alternatyvaus ugdymo priemonės. 

6. Profesinio mokymo 
medžiaga 

Modulinėms mokymo programoms skirtos mokymo priemonės. 

7. Studijų medžiaga Atnaujintoms studijų programoms, sutarptautintoms studijų 
programoms, naujoms jungtinėms studijų programoms ir naujoms 
kitoms studijų programoms skirta mokymo ir metodinė medžiaga. 

8. Neformaliojo ugdymo 
medžiaga 

Pilietinio ir kultūros ugdymo medžiaga (skirta naudoti įvairiuose 
švietimo lygmenyse). 

9. Kvalifikacijos tobulinimo 
medžiaga 

Dėstytojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokslininkų ir kitų 
tyrėjų, ekspertų, administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
medžiaga. 

C. VALDYMO IR KOKYBĖS 
PRIEMONĖS 

 

10. Kokybės vadybos 
sistemos ir veiklos strategijos 

Kokybės vadybos sistemos aukštosiose ir profesinėse mokyklose, 
integruotos plėtros strategijos aukštosiose mokyklose. 

11. Valdymo priemonės  Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo priemonės, mokinių 
pasiekimų vertinimo priemonės, mokslo ir studijų išorinio vertinimo 
priemonės, mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės priemonės, 
stojančiųjų pasiekimų vertinimo įrankiai, profesinio mokymo kokybės 
išorinio vertinimo priemonės. 

12. Kompetencijų ir 
kvalifikacijų sistemos 
produktai 

Kompetencijų formalizavimo metodikos, kvalifikacijos pripažinimo 
metodikos, studijų aprašai, profesiniai standartai. 

D. BENDRADARBIAVIMO 
PRIEMONĖS 

 

13. MTTP institucijų 
bendradarbiavimo produktai  

MTTP organizacijų narystė tarptautinėse organizacijose, viešo 
pobūdžio informaciniai portalai ir duomenų bazės, galimybių studijos 
(susijusios su bendradarbiavimu), duomenų bazės, kita. 

14. Praktikų organizavimo 
sistemos  

Aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių ir vietinių praktikų 
organizavimo sistemos. 

15. Aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimo produktai 

Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo 
memorandumai ir bendradarbiavimo galimybių studijos. 

E. DUOMENŲ KAUPIMO, 
ANALIZĖS IR SKLAIDOS 
PRIEMONĖS 

 

16. Duomenų bazės Sukurtos ar atnaujintos administracinių duomenų bazės (registrai, 
informacinės sistemos), mokslinių darbų duomenų bazės. 

17. Mokslinių tyrimų 
produktai  

Moksliniai tyrimai ir straipsniai. 

18. Mokslo populiarinimo 
produktai 

Jaunųjų tyrėjų ugdymo produktai, lyčių lygybės moksle skatinimo 
priemonės, mokslo ir technologijų populiarinimo visuomenėje sklaidos 
produktai. 

F. KITA  

19. Kiti produktai Nė vienai anksčiau įvardytai grupei nepriskirti produktai. 

99. Neidentifikuoti produktai  Neidentifikuoti produktai išskirtinai paslaugas teikusiuose projektuose. 
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Taigi šios duomenų bazės šaltinis yra SFMIS. BPD projektų produktai 
suformuluoti iš projekto aprašymo teksto, o 2007–2013 m. veiksmų programų 
projektų produktai suformuluoti iš loginio projekto pagrindimo formos, kurioje 
nurodyti projekto tikslai ir veiklos bei jų įgyvendinimo fiziniai rodikliai. Kadangi 
daugumoje projektų buvo kuriama po keletą produktų, į duomenų bazę 
įtrauktas svarbiausias arba pagrindinis produktas. Svarbiausiu produktu 
laikytinas tas produktas, kurio sukūrimas buvo įtrauktas į projekto tikslus arba 
uždavinius, kartu paminėtas finansavimo sąlygų apraše prie privalomų 
įgyvendinti veiklų. Taip pat į produktų sąrašą buvo įtraukiami ir tie produktai, 
kurie galėjo būti naudojami nepriklausomai nuo kitų projekto produktų, ir šių 
produktų buvo sukurta pakankamai daug (>= 7), kad juos būtų galima 
apibendrinti atskiru produktų potipiu. 

 
1 ir 2 prieduose visi produktų potipiai yra detaliai aprašyti ir įvertinti pagal toliau 
pateikiamoje lentelėje įvardytus kriterijus. 
 

4 lentelė. Produktų potipių įvertinimo forma  

 
Kriterijus Įvertinimas Paaiškinimas 

Svarba (pagal veiklos 
prioritetą)  

Didelė / vidutinė Jei finansavimo sąlygų apraše (gairėse) produkto 
kūrimas nurodytas tarp pagrindinių projekto 
veiklų, jam suteikiamas įvertinimas „didelė“. Jei 
tai produktas, papildantis pagrindinius 
produktus, (tačiau autonomiškas), žymima 
reikšmė „vidutinė“. Mažos svarbos produktai 
(neautonomiški) nėra vertinami. 

Kiekis (pagal 
projektų skaičių) 

Didelis / vidutinis / mažas Nustatomas pagal projektų, kūrusių produktus, 
skaičių. Jei vienas projektas kūrė kelis to paties 
potipio produktus, jis skaičiuojamas vieną kartą. 
Jei produkto potipis buvo aktualus daugiau negu 
8 proc. visų ŠMM–ESF projektų – suteikiama 
reikšmė „didelis“, jei nuo 7 iki 3 proc. – 
„vidutinis“, 2 proc. – „mažas“. 

Stebėsena Gera / vidutinė / nėra Jei visi potipio produktai buvo matuojami BPD ar 
2007–2013 m. Veiksmų programų (pagrindiniais 
arba papildomais) stebėsenos rodikliais, 
suteikiama reikšmė „gera“, jei tik dalis – 
„vidutinė“, jei nematuojamas nė vienas potipio 
produktas – „nėra“. 

Kokybės kontrolė28 
(tik formalūs 
reikalavimai pagal 
PFSA) 

Didelė / vidutinė / maža  Vertinama pagal formalių kokybės kontrolės 
priemonių, numatytų finansavimo sąlygų 
aprašuose ir specialiosiose sąlygose, skaičių. 
„Didelė“, jei taikomos daugiau negu 4 kokybės 
užtikrinimo priemonės, „vidutinė“, jei 2–3 
priemonės, o „maža“, kai taikoma 1 priemonė. 

 

                                                           
 
 

28
 Žodis „kontrolė“ vartojamas siekiant pabrėžti formalių, arba klasikinės biurokratijos, kokybės užtikrinimo priemonių 
specifiką – kontroliuoti veiklas. Platesnė sąvoka yra „kokybės užtikrinimas“. Ji apima visas kokybės priemones, ne tik 
numatytas PFSA. 
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Atliekant klasifikavimą naudojant SFMIS duomenis kilo kelios svarbios 
metodologinės problemos. Pirma, projektų vykdytojai produktus skaičiavo pagal 
savo metodologiją, t. y. taikydami skirtingus matavimo vienetus, apibrėžimus ir 
terminus. Todėl daugeliu atvejų to paties tipo produktų iš skirtingų projektų 
nebuvo galima sudėti (pvz., švietimo modelis kaip vienetas arba švietimo 
modelis, išskaidytas į dalis kaip kelios metodikos, mokomoji medžiaga ir 
bendradarbiavimo modelis). Tai lėmė, kad dažniausiai ŠMM–ESF duomenų 
bazėje taikomas produktų vienetas yra projektai (kiek projektų kūrė tam tikro 
tipo ar potipio produktą). Antra, 2007–2013 m. paramos laikotarpis dar 
nesibaigė, todėl ne visi produktai yra pradėti kurti. Taigi į analizę ir duomenų 
bazę įtraukti tik tie produktai, kurių projektų įgyvendinimas yra prasidėjęs. 
Produktai, kuriuos kuriantys projektai 2012 m. birželio 19 d. buvo paraiškos 
tvirtinimo arba pasirašymo etape, neanalizuoti ir į duomenų bazę neįtraukti, 
išskyrus modulinio profesinio mokymo medžiagą. Trečia, kai vienas projektas 
buvo kuriamas dviejų projektų metu (pvz., egzaminų sistema tobulinama 
pirmojo ir antrojo etapo projekto metu), tai produktas buvo skaičiuojamas du 
kartus. Ketvirta, kadangi 2007–2013 m. projektų įgyvendinimas dar nesibaigęs, 
dažniausiai skaičiuoti ne faktiniai, o planuojami produktai.  
 
Stengiantis išspręsti šias metodologines problemas atlikta projektų vykdytojų 
apklausa, siekiant suregistruoti visus sukurtus ir kuriamus projektų produktus. 
Plačiau apie ją – 2.1.3 dalyje. 

 
 

2.1.3. Antroji duomenų bazės kūrimo metodika  
 

Kaip buvo suklasifikuoti ir suskaičiuoti iš ESF finansuoti produktai  
vykdant projektų vykdytojų apklausą? 

 
 

Atsižvelgiant į metodologines problemas, kilusias kuriant duomenų bazę 
remiantis SFMIS duomenimis (kaip aprašyta ankstesnėje dalyje), taip pat 
įvertinus Užsakovo poreikius ir techninės užduoties reikalavimus, buvo renkami 
duomenys apie visus produktus tiesiogiai iš projektų vykdytojų (apklausos 
būdu).  

 
Sukurti ir kuriami produktai suskirstyti į šiuos tipus ir potipius: 

A. Studijų ir švietimo programos: 
– Studijų programos; 
– Studijų programų dalys (moduliai); 
– Švietimo programos; 
– Švietimo programų dalys. 
B. Metodinė / mokomoji medžiaga, priemonės: 
– Metodinė medžiaga ir priemonės; 
– Mokomoji  medžiaga ir priemonės; 
– Metodinė ir mokomoji medžiaga ir priemonės; 
– Švietimo pagalbos medžiaga ir priemonės. 
C. Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės: 

Metodologinės 
problemos 
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– kvalifikacijų sistemos priemonės (apima profesijos standartus, studijų 
krypčių aprašus ir pan.); 

– kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos; 
– ugdymo organizavimo modeliai ar priemonės (organizacijų lygmens); 
– valdymo modeliai ir metodikos (švietimo ar mokslo sisteminio lygmens); 
– bendradarbiavimo priemonės; 
– informacinės sistemos (tik turinčios nuostatus, registruotos; paprasti 

portalai ir svetainės čia nepatenka). 
D. Tyrimai: 
– fundamentiniai moksliniai tyrimai; 
– taikomieji moksliniai tyrimai; 
– kiti tiriamieji darbai, analizės, galimybių studijos. 
E. Kita: 
– Interneto svetainės, portalai ir kitos viešinimo priemonės; 
– kiti produktai. 

 
Produktams apibūdinti bus naudojama ši informacija:  

− produkto pavadinimas; 

− produkto tipas; 

− produkto tikslinės grupės; 

− produkto statusas; 

− produktą naudojusios(-ančios) organizacijos; 

− kvalifikacijos tobulinimo programos ir renginių registro kodas; 

− studijų ir mokymo programų registro kodas; 

− klasė ir dalykas; 

− produkto skaitmeninės versijos prieinamumas tikslinėms grupėms; 

− produkto naudojimo sąlygos; 

− kur galima rasti produktą ir informaciją apie jo naudojimo sąlygas; 

− reikšminiai žodžiai; 

− ryšys su kitais produktais. 
 

Detaliai šių punktų turinys yra aprašytas 6 priede. 
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad šioje ataskaitoje pateikiami produktų duomenys, 
gauti taikant tik antrąją duomenų bazės kūrimo metodiką. Pagal pirmąją 
duomenų bazės kūrimo metodiką surinkti duomenys pateikiami 1 ir 2 prieduose.  
 
Klasifikacijos metu ne visų produktų kūrimas buvo prasidėjęs. Todėl antrosios 
klasifikacijos metu analizuoti iki 2012 m. lapkričio 6 d.29 pradėtų įgyvendinti 
projektų produktai. 

                                                           
 
 

29
 Antrosios klasifikacijos duomenys yra naujesni, nes ši veikla buvo vykdoma vėliau, nei primoji klasifikacija. 

Metodologinės 
problemos 
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Šioje dalyje pristatomos produktų (kokybės ir panaudojimo užtikrinimo) 
vertinimo teorinės prieigos. Trys viešojo administravimo teoriniai modeliai – 
klasikinis biurokratinis, rezultatų valdymo ir dalyvaujamojo administravimo – 
padeda sistemiškai analizuoti esamus ir potencialius produktų kokybės 
užtikrinimo ir panaudojimo klausimus ir juos vertinti visame viešojo 
administravimo kontekste. Taip pat šios teorijos yra naudingos formuluojant 
rekomendacijas dėl produktų kokybės užtikrinimo ir panaudojimo gerinimo. 
 
 
2.2.1. Klasikinė biurokratija 
 

Kaip užtikrinti, kad projektų vykdytojai įdėtų pakankamai pastangų  
kurdami produktus? 

 
Remiantis šiuo modeliu visa ES struktūrinių fondų sistema gali būti apibūdinama 
kaip sudėtingas patikėtojų, arba šeimininkų, ir patikėtinių tinklas, sudarytas iš 
piliečių, projektų vykdytojų, jų partnerių, įgyvendinančiųjų, tarpinių institucijų, 
ES Komisijos ir pan. Šie veikėjai tiek organizacijų viduje, tiek tarp organizacijų 
atlieka patikėtinio ir patikėtojo vaidmenis.  
 
Patikėtojai (administruojančios institucijos) deleguoja patikėtiniams (projektų 
vykdytojams) savo politinių preferencijų įgyvendinimą. Patikėtojo ir patikėtinio 
tikslai gali skirtis dėl informacijos asimetrijos, todėl šeimininkai nėra užtikrinti, 
kad patikėtiniai įvykdys jų valią. Politiniai patikėtojai taip pat susiduria su 
priešingo pasirinkimo (angl. adverse selection, pvz., kai projektų vykdytojai 
neturi pakankamos kompetencijos kurti produktą), moralinės rizikos (angl. 
moral hazard, pvz., kai projektų vykdytojai siekia išvengti tam tikrų darbų) ir 
patikėtinio oportunizmo problemomis30. Viešajame sektoriuje trūksta 
pagrindinių elementų, tokių kaip pelnas, nuosavybė, kurie galėtų suderinti 
patikėtojo ir patikėtinio interesus31. Kai patikėtinis turi daugiau informacijos 
negu patikėtojas, pirmajam atsiranda galimybė veikti savo naudai32. Taigi 
politinis patikėtojas priverstas stebėti patikėtinio elgesį ir kurti tokius patikėtinio 
iniciatyvų mechanizmus, kurie suderintų jų tarpusavio tikslus. Būtent čia svarbią 
vietą užima produktų kokybės ir panaudojimo užtikrinimo mechanizmai, 
leidžiantys kontroliuoti ir kurti minėtas iniciatyvas.  
 

                                                           
 
 

30
 S. P. Shapiro, „Agency Theory“, Annual Review of Sociology, 31, 2005, p. 271.  

31
 R. Hardin, „Economic Theories of the State“. Kn. Mueller D. (ed.) Perspectives on Public Choice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997, p. 30. 

32
 E. Fong, H. L. Tosi, „Effort, Performance, and Conscientiousness: An Agency Theory Perspective“. Journal of 
Management, 33, 2007, p. 165–166. 

2.2. Produktų vertinimo kriterijai – trys 
modeliai 
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Kaip teigia A. Alchian ir H. Demsetz33, „Vienas iš metodų sumažinti išsisukinėjimą 
yra kažkam specializuotis priežiūros srityje – tikrinti komandos įdedamų 
pastangų į veiklą dydį“34. Remiantis tokia logika, veiklos rezultatai yra tiesiogiai 
susiję su procedūrų įvykdymu ir pakankamu pastangų dydžiu. Taigi veiklos 
produktai arba rezultatai – iš klasikinės biurokratijos perspektyvos – bus tuo 
geresni, kuo labiau išplėtota procedūrų stebėsenos veikla ir kuo labiau 
reglamentuotos procedūros, nes tai sumažina patikėtojo oportunistinį elgesį. 
Patikros, kaip formalių procedūrų atitikimo kontrolė, taip pat dažna veiklos 
valdymo priemonė35. Taigi, remiantis klasikinės biurokratijos modeliu, labiau 
kontroliuojama įeiga, t. y. nustatomos procedūros ir atsiskaitoma už išteklių 
paskirstymą bei vykdoma proceso priežiūra – nuolat tikrinama veiksmų atitiktis 
nustatytoms formalioms taisyklėms36 . 

 
Politiniai „šeimininkai“ žino geriausiai, kas ir kaip turi būti padaryta – tokia 
klasikinio biurokratinio valdymo perspektyva. Todėl užtikrinant produktų kokybę 
svarbiausias klausimas yra „kaip ir kur leidžiami pinigai“, o ne „kokių rezultatų 
yra pasiekta“. ES struktūrinės paramos praktikoje taikomų klasikinės 
biurokratijos kokybės ir panaudojimo užtikrinimo priemonių analizė pateikiama 
3.2.1 dalyje. 
 

5 lentelė. Klasikinės biurokratijos modelio apibendrinimas 

 

Teorinis modelis ŠMM–ESF produktų kokybės ir naudojimo užtikrinimo priemonės 

Klasikinė biurokratija 
Projektų administravimo taisyklės, patikros, finansų ir veiklos 
rodikliai. 

 
 
2.2.2. Rezultatų (veiklos) valdymas 

 
Kaip užtikrinti, kad produktai būtų rezultatyvūs? 

 
Rezultatų valdymas (angl. Performance management)37 – tai projekto arba 
institucijos valdymo būdas, kai visa veikla yra orientuojama į rezultatus. Šis 
orientavimas vyksta per planavimo, stebėsenos ir vertinimo ciklą. Pirmiausia 
suplanuojamas siekiamas rezultatas ir numatomos jo siekimo priemonės (arba 
produktai ir paslaugos). Kai šios priemonės pradedamos įgyvendinti, stebima, ar 

                                                           
 
 

33
 A. Alchian, H. Demsetz, „Production, information costs, and economic organization“, American Economic Review, 62, 
1972, p. 777–795. Cituota E. Fong, H. L. Tosi, „Effort, Performance, and Conscientiousness: An Agency Theory 
Perspective“. Journal of Management, 33, 2007, p. 165–166. 

34
 E. Fong, H. L. Tosi, „Effort, Performance, and Conscientiousness: An Agency Theory Perspective“. Journal of 
Management, 33, 2007, p. 165–166. 

35
 B. Whitford, „Decentralization and Political Control of the Bureaucracy“. Journal of Theoretical Politics, 4(14), 2002, 
p. 172. 

36
 C. J. Heinrich, „Outcomes–Based Performance Management in the Public Sector: Implications for Government 
Accountability and Effectiveness“, Public Administration Review, 62, 2002, p. 712. 

37
 Performance management į lietuvių kalbą verčiamas kaip veiklos valdymas – tačiau šis terminas gali būti painiojamas su 
bendra valdymo arba organizacine veikla. Taigi šioje ataskaitoje vartojamas ne veiklos, o rezultatų valdymo terminas. 
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planuotam rezultatui pasiekti yra tinkamos sąlygos. Galiausiai, kai priemonės 
įgyvendinamos, vertinama, ar buvo pasiektas planuotas rezultatas. Taip 
baigiamas vienas veiklos valdymo ciklas. Naujas ciklas vėl prasideda planavimu, 
tačiau atsižvelgiant į praeito ciklo rezultatus. Tokie veiklos valdymo ciklai 
ilgainiui leidžia sukurti veiksmingesnį, taupesnį ir patikimesnį politikos 
įgyvendinimą. Rezultatų (veiklos) valdymas ypatingas ir tuo, kad pabrėžiami 
žmonių motyvaciniai, dalyvavimo ir nuosavybės už rezultatus veiksniai38. 
 
Remiantis E. Laegreid39 ir A. Schick40, rezultatų (veiklos) valdymui galima priskirti 
toliau aptariamus požymius. Pirma, vadovybė (politinė valdžia) suformuluoja 
aiškius tikslus, o juos įgyvendinančioms institucijoms suteikiama veiksmų ir 
išteklių paskirstymo laisvė. Tikslai turi būti labai konkretūs, specifiniai ir 
hierarchiškai struktūruoti. Šie tikslai taip pat privalo išlikti stabilūs pakankamai 
ilgą laikotarpį, būti tarpusavyje suderinami ir išmatuojami rodikliais, tam, kad 
galėtų būti veiklos įvertinimo pagrindu. Antra, projektų vykdytojai arba 
institucijos turi nuolat atsiskaityti už veiklos rezultatus, naudodamos gerai 
išplėtotą rodiklių sistemą. Ši stebėsenos sistema nenaudojama procedūroms ar 
ištekliams stebėti atsietai nuo rezultatų. Trečia, vadovybė turi naudoti 
informaciją apie veiklos rezultatus kaip pagrindą apdovanojant arba baudžiant 
vykdytojus. Veiklos rezultatai turi lemti tolesnį išteklių paskirstymą ir veiklos 
organizavimo būdus. Tam reikalingi tikslai, stebėsena ir vertinimas41. 
 
Taigi rezultatų valdymas pagrįstas tuo, kad suteikiama didelė autonomija 
projektus įgyvendinančioms organizacijoms paskirstyti išteklius, pasirinkti 
veiklos priemones, tačiau šios organizacijos yra labai varžomos veiklos rezultatų. 
Tokiu būdu, priešingai negu klasikinės biurokratijos atveju, procedūrų kontrolė 
yra gerokai mažesnė už rezultatų. Nuo vyraujančios kontrolės per reguliavimą 
prie savikontrolės per kokybės ir rezultatų vadybą – tokia rezultatų valdymo 
modelio perspektyva. Akivaizdu, kad ji įgyvendinant ESF finansuojamus 
projektus ilgainiui taps vis aktualesnė42. 
 

6 lentelė. Rezultatų valdymo modelio apibendrinimas 

 

Teorinis modelis ŠMM–ESF produktų kokybės ir naudojimo užtikrinimo priemonės 

Rezultatų valdymas Aiškūs projektų tikslai, produkto ir rezultato rodikliai, vertinimai. 

 
 

                                                           
 
 

38
 Tavistock Institute, „The Evaluation of Socio-Economic Developement. The Guide“. London, 2003. 
<http://www.evalsed.info/page.aspx?id=gui61>.  

39
 P. Lęgreid, K. Rubecksen ir kt., „Performance Management in Practice: the Norwegian Way“. Financial Accountability & 
Management, 22(3), 2006. 

40
 D. P. Moynihan, „Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform“. Public Administration 
Review, 66, 2006, p. 79. 

41
 Reforming the implementation of European structural funds: a next development step. 

42
 Pvz., žr. apie rezultatais pagrįstą ESF paskirstymą: „Meeting of the ESF Committee Ad-Hoc Group on the Future of the 
ESF“, 8 March 2010, Brussels, Future of simplified costs options, result based management. 
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2.2.3. Dalyvaujamasis administravimas 
Kaip užtikrinti didesnį produktų naudojimą ir didesnę paklausą? 

 
Dalyvaujamojo administravimo pagrindas yra valdžios institucijų ir įvairaus 
lygmens veikėjų bendradarbiavimas: su nevyriausybiniu sektoriumi, privačiu 
sektoriumi, vietos valdžia, ypač skatinant tokias vertybes kaip piliečių įtraukimas 
į valdymą43. Dalyvavimo pagrindas yra prielaida, kad įtraukiamos grupės turi 
esminių žinių apie sprendžiamas problemas ir jų sprendimą. Kuo sudėtingesnes 
ir specifiškesnes problemas siekiama išspręsti, tuo svarbesnės yra šios žinios44.   
 
Taisyklės išlaikomos remiantis pasitikėjimu, vadinasi, tikimasi, kad veikėjai 
dažniausiai elgsis „tinkamai“45. Institucijos ir projektai formuojasi ir veikia 
siekdami išpildyti savo aplinkos lūkesčius46 47. Laikomasi prielaidos, kad 
svarbiausi yra suinteresuotųjų šalių interesai ir vertybės48. Projektų 
įgyvendinimas pagal dalyvaujamojo administravimo principą padeda įtvirtinti 
skaidrumą, demokratiškumą, dalyvavimą ir kitas viešojo sektoriaus vertybes, 
taip pat užtikrina didesnį produktų ir paslaugų naudotojų ratą. 
 
Partnerystė ir bendradarbiavimas yra jau pripažintas principas įgyvendinant ESF 
politikas. Kaip teigiama vienoje ESF įgyvendinimo apžvalgoje, partnerysčių 
nauda yra skaidrumas, geresnė informacijos sklaida tarp potencialių naudotojų 
ir geresnė produktų kokybė49. Taigi siekiant užtikrinti geresnę programų kokybę, 
efektyvumą, tęstinumą ir orientaciją į naudotojus, galima įgyvendinti 
partnerystės principą50. Partnerytė apima ne tik formalių partnerių dalyvavimą 
projektuose, bet ir tikslinių grupių arba jų organizacijų įtraukimą į visus projekto 
sprendimo priėmimo etapus (planavimą, įgyvendinimo vertinimą ir galutinį 
projekto įvertinimą).   
 

7 lentelė. Dalyvaujamojo administravimo modelio apibendrinimas 

Teorinis modelis ŠMM–ESF produktų kokybės ir naudojimo užtikrinimo priemonės 

Dalyvaujamasis 
administravimas 

Partnerystė / bendradarbiavimas, konsultavimasis, tikslinės grupės 
dalyvavimas. 

                                                           
 
 

43
 Eran Vigoda-Gadot, Collaborative public administration – Some lessons from the Israeli experience Department of 
Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Haifa, 2004, 
<http://poli.haifa.ac.il/~eranv/material_vigoda/MAJ.pdf>. 

44
 L. Baccaro, K. Papadakis, „The downside of participatory-deliberative public administration“, Managerial Auditing 
Journal, Vol. 19, No. 6, 2004, <http://www.unige.ch/ses/socio/luciobaccaro/publications/downside.pdf>. 

45
 J. G. March, J. P. Olsen, Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. New York: Free Press, 1989, p. 17. 

46
 A. Tempel, P. Walgenbach, „Global Standardization of Organizational Forms and Management Practices? What New 
Institutionalism and the Business-Systems Approach Can Learn from Each Other“. Journal of Management Studies, 44, 
2007. 

47
 J. G. March, J. P. Olsen, Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. New York: Free Press, 1989, p. 38. 

48
 Tavistock Institute, „The Evaluation of Socio-Economic Developement. The Guide“. London, 2003. 
<http://www.evalsed.info/page.aspx?id=gui61>.  

49
 Partnership and Structural Funds: from the principle to the reality, 
<http://partnership.esflive.eu/files/Partnership%20and%20Structural%20Funds_social%20NGOs.pdf>. 

50
The Future of the European Social Fund 2014–20: SOLIDAR Recommendations EU-level, 2011, 
<http://www.solidar.org/IMG/pdf/33_solidarbriefing_futureofesf.pdf>. 
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Kokiais būdais buvo renkami vertinimo įrodymai? 

 
Šioje dalyje aprašomi atliekant vertinimą taikyti metodai ir kilusios 
metodologinės problemos. 

 
Atliekant vertinimą buvo taikomi šie tyrimo ir analizės metodai:   

• dokumentų ir literatūros analizė; 

• SFMIS duomenų analizė; 

• apklausa; 

• atvejo studijos;  

• interviu; 

• fokusuotos diskusijų grupės. 
 

Atliekant vertinimą analizuoti dokumentai, kuriais reglamentuojamas ESF 
remiamų projektų įgyvendinimas, ESF projektų dokumentacija ir teorinė 
literatūra (visas sąrašas pateikiamas dalyje „Naudota literatūra“). 
 
Atliekant vertinimą kiekybiniu ir kokybiniu aspektu  analizuoti SFMIS duomenys, 
gauti 2012 m. birželio 19 d.: a) informacija apie projektų veiklas ir fizinius veiklų 
įgyvendinimo rodiklius sutarčių prieduose; b) stebėsenos rodiklių informacija; c) 
bendroji projektų informacija. Duomenys apdoroti SPSS (statistinės analizės ir 
duomenų apdorojimo) programine įranga. SFMIS duomenys yra derinami su per 
apklausą gautais duomenimis, t. y. per apklausą gauti atsakymai analizuojami 
kartu su projekto bendrąja informacija (pvz., projekto trukmė, biudžetas, 
rodiklių pasiekimas), gauta iš SFMIS.   
 
2012 m. rugpjūčio 21 d.–rugsėjo 5 d. buvo vykdoma projektų vykdytojų 
nuomonės apklausa. Pirmiausia buvo vykdomas kontaktų atnaujinimas, o gavus 
kontaktus – siunčiama apklausos anketa. Anketa yra pateikiama 4 priede. 
Apklausos generalinę aibę sudarė pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones įgyvendintų 
294 projektų atstovai. Iš jų kontaktus atnaujino ir apklausos anketą gavo 101 
projekto atstovas. Apklausoje dalyvauti buvo kviečiami projektų vadovai, 
koordinatoriai ar tie asmenys, kurie yra gerai susipažinę su projektų veiklomis ir 
rezultatais. Iš 101 asmenų, gavusių ESF produktų vertinimo anketą, atsakė 82. 
Vadinasi, apklausoje dalyvavo 28 proc. (82 / 294 × 100 proc.) pagal BPD 2.4 ir 2.5 
priemones vykdytų projektų atstovų, arba 82 proc. asmenų, pakviestų užpildyti 
anketą.  
 
Apie 60 procentų projekto respondentų buvo projektų vadovai, likusieji – 
projektų koordinatoriai ar kiti gerai su projekto veiklomis ir rezultatais 
susipažinę projektų atstovai. Dauguma (91 proc.) jų šiuo metu dirba projekto 
vykdytojo organizacijoje, todėl galėjo įvertinti projekto rezultatų tęstinumą. 
Apklausa buvo aktuali 93 proc. (N = 75) apklausoje dalyvavusių projektų atstovų, 
kadangi 7 proc. respondentų nurodė, jog jų projekto įgyvendinimo metu nebuvo 

2.3. Vertinimo metodai  

Dokumentų ir 
literatūros 
analizė 

SFMIS 
duomenų 
analizė 

1 apklausa  
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kuriami produktai (klausimas „Ar bent vienas iš projekto tikslų ar uždavinių buvo 
produktų kūrimas?“).  
 
2012 m. spalio 8–16 d. buvo vykdoma pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
veiksmų programų 2 ir 3 prioritetus finansuotų projektų atstovų nuomonės 
apklausa. Anketa yra pateikiama 5 priede. Apklausos generalinę aibę sudarė 
pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetą įgyvendintų ir 
įgyvendinamų 485 projektų atstovai (tiek projektų pradėta įgyvendinti iki 
2012 m. birželio 19 d.). Iš jų apklausos anketą gavo 404 projekto atstovai, 
kadangi anketa buvo siunčiama tik unikaliems asmenims – už daugiau nei vieną 
projektą atsakingi asmenys buvo apklausiami tik po vieną kartą (tokiu būdu 
sumažintas jiems tenkantis administracinis krūvis). Apklausoje dalyvauti buvo 
kviečiami projektų vadovai, koordinatoriai ar tie asmenys, kurie yra gerai 
susipažinę su projektų veiklomis ir rezultatais. Iš 404 asmenų, gavusių ESF 
produktų vertinimo anketą, atsakė 296. Vadinasi, apklausoje dalyvavo 61 proc. 
(485 / 296 × 100 proc.) pagal BPD 2.4 ir 2.5 priemones vykdytų projektų atstovų, 
arba 73 proc. asmenų, pakviestų užpildyti anketą. 
 
Maždaug 66 proc. projekto respondentų buvo projektų vadovai, likusieji – 
projektų koordinatoriai ar kiti gerai su projekto veiklomis ir rezultatais 
susipažinę projektų atstovai. Apklausa buvo aktuali 78 proc. (N = 233) 
apklausoje dalyvavusių projektų atstovų, kadangi 21 proc. respondentų nurodė, 
jog jų projekto įgyvendinimo metu nebuvo kuriami produktai (klausimas „Ar 
bent vienas iš projekto tikslų ar uždavinių buvo produktų kūrimas?“). Dar 9 
respondentai nurodė, kad jų projekto pagrindinis produktas nepradėtas kurti, 
todėl jiems apklausa taip pat buvo neaktuali. 
 
2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. sausio 2 d. vykdytas duomenų apie produktus 
registravimas, apklausiant visus BPD ir VP projektų vykdytojus. Jis buvo 
vykdomas nepasiteisinus pradinėms prielaidoms apie duomenų kokybę SFMIS. 
Analizuojant SFMIS duomenis nustatyta, kad nepakanka informacijos apie 
produktus, todėl ją buvo siekiama surinkti papildomai apklausiant projektų 
vykdytojus.  
 
Įvadiniame vertinimo etape, rengiant vertinimo metodiką, buvo atlikti šie 
interviu: 

• Anzelma Ūselienė, l. e. p. Tarptautinių programų skyriaus vedėja, MITA, 
2012 m. gegužės 28 d.; 

• Aurelija Valeikienė, direktoriaus pavaduotoja, SKVC, 2012 m. gegužės 23 
d.; 

• Giedrius Vaidelis, direktorius, UPC, 2012 m. gegužės 24 d.; 

• Gražina Rupeikaitė, vedėja, ŠMM, ES paramos valdymo skyrius, 2012 m. 
gegužės 16 d.; 

• Jurgita Petrauskienė, direktorė, MOSTA, 2012 m. gegužės 22 d.; 

• Kęstutis Šetkus, vedėjas, MITA, Inovacijų rėmimo ir technologijų 
perdavimo skyrius, 2012 m. gegužės 28 d.; 

• Mantas Masaitis, direktoriaus pavaduotojas, ITC, 2012 m. gegužės 25 d.; 

2 apklausa 

3 apklausa 

Interviu 



  

 

 

39 
 
 
 
 
 

• Raimondas Paškevičius, direktorius, ŠMM, ES paramos koordinavimo 
departamentas, 2012 m. gegužės 16 d.; 

• Rimantė Rotkevičienė, vyresnioji specialistė, ŠMM, ES paramos valdymo 
skyrius, 2012 m. gegužės 16 d.; 

• Vainas Brazdeikis, direktorius, ITC, 2012 m. gegužės 25 d. 
 
Vertinimo metu buvo atliktos 2007–2013 m. veiksmų programų 2 ir 3 prioriteto 
projektų 10 atvejo studijų. Šių atvejo studijų tikslas yra geriau išanalizuoti 
produktų panaudojimo aplinkybes ir kokybės užtikrinimo sąlygas. Atvejo studijų 
sąrašas pateikiamas lentelėje toliau, o atvejai detaliai aprašyti 3 priede.  
 

8 lentelė. Atvejo studijų sąrašas 
 

Nr. 
Projekto 
vykdytojas 

Projekto 
kodas 

Projekto pavadinimas 
Interviu 

data 
Interviu dalyvis 

1. 
ŠMM Švietimo 
aprūpinimo 
centras 

VP1-2.3-
ŠMM-02-V-
01-001 

„Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ 
2012-
07-23 

Projekto vadovė 
Simona Plienaitytė 
 

2. Ugdymo plėtotės 
centras 

VP1-2.2-
ŠMM-02-V-
01-004 

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo 
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT 
ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo 
modelio išbandymas ir diegimas“ 

2012-
09-05 

Projekto vadovė 
Ramutė Skripkienė 
 

3. 
Specialiosios 
pedagogikos ir 
psichologijos 
centras 

VP1-2.3-
ŠMM-04-V-
01-003 

„Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ 

2012-
09-10 

Projekto vadovė 
Kristina 
Ignatavičienė 

4. 
ŠMM Švietimo 
aprūpinimo 
centras 

VP1-2.1-
ŠMM-02-V-
01-001 

„Lyderių laikas“ 
2012-
09-12 

Projekto vadovė 
Rasa Šnipienė  
 

5. 
Nacionalinė 
mokyklų 
vertinimo 
agentūra 

VP1-2.1-
ŠMM-01-V-
01-001 

„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo 
instrumentų kūrimas ir diegimas“ 

2012-
09-21 

Projekto vadovė 
Laima Gudaitė 

6. 
Kvalifikacijų ir 
profesinio 
mokymo plėtros 
centras 

VP1-2.2-
ŠMM-04-V-
03-001 

„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio 
profesinio mokymo sistemos kūrimas“ 

2012-
10-24 

Projekto vadovė 
Eglė Zybartienė 
 

7. Vilniaus kolegija VP1-2.2-
ŠMM-07-K-
01-056 

„Banko ir draudimo paslaugų imitacinės 
įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje 
aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio 
mokymo efektyvumo didinimo ir 
konkurencingumo moderniomis IT 
paremtame versle garantas“ 

2012-
10-03 

Projekto vadovė  
Jelena Kutkienė 
 

8. Viešoji įstaiga 
„Saulėtekio 
slėnis“ 

VP1-3.1-
ŠMM-05-K-
01-021 

„Saulėtekio universitetų vaidmens 
stiprinimas inovacijų paramos sistemoje 
(UnInova)“ 

2012-
10-05 

Projekto vadovas 
Laurynas Braškus  
 

9. Utenos kolegija VP1-2.1-
ŠMM-04-K-
02-012 

„Utenos kolegijos studijų sistemos 
efektyvumo didinimas“ 

2012-
10-10 

Projekto vadovė  
Vitalija 
Bartuševičienė 

10. Šiaulių 
universitetas 

VP1-2.2-
ŠMM-07-K-
01-100 

„Studijų organizavimo ir mokymo(si) 
inovacijų diegimas Šiaulių universitete 
(SOMID)“ 

2012-
10-18 

Projekto vadovė  
Oksana Majerė 

 
Užsakovo pageidavimu buvo atlikta viena papildoma studijų programų atvejo 
studija. Jos dalyvių sąrašas pateikiamas toliau. 

Atvejo studijos 
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9 lentelė. VGTU programų atvejo studijos interviu sąrašas 
 

Interviu respondentas Atstovaujama institucija ir pareigos Interviu data 

Alfonsas Daniūnas VGTU rektorius 2012-12-20 

Romualdas Kliukas VGTU studijų prorektorius 2012-12-20 

Almantas Šerpatauskas SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjas 2012-01-04 

Šarūnas Paulikas VGTU Elektronikos fakulteto prodekanas 2012-01-07 

Vytautas Urbonavičius VGTU Elektronikos fakulteto projektų vykdytojas 2012-01-10 

Dionis Martsinkevičius VGTU Studentų atstovybės prezidentas 2012-01-15 

 
2013 m. sausio 25 d. organizuota fokusuota diskusijų grupė šios ataskaitos 
išvadų aptarimui. Dalyviai buvo ESF projektų vykdytojai, atrinkti atsižvelgiant į 
organizacijų statusą, vykdomų projektų tipą ir skaičių. Dalyvių sąrašas 
pateikiamas toliau. 
 

10 lentelė. Fokus grupės dalyvių sąrašas 
 

Fokusuotos diskusijų 
grupės dalyvis 

Atstovaujama institucija Pareigos 

Daina Kiršanskienė Vilniaus statybininkų rengimo centras Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Mindaugas Černius Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Direktorius 

Janas Karolis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centras 

Komunikacijos skyriaus vedėjas 

Albinas Daubaras Vilniaus Ozo gimnazija Direktorius 

Kęstutis Maknys Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija 
„Linpra“ 

Projektų vadovas 

Saulė Vingelienė Ugdymo plėtotės centras L. e. p. direktoriaus pavaduotoja  

Daiva Šukytė VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ Vyr. instruktorė-konsultantė 

Kristina Ignatavičienė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 
centras 

Projektų vadovė 

Rūta Karvelytė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centras 

L. e. p. direktorė 

 
Pirma, produkto poreikio nustatymo užduotis atlikta su tam tikromis išlygomis. 
Produktų poreikis yra strateginis sprendimas, susijęs su būsimos paramos 
sritimis, o šis vertinimas neapima strateginio paramos vertinimo. Pirmiausia turi 
būti suplanuoti paramos tikslai ir uždaviniai, o tik paskui, remiantis būsimais ESF 
uždaviniais, galima modeliuoti ateities produktų sąrašą. Taip pat norint 
kokybiškai atlikti produktų poreikio nustatymo užduotį reikalinga atlikti produktų 
efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą (žr. išvadas ir rekomendacijas „Dėl 
produktų vertinimo ateityje“, p. 101).  Kita vertus, kaip rašoma šios ataskaitos 
2.2.2 dalyje, produktų planavimas centriniu lygmeniu ne visada naudingas – 
sunku iš anksto numatyti, kokie produktai yra tinkamiausi norimam rezultatui 
pasiekti, be to, taip yra ribojamos naujovės ir projektų vykdytojų laisvė 
kūrybingai (t. y. su projekto lygmeniu pasirinktais produktais / priemonėmis) 
įgyvendinti jiems pavestus tikslus. 
Antra, ataskaitos objektas pagal techninę užduotį yra produktai, o ne paslaugos. 
Šis produktų ir paslaugų atskyrimas yra problemiškas. Ir produktai, ir paslaugos 
yra projekto įgyvendinimo trumpojo laikotarpio padariniai – praktikoje jie yra 
vienodai reikšmingi. Analizuojant tik projektų produktus yra neįvertinama dalis 
rezultatų. 

Fokusuota 
diskusijų grupė 

Problemos 
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 3. PRODUKTŲ ANALIZĖ  

 
 

 
3.1.1. Sukurti produktai 
 

Kokie produktai sukurti ir  
koks jų pasiskirstymas pagal produktų tipus? 

 
Šioje dalyje ESF produktai pateikiami apibendrintai. Duomenys apie produktus 
gauti atlikus projektų vykdytojų apklausą (apie apklausą žr. „2.3. Vertinimo 
metodai“ dalyje). Iš viso buvo surinkti duomenys apie 2793 ESF produktus. 
Detali sukurtų produktų duomenų bazė yra pateikiama 7 priede (MS Excel 
formatu).  
 
5 pav. ESF produktų pasiskirstymas pagal tipus (apibendrinti BPD ir VP laikotarpių duomenys) 

 

 
Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  
 

 
Išanalizavus produktų pasiskirstymą pagal tipus matyti, kad didžiausią dalį 
produktų sudaro metodinė ir mokomoji medžiaga. BPD laikotarpiu šio tipo 
produktai sudarė 54 proc. visų produktų absoliučiais skaičiais, o VP laikotarpiu 
mažiau – 44 proc. Paveiksle toliau apibendrinti abiejų laikotarpių duomenys. 
Atsižvelgiant į tai, kad projektų vykdytojai, pateikdami informaciją apie 

3.1. Sukurti produktai ir jų 
panaudojimas 

Didžiausia dalis 
projektų kūrė 
mokomąją 
medžiagą 
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mokomąją ir metodinę medžiagą, taikė įvairius matavimo vienetus (vieni aprašė 
labiau agreguodami vienetus, kiti labiau išskaidė), absoliučius šios medžiagos 
skaičius, reikėtų vertinti pagal tai, koks procentas projektų kūrė metodinę ir 
mokomąją medžiagą, neatsižvelgiant į medžiagos kiekį. Taigi 64 proc. BPD ir 
40 proc. VP projektų kūrė mokomąją ir metodinę medžiagą. BPD laikotarpiu 
medžiaga buvo kuriama daug intensyviau. 
 

 
Mokomosios ir metodinės medžiagos pavyzdžiai 

 
Istorijos dalyko mokomoji medžiaga „Senieji Kėdainių krašto dvarai. Pažintinė mokomoji 
ekskursija“ (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0042-02). 
 
Savarankiškų studijų vadovas magistrantams „Socialinis darbas su jaunimu: tarpkultūrinis ir 
tarptautinis aspektas“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-054). 
  

 
Antra pagal kiekį produktų grupė yra studijų ir mokymo programos ar jų dalys 
(moduliai). BPD laikotarpiu šio potipio produktai sudarė 27 proc. visų produktų 
absoliučiais skaičiais, o VP laikotarpiu mažiau – 18 proc. Kadangi programas ir 
modulius sudėti nėra metodologiškai priimtina (programą sudaro daug modulių, 
todėl ji nėra tapati vienam moduliui, kaip yra jas sudedant), todėl svarbu 
įvertinti, kiek procentų projektų kūrė šias programas ar jų modulius. Taigi 40 
proc. BPD ir 25 proc. VP projektų kūrė arba naujino programas ar jų dalis. 
 

 
Studijų ir švietimo programų pavyzdžiai 
 
Riedmenų šaltkalvio profesinio mokymo programa (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0082). 
 
I pakopos studijų programa „Kultūros istorija ir antropologija“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-037). 
 

 
Mažesnę produktų dalį sudaro valdymo ar kokybės užtikrinimo priemonės bei 
tyrimai. BPD laikotarpiu valdymo produktai sudarė 7 proc., o VP – 10 proc. visų 
produktų absoliučiais skaičiais. Tyrimų procentas, vertinant absoliučiais skaičiais, 
BPD laikotarpiu sudarė 4 proc., o VP – 12 proc. Matyti, kad VP laikotarpiu abiejų 
tipų produktų kiekis gerokai išaugo. Valdymo produktus (dažniausiai institucijų 
veiklos strategijas, kokybės vadybos sistemas, valdymo modelius) kūrė 13 proc. 
BPD projektų ir 24,5 proc. VP projektų. Taigi galima teigti, jog VP laikotarpiu 
valdymo produktai taip pat buvo dažnai kuriami, kaip ir studijų bei mokymo 
programos. Tyrimus atliko 14 proc. BPD ir 27 proc. VP projektų. Taikomųjų 
tyrimų daugiau negu fundamentinių, nes palyginti daug projektų (maždaug 
ketvirtadalis) kaip kokybės užtikrinimo priemonę naudojo taikomuosius tyrimus 
projekto produktams pagrįsti ar įvertinti. 
 

 
Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonių pavyzdžiai 
 
Studijų kokybės vertinimo centro kokybės vadybos sistemos modelis (VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-
001). 
 

Vidutinė dalis 
projektų kūrė 
studijų ir 
švietimo 
programas 

Mažiausia dalis 
projektų kūrė 
valdymo 
priemones ir 
atliko tyrimus  
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Siūlomų mokyklos valdymo modelių aprašas (VP1-2.1-ŠMM-02-V-01-001). 
 
Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija ir modelis (BPD2004-ESF-2.4.0-
01-04/0043-05). 
 
Lietuvos edukologijos universiteto strateginis plėtros planas (VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014). 

 
Toliau pateikiamas produktų pasiskirstymas absoliučiais skaičiais pagal produktų 
potipius. 
 
6 pav. Sukurti produktai pagal potipius (N = 2793, produktų skaičius) 

 
Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  
 

Apibendrinant galima teigti, jog didžiausia dalis ESF projektų yra skirti 
mokomosios medžiagos kūrimui. Svarbi produktų grupė yra ir studijų bei 
mokymo programos. VP laikotarpiu ypač padaugėjo projektų, kurių tikslas yra 
švietimo ir mokslo institucijų valdymo tobulinimo ir kokybės gerinimo produktai 
– tai reiškia, kad VP laikotarpiu pradėta labiau investuoti į švietimo ir mokslo 
sistemas ir struktūras. 

 
 

Apibendrinimas 
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3.1.2. Sukurtų produktų panaudojimas 
 

Ar produktai naudojami po projekto pabaigos,  
ar jie naudojami kitose (ne projekto vykdytojo) organizacijose? 

 
ŠMM–ESF / BPD produktų panaudojimas tirtas dviem aspektais – laiko (ar 
produktai naudojami po projekto pabaigos) ir naudotojų (ar produktas 
naudojamas kitose organizacijose). Šie naudojimo aspektai yra nurodyti 
techninėje specifikacijoje. Kadangi ŠMM–ESF / VP produktų naudojimas nėra 
galutinai prasidėjęs (maždaug ketvirtis produktų nebaigti kurti51), todėl 2007–
2013 m. programinio laikotarpio produktų panaudojimas negali būti detaliai 
ištirtas minėtais dviem aspektais. Todėl tirtos pasirengimo ŠMM–ESF / VP 
produktų naudojimui prielaidos (ar suplanuotas naudotojų sąrašas, ar 
pasirengta naudojimo stebėsenai, ar produktai viešinami). 
 

 
Plataus ir siauro panaudojimo pavyzdžiai 
 
„Šiuo metu [...] informacine sistema naudojasi visos šalies savivaldybės ir mokyklos“

52
. 

„Sukurta [...] mokymosi medžiaga naudojasi profesinė mokykla, kuri vykdė šį projektą“
53

.  
 

 
Rengdami tiek BPD, tiek VP galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas, projektų 
vykdytojai privalo atsakyti į klausimus apie projekto rezultatų panaudojimą ir 
tęstinumą: Ar pasiektas tęstinis rezultatas? Kaip planuojama naudoti pasiektą 
rezultatą? Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą? 
Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos? Tačiau projektų 
įgyvendinimo ataskaitų informacija nėra susisteminta – tai atviro tipo klausimai, 
todėl atsakymai apie produktų naudojimą pateikiami tekstu. Be to, ne visada 
pateikiama tikslinga informacija, nes projektų vykdytojai skirtingai interpretavo 
minėtus galutinės ataskaitos klausimus. Todėl siekiant surinkti duomenis apie 
produktų panaudojimą buvo atliktos trys ŠMM–ESF projektų vykdytojų 
apklausos.  
  
Apklausų rezultatai rodo, kad daugiau negu pusė produktų yra skirta aukštojo 
mokslo organizacijoms. Daugiausia bendrojo ugdymo lygmens produktų skirta 
vyresniosioms (ypač 11-12) klasėms. Taigi mokymosi piramidė pagal sukurtus 
produktus atrodo tarsi apversta „aukštyn kojom“. Didžiausias investicijų į 
švietimą grąžos potencialas glūdi investicijose į ankstyvuosius mokymosi etapus, 
nes čia investicijų grąža pasireiškia per ilgiausią laikotarpį, taip pat, kad 
ankstesnio mokymosi prieinamumas / pasiekimai tiesiogiai lemia tolesnio 
mokymosi trukmę ir sėkmę. Galima manyti, jog aukštojo mokslo įstaigos turi 
vykdyti daugiau projektų ir gauti daugiau lėšų, nes aptarnauja žemesnius 

                                                           
 
 

51
 Remiantis ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. sausio 2 d. 

52
 Kristina Ignatavičienė, projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003) vadovė, 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2012 m. rugsėjo 10 d. 

53
 PPMI Group, ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–rugsėjo 5 d. 

Panaudojimas 
– trukmė ir 
naudotojai 

Sistemiškai 
nerenkami 
duomenys apie 
produktų 
panaudojimą 

Daugiausia 
produktų – 
aukštajam 
mokslui 
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mokymosi lygmenis (pvz., rengia mokytojus, atlieka švietimo tyrimus, kuria 
metodikas), tačiau apklausos duomenys rodo, kad dauguma produktų yra skirti 
naudoti būtent aukštojo mokslo, o ne žemesnio ugdymo lygmens institucijoms. 

 
7 pav. BPD ir VP produktų naudotojai – pasiskirstymas pagal asmenis ir organizacijas (N 

= 2793, produktų skaičius) 
 

 
Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  

 
Apie 1/3 ESF produktų skirta mokiniams ir / arba studentams, likusieji skirti 
mokytojams, dėstytojams, švietimo administratoriams ar pagalbos specialistams. 
Tai reiškia, kad mokiniai ir studentai tiesiogiai gali naudoti palyginti mažą dalį ESF 
produktų. Likusių 2/3 produktų poveikis jų mokymuisi priklauso nuo tarpinių 
grandžių: ar mokytojai ir dėstytojai turi (a) motyvaciją, (b) kompetenciją naudoti 
naujai sukurtus produktus ir (c) išorinė aplinka jiems sudaro galimybes naudoti 
tuos produktus. Reikėtų nepamiršti, kad pačių mokytojų mokymuisi naudoti ESF 
produktus reikia laiko. Todėl ESF produktų rezultatai ir poveikis gali išryškėti 
mokinių / studentų pasiekimuose tik praėjus kuriam laikui.  
 
Į klausimą „Ar projekto pagrindinis produktas buvo nors kartą panaudotas po 
projekto pabaigos praėjus metams?“ teigiamai atsakė visi ŠMM–ESF / BPD 
respondentai:  88 proc. iš jų nurodė, kad produktas yra naudojamas visa apimti, 
o 12 proc. – kad produktas yra naudojamas iš dalies (dalis turinio arba 
funkcionalumo). Tikėtina, kad atsakymai į panaudojimo klausimą yra labai 
optimistiški. Taip galima teigti remiantis atsakymais į klausimus apie produktų 
panaudojimo stebėseną – po projekto pabaigos ją vykdė tik 40 proc. 
respondentų. Greičiausiai dėl to apie 27 proc. respondentų negalėjo atsakyti, ar 
jų projektų įgyvendinimo metu sukurti produktai buvo naudojami kitose 
organizacijose, t. y. ne tik projekto vykdytojo organizacijoje. Taigi nepaisant to, 
kad visi BPD respondentai į klausimą apie produkto panaudojimą atsakė 

1/3 produktų – 
mokiniams ir 
studentams 

Visi BPD 
produktai yra 
naudojami po 
projekto 
pabaigos 
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teigiamai, galima teigti, jog tai yra labiau nuomonė (60 proc. nerinko po projekto 
panaudojimo informacijos) negu faktiniais duomenimis pagrįstas atsakymas 
(faktinius duomenis rinko 40 proc.).  
 
Remiantis apklausa, svarbiausios priežastys, lėmusios dalinį BPD produktų 
panaudojimą – tai finansavimo trūkumas (4 atvejai), tikslinės grupės 
susidomėjimo nebuvimas (3 atvejai) ir pasikeitusi situacija (2 atvejai). Kadangi 
dalinio produktų panaudojimo atvejų buvo labai mažai, remiantis šiais 
atsakymais negalima daryti apibendrinimų. 

 

Remiantis projektų vykdytojų apklausa, 43 proc. BPD produktų ir 46 proc. VP 
produktų yra vienos institucijos produktai. Tai produktai, kuriuos įgyvendinant 
projektą naudojo tik projekto vykdytojo organizacija. 32 proc. produktų projekto 
metu naudojo kitos organizacijos – t. y. institucijos, nesusijusios su projekto 
vykdymu. Paveiksle toliau pateikiamas atsakymų į klausimą „Kokios organizacijos 
projekto metu naudojo produktą?“ pasiskirstymas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad ne visi VP produktai vertinimo metu buvo pradėti iki galo naudoti. Todėl 
vienos institucijos VP produktų faktiškai gali būti mažiau. Be to, ne visi produktai 
yra naudojami institualizuotai (organizacijose). Atsižvelgiant į tai, kad kai kurių 
produktų panaudoti kitose organizacijose negalima (pvz., studijų programos 
arba specializuotos informacinės sistemos), galima teigti, jog mažiausiai 
išplatinta kitose organizacijose ir siauriausiai panaudota buvo mokomoji ir 
metodinė medžiaga.  
 

8 pav. BPD ir VP produktų naudotojai – pasiskirstymas pagal organizacijų statusą 
(N = 2793, produktų skaičius) 

 
 
Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  

 
 
 

43–46 proc. 
produktų yra 
„vienos 
institucijos 
produktai“ 
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11 lent. Potencialūs VP produktų naudotojai (N = 234) 

 
Ar pagrindinis projekto produktas yra 

skirtas naudoti... 
...projekto vykdytojo 

organizacijoje? 
...projekto partnerių 

organizacijose?54 
...kitose 

organizacijose? 

 Dažnis Procentai Dažnis Procentai Dažnis Procentai 

Taip 146 62,4   69 29,5 78 33,3 

Iš dalies (gali būti naudojamas adaptuotas 
arba naudojama tik dalis 
turinio / funkcionalumo) 

33 14,1   23 9,8 58 24,8 

Ne 40 17,1   21 9,0 84 35,9 

Neatsakė 15 6,4   12155 51,7 14 6,0 

Iš viso 234   100,00   234   100,00   234   100,00   

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 

 
Vertinant ŠMM–ESF / VP produktų panaudojimą, apklausoje buvo pateikiamas 
klausimas apie tai, kokioms organizacijoms (pagal santykį su projekto vykdytoju) 
yra skirtas naudoti pagrindinis projekto produktas (11 lentelė). Iš gautų 
atsakymų galima teigti, jog VP produktai yra daugiausia skirti naudoti projekto 
vykdytojo organizacijoje. Kitose organizacijose skirta naudoti tik trečdalis 
produktų. Tai rodo, kad VP produktai dėl tokios savo specifikos negali būti plačiai 
panaudojami kitose organizacijose. Palyginus produktų faktinių naudotojų 
duomenis ir potencialių produktų naudotojų duomenis, galima teigti, jog 
panaudojimo potencialas buvo pakankamai išnaudotas. T. y. palyginti daug 
produktų buvo skirta projekte dalyvaujančioms organizacijoms, todėl produktų 
sklaida kitose organizacijose nebuvo planuojama ir įgyvendinama. Pagal 
produktų tipus – išsiskiria mokomoji medžiaga ir valdymo priemonės, – kurios 
gali būti plačiausiai pritaikomos kitose organizacijose.  
 

9 pav. BPD ir VP produktų naudotojai – pasiskirstymas pagal organizacijų statusą  
(N = 2793, produktų skaičius) 

 
Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  
 

                                                           
 
 

54
 Klausimas tik tiems projektų vykdytojams, kurie vykdė projektus su partneriais. 

55
 Neatsakiusių ir neturėjusių partnerių respondentų skaičius. 

Produktų 
panaudojimo 
potencialas 
pakankamai 
išnaudotas 
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Pažymėtina, kad produktų nepritaikomumas kitose organizacijose ne visada 
reiškia mažesnį produktų panaudojimą. Asmenų, pasinaudojusių produktu arba 
apskritai projekto naudos gavėjų skaičius geriau atspindi produkto sklaidą (žr. 
pavyzdį toliau).  
 

PAVYZDYS 
 
Didelė produkto sklaida ne visada priklauso nuo jo sklaidos tarp organizacijų 
 
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla vykdė projektą „Inovatyvių e. mokymo(si) priemonių kūrimas 
ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e. mokymo(si) objektai 11–12 klasėms ir 
virtualios mokytojų paskaitos 9–10 klasėms“. 2009–2010 m. mokykloje mokėsi 357 
nuotolinių klasių mokiniai56. Mokymosi kursas nėra tiesiogiai skirtas naudoti kitose 
mokyklose. Nepaisant to, buvo užtikrinta didelė šio produkto sklaida, nes juo pasinaudojo 
sąlyginai didelis naudos gavėjų skaičius. 
 

 
Per ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausą buvo siekiama surinkti daugiau 
duomenų apie esamus ir būsimus produktų naudotojus (12 lentelė). Buvo 
klausiama, kiek organizacijų jau tapo produkto naudotojomis ir kiek planuoja 
tapti (t. y. suderino su projekto vykdytoju produkto naudojimo ateityje sąlygas 
arba pradėjo produkto diegimo darbus). Net 35 proc. respondentų į šiuos abu 
klausimus negalėjo atsakyti arba atsakė neigiamai. Tai reiškia, kad jiems nebuvo 
žinoma, keliose organizacijose produktai buvo panaudoti ir / arba keliose 
planuojama naudoti ir / arba nebuvo dar panaudoti ir / arba neplanuojami 
naudoti. Vadinasi, 35 proc. VP produktų naudotojai yra nepakankamai 
identifikuoti ir nepakankamai suplanuoti. Išankstinis naudotojų sąrašas yra viena 
iš gero produktų panaudojimo sąlygų (plačiau 3.1.3 dalyje). 
 

12 lent. VP produktų naudojimas kitose organizacijose (N = 234) 
 

 
 

Kiek organizacijų... 
...jau tapo pagrindinio 

projekto produkto 
naudotojomis? 

...planuoja tapti 
pagrindinio 

projekto produkto 
naudotojomis? 

Dažnis Procentai Dažnis Procentai 

Nurodė organizacijų skaičių 102 43,6 74 31,6 

Nurodė, kad tokių organizacijų nėra 67 28,6 62 26,5 

Negalėjo atsakyti / neatsakė 65 27,8 98 41,9 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8 d.–16 d. 
 

Apibendrinant galima teigti, jog daugiausia sukurta ir naudota mokomoji ir 
metodinė medžiaga bei švietimo ir studijų programos, o pagrindiniai ESF 
produktų naudotojai buvo ir tebėra mokiniai, studentai, mokytojai ir dėstytojai. 
Visi BPD produktai yra naudojami po projekto pabaigos. Daugiau negu 2/5 
produktų yra vienos institucijos produktai. Taigi tarp organizacijų nebuvo 
užtikrinta didelė produktų sklaida, tačiau įrodymų, kad produktų potencialas 

                                                           
 
 

56
 A. Daubaras, <http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje/>. 
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nebūtų iki galo išnaudotas, nesurinkta. T. y. galima teigti, jog kitose 
organizacijose panaudoti produktus buvo santykinai mažai planuojama ir 
santykinai mažai panaudota.  
 
Galima teigti, kad nėra pasirengta VP produktų panaudojimui, nes daugiau negu 
trečdalis projektų vykdytojų nėra tiksliai įvardiję produktų naudotojų. Todėl 
rekomenduojama gerinti atsiskaitymą už ESF produktų panaudojimą – produktų 
naudotojų sąrašus sudaryti projekto planavimo etape ir stebėti įgyvendinant 
projektą. Potencialių ir faktinių naudotojų sąrašas naudingas tuo, kad jis tiksliai 
parodo, kaip pasiskirstys projekto nauda. Per naudotojus galima gerai valdyti 
paramą, nes naudotojų sąrašai atskleidžia paramos rezultatų mastą ir pobūdį, 
padeda sumažinti netikrumą dėl produktų panaudojimo. 

 
 

3.1.3. Produktų prieinamumas ir sklaida 
 

Ar produktai prieinami potencialiems naudotojams? 

 
 
Apklausos duomenys atskleidžia, kad net pusės visų produktų prieinamumas 
ribojamas (jie ribotai prieinami arba neprieinami). Dažniausiai viešai neprieinami 
produktai yra švietimo ir studijų programos bei mokomoji medžiaga. Tai reiškia, 
kad be produkto savininko leidimo produktu pasinaudoti negalima.  
   

10 pav. BPD ir VP produktų prieinamumas (N = 2388, produktų skaičius)  
 

 
 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. lapkričio 16 d.–2013 m. 
sausio 2 d.  
 

 
Švietimo produktai buvo viešinami institucijų interneto svetainėse, taip pat 
„Moodle“ sistemoje (http://vma.emokykla.lt/moodle/). Remiantis projektų 
vykdytojų apklausų duomenims, apie 2/3 VP produktų yra paviešinti internete. 
VP produktai internete paplitę labiau (didesnė jų dalis paviešinti iki galo). 
Tikėtina, kad jų procentas artimiausiu laiku išaugs, kai visi VP produktai bus 
baigti kurti. Be to, produktai pradedami viešinti FM iniciatyva „esparama.lt“ 
interneto svetainėje. Galima teigti, kad viešinimas internete yra pakankamas, 
ypač VP produktų. 
 
 

Pusės produktų 
prieinamumas 
ribojamas 

Didelis 
produktų 
viešinimas 
internete  
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13 lent. VP ir BPD produktų viešinimas internete (NBPD = 75, NVP = 234) 

 
Ar projekto pagrindinis produktas yra viešai 
pasiekiamas, t. y. panaudojamas produkto 

turinys skelbiamas internete? 

BPD VP 

Dažnis Procentai Dažnis Procentai 

Taip 22 29,3 83 35,5 

Iš dalies (paskelbta dalis turinio arba 
funkcionalumo) 

25 33,3 64 27,4 

Ne 26 34,7 68 29,1 

Sunku pasakyti / neatsakė 2 2,6 19 8,2 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF/BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–
rugsėjo 5 d. ir ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 

 

Kita vertus, siekiant padidinti produktų panaudojimą, jų viešinimas internete ne 
visada duoda rezultatų. Pirma, kai kurie produktai nėra panaudojami be 
specialių mokymų (pvz., elgesio korekcijos metodika), specialių priemonių (pvz., 
simuliacinės įmonės programinės įrangos) arba, kaip minėta ankstesniame 
skyriuje, produktai skirti naudoti kitose organizacijose (pvz., veiklos strategija, 
studijų programa). Antra, informacija internete gali būti neprieinama 
informacinėmis technologijomis nesinaudojančioms tikslinėms grupėms.  
 

PAVYZDYS 
 
Viešinimo efektyvumas 
 
Citata iš fokusuotos diskusijos: „Viešinimas nėra išeitis, nes dažnai tam, kad mokomoji 
medžiaga būtų panaudota, reikia specialių mokymų. Pati savaime medžiaga nėra 
naudinga.“57 
 

 

 
Tam, kad produktas būtų pradėtas naudoti, tarp produkto savininko ir 
potencialaus produkto naudotojo turi įvykti komunikacija – naudotojas turi 
žinoti apie produktą ir turėti galimybę juo naudotis. Su teiginiu, kad produktas 
yra žinomas („apie produktą žino dauguma organizacijų, kuriose produktas 
galėtų būti naudojamas“) sutiko 31 proc. respondentų, o kad paplitęs – tik 
19 proc. respondentų („produktą naudojo dauguma organizacijų, kurioms 
produktas galėjo būti naudingas“). Kad produktas yra ilgalaikis ir vis dar 
sprendžia aktualią problemą arba poreikį, nurodė 62 proc. respondentų, kad 
produktas inovatyvus, t. y. nebuvo jo pakaitalų arba jis siūlė inovatyvų 
sprendimą, nurodė 51 proc. respondentų. Vadinasi, atsižvelgiant į šiuos 
teigiamus produktų ilgalaikiškumo ir inovatyvumo vertinimus ir palyginti 
neigiamus produkto paplitimo vertinimus, galima teigti, jog komunikacija su 
potencialiais naudotojais buvo nepakankama. 
 

                                                           
 
 

57
 Fokusuotos diskusijos grupės dalyvis, 2013 m. sausio 25 d. 
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Daugelis ESF produktų yra viešinami internete. Nepaisant to, palyginti didelė 
dalis (BPD) produktų buvo nežinomi potencialiems naudotojams. Produktai turi 
būti viešinami ne tik pasyviomis priemonėmis (pvz., internete), bet ir aktyviomis 
– tokiomis kaip tiesioginė komunikacija su tiksline grupe (pvz., susitikimai, el. 
laiškai) ar tikslinių grupių įtraukimas į projekto veiklas (pvz., konsultacijos). 
Projektų paraiškose būsimieji projektų vykdytojai turi numatyti komunikacijos su 
tiksline grupe priemones, o projekto rodikliai arba veiklos turi atspindėti 
pastangas siekiant kuo optimalesnio projekto produktų naudotojų skaičiaus. 
 
 

 

Šioje dalyje pagal anksčiau išdėstytas tris teorines prieigas (2.2 dalyje) 
analizuojamos kokybės ir panaudojimo užtikrinimo priemonės.  
 
 
3.2.1. Veiklos kontrolė  

 
Ar finansavimo sąlygų aprašai, patikros ir projektų įgyvendinimo ataskaitos 

 padėjo užtikrinti produktų kokybę ir panaudojimą? 

 
Veiklos kontrolė kaip produktų kokybės užtikrinimo priemonė grindžiama 
prielaida, kad didelės pastangos kuriant produktus užtikrina gerą produktų 
kokybę. Šias pastangas galima reguliuoti nustatant produkto kūrimo proceso 
taisykles ir reikalavimus produkto kūrėjui, taip pat nuolat kontroliuojant, kaip 
laikomasi šių taisyklių ir vykdomi reikalavimai. Tai produktų kūrimo proceso 
kontrolė. Taigi galima išskirti tokias priemones (jas galima apibendrintai vadinti 
taisyklėmis ir standartais): 

• finansavimo sąlygų aprašai ir Gairės pareiškėjams; 

• mokėjimų prašymai; 

• projekto patikros ar auditas; 

• projektų atranka. 
 

Finansavimo sąlygų aprašai ir Gairės pareiškėjams yra kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimo priemonė, nes šiuose dokumentuose yra numatyti reikalavimai 
projekto vykdytojams ir produktams – tai yra pagrindinė priemonė, kuria 
reguliuojamas projektų turinys. Remiantis 2007–2013 m. finansavimo aprašų 
analize, kiekvieno produktų potipio produktams buvo taikomos vidutiniškai 1–3 
kokybės kontrolės priemonės, tokios kaip reikalavimas (arba galimybė) 
produktus išbandyti (pvz., turėjo būti išbandomi gabių vaikų ugdymo metodikos 
ir studentų praktikų organizavimo modeliai), reikalavimas atlikti produktų 
ekspertinį vertinimą (pvz., turi būti atliekamas ekspertinis atnaujinamų studijų 
programų vertinimas) arba produktą papildomai viešinti (pvz., privaloma 
supažindinti plačiąją visuomenę, galimus kandidatus apie neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

Apibendrinimas 
ir siūlymai 

3.2. Produktų kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimas   

Lankstus 
požiūris į 
produkto 
kokybę 



  

 

 

52 
 
 
 
 
 

paskirtį ir tvarką arba lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo metodinės bei 
mokomosios medžiagos skelbimas „Emokyklos“ portale, pristatymai ne mažiau 
kaip 10 savivaldybių), reikalavimas produkto turinį suderinti su ŠMM (pvz., 
turėjo būti derinamas profesinio mokymo sistemos modelis ir modulinių 
profesinio mokymo programų rengimo planas). 
 
Remiantis finansavimo sąlygų aprašų veiklų aprašymų (2007–2013 m.) analize, 
galima teigti, kad produktams mažai buvo taikomi kokybės reikalavimai, tačiau 
buvo sudarytos geros galimybės įgyvendinti veiklas, kurios galėjo užtikrinti 
produktų kokybę. Remiantis 2007–2013 m. finansavimo aprašų analize, 
produktų išbandymas (bandomasis diegimas), produktų tyrimai (galimybių 
studijos) ir specialistų, dirbsiančių su naujais produktais, kvalifikacijos 
tobulinimas buvo dažniausiai į aprašus įtrauktos kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimo priemonės. Dar palyginti dažnai buvo taikomas reikalavimas atlikti 
išorinį produkto vertinimą, ekspertizę. Atsižvelgiant į 2007–2013 m. finansavimo 
sąlygų aprašuose numatytas produktų kūrimo taisykles, galima teigti, jog buvo 
sudarytos sąlygos lanksčiai pasirinkti produktų kokybės užtikrinimo priemones, 
pareiškėjams buvo numatyta palyginti mažai privalomų veiklų, kurios turėtų būti 
įgyvendinamos užtikrinant produkto kokybę ir panaudojimą.  
 

PAVYZDYS 
„Mokyklų susidomėjimas šia galimybe buvo didžiulis“

 58
. 

 
Produkto išbandymas kaip kokybės ir panaudojimo užtikrinimo priemonė 
 
Tęsiant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ ir vykdant jo antrąjį etapą 
„Alternatyvusis ugdymas“ vykdytojai vykdo trijų eksperimentinių alternatyviojo ugdymo 
modelių išbandymą šalies mokyklose. Informacija apie galimybę dalyvauti modelių diegime 
buvo išplatinta visoms šalies mokykloms ir savivaldybėms, taip pat skelbiama Švietimo 
portale, Švietimo aprūpinimo centro ir jo vykdomų projektų interneto svetainėse. Dėl 
galimybės 9 mokykloms praktiškai išbandyti 3 modelius varžėsi daugiau kaip 90 ugdymo 
įstaigų. Tokį mokyklų susidomėjimą lėmė ne tik noras išbandyti naujus mokymosi metodus, 
bet ir efektyvi viešinimo veikla. 

 

 
Remiantis VP projektų vykdytojų apklausa, dažniausiai taikytos kokybės 
užtikrinimo priemonės – konsultacijos su nepriklausomais ekspertais ar tiksline 
grupe, partnerystė įgyvendinant projektą, produkto ekspertinis vertinimas ar 
recenzavimas (14 lentelė). 
 

                                                           
 
 

58
 Simona Plienaitytė, projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001) vadovė, Švietimo 
aprūpinimo centras, 2012 m. liepos 23 d. 
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14 lent. Finansuotos kokybės užtikrinimo priemonės ir jų taikymas (N = 234) 

Kokybės užtikrinimo priemonės Dažnis Procentai 

Konsultacijos su tiksline grupe ar tikslinės grupės apklausa 172 73,5 

Konsultacijos su nepriklausomais ekspertais ar produkto 
srities žinovais 

171 73,1 

Partnerystė įgyvendinant projektą 142 60,7 

Produkto ekspertinis vertinimas ar recenzavimas 132 56,4 

Produkto išbandymas (bandomasis diegimas) 111 47,4 

Produkto kūrėjų kvalifikacijos tobulinimas 110 47,0 

Tyrimas (kurio objektas buvo produktas) 58 24,8 

Kita 5 2,1 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 

 
Toliau lentelėse yra apibendrinta kokybės kontrolės priemonių, numatytų 2007–
2013 m. finansavimo aprašuose ir 2004–2006 m. Gairėse pareiškėjams, statistika 
ir įvertinta kokybiniu kriterijumi (lentelių metodologija – 2.1.2 dalyje, visos 
kokybės kontrolės priemonės – 1 ir 2 prieduose).  
 

15 lent. ŠMM–ESF / BPD kokybės kontrolė pagal produktus  
 

Produkto potipis 
Kiekis (pagal 

projektų skaičių) 
Svarba (pagal 

veiklos prioritetą)
Stebėsena 

Kokybės  
kontrolė 

Švietimo programos Didelis Didelė Vidutinė Vidutinė 

Švietimo produktai Didelis Didelė Vidutinė Maža 

Valdymo ir kokybės priemonės Didelis Vidutinė Nėra Vidutinė 

Duomenų kaupimo sklaidos ir analizės 
priemonės 

Vidutinis Vidutinė Nėra Maža 

Šaltinis: Finansavimo sąlygų aprašų analizė, žr. 2 priedą. 
 

 
16 lent. ŠMM–ESF / VP kokybės kontrolė pagal produktus  

 

Produkto potipis 
Kiekis (pagal projektų 

skaičių) 

Svarba (pagal 
veiklos 

prioritetą) 
Kokybės kontrolė 

1. Studijų programos Didelis  Didelė  Gera 

2. Kitos mokymo programos –  –   – 

3. Švietimo modeliai Didelis Didelė Vidutinė 

4. Metodinė medžiaga (bendrojo ugdymo) Vidutinis Didelė  Vidutinė 

5. Specialiosios priemonės (specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų metodinės ir mokomosios 
priemonės) 

Mažas Didelė Vidutinė 

6. Profesinio mokymo medžiaga Vidutinis  Didelė  Vidutinė 

7. Neformaliojo ugdymo medžiaga Mažas Didelė Vidutinė 

8. Kvalifikacijos tobulinimo medžiaga Didelis Vidutinė Vidutinė 

9. Kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos Didelis Didelė Vidutinė 

10. Kitos valdymo priemonės (planavimo, 
stebėsenos, vertinimo, finansavimo modeliai) 

Mažas Didelė Vidutinė 

11. Kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijų 
pripažinimo metodikos 

Mažas Didelė Vidutinė 
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12. MTTP institucijų bendradarbiavimo produktai 
(tinklai, narystės, duomenų bazės, 
bendradarbiavimo galimybių studijos) 

Didelis 
Didelė–
vidutinė 

Vidutinė 

13. Praktikų organizavimo sistemos (Lietuvoje ir 
užsienyje) 

Vidutinis Didelė Vidutinė 

14. Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo produktai 
(bendradarbiavimo galimybių studijos, 
bendradarbiavimo memorandumai) 

Vidutinis Vidutinė Gera 

15. Duomenų bazės Mažas Didelė Vidutinė 

16. Mokslinių tyrimų produktai (moksliniai tyrimai, 
straipsniai) 

Vidutinis Didelė Vidutinė 

17. Mokslo populiarinimo produktai  Mažas Didelė Vidutinė 

18. Švietimo pagalbos produktai Mažas Didelė Vidutinė 

Šaltinis: Finansavimo sąlygų aprašų analizė, žr. 1 priedą. 
 
 

Iš lentelių matyti, kad švietimo produktai (švietimo modeliai, metodinė 
medžiaga, profesinio mokymo medžiaga, kvalifikacijos tobulinimo medžiaga ir 
kt.) buvo svarbi paramos sritis tiek BPD, tiek VP laikotarpiu, tačiau šių produktų 
kokybės reikalavimų buvo taikoma santykinai nedaug. Greičiausiai taip atsitiko 
dėl to, kad buvo remiami netradiciniai, inovatyvūs produktai, paramos 
dokumentuose (pvz., PFSA) jiems buvo sunku iš anksto numatyti konkrečius 
kokybės reikalavimus. Standartizuotų ir tradicinių produktų, tokių kaip formalios 
mokymo programos, kokybė buvo geriau kontroliuojama, nes šie produktai turi 
bendrai taikomus standartus (išorinio studijų programų vertinimo procedūras).  
 
Valstybės projektų planavimas taip pat yra viena iš kokybės kontrolės priemonių. 
Valstybės projektų planavimas – projektų atrankos būdas, kai paramos gavėjų 
sąrašas sudaromas vadovaujantis nacionaliniais strateginio planavimo 
dokumentais. Taikant valstybės projektų planavimo procedūrą, priemonės 
aprašyme įvardytas pareiškėjas, gavęs siūlymą teikti paraišką, vadovaudamasis 
ŠMM valstybės projektų sąrašu ir konsultuodamasis su ministerija ir 
įgyvendinančiąja institucija (ESFA), rengia projekto paraišką. Parengtą paraišką 
vertina ir dėl projekto išlaidų tinkamumo finansuoti sprendžia įgyvendinančioji 
institucija. Valstybės projektų planavimo būdu sumažinamas netikrumas dėl 
produkto kūrimo proceso, nes produktą paprastai kuria ekspertinė arba 
daugiausiai panašių produktų kūrimo patirties turinti institucija. Taip pat 
produktų kūrimo procesas yra nuolat kontroliuojamas ŠMM per projektų 
valdymo grupes arba nacionalinių strategijų (programų) valdymo komitetus, 
kuriuose dalyvauja svarbiausių projekto srities institucijų atstovai. Tai užtikrina, 
kad produktams bus skiriama daugiau dėmesio, todėl taip stiprinamos projektų 
vykdytojų paskatos didinti produktų kokybę. Planiniai projektai yra pranašesni 
už konkursinius kuriant ir diegiant sisteminius produktus, kuriuos siekiama 
panaudoti visoje švietimo ar mokslo sistemoje. Tačiau šie produktai nebūtinai 
atitinka poreikius ir gali būti mažiau panaudojami. 
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Projektų konkursas – pagal įgyvendinančiųjų institucijų paskelbtus kvietimus 
teikti paraiškas gautų projektų atranka, atliekama vadovaujantis ministerijos ar 
kitos valstybės institucijos parengtu projektų finansavimo sąlygų aprašu. Pagal 
vertinimo kriterijus, pateiktus PFSA, vertintojas vertina pareiškėjo ir projekto 
atitiktį nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams bei 
reikalavimams. Iš 60 bendrųjų vertinimo klausimų, taikomų vertinant projektų 
finansavimo paraiškas, tik 5 yra glaudžiai susiję su rezultatų (įskaitant produktus) 
vertinimu. Likusieji kriterijai susiję su projekto veiklų arba numatytų projektui 
skirti pastangų vertinimu (kaip būdinga klasikinės biurokratijos modeliui). Minėti 
5 kriterijai vertina, ar produktai atitinka privalomus rodiklius, ar produktus 
naudoti sudaromos lygios galimybės, ar produktai bus naudojami Lietuvoje, ar 
užtikrintas produktų panaudojimo tęstinumas ir ar produktai atitinka investicijų 
dydį (ekonomiškumo). Pažymėtina, kad kriterijai vertinami pagal atsakymus 
„Taip“ arba „Ne“. Taip neužtikrinama projektų konkurencija dėl kokybės, nes 
juos vertinant taikomas „yra arba nėra kokybės“ požiūris ir apskritai taikoma 
mažai rezultatų kokybės kriterijų59. Išimtimi galima laikyti tyrimų atranką, kurios 
kokybę užtikrino ekspertinės institucija (LMT, MITA). Konkursiniai projektai yra 
pranašesni už planinius tuo, kad jie geriau atitinka tikslinės grupės poreikius. 
 
Projektų kontrolės sistema sutelkiama į veiklų ir finansų kontrolę, o ne į 
produktų ir kitų rezultatų kokybės priežiūrą. Tiek BPD, tiek VP įgyvendinimo 
laikotarpiu buvo detaliai renkami finansiniai ir veiklų įgyvendinimo duomenys. 
Mokėjimo prašymuose (2007–2013 m.) projektų vykdytojai pateikia informacijos 
apie projekto įgyvendinimo eigą – faktinį veiklų vykdymo laikotarpį ir fizinius 
veiklos įgyvendinimo rodiklius. ESFA patikrų vietoje sistema taip pat skirta 
veiklos kontrolei – kadangi per patikras susitelkiama į finansavimo ir 
administravimo sutartyje įtvirtintų projekto veiklų nevykdymą, viešųjų pirkimų 
procedūrų pažeidimus, netinkamą darbo santykių įforminimą, netinkamą darbo 
užmokesčio deklaravimą, išlaidų tinkamumo reikalavimų neatitinkančių išlaidų 
deklaravimą60. Taigi projektų veikla yra gerai dokumentuojama (pvz., mokėjimo 
prašymuose, sutartyse, ataskaitose), stebima ir kontroliuojama. Tai rodo, kad 
egzistuoja netikrumas dėl projektų rezultatų ir produktų, nes veiklos sudarė 
pagrindinį stebimą ir kontroliuojamą projekto turinį.  
 

PAVYZDYS 
Veiklos kontrolė kaip mažinantis produktų kokybę veiksnys 
 
Komentaras iš projektų vykdytojų apklausos61: „Produkto kokybę padėtų užtikrinti mažiau 
biurokratijos ir daugiau laisvės keičiant projekto eigą (veiklų laiką, nes atsiranda nenumatytų 
techninių sunkumų, kurie pailgina vieną veiklą, bet sutrumpina kitą ir pan.) ir prekių sąrašą 
(paaiškėja, kad kai kurios prekės nebereikalingos, o reikia visai kitų, o norint kažką sąraše 
pakeisti susiduriama su ilgu biurokratiniu procesu).“  
 

                                                           
 
 

59
 Specialieji prioritetiniai atrankos kriterijai nebuvo vertinti. 

60
 Dokumentų sąvadas ESF projektų vykdytojams, patvirtintas Europos socialinio fondo agentūros 2012 m. kovo 21 d. 
įsakymu Nr. 2012-0042. 

61
 PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 
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Per apklausą 33 proc. VP respondentų nurodė, kad jiems pasireiškė nenumatyti 
veiksniai, turėję neigiamos įtakos produktų kokybei. Remiantis apklausos 
duomenimis, svarbiausi neigiami veiksniai buvo susiję su apribojimais dėl ESF 
paramos reikalavimų ir procedūrų bei projekto administravimo sunkumai 
(11 pav.). Tai reiškia, kad dabartinė administravimo ir veiklos kontrolės sistema 
maždaug 15 proc. apklaustųjų (arba beveik pusei tų respondentų, kuriems 
pasireiškė neigiami veiksniai) sunkino produktų kūrimą.  

 
11 pav. Veiksniai, mažinantys kuriamų VP produktų kokybę (respondentų, kuriems 

pasireiškė neigiami veiksniai, proc., N = 77) 

 

 
 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 

  
PAVYZDYS 

„Mes surizikavome... Lokalizavome ne dvi, o keturias priemones“
62

. 
 

Projekto veiklų kontrolė nepadeda užtikrinti produktų kokybės. Įgyvendinant projektą 
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir 
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ lokalizuotos 
kompiuterinės mokymo priemonės, skirtos pradiniam ir specialiajam ugdymui. Projekto 
vykdytojai kaip riziką vertino tai, kad jie lokalizavo daugiau priemonių negu planuota 
projekto veikose, nors tai rodo geresnius projekto rezultatus ir geresnę produktų kokybę. 

 

 
Šioje dalyje analizuotų klasikinės biurokratijos kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimo priemonių, t. y. projektų veiklos kontrolės bei produktams taikomų 
taisyklių ir standartų, apibendrinimas pateikiamas stiprybių, silpnybių, galimybių 
ir grėsmių lentelėje toliau. 
 
 
 
 

                                                           
 
 

62
Ramutė Skripkienė, projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir 
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004) vadovė, 
Ugdymo plėtotės centras, 2012 m. rugsėjo 5 d.   
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Stiprybės: taisyklės ir standartai yra gerai 
įgyvendinami, nes susieti su sankcijų ir 
kontrolės sistema; taisykles ir standartus labai 
tinka taikyti standartiniams, nesudėtingiems 
produktams. 
 

Silpnybės: sunku centriniu lygmeniu iš anksto 
numatyti optimalius reikalavimus produktų 
kokybei; sunku taisyklėmis kontroliuoti 
kompleksiškus ir inovatyvius produktus; didelė 
administracinė našta taikyti kokybės standartus 
ir juos kontroliuoti. 
 

Galimybės: padaryti privalomomis produktų 
validacijos procedūras, kai išoriniai vertintojai 
(ekspertai, ŠMM atstovai ar tikslinė grupė) 
teikia išvadas dėl produkto kokybės ir 
tinkamumo naudoti; taikyti daugiau standartų 
nesudėtingiems arba tradiciniams 
produktams. 

Grėsmės: validacijos procedūra gali būti formali; 
gali nebūti specialistų, kurie galėtų vertinti 
produktus atliekant validaciją, griežtų standartų 
taikymas gali sumažinti paramos paklausą, 
didinti administracinį krūvį. 

 
 

Remiantis finansavimo sąlygų aprašų analize, galima teigti, jog produktams 
mažai buvo taikomi kokybės reikalavimai, tačiau buvo sudarytos geros sąlygos 
įgyvendinti veiklas, kurios galėjo užtikrinti produktų kokybę. Konsultacijos su 
tiksline grupe ar ekspertais, produkto ekspertinis vertinimas ar recenzavimas, 
produkto išbandymas (bandomasis diegimas) ir produkto kūrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas buvo dažniausiai finansuojamos kokybės užtikrinimo priemonės. 
Tačiau vykdytojai nebuvo skatinami didinti produktų kokybę ir panaudojimą – 
daugeliui produktų nebuvo taikoma kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti 
nuoseklią produktų kokybės ir panaudojimo priežiūrą. Vykdant projektų atranką, 
per patikras vietoje, finansavimo prašymuose ir projektų įgyvendinimo 
ataskaitose daugiausia dėmesio buvo skiriama projektų veikloms, o ne produktų 
kokybei ir panaudojimui. Taigi geras kokybės užtikrinimo galimybes galėjo 
išnaudoti tik tie projektų vykdytojai, kurie patys turėjo aiškius produktų kokybės 
standartus ir motyvaciją sukurti kokybiškus ir plačiai naudojamus produktus. 
Kadangi nustatyta, jog mokomajai ir metodinei medžiagai buvo taikoma ypač 
mažai kontrolės, galima šiai produktų grupei sukurti standartus arba taikyti 
validacijos procedūrą. Tačiau daugeliu požiūrių yra veiksmingesnė rezultatų arba 
produktų panaudojimo kontrolė, aprašyta tolesnėse dalyse.  

 
 

Apibendrinimas 
ir siūlymai 
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3.2.2. Rezultatų valdymas  
 

Ar projektų produktų ir rezultatų stebėsena padėjo užtikrinti  
produktų kokybę ir panaudojimą? 

 

Rezultatų valdymas pagrįstas tuo, kad suteikiama didelė autonomija projektų 
vykdytojams paskirstyti išteklius projekto viduje, laisvai pasirinkti veiklos 
priemones, tačiau vykdytojai yra labai varžomi veiklos rezultatų. Tokiu būdu, 
priešingai negu veiklos kontrolės atveju, procedūrų kontrolė yra gerokai 
mažesnė už rezultatų. Remiantis rezultatų valdymo perspektyva, galima išskirti 
šias produktų kokybės ir panaudojimo užtikrinimo priemones:  

• produktų ir rezultatų stebėsena projektų lygmeniu; 

• projektų vertinimas, remiantis produkto ir rezultato rodiklių pasiekimu 
(arba rodiklių analizė).  

 
Produktų ir rezultatų stebėsena projektų lygmeniu buvo taikoma, tačiau labai 
ribotu mastu. Iš ŠMM–ESF / VP 18 produktų potipių tik 3 buvo visiškai stebimi 
rodikliais, dar 4 produktų potipiai buvo stebimi iš dalies (rodikliai numatyti daliai 
potipio produktų) (žr. 17 lentelę). Iš ŠMM–ESF / BPD 7 produktų potipių tik 
vienas buvo stebimas rodikliais. Produktų tobulinimui reikalingą informaciją 
dažnai pakeičia vertinimai su ad hoc stebėsena, kai duomenys renkami atliekant 
vertinimą. 

 
17 lent. ŠMM–ESF / VP produktų potipiai ir jų įvertinimas pagal kiekį, svarbą ir 

stebėseną 
Lentelės sąvokos, numeracija ir metodologija pateikiama p. 30.  
 

Produkto potipis 
Kiekis (pagal projektų 

skaičių) 

Svarba (pagal 
veiklos 

prioritetą) 
Stebėsena 

1. Studijų programos Didelis Didelė Gera 

2. Kitos švietimo programos – – – 

3. Švietimo modeliai Didelis Didelė Nėra 

4. Metodinė medžiaga (bendrojo ugdymo) Vidutinis Didelė Nėra 

5. Specialiosios priemonės (specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų metodinės ir mokomosios 
priemonės) 

Mažas Didelė Vidutinė 

6. Profesinio mokymo medžiaga Vidutinis Didelė Nėra 

7. Neformaliojo ugdymo medžiaga Mažas Didelė Nėra 

8. Kvalifikacijos tobulinimo medžiaga Didelis Vidutinė Vidutinė 

9. Kokybės vadybos sistemos ir veiklos 
strategijos 

Didelis Didelė Gera–vidutinė 

10. Kitos valdymo priemonės  Mažas Didelė Vidutinė 

11. Kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijų 
pripažinimo metodikos 

Mažas Didelė Gera 

12. MTTP institucijų bendradarbiavimo 
produktai (tinklai, narystės, duomenų bazės, 
bendradarbiavimo galimybių studijos) 

Didelis 
Didelė–
vidutinė 

Nėra 

13. Praktikų organizavimo sistemos (Lietuvoje 
ir užsienyje) 

Vidutinis Didelė Nėra 

14. Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo 
produktai (bendradarbiavimo galimybių 

Vidutinis Vidutinė Nėra 

Nepakankama 
produktų 
stebėsena  
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studijos, bendradarbiavimo memorandumai) 

15. Duomenų bazės Mažas Didelė Vidutinė 

16. Mokslinių tyrimų produktai  Vidutinis Didelė Gera 

17. Mokslo populiarinimo produktai Mažas Didelė Vidutinė–nėra 

18. Švietimo pagalbos produktai Mažas Didelė Nėra 

Šaltinis: Finansavimo sąlygų aprašų analizė, žr. 1 priedą. 

 
Taigi buvo taikoma mažai produkto rodiklių (ypač BPD įgyvendinimo laikotarpiu), 
jie neatspindi svarbiausių paramos įgyvendinimo metu sukurtų produktų. Galbūt 
dėl to, kad buvo norėta išvengti rodiklių perkrovos ir administracinės naštos, nes 
ES struktūrinės paramos rodikliai iki šiol nebuvo sistemiškai naudojami 
finansavimo ar politiniams sprendimams priimti. Taip pat ne visi esami rodikliai 
buvo pakankamai išnaudojami (žr. pavyzdį toliau). Kadangi naujuoju 
programiniu laikotarpiu ESF veikloms turės būti taikomi visi bendrieji rodikliai 
netgi tada, kai planuojama jų reikšmė lygi nuliui, rekomenduojama, kad tokio 
požiūrio būtų laikomasi taikant ir specifinius rodiklius. T. y. visuose ESF 
projektuose turėtų būti matuojami visi rodikliai, kuriems turi kiekybinį poveikį. 
Taip būtų išvengta nepakankamo esamų rodiklių panaudojimo. 

 
PAVYZDYS 

Nepakankamai taikomi esami rodikliai 
 

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonės stebėsenai 
suformuluotas rodiklis „Parengtos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos“. Šį rodiklį 
taikė tik du projektai, nepaisant to, kad kvalifikacijos tobulinimo programos buvo kuriamos 
įgyvendinant ir kitas priemones. Taigi šis rodiklis taikytas tik vienoje priemonėje. 

 

 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad remiantis rezultatų valdymo modeliu ir apskritai 
stebėsenos teorija (plačiau žr. 1.2 ir 2.1.1 dalyse), atskirai produktų ir paslaugų 
panaudojimas neturėtų būti vertinamas. Produktų ir paslaugų panaudojimą 
atskleidžia rezultatų rodikliai. Įgyvendinant ŠMM–ESF / BPD projektus rezultatų 
rodikliai taip pat buvo itin siaurai taikomi. Taigi produktų panaudojimas nebuvo 
stebimas rodikliais priemonių ir programos lygmeniu. Nepaisant to, 63 proc. 
respondentų teigia, kad jie stebėjo produkto panaudojimą BPD projekto metu, o 
iš jų 40 proc., teigia, kad stebėsena buvo vykdoma ir po BPD projekto pabaigos, 
nors ir jokie formalūs naudojimo rodikliai nebuvo numatyti „iš viršaus“. Taigi 
produkto panaudojimo informaciją rinko dauguma BPD projektų, tačiau ji yra 
nesusisteminta priemonių arba programos lygmeniu, nes buvo renkama 
nekoordinuotai projektų vykdytojų iniciatyva (18 lentelė, pavyzdys toliau). VP 
produktų stebėsenai yra numatyta daugiau stebėsenos rodiklių, tačiau, 
remiantis apklausos rezultatais, VP produktų panaudojimo stebėsena projektų 
lygmeniu išlieka BPD lygio (18 lentelė). 

 

Nepakankamai 
išnaudoti esami 
rodikliai 

Apie produktų 
panaudojimą 
informacijos 
yra, tačiau ji 
nesisteminama 
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PAVYZDYS 
Studijų programos naudojimo informacijos pavyzdys

63
 

 
Norinčiųjų studijuoti programoje skaičius, programą baigusiųjų skaičius. 
Studentų skaičius kiekvienoje atnaujintoje studijų programoje penkerius metus po projekto 
pabaigos. 
Studentų akademiniai pasiekimai. 
Absolventų įsidarbinimas. 
 
Profesinio mokymo medžiagos naudojimo informacijos pavyzdys

64
 

 
Tikslinės grupės pasitenkinimas (mokinių nuomonės apie mokomosios medžiagos naudingumą 
apklausa). Įgytos žinios (mokinių, dalyvavusių mokymuose, žinių patikrinimo testas).  

 
Mokyklos nelankančių ir nesimokančių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos metodikos 
naudojimo tikslo pavyzdys

65
 

 
Pamokų lankomumo ir pažangumo rodiklių didėjimas.  

 

 
18 lent. Produktų panaudojimo stebėsena (NBPD = 75, NVP = 234). 

Ar vykdote / vykdysite pagrindinio 
projekto produkto naudojimo stebėseną, 

t. y. taikote / taikysite nors vieną 
kiekybiškai išmatuojamą rodiklį, kuris 

atskleidžia produkto naudojimo mastą, 
dažnį arba naudojimo rezultatus? 

BPB 
 

VP 
 

Dažnis Procentai Dažnis Procentai 

Taip, tik projekto metu66 14  22,7 
126 53,8 

Taip, projekto metu ir po projekto pabaigos 30 40,0 

Ne 21 28,0 45 19,2 

Sunku pasakyti / neatsakė 7 9,3 63 26,9 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–
rugsėjo 5 d. ir ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 

 
Remiantis BPD ir VP projektų vykdytojų apklausos duomenimis, dauguma 
projektų vykdytojų, vykdžiusių produktų panaudojimo stebėseną, buvo 
neformaliai suplanavę ir kiekybinius produktų panaudojimo tikslus, nepaisant to, 
kad tokie tikslai BPD laikotarpiu nebuvo keliami, o VP laikotarpiu keliami tik kai 
kuriems produktams. Apklausa rodo, kad 51 proc. BPD projektų vykdytojų ir 40 
proc. VP projektų vykdytojų tikslingai naudojo sukurtus produktus, siekdami tam 
tikro rezultato (žr. pavyzdį toliau).  
 

                                                           
 
 

63
 PPMI Group, 2004–2006 m. ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–rugsėjo 5 d. 

64
 PPMI Group, 2004–2006 m. ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–rugsėjo 5 d. 

65
 Ten pat. 

66
 Dauguma ŠMM–ESF / VP projektų nėra pasibaigę, todėl VP apklausos respondentams pateiktas vienas atsakymo 
variantas. 

Nebuvo keliami 
produktų 
panaudojimo 
tikslai 
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PAVYZDYS 
Integruotos veiklos strategijos tikslai: 
– padidėjęs valdymo sistemos efektyvumas ir lankstumas (K1); 
– sustiprėjusi bendruomenė (K2); 
– veiklos tarptautiškumo didėjimas (K3); 
– infrastruktūros plėtra (K4); 
– padidėjusi veiklos kokybė (K5). 
 
Kiekvieną siekiamą kriterijų sudaro rodikliai. Pavyzdžiui, bendruomenės stiprumo (K2) kriterijų 
sudaro tokie rodikliai: 
1) rodiklis, įvertinantis VGTU bendruomenės tapatybės sukūrimo lygį; 
2) rodiklis, įvertinantis efektyvios personalo motyvavimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo lygį, 
3) rodiklis, įvertinantis studentų įtraukimo į VGTU veiklą lygį. 

 
Įgyvendinant ŠMM–ESF / VP projektus nuolat vykdoma detali projekto dalyvių 
stebėsena. Šis produkto rodiklis, pagal kurį matuojamas išmokytų asmenų 
skaičius, gerai atskleidžia asmenims skirtų produktų, t. y. švietimo programų ir 
mokomosios medžiagos ar priemonių panaudojimą. Tačiau šis rodiklis padėjo 
išmatuoti tik ilgalaikius mokymų dalyvius, o trumpalaikės konsultacijos nebuvo 
skaičiuojamos. Taigi ateityje, siekiant geriau nustatyti naudojimą, galima 
mokymų dalyvių rodiklį išplėsti: besimokančius, konsultuojamus, vykstančius į 
stažuotes, atliekančius praktiką ir pan. Jei produktai yra skirti institucijoms 
(toliau – instituciniai), kokių VP laikotarpiu buvo santykinai daug, projekto 
dalyvių skaičius neparodo produkto panaudojimo. 

 
Yra dvi institucinių produktų stebėsenos rodiklių alternatyvos. Pirma, skaičiuoti 
„sistemas ir struktūras“ – tai ESF finansuoti produktai, kurie nėra skirti 
galutiniams naudos gavėjams, tačiau skirti organizacijoms, tinklams ir 
partnerystei stiprinti, taip pat taisyklės ir standartai, kurie atlieka esminį 
vaidmenį įgyvendinant švietimo ir mokslo politiką67. Antra, skaičiuoti „švietimo ir 
mokslo organizacijas“, kurios buvo paremtos ESF, ir „partnerystes ir tinklus“, 
kurie buvo paremti ESF68. Kitaip tariant, galima skaičiuoti organizacijas, kurios 
yra ESF finansuotų produktų naudotojos, o kai parama skirta bendradarbiavimui 
ir tinklaveikai skatinti, skaičiuoti paremtų tinklų ar bendradarbiavimo struktūrų 
skaičių.  
 
Dėl pirmos ir antros alternatyvų Europos Komisijos lygmeniu vyksta diskusija. Šie 
rodikliai kritikuotini dėl pernelyg supaprastinto požiūrio į institucinius 
produktus, tačiau dėl šių produktų įvairovės ir sudėtingo jų rezultatų matavimo 
siūloma taikyti būtent naudojančių / įsidiegusių institucijų rodiklį. Tikėtina, kad 
viena iš jų arba patobulinta kuri nors alternatyva bus tikrai taikoma naujuoju 

                                                           
 
 

67
 IDEC, „Evaluation of the ESF contribution to employment, inclusion and education & training policies through the 
support to systems and structures“, 2006. 

68
 EPEC, „Developing logics of intervention and related common indicators for the next ESF Operational Programmes“, 
2011, 
<ec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D7210%26langId%3Den&ei=HyBgULetG4fM0QWvsIDoAg&usg=AFQj
CNHneguSk4-yb4PcDCll2_FS10t7Qg>. 
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programiniu laikotarpiu, nes parama institucijoms išliks svarbi paramos sritis 
(pvz., žr. diskusiją69).  
 
Anksčiau paminėti „išmokytų asmenų“ ir „organizacijų, naudojančių ESF 
produktą“ rodiklių absoliutūs skaičiai be interpretacijos mažai tepasako apie 
produktų panaudojimą. Interpretacijai pagrindą galima sukurti dviem būdais. 
Pirma, šie rodikliai gali būti interpretuojami palyginant panašių projektų to 
paties pavadinimo rodiklių pasiekimo duomenis. Antra, interpretuoti palyginant 
su vadinamąja rodiklio baze70 – potencialių produkto naudotojų skaičiumi 
(asmenų, kuriems yra aktualūs mokymai, mokomoji medžiaga ar kiti produktai, 
arba organizacijų, kurioms gali būti taikomi valdymo, kokybės užtikrinimo ar kiti 
instituciniai produktai). Rodiklio bazė atskleidžia, koks yra projekto rezultatų 
mastas arba apimtis objektyviame kontekste, be to, didina projektų vykdytojų 
orientaciją į tikslinę grupę, nes rodiklių bazę turėtų nusistatyti projektų atstovai. 

 
Šioje dalyje analizuotų rezultatų valdymo modelio kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimo priemonių apibendrinimas pateikiamas stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių lentelėje toliau. 

 
Stiprybės: geresnis projektų planuojamų ir 
pasiektų rezultatų įvertinimas; geresnė 
projektų vykdytojų motyvacija; didesnė 
orientacija į rezultatus; geresnis projektų ir 
apskritai ESF programų viešinimas. 
 

Silpnybės: rodikliai gali netiksliai atspindėti 
paramos tikslus ir uždavinius; sunku 
suformuluoti gerus rodiklius. 

Galimybės: veda rezultatais pagrįsto 
finansavimo link; papildomų produkto ir 
rezultato rodiklių taikymas bei jų vertinimas; 
rodiklių bazės taikymas padeda užtikrinti 
produktų kokybę ir panaudojimą. 

Grėsmės: sukčiavimas skaičiuojant rodiklius; 
neteisingų paskatų sukūrimas su tikslų 
neatspindinčiais rodikliais; rodiklių 
nepanaudojimas, neįvertinimas. 

 
ES struktūrinių fondų sistema buvo ir yra nepajėgi nustatyti projektų rezultatus, 
įvertinti jų kokybę ir panaudojimą. Taip pat produktų ir rezultatų rodikliai buvo 
nepakankamai išnaudoti nustatant produktus ir jų panaudojimą, motyvuojant 
didinti produktų kokybę ir panaudojimą. Produktų naudos gavėjai turi būti 
planuojami ir skaičiuojami. Naujuoju programiniu laikotarpiu ESF bendrieji 
rodikliai (angl. common indicators) sudarys sąlygas stebėti ESF produktų 
naudotojus. Kadangi ESF bendrieji rodikliai bus privalomi, todėl būtina gerai 
pasirengti jų įgyvendinimui – detaliai išaiškinti, ypač tuos, kurie bus perkeliami į 
projektų lygmenį, ir taikyti metodologiškai nuosekliai. Projektų vykdytojams 
svarbu perteikti, kad jų produktų sklaida didesnėje tikslinėje grupėje yra 
privalumas. Bendrieji ESF rodikliai numato nepakankamą organizacijoms skirtų 
produktų panaudojimo stebėseną, todėl jei ateinančiuoju programiniu 

                                                           
 
 

69
 Ten pat. 

70
 Produkto baze dažnai būna ir istoriniai duomenys, tačiau dėl panaudojimo klausimo svarbos siūlomi potencialių 
produkto naudotojų duomenys. 
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laikotarpiu bus investuojama į organizacinius produktus (kitaip – sistemas ir 
struktūras), rekomenduojama papildomai stebėti organizacijų, naudojančių ESF 
produktus, skaičių. Taip bus motyvuojama didesnė šių produktų sklaida tarp 
organizacijų, kai tai aktualu. 
 

  

3.2.3. Partnerystė ir bendradarbiavimas  
 

Ar bendradarbiavimas ir konsultavimasis su partneriais bei tikslinėmis grupėmis 
padėjo užtikrinti produktų kokybę ir panaudojimą? 

 
Partnerystė ir bendradarbiavimas įgyvendinant projektus yra produktų kokybės 
ir panaudojimo užtikrinimo priemonė, nes tai pagerina informacijos apie 
produktus sklaidą tarp potencialių naudotojų ir didina produkto tikslinės grupės 
poreikių atitikimą. Taigi galima išskirti šias produktų kokybės ir panaudojimo 
užtikrinimo priemones: 

• partnerystė su kitomis organizacijomis įgyvendinant projektus; 

• konsultavimasis su tikslinėmis grupėmis ir ekspertais. 
 
Partnerystė visada buvo svarbus Struktūrinių fondų, ypač ESF, įgyvendinimo 
principas. Reglamento 1083/2006 nuostatos „pakankamas konsultavimas“ (5 
skyrius) ir „artimas bendradarbiavimas“ (11 skyrius) yra skirtingai 
interpretuojamos ir dažniausiai susiaurinamos. Pavyzdžiui, partneriai tėra 
informuojami apie vykdomas veiklas ir neturi patariamojo balso arba 
partnerystė tėra funkcinis veiklų pasidalijimas. Remiantis ESF naujovėmis71, bus 
dar labiau skatinamas socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimas, 
ypač nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas įgyvendinant ESF projektus. 
 
2007–2013 m. į ESF projektus partneriai galėjo būti įtraukiami, jei partneriai 
„atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Projektų finansavimo sąlygų 
apraše“ ir jei partneriai turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta 
veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir / arba vykdyti, ir / arba plėtoti skirtas 
projektas“72. Taip pat, jei „partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę 
projekte (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto veiklas, 
naudosis rezultatais ir pan.)“73. Galima teigti, jog partnerystei yra keliami aukšti 
reikalavimai. Lankstesnių reikalavimų partneriams taikymas palengvintų 
bendradarbiavimą projekto įgyvendinimo metu su organizacijomis, kurioms 
būdingi struktūriniai trūkumai, nepakanka finansų ar personalo, tačiau jos turi 
žinių apie sprendžiamas švietimo ir mokslo problemas arba galimybę daryti 
poveikį tikslinei grupei. 
 

                                                           
 
 

71
 European Commission, ESF 2014–2020, What are the proposed changes for the ESF?, 2012, 
<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>. 

72
 Ten pat. 

73
 Pavyzdinis finansavimo sąlygų aprašas. 
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Partnerystė įgyvendinant ESF finansuotus projektus iki šiol nebuvo labai 
populiari, nes tik apie pusė projektų buvo įgyvendinami su partneriais. ŠMM–
ESF / BPD projektai partnerystės būdu pritraukė 570 organizacijų74, BPD 
projektai, įgyvendinami su partneriais, turėjo vidutiniškai po 4 partnerius, lygiai 
50 proc. projektų buvo įgyvendinami su partneriais. ŠMM–ESF / VP projektai 
partnerystės būdu pritraukė 1849 organizacijas75, vidutiniškai VP projektai, 
įgyvendinami su partneriais, turėjo po 7 partnerius, apie 53 proc. projektų buvo 
įgyvendinami su partneriais.  

 
Produktų kokybę buvo siekiama užtikrinti ir per neformalią partnerystę – 
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir tiksline grupe per viešus 
aptarimus. 52 proc. respondentų teigia, kad įgyvendinant projektus buvo 
organizuotas mažiausiai vienas specialus renginys, skirtas aptarti produkto 
turiniui arba funkcionalumui su ekspertais ar tiksline grupe. 27 proc. teigia, kad 
buvo organizuota bent viena tikslinės grupės apklausa, susijusi su produkto 
vertinimu (daugiausia mokymų dalyvių apklausos). Penktadalis BPD 
respondentų teigia, kad jie nei oficialiai konsultavosi, nei rengė tikslinės grupės 
apklausas, siekdami įvertinti produkto turinį ar funkcionalumus, o 3/4 VP 
produktų buvo kuriami konsultuojantis su tiksline grupe ar / ir nepriklausomais 
ekspertais. Atsižvelgiant į ESF įgyvendinimo principus, siektina, kad visi 
produktai 100 proc. būtų kuriami bendradarbiavimo ir konsultacijų pagrindu. 
 

19 lent. Konsultacijos su tiksline grupe arba ekspertais (N = 75) 
Ar dėl pagrindinio projekto produkto turinio arba 
funkcionalumo buvo konsultuojamasi su tikslinės 

grupės atstovais ar ekspertais? 
Dažnis Procentai 

Taip, organizuotas bent vienas specialus renginys. 39 52,0 

Taip, atlikta bent viena speciali apklausa. 20 26,7 

Taip, konsultuotasi neformaliai. 39 52,0 

Ne, nesikonsultuota. 5 6,7 

Sunku pasakyti. 1 1,3 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–
rugsėjo 5 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 

74
 Suskaičiuotas bendras partnerių skaičius, į kurį įeina ir neunikalios organizacijos, t. y. tos, kurios kaip partneriai dalyvauja 
keliuose projektuose, skaičiuotos kelis kartus. 

75
 Tas pats. 
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PAVYZDYS 
Konsultacijų efektyvumas 
 
„Išgirsti daug nuomonių, pamatai daug požiūrių [...]. Vienareikšmiškai pasiteisino“

76
. 

 
Įgyvendinant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ rengti teoriniai 
dokumentai (kvalifikacijos tobulinimo programos, modeliai ir kt.) buvo aptariami su 
projekto tikslinėmis grupėmis. Aptarimuose dalyvavo mokyklų, savivaldybių, pedagoginių-
psichologinių tarnybų, nepilnamečių inspekcijos, policijos, vaikų teisių apsaugos tarnybos ir 
kitų ugdymu suinteresuotų institucijų atstovai. Inicijuojant viešąsias konsultacijas buvo 
siekiama aptarti rengtus teorinius dokumentus: jie pildyti praktikų pastabomis, įžvalgomis 
ir patarimais. Siekta, kad dokumentai nebūtų atitrūkę nuo mokyklos realybės, ugdymo 
proceso. Šie aptarimai pasiteisino ir kaip efektyvi projekto produktų viešinimo priemonė. 

 

 
Per BPD projektų vykdytojų apklausą buvo siekiama nustatyti, ar kuriant ESF 
produktus buvo taikomas išorinio / nepriklausomo produktų vertinimo principas. 
Į apklausą įtrauktas klausimas apie vadinamąją produkto validaciją, t. y. ar 
projekto išoriniai dalyviai pateikė produkto kokybės vertinimą. Remiantis 
atsakymais galima teigti, jog dažniausiai produktus vertino projektų valdymo 
grupės (43 proc.), ekspertai ar išorės konsultantai įvertino 36 proc. produktų, 
tikslinės grupės per apklausas buvo įvertinti 25 proc. produktų (daugiausia tai 
mokymų dalyvių apklausos). Atsakiusieji „kita“ (žr. lentelę toliau) dažniausiai 
nurodė vidinius projekto vykdytojo organizacijos dalyvius kaip produkto 
vertintojus. Taigi galima teigti, jog dalis (nuo šeštadalio iki penktadalio) produktų 
buvo išoriškai nevertinti. 
 

20 lent. Produkto išorinis kokybės užtikrinimas (N = 75) 

 
Kas atliko pagrindinio projekto produkto išorinį 

kokybės vertinimą, t. y. pateikė oficialias išvadas dėl 
produkto kokybės ir tinkamumo naudoti? 

Dažnis Procentai 

Projekto valdymo grupė 32 42,7 

Išorės konsultantai ar ekspertai 27 36 

Tikslinės grupės atstovai (šiuo atveju vertinimu 
laikytina apklausa) 

19 25,3 

ESFA darbuotojai 14 18,7 

Švietimo ar mokslo ekspertinė institucija  13 17,3 

Niekas nepateikė oficialių išvadų 10 13,3 

Kita 9 12 

Šaltinis: PPMI Group, ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–
rugsėjo 5 d. 

 
 

                                                           
 
 

76
 Simona Plienaitytė, projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001) vadovė, Švietimo 
aprūpinimo centras, 2012 m. liepos 23 d. 
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  PAVYZDYS 
Ekspertų vertinimo efektyvumas 
 
„Vienas mato vieną pusę, kitas mato kitą pusę. Tai labai geras pasitikrinimas“

 77
. 

 
Įgyvendinant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ buvo rengiami 
eksperimentiniai alternatyviojo ugdymo modeliai. Jų kokybę užtikrino kiekviename modelių 
rengimo etape organizuotas ekspertinis vertinimas, atliktas ekspertų grupės. Šios grupės 
atstovavo skirtingoms institucijoms: tiek akademinėms, tiek toms, kurios susijusios su 
praktiniu modelių diegimu. Toks kokybės užtikrinimo būdas leido įvertinti modelių 
tinkamumą tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. 

 

 

21 lent. Priemonių efektyvumas (N = 234) 

Efektyvumo balų skaičiavimas: labai efektyvi – 4 balai, vidutiniškai efektyvi – 3 balai, mažai efektyvi – 2 
balai, neefektyvi – 1 balas. Lentelėje pateikiamas vidurkis. Efektyvumas – tai kaštų ir teigiamo poveikio 
produktų kokybei santykis. 

Kokybės užtikrinimo priemonės 
Efektyvumo 

balai 

Netaikyta / sunku 
pasakyti 

Dažnis 
Procen-

tai 

Produkto kūrėjų kvalifikacijos tobulinimas 3,62 124 53,0 % 

Produkto išbandymas (bandomasis diegimas) 3,59 123 52,6 % 

Konsultacijos su nepriklausomais ekspertais ar 
produkto srities žinovais 

3,57 63 26,9 % 

Diskusijos projekto valdymo grupėje 3,51 59 25,2 % 

Produkto ekspertinis vertinimas ar 
recenzavimas 

3,44 102 43,6 % 

Konsultacijos su tiksline grupe ar tikslinės 
grupės apklausa 

3,44 62 26,5 % 

Partnerystė įgyvendinant projektą 3,41 135 57,7 % 

Tyrimas (kurio objektas yra produktas) 3,40 176 75,2 % 

PPMI Group, ŠMM–ESF / VP projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. spalio 8–16 d. 
 

Siekiant geriau įvertinti bendradarbiavo ir konsultavimosi priemonių 
efektyvumą, į VP projektų vykdytojų apklausą įtrauktas klausimas apie tai. Šios 
priemonės palygintos kitų priemonių kontekste (21 lentelė). Konsultacijos su 
nepriklausomais ekspertais ar produkto srities žinovais buvo įvertintos kaip labai 
efektyvios. Konsultacijos su tiksline grupe įvertintos kaip mažiau naudingos, jos 
buvo taikomos palyginti retai. Tai rodo, kad projektų vykdytojai per mažai 
išnaudojo bendradarbiavimą su tikslinėmis grupėmis. Galima daryti prielaidą, 
kad projektų vykdytojai prastai jas vertino, nes buvo mažai orientuoti į tikslines 
grupes, tikslinių grupių poreikiai nebuvo svarbi informacija arba neturėjo 
tinkamų priemonių konsultacijoms su tiksline grupe vykdyti. Būtina ieškoti 
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 Simona Plienaitytė, projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001) vadovė, Švietimo 
aprūpinimo centras, 2012 m. liepos 23 d. 
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priemonių, kaip skatinti šį procesą, nes tai yra viena svarbiausių produktų 
kokybės užtikrinimo priemonių78. Skatinti bendradarbiavimą galima toliau 
išvardijamais etapais. Pirma, paramą planuojanti tarpinė institucija turi pasirinkti 
tikslines grupes, kurioms sieks daryti poveikį (dažniausiai jos apibrėžiamos 
veiksmų programose). Antra, paramos dokumentuose (pvz., PFSA) prioritetizuoti 
tikslinę grupę, t. y. tiksliai apibrėžti, kuri tikslinės grupės dalis sulauks paramos 
(dažniausiai tai apibrėžiama PFSA). Trečia, komunikuoti su tiksline grupe – taikyti 
specifines komunikacijos priemones, labiausiai prieinamas tikslinei grupei. 
Ketvirta, stebėti tikslinę grupę keliant kiekybinius tikslus ir skaičiuojant faktinius 
rodiklius79.  

 
Produkto išbandymas taip pat vertintinas kaip labai efektyvus – tai dar viena iš 
bendradarbiavimo su tiksline grupe formų. Tačiau jos trūkumas 
bendradarbiavimo kontekste yra tas, kad tikslinė grupė įtraukiama jau 
paskutinėje produkto kūrimo stadijoje ir neturi galimybės daryti įtakos planuoja 
produktą. 
 
Taigi naudojimą galima didinti nustatant potencialių naudotojų sąrašą ir su jais 
tikslingai komunikuojant. Projektų lygmeniu panaudojimo didinimas nebuvo 
tikslas, projektų vykdytojai dažniausiai neturėjo nustatytų produktų 
panaudojimo siekių. Produktų panaudojimą matuojantys rezultatų rodikliai buvo 
taikomi tik vadinamuosiuose mokymų projektuose (išmokytų asmenų skaičiaus 
rodiklis). Nepaisant to, didelė dalis projektų vykdytojų turėjo vidines paskatas 
didinti jų sukurtų produktų sklaidą ir panaudojimą (žr. pavyzdį toliau).  

 
PAVYZDYS 

Produkto sklaidos didinimas 
 
„Mokomąją medžiagą išplatinome daugeliui institucijų, tačiau oficialiai galėjome išplatinti tik 
keturiems savo partneriams“80. 
 

 
Šioje dalyje analizuotų dalyvaujamojo administravimo modelio kokybės ir 
panaudojimo užtikrinimo priemonių apibendrinimas pateikiamas stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje toliau. 
 
Stiprybės: skaidrumas, demokratiškumas, 
produktų kokybė, atitinkanti tikslinės grupės 
poreikius; didesnis naudotojų skaičius; 
gebėjimas kurti kompleksiškus, inovatyvius 
produktus. 
 

Silpnybės: administracinė našta organizuojant 
bendradarbiavimą; sunku objektyviai atrinkti 
partnerius ar tikslinės grupės atstovus 
bendradarbiavimui. 
 

Galimybės: partnerystės ir bendradarbiavimo 
skatinimas palengvinant sąlygas, kuriant arba 
stiprinant organizacijų ar ESF projektų tinklus.  

Grėsmės: pragmatiškas požiūris į partnerystę; 
pasitikėjimo ir motyvacijos bendradarbiauti 
stoka. 

                                                           
 
 

78
 Evaluation of the Capacity of the ESF Delivery Systems to Attract and Support OP Target Groups, 2011. 

79
 Adaptuota pagal Evaluation of the Capacity of the ESF Delivery Systems to Attract and Support OP Target Groups, 2011. 

80
 Fokusuotų diskusijų grupės dalyvis, 2013 m. sausio 25 d. 
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Bendradarbiavimas ir partnerystė yra vienas esminių ESF įgyvendinimo principų. 
Formali partnerystė įgyvendinant projektus yra gana suvaržyta ir nepakankamai 
dažnai įgyvendinama. Kuriant tiek BPD, tiek VP produktus buvo taikoma ir 
neoficiali partnerystė – konsultacijos su ekspertais ir tikslinės grupės atstovais. 
Vis dėlto geriau vertinamos ir dažniau taikomos buvo konsultacijos su 
ekspertais negu su tiksline grupe. Todėl turi būti skatinamas tikslinių grupių 
dalyvavimas kuriant produktus. Rekomenduojama, kad projektams, kuriuose 
detaliai suplanuotos tikslinės grupės (jų tipas ir skaičius), numatytos specifinės 
komunikacijos su tikslinėmis grupėmis priemonės arba tikslinių grupių 
įtraukimo į projekto veiklas priemonės, būtų teikiama pirmenybė.  

 
3.2.4. Priemonių analizė pagal produktų tipus81 

 
 Kokiomis priemonėmis buvo užtikrinama produktų kokybė pagal tipus? 

 

 
Formaliųjų švietimo programų kokybę reguliuoja valstybė (žr. pavyzdį toliau). 
Studijų ir mokymo programų kokybės užtikrinimo mechanizmai yra numatyti 
teisės aktuose ir galioja visoms programoms. Todėl galima teigti, jog studijų ir 
švietimo programų kokybės užtikrinimas yra labiausiai reglamentuotas, palyginti 
su kitais produktų tipais. Siekiant geriau užtikrinti studijų ir mokymo programų 
kokybę, galima taikyti daugiau rodiklių, kuriais matuojami ESF studijų programų 
rezultatai (be baigusių studijas studentų matuoti įsidarbinusių, toliau 
besimokančių studentų skaičių) (plačiau apie rodiklius žr. 3.2.2 dalyje).  

 
PAVYZDYS 

 
Studijų programų standartai  
 
Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu

82
 reglamentuojama 

Lietuvos Respublikoje vykdomų ir ketinamų vykdyti aukštųjų mokyklų studijų programų 
išorinio vertinimo tikslai ir atlikimo principai, akreditavimo tikslai ir jo atlikimo tvarka. 
Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo 
centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo 
mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.  
 
Profesinio mokymo programų standartai  
 
Pagal Profesinio mokymo įstatymo

83
 12 str. formaliojo profesinio mokymo programų rengimo 

ir įteisinimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras kartu su socialinės apsaugos ir darbo 
ministru. Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos apraše

84
 

(toliau – Aprašas) nustatyta formaliojo profesinio mokymo programos rengimo, keitimo, 
vertinimo ir įteisinimo tvarka.  

                                                           
 
 

81
 Ši dalis grindžiama 3.2.1–3.2.3 dalimis, tačiau yra išskirta vadovaujantis techninės specifikacijos reikalavimais. 

82
LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintas Studijų programų išorinio vertinimo 
ir akreditavimo tvarkos aprašas. 

83
2007 m. balandžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1065. 

84
LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1435 patvirtintas Formaliojo profesinio mokymo 
programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas.  
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Bendrojo ugdymo programos 
 
Pagal Švietimo įstatymo

85
 56 str. LR švietimo ir mokslo ministerija tvirtina Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklos bendrąsias programos ir dalykų programas, ugdymo ir mokymo planus. 
Ugdymo programų akreditacijos kriterijais ir jos vykdymo tvarkos aprašu

86
 nustatoma 

vidurinio ugdymo programos akreditacijos tikslai, uždaviniai, principai ir kriterijai, 
akreditavimo organizavimas ir vykdymas. Vidurinio ugdymo programos akreditavimą 
organizuoja ir vykdo LR švietimo ir mokslo ministerija.  
 
 

 
Iš apklausos duomenų matyti, kad ESF studijų ir švietimo programų kokybę 
20017–2013 m. efektyviausiai padėjo užtikrinti programų rengėjų kvalifikacijos 
tobulinimas ir konsultacijos su nepriklausomais ekspertais.  

 
Mokymo ir metodinei medžiagai formalūs standartai nebuvo taikomi. Todėl šios 
medžiagos kokybės užtikrinimas priklausė nuo projektų vykdytojų iniciatyvos (žr. 
pavyzdį toliau). Galima sukurti ir taikyti standartus mokymo ir metodinei 
medžiagai, tačiau tik tuo atveju, jei nebūtų taikomos kitos kokybės užtikrinimo 
priemonės. Apklausos parodė, kad mokomosios medžiagos kokybę 
efektyviausiai užtikrino šios medžiagos išbandymas ir medžiagos kūrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas. Siekiant užtikrinti mokomosios medžiagos kokybę 
naudinga taikyti daugiau rodiklių, kuriais matuojama ESF mokomosios ir 
metodinės medžiagos rezultatai ir naudojimo mastas (pvz., mokinių pasiekimų 
pokytis, mokytojų, naudojančių metodinę medžiagą, skaičius, pasitenkinimas 
mokomąja medžiaga). Rengiant ir vertinant mokomąją ir metodinę medžiagą 
pageidautina labiau įtraukti tikslines grupes, pavyzdžiui, mokytojus, dėstytojus.  

 
PAVYZDYS 

 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-100 projekto „Studijų organizavimo ir mokymo(-si) inovacijų 
diegimas Šiaulių universitete (SOMID)“pavyzdys 
 
Perkant mokslinę ir metodinę literatūrą buvo rengiama išsami dokumentacija apie tai, kokios 
literatūros reikia įsigyti ir kokius reikalavimus ji turi atitikti. Knygos taip pat buvo 
aprobuojamos fakultetų tarybose, prieš tai ekspertams pateikus dvi išsamias knygos 
recenzijas. 
 
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo 
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir 
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ pavyzdys 
 
Išorės tiekėjai atliko ir įvairių tikslinių, ir susijusių grupių apklausas. Apklausų rezultatai 
parodė, kokį poveikį požiūriams ir praktikai turėjo mokomoji medžiaga. 
 

 

                                                           
 
 

85
 2003 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. IX-1630.  

86
LR švietimo ir mokslo ministro2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-1513 patvirtinti Ugdymo programų akreditacijos 
kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas.  
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Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės daugiausia skirtos institucijų 
administracijoms. Tai bene sunkiausiai kontroliuojami produktai, nes jų kokybė 
gali būti įvertinta tik atlikus specialius vertinimus, nėra tinkamų rodiklių, kurie 
galėtų būti taikomi produktams įvertinti (nes valdymo tobulinimas savaime 
nesukuria konkrečių rezultatų). Tačiau šiems instituciniams produktams 
naudinga taikyti produkto pritaikymo masto rodiklį „Organizacijų, naudojančių 
ESF rodiklį, skaičius“ (plačiau žr. 3.2.2). 
 

PAVYZDYS 
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-012 projektas „Utenos kolegijos studijų sistemos efektyvumo 
didinimas“ pavyzdys 
 
Studijų kokybės vadybos sistemos kokybei įvertinti projekto pabaigoje bus atliekamas išorinis 
auditas. Jį atliks pasamdyta sertifikavimo įmonė. Ši įmonė spręs, ar Utenos kolegija atitinka 
ISO standarto reikalavimus. Jei sertifikavimo įmonė nuspręs, kad sistema atitinka kokybės 
reikalavimus, Utenos kolegijai bus išduotas kokybės sertifikatas. Taip pat diegiant sistemą 
atliekamas ir sistemos vidinis auditas: tikrinami parengti dokumentai, apklausiami procesų 
vadovai, tikrinama, ar standartas tikrai veikia.  
 
 

 
Pats tyrimų (mokslinių) atrankos procesas buvo kontroliuojamas ekspertinių 
institucijų (LMT, MITA). Taikomiesiems tyrimams, kurie buvo atliekami kaip 
papildoma projekto veikla, kokybės užtikrinimo priemonės buvo taikomos 
projektų vykdytojų iniciatyva (žr. pavyzdį toliau).  

 
PAVYZDYS 

 
VP1-2.1-ŠMM-02-V-01-001 projekto „Lyderių laikas“ pavyzdys 
 
Siekiant užtikrinti projekto tyrimų kokybę buvo skelbiami du konkursai – projekto veikloms 
atlikti ir joms vertinti. Buvo tikimasi, kad dviejų organizacijų darbo grupės konstruktyviai 
bendradarbiaus ir papildys viena kitą. Šis kokybės užtikrinimo būdas nelabai pasiteisino, nes 
dviem konkuruojančioms įmonėms ne visada pavykdavo konstruktyviai bendradarbiauti ir 
kryptingai dirbti siekiant geriausių projekto rezultatų. 
 
 

 
Kokybės standartus galima sukurti tik tipiniams produktams, tokiems kaip 
mokymo programos. Inovatyviems, netradiciniams produktams kurti kokybės 
standartus yra sudėtinga. Be to, taikant kokybės standartus projektų 
vykdytojams yra didinama ir taip didelė administracinė našta. Apibendrinus visas 
analizuotas kokybės ir panaudojimo užtikrinimo priemones galima teigti, jog 
labiausiai ESF produktų (išskyrus tyrimus) kokybę pagerintų papildomų 
stebėsenos rodiklių taikymas. Rodikliai padeda motyvuoti projektų vykdytojus 
didinti produktų panaudojimą ir kokybę. Taip pat siekiant užtikrinti geresnę 
kokybę ir panaudojimą svarbu į produktų kūrimą labiau įtraukti tikslines grupes. 
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22 lent. Kokybės užtikrinimo priemonės pagal produktų tipus ir teorines prieigas 

 
Produkto 

tipas / kokybės 
užtikrinimo priemonė 

Veiklos kontrolė Rezultatų valdymas Partnerystė ir dalyvavimas 

A. Studijų ir švietimo 
programos 

Programų rengimo procesas 
ir kontrolė gerai 
reglamentuoti, naujos 
priemonės 
nerekomenduojamos.  

Galima taikyti daugiau 
rodiklių, kuriais matuojami 
ESF studijų programų 
rezultatai (be baigusių 
studijas studentų matuoti 
įsidarbinusių ir toliau 
besimokančių studentų 
skaičių). 

Rengiant programas galima 
labiau įtraukti tikslines 
grupes, pvz., darbdavius. 

B. Mokymo ir 
metodinė medžiaga 

Galima sukurti ir taikyti 
standartus mokymo ir 
metodinei medžiagai, tačiau 
tik tuo atveju, jei nebūtų 
taikomos kitos priemonės (žr. 
dešinėje).  

Galima taikyti daugiau 
rodiklių, kuriais matuojama 
ESF mokymo ir metodinės 
medžiagos naudojimo mastas 
ir rezultatai (pvz., mokytojų, 
naudojančių metodinę 
medžiagą skaičius, mokinių 
pasiekimų pokytis, 
pasitenkinimas mokomąja 
medžiaga). 

Rengiant ir vertinant 
mokomąją ir metodinę 
medžiagą galima labiau 
įtraukti tikslines grupes, pvz., 
mokytojus. Didinti medžiagos 
sklaidą, tiesiogiai 
informuojant potencialius 
naudotojus ir juos įtraukiant į 
projekto veiklas (pvz., 
konsultacijas, produktų 
išbandymą). 

C. Valdymo ir kokybės 
užtikrinimo priemonės 

Kai kurioms valdymo ir 
kokybės užtikrinimo 
priemonėms yra taikomi 
standartai (pvz., kokybės 
vadybos sistemų 
sertifikavimui), tačiau naujų 
kurti nerekomenduojama.  

Galima taikyti daugiau 
rodiklių, kuriais matuojama, 
kiek institucijų įsidiegė arba 
taiko iš ESF finansuotas 
valdymo ir kokybės 
užtikrinimo priemones.  

Rengiant šias priemones 
įtraukti tikslines grupes, pvz., 
administracijos darbuotojus. 

D. Tyrimai Tyrimų atrankos procesas yra 
pakankamai kontroliuojamas 
(LMT). 

Papildomų rodiklių (be 
tyrimų skaičiaus) taikyti 
nerekomenduojama. 

Naujų priemonių taikyti 
nerekomenduojama. 
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Šioje dalyje pateikiama vieno produkto tipo – studijų programų – atvejo studija. 
Analizuojamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) atvejis. 
Daugiau produktų atvejo studijų yra pateikiama 3 priede. 
 
3.3.1. Studijų programų kokybė 
 
Svarbiausi veiksniai, lemiantys studijų programų kokybę Lietuvoje, yra įvardyti 
Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše87. Šiame 
apraše nurodytos šešios vertinimo sritys – studijų programos tikslai ir numatomi 
studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų 
eiga ir programos vadyba. SKVC atstovo duomenimis88, ekspertai, vertindami 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, dažniausiai nurodo šias 
pagrindines studijų programų kokybės problemas:  

• pasenusi studijų literatūra, jos trūkumas; 

• užsienio literatūra mažai naudojama studentų baigiamuosiuose 
darbuose; 

• nepakankamai geros dėstytojų ir studentų užsienio kalbų žinios; 

• prasta baigiamųjų darbų kokybė;  

• studijų tikslų, rezultatų prasta dermė su turiniu – tai, kokį specialistą 
aukštoji mokykla planuoja parengti nedera su programos turiniu; 

• per didelis dėstytojų krūvis;  

• dėstytojai per mažai užsiima moksline veikla, ypač tarptautiniu mastu; 

• akademinio mobilumo stoka, ypač tarptautiniu mastu – studentai iš 
užsienio aukštųjų mokyklų nenoriai važiuoja studijuoti į Lietuvą; 

• prasta materialinė studijų bazė, neatitinkanti šiandienos poreikių; 

• studentų praktinių įgūdžių stoka;  

• prastas bendradarbiavimas ir grįžtamasis ryšys su socialiniais partneriais 
– darbdaviai į studijų procesą įtraukiami tik formaliai. 
 

Programų kokybei įvertinti atliekamos anoniminės studentų apklausos, tačiau 
ekspertai pažymi, kad po apklausos nėra grįžtamojo ryšio su studentais, 
studentai nežino, kaip jų atsakymai buvo panaudoti tobulinant studijų kokybę.  
SKVC atstovo duomenimis89, pinigų stoka nėra svarbiausia priežastis, darant 
įtaką studijų programų kokybę, nes tos Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios 
ėmėsi iniciatyvos, galėjo pasinaudoti ES Struktūrinių fondų parama. Dauguma 
aukštųjų mokyklų šia parama ir pasinaudojo atnaujindamos programas, 

                                                           
 
 

87
 LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir 
akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

88
 Almantas Šerpatauskas, SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjas, interviu 2013 m. sausio 4 d.  

89
 Almantas Šerpatauskas, SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjas, interviu 2013 m. sausio 4 d. 
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materialinę studijų bazę ir pan. Nepakankamos studijų programų kokybės 
priežastys gana įvairios. Viena svarbiausių (nurodyta SKVC atstovo) – per didelis 
studijų programų skaičius (registre jų yra apie 2 tūkst.). Jas visas tinkamai 
įgyvendinti yra sudėtinga, o dėstytojai nepajėgūs kokybiškai vykdyti tiek daug 
programų. Tai, kad vyrauja teorinio pobūdžio paskaitos, taip pat didina dėstytojų 
krūvį, dėl to nukenčia ir studijų kokybė.  
 
3.3.2. VGTU studijų programų atnaujinimas iš ESF 
 

VGTU 2011 m. ataskaitos duomenimis90, šio universiteto studijų programas 
inicijuoja tam tikro fakulteto specialistai, atlikę rinkos analizę ir / ar darbdavių 
apklausą. Toliau programos svarstomos tam tikro fakulteto studijų komitete, 
vėliau universiteto studijų komitete, rektorate ir galiausiai senate. Tada nauja 
studijų programa teikiama vertinti SKVC. VGTU vadovybės nuomone91, SKVC 
neturėtų griežtai reglamentuoti VGTU viduje taikomo mechanizmo studijų 
programai parengti ir jos kokybei užtikrinti, nes tai nesuderinama su akademine 
laisve ir savarankiškumu. Anot VGTU vadovybės92, turėtų būti vertinamas tik 
pasiektas galutinis rezultatas.  

SFMIS duomenimis, per 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpį VGTU 
atnaujins arba sukurs 36 studijų programas. VGTU vadovybės nuomone93, ES 
Struktūrinių fondų finansavimas išbalansavo studijų programų rengimo procesą, 
nes vienos programos atnaujinamos naudojant ES Struktūrinių fondų lėšas, kitos 
programos atnaujinamos be ES Struktūrinių fondų lėšų. VGTU, siekdamas 
užtikrinti studijų kokybę, negali leisti, kad tos programos, kurios negavo 
finansavimo, nebūtų atnaujinamos.  

Tačiau ES Struktūrinių fondų finansavimas iš esmės buvo didžiulė paspirtis 
studijų programoms. Labiausiai ES Struktūrinių fondų finansavimas buvo 
naudingas studijų programų materialinio aprūpinimo atžvilgiu. Atsirado lėšų 
reikiamai literatūrai, metodinėms priemonėms įsigyti, taip pat atsirado galimybė 
įdiegti naujus mokymosi metodus. Be ES Struktūrinių fondų finansavimo tai būtų 
įgyvendinama daug sunkiau.  

VGTU Elektronikos fakulteto specialistų duomenimis94, gavus ES Struktūrinių 
fondų finansavimą, atsirado galimybė peržiūrėti ir kompleksiškai atnaujinti ne 
vieną, o visas studijų programas. Atsirado galimybė įsigyti daugiau ir 
kokybiškesnės literatūros, vadovėlių, publikacijų, parengti daugiau metodinės 
medžiagos studentams. Fondų lėšos buvo postūmis fakulteto bendruomenei iš 
naujo apsvarstyti visas studijų programas, labiau į jas įsigilinti, siekiant geresnės 

                                                           
 
 

90
 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011 metai. VGTU mokslinis informacinis leidinys, Vilnius, 2012 m., p. 25. 

91
 Alfonsas Daniūnas, VGTU rektorius, interviu 2012 m. gruodžio 20 d. 

92
 Ten pat. 

93
 Ten pat. 

94
 Šarūnas Paulikas, VGTU Elektronikos fakulteto prodekanas, interviu 2013 m. sausio 7 d., Vytautas Urbonavičius, VGTU 
Elektronikos fakulteto projektų vykdytojas, interviu 2013 m. sausio 10 d. 
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kokybės. Tiek VGTU vadovybės, tiek VGTU Elektronikos fakulteto vadovybės 
nuomone95, gerai, kad iki šiol lėšos buvo nukreiptos į studijų programų kūrimą ir 
atnaujinimą, tačiau kitu programiniu laikotarpiu reikėtų ne kurti naujas 
programas, o palaikyti esamas, užtikrinant jų materialinį aprūpinimą laiku (nauji 
vadovėliai, knygos, metodinė medžiaga studentams ir kt.).  

SKVC atstovas96 taip pat laikosi nuomonės, kad nereikėtų 2014–2020 m. 
Struktūrinių fondų lėšų naudoti naujoms studijų programoms kurti. Jo nuomone, 
vertėtų atnaujinti jau esamas studijų programas, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, nes naujų programų kūrimas naujos kokybės neprideda. Remiantis 
2012 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatais97, buvo nustatyta 
apie 60 programų, į kurias nebuvo surinktas pakankamas studentų skaičius. Anot 
SKVC atstovo98, peržiūrėjus šias studijų programas paaiškėjo, kad maždaug 
trečdalis programų, į kurias nebuvo surinktas pakankamas studentų skaičius, 
buvo naujos, ką tik patvirtintos studijų programos.  

Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų nepakankamos kokybės priežastys 
gana įvairios. Viena svarbiausių – didelis studijų programų skaičius (registre jų 
yra apie 2 tūkst.). Visas jas sudėtinga tinkamai įgyvendinti, o dėstytojai 
nepajėgūs kokybiškai vykdyti tiek daug programų. Interviu rezultatai parodė99, 
kad ES Struktūrinių fondų finansavimas iš esmės buvo didžiulė paspirtis studijų 
programoms. Labiausiai ES Struktūrinių fondų finansavimas buvo naudingas 
studijų programų materialinio aprūpinimo atžvilgiu. Atsirado lėšų reikiamai 
literatūrai, metodinėms priemonėms įsigyti, taip pat atsirado galimybė įdiegti 
naujus mokymosi metodus. Be ES Struktūrinių fondų finansavimo studijų 
programos būtų taip pat atnaujinamos, tačiau papildomas finansavimas sudarė 
geresnes programų atnaujinimo galimybes. Remiantis interviu su VGTU 
atstovais, 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu reikėtų ne kurti naujas studijų 
programas, o palaikyti esamas, laiku užtikrinant jų materialinį aprūpinimą (nauji 
vadovėliai, knygos, metodinė medžiaga studentams ir kt.).  

 

                                                           
 
 

95
 Alfonsas Daniūnas, VGTU rektorius, interviu 2012 m. gruodžio 20 d.; Šarūnas Paulikas, VGTU Elektronikos fakulteto 
prodekanas, interviu 2013 m. sausio 7 d. 

96
 Almantas Šerpatauskas, SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjas, interviu 2013 m. sausio 4 d. 

97
 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, <http://www.lamabpo.lt>.  

98
 Almantas Šerpatauskas, SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjas, interviu 2013 m. sausio 4 d. 

99
 Alfonsas Daniūnas, VGTU rektorius, interviu 2012 m. gruodžio 20 d.; Šarūnas Paulikas, VGTU Elektronikos fakulteto 
prodekanas, interviu 2013 m. sausio 7 d.; Vytautas Urbonavičius, VGTU Elektronikos fakulteto projektų vykdytojas, 
interviu 2013 m. sausio 10 d. 

 
 

Apibendrinimas 



  

 

 

75 
 
 
 
 
 

 

Ar yra poreikis 2014–2020 m. kurti panašius produktus? 

 
Į techninę specifikaciją yra įtrauktas klausimas „Kokio tipo produktai aktualūs 
2014–2020 metų ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu?“ Toks į 
produktų tipus orientuotas poreikio nustatymas yra netikslingas. Geriau 
būsimos paramos sritis planuoti ne produktais, o atsižvelgiant į tikslines grupes 
ir jų poreikius / problemas. Produktas yra priemonė, padedanti išspęsti 
problemą arba patenkinti poreikį. Taigi produkto tipas, kurį reikėtų finansuoti 
2014–2020 m., priklauso nuo šio laikotarpio poreikių ir problemų. Poreikius ir 
problemas nustato strateginiai vertinimai. Produktų tinkamumą ir efektyvumą 
problemoms spręsti arba poreikiams tenkinti nustato priemonių tinkamumo ir 
efektyvumo vertinimai. 

 
3.4.1. Poreikis pagal tikslines grupes ir mokymosi lygmenis 
 
Produktų poreikį iš dalies galima prognozuoti pagal tikslines grupes. Vertinant 
apskritai visų ESF investicijų pasiskirstymą pagal tikslines grupes ir lyginant jį su 
ES lygiu100, matyti, kad Lietuvoje santykinai didelę dalį tikslinės grupės sudaro 
aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys ir mažą pradinį bei žemesnį išsilavinimą 
turintys asmenys (vien tik švietimo investicijoms įvertinti pagal tikslines grupes 
nėra duomenų). Taigi galima teigti, jog reikėtų kurti daugiau produktų, kurie 
patenkintų žemesnį išsilavinimą turinčių asmenų poreikius. Remiantis ESF 
naujovėmis101, naujuoju programiniu laikotarpiu daugiau produktų (ir paslaugų) 
turės būti teikiama jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims ir labiausiai atskirtoms 
(diskriminuojamoms) socialinėms grupėms. Jaunimas iki šiol buvo ir taip 
remiamas, tačiau iššūkis bus pasiekti vyresnius žmones ir diskriminuojamas 
grupes. Tam bus reikalinga suplanuoti tinkamas produktų viešinimo priemones. 
Kita vertus, reikėtų kurti produktus atsižvelgiant ne į jau sukurtų produktų kiekį, 
o į tai, su kokiomis socialinėmis grupėmis susijusios švietimo ir mokslo 
problemos yra labiausiai neišspręstos. 
 
Tiek BPD, tiek VP laikotarpiu daugiausia buvo investuojama į aukštojo mokslo 
produktus. Itin maža produktų dalis (žr. 7 pav.) teko ikimokykliniam ir pradiniam 
ugdymui. Todėl ateityje yra poreikis labiau investuoti į žemiausius mokymosi 
lygmenis. Taip pat vertinant Lietuvos mokymosi visą gyvenimą rodiklį ir ESF 
išlaidas, galima teigti, jog ESF produktai (ir paslaugos) neturėjo didelio poveikio 
arba pakeitė kitus finansavimo šaltinius (arba mažėjo dėl ekonominės krizės), 
nes minėtas rodiklis 2010 m. buvo mažesnis negu 2004 m. (žr. pavyzdį toliau). 

                                                           
 
 

100
 Duomenys iš European Commission Employment, Social Affairs & Inclusion European Social Fund Who is participating?, 

<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=en>. 
101

 European Commission, ESF 2014–2020, What are the proposed changes for the ESF? 2012, 
<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>. 

3.4. Produktų poreikis ateityje 
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Taigi yra poreikis ieškoti apskritai tinkamesnių ir rezultatyvesnių ESF investavimo 
sričių, o ne produktų tipų. 

 
12  pav. Mokymosi visą gyvenimą rodiklio ir ESF finansavimo dinamika Lietuvoje ir ES 

 

 
Šaltinis: Eurostat ir „www.esparama.lt“ 

 
 
3.4.2. Poreikis pagal produktų tipus 
 
Tiek BPD, tiek VP programiniais laikotarpiais, palyginti su kitais produktų tipais, 
buvo kuriama daugiausia mokomosios ir metodinės medžiagos. Projektų 
vykdytojų apklausos rodo, kad ši medžiaga buvo ir tebėra naudojama, tačiau 
dažniausiai projekto vykdytojo organizacijoje. Ar ateinančiu programiniu 
laikotarpiu reikia kurti mokomąją ir metodinę medžiagą, galima atsakyti tik 
įvertinus šios medžiagos efektyvumą ir tinkamumą įgyvendinant konkrečius 
mokslo ir švietimo tikslus (pvz., ar mokytojų metodinė medžiaga padeda 
pagerinti mokinių pasiekimus). Taigi galima teigti, jog mokomoji ir metodinė 
medžiaga gali būti finansuojama ir ateinančiuoju programiniu laikotarpiu, jeigu ji 
yra tinkama ir efektyvi siekiant ateinančiojo programinio laikotarpio tikslų. 
 
Per visą ES struktūrinės paramos laikotarpį buvo intensyviai finansuojamas 
studijų programų rengimas ir atnaujinimas. Ar ateinančiuoju laikotarpiu reikia jas 
finansuoti, turi nuspręsti aukštosios mokyklos. ES struktūrinė parama turi būti 
skiriama specifiniams tikslams pasiekti, pavyzdžiui, didinti paklausiausių studijų 
programų efektyvumą. Priemones šiam tikslui įgyvendinti turi laisvai pasirinkti 
paramą gaunanti aukštoji mokykla (pvz., atnaujinti studijų modulius, pirkti 
mokymo priemones, kelti dėstytojų kvalifikaciją ar pan.), nes tik ji pati gali 
geriausiai įvertinti savo galimybes ir poreikius siekiant tikslo ir efektyviausiai 
nuspręsti dėl produktų poreikio. 
 
2007–2013 m. buvo finansuota palyginti nemažai produktų mokslo ir studijų 
institucijoms ir sistemoms stiprinti. Ar 2020 m. programiniu laikotarpiu turi būti 
finansuojami šie valdymo ir kokybės užtikrinimo produktai, priklauso nuo to, ar 
jie yra efektyvūs ir tinkami būsimos paramos tikslams ir rezultatams pasiekti. Jei 
paramos tikslas bus stiprinti mokslo ir studijų sistemą sistemiškai, tai šio tipo 
produktai turės būti finansuojami. 

Mokomosios ir 
metodinės 
medžiagos 
poreikis 

Studijų ir 
švietimo 
programų 
poreikis 

Valdymo ir 
kokybės 
užtikrinimo 
priemonių 
poreikis 

ESF investicijos į mokymąsi visą gyvenimą (mln. Eur) 

Mokymasis visą gyvenimą – Lietuvos rodiklis  

Mokymasis visą gyvenimą – ES27 rodiklis 
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Tiek BPD, tiek VP programų įgyvendinimo laikotarpiu buvo finansuojami 
fundamentiniai ir taikomieji tyrimai. Didelė dalis taikomųjų tyrimų buvo 
atliekami siekiant užtikrinti projekto kokybę. Ar 2020 m. programiniu laikotarpiu 
turi būti finansuojami tyrimai, priklauso nuo to, ar jie yra efektyvūs ir tinkami 
būsimos paramos tikslams ir rezultatams pasiekti. 

 
Į ESF projektų vykdytojų apklausą buvo įtrauktas klausimas apie projektų 
vykdytojų poreikius naujuoju programiniu laikotarpiu. Nustatytas poreikis 
sukurti daugiau panašių produktų 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu ir / ar 
juos tobulinti. Vertintojų požiūriu, projektų vykdytojų nuomonė, jog reikia kurti 
daugiau panašių produktų ar juos tobulinti, turi būti vertinama kritiškai, nes 
projektų vykdytojai tiesiogiai suinteresuoti ir toliau gauti papildomą finansavimą 
iš ESF, kuris sudarė sąlygas mokytis ir tobulėti švietimo ir mokslo sektoriuje 
dirbantiems asmenims, taip pat didino jų pajamas ir tenkino kitus svarbius 
poreikius. Interviu duomenys taip pat rodo, kad projektų vykdytojai mato 
poreikį po tam tikro laiko atlikti pakartotinius tyrimus, siekiant įvertinti pokyčius 
ir atsiradusius naujų produktų kūrimo poreikius. Santykinai didelė respondentų 
dalis nurodė, kad ateityje aktualu užtikrinti jau sukurtų produktų tęstinumą arba 
tobulinimą, o ne kurti naujus. Taip pat didelė dalis apklaustųjų projektų vadovų 
nurodė, kad yra investicijų į mokymo priemones poreikis (žr. pažymėtą tekstą 
toliau). 

 
Projektų vykdytojų nuomonės apie produktų alternatyvas naujuoju programiniu laikotarpiu 
(kalba netaisyta)102. 
 
Poreikis investuoti į esamus produktus 
 
Skirtų lėšas esamo projekto palaikymui. 
Atnaujintų sukurtą produktą integruojant į jį aspektus, susijusius su institucijos veikla. 
Skirtų lėšas sukurto produkto palaikymui ir tobulinimui. 
Galimos investicijos į jo atnaujinimą / tobulinimą atliepiant Bolonijos proceso pagrindinius 
dokumentus. 
Skirtų lėšų produkto tęstinumui. 
Sukurtas produktas yra sėkmingas, tačiau būtinas papildomas finansavimas jo tobulinimui ir 
pritaikymui naudoti nacionaliniu mastu. 
 
Poreikis investuoti į mokymo priemones 
 
Skirtų lėšas materialinei mokslo ir studijų bazei stiprinti. 
Programų materialinių išteklių tobulinimui. 
Tai galėtų būti projektai mokymo bazėms atnaujinti. 
Modernesnis muzikos klausymo, fonotekos kabineto įkūrimas. 
Naujų priemonių ir metodikų kūrimas. 
Materialiųjų išteklių gerinimui. 
Taip pat būtų tikslingos investicijos į neformalų studentų ugdymą, ypatingai verslumo įgūdžių 
skatinimą kuriant imitacinius mokomuosius centrus / verslumo centrus. 
 
Kiti poreikiai 

                                                           
 
 

102
 ŠMM–ESF / BPD projektų vykdytojų apklausa, 2012 m. rugpjūčio 22 d.–rugsėjo 5 d. 
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Aukštojo mokslo sričiai taip pat lieka aktualūs projektai, susiję su studijų proceso gerinimu. 
Studentų įsidarbinamumo ir savarankiškumo studijai ir dėstytojų IKT technologijų plėtrai 
Daugiau dėmesio būtų skirta vidinėms MTTP organizacijų efektyvumo skatinimo ir siekio į 
rezultatą schemoms įgyvendinti. 
Investuotų tik vieną iš projekto veiklų – verslų kūrimą. 
  

 
Remiantis ESF naujovėmis103, didesnė parama bus skiriama socialinėms 
inovacijoms, t. y. inovatyvių sprendimų išbandymui socialiniams poreikiams 
patenkinti. Todėl yra poreikis mažiau suplanuoti išankstinių sprendimų ir 
produktų, palikti galimybę eksperimentuoti ir projektų vykdytojams siūlyti savo 
produktus / sprendimus. Produktai turi būti pasirenkami projektų lygmeniu, 
priklausomai nuo projektui keliamų tikslų. Perėjimas nuo produktų planavimo 
prie tikslų ir rezultatų planavimo paskatintų inovatyvesnius ir efektyvesnius ES 
paramos tikslų įgyvendinimo būdus. Tačiau tam būtinos dvi sąlygos – pirma, 
aiškiai ir tiksliai suformuluoti tikslai ES struktūrinės paramos dokumentuose, 
antra, suformuluoti kokybiški projektų lygmens produkto ir rezultato rodikliai.  

 
Taigi svarbiausia išvada – planuoti mažiau konkrečių produktų, t.y. neįrašyti į 
PFSA, kokie konkrečiai produktai finansuojami, kai PFSA formuluotojai neturi 
informacijos apie tai, kokie produktai geriausiai sprendžia specifinę problemą. 
Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama finansuoti aiškius tikslus ir rezultatus. 
Projektų vykdytojai, geriausiai išmanydami savo organizacijų ir partnerių turimus 
išteklius ir poreikius, turi patys pasirinkti tinkamiausius produktus ES paramos 
keliamiems tikslams įgyvendinti ir projekto rezultatams pasiekti.  

                                                           
 
 

103
 European Commission, ESF 2014–2020, What are the proposed changes for the ESF? 2012, 

<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>. 
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 4. DUOMENŲ BAZĖ 

 

 
Ar efektyvu kurti naują duomenų bazę ESF produktams  

stebėti, kai funkcionuoja SFMIS? 

 
 
Duomenis apie ESF produktus galima rinkti ir kaupti dviem būdais. Pirma, 
sukūrus naują ESF produktų duomenų bazę su nauja infrastruktūra. Antra, 
tobulinant SFMIS – į ją integruojant ESF produktų duomenis ir taip panaudojant 
esamą struktūrinių fondų stebėsenos infrastruktūrą. Šios alternatyvos plačiau 
aprašomos ir palyginamos tolesnėse dalyse. 
 
 

4.1.1. Naujos duomenų bazės struktūra ir funkcionalumai 
 

Apie įgyvendinant projektą sukurtą ESF produktų duomenų bazę. 

 
Naujos duomenų bazės forma parengta pagal vykdytą ESF projektų vykdytojų 
apklausą. Kartu su šia ataskaita yra teikiamas duomenų bazės variantas MS Excel 
formatu. Šios duomenų bazės struktūra yra tokia: 
 

− PROJEKTO KODAS IR PAVADINIMAS; 
 

− PRODUKTO PAVADINIMAS; 
 

− PRODUKTO TIPAS: 
A. Švietimo programos: 
– Studijų programos; 
– Studijų programų dalys; 
– Kitos švietimo programos; 
– Kitų švietimo programų dalys;. 
B. Metodinė / mokomoji medžiaga, priemonės: 
– Metodinė medžiaga ir priemonės; 
– Mokomoji medžiaga ir priemonės; 
– Metodinė ir mokomoji medžiaga ir priemonės; 
– Švietimo pagalbos medžiaga ir priemonės. 
C. Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės: 
– Kvalifikacijų sistemos priemonės (apima profesijos standartus, studijų krypčių 

aprašus ir pan.); 
– Kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos; 
– Ugdymo organizavimo modeliai ar priemonės (organizacijų lygmens); 
– Valdymo modeliai ir metodikos (švietimo ar mokslo sisteminio lygmens); 
– Bendradarbiavimo priemonės; 

4.1. Duomenų bazės alternatyvos 

Duomenų bazė: 
nauja ar 
integruota į 
SFMIS? 

Duomenų 
bazės struktūra 

Pastaba: siūloma B tipo neskaidyti 
potipiais, nes praktikoje sunku 
atskirti metodinę medžiagą nuo 
mokomosios. 
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– Informacinės sistemos (duomenų bazės, registrai). 
D. Tyrimai ir galimybių studijos: 
– Fundamentiniai moksliniai tyrimai; 
– Taikomieji moksliniai tyrimai; 
– Kiti tiriamieji darbai, analizės, galimybių studijos. 
E. Kita: 
– Interneto svetainės, portalai ir kitos viešinimo priemonės; 
– Kiti produktai. 

 

− PRODUKTO TIKSLINĖS GRUPĖS: 
Organizacijos:  

−  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo; 

−  Bendrojo ugdymo; 

−  Profesinio mokymo; 

−  Aukštojo mokslo; 

−  MTTP (MTEP) organizacijos; 

−  Ekspertinėms ar koordinavimo organizacijos; 

−  Kitos organizacijos (įrašykite). 
 

Asmenys:  

−  Mokiniai, studentai; 

−  Mokslininkai ir kiti tyrėjai; 

−  Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių, socialinę atskirtį patiriantys asmenys; 

−  Mokytojai, dėstytojai; 

−  Švietimo ir mokslo administratoriai; 

−  Švietimo pagalbos specialistai; 

−  Kiti (įrašykite). 
 

− PRODUKTO STATUSAS: 
− Sukurtas galutinis produktas; 

− Sukurtas bandomasis produktas; 

− Kuriamas; 

− Nepradėtas kurti. 
 

− PRODUKTĄ NAUDOJUSIOS(-ANČIOS) ORGANIZACIJOS: 
− Projekto vykdytojas; 

− Projekto partneris(-iai); 

− Kita(-os) organizacija(-os). 

 
 

− KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS IR RENGINIŲ REGISTRO 
KODAS;  

 

− STUDIJŲ IR MOKYMO PROGRAMŲ REGISTRO KODAS; 
 

− KLASĖ IR DALYKAS; 
 

− PRODUKTO SKAITMENINĖS VERSIJOS PRIEINAMUMAS TIKSLINĖMS 
GRUPĖMS: 

− Prieinama; 

− Neprieinama. 
 

− PRODUKTO NAUDOJIMO SĄLYGOS:  

Pastaba: siūloma šios kategorijos 
atsisakyti. Siekiant didesnio 
patikimumo registruoti tik sukurtus 
produktus. 

Pastaba: siūloma šią kategoriją 
tobulinti. Siekiant didesnio 
patikimumo registruoti naudotojų 
organizacijų skaičių. 

Pastaba: siūloma nurodyti tik faktiškai 
produktus naudojusius subjektus, o ne 
potencialius, siekiant didesnio patikimumo. 
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− Laisvas prieinamumas; 

− Ribotas prieinamumas; 

− Neprieinama. 

 
 

− KUR GALIMA RASTI PRODUKTĄ IR INFORMACIJĄ APIE JO NAUDOJIMO 
SĄLYGAS: 

− Interneto svetainės adresas (įrašyti); 

− ISBN kodas (įrašyti); 

− Jei produktas riboto naudojimo, informacija ryšiams (įrašyti). 

− REIKŠMINIAI ŽODŽIAI; 
 

− RYŠYS SU KITAIS PRODUKTAIS (tokiais, kurie gali būti naudojami kartu, vienas kitą 

papildo arba vienas nuo kito priklauso, paprastai to paties projekto arba tęstinio projekto 
produktai). 

 
 
Šios struktūros ESF produktų duomenų bazė gali tapti bandomąja duomenų 
bazės versija. Svarbiausias šios bandomosios versijos tikslas yra patikrinti, ar 
duomenų bazė bus naudojama, nes jos poreikis nebuvo detaliai ištirtas. Taip pat 
būtina nustatyti, ar visa renkama informacija yra panaudojama, nes kiekvienas 
papildomas klausimas turi vadinamuosius nematomus kaštus – t. y. projektų 
vykdytojų laiką, praleistą pildant duomenų formas. Šie kaštai yra sąlyginai dideli, 
nes papildomas klausimas (duomenų stulpelis) duomenų bazėje kainuoja apie 4 
švietimo ir mokslo sektoriaus darbo dienas.  
 

 
Nematomi informacijos rinkimo kaštai 
 
Informacija duomenų bazei buvo renkama tiesiogiai iš projektų vykdytojų, kurių vidutiniškai 
vienam programiniam laikotarpiui yra apie 400. Taigi kiekvienas duomenų stulpelis, įtrauktas į 
duomenų bazę, kainuoja apie 4 projektų vykdytojų darbo dienas: vertinant anketų pildymo 
laiką, žinoma, kad vieną anketą užpildyti trunka apie 66 min., anketoje yra 13 klausimų, taigi 
vienas klausimas užima apie 5 min. (66 min. / 13 kl.) vieno projekto vykdytojo laiko. Reikia 
turėti galvoje, kad vienoje anketoje pateikiama informacija apie keletą produktų, todėl į tą patį 
klausimą reikia atsakyti tiek kartų, kiek projektas sukūrė produktų. 
 

 
 

4.1.2. Integruotos į SFMIS duomenų bazės struktūra ir funkcionalumai 
 

Apie alternatyvų duomenų bazės funkcionavimo būdą. 

 
SFMIS nuo 2007 m. yra kaupiami duomenys apie įgyvendinant projektus 
sukurtus produktus. Todėl kartu su šia ataskaita yra pateikiama pagal SFMIS 
duomenis parengta ESF produktų duomenų bazė (plačiau žr. 2.1.2 dalyje). 
Pažymėtina, kad dabar šios duomenų bazės kokybė yra nepakankama, nes 
produktų duomenys į SFMIS yra įvedami be metodologinių nurodymų, t. y. pagal 
kiekvieno projekto vykdytojo sugalvotą formą. Toliau pateikiamas pavyzdys 

Įvertinti 
duomenų 
bazės 
naudojimo ir 
kaštų santykį 

SFMIS yra 
informacijos 
apie produktus 

Pastaba: siūloma šios kategorijos 
atsisakyti. Siekiant mažinti informacijos 
pateikimo krūvį, kadangi dubliuoja 
ankstesnę duomenų kategoriją. 

Pastaba: siūloma atsisakyti ISBN kodo. Tai 
yra perteklinė informacija kadangi leidinių 
paieškai pakanka pavadinimo. 
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rodo, kokie skirtingi tą pačią veiklą – programų atnaujinimą – vykdžiusių 
projektų produktų aprašymai. 
 

23 lent. ESF produktų aprašymo SFMIS pavyzdys 
 

1 projektas 

Veikla Tikslas Nr. Uždavinys Fiziniai rodikliai 

Studijų programų modulių 
atnaujinimas ir bandomasis 
įgyvendinimas. 

Studijų programų 
modulių 
atnaujinimas ir 
bandomasis 
įgyvendinimas. 

1.3 Atnaujinti studijų 
programas 

95 moduliai; 3 studijų 
programos; 80 studentų 

Tarpinis ekspertinis atnaujinamų 
studijų programų turinio vertinimas. 

3 studijų programos 

Galutinis ekspertinis atnaujintų studijų 
programų vertinimas. 

3 studijų programos 

2 projektas 

Veikla Tikslas Nr. Uždavinys Fiziniai rodikliai 

Žemės ūkio inžinerijos studijų 
programų atnaujinimas keturias 
programas sujungiant į vieną 
programą. 

Siekti aukštesnio 
lygio studijų 
kokybės ir geriau 
tenkinti darbo 
rinkos poreikius 
atnaujinant dalį 
Lietuvos žemės 
ūkio universiteto 
pirmosios pakopos 
studijų programų. 

1.1 Atnaujinti studijų 
programas siekiant 
geriau tenkinti rinkos 
poreikius ir didinti 
programų realizavimo 
efektyvumą. 

1 prog. 

Studijų programų „Žemės ūkio verslo 
vadyba“ ir „Kaimo plėtros 
administravimas“ atnaujinimas 
sujungiant į vieną programą. 

1 prog. 

Studijų programų „Biosocialinis ūkis ir 
mityba“ ir „Žemės ūkio produktų 
laikymo ir perdirbimo inžinerija“ 
atnaujinimas sujungiant į vieną 
programą. 

1 prog. 

Studijų programų „Žemės ūkio 
technologijos ir jų vadyba“ ir „Žemės 
ūkio verslo vadyba“ atnaujinimas 
sujungiant į vieną programą. 

1 prog. 

Studijų programos „Sodininkystė ir 
apželdinimas“ atnaujinimas. 

1 prog. 

3 projektas 

Veikla Tikslas Nr. Uždavinys Fiziniai rodikliai 

Slaugos, veterinarinės maisto saugos ir 
visuomenės sveikatos studijų 
programų atnaujinimas. 

Studijų sistemos 
kokybės ir 
tarptautiškumo 
skatinimas, 
atnaujinant 
Lietuvoje 
registruotas studijų 
programas. 

1.1 Atnaujinti I pakopos 
slaugos ir 
veterinarinės maisto 
saugos bei II pakopos 
visuomenės sveikatos 
studijų programas. 

Atnaujintos studijų 
programos: 3 

Ekspertinis atnaujintų studijų 
programų vertinimas ir atnaujintų 
studijų programų dalinis 
įgyvendinimas. 

Teigiamai įvertintos 
studijų programos: 3. 
Studentų, besimokančių 
pagal atnaujintas 
programas skaičius: 64 

Slaugos, veterinarinės maisto saugos ir 
visuomenės sveikatos studijų 
programų atnaujinimas. 

Atnaujintos studijų 
programos: 3 

Ekspertinis atnaujintų studijų 
programų vertinimas ir atnaujintų 
studijų programų dalinis 
įgyvendinimas 

Teigiamai įvertintos 
studijų programos: 3. 
Studentų, besimokančių 
pagal atnaujintas 
programas skaičius: 64 

Šaltinis: SFMIS, Loginė projekto schema, 2012 m. birželio 19 d. 
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Remiantis šiuo ir kitais pavyzdžiais galima teigti, jog SFMIS pateikiama 
informacija apie produktus yra sunkiai klasifikuojama ir neapibendrinama. 
Siekiant ją analizuoti būtina papildomai atlikti kiekvienos duomenų eilutės 
analizę, tam, kad būtų galima nustatyti, koks produktas buvo aprašytas ir kokiais 
vienetais suskaičiuotas. Be to, apie vienus produktus pateikiama platesnė 
informacija, o apie kitus siauresnė. Taigi galima teigti, jog šiuo metu SFMIS 
produktų aprašymas yra neefektyvus – reikalauja daug administracinių kaštų 
(projektų vykdytojai turi patys sugalvoti ir aprašyti produktų kategorijas, 
pavadinimus ir jų skaičiavimo vienetus), tačiau neduoda apčiuopiamos naudos 
(duomenys negali būti apibendrinami ar klasifikuojami). Siekiant pagerinti SFMIS 
produktų stebėsenos efektyvumą būtina gerinti fizinių projektų veiklų 
įgyvendinimo rodiklių aprašymą. Pirma, projektų vykdytojams pateikti 
metodologinius produktų aprašymo nurodymus. Antra, pritaikyti programinę 
duomenų bazės dalį produktų analizei. 
 
Įvertinus dabartinės SFMIS struktūrą ir ES struktūrinės paramos administravimo 
dokumentų formas galima teigti, jog yra dvi galimybės integruoti ESF produktų 
duomenų bazę į SFMIS: 

• tobulinti SFMIS „Fizinius veiklų įgyvendinimo rodiklius“ (kaip įvardyta 
Administravimo ir finansavimo sutarties 1 priedo skiltyje „Projekto 
loginis pagrindimas“); 

• tobulinti projektų tarpines arba / ir galutines ataskaitas.  
 

SFMIS produktų aprašymo metodologiniu pagrindu gali tapti įgyvendinant šį 
projektą sukurtos duomenų bazės kategorijos ir išaiškinimai. Jie gali būti 
panaudoti, kaip minėta, SFMIS „Fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių“ arba 
projektų ataskaitoms tobulinti.  

 
 

 
Efektyviau kurti naują duomenų bazę ar tobulinti (integruoti į) SFMIS? 

 
 
Efektyviau – reiškia patiriant mažiau kaštų sukurti daugiau naudos. Šių dviejų 
ESF produktų duomenų bazės funkcionavimo būdų privalumai ir trūkumai 
pateikiami lentelėje toliau.  

 
Toliau pateikiami svarbiausi naujos duomenų bazės privalumai, palyginti su 
integruota į SFMIS duomenų baze. Pirma, ši duomenų bazė pradėtų funkcionuoti 
per artimiausią pusmetį (kai tik būtų įdiegtas informacinis sprendimas). Jei 
duomenų bazė būtų integruota į SFMIS, ji galutinai pradėtų funkcionuoti tik nuo 
2014 m. (kai pradėtų funkcionuoti naujojo programinio laikotarpio SFMIS). 
Antra, naujos duomenų bazės struktūrą, t. y. duomenų tipus ir išdėstymą, būtų 
galima maksimaliai pritaikyti prie ŠMM poreikių (neribotų SFMIS struktūros 
reikalavimai). Ir galiausiai informacija duomenų bazėje galėtų būti viešai 
prieinama, o SFMIS duomenys gali būti prieinami tik ES struktūrinės paramos 

SFMIS 
informacija 
apie produktus 
yra neefektyvi 

4.2. Duomenų bazių efektyvumas 

Naujos 
duomenų 
bazės 
privalumai  
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administravimo sistemos dalyviams (tačiau tam tikri SFMIS duomenų pjūviai gali 
būti periodiškai viešinami, be to, Finansų ministerija skelbia informaciją „ESF 
produktai“ svetainėje „esparama.lt“).  
 

24 lent. Naujos duomenų bazės ir integracinės duomenų bazės palyginimas 
 

Eil. nr. Nauja duomenų bazė +/– 
Duomenų bazė integruota į 

SFMIS 
+/– 

1.  Papildomi diegimo ir išlaikymo 
kaštai. 

– Nėra papildomų kaštų. + 

2.  Sunku motyvuoti informacijos 
pateikimą. 

– Lengva motyvuoti informacijos 
pateikimą (pvz., su mokėjimo 
prašymais). 

+ 

3.  Informacija apie ESF produktus 
gali būti prieinama viešai.  

+ Informacija apie ESF produktus 
prieinama tik SFMIS 
vartotojams.  

– 

4.  Produktų stebėsena skyriumi nuo 
rezultatų stebėsenos ir tikslų nėra 
svarbi valdymo funkcija. 

– Produktai stebimi kartu su 
rezultatais ir tikslais yra svarbi 
valdymo funkcija. 

+ 

5.  Duomenų bazė pradėtų 
funkcionuoti anksčiau (2013 m.). 

+ Duomenų bazė pradėtų 
funkcionuoti vėliau (2014 m.). 

– 

6.  Nėra informacijos apie paslaugas. – Yra (gali būti) informacija apie 
paslaugas. 

+ 

7.  Mažesnis 
patikimumas / kontrolė. 

– Didesnis patikimumas (nes 
veikia formali ESF kontrolės 
sistema). 

+ 

8.  Tikrumas dėl duomenų bazės 
struktūros. 

+ Netikrumas dėl duomenų bazės 
struktūros (iki 2013 m. III 
ketvirčio). 

– 

9.  Neturi aiškios valdymo funkcijos. – Turi aiškią valdymo funkciją. + 

10.  Dubliuotų SFMIS produktų 
stebėseną (bent iš dalies). 

– Nedubliuotų SFMIS produktų 
stebėsenos (o padėtų ją 
tobulinti). 

+ 

11.  Dubliuoja „esparama.lt“ 
informaciją „ESF produktai“. 

– Nedubliuoja „esparama.lt“ 
informacijos „ESF produktai“, 
gali tapti šios informacijos 
šaltiniu. 

+ 

Api-
bendri-
nimas 

Iš viso privalumų 3 Iš viso privalumų 8 

 
Toliau analizuojami svarbiausi integruotos į SFMIS duomenų bazės privalumai, 
palyginti su nauja duomenų baze. Pirma, integruojant duomenų bazę į SFMIS 
nėra papildomų – duomenų bazės diegimo ir išlaikymo – kaštų. Tai reiškia, kad 
integruotos duomenų bazės funkcionavimas būtų užtikrintas bent iki 2022 m., 
nepriklausytų nuo švietimo finansavimo ar vadovybės kaitos. Antra, projektų 
vykdytojus būtų palyginti lengva motyvuoti teikti informaciją, nes šį procesą 
galima susieti su mokėjimo prašymais arba projektų įgyvendinimo ataskaitomis, 
t. y. privalomais projektų įgyvendinimo procesais. Trečia, produktai, stebimi 
kartu su rezultatais, tikslais ir finansiniais duomenimis (kaip būtų SFMIS), teikia 
svarbią valdymo informaciją, nes leidžia nustatyti projektų produktyvumą, 
rezultatyvumą ir efektyvumą. Nauja duomenų bazė būtų organizuojama be 
papildomų valdymo duomenų (rezultatų rodiklių, tikslų ir išteklių). Ketvirta, ESF 

Integruotos 
duomenų 
bazės 
privalumai  
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produktų duomenis renkant per integruotą į SFMIS duomenų bazę būtų 
užtikrinamas didesnis duomenų patikimumas. Jį padėtų užtikrinti formali ES 
struktūrinių fondų kontrolės sistema (pvz., patikros, ESFA kontrolė). Penkta, 
integruota į SFMIS duomenų bazė turi aiškią valdymo funkciją – stebėti 
struktūrinės paramos progresą ir išlaidas. Naujos duomenų bazės valdymo 
funkcijos yra nesuformuluotos. Šešta, kuriant integruotą duomenų bazę būtų 
nedubliuojama SFMIS vykdoma stebėsena, nes jau ir šio laikotarpio SFMIS buvo 
renkama daug informacijos apie projektų produktus („Fiziniai veiklų 
įgyvendinimo rodikliai“). Taigi SFMIS informaciją apie produktus būtų galima 
susisteminti, padaryti labiau atitinkančią ŠMM poreikius. Galiausiai integruotoje 
į SFMIS duomenų bazėje, priešingai negu naujoje, nebūtų dubliuojama Finansų 
ministerijos „ESF produktų“ projekto metu renkama informacija („esparama.lt“ 
viešinami ESF produktai104). Priešingai, integruota duomenų bazė gali tapti „ESF 
produktų“ („esparama.lt“) informacijos šaltiniu. 

 
Apibendrinant galima teigti, kad naujos duomenų bazės kūrimas yra neefektyvus 
– reikalauja papildomų kaštų, dubliuoja jau esamas duomenų bazes, neturi 
aiškios valdymo funkcijos. Duomenų bazės integravimas į SFMIS būtų daug 
efektyvesnis – nereikalautų papildomų kaštų, tačiau leistų patobulinti produktų 
stebėseną ir kartu pagerinti ES struktūrinių fondų valdymą. Taigi, jei siekiama 
turėti išsamią ESF produktų duomenų bazę, panaudojamą valdymo tikslais, 
tuomet ją efektyviau integruoti į būsimo programinio laikotarpio SFMIS. 
Pažymėtina, kad 2014–2020 m. SFMIS struktūra dar nėra suformuluota105, todėl 
yra galimybė teikti siūlymus tobulinti šią struktūrą.  
 

                                                           
 
 

104
Žr. <http://www.esparama.lt/esf-produktai;jsessionid=87BA2A0D15E8D956FBC6EEC7EFD79E3B>. 

105
 M. Reimeris, Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus 

vyr. specialistas, interviu telefonu 2012 m. gruodžio 10 d. 

Integruota 
duomenų bazė 
turi daugiau 
privalumų 
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  IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Pateikiamos pagal vertinimo uždavinius ir klausimus (žr. 2 lentelė, p. 23). 
 

 
Toliau pateikiami 1.1-1.3 klausimai visiškai atitinka  

techninės specifikacijos 10.1 užduotį. 

 
1.1. Kas yra produktas?  

 
Produktas – tai ESF projekto veiklų padarinys, turintis išliekamąją vertę. 
Produkto sąvoka šiame vertinime neapima paslaugų. Materialinis arba 
intelektualinis kūrinys, kuris sukuriamas projekto metu ir gali būti naudojamas jo 
numatytų tikslinių grupių ir pasibaigus projektui (pvz., vadovėlis, mokymo 
medžiaga, programa ar modulis, portalas in pan.). Ataskaitoje pateikiami 
duomenys apie visus projektų produktus, kurie buvo pradėti kurti vertinimo 
metu (plačiau žr. 1.4 dalyje). Informacija apie produktus surinkta per projektų 
vykdytojų apklausą (plačiau žr. 2.1.3 dalyje, ir 6, 7 prieduose). Taip pat 
informacija apie pagrindinius projektų produktus susisteminta naudojantis 
SFMIS duomenimis (plačiau 2.1.2 dalyje ir 1, 2  prieduose). 
 

1.2. Kokie yra pagrindiniai produktų tipai? 
 
Vertinimo metu sukurti ir kuriami produktai suskirstyti į šiuos tipus ir potipius: 
A. Švietimo programos: 

– Studijų programos; 
– Studijų programų moduliai; 
– Švietimo programos; 
– Švietimo programų dalys. 

B. Metodinė / mokomoji medžiaga, priemonės: 
– Mokomoji medžiaga ir priemonės; 
– Metodinė medžiaga ir priemonės; 
– Mokomoji ir metodinė medžiaga ir priemonės; 
– Švietimo pagalbos medžiaga ir priemonės. 

C. Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės: 
– Kvalifikacijų sistemos priemonės (apima profesijos standartus, studijų 

krypčių aprašus ir pan.); 
– Kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos; 

I vertinimo uždavinys: suklasifikuoti 2004–2006 m. ir 2007–2013 
m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiais 
finansuotus produktus. 
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– Ugdymo organizavimo modeliai ar priemonės (organizacijų lygmens); 
– Valdymo modeliai ir metodikos (švietimo ar mokslo sisteminio lygmens); 
– Bendradarbiavimo priemonės; 
– Informacinės sistemos (tik turinčios nuostatus, registruotos; paprasti 

portalai ir svetainės čia nepatenka). 
D. Tyrimai ir galimybių studijos: 

– Fundamentiniai moksliniai tyrimai; 
– Taikomieji moksliniai tyrimai; 
– Kiti tiriamieji darbai, analizės, galimybių studijos. 

E. Kita: 
– Interneto svetainės, portalai ir kitos viešinimo priemonės; 
– Kiti produktai. 

 
Šios grupės atspindi pagrindines ESF produktų rūšis, t. y., produktus, skirtus 
asmenims (mokomąją medžiagą konkrečių naudos gavėjų žinioms ir gebėjimams 
tobulinti), ir produktus, skirtus sistemoms ir struktūroms (institucijoms, 
taisyklėms, standartams ir procesams tobulinti). Plačiau žr. 2.1.3 dalyse bei 6, 7 
prieduose. 
 
1.3. Kokia reikalinga papildoma informacija produktams apibūdinti? 
 
Produktų duomenų bazėje produktams apibūdinti naudojama ši informacija:  

− Produkto pavadinimas; 

− Projekto vykdytojas; 

− Produkto tipas; 

− Produkto tikslinės grupės; 

− Produkto statusas; 

− Produktą naudojusios(-ančios) organizacijos; 

− Kvalifikacijos tobulinimo programos ir renginių registro kodas; 

− Studijų ir mokymo programų registro kodas; 

− Klasė ir dalykas; 

− Produkto skaitmeninės versijos prieinamumas tikslinėms grupėms; 

− Produkto naudojimo sąlygos; 

− Kur galima rasti produktą ir informaciją apie jo naudojimo sąlygas; 

− Reikšminiai žodžiai; 

− Ryšys su kitais produktais. 
Plačiau žr. 2.1.3 dalyje bei 7 priede. 

 
Toliau pateikiamas 1.4 klausimas visiškai atitinka  

techninės specifikacijos 10.2 užduotį. 

 
1.4. Kaip pildyti ir naudoti produktų duomenų bazę ateityje (kur laikyti, kaip 
užtikrinti pildymo tęstinumą)? 
 
Apibendrinus galima teigti, kad naujos duomenų bazės kūrimas yra neefektyvus 
– reikalauja papildomų kaštų, dubliuoja jau esamas duomenų bazes, neturi 
aiškios valdymo funkcijos. Duomenų bazės integravimas į SFMIS būtų daug 
efektyvesnis – nereikalautų papildomų kaštų, tačiau leistų patobulinti produktų 
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stebėseną ir kartu pagerinti ES struktūrinių fondų valdymą. Taigi, jei siekiama 
turėti išsamią ESF produktų duomenų bazę, panaudojamą valdymo tikslais, 
tuomet ją efektyviau integruoti į būsimo programinio laikotarpio SFMIS. 
Pažymėtina, kad 2014–2020 m. SFMIS struktūra dar nesuformuluota, todėl yra 
galimybė teikti siūlymus dėl šios struktūros tobulinimo. SFMIS produktų 
aprašymo metodologiniu pagrindu gali tapti įgyvendinant šį projektą sukurtos 
duomenų bazės kategorijos ir išaiškinimai. Jie gali būti panaudoti, kaip minėta, 
SFMIS „Fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių“, produkto rodiklių arba projektų 
ataskaitoms tobulinti. Plačiau žr. 4 dalyje. 
 

 

 
Toliau pateikiamas 2.1 klausimas visiškai atitinka  
techninės specifikacijos 10.3 užduoties a punktą. 

 
2.1. Ar sukurti produktai yra ir toliau naudojami po projekto pabaigos?  
 
Remiantis BPD projektų vykdytojų nuomone, visi produktai iki galo (88 proc.) 
arba iš dalies (12 proc.) buvo nors kartą panaudoti po projekto pabaigos praėjus 
metams.  Dauguma VP projektų nėra baigti, todėl negalima įvertinti šių 
produktų panaudojimo po projekto pabaigos. Tačiau galima teigti, kad projektų 
lygmeniu ŠMM–ESF / VP produktų naudojimui nėra tinkamai pasirengta. 
Remiantis apklausos duomenimis, 35 proc. VP produktų naudotojai yra 
nepakankamai nustatyti ir suplanuoti. Taip pat ketvirtis BPD ir penktadalis VP 
projektų nevykdė arba nevykdo produktų panaudojimo stebėsenos ir neturi 
kiekybiškai išreikštų produktų panaudojimo tikslų. Vadinasi, produktų 
naudojimas ne visuose projektuose yra tikslingai valdoma veikla.  
 
Daugiausia sukurta ir naudota mokomoji ir metodinė medžiaga bei švietimo ir 
studijų programos, o pagrindiniai ESF produktų naudotojai buvo ir tebėra 
mokiniai, studentai, mokytojai ir dėstytojai. Plačiau žr. 3.1.2 dalyje. 
 

Toliau pateikiami 2.2-2.3 klausimai visiškai atitinka  
techninės specifikacijos 10.3 užduoties b punktą. 

 
2.2. Ar sukurti produktai naudojami kitose organizacijose?  
 
Daugiau negu 2/5 produktų yra vienos institucijos produktai. Tai produktai, kurie 
buvo naudojami tik projekto vykdytojo organizacijoje. Taigi produktai buvo ir yra 
naudojami palyginti nedidelėse institucijų grupėse. Tačiau tai nerodo, kad 
produktų panaudojimo potencialas buvo neišnaudotas. Santykinai daug 
produktų buvo skirta projekte dalyvaujančioms organizacijoms, todėl produktų 
sklaida kitose organizacijose nebuvo planuojama ir įgyvendinama.  
 

II vertinimo uždavinys: įvertinti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiais sukurtų / 
kuriamų produktų naudojimą  
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Rekomenduojama gerinti atsiskaitymą už ESF produktų panaudojimą – detalius 
produktų naudotojų sąrašus sudaryti jau projekto planavimo etape ir stebėti 
įgyvendinant projektą. Potencialių ir faktinių naudotojų sąrašas naudingas tuo, 
kad jis tiksliai parodo, kaip pasiskirstys projekto nauda. Per naudotojus galima 
gerai valdyti paramą, nes naudotojų sąrašai atskleidžia paramos rezultatų mastą 
ir pobūdį, taip pat motyvuoti projektų vykdytojus didinti panaudojimą. Plačiau 
žr. 3.1.2 dalyje. 
 
2.3. Ar produktai prieinami viešai internete?  
 
Remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenims, beveik 2/3 produktų yra 
visiškai arba iš dalies paskelbti internete. Maždaug pusės produktų 
prieinamumas yra ribojamas (be papildomo leidimo naudotis negalima). Galima 
teigti, kad kai kuriems produktams pritrūko specifinės komunikacijos su 
potencialiais naudotojais. Atsižvelgiant į santykinai didelį viešinimą internete, 
būtų naudinga produktus viešinti tikslingai, t. y. informaciją nukreipiant į 
konkrečias organizacijas ar organizacijų grupes, kurioms produktas galėtų būti 
aktualus. Plačiau žr. 3.1.3 dalyje. 

 
 

 

 
 

Toliau pateikiami 3.1-3.2 klausimai visiškai atitinka  
techninės specifikacijos 10.3 užduoties c klausimą. 

 
3.1. Kiek ir kokių produktų yra sukurta / kuriama?  
 
Detalūs stebėsenos rezultatai pateikiami ataskaitoje ir jos prieduose. 
Apibendrinant galima teigti, kad didžiausia dalis projektų yra skirti mokomajai 
medžiagai kurti. Apie 64 proc. BPD ir 40 proc. VP projektų kūrė mokomąją ir 
metodinę medžiagą. Absoliučiais skaičiais beveik pusę visų produktų sudaro ši 
medžiaga.  
 
Svarbi produktų grupė yra ir studijų bei švietimo programos. Absoliučiais 
skaičiais šios programos sudaro apie penktadalį produktų. 40 proc. BPD ir 
25 proc. VP projektų kūrė arba atnaujino studijų programas ar jų modulius. VP 
laikotarpiu ypač padaugėjo projektų, kurių tikslas yra švietimo ir mokslo 
institucijų valdymo tobulinimo ir kokybės gerinimo produktai. Tai rodo, kad VP 
laikotarpiu pradėta labiau investuoti į švietimo ir mokslo sistemas ir struktūras. 
Plačiau žr. 3.1.1 dalyje ir 1, 7 prieduose. 
 
 

III vertinimo uždavinys: įvertinti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. 
ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiais sukurtų / 
kuriamų produktų poreikį.  
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3.2. Kokio tipo produktai aktualūs 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos 
programiniu laikotarpiu? 
 
Produktų poreikis yra susijęs su būsimos paramos sritimis ir buvusios paramos 
efektyvumo, rezultatyvumo vertinimu. Šis vertinimas neapima strateginio 
paramos vertinimo, taip pat nevertinama, ar efektyvūs ir rezultatyvūs buvo 
produktai. Todėl konkretūs produktų tipai gali būti finansuojami ateinančiu 
programiniu laikotarpiu, jeigu jie yra tinkami ir efektyvūs siekiant 2014–2020 m. 
ESF tikslų.  

 
Kita vertus, produktų planavimas paramą administruojančių institucijų lygmeniu 
ne visada yra naudingas – sunku iš anksto numatyti, kokie produktai tinkamiausi 
norimam rezultatui pasiekti, be to, taip yra ribojamos naujovės ir projektų 
vykdytojų laisvė lanksčiai įgyvendinti jiems pavestus tikslus. Daug efektyviau yra 
planuoti projektų rezultatus, t. y. kokios naudos tikslinei grupei siekiama 
naudojant projekto paslaugų ir produktų visumą. Būtina sąlyga rezultatams 
planuoti – aiškūs paramos tikslai ir kokybiški rezultatų rodikliai. 
 
Atsižvelgiant tik į kiekybinius produktų duomenis (vertinant tik jų kiekį, o ne 
tinkamumą ir efektyvumą), galima teigti, jog yra poreikis ateityje labiau 
investuoti į pirmiesiems mokymosi lygmenims skirtus produktus. Taip pat galima 
teigti, kad reikėtų kurti daugiau produktų, kurie patenkintų žemesnį išsilavinimą 
turinčių asmenų poreikius. Plačiau žr. 3.4 dalyje. 

 
Toliau pateikiami 4.1-4.3 klausimai visiškai atitinka  

techninės specifikacijos 10.4 užduotį. 

 
 
4.1. Kokios egzistuoja galimybės arba kliūtys sukurtų / kuriamų produktų 
kokybei užtikrinti? 4.2, 4.3. Kaip panaudoti egzistuojančius produktų kokybės 
užtikrinimo mechanizmus ir kokiais naujais būdais galima užtikrinti produktų 
kokybę? 

 
Projektų vykdytojams buvo sudarytos geros galimybės užtikrinti produktų 
kokybę. Ypač įgyvendinant 2007–2013 m. projektus buvo finansuojama palyginti 
daug veiklų, skirtų produktų kokybei gerinti. Produktų (bandomasis) diegimas, 
tyrimai ir specialistų, dirbsiančių su naujais produktais, kvalifikacijos tobulinimas 
buvo dažniausiai finansuojamos kokybės užtikrinimo priemonės. Tačiau 
vykdytojai nebuvo skatinami didinti produktų kokybę ir panaudojimą – daugeliui 
produktų (išskyrus formalioms mokymo programoms) nebuvo taikoma 
kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti nuoseklią produktų kokybės ir 
panaudojimo priežiūrą. Vykdant projektų atranką, per patikras vietoje, 
finansavimo prašymuose ir projektų įgyvendinimo ataskaitose daugiausia 

IV vertinimo uždavinys: įvertinti švietimo ir mokslo sistemoje 
egzistuojančias galimybes ir / arba kliūtis sukurtų / kuriamų 
produktų kokybės gerinimui  



  

 

 

91 
 
 
 
 
 

dėmesio buvo skiriama projektų veikloms, o ne produktų kokybei ir 
panaudojimui. Taigi geras kokybės užtikrinimo galimybes galėjo išnaudoti tik tie 
projektų vykdytojai, kurie patys turėjo aiškius produktų kokybės standartus ir 
motyvaciją sukurti kokybiškus ir plačiai naudojamus produktus (plačiau žr. 3.2.1 
dalyje). Todėl ateityje reikėtų mažinti projektų vykdytojams tenkančią 
administracinę naštą, susijusią su projekto veiklų kontrole, ir daugiau dėmesio 
skirti rezultatams bei produktų kokybei. Tai galima padaryti dviem būdais: 
taikant kokybiškus stebėsenos rodiklius ir skatinant bendradarbiavimą kuriant 
produktus. 

 

Apie stebėsenos rodiklių taikymą. Produktų ir jų panaudojimo stebėsena šiuo 
metu yra nepakankama. Produkto rodiklių buvo taikoma mažai (ypač BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu), jie neatspindi svarbiausių paramos laikotarpiu 
sukurtų produktų. Kita vertus, informacija apie fizinius projektų veiklų 
įgyvendinimo rodiklius (t. y. sukurtus produktus ir suteiktas paslaugas) detaliai 
renkama, jos yra daug. Tačiau ši informacija nesusisteminta ir negali pakeisti 
stebėsenos rodiklių, nes projektų vykdytojai fizinius veiklų įgyvendinimo 
rodiklius pateikia nesilaikydami vienodų metodologinių gairių, ne rodiklių 
formatu, o aprašomuoju tekstu.    
 
Projektų vykdytojai nebuvo motyvuojami didinti produktų panaudojimo. 
Projektų lygmeniu panaudojimo didinimas nebuvo tikslas, projektų vykdytojai 
dažniausiai neturėjo produktų panaudojimo siekių ir neplanavo potencialių 
naudotojų sąrašų. Produktų naudos gavėjai galėtų būti planuojami ir 
skaičiuojami. Naujuoju programiniu laikotarpiu ESF bendrieji rodikliai (angl. 
common indicators) sudarys sąlygas stebėti ESF produktų naudotojus. Kadangi 
ESF bendrieji rodikliai bus privalomi, būtina gerai pasirengti jų įgyvendinimui – 
detaliai išaiškinti, ypač tuos, kurie bus perkeliami į projektų lygmenį, ir taikyti 
metodologiškai nuosekliai. Pagal bendruosius ESF rodiklius numatoma 
nepakankama organizacijoms skirtų produktų panaudojimo stebėsena, todėl, jei 
ateinančiuoju programiniu laikotarpiu bus investuojama į organizacinius 
produktus (kitaip – sistemas ir struktūras), rekomenduojama papildomai stebėti 
organizacijų, naudojančių ESF produktus, skaičių. Tokiu būdu bus motyvuojama 
didesnė šių produktų sklaida tarp organizacijų. Plačiau žr. 3.2.2 dalyje. 
 

Apie bendradarbiavimo kuriant produktus skatinimą. Bendradarbiavimas ir 
partnerystė yra vienas esminių ESF įgyvendinimo principų. Formali partnerystė 
įgyvendinant projektus yra gana suvaržyta ir nepakankamai dažnai 
įgyvendinama. Kuriant tiek BPD, tiek VP produktus, buvo taikoma ir neoficiali 
partnerystė – konsultacijos su ekspertais ir tikslinės grupės atstovais. Vis dėlto 
geriau projektų vykdytojų vertinamos ir dažniau taikomos buvo konsultacijos su 
ekspertais negu su tiksline grupe. Todėl turi būti skatinamas tikslinių grupių 
dalyvavimas kuriant produktus. Rekomenduojama, kad projektams, kuriuose 
detaliai suplanuotos tikslinės grupės (jų tipas ir skaičius), numatytos specifinės 
komunikacijos su tikslinėmis grupėmis priemonės arba tikslinių grupių 
įtraukimo į projekto veiklas priemonės, būtų teikiama pirmenybė. Plačiau žr. 
3.2.3 dalyje. 
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V vertinimo uždavinys: pateikti rekomendacijas 
 

Lentelėje pateikiama informacija visiškai atitinka  
techninės specifikacijos 10.5 užduotį. 

 
Trumpas rekomendacijų sąrašas pateikiamas lentelėje toliau. Išsamus 
rekomendacijų pagrindimas ir įgyvendinimo priemonių išaiškinimas pateikiamas 
dalyje „Detalus rekomendacijų išaiškinimas“ (p. 93). 

 
25 lent. Rekomendacijų lentelė 

 

Nr. Problema  Rekomendacija Atsakinga 
institucija 

Terminas 

1. Iki šiol sistemiškai nebuvo renkama 
stebėsenos informacija apie iš ESF 
finansuotus produktus. 

Pasirengti produktų stebėsenai – 
patvirtinti ŠMM–ESF produktų tipų 
baigtinį sąrašą ir produktų tipų 
išaiškinimus. 

ŠMM  Iki naujojo 
programinio 
laikotarpio SFMIS 
funkcionavimo 
pradžios (2014 m.) 

2. Projektų lygmeniu nepakankamai 
planuojamos tikslinės grupės, taip 
pat nėra sistemiškos informacijos 
kaip pasiskirsto produktų nauda 
tikslinėse grupėse. 

Pasirengti produktų stebėsenai ir 
didinti orientaciją į tikslines grupes 
– patvirtinti ŠMM–ESF produktų 
tikslinių grupių baigtinį sąrašą ir jų 
išaiškinimus. 

ŠMM  Iki naujojo 
programinio 
laikotarpio SFMIS 
funkcionavimo 
pradžios (2014 m.) 

3. Yra poreikis naujuoju programiniu 
laikotarpiu tobulinti produktų 
stebėseną ir kartu pagerinti ES 
struktūrinių fondų valdymą. 

Nekurti atskiros ESF produktų 
duomenų bazės, tačiau teikti 
Finansų ministerijai rekomendacijas 
dėl SFMIS tobulinimo produktų 
stebėsenos srityje. 

ŠMM, FM SFMIS funkcionavimo 
laikotarpis (nuo 2014 
m.) 

4. ESF produktų naudojimas nėra 
tikslingai valdoma projektų veikla, 
nėra skatinamas produktų 
naudojimas.  

Skatinti į projektų tikslines grupes 
orientuotą projektų valdymą. 

ŠMM, ESFA Planuojant naujojo 
programinio 
laikotarpio paramą 
(2014 m.) 

5. Produktų viešinimo internete 
potencialas nėra išnaudotas, 
nepakankama produktų sklaida tarp 
organizacijų.  
 

Didinti ESF produktų sklaidą – 
skatinti ESF produktų ir 
informacijos apie juos viešinimą 
internete. 

ŠMM, ESFA Planuojant naujojo 
programinio 
laikotarpio paramą 
(2014 m.) 

6. Vykdant tik produktų stebėseną bus 
neatspindėta didelė dalis projektų 
veiklų.  

Apsvarstyti ESF paslaugų 
stebėsenos poreikį naujuoju 
programiniu laikotarpiu. 

ŠMM Planuojant naujojo 
programinio 
laikotarpio paramą 
(2014 m.) 

7. Šio vertinimo metu buvo sukurta 
ESF produktų duomenų bazė, tačiau 
į ją pateko tik iki 2012-11-06 
pradėtų įgyvendinti projektų 
produktai.   

Pabaigti ESF produktų duomenų 
bazės pildymą – apklausti projektų, 
kurie nėra pateikę informacijos 
apie ESF produktus, vykdytojus. 

ŠMM Kai bus prasidėjęs 
visų 2007-2013 m. 
programinio 
laikotarpio projektų 
įgyvendinimas 
(2014 m.) 
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Detalus rekomendacijų išaiškinimas 
 
1 REKOMENDACIJA. Pasirengti produktų stebėsenai – patvirtinti ŠMM–ESF 
produktų tipų baigtinį sąrašą ir produktų tipų išaiškinimus.  

 

Poreikis atlikti  ESF produktų klasifikaciją kilo dėl to, kad iki šiol sistemiškai 
nebuvo renkama stebėsenos informacija apie iš ESF finansuotus produktus 
(plačiau žr. 1.2 dalį, p. 20). Taip pat nebuvo galima nustatyti produktų 
dubliavimo, apibendrinti, kokioms tikslinėms grupėms skirti produktai, nes 
informacija apie produktus (renkama SFMIS kaip „Fiziniai veiklų įgyvendinimo 
rodikliai) buvo neapibendrinama (plačiau 4.3.2 dalyje, p. 81). 
 
Naujuoju programiniu laikotarpiu siekiant išvengti anksčiau įvardytų problemų, 
būtina projektų įgyvendinimo metu sukurtus produktus sisteminti. Pirmiausia 
reikalinga patvirtinti ŠMM–ESF produktų tipų baigtinį sąrašą ir produktų tipų 
išaiškinimus. Galimos dvi sąrašo alternatyvos: trumpasis ir ilgasis. 
 
Trumpasis produktų tipų sąrašas: 
 
A. Švietimo ir studijų programos; 
B. Metodinė / mokomoji medžiaga ir priemonės; 
C. Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės; 
D. Tyrimai ir galimybių studijos; 
E. Kita. 
 
Ilgasis produktų tipų ir potipių sąrašas: 
 
A. Švietimo programos: 

– Studijų programos (ar jų dalys); 
– Profesinio mokymo programos (ar jų dalys); 
– Bendrojo ugdymo programos (ar jų dalys); 
– Neformaliojo ugdymo programos (ar jų dalys); 
– Kitos programos. 

B. Metodinė / mokomoji medžiaga, priemonės: 
– Mokinio / studento ir / ar mokytojo / dėstytojo medžiaga ir priemonės; 
– Švietimo pagalbos medžiaga ir priemonės. 

C. Valdymo ir kokybės užtikrinimo priemonės: 
– Kvalifikacijų sistemos priemonės (apima profesijos standartus, studijų 

krypčių aprašus ir pan.); 
– Kokybės vadybos sistemos ir veiklos strategijos; 
– Ugdymo organizavimo modeliai ar priemonės (organizacijų lygmens); 
– Valdymo modeliai ir metodikos (švietimo ar mokslo sisteminio lygmens); 
– Bendradarbiavimo priemonės; 
– Informacinės sistemos. 

D. Tyrimai ir galimybių studijos: 
– Fundamentiniai moksliniai tyrimai; 

Problemos 
pagrindimas 

Rekomendaci-
jos išaiškinimas 
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– Taikomieji moksliniai tyrimai; 
– Kiti tiriamieji darbai, analizės, galimybių studijos. 

E. Kita: 
– Interneto svetainės, portalai ir kitos viešinimo priemonės; 
– Kiti produktai. 

 
Atsižvelgiant į ESF produktų apklausos metu sukauptą patirtį, rekomenduojame 
naudoti trumpąjį, o ne ilgąjį produktų sąrašą. Taikant trumpąjį sąrašą yra 
mažesnė klaidų tikimybė ir lengvesnis klasifikacijos administravimas. Produktų 
tipų išaiškinimus galima rasti produktų duomenų bazės išaiškinimų lape (žr. 7 
priedą). Taip pat išaiškinimams galima naudoti ilgąjį sąrašą, kuris rodo galimus 
produktų variantus kiekvienam produktų tipui.  

 
Įgyvendinant šią rekomendaciją, taip pat siūloma svarstyti, ar reikalinga šiuos 
produktus kvantifikuoti, t.y. skaičiuoti vienetais. Atsižvelgiant į ESF produktų 
apklausos metu sukauptą patirtį, rekomenduojame neskaičiuoti produktų 
vienetais, nes praktikoje sunku nustatyti standartinį produkto vienetą. 

 
Ši rekomendacija yra suderinama su Europos Komisijos stebėsenos nuostatomis, 
kurios bus taikomos 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu. Šis produktų sąrašas 
gali būti įtraukiamas į vadinamųjų konkrečių arba papildomų produkto rodiklių 
sąrašą, kuriems nebūtina planuoti siektinų reikšmių ir už kuriuos nereikia 
atsiskaityti Europos Komisijai. Pagal atsakomybę ši rekomendacija skirta ŠMM, 
aktuali iki naujojo programinio laikotarpio SFMIS funkcionavimo pradžios 
(2014 m.). 
 
Remdamiesi šiuo produktų tipų sąrašu projektų vykdytojai turėtų standartizuotai 
skaičiuoti fizinius projekto veiklų įgyvendinimo rodiklius. Vienodos skaičiavimo 
metodologijos tikslas yra galimybė agreguoti projektų duomenis, palyginti jų 
produktyvumą, rezultatyvumą ir efektyvumą, o kartu sumažinti administracinę 
naštą (projektų vykdytojams būtų palengvintas fizinių projektų įgyvendinimo 
rodiklių aprašymas). Svarbu atkreipti dėmesį, kad baigtinis produktų sąrašas 
nenurodo, ką reikia finansuoti ateinančiu programiniu laikotarpiu, o nurodo, kas 
bus stebima.  
 
 
2 REKOMENDACIJA. Pasirengti produktų stebėsenai ir didinti orientaciją į 
tikslines grupes – patvirtinti ŠMM–ESF produktų tikslinių grupių baigtinį sąrašą 
ir jų išaiškinimus. 
 
Vertinimo metu nustatyta, kad viena iš ESF produktų panaudojimo problemų – 
projektų lygmeniu nepakankamai planuojamos tikslinės grupės, taip pat nėra 
sistemiškos informacijos apie produktų naudotojus (plačiau žr. 3.1.2 dalį, p. 44). 
Todėl sunku planuoti programų poveikį tikslinėms grupėms (kai nėra 
informacijos apie jas) ir nustatyti kaip tarp tikslinių grupių pasiskirstė produktų 
nauda.  
 

Rekomendaci-
jos poveikis 

Problemos 
pagrindimas 
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Įgyvendinus ankstesnę rekomendaciją dėl tipinių produktų sąrašo patvirtinimo ir 
siekiant surinkti išsamesnę informaciją apie produktus, rekomenduojama 
patvirtinti baigtinį produktų tikslinių grupių sąrašą.  Siūlomi trys  tikslinių grupių 
sąrašai: pagal organizacijas ir / arba naudos gavėjų statusą ir/ arba teritoriją 
(bent pagal vieną požymį) . 
 
Tikslinių grupių sąrašas pagal organizacijas: 

• Mokymo organizacijos: 
– ISCED 0 – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 
– ISCED 1 – pradinis ugdymas; 
– ISCED 2 –  pagrindinis ugdymas; 
– ISCED 3 –  vidurinis ugdymas; 
– ISCED 4 –  povidurinis mokymas profesinėse mokyklose; 
– ISCED 5 –  povidurinės studijos aukštesniosiose mokyklose; 
– ISCED 6 –  aukštojo mokslo studijos kolegijose ir universitetuose; 
– ISCED 7 –  doktorantūros ir meno aspirantūros studijos; 
– Neformalusis papildomas ugdymas. 

 

• Ne mokymo organizacijos: 
– Ekspertinės, koordinavimo; 
– MTEP; 
– Kita. 

 
Kiekvienam produktui rekomenduojama priskirti vieną ar kelis organizacijos 
tipus. Organizacijos priskiriamos tik tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo metu 
produktas yra jose naudojamas arba pradėti pasirengimo jose naudoti darbai. 
Vadinasi, yra priskiriamos faktiškai produktus naudojančios arba naudosiančios 
organizacijos, o ne potencialūs naudotojai. Siūlome apsvarstyti galimybę 
kvantifikuoti organizacijas, t.y. jas skaičiuoti vienetais ir nurodyti jų pavadinimus. 
Tokiu atveju būtų galima nustatyti kaip plačiai tarp organizacijų pasiskirsto 
produktų nauda (ši rekomendacijos dalis susijusi su 4 rekomendacija). 

 
Naudos gavėjų sąrašas pagal dalyvių statusą: 

• Mokiniai, studentai; 

• Mokytojai, dėstytojai; 

• Švietimo pagalbos specialistai; 

• Administracijos darbuotojai; 

• Mokslininkai, kiti tyrėjai; 

• Kita. 
 
Kiekvienam produktui rekomenduojama priskirti vieną ar kelis dalyvių pagal 
statusą tipus. Dalyviai pagal statusą priskiriami tik tuo atveju, jei projekto 
įgyvendinimo metu produktas yra jų naudojamas arba yra suplanuota, kad 
naudos. Vadinasi, yra priskiriami faktiškai produktus naudojantys arba 
naudosiantys dalyviai, o ne potencialūs naudotojai.   

 
 

Tikslinių grupių sąrašas pagal teritoriją: 
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• Savivaldybės (pateikiamas visų savivaldybių sąrašas); 

• Teritorija nepriskirtina (tiems produktams, kurie prieinami visiems 
Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo teritorijos, pvz., internetinis 
puslapis). 

 
Kiekvienam produktui rekomenduojama priskirti vieną ar kelias savivaldybes. 
Savivaldybės priskiriamos tik tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo metu 
produktas yra naudotas šioje teritorijoje esančiose organizacijose. Vadinasi, yra 
priskiriami faktiškai produktų poveikį patyrusios savivaldybės, o ne potencialios 
savivaldybės.  Projekto dalyvių (asmenų) gyvenamoji ar darbo vieta nėra 
skaičiuojama. 

 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad rekomendacija aktuali tik tuo atveju, jei naujojo 
programinio laikotarpio SFMIS nebus identiškų ar panašių funkcijų tikslinėms 
grupėms sisteminti. 
 
Turint tikslią informaciją apie produktų tiesiogines tikslines grupes galima 
apibendrinti, kaip pasiskirstė projekto, priemonės ar programos nauda tarp 
tikslinių grupių. Taip pat turint šią informaciją galima nustatyti produktų 
dubliavimo atvejus (pvz., kai produktas yra skirtas tai pačiai tikslinei grupei  
pagal organizacijas, dalyvių statusą ir teritoriją). 
 
3 REKOMENDACIJA. Nekurti atskiros ESF produktų duomenų bazės, tačiau 
teikti Finansų ministerijai rekomendacijas dėl SFMIS tobulinimo produktų 
stebėsenos srityje. 
 
Naujos duomenų bazės kūrimas 2014-2020 m. programinio laikotarpio ŠMM–
ESF produktams stebėti yra neefektyvus – reikalauja papildomų kaštų, dubliuoja 
jau esamas duomenų bazes, neturi aiškios valdymo funkcijos. Duomenų bazės 
integravimas į SFMIS būtų daug efektyvesnis – nereikalautų papildomų kaštų, 
tačiau leistų patobulinti produktų stebėseną ir kartu pagerinti ES struktūrinių 
fondų valdymą (plačiau žr. 4.2 dalį, p.  83).  
 
Būtina didinti SFMIS fizinių projektų įgyvendinimo rodiklių rinkimo kokybę, juos 
standartizuojant (žr. 1 rekomendaciją). Pažymėtina, kad 2014–2020 m. SFMIS 
struktūra dar nėra suformuluota, todėl yra galimybė teikti siūlymus tobulinti šią 
struktūrą. Finansų ministerijai rekomenduojama teikti šią informaciją dėl SFMIS 
plėtros: 
 

• Reikalinga „Fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių“ (SFMIS „Projekto loginis 
pagrindimas“ dalis) agregavimo tarp projektų funkcija. Pvz., reikalinga 
suskaičiuoti, kiek projektų kūrė metodinę medžiagą). Tam reikalinga 
galimybė standartizuotai įvesti šių rodiklių tipus. ŠMM 
administruojamoms priemonėms aktualūs produktų tipai pateikiami prie 1 
rekomendacijos aprašymo. 

• Reikalinga tikslinių grupių priskyrimo produktui arba projektui funkcija. 
Pvz., projekto produktai projekto metu bus naudojami  vidurinio ugdymo 
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mokytojų. ŠMM administruojamoms priemonėms aktualūs tikslinių grupių 
tipai pateikiami prie 2 rekomendacijos aprašymo. 

• Reikalinga teritorijos, kurioje pasiskirsto produkto arba projekto nauda, 
priskyrimo funkcija (pvz., produktai projekto įgyvendinimo metu 
naudojami Šiaulių raj.). 

• Reikalinga funkcija priskirti projektams arba produktams tikslines 
organizacijas pagal pavadinimą (SFMIS tokiu atveju turėtų būti 
pateikiamas visų švietimo ir mokslo organizacijų sąrašas). 

• Reikalinga funkcija, kuri leistų skaičiuoti produktus pagal anksčiau 
įvardytus požymius. 

 
26 lent. Produkto standartizuoto aprašymo pavyzdys 

 

Duomenų 
tema 

Produkto 
pavadinimas 

Produkto tipas 

Produkto tikslinė grupė 

Organizaci
jos tipas 

Organizacijos 
pavadinimas 

Naudos 
gavėjai pagal 

statusą 
Teritoriją 

Duomenų 
tipas 

Į laukelį įvedamas 
tekstas 

Iš sąrašo106 
pasirenkamas tekstas 

Iš sąrašo 
pasirenka
mas 
tekstas 

Iš sąrašo pasirenkamas 
tekstas 

Iš sąrašo 
pasirenkamas 
tekstas 

Iš sąrašo 
pasirenkam
as tekstas 

1 
pavyzdys 

Vadovėlis „Klinikinė 
odontologija“. 

B. Metodinė / 
mokomoji medžiaga ir 
priemonės. 

ISCED 6. Utenos kolegija. Mokiniai, 
studentai; 
Mokytojai, 
dėstytojai. 

Utena. 

2 
pavyzdys 

Valdymo priemonė 
„Besimokančių 
mokyklų tinklai“ . 

C. Valdymo ir kokybės 
užtikrinimo priemonės 

ISCED 1;  
ISCED 2; 
ISCED 3. 

Alytaus rajono 
Butrimonių gimnazija; 
Alytaus “Volungės” 
pagrindinė mokykla 
Anykščių Antano 
Vienuolio gimnazija; 
Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto gimnazija; 
Kurklių Stepono Kairio 
pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono Kavarsko 
vidurinė mokykla; 
Elektrėnų pradinė 
mokykla; 
“Ąžuolyno” pagrindinė 
mokykla;  
Kietaviškių pagrindinė 
mokykla. 

Mokytojai, 
dėstytojai; 
Administracijo
s darbuotojai. 

Alytus; 
Alytaus; 
raj.; 
Anykščiai; 
Anykščių 
raj. 
Elektrėnai; 
Elektrėnų 
raj. 

 
 

Finansų ministerija turi apsvarstyti šių funkcionalumų diegimo galimybes ir 
suderinamumą su kitų tarpinių institucijų poreikiais (ar nėra aktualu kitų 
ministerijų atvejų diegti tokius patobulinimus). 
 

                                                           
 
 

106
 Čia ir kitur naudojami sąrašai pateikiami prie 1 ir 2 rekomendacijos aprašymų. 
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Jei SFMIS būtų įdiegti minėti patobulinimai, atsirastų galimybė agreguoti 
projektų produktus, įvertinti projektų, priemonių ir programų tinkamumą, 
rezultatyvumą ir efektyvumą. Taip pat nustatyti, kaip pasiskirstė priemonių ar 
programų nauda tikslinėse grupėse.  
 
Jei Finansų ministerija nepatvirtintų rekomenduojamų SFMIS funkcionalumų, 
tuomet siekiant surinkti informaciją apie produktus ŠMM gali produktus 
skaičiuoti kaip vadinamuosius konkrečius arba papildomus veiksmų programų 
rodiklius. Tokiu atveju, visiems projektams turėtų būti taikomi penki produkto 
rodikliai (kaip nurodyta prie 1 rekomendacijos), kurių reikšmės būtų „Taip“ arba 
„ne“. Ši rekomendacija yra suderinama su Europos Komisijos stebėsenos 
nuostatomis, kurios bus taikomos 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu. 

 
4 REKOMENDACIJA. Skatinti į projektų tikslines grupes orientuotą produktų 
valdymą.  
 
Vertinimo metu nustatyta, kad ESF produktų naudojimas nėra tikslingai valdoma 
veikla, nėra skatinamas produktų naudojimas. Sąlyginai didelė projektų 
vykdytojų dalis nėra suplanavusi produktų naudotojų, taip pat nevykdo faktinių 
naudotojų stebėsenos. 
 
Rekomenduojama skatinti į projektų tikslines grupes orientuotą projektų 
valdymą.  Tai galima įgyvendinti taikant vieną ar kelias iš toliau įvardytų 
priemonių: 
 

• Projektų vykdytojai projektų paraiškose turi detaliai nurodyti planuojamas 
produktų tikslines grupes, arba kitaip tariant, planuojant projektą būtina 
numatyti, kaip pasiskirstys projekto produktų nauda tikslinėje grupėje. Jei 
tikslinės grupės yra organizacijos – tai organizacijų skaičių ir pavadinimus. Jei 
tikslinės grupės – asmenys – konkretizuoti jų skaičius pagal statusą.  Siekiant 
didinti produktų naudojimą, siūloma atrenkant projektus pirmenybę teikti 
didesnę tikslinę grupę planuojantiems pasiekti projektams. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad ši sąlyga gali būti aktuali ne visiems produktams – o tik tiems, 
kuriuos naudojant didesnėje tikslinėje grupėje gaunama didesnė nauda. Ši 
rekomendacija turi būti derinama su 2 rekomendacija, nes pastarojoje yra 
pateikiami tikslinių grupių išaiškinimai ir siūlymai dėl sistemiškos jų 
stebėsenos. 

• Projektų vykdytojai projektų paraiškose turi numatyti komunikacijos su 
tikslinėmis grupėmis planą, t.y., kokiomis priemonėmis produktų planavimo, 
kūrimo ir vertinimo etapuose bus bendradarbiaujama su tikslinėmis 
grupėmis. Siūloma teikti pirmenybę projektams, kurie planuoja specifines 
komunikacijos su potencialiais naudos gavėjais priemones (pvz., informacijos 
apie produktus viešinimą tiesiogiai specialistams, o ne tik masinės 
komunikacijos priemonėse) arba tikslinės grupės atstovų įtraukimą į projekto 
veiklas (pvz., per konsultacijas, produktų išbandymą, galutinių produktų 
validaciją).  

• Bendrai paramos gairėse arba PFSA įtraukti nuostatas apie tai, kad didesnis 
produktų naudotojų skaičius yra privalumas priimant sprendimą dėl paramos 
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teikimo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši sąlyga gali būti aktuali ne visiems 
produktams – o tik tiems, kuriuos naudojant didesnėje tikslinėje grupėje 
gaunama didesnė nauda. Konkrečiai galima paramos teikimo sąlygas papildyti 
produktų panaudojimo tikslais, išreiškiamais tikslinės grupės atstovų 
skaičiumi (pvz., valdymo priemonė turi būti įdiegta mažiausiai 5 bendrojo 
ugdymo mokyklose).  
 

Ši rekomendacija skirta ŠMM ir ESFA. Apsispręsti dėl priemonių 
rekomenduojama iki naujojo programinio laikotarpio paraiškų paramai gauti 
teikimo pradžios. 
 
Šios rekomendacijos tikslas yra padidinti produktų panaudojimą tikslinėje 
grupėje ir didinti produkto atitikimą tikslinės grupės poreikiams, o tuo pačiu ir 
kokybę. Taip pat informacija apie planuojamas tikslines grupes gali pasitarnauti 
vykdant projektų atranką ir nustatant didžiausios pridėtinės vertės projektus. 
 
5 REKOMENDACIJA. Didinti ESF produktų sklaidą – skatinti ESF produktų ir 
informacijos apie juos viešinimą internete. 
 
Vertinimo metu nustatyta, kad produktų viešinimo internete potencialas nėra 
maksimaliai išnaudotas. Taip pat nustatyta, kad egzistuoja santykinai daug 
vienos institucijos produktų, vadinasi, nepakankama produktų sklaida tarp 
organizacijų.  
 
Rekomenduojama projektų vykdytojus skatinti viešinti projekto metu sukurtus 
produktus internete. Tai galima padaryti į paramos sąlygas įtraukiant nuostatą, 
kad produktų turinio viešinimas internete yra privalumas (bet ne privalomas). 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad rekomendacija aktuali tik produktų tipams 
„Metodinė / mokomoji medžiaga ir priemonė“ ir „Tyrimai  ir galimybių studijos“. 
Produktus rekomenduojama viešinti jau funkcionuojančiose informacinėse 
sistemose, pvz., „eMokykla. lt“, „eLABa.lt“. Ši rekomendacija skirta ŠMM ir 
turėtų būti įgyvendinta formuluojant būsimu programiniu laikotarpiu 
finansuotinų projektų atrankos kriterijus.  
 
Produktų prieinamumas internete gali padidinti produktų sklaidą ir 
panaudojimą. Taip pat produktų viešinimo priemonės prisideda prie paramos 
skaidrumo. 
 
6 REKOMENDACIJA. Apsvarstyti ESF paslaugų stebėsenos poreikį naujuoju 
programiniu laikotarpiu.  
 
ESF produktus (angl. Outputs) plačiąja prasme sudaro produktai ir paslaugos. 
Todėl vykdant tik produktų stebėseną bus neatspindėta didelė dalis projektų 
veiklų. Vertinant projektų, priemonių ar programų tinkamumą, rezultatyvumą ir 
efektyvumą turėti apibendrinamą informaciją apie paslaugas taip pat naudinga. 

 
ŠMM turėtų apsvarstyti poreikį stebėti ESF paslaugas ir rinkti apie jas sistemišką 
informaciją, kaip ir apie produktus. Naudinga būtų parengti ir patvirtinti 
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standartizuotą ESF paslaugų tipų stebėsenos sąrašą (pvz., mokymai, 
konsultacijos, renginiai).  O taip pat paslaugoms priskirti tikslinių grupių 
požymius (kaip 2 rekomendacijoje). Remdamiesi šiuo sąrašu projektų vykdytojai 
turėtų standartizuotai skaičiuoti fizinius projekto veiklų įgyvendinimo rodiklius.   
 
Paslaugų stebėsena yra suderinama su Europos Komisijos stebėsenos 
nuostatomis, kurios bus taikomos 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu. 
Standartinių paslaugų sąrašas gali būti įtraukiamas į vadinamųjų konkrečių arba 
papildomų produkto rodiklių sąrašą, kuriems nebūtina planuoti siektinų 
reikšmių ir už kuriuos nereikia atsiskaityti Europos Komisijai. Pagal atsakomybę 
ši rekomendacija skirta ŠMM, aktuali iki naujojo programinio laikotarpio SFMIS 
funkcionavimo pradžios (2014 m.). 
 
Kadangi šio vertinimo objektas yra produktai, detalesnių rekomendacijų dėl 
paslaugų stebėsenos pateikti nepakanka duomenų. 
 
Jei ŠMM apsvarsčiusi paslaugų stebėsenos poreikį nuspręstų vykdyti sistemišką 
paslaugų stebėseną (kaip ir produktų), atsirastų galimybės standartizuotai 
skaičiuoti visus fizinius projektų veiklų įgyvendinimo rodiklius, ne tik produktus. 
Vienodos skaičiavimo metodologijos tikslas yra galimybė agreguoti projektų 
duomenis, palyginti jų produktyvumą, rezultatyvumą ir efektyvumą, o kartu 
sumažinti administracinę naštą (projektų vykdytojams būtų palengvintas fizinių 
projektų įgyvendinimo rodiklių aprašymas).  

 
 
7 REKOMENDACIJA. Pabaigti ESF produktų duomenų bazės pildymą – apklausti 
projektų, kurie nėra pateikę informacijos apie ESF produktus, vykdytojus. 
 
Šio vertinimo metu buvo sukurta ESF produktų duomenų bazė, tačiau į ją pateko 
tik iki 2012-11-06 pradėtų įgyvendinti projektų produktai. Siekiant turėti išsamią 
informaciją apie 2007-2013 m. sukurtus produktus naudinga pratęsti produktų 
registravimą ir surinkti informaciją apie daugumą produktų. 
 
Rekomenduojama taikyti tą pačią apklausos formą, kuri buvo naudojama 
atliekant projektų vykdytojų apklausą šio vertinimo metu.  Ji yra pateikiama 8 
priede. Ši rekomendacija skirta  ŠMM. Produktų registravimą rekomenduojame 
vykdyti tuomet, kai visi ŠMM–ESF  administruojami projektai bus pradėti 
įgyvendinti, t. y. nebebus nepradėtų projektų. 
 
Pabaigus pildyti ESF produktų duomenų bazę, bus surinkta informacija apie visus 
ŠMM–ESF produktus. Duomenų bazė gali būti naudinga planuojant naujojo 
programinio laikotarpio produktus. 
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Dėl produktų vertinimo ateityje 
 

(Bendros rekomendacijos dėl būsimų vertinimų) 
 
 

ES struktūrinės paramos ir apskritai politikos įgyvendinimo vertinimų praktikoje 
nėra įprasta vertinti vien produktus. Taip yra todėl, kad vien tik produktų 
vertinimas neteikia atsakymų apie politikos (intervencijos) tinkamumą, 
rezultatyvumą ir efektyvumą, o tai ir yra pagrindiniai politikos vertinimo 
klausimai. Produktai dažniausiai vertinami kaip priemonės, kurios buvo tinkamos 
arba netinkamos rezultatui pasiekti. Taigi produktai vertinami poreikių 
(tinkamumo vertinimas), rezultatų (rezultatyvumo vertinimas) ir išlaidų 
(efektyvumo vertinimas) kontekste. Todėl planuojant ateities vertinimus apie 
produktus rekomenduotina įtraukti tokius klausimus, kaip: 

• ar konkretūs ESF produktai ir paslaugos tenkina suinteresuotų grupių 
poreikius (pvz., ar parengta mokytojų metodinė medžiaga atitinka 
mokytojų poreikius ir yra pritaikoma jų darbe); 

• ar konkretūs ESF produktai arba paslaugos padeda pasiekti norimą 
rezultatą (pvz., ar ugdymo modeliai padeda pagerinti mokinių 
pasiekimus); 

• ar konkretūs ESF produktai ir paslaugos yra efektyviausias būdas pasiekti 
norimą rezultatą (pvz., ar studijų programų atnaujinimas yra 
efektyviausia priemonė studijų kokybei gerinti). 
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