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VERTINIMO SANTRAUKA
Šio vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos vertinimo kokybę, įvertinant kontrafaktinio
poveikio vertinimo (angl. counterfactual impact evaluation) metodų pritaikomumą ir vertinimui
reikalingų duomenų prieinamumą, ir pateikti rekomendacijas dėl kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodų taikymo ES struktūrinės paramos poveikiui nustatyti.
Kontrafaktinė analizė (angl. counterfactual analysis) – tai kiekybinis politikos poveikio vertinimo
metodas, leidžiantis apskaičiuoti grynąjį intervencijos poveikį. Atliekant kontrafaktinę analizę siekiama
palyginti intervencijos pasiektus rezultatus su rezultatais, kurie būtų pasiekti, jei konkreti intervencija
nebūtų įgyvendinta. Atliekant vertinimą lyginamas situacijos pokytis paramos gavusių grupėje (tikslinėje
intervencijos grupėje) su analogišku pokyčiu kitokią paramos formą gavusių arba jos išvis negavusių
subjektų grupėje (kontrolinėje intervencijos grupėje). Daroma prielaida, kad kontrolinės grupės elgsena
intervencijos įgyvendinimo metu konstatuoja kontrafaktinę situaciją – situaciją, kuri rodo, kas būtų
atsitikę tikslinei grupei, jei ši nebūtų patyrusi intervencijos poveikio. Apskaičiavus abiejų grupių subjektų
elgsenos skirtumus, šis metodas leidžia nustatyti viešosios politikos intervencijos (pvz., subsidijų verslui)
poveikį gautam rezultatui (pvz., naujų darbo vietų sukūrimui) atmetant kitų veiksnių (pvz.,
makroekonominės padėties, užsienio investicijų) poveikį.
Vertinimo metu išanalizuotos visos 2007–2013 metų laikotarpio ES paramos veiksmų programų
intervencijos prioritetų ir priemonių lygmeniu; anksčiau atlikti tyrimai, vertinimai, metodinės gairės ir
įvairūs straipsniai, susiję su kontrafaktinio poveikio vertinimo metodais; išnagrinėtas duomenų
tinkamumas, pakankamumas ir prieinamumas Lietuvoje; išanalizuoti teisės aktai, susiję su duomenų
panaudojimu vertinimo tikslais; surengta apskritojo stalo diskusija dėl duomenų prieinamumo Lietuvoje,
kurioje dalyvavo visų pagrindinių duomenis teikiančių institucijų atstovai; įvykdyta daugiau kaip 40
interviu Lietuvoje ir užsienyje; išnagrinėta dviejų užsienio šalių (Italijos ir Lenkijos) ir Europos Komisijos
patirtis taikant kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus. Remiantis šia medžiaga parengti pasiūlymai
dėl kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo vertinant 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas intervencijas ir parengtos Kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodinės gairės.
Vertinimo kontekstas
Pastarųjų metų ekonominės ir socialinės realijos lėmė tai, kad ES politikoje ypač išryškėjo siekis kuo
efektyviau panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas ir didinti programų teikiamą naudą. Savo ruožtu,
augantis poreikis pagrįsti ES investicijų naudą reikalauja stiprinti ES sanglaudos politikos poveikio
vertinimo metodiką. Apžvelgdama vyraujančias programų poveikio vertinimo tendencijas, 2009 m.
išleista Barca ataskaita1 pirmiausia pabrėžė, kad įprasti programų rodikliai dažnai yra nepakankami
1

Barca, F., “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy“, European Commission, 2009, p. 179-181

8

programų poveikiui nustatyti. Įprastiniai poveikio vertinimai ne visuomet gali adekvačiai įvertinti tarpinių
(angl. intervening) veiksnių įtaką stebimiems rodiklių pokyčiams. 2010 m. pabaigoje parengtos
Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados2 konstatavo, kad reikia
siekti didesnio įgyvendinamų priemonių rezultatyvumo ir taikyti įrodymais pagrįstą intervencijų valdymą.
Minėtoji ataskaita teigia, kad šiam tikslui įgyvendinti visų pirma būtina pagerinti esamas stebėsenos ir
vertinimo sistemas, kurios padėtų nustatyti aiškius ir tikslius programos tikslus ir juos įgyvendinti, taip
pat leistų taikyti griežtus (angl. rigorous) vertinimo metodus, įskaitant kontrafaktinio poveikio vertinimą.
Todėl tiek Europos Komisija, tiek ES valstybės narės pastaraisiais metais pradėjo ruoštis taikyti šiuos
vertinimo metodus, buvo skirti papildomi ištekliai ir stiprinama metodinė bazė.
Nors jau atliktas pirmasis a kontrafaktinio poveikio vertinimas3, Lietuvoje kontrafaktiniai metodai iki šiol
nėra sistemingai taikomi. Galimybes juos taikyti riboja nepakankami, neprieinami ar netinkami
duomenys. Be to, trūkstant informacijos ir žinių apie kontrafaktinio vertinimo metodų taikymą ir tam
reikalingas sąlygas, taikomi ne visuomet adekvatūs ir statistiškai patikimi (angl. robust) vertinimo
metodai. Todėl šis vertinimas – reikalingas tyrimas, padėsiantis užtikrinti tinkamą ir kokybišką ES
struktūrinės paramos poveikio vertinimą Lietuvoje, taip pat leisiantis geriau atsiskaityti Europos
Komisijai, Lietuvos atsakingoms institucijoms ir visuomenei dėl ES lėšų panaudojimo.
Vertinimo rezultatų apibendrinimas, siūlymai ir rekomendacijos: intervencijos, kurioms tikslinga
taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimą
Išanalizavus Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetus ir priemones, nustatyta, kad
didžiausią kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo potencialą turi ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2
prioritetų intervencijos. Išsami nagrinėtų priemonių analizė parodė, kad kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodai galėtų būti taikomi vertinant šių 2007–2013 metų veiksmų programų priemonių
poveikį, žr. 1 lentelę.
1 lentelė. Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų priemonės, kurioms galima taikyti kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodus.
Prioritetas

ŽIPVP 1.1 prioritetas.
Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis







Priemonė
VP1-1.1-SADM-08-K. Verslumo skatinimas
VP1-1.1-SADM-09-V. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
VP1-1.2-SADM-01-V. Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką
VP1-1.2-SADM-02-V. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
VP1-1.3-SADM-02-K. Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką

2

„Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis:, COM(2010)
642/3
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm
3
Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 m. (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės
integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas,
siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013m. ES struktūrinę paramą“).
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EAVP 2.1 prioritetas. Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra

EAVP 2.2 prioritetas. Verslo
produktyvumo didinimas ir
verslo aplinkos gerinimas












VP2-1.3-ŪM-01-K. Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K. Intelektas LT
VP2-1.3-ŪM-05-K. InoČekiai LT
VP2-2.1-ŪM-01-K. Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K. E-verslas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K. Naujos galimybės
VP2-2.2-ŪM-03-V. ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-01-K. Kontroliuojantieji fondai
VP2-2.3-ŪM-02-V. Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-03-V. Garantijų fondas

Atsižvelgiant į kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo galimybes, vertinimo ataskaitoje
siūloma pritaikyti šiuos metodus atliekant minėtų intervencijų ex-post vertinimus.
2 lentelė. 1 rekomendacija. Pritaikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus atliekant 2007–2013 metų
programavimo laikotarpio ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų intervencijų ex-post vertinimus.
Intervencijos, kurioms
galėtų būti atliekamas
kontrafaktinio poveikio
vertinimas
1 lentelėje nurodytos
ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir
2.2 prioriteto priemonės

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Rengiant technines specifikacijas, reikėtų klausti konkrečius,
siauros apimties klausimus (pvz., Kiek papildomų darbo vietų
tiesiogiai sukūrė priemonė X?; Kiek ES struktūrinės paramos lėšų
buvo išleista vienai papildomai sukurtai darbo vietai?), vengiant
labai plačios apimties klausimų, į kuriuos kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodai yra nepajėgūs atsakyti (pvz., Koks buvo
priemonės X poveikis Lietuvos ekonomikai arba žmogiškiesiems
ištekliams?).

Finansų
ministerija
ir tarpinės
institucijos

2013–2016 m.

Vertinimui reikalingi ištekliai išaugtų, jei techninėje specifikacijoje
būtų užduodami papildomi „Kodėl ir kaip veikia?“ klausimai.
Tokiu atveju reikėtų derinti KPV ir kitus vertinimo metodus.
Vertinimui reikalingų duomenų surinkimas ir nuasmeninimas
sukeltų papildomą administracinę naštą duomenis teikiančioms
institucijoms. Todėl, rengiant vertinimų technines specifikacijas ir
/ ar pasiūlymus, turėtų būti atsižvelgta į galimą poreikį atlyginti
minėtosioms institucijoms už sukeltą papildomą administracinę
naštą (ypač jei šių institucijų įstatuose numatyta atsiskaityti už
suteiktas atitinkamo pobūdžio paslaugas).

Papildomai nustatyta, kad geros sąlygos taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus yra ŽIPVP 1.2
ir 1.3 prioritetų intervencijoms, taip pat SSVP 3.1 prioriteto priemonėms, orientuotoms į daugiabučių
pastatų renovaciją ir energetinio efektyvumo didinimą. Tačiau nors šioms intervencijoms KPV yra iš
principo taikytinas, atlikti šiuos vertinimus būtų sudėtinga ir brangu dėl centralizuotai nerenkamų ir / ar
sunkiai prieinamų vertinimams būtinų duomenų. Atsižvelgiant į kontrafaktinių metodų taikymo
galimybes vertinti Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų poveikį, rengiant 2014–
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2020 metų ES struktūrinės paramos vertinimo planus ir vertinimų technines specifikacijas reikėtų
atsižvelgti į šių metodų taikymo dabartinėms ŽIPVP 1.1–1.3 prioritetų, EAVP 2.1–2.2 prioritetų ir SSVP
3.1 prioriteto priemonėms galimybes. Rengiant atitinkamų intervencijų 2014–2020 metų ES struktūrinės
paramos vertinimo planus, reikėtų papildomai įvertinti, ar tuo metu bus išspręstos pagrindinės
problemos, neleidžiančios taikyti KPV (plačiau apie apie KPV taikymo galimybes ES struktūrinės paramos
intervencijoms žr. ataskaitos 2 priedą).
3 lentelė. 2 rekomendacija. Rengiant 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos vertinimo planus, numatyti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymą kai kurioms ar visoms toliau išvardytoms intervencijoms.
Intervencijos tipas
Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.1
prioriteto priemonių, orientuotų į darbuotojų
arba ieškančių darbo asmenų integraciją į darbo
rinką.
Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.2
prioriteto priemonių, orientuotų į mokymosi visą
gyvenimą galimybių stiprinimą tam tikrose
tikslinėse grupėse (pvz., į mokinių ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimą).
Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.3
prioriteto priemonių, ypač skirtų tyrėjų ir aukštos
kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse.
Intervencijos, kurių logika bus panaši į EAVP 2.1
ir 2.2 prioriteto priemonių.
Intervencijos, kurių logika bus panaši į SSVP 3.1
prioriteto priemonių, skirtų pastatų renovacijai.

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Nėra arba papildomų sąlygų nenustatyta.

Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

Rengiant vertinimo planus ir vertinimų
technines
specifikacijas
reikėtų
papildomai atsižvelgti, ar tuo metu jau
bus centralizuotai renkami duomenys
apie asmens išsilavinimą, kvalifikaciją ir /
ar profesiją.

Nėra arba papildomų sąlygų nenustatyta.
Rengiant vertinimo planus ir vertinimų
technines specifikacijas reikėtų įvertinti
galimai dideles vertinimui reikalingų
duomenų surinkimo laiko ir finansines
sąnaudas ir palyginti jas su kontrafaktinio
poveikio vertinimo teikiama pridėtine
verte. Nustatyta, kad yra geros sąlygos
taikyti KPV SSVP 3.1 prioriteto
priemonėms VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA
kontroliuo-jantysis fondas“ ir VP3-1.1VRM-03-R
„Daugiabučių
namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“. Tačiau
duomenys apie priemonių lėšomis
renovuotus pastatus yra renkami tekstiniu
formatu, todėl reikėtų peržiūrėti ir
susisteminti duomenis apie kiekviename
pastate atliktus renovacijos darbus ir pan.
Kontrolinės grupės subjektų duomenų
(duomenų apie daugiabučiuose atliktus
renovacijos darbus ir jų sąmatas)
surinkimas būtų dar sudėtingesnis, nes
dėl duomenų reikėtų kreiptis į atskiras
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Įgyvendinimo
terminas
2013–2020 m.

namų bendrijas ar daugiabučių namų
administratorius.
Kita vertus, minėtųjų intervencijų KPV
pridėtinė vertė būtų itin aukšta. Aktyviai
diskutuojant dėl būsto renovavimo
programos naudos visuomenei, KPV
pateiktų pagrįstų įrodymų apie šių
intervencijų finansinę grąžą gyventojams.

Nustatyta, kad kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai netaikytini horizontalioms intervencijoms
(pvz., lygių galimybių ir pan.), nes tokios intervencijos poveikis paprastai juntamas visoje tikslinėje
populiacijoje, t. y. negalima sudaryti tiesiogiai palyginamų intervencijų nepaveiktos (kontrolinės) grupės
ir intervencijų paveiktos (tikslinės) grupių. Kontrafaktiniai metodai taip pat yra netinkami norint vertinti
visos veiksmų programos poveikį. Tačiau, kaip rodo ES valstybių patirtis, kontrafaktinio poveikio
vertinimas gali būti naudojamas kaip tam tikros platesnės vertinimo iniciatyvos dalis. Pavyzdžiui,
Lenkijoje atliktas 2004–2006 metų programavimo laikotarpio ex-post kontrafaktinio poveikio vertinimas,
apskaičiuojant intervencijų poveikį politikos srityse, susijusiose su užimtumo ir integracijos į darbo rinką
skatinimu4. Praktika rodo, kad atlikus teminį intervencijų vertinimą, pateikiama pagrįstų įrodymų apie
skirtingų intervencijų poveikį tai pačiai tikslinei grupei ir siekiamam tikslui, taip pat sąnaudų efektyvumą.
Tai ypač reikšminga teminio vertinimo pridėtinė vertė, suteikianti politikos formuotojams tvirtų įrodymų
skirstant paramos teikimo prioritetus ir planuojant būsimas intervencijas. Todėl, nepaisant galimų
teminio vertinimo įgyvendinimo rizikų (žr. 4 lentelę), Lietuvoje taip pat rekomenduojama pasitelkti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus atliekant teminį šio ar ateinančio ES paramos laikotarpio
priemonių vertinimą.
4 lentelė. 3 rekomendacija. Atliekant 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos intervencijų ex-post vertinimą
arba 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos poveikio vertinimą numatyti bent vieną teminį vertinimą, kuris
apimtų kelias veiksmų programos priemones.
Intervencijos tipas
Siūlomi
vertinimai
galėtų
apimti:
 Teminį ESF reakcijos į
ekonominę krizę efektyvumo
vertinimą, vertinant ŽIPVP
intervencijų, skirtų tiesiogiai
kovoti su ekonominės krizės
padariniais ir nedarbu,
poveikį.
 Bendrą ŽIPVP 1.1 prioriteto
priemonių, kurioms tikslinga
taikyti kontrafaktinio

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Pavyzdžiui, atliekant teminį ESF reakcijos į ekonominę krizę
vertinimą būtų analizuojamas darbo ieškančių asmenų
integravimo į darbo rinką intervencijų poveikis mažinant
asmenų nedarbą ir užtikrinant didesnes pajamas.
Analizuojamas poveikio analizės rodiklis galėtų būti asmens
įsidarbinimas ar neįsidarbinimas, darbo užmokesčio dydis,
metinės pajamos ir pan. Atsižvelgiant į intervencijų tikslinių
grupių įvairovę, teminį vertinimą sudarytų keli smulkesni
vertinimai (pvz., jei tikslinė grupė – aukštos kvalifikacijos
asmenys, kurie persikvalifikavo, tai kontrolinę grupę
sudarytų atitinkamos kvalifikacijos Lietuvos darbo biržoje
užsiregistravę asmenys; jei tikslinė grupė – žemos

Finansų
ministerija ar
tarpinės
institucijos

4

Įgyvendinim
o terminas
2013–2016
m.

„PAG Uniconsult and the Ministry for Regional Development, “Evaluation of Values Achieved for Outcome Indicators of the
Regional Component of the Human Capital Operational Programme”, Poland, May 2012
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poveikio vertinimo metodus,
poveikio vertinimą.
 Bendrą EAVP 2.1 ir 2.2
prioritetų priemonių,
kurioms tikslinga taikyti
kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodus, poveikio
vertinimą.

kvalifikacijos asmenys, dalyvavę viešųjų darbų programoje,
tai kontrolinę grupę sudarytų atitinkamos kvalifikacijos ir /
ar ilgai iki mokymų pradžios nedirbę asmenys ir pan.). Iškart
kelių intervencijų teminis vertinimas parodytų, kuriai grupei
poveikis buvo didžiausias, taip pat būtų galima palyginti
alternatyvių intervencijų, orientuotų į tą pačią tikslinę
grupę, sąnaudų efektyvumą. Pavyzdžiui, kiek ES
struktūrinės paramos lėšų buvo išleista papildomai sukurti
vienai darbo vietai rengiant bedarbių kvalifikacijos kėlimo
kursus? Analogiškai, kiek lėšų buvo išleista darbo rinkos
dalyvių aktyvinimo
priemonėms (viešųjų darbų
intervencijoms)?
Taigi teminis vertinimas gali pateikti pagrįstų įrodymų apie
kelių skirtingų intervencijų poveikį tai pačiai tikslinei grupei
ir siekiamam tikslui, taip pat sąnaudų efektyvumą ir suteikia
naudingos informacijos nustatant paramos teikimo
prioritetus ir planuojant būsimas intervencijas. Tačiau
svarbu atsižvelgti į galimas teminio vertinimo rizikas ir
prielaidas. Pavyzdžiui, plataus masto kontrafaktinio
poveikio vertinimas metodiškai būtų daug sudėtingesnis nei
vienos konkrečios srities ir / ar siauros intervencijos
vertinimas. Visų pirma būtų vertinamas iškart kelių
intervencijų poveikis, todėl reiktų išsamiai išanalizuoti
priemonių intervencijų logiką ir aiškiai nustatyti bendrus
rodiklius, kurie būtų naudojami lyginant skirtingų
intervencijų poveikį. Be to, būtų metodiškai sudėtinga
atrinkti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes,
ypač jei šių grupių nariai yra dalyvavę keliose skirtingose
priemonėse. Vertinant iškart kelių priemonių poveikį, taip
pat kiltų papildoma rizika nesurinkti vienodo lygio duomenų
apie visas analizuojamas intervencijas ir pan.
Teminis arba prioriteto lygmens kontrafaktinio poveikio
vertinimas apimtų iškart kelias intervencijas ir naudotų,
tikėtina, tūkstančių ar dešimčių tūkstančių naudos gavėjų
duomenis, dėl to duomenis teikiančioms institucijoms kiltų
papildoma administracinė našta surinkti ir nuasmeninti
vertinimui reikalingus duomenis.
Atitinkamai, vertinimo užsakovas (vadovaujančioji ar
tarpinė institucija) turėtų būti pasirengęs tarpininkauti
vertintojui ir duomenų teikėjui surenkant vertinimui
reikalingus duomenis.
Teminis arba prioriteto lygmens kontrafaktinio poveikio
vertinimas pareikalautų ypač didelių laiko ir finansinių
išteklių, todėl tokie vertinimai turėtų būti susieti su plačios
imties intervencijos (pvz., visos veiksmų programos)
vertinimu, kuris užtikrintų tinkamus finansinius išteklius
kokybiškam kontrafaktinio poveikio vertinimui atlikti.
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Kontrafaktinio poveikio vertinimo rodikliai
Išanalizavus Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų priemonių rodiklių tinkamumą, nustatyta, kad
daugiausia kontrafaktinio poveikio vertinimui tinkamų (t. y. į paramos gavusių asmenų elgsenos pokytį
orientuotų) rodiklių turi ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetai. Tuo tarpu ŽIPVP 1.3 prioriteto ir ypač
ŽIPVP 1.2 prioriteto priemonėse pastebėtas bendras rezultato rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį,
trūkumas, nors šiose intervencijose galima identifikuoti elgsenos pokytį rodančius kintamuosius, kurie
galėtų būti naudojami ir atliekant kontrafaktinę analizę. Todėl, planuojant 2014–2020 metų
intervencijas, tiek minėtas ŽIPVP, tiek kitas intervencijas, kurioms tikslinga taikyti KPV, rekomenduojama
naudoti daugiau į elgsenos pokytį orientuotų rezultato ir su jais susijusių grynojo poveikio rodiklių.
Minėtų rodiklių nustatymas leistų iš anksto (dar planuojant intervencijas) geriau apgalvoti ES
struktūrinės paramos priemonių intervencijų logiką ir jos tikėtiną poveikį galutiniams naudos gavėjams.
Svarbu pabrėžti, kad stebėsenos sistema poveikio neturėtų skaičiuoti automatiškai, t. y. vykdyti
nuolatinę ir reguliarią rodiklių stebėseną (kuri realiuoju laiku atsispindėtų, pvz. esparama.lt portale)
taikant KPV metodą būtų itin sudėtinga ir brangu, nes reikėtų sistemiškai ir nuolat rinkti duomenis apie
kontrolinę grupę. Be to, reikėtų iš anksto žinoti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodą, kuris tiksliai
apskaičiuotų intervencijos poveikį. Iš anksto nežinant atrankos paklaidos, kiltų rizika pritaikyti netinkamą
metodą, dėl to visuomenę ir politikos formuotojus pasiektų klaidinanti informacija apie intervencijos
poveikį. Mes siūlome į elgsenos pokytį orientuotus poveikio rodiklius vertinti 2–3 kartus intervencijos
įgyvendinimo laikotarpiu. Jų reikšmėms nustatyti būtų atliekamas einamasis (einamieji angl. ongoing/mid-term evaluation) kontrafaktinio poveikio vertinimas, pasitelkiant Lietuvos registruose ir
duomenų bazėse kaupiamus duomenis. Gauti rezultatai būtų įvedami į ES struktūrinės paramos
stebėsenos rodiklių sistemą5.
5 lentelėje siūlomi rodikliai gali būti naudojami ir kaip apskaičiuojami (remiantis projektų vykdytojų
ataskaitomis) rezultato lygmens rodikliai einamajai intervencijų stebėsenai vykdyti (pagal naujausias
Europos Komisijos gaires, skirtas 2014–2020 m. laikotarpiui, rezultato lygmens rodikliai rodo tiek
intervencijos, tiek kitų galimų veiksnių įtaką tikslinės grupės pasiekimams)6. Priėmus tokį sprendimą
reikėtų atsižvelgti į galimą administracinės naštos projektų vykdytojams išaugimą. Tuo tarpu vertinant
intervencijos grynąjį poveikį (t. y. lyginant tikslinės ir kontrolinės grupės pasiekimus) visus skaičiavimus
atliktų nepriklausomas vertintojas, naudodamas KPV metodus (arba kitą tinkamiausią metodą). Tai būtų
galima padaryti vertinant 2014–2020 metų programinio laikotarpio užsibrėžtų tarpinių tikslų (angl.
milestones) pasiekimą, pavyzdžiui, 2016, 2018, 2020 ir dar vėlesniais metais. Pritaikius šį požiūrį,
einamasis vertinimas pasitelkiant KPV metodus taptų išoriniu ES struktūrinės paramos stebėsenos
sistemos duomenų ir informacijos šaltiniu.

5

Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į „apskaičiuojamus“, kurie remiasi projektų vykdytojų ataskaitose pateikiamais
duomenimis ir į „įvedamus“, kurie gali remtis išoriniais informacijos šaltiniais – pvz., vertinimu.
6
European Commission, „Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and
Cohesion Fund – Concepts and Recommendations“, Draft Guidance Document, November 2011.
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5 lentelė. 4 rekomendacija. Planuojant ir įgyvendinant 2014–2020 m. intervencijas, numatyti daugiau į elgsenos
pokytį orientuotų ir intervencijos poveikiui matuoti skirtų rodiklių, kurie būtų įvertinami 2–3 kartus programos
įgyvendinimo laikotarpiu.
Rodiklių pavyzdžiui

Papildomos sąlygos (problemos)

Intervencijos, skirtos asmenų integracijai į
darbo rinką ir padėties darbo rinkoje
gerinimui:
 Papildomai sukurtų darbo vietų skaičius.
 Vidutinis asmens DU pokytis (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
 Vidutinis asmens dirbtų dienų skaičiaus
pokytis (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
 Vidutinis asmens pakeistų darboviečių
skaičiaus pokytis (lyginant su kontroline
grupe).

Apskaičiavus rodiklių reikšmes, būtų galima
atlikti papildomą sąnaudų ir efektyvumo
analizę, kuri leistų palyginti intervencijos poveikį
su intervencijai išleistomis lėšomis (pvz., kiek ES
struktūrinės paramos lėšų buvo išleista vienai
papildomai sukurtai darbo vietai ir pan.).

Intervencijos, skirtos mokinių ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos,
mažinimui:
 Mokinių, sugrįžusių į švietimo sistemą,
skaičiaus pokytis (lyginant su kontroline
grupe).
 Asmenų, įgijusių atitinkamą išsilavinimą
ir / ar kvalifikaciją, skaičiaus pokytis
(lyginant su kontroline grupe).
 Mokymosi balų vidurkio padidėjimas
tikslinėje grupėje (lyginant su kontroline
grupe).

Įtraukiant daugiau į elgsenos pokytį orientuotų
rodiklių į priemonių stebėsenos rodiklių sąrašą,
reikėtų įvertinti, ar šie rodikliai yra glaudžiai
susiję su priemonės intervencijų logika.

Intervencijos, skirtos formaliam ar
neformaliam suaugusiųjų švietimui:
 Asmenų, įgijusių atitinkamą išsilavinimą
ir / ar kvalifikaciją, skaičius (lyginant su
kontroline grupe).
 Asmenų, dalyvaujančių II ar III pakopos
studijose, skaičius (lyginant su kontroline
grupe).
 Asmenų, tęsiančių formalaus ar
neformalaus ugdymo veiklas, skaičius
(lyginant su kontroline grupe).

Papildomai įvesti rodikliai būtų apskaičiuojami
porą ar keletą kartų intervencijos įgyvendinimo
laikotarpiu
atlikus
KPV,
pasitelkiant
centralizuotai
renkamus
administracinius
duomenis.

Reikėtų papildomai atsižvelgti, ar duomenys
apie siūlomus rodiklius ateityje bus renkami
centralizuotai Lietuvos registruose ir duomenų
bazėse. Jei vertinimui reikalingi duomenys
nebus kaupiami centralizuotai (pvz., duomenys
apie anksti iš švietimo sistemos pasitraukusius
mokinius; duomenys apie daugiabučių pastatų
renovacijos darbus ir jų sąmatas), juos reikėtų
surinkti iš įgyvendinančių institucijų ir
intervencijos tikslinės ir kontrolinės grupių
narių. Esant tokiam duomenų poreikiui, turėtų
būti papildomai atsižvelgta į sukeltą papildomą
administracinę naštą ir galimybes surinkti visus
vertinimui reikalingus duomenis.
Išsamus siūlomų poveikio analizės rodiklių
sąrašas yra pateiktas ataskaitos 2 priede.

Paramos įmonėms intervencijos:
 Įmonių MTTP intensyvumas, MTTP dalis ,
lyginant su apyvarta, inovacijų
intensyvumo didėjimas (proc.) (lyginant
su kontroline grupe).
 Atliktų patentinės švaros ar
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Adresatas

Finansų
ministerija
tarpinės
institucijos

ar

Įgyvendini
mo
terminas
2013–2022
m.








patentabilumo patikrinimo ir / ar
užregistruotų patentų skaičiaus
didėjimas (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
Įmonių produktyvumo didėjimas (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
Įmonių eksporto apimties didėjimas
(proc.) (lyginant su kontroline grupe).
Įmonių pelningumo didėjimas (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
Įmonių investicijoms išleidžiamų lėšų
didėjimas (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
Darbo vietų įmonėse pokytis (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).

Daugiabučių pastatų energetinio
efektyvumo didinimo intervencijos:
 1 kv. m. patalpų ploto šildymo išlaidų
suma (litais) (lyginant su kontroline
grupe).
 1 kv. m. patalpų ploto rinkos kaina (litais)
(lyginant su kontroline grupe).

6 lentelė. 5 rekomendacija. Poveikio rodiklių reikšmėms nustatyti atlikti einamuosius (angl. on-going/mid-term
evaluation) vertinimus, o gautus rezultatus įvesti į ES paramos stebėsenos sistemą.
Intervencijų pavyzdžiai
Einamieji vertinimai būtų
atliekami toms intervencijoms,
kurioms planavimo laikotarpiu
numatoma nustatyti grynojo
poveikio rodiklių reikšmes.

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Rengiant vertinimų technines specifikacijas, turėtų būti
papildomai atsižvelgta, ar praėjo pakankamai laiko
pasireikšti tikėtinam intervencijos poveikiui. Pavyzdžiui,
jei paramos verslui priemonės projektai įgyvendinami
2015–2017 metais, nėra tikslinga taikyti KPV metodus
vertinant einamuosius intervencijos rezultatus 2016
metais, nes projektai dar nebus iki galo įgyvendinti. Tuo
tarpu bedarbių integracijos į darbo rinką intervencijų
vertinimas 2016 metais gali būti tikslingas, jei mokymai
vyko 2015 metais. Tokio vertinimo pridėtinė vertė būtų
ypač didelė, jei, pavyzdžiui, būtų planuojami panašūs
mokymai ir 2017–2018 metais.

Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

Rodikliai turėtų būti tinkami KPV taikymui ir glaudžiai
susiję su priemonės intervencijų logika.
Galimų poveikio rodiklių pavyzdžiai yra pateikti 4
rekomendacijoje, o išsamus sąrašas - ataskaitos 2 priede.
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Įgyvendinimo
terminas
2013–2022 m.

Galimybė sudaryti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes
Analizuojant Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijas, nustatyti atvejai, kai
neįmanoma sudaryti tiesiogiai palyginamas priemonės tikslinę ir kontrolinę grupes ir todėl neįmanoma
taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus. Toks atvejis buvo nustatytas, pavyzdžiui, SSVP 3.2
sveikatos infrastruktūros gerinimo priemonėse, kur paramą gavo visi subjektai, kuriems buvo tikslinga
teikti tos rūšies paramą. Sudaryti tiesiogiai palyginamą kontrolinę grupę sudėtinga net ir tuo atveju, kai
paramą gauna ne visi ją galintys gauti asmenys. Rizika nesudaryti tiesiogiai palyginamos kontrolinės
grupės ypač padidėja, kai duomenys apie asmenų savybes, lemiančias dalyvių pasirinkimą dalyvauti
intervencijoje, yra neprieinami arba nerenkami.
Vertinimo ataskaitoje ir metodinėse gairėse (žr. 4.2.2 dalį) nurodoma, kad eksperimentinis požiūris
geriausiai tinka siekiant sudaryti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes. Tinkamai taikant šį
metodą, tikslinė ir kontrolinė grupės tampa identiškos visomis savybėmis, išskyrus tai, kad vienos grupės
nariai patyrė intervencijos poveikį, o kitos – ne. Todėl, planuojant ir vertinant 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos intervencijas, siūloma taikyti eksperimentinį intervencijos planavimo ir vertinimo
metodą, ypač darbo, švietimo, paramos verslui ir SVV bei sveikatos srities intervencijoms.
7 lentelė. 6 rekomendacija. 2014–2020 struktūrinės paramos planavimo laikotarpiu numatyti kelias nedidelės
apimties intervencijas darbo, švietimo, paramos verslui ir SVV bei sveikatos srities srityse, kurios būtų
suplanuotos, įgyvendintos ir įvertintos taikant eksperimentinį metodą
Eksperimentinės intervencijos pavyzdys

Pavyzdys: eksperimentinio metodo taikymas sveikatos srityje.
Asmens sveikatos priežiūrai ir prevencijai išleidžiama daug lėšų, tarp jų – ir krūties
vėžio prevencijai. Eksperimentinės intervencijos tikslas būtų išsiaiškinti, ar viena iš
taikomų krūties vėžio prevencijos priemonių – informacinių leidinių apie poreikį
reguliariai tikrintis dėl krūties vėžio rengimas ir siuntimas paštu gyventojams – yra
efektyvi.
Siekiant patikrinti minėtosios priemonės efektyvumą, atsitiktinai pasirenkami 2000
pašto adresatų, iš kurių 1000 adresatų išsiunčiami informaciniai leidiniai, o kiti
1000 adresatų tampa kontrolinės grupės nariais.
Vėliau, pasitelkiant Gyventojų registro ir Valstybinės ligonių kasos duomenis,
stebima, kiek tikslinės ir kontrolinės grupės narių nuėjo pasitikrinti dėl krūties
vėžio. Taip pat galimas ilgesnis tikslinės ir kontrolinės grupių asmenų stebėjimas –
ar asmenys pakartotinai (reguliariai) ėjo tikrintis dėl krūties vėžio ir kitais metais ir
pan.
Jei siūloma eksperimentinė intervencija yra tinkamai įgyvendinama, ji galėtų
pateikti tikslių įrodymų apie tirtos krūties vėžio prevencijos priemonės efektyvumą.
Esant pakankamai įrodymų apie intervencijos naudą, ją būtų galima įgyvendinti
nacionaliniu mastu.
Pavyzdys: eksperimentinio metodo taikymas paramos įmonėms srityje.
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Papildomos
sąlygos
(problemos)
Reikia iš anksto
rengtis
eksperimento
įgyvendinimui
planuojant ir
įgyvendinant
2014–2020
metų ES
struktūrinės
paramos
intervencijas
(ypač darbo,
švietimo ir
sveikatos
srityse).

Adresatas
Finansų
minister
ija
ar
tarpinės
instituci
jos

Įgyvendini
mo
terminas
2013–2016
m.

Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programose skirtos itin didelės išlaidos šalies ūkio
konkurencingumui didinti, ekonomikai stiprinti ir verslo konkurencingumui skatinti.
Surinkti įrodymai apie panašių intervencijų poveikį kitose šalyse rodo, kad kai
kurios panašaus pobūdžio intervencijos (pvz., dotacijos verslui) yra mažiau
efektyvios nei kitos intervencijos (pvz., palūkanų kompensavimas, paskolų
garantavimas ir pan.). Be to, intervencijų poveikis neretai yra didžiausias
smulkiosioms įmonėms, o didelėms įmonėms suteikta parama neturi didelio
poveikio. Norint pateikti pagrįstų įrodymų apie šių intervencijų poveikį Lietuvoje,
būtų galima pritaikyti eksperimentinį intervencijos metodą paramos įmonėms
intervencijose.
1 pavyzdys. Gavus įmonių paraiškas, įvertinamas jų tinkamumas gauti paramą.
Sėkmingi projektai atsitiktine tvarka atrenkami į dvi grupes, iš kurių viena grupė
projektų pradedami įgyvendinti 1 metais vėliau negu kita. Šiuo atveju KPV tiksline
grupe tampa projektai, pradėti įgyvendinti N metais, o kontroline grupe –
projektai, pradėti įgyvendinti N+1 metais. Kai tikslinės grupės projektai bus baigti
(pvz., N+x metais), kontrolinės grupės projektai bus dar vykdomi. Stebint tikslinės
ir kontrolinės grupių įmonių veiklą kitais metais (pvz., sukurtų darbo vietų skaičių),
galima tiksliai įvertinti, kiek papildomų darbo vietų buvo sukurta dėl intervencijos
poveikio.
2 pavyzdys. Gavus įmonių paraiškas, įvertinamas jų tinkamumams gauti paramą.
Visi tinkami projektai pradedami įgyvendinti tais pačiais metais. Tačiau, pavyzdžiui,
su puse atsitiktine tvarka atrinktų sėkmingų projektų yra sudaromos sutartys, kad,
viršijus projekto planus (pvz., 25 proc.), būtų 5 proc. padidintas projekto
kofinansavimas. Kita pusė projektų įgyvendinami kaip ir anksčiau (t. y. jiems
nesuteikiama galimybė gauti padidintą kofinansavimą). Šiuo atveju KPV tikslinę
grupę sudarytų projektai, kuriems numatyta „premija“ už gerus rezultatus, o
tikslinę grupę sudarytų likusieji projektai. Palyginus tikslinės ir kontrolinės grupių
elgsenas, būtų galima tiksliai apskaičiuoti, ar „premijos“ skatina įmones geriau
įgyvendinti projektus.
Siūlomą eksperimentą galima plėtoti toliau, siekiant išsiaiškinti, koks „premijos“
dydis yra efektyviausias. Nustačius vieną (5 proc.) kofinasavimo padidinimo
galimybę, kyla rizika paskirti neteisingą „premijos“ dydį, kuris būtų smarkiai per
didelis ar mažas. Tokiu atveju KPV tikslinę grupę būtų galima skaidyti į keletą
smulkesnių grupių (pvz., 1/3 tikslinės grupės projektų būtų numatytas 5 proc.
kofinansavimo padidinimas, 1/3 – 10 proc., o likusiems 1/3 – 15 proc.). Lyginant
skirtingų grupių elgseną su kontrolinių grupių elgsena, būtų galima nustatyti
kofinansavimo koeficientą, kuris pasiektų geriausią sąnaudų ir naudos rezultatą.
Esant pakankamai įrodymų apie premijavimo naudą, tokią intervenciją būtų galima
įgyvendinti nacionaliniu mastu.
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Gebėjimai planuoti intervencijas ir atlikti jų kontrafaktinio poveikio vertinimą
Vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad Lietuvoje jau yra įgyvendinami bandomieji (angl. pilot) projektai,
kurių logika yra artima eksperimentinei intervencijai. Pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2012 m. vasarą įdiegė darbuotojų motyvavimo sistemą keliose teritorinėse darbo biržose, pagal kurią
darbuotojams buvo skiriamos premijos atsižvelgiant į darbo rezultatus. Tačiau, nors šis projektas atitiko
daugelį eksperimentinei intervencijai būdingų bruožų, projekto tikslinei grupei sudaryti nebuvo taikoma
atsitiktinė Lietuvos darbo biržos darbuotojų atranka. Todėl, nors ekonominės krizės akivaizdoje
jaučiamas didėjantis poreikis gauti pagrįstų įrodymų apie intervencijų efektyvumą, Lietuvoje
eksperimentiniai metodai kol kas nėra tinkamai vykdomi dėl bendro informacijos ir žinių trūkumo apie jų
taikymą ir sukuriamą pridėtinę vertę.
Analogiška problema egzistuoja ir taikant pusiau eksperimentinius metodus. Siekdama sustiprinti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodikos bazę, Europos Komisija 2012 m. išleido šių metodų taikymo
metodinės gaires7, o teorinė ir praktinė kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo medžiaga yra
sistemingai kaupiama interaktyviame socialinės ir ekonominės raidos vertinimo žinyne EVALSED 8 ir EK
Regioninės politikos direktorato Poveikio vertinimo centre9. Be to, EK nuolat organizuoja reguliarius
mokymų kursus valstybių narių institucijų tarnautojams, kurie vertinami kaip pagrindinė priemonė,
užtikrinanti kontrafaktinio poveikio vertinimo paklausą ir tęstinumą ES valstybėse narėse. Todėl,
remiantis gerąja užsienio patirtimi, Lietuvoje taip pat tikslinga vykdyti reguliarius kontrafaktinio
vertinimo metodų taikymo mokymus Lietuvos valstybės institucijų tarnautojams (įskaitant keitimąsi
patirtimi apie jau atliktus vertinimus), kurie yra atsakingi už ES struktūrinės paramos intervencijų
planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. Šiuo metu Lietuvoje organizuojami pirmieji tokie mokymai ir susiję
renginiai. Siekiant išlaikyti ir stiprinti kontrafaktinių metodų paklausą ir institucinius gebėjimus,
rekomenduojama ir ateityje reguliariai organizuoti su šiais metodais susijusius renginius.
8 lentelė. 7 rekomendacija. Inicijuoti ir tęsti reguliarius valstybės institucijų darbuotojų mokymus, susijusius su
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymu ir sukuriama pridėtine verte
Svarbiausios mokymų temos

Papildomos sąlygos
(problemos)

Adresatas

Mokymų pavadinimas: „Kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodų taikymas
vertinant ES struktūrinės paramos
poveikį“.

Planuojant pirmuosius KPV mokymus, susijusius su šio
vertinimo techninės specifikacijos reikalavimais,
reikėtų numatyti kasmet suorganizuoti bent vieną KPV
mokymų renginį, kuriame būtų aptartos KPV taikymo
tendencijos Lietuvoje ir užsienyje, naujai atlikti

Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

7

Įgyvendini
mo
terminas
2013–2022
m.

Morris, Stephen, Herta Tödtling-Schönhofer, Michael Wiseman, „The Design and Commissioning of Counterfactual Impact
Evaluations A Practical Guidance for ESF Managing authorities. Draft“, contracted by the European Commission, DG
Employment, June, 2012.
8
Žinyną galima rasti interneto puslapyje:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/index_en.htm
9

DG Regio‘s Impact evaluation centre:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#2
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Pagrindinės
mokymų
temos:
kontrafaktinio poveikio
vertinimo
metodų
(įskaitant
eksperimentinį
intervencijos metodą) tikslas, paskirtis,
taikymas ir teikiama pridėtinė vertė, jau
įvykdytų
vertinimų
išvados
ir
įgyvendinimo patirtis.

vertinimai, metodų taikymo teorija ir praktika ir pan.
Esant poreikiui ir galimybėms, į mokymus būtų
kviečiami užsienio valstybių įgyvendinančių ir tarpinių
institucijų atstovai, inicijavę KPV vertinimus, ir /ar juos
atlikę vertintojai.
Mokymus būtų tikslinga rengti tik tose valdymo
srityse, kuriose kontrafaktinio poveikio vertinimas
(įskaitant eksperimentinį intervencijos metodą) yra
labiausiai taikytinas (darbo, švietimo, paramos verslui,
taip pat SVV iri sveikatos srities intervencijose).

Pakankamų ir tinkamų duomenų prieinamumas Lietuvoje
Nustatyta, kad Lietuvoje kaupiami beveik visi kontrafaktinio poveikio vertinimui reikalingi duomenys, o
skirtingų duomenų bazių duomenis galima jungti naudojant fizinio ar juridinio asmens kodus. Duomenys
apie asmens kvalifikaciją ir profesiją Lietuvoje kol kas nėra centralizuotai kaupiami, tai pagrindinė
priežastis, kodėl tam tikroms intervencijoms (pvz., ŽIPVP 1.2 ir 1.3 prioritetų priemonėms) kontrafaktinio
poveikio vertinimas yra netaikytinas. Atliekant vertinimą išsiaiškinta, kad duomenys apie asmens
kvalifikaciją – vieną pagrindinių duomenų pakankamumo problemų – ateityje bus renkami centralizuotai
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinamą „Kvalifikacijų žemėlapio“ iniciatyvą. Nuolat kaupiami
duomenys apie asmens profesiją išliks aktuali problema ir ateityje, tačiau duomenų rinkimo ir kaupimo
kaina turi būti adekvati jų teikiamai naudai.
Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymą Lietuvoje ir kitose valstybėse apsunkina tai, kad šiam
vertinimui būtini individualūs asmens arba įmonių duomenys, kurių naudojimą griežtai reglamentuoja
teisės aktai. Vertinimo metu buvo svarstomi trys duomenų perdavimo vertintojui būdai (žr. ataskaitos 3
priedą), įskaitant visų reikalingų asmens duomenų tiesioginį siuntimą vertintojui (žr. C modelį);
centralizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai vertinimui reikalingus asmens duomenis gauna, tvarko ir
nuasmenina viena valstybės institucija (vertinimo užsakovas), o nuasmeninti duomenys siunčiami
vertintojui (žr. B modelį); decentralizuotą duomenų tvarkymą ir nuasmeninimą, kai vertintojas ir
vertinimo užsakovas gauna nuasmenintus duomenis atskirai iš kiekvieno duomenų teikėjo (žr. A modelį).
Nustatyta, kad jeigu vertinimą atlieka nepriklausomas nuo valstybės institucijų vertintojas, nei
vertintojui, nei vertinimą užsakiusiai valstybė institucijai, būtini asmens ar konfidencialūs įmonių
duomenys negali būti teikiami. Siekiant išspręsti šią problemą reikėtų pakeisti galiojančius teisės aktus,
įskaitant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus. Dėl šios priežasties vertinimo ataskaitoje
siūloma sudaryti nepriklausomiems vertintojams sąlygas gauti ir naudoti tik nuasmenintus fizinių ir
juridinių asmenų duomenis, kuriems netaikomi tokie griežti apribojimai. Pagal siūlomą nuasmenintų
duomenų perdavimo vertintojui schemą (žr. A modelį vertinimo ataskaitos 3 priede) kiekvienas
duomenų tvarkytojas pagal iš vertinimo užsakovo gautą prašymą surenka reikalingus duomenis, juos
nuasmenina pagal nurodytą duomenų nuasmeninimo algoritmą (užtikrinant, kad iš gautų duomenų
nebūtų įmanoma nustatyti konkretaus juridinio ar fizinio asmens) ir perduoda vertintojui. Taip pat
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reikėtų užtikrinti duomenų valdytojų ir tvarkytojų bendradarbiavimą tais atvejais, kai duomenų apie tas
pačias įmones ar asmenis reikia iš kelių registrų ar informacinių sistemų.
Nors galiojantys teisės aktai iš esmės leidžia naudoti nuasmenintus duomenis vertinant ES struktūrinę
paramą, trūksta aiškaus teisinio pagrindo ir nustatytos tvarkos, kurie apibrėžtų, kaip duomenų
tvarkytojai bendradarbiauja tarpusavyje ir teikia vertinimui aktualius duomenis kitoms institucijoms ir /
arba nepriklausomiems vertintojams. Praktika rodo, kad vertinimą ypač apsunkina ilgai trunkančios
diskusijos ir derybos dėl reikalingų duomenų perdavimo vertintojams. Todėl vertinimo ataskaitoje
siūloma Lietuvos teisės aktuose įtvirtinti ES reglamentų nuostatas, įpareigojančias valstybes nares
sudaryti visas būtinas sąlygas, reikalingas kokybiškam kontrafaktinio poveikio vertinimui atlikti.
9 lentelė. 8 rekomendacija. Siekiant pagerinti vertinimui reikalingų duomenų prieinamumą, priimti reikalingus
teisės aktų pakeitimus ir apibrėžti duomenų teikimo tvarką.
Reikalingi teisės aktų pakeitimai ir papildymai

Papildomos sąlygos
(problemos)

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo institucijoms, įgyvendinant Lietuvos
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse tiesiogiai įvardyti šias ES
reglamentų nuostatas:
Šiuo metu Komisijos pasiūlyme dėl reglamento (EB) Nr.
1083/2011 suformuluota tokia nuostata: valstybės narės
suteikia išteklius, kurių reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina,
kad būtų nustatytos vertinimams reikalingų duomenų, įskaitant
duomenis apie bendrus ir, kai tinka, konkrečius programų
rodiklius, parengimo ir surinkimo procedūros.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) nurodyti
nepriklausomų ekspertų teisę atlikti ES struktūrinės paramos vertinimą,
kaip numatyta Reglamento (EB) 1083/2006 47 str. 3 d. antroje
pastraipoje.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) numatyti registrų ir
informacinių sistemų tvarkytojų pareigą bendradarbiauti tarpusavyje
renkant ir teikiant duomenis vertinimo tikslais.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) apibrėžti registrų ir
informacinių sistemų tvarkytojų pareigą teikti vertinimui reikalingus
nuasmenintus duomenis ir aprašyti tokių duomenų surinkimo ir pateikimo
nepriklausomiems vertintojams tvarką.
Apsvarstyti galimybę vadovaujančiajai ar tarpinėms institucijoms
(vertinimų užsakovams) pasirašyti sutartis su duomenų valdytojais dėl
duomenų teikimo vertinimo tikslais. Tokiose sutartyse nurodyti teisinį
pagrindą teikti ir gauti duomenis, duomenų naudojimo tikslus, duomenų
pateikimo formą ir periodiškumą, atlyginimą už duomenų teikimą ir kitas
nuostatas. Siekiant išvengti sutartinių nuostatų fragmentacijos ir
nenuoseklumo, šį procesą turėtų koordinuoti vadovaujančioji institucija.
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Valstybiniuose
registruose ir kitose
valstybinės duomenų
bazėse esančių
duomenų teikimas
vertinimo tikslais
Lietuvoje yra dar labai
nauja ir neįprasta
procedūra. Ypač daug
teisinių ir
administracinių
sunkumų kyla, kai reikia
sujungti skirtingose
duomenų bazėse
esančius duomenis.
Nors šio vertinimo
ataskaitoje ir 3 priede
yra pasiūlytas aiškus ir
realus požiūris, tačiau
reikia atlikti bent kelis
vertinimus, kad
susiformuotų tinkami
precedentai,
nusistovėtų darbo
tvarka ir kiltų mažiau
sunkumų dėl vertinimui
reikalingų duomenų
gavimo ir naudojimo.

Adresatas

Finansų
ministreija,
administracinių
duomenų
valdytojai

Įgyvendin
imo
terminas
2012–
2014 m.

1. ĮŽANGA
Nors sanglaudos politika visuomet buvo viena iš svarbiausių ES veiklos sričių tiek nustatant viešosios
politikos prioritetus, tiek panaudojant ES paramos lėšas, ekonominės ir finansinės krizės metu jos svarba
dar labiau išaugo. Patirta krizė susilpnino ES valstybių narių ekonomikas ir sumažino viešuosius išteklius,
todėl išaugo nacionalinių biudžetų deficitai. Tačiau tuo pačiu metu ES įsipareigojimai mažinti anglies
dioksido išmetimą į aplinką, skatinti žiniomis ir inovacijomis grindžiamos ekonomikos plėtojimą ir tausią,
konkurencingą ekonomikos veiklą reikalauja didelių technologinių ir infrastruktūrinių investicijų. 2010 m.
Europos Vadovų Tarybos priimta strategija „Europa 2020“ ES sanglaudos politiką ir jos struktūrinius
fondus įvardijo kaip vieną pagrindinių instrumentų, prisidedantį prie pažangaus, tvaraus ir įtraukiančio
ES ekonomikos augimo.
Pastarųjų metų ekonominės ir socialinės realijos lėmė tai, jog ES politikoje ypač išryškėjo siekis kuo
efektyviau panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas ir didinti programų teikiamą naudą. 2010 m.
pabaigoje parengtos Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados10
konstatavo poreikį siekti didesnio įgyvendinamų priemonių rezultatyvumo ir taikyti įrodymais pagrįstą
intervencijų valdymą. Minėtoji ataskaita teigia, kad šiam tikslui įgyvendinti visų pirma būtina pagerinti
esamas stebėsenos ir vertinimo sistemas, kurios užtikrintų aiškų ir tikslų programos tikslų nustatymą ir
įgyvendinimą bei leistų taikyti griežtus (angl. rigorous) vertinimo metodus, įskaitant kontrafaktinio
poveikio vertinimą ir sąnaudų–naudos analizę. Be to, 2011 m. birželį Europos Komisijos (EK) pasiūlytas
Daugiametis ES biudžetas 2014–2020 metams11 ir šiuo metu plačiai diskutuojamas Bendrasis strateginis
dokumentas12 (angl. Common Strategic Framework) ateityje įtvirtins Europos Komisijos siūlymus dėl ES
sanglaudos politikos išmokų susiejimo su pasiektais rezultatais ir sukurs paramos sąlygiškumo bei
paskatų sistemos prielaidas. Šiame kontekste tampa akivaizdu, kad, tiek baigiant 2007–2013 m.
laikotarpio programų įgyvendinimą, tiek ruošiantis 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
laikotarpiui, turės būti vis plačiau taikomi vertinimo metodai, leidžiantys pagrįsti ES finansuojamų
investicijų naudą ir reikalingumą.
Kontrafaktinė analizė (angl. counterfactual analysis) – tai kiekybinis politikos poveikio vertinimo
metodas, leidžiantis apskaičiuoti grynąjį intervencijos poveikį. Kontrafaktinės analizės metu siekiama
palyginti intervencijos pasiektus rezultatus su rezultatais, kurie būtų pasiekti, jei konkreti intervencija
nebūtų įgyvendinta. Šiuo atveju lyginamas situacijos pokytis paramą gavusiųjų grupėje (t. y. tikslinėje
10

Europos Komisija „Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos
ateitis:, Komisijos komunikatas, Briuselis, KOM (2010) 642/3. Available at:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm.
11
European Commission „A budget for Europe 2020“, Communication from the Commission, Brussels, 29.6.2011, COM(2011)
500 final.
12
European Commission „Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European
Agricultural fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic
Framework and laying down General provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, and
the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006“, Brussels, 14.3.2012, COM(2011) 615 final.
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intervencijos grupėje) su analogišku pokyčiu kitokią paramos formą gavusiųjų arba jos išvis negavusių
subjektų grupėje (t. y. kontrolinėje intervencijos grupėje). Daroma prielaida, kad kontrolinės grupės
elgsena intervencijos įgyvendinimo metu konstatuoja kontrafaktinę situaciją – t. y. situaciją, kuri rodo,
kas būtų atsitikę tikslinei grupei, jei ši nebūtų patyrusi intervencijos poveikio. Apskaičiavus abiejų grupių
subjektų elgsenos skirtumus, šis metodas leidžia nustatyti viešosios politikos intervencijos (pvz.,
subsidijų verslui) poveikį gautam rezultatui (pvz., naujų darbo vietų sukūrimui), atmetant kitų veiksnių
(pvz., makroekonominės situacijos, užsienio investicijų) poveikį.
Augantis poreikis pagrįsti ES investicijų naudą reikalauja stiprinti ES sanglaudos politikos poveikio
vertinimo metodiką. 2009 m. paskelbta Barca ataskaita13 pabrėžė atskirtį tarp programų poveikio
vertinimo ir programų rodiklių įgyvendinimo. Pastarųjų metų praktika rodo, kad programų rodikliai
neretai yra netinkamai poveikiui nustatyti; be to, poveikio vertinimai remiantis priežiūros sistemų
pateikiamais duomenimis ne visuomet gali adekvačiai įvertinti tarpinių (angl. intervening) veiksnių įtaką
stebimiems rezultatų rodiklių pokyčiams. Taikant kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus įmanoma
adekvačiai įvertinti grynąjį intervencijų poveikį14, tačiau šiems metodams taikyti būtini tinkami,
pakankami ir prieinami statistiniai duomenys. Barca ataskaita15 siūlo iš anksto atsižvelgti į kontrafaktinės
analizės poreikius dar rengiant programas, iš anksto nustatyti ir pradėti rinkti kontrafaktinei analizei
reikalingus duomenis ir, esant galimybei, taikyti eksperimentinius metodus. Aktyvesnis socialinių
eksperimentų (angl. social experiments) taikymas paskatins socialines inovacijas ir prisidės prie ES
valstybių socialinės politikos modernizavimo16.
Lietuvoje iki šiol kontrafaktiniai metodai beveik nenaudojami. Pirmoji plataus masto kontrafaktinių
metodų analizė vertinant ES paramos poveikį Lietuvoje – Socialinės integracijos paslaugų socialiai
pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims vertinimas17 – susidūrė su duomenų tinkamumo (pvz.,
trūko duomenų apie tikslias suteiktų paslaugų datas) ir prieinamumo (pvz., iškilo teisinių neaiškumų dėl
SODROS, VMI ir pan. duomenų bazių naudojimo vertinimo tikslais) problemomis. Nepakankami,
neprieinami ar netinkami duomenys apriboja kontrafaktinių metodų taikymą ir verčia ieškoti ne
visuomet adekvačių ir statistiškai patikimų (angl. robust) alternatyvų. Apibendrinant ligšiolinę Lietuvos
patirtį matuojant ES struktūrinės paramos poveikį, matomas aiškus ryšys tarp statistinių duomenų
prieinamumo ir ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės ir tinkamumo. Šiame kontekste
kontrafaktinių metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos
poveikiui matuoti vertinimas yra pasirinktas laiku ir reikalingas.

13

Barca, F., “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy“, European Commission, 2009, p. 179-181
European Commission, „Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and
Cohesion Fund – Concepts and Recommendations“, Draft Guidance Document, November 2011, p. 6.
15
Barca, F., “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy“, European Commission, 2009, p. 180-181.
16
European Commission, „The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and
territorial cohesion“, Communication from the Commission, Brussels, 16.12.2010,, COM(2010) 758 final.
17
Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės
integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas,
siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013m. ES struktūrinę paramą“).
14
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Todėl pagrindinis šio vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos vertinimo kokybę, įvertinant
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikomumą ir vertinimui reikalingų duomenų prieinamumą ir
pateikiant rekomendacijas dėl kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo ES struktūrinės
paramos poveikiui vertinti.
Vertinimo ataskaitos struktūra
Atsižvelgdami į techninės specifikacijos reikalavimus, šioje ataskaitoje pateikiame atsakymus į Techninės
specifikacijos 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Vertinimo klausimų žemėlapis
Klausimas

Vertinimo ataskaitos skyrius

Vertinimo metodika, detalus vertinimo apimties ir turinio aprašymas
Vertinimo rezultatai ir atsakymai į Techninės specifikacijos 9.3 dalies klausimus:
9.3.1 KLAUSIMAS. Kokių Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų
(prioritetų ir priemonių lygiu) poveikio vertinimui gali būti taikomi kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodai? Pateikti išsamią analizę, nurodant konkrečius metodus, galimas
kontrolines grupes, duomenų šaltinius, vertinimo klausimus ir kt.
9.3.2 KLAUSIMAS. Kaip kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai gali būti panaudoti
atliekant horizontaliuosius vertinimus?
9.3.3 KLAUSIMAS. Kokių Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų
(prioritetų ir priemonių lygiu) rodiklių reikėtų, norint tinkamai pritaikyti kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodus? Pateikti tinkamų rodiklių pavyzdžių pagal prioritetus ir
priemones, kurie leistų tinkamai panaudoti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus.
9.3.4 KLAUSIMAS. Kokios kitos sąlygos (pavyzdžiui, paramos skyrimo tvarka, tikslinė grupė,
remiama veiklos sritis, duomenų bazės, konkrečių vertinimui reikalingų duomenų
prieinamumas ir pan.) reikalingi, norint Lietuvoje praktiškai taikyti kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodus ES struktūrinės paramos intervencijų poveikiui vertinti?
9.3.5 KLAUSIMAS. Kokie duomenų šaltiniai (pavyzdžiui, SODRA, Valstybinė mokesčių
inspekcija, Statistikos departamentas, Viešųjų pirkimų tarnyba ir pan.) ir jų renkami
duomenys yra aktualūs, norint Lietuvoje taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodus ES struktūrinės paramos intervencijų poveikiui vertinti? Kaip užtikrinti
vertintojams reikalingų duomenų pakankamumą ir prieinamumą, atsižvelgiant į teisinio
reglamentavimo ir duomenų apsikeitimo tarp institucijų galimybes?
9.3.6 KLAUSIMAS Kokie pagrindiniai apribojimai kyla ar gali kilti Lietuvoje praktiškai taikant
kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus ES struktūrinės paramos intervencijų
poveikiui vertinti? Ar ir kaip šie apribojimai gali būti pašalinti intervencijų planavimo ir
įgyvendinimo metu?
9.3.7 KLAUSIMAS. Kokioms 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos intervencijoms galėtų
būti taikomi kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai?
9.3.8 KLAUSIMAS. Kokie papildomi sprendimai ir sąlygos reikalingi, norint pasirengti taikyti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos
intervencijų poveikiui vertinti?
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Vertinimo ataskaitos 2 skyrius
Vertinimo ataskaitos 3–4 skyriai ir
1–3 priedai
Vertinimo ataskaitos 3.1.1.–3.1.2
poskyriai

Vertinimo ataskaitos 3.1.3 poskyris

Vertinimo ataskaitos 3.2.2 poskyris

Vertinimo ataskaitos 3.2.1 poskyris

Vertinimo ataskaitos 3.2.3.–3.2.4
poskyriai

Vertinimo ataskaitos 3.2.1 poskyris

Vertinimo ataskaitos 4 skyrius

Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairės ir atsakymai į Techninės specifikacijos
9.1 dalies klausimus:
9.1.1 KLAUSIMAS. Kokia kontrafaktinio poveikio vertinimo esmė ir paskirtis?
9.1.2 KLAUSIMAS. Kokie pagrindiniai kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai,
pranašumai ir trūkumai, apribojimai ir prielaidos?
9.1.3 KLAUSIMAS. Kuriose politikos srityse (be ES Sanglaudos politikos ir ES struktūrinės
paramos intervencijų) dažniausiai taikomi kontrafaktinio poveikio vertinimai? (Iliustruoti
konkrečiais pavyzdžiais.)
9.1.4 KLAUSIMAS. Kokius reikalavimus turi atitikti viešosios politikos intervencija, kad jai
būtų galima taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus?

Atsakymai į Techninės specifikacijos 9.2 dalies klausimus:

9.2.1 KLAUSIMAS. Kokioms ES Sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos intervencijoms
vertinti Europos Komisija ir ES valstybės taiko kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodus?
9.2.2 KLAUSIMAS. Kokių aktualių metodologinių ir turinio įžvalgų pateikia šių vertinimų
rezultatai: ar kontrafaktinio poveikio vertinimas suteikia patikimos informacijos apie
intervencijų poveikį? Kokios intervencijos ir kokiomis sąlygomis buvo efektyviausios?
Kokie duomenys ir duomenų šaltiniai naudojami vertinimo metu? Kokie būtų šių
duomenų šaltinių analogai Lietuvoje?
9.2.3 KLAUSIMAS. Kokios šių vertinimų pamokos (dėl vertinimų organizavimo ir
metodologinių aspektų) yra aktualios Lietuvai, planuojant 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos intervencijas ir jų poveikio vertinimą, taikant kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodus?
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4 priedas (metodinės gairės)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodų gairių 2 skyrius
Kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodų gairių 2.8, 2.9 poskyriai, 4
skyrius
Kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodų gairių 2.4 poskyris ir 1
priedas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodų gairių 3 skyrius
4 priedas (metodinės gairės) ir 5
priedas (EK, Italijos ir Lenkijos
atvejo studijų santraukos lietuvių
kalba)

Ataskaitos 4–5 priedai

2. VERTINIMO METODIKA
Įgyvendinant trečiąjį vertinimo uždavinį, kontrafaktinio poveikio vertinimo (KPV) metodų taikymo
galimybės Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetuose ir priemonėse išanalizuotos 3
etapais:
- Pirmas atrankos etapas: Ar intervencija atitinka bendrus reikalavimus, kad jai būtų galima taikyti
kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus?
Preliminarus pasirinktų nagrinėti Lietuvos 2007–2013 metų programų intervencijų sąrašas sudarytas
atlikus pirmą atrankos etapą (t. y. įvertinus, ar konkreti intervencija atitinka bendrus reikalavimus, kad
jai būtų galima taikyti kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus). Sudarant preliminarų intervencijų
sąrašą buvo remiamasi 6-ajai ES Sanglaudos politikos vertinimo konferencijai18 parengtos ataskaitos
rekomendacijomis, teigiančiomis, kad KVP metodai taikytini tose intervencijose, kurios yra: a)
orientuotos į elgsenos pokytį; b) yra atkartojamos; c) yra homogeniškos; d) turi pakankamą potencialių
paramos gavėjų skaičių.
Vertinant, ar priemonė yra orientuota į paramos gavėjų elgsenos pokytį, pirmiausia buvo atsižvelgta, ar
joje galima identifikuoti aiškų ir kiekybiškai išmatuojamą kriterijų, kuris leistų nustatyti, ar pasikeitė
tikslinei grupei priklausančių subjektų elgsena įgyvendinus intervenciją. Priemonės, orientuotos į
elgsenos pokytį, pavyzdys galėtų būti kai kurios ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonės, kuriose darbo ieškantys
asmenys dalyvauja integracijos į darbo rinką veiklose. Šiuo atveju fiksuojamas elgsenos pokytis tarp
tikslinės grupės narių būtų asmens įsidarbinimas (t. y. asmuo nedirbo prieš intervenciją -> asmuo dirba
po intervencijos).
Priemonės poveikio homogeniškumas taip pat yra svarbi KPV taikymo prielaida. ES struktūrinės paramos
intervencijos neretai yra plačios ir apima daug skirtingų veiklų, tuo tarpu kontrafaktinis vertinimas,
apskaičiuodamas vidutinį tokios intervencijos poveikį visai tikslinei grupei, gali netiksliai parodyti
skirtingų veiklų rezultatus ar net į skaičiavimus įtraukti ne tas tikslines grupes ar veiklas, kurios būdingos
analizuojamoms asmenų grupėms. Todėl KPV gali būti atliekamas tik intervencijoms, kurios yra
pakankamai homogeniškos ir yra pagrįstos ta pačia priežastine grandine.
Viena pagrindinių KPV funkcijų yra suteikti vertingos informacijos intervencijų planuotojams apie tai, kas
veikia ar neveikia įgyvendinamose priemonėse (t. y. atsakyti į klausimą: „Kas veikia?“). Todėl, jei
intervencija yra unikali ir neatkartojama, nėra prasmės naudoti finansinius resursus vertinant
intervenciją, kuri daugiau nebebus įgyvendinama.

18

A. Martini, “Counterfactual Impact Evaluation: What It Can (and Cannot) Do for Cohesion Policy”, 6th Conference on
Evaluation of Cohesion Policy, 2009.
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Galiausiai, atliekant KPV naudojami kiekybiniai skaičiavimai, todėl reikalingas pakankamas tiesiogiai
palyginamų duomenų skaičius. Nors iš anksto yra beveik neįmanoma nustatyti, koks duomenų skaičius
būtų pakankamas kokybiškam KPV atlikti, vertinant priemones pagal šį vertinimo kriterijų buvo laikomasi
prielaidos, kad tikslinę ir kontrolinę grupes sudarytų bent po 100 subjektų. Atitinkamai laikyta, kad
subjektų grupės, turinčios per 1000 narių, yra didelis pranašumas taikant KPV.
- Antras atrankos etapas: Ar tenkinamos būtinos kontrafaktinio poveikio vertinimo praktinio taikymo
sąlygos?
Įvertinus bendrą intervencijų tinkamumą KPV atlikti, visos 2007–2013 m. veiksmų programų
intervencijos buvo suskirstytos į dvi plačias grupes, įskaitant: a) intervencijas (t. y. prioritetus,
priemones), kurioms tikslinga taikyti KPV, ir b) intervencijas, kurioms taikyti šiuos metodus netikslinga.
Pirmajai intervencijų grupei buvo vykdoma tolesnė atranka pagal tai, ar šiose intervencijose yra būtinos
KPV taikymo sąlygos, t. y.:
 Ar intervencijai nustatyti rodikliai leidžia tinkamai pritaikyti KPV metodus? Šios analizės metu
buvo nustatyti pagrindiniai priemonių poveikio analizės kintamieji, kurie galėtų būti naudojami
priemonių poveikiui matuoti (pvz., sukurtų darbo vietų skaičius; eksporto masto padidėjimas).
Taip pat buvo nustatyti papildomi duomenų poreikiai, kurie būtų reikalingi išlyginti galimus
skirtumus tarp priemonės tikslinės ir kontrolinės grupių narių (pvz., asmens lytis, išsilavinimas,
darbo stažas ir pan.)
 Ar kiekvienai intervencijų paveiktai (tikslinei) grupei egzistuoja tiesiogiai palyginama intervencijų
nepaveikta (kontrolinė) grupė? Šiuo atveju buvo analizuojama, ar intervencijos paramos poveikį
patyrė visi subjektai, kuriems buvo tikslinga teikti tokios rūšies paramą. Jeigu nustatyta, kad
priemonėje dalyvavo ne visi paramą galintys gauti asmenys (pvz.,, mokymuose dalyvavo tik dalis
iš principo galinčių dalyvauti bedarbių), tai laikoma, kad priemonėje iš principo galima sudaryti
tikslinę ir kontrolinę grupes.
 Ar intervencijų poveikiui išmatuoti yra prieinami tinkami ir pakankami stebėsenos duomenys?
Duomenų tinkamumo, pakankamumo ir tinkamumo analizė buvo viena svarbiausių vertinimo
užduočių, šiam tikslui buvo detaliai išanalizuoti nacionaliniai registrai ir pagrindinės duomenų
bazės. Pagal nustatytą duomenų poreikį buvo kalbamasi su pagrindinių duomenis teikiančių
institucijų darbuotojais, pokalbiuose buvo aiškinamasi, kokie duomenys kaupiami ir kokios yra
pagrindinės (teisinės) duomenų prieinamumo problemos Lietuvoje. Galiausiai, siekiant
susisteminti analizės rezultatus, buvo papildomai surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje
dalyvavo pagrindinių Lietuvoje duomenis teikiančių institucijų atstovai.
Detalus pasirinktų nagrinėti veiksmų programų priemonių sąrašas sudarytas išanalizavus ir tarpusavyje
palyginus visas (194) suplanuotas Lietuvos 2007–2013 metų programų priemones pagal jų tinkamumą
KPV metodų taikymui. Analizės metu preliminariai atrinktos 36 priemonės, kurios buvo detaliai
nagrinėjamos pagal antro atrankos etapo kriterijus.
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2 lentelė. Pasirinktų nagrinėti veiksmų programų priemonių sąrašas
Prioritetas

1.1 prioritetas.
Kokybiškas užimtumas
ir socialinė aprėptis

1.2 prioritetas.
Mokymasis visą
gyvenimą

1.3 prioritetas. Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas
1.4 prioritetas.
Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo
efektyvumo didinimas
2.1 prioritetas. Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui
skirti moksliniai tyrimai
ir technologinė plėtra

2.2 prioritetas. Verslo
produktyvumo
didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas
2.4 prioritetas. Esminė
ekonominė
infrastruktūra
3.1 prioritetas. Vietinė
ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas
turizmo plėtrai
3.2 prioritetas. Viešųjų

Priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
VP1-1.1-SADM-04-K. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
VP1-1.1-SADM-07-K. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
VP1-1.1-SADM-08-K. Verslumo skatinimas
VP1-1.1-SADM-09-V. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
VP1-1.2-SADM-01-V. Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką
VP1-1.2-SADM-02-V. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
VP1-1.3-SADM-02-K. Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
VP1-2.3-ŠMM-02-V. Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
VP1-2.3-ŠMM-03-V. Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse
VP1-2.3-ŠMM-04-V. Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir
kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą
VP1-2.3-ŠMM-05-K. Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.)
VP1-3.1-ŠMM-01-V. Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas
VP1-3.1-ŠMM-03-V. Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
VP1-3.2-ŠMM-01-K. Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse
VP1-4.1-VRM-03-V. Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

VP1-4.1-VRM-04-R. Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP2-1.3-ŪM-01-K. Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K. Intelektas LT

VP2-1.3-ŪM-05-K. InoČekiai LT
VP2-2.1-ŪM-01-K. Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K. E. verslas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K. Naujos galimybės
VP2-2.2-ŪM-03-V. ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-01-K. Kontroliuojantieji fondai
VP2-2.3-ŪM-02-V. Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-03-V. Garantijų fondas

VP2-4.3-SM-01-V. Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai
VP3-1.1-AM-01-V. JESSICA kontroliuojantysis fondas

VP3-1.1-VRM-03-R. Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą
VP3-2.1-SAM-01-V. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas
VP3-2.1-SAM-02-V. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų
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paslaugų kokybė ir
prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra

ir kitų dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

VP3-2.1-SAM-03-V. Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros
pagalbos infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.1-SAM-04-V. Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas
VP3-2.2-ŠMM-04-R. Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Būtent šių priemonių analizės rezultatai sudaro pagrindinę vertinimo ataskaitos rezultatų dalį.
Skaitytojams, norintiems išsamiai susipažinti su analizės rezultatais, detalūs kiekvienos nagrinėtos
priemonės analizės rezultatai pateikiami ataskaitos 2 priede.

- Trečias atrankos etapas: Ar kontrafaktinio poveikio vertinimo pridėtinė nauda pateisina vertinimui
reikalingas investicijas ir / ar išlaidas?
KPV pridėtinei vertei nustatyti buvo kalbamasi su tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų, atsakingų už
atitinkamų priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, darbuotojais. Taip pat, įvertinus praktines KPV metodų
galimybes 2007–2013 m. veiksmų programų intervencijose, buvo atsižvelgta į šių vertinimų teikiamą
pridėtinę vertę, lyginant su vertinimui reikalingomis lėšomis:
 Ar išlaidos, patirtos atliekant KPV, yra adekvačios, lyginant su vertinimui reikalingomis lėšomis?
Kraštutiniu atveju gali būti neekonomiška taikyti KPV atskirai nedidelei intervencijai, net jeigu ji
atitinka visus šio metodo taikymui keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, tokia padėtis gali
susidaryti, jei intervencijos poveikis tikslinei grupei yra akivaizdus, net netaikant KPV metodų,
arba jei siūlomi nagrinėti poveikio analizės kintamieji akivaizdžiai prieštarauja priemonės
intervencijų logikai (pvz.,, jei būtų siūloma nagrinėti intervencijos poveikį įmonių eksporto
mastui, nors intervencijos pagrindinis tikslas – skatinti įmonių MTEP veiklą).
 Analogiška padėtis gali susidaryti, kai ilgai užtrunka surinkti vertinimui reikalingą informaciją ir
tai brangina vertinimo įgyvendinimą. KPV gali būti netikslinga taikyti, jei, pavyzdžiui, reikalingi
duomenys kaupiami necentralizuotai ir popierinėse laikmenose, tokiu atveju šių duomenų
surinkimas ir susisteminimas brangiai kainuotų ir sukeltų didelę papildomą administracinę naštą
duomenis teikiančiai institucijai.
Į vertinimo ataskaitą papildomai įtraukta EK, Italijos ir Lenkijos atvejo studijų informacija. Ten, kur
aktualu, atsakant į vertinimo klausimus remiamasi užsienio valstybių patirtimi taikant KPV metodus.
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3. VERTINIMO REZULTATAI
Šis skyrius yra skirtas atsakyti į vertinimo techninės specifikacijos 9.3 uždavinio klausimus. Pagrindinis
uždavinio tikslas – išanalizuoti pasirinktas nagrinėti 2007–2013 m. veiksmų programų priemones ir
įvertinti KPV taikymo galimybes, nurodant konkrečius metodus, galimas kontrolines grupes, duomenų
šaltinius, vertinimo klausimus ir kt. Šios analizės pagrindu buvo įvertintas statistinių duomenų
pakankamumo, prieinamumo ir kitų veiksnių poveikis, norint praktiškai taikyti kontrafaktinius ES
struktūrinės paramos intervencijų poveikio vertinimus. Atliekant šią analizę, įvertintas statistinių
duomenų tinkamumas, pakankamumas ir prieinamumas, taip pat išnagrinėtos galimybės praktiškai
taikyti KPV metodus vertinant konkrečių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos intervencijų
poveikį.

3.1. Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetai ir priemonės,
kuriems tikslinga taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus
9.3.1 KLAUSIMAS. Kokių Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų (prioritetų ir priemonių
lygiu) poveikio vertinimui gali būti taikomi kontrafaktiniai vertinimo metodai? Pateikti išsamią analizę
nurodant konkrečius metodus, galimas kontrolines grupes, duomenų šaltinius, vertinimo klausimus ir kt.
Rengiant Įvadinę ataskaitą buvo išanalizuotos visos (194) Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų
priemonės ir atskirai įvertintas kiekvienos iš jų tinkamumas KPV metodams taikyti pagal vertinimo
Metodikos dalyje išvardytus priemonių pirmos atrankos etapo kriterijus. Sudarant KPV taikyti tinkamų
intervencijų sąrašą buvo remiamasi 6-ajai ES Sanglaudos politikos vertinimo konferencijai19 parengtos
ataskaitos rekomendacijomis, teigiančiomis, kad KPV metodai taikytini tose intervencijose, kurios yra: a)
orientuotos į elgsenos pokytį; b) yra atkartojamos; c) yra homogeniškos; d) turi pakankamą potencialių
paramos gavėjų skaičių. Išsami analizė pagal konkrečias ES struktūrinės paramos priemones yra pateikta
vertinimo ataskaitos 1 priede.
Toliau esančioje 3 lentelėje apibendrinami atliktos analizės rezultatai ES struktūrinės paramos programų
prioritetų lygiu.

19

A. Martini, “Counterfactual Impact Evaluation: what it can (and cannot) do for cohesion policy”, 6th Conference on Evaluation
of Cohesion Policy, 2009.
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3 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo galimybės Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetų lygiu
Veiksmų
programa

ŽIPVP

EAVP

SSVP

Prioritetas

1.1 prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis
1.2 prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą
1.3 prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
1.4 prioritetas. Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas
2.1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai
ir technologinė plėtra
2.2 prioritetas. Verslo produktyvumo
didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
2.3 prioritetas. Informacinė visuomenė
visiems
2.4 prioritetas. Esminė ekonominė
infrastruktūra
2.5 prioritetas. Transeuropinių transporto
tinklų plėtra
3.1 prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai
3.2 prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra
3.3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis

Elgsenos
pokyčiai?

Atkartojama
intervencija?

Homogeni
ška?

Pakankamas
paramos
naudos
gavėjų
skaičius?

Bendras KPV
taikomumo
vertinimas

+

++

+

++

Aukštas

+/+/-

+
+

+/-

++
-

Vidutinis / žemas
Vidutinis / žemas

-

-

-

+

Žemas

++

++

+

+/-

Vidutinis

++

+

+

+

Aukštas

+

-

-

++

Žemas

+/-

-

--

++

Žemas

+

-

-

++

Žemas

+

+/-

--

+/-

Žemas

+/-

+

--

++

Vidutinis / žemas

+

-

--

+

Žemas

Pastaba: ++ didelis indėlis; + nedidelis indėlis; - nedidelė kliūtis; -- didelė kliūtis.
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis 6-ajai ES Sanglaudos politikos vertinimo konferencijai20 parengtos ataskaitos
rekomendacijomis.

3.1.1. Prioritetai ir priemonės, kuriems tikslinga taikyti kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodus: ŽIPVP 1.1, EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų apžvalga

Vertinimo rezultatai parodė, kad didžiausią KPV metodų taikymo potencialą turi ŽIPVP (ypač 1.1 ir 1.2
prioritetai) ir EAVP intervencijos (ypač 2.1 ir 2.2 prioritetai). Minėtųjų prioritetų priemonės pasižymi
aiškiai išmatuojamu elgsenos pokyčiu (pvz., asmuo nedirbo – asmuo dirba; įmonė investavo mažiau –
įmonė investuoja daugiau), turi pakankamai didelį potencialių paramos gavėjų skaičių ir, esant poreikiui,
gali būti pakartotos planuojant ateities intervencijas. Be to, šių intervencijų naudos gavėjai dažnai patiria
vienodą intervencijos poveikį.

20

A. Martini, “Counterfactual Impact Evaluation: what it can (and cannot) do for cohesion policy”, 6th Conference on Evaluation
of Cohesion Policy, 2009.
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Atliekant pirminę analizę nustatyta, kad ŽIPVP 1.1 ir 1.2 prioritetuose yra 12 priemonių, kurioms tikslinga
taikyti KPV. Papildomai išnagrinėjus minėtąsias priemones, tinkamų KPV taikymui priemonių sąrašas
buvo susiaurintas iki 5 priemonių:
 VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo skatinimas“;
 VP1-1.1-SADM-09-V „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“;
 VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“;
 VP1-1.2-SADM-02-V „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“;
 VP1-1.3-SADM-02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“.
4 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikomumas pasirinktoms išsamiau nagrinėti ŽIPVP 1.1 ir
1.2 prioritetų priemonėms
Prioritetas

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialinė aprėptis

1.2 prioritetas.
Mokymasis visą
gyvenimą

Priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
VP1-1.1-SADM-04-K. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
VP1-1.1-SADM-07-K. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
VP1-1.1-SADM-08-K. Verslumo skatinimas
VP1-1.1-SADM-09-V. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės
ūkio į kitas veiklas
VP1-1.2-SADM-01-V. Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką
VP1-1.2-SADM-02-V. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas
VP1-1.3-SADM-02-K. Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką
VP1-2.3-ŠMM-02-V. Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
VP1-2.3-ŠMM-03-V. Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų
mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse
VP1-2.3-ŠMM-04-V. Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant
mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą
VP1-2.3-ŠMM-05-K. Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas
specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)

Fiziniai
asmenys
V
V
X
T

Juridiniai
asmenys
X
X
N/A
N/A

T
T

N/A
V

T

N/A

T
V

N/A
N/A

X

N/A

V

N/A

V

N/A

Pastabos: žalia spalva nuspalvintas langelis – priemonei taikytinas KPV (raidė T); rausva spalva – priemonei KPV iš
principo taikytinas, tačiau esama tam tikrų įgyvendinimo kliūčių (raidė V); raudona spalva – priemonei KPV
netaikytinas (raidė X); pilka spalva – KPV taikymas yra neaktualus atitinkamai priemonės tikslinei grupei (N/A).
Detali kiekvienos priemonės analizė yra pateikta 2 ataskaitos priede.

Šios priemonės pasižymi tuo, kad taikant KPV galima efektyviai atsakyti į klausimą „Kas veikia?“ (angl.
what works) – t. y. koks yra priemonės tiesioginis poveikis dalyvavusių asmenų gebėjimui gerai
prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir pokyčių, įskaitant jų galimybes įsidarbinti, išsilaikyti darbo
vietoje, užimti aukštesnes pozicijas ir / ar gauti didesnį darbo užmokestį. Trims priemonėms (VP1-1.1SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, VP1-1.1-SADM-04-K „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas“ ir VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“) iš
principo galima taikyti KPV vertinant poveikį ne tik asmenims, bet ir dalyvavusioms įmonėms. Kita
vertus, kalbantis su tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojais nustatyta, kad šiuo atveju taikyti
KPV netikslinga, to priežastis – nustatyti analizės poveikio įmonėms kintamieji (pvz., darbo vietų
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skaičiaus raida mokymuose dalyvavusių darbuotojų įmonėse) nėra savaiminiai intervencijos tikslai ir dėl
to prieštarauja priemonių intervencijų logikai.
KPV tikslines grupes sudarytų fiziniai asmenys, sėkmingai dalyvavę priemonių veiklose. Pavyzdžiui,
priemonėje VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ šią grupę sudarytų
mokymuose ir / ar kitose priemonės veiklose dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę bedarbiai ir
ekonomiškai neaktyvūs asmenys, tuo tarpu priemonėje VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas įmonėse“ – mokymus sėkmingai baigę įmonių darbuotojai. Tokiu atveju KPV kontrolinę
grupę būtų galima sudaryti iš asmenų, nedalyvavusių priemonių veiklose, bet turinčių panašias į tikslinės
grupės asmenų charakteristikas. Kontrolinei grupei atrinkti būtų tikslinga taikyti panašiausių atvejų (angl.
propensity score matching)21 analizę, kuri leistų surasti statistinių „dvynių“ poras, o, lyginant šių „dvynių“
rezultatų skirtumus, būtų apskaičiuotas intervencijos poveikis.
1 intarpas. Atlikto vertinimo pavyzdys, vertinant ŽIPVP intervencijų poveikį
Lietuvoje jau yra atliktas vienas ŽIPVP 1.1 prioriteto intervencijos vertinimas, taikant KPV metodus.
2011 m. pristatytoje vertinimo ataskaitoje22 nagrinėjamas priemonės VP1-1.3-SADM-02-K „Socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ poveikis, t. y. ar socialinės
integracijos paslaugos padėjo socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims geriau integruotis
į darbo rinką. Vertinimo tikslinę grupę sudarė asmenys, dalyvavę priemonės mokymuose, o kontrolinė
grupė buvo sudaryta iš priemonės paramos negavusių asmenų, turinčių panašias charakteristikas (t. y.
lytį, amžių ir pan.). Vertinant priemonės poveikį, atskirai buvo lyginama tikslinės ir kontrolinės grupių
padėtis – dalyvavusių neįgaliųjų asmenų ir nuteistųjų, taip pat asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų, padėtis. Vertinimo rezultatai atskleidė, kad priemonės mokymai turėjo teigiamą poveikį
neįgaliųjų įsidarbinimui, dirbtų dienų skaičiui ir pajamoms, tuo tarpu nuteistųjų mokymai buvo mažiau
efektyvūs.
Vertinant priemonę VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo skatinimas“, KPV kontrolinę grupę tikslinga sudaryti
iš asmenų, kurie siekė, bet negavo priemonės paramos. Pavyzdžiui, būtų galimas lyginti asmenų, kurie
pateikė paraiškas gauti paskolas ir paramą gavo, ir asmenų, kurie atitinkamas paraiškas pateikė, tačiau
paskola nebuvo suteikta, padėtį. Šiuo atveju priemonės poveikį būtų galima išmatuoti taikant
netolydumų analizę, kuri lygintų paraiškas gauti paramą pateikusių asmenų elgseną (pvz., asmuo įsteigė
ar neįsteigė įmonės ir sukūrė ar nesukūrė papildomų darbo vietų).
KPV galima taikyti kelioms ŽIPVP 1.2 prioriteto priemonėms (ypač vertinant priemonių poveikį mažinant
ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos), tačiau dėl tam tikrų vertinimui reikalingų duomenų (pvz., ar
mokinys turi specialiųjų poreikių; ar mokinys dalyvauja ar nedalyvauja švietimo sistemoje) reikėtų
21

Išsamiau šis metodas pristatomas KPV metodų gairių 4 skyriuje. Žr. 4 priedą
Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės
integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas,
siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013m. ES struktūrinę paramą“).
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kreiptis į konkrečias įstaigas, todėl itin smarkiai išaugtų vertinimo įgyvendinimo sąnaudos ir rizika
nesurinkti visų vertinimui reikalingų duomenų. Be to, prieš rengiant vertinimų techninę specifikaciją
reikėtų papildomai išsiaiškinti, ar priemonių veiklos apima pakankamą Lietuvos mokyklų ir kitų švietimo
ir ugdymo įstaigų skaičių, kad būtų galima atlikti statistinę analizę. Galiausiai kyla rizika, kad dalis
poveikio analizės kintamųjų (pvz., priemonėse dalyvavusius asmenis, jiems sulaukus pilnametystės, būtų
galima papildomai stebėti, kaip jiems sekasi integruotis į darbo rinką, ar jie siekė aukštojo išsilavinimo,
koks yra jų darbo užmokesčio dydis, lyginant su priemonėse nedalyvavusiais specialiųjų poreikių ir / ar
anksti pasitraukusiais iš švietimo sistemos mokiniais) nėra savaiminiai intervencijos tikslai ir dėl to
prieštarauja priemonių intervencijos logikai. Šiuo atveju apskaičiuoti rezultatai nesuteiktų reikiamos
pridėtinės vertės intervencijų planuotojams, siekiantiems gerinti ateities intervencijų planavimą ir
įgyvendinimą.
KPV taikymas yra tikslingas visoms detaliau nagrinėtoms EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų priemonėms (žr. 5
lentelę). Nustatyta, kad įgyvendinant KPV dažniausiai taikomas metodas galėtų būti netolydumų
analizė23 (t. y. kontrolinę grupę sudarytų paraiškas gauti paramą pateikusios, bet jos negavusios įmonės).
Vertinant 2.1 prioriteto priemones, pavyzdžiui, galėtų būti lyginama tikslinės ir kontrolinės grupių įmonių
elgsena MTEP ir investicinėje veikloje. Tuo tarpu vertinant 2.2 prioriteto priemones pagrindinis KPV
tikslas būtų išsiaiškinti, ar priemonės turėjo tiesioginį poveikį didinant įmonių produktyvumą, eksporto
mastą, darbo vietų kūrimą, investicinę veiklą, pelningumą ir pan. veiklos rodiklius. Be to, nustačius
grynąjį intervencijos poveikį ir palyginus jį su priemonei išleistomis lėšomis, būtų galima apskaičiuoti,
kokia buvo vieno priemonės papildomai sukurto poveikio vieneto (pvz., sukurtos darbo vietos) kaina
litais.
Kita vertus, taikant KPV 5 lentelėje išvardytoms priemonėms, kyla rizika, kad į netolydumų analizės
kontrolinę grupę bus įtrauktos paramos negavusios įmonės, kurioms skirta parama pagal kitas
Struktūrinių fondų priemones. Lietuvoje susiklosčiusi praktika, kad didelė dalis paraiškas teikiančių
įmonių aktyviai dalyvauja iškart keliose ES struktūrinės paramos intervencijose. Todėl, norint kokybiškai
įvertinti kontrafaktinį poveikį, būtina turėti išsamius visų ES struktūrinės paramos intervencijų naudos
gavėjų ir paraiškų teikėjų sąrašus. Be to, dalies šiam vertinimui reikalingų duomenų naudojimą riboja
juridinių asmenų duomenų konfidencialumo reikalavimai, todėl, pavyzdžiui, duomenys apie įmonių
MTTP išlaidas gali būti nesuteikti vertintojams dėl kylančios rizikos atskleisti jautrią (t. y. komercinę vertę
turinčią) informaciją. Detali duomenų prieinamumo analizė pateikiama 3.2.4 skyriuje.

23

Išsamiau šis metodas pristatomas KPV metodų gairių 4 skyriuje. Žr. 4 priedą.
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5 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodo taikomumas pasirinktoms išsamiau nagrinėti EAVP 2.1 ir
2.2 prioritetų priemonėms
Prioritetas
2.1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui
ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologinė plėtra

2.2 prioritetas. Verslo produktyvumo
didinimas ir verslo aplinkos gerinimas

Priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K. Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K. Intelektas LT
VP2-1.3-ŪM-05-K. InoČekiai LT
VP2-2.1-ŪM-01-K. Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K. E. verslas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K. Naujos galimybės
VP2-2.2-ŪM-03-V. ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-01-K. Kontroliuojantieji fondai
VP2-2.3-ŪM-02-V. Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-03-V. Garantijų fondas

Fiziniai
asmenys
N/A
N/A

Juridiniai
asmenys
T
T

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

T
T
T
T
T
T
T
T

Pastabos: žalia spalva nuspalvintas langelis – priemonei taikytinas KPV (raidė T); pilka spalva – KPV taikymas yra
neaktualus atitinkamai priemonės tikslinei grupei (N/A). Detali kiekvienos priemonės analizė yra pateikta
ataskaitos 2 priede.

Apibendrinant ŽIPVP 1.1, EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų rezultatus, taikyti KVP tikslinga gana siaura grupei
intervencijų, kurios daugeliu atvejų pasižymi panašia intervencijų logika ir siekia labai panašių tikslų.
Todėl, atsižvelgiant į galimai dideles KPV įgyvendinimo sąnaudas, ataskaitoje siūloma intervencijas
grupuoti tyrimo tikslais, siekiant tiek užtikrinti šių vertinimų ekonominę naudą, tiek suteikti intervencijų
planuotojams naudingos informacijos apie pasiektą alternatyvių intervencijų poveikį.
2 intarpas. Siūlomo intervencijų vertinimo „jungimo“ pavyzdys

Pavyzdžiui, siūlomas intervencijų „jungimo“ pavyzdys galėtų būti ESF reakcijos į ekonominę krizę
vertinime24 išvardytų Lietuvos ŽIPVP intervencijų, skirtų tiesiogiai kovoti su ekonominės krizės
padariniais, bendras vertinimas:
 Darbo netekusių žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, profesinių žinių atnaujinimas;
 Projektas „Laikinieji darbai“;
 Projektas „Būk aktyvus darbo rinkoje“;
 Projektas „Neprarask darbo įgūdžių“;
 Projektas „Parama užimtumui ir mobilumui“;
 Priemonė „Verslumo skatinimas“ .
Kartu yra galimas bendras visų 6 ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonių, kurioms tikslinga taikyti KPV, poveikio
vertinimas pagal skirtingus paramos skyrimo mechanizmus, tikslines grupes ir pan. Tokia užduotis galėtų
būti atliekama kaip 2007–2013 metų ŽIPVP visos programos ex-post vertinimo dalis, informuojanti
visuomenę ir politikos formuotojus apie programos priemonių pasiektus rezultatus ir galimus žingsnius,
didinančius programos efektyvumą 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu.
Analogiškai, ateityje būtų tikslinga bendrai vertinti EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų priemones, kurioms gali būti
taikomas KPV. Remiantis šio vertinimo rezultatais, tokios apimties vertinimas galėtų įtraukti šių
24

European Commission, „Evaluation of the Reaction of the ESF to the Economic and Financial Crisis“, vykstantis vertinimas.
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prioritetų priemones, kurioms jau šiuo programavimo laikotarpiu yra tinkamos KPV taikymo sąlygos.
Bendras intervencijų poveikio vertinimas suteikia dvigubą naudą: 1) tampa įmanoma vertinti
intervencijų poveikį, kuris, vertinant kiekvieną intervenciją atskirai, būtų neekonomiškas; 2) tampa
įmanoma tarpusavyje palyginti kelių skirtingų intervencijų, orientuotų į tą pačią tikslinę grupę ir
pasižyminčių panašia intervencijų logika, pasiektus rezultatus ir poveikį.
Pavyzdžiui, 2012 m. Italijoje atliekant paramos įmonėms KPV25 buvo analizuojamas ES struktūrinės
paramos poveikis įmonėms pagal skirtingus paramos instrumentus, įskaitant dotacijas įmonėms (angl.
grants), lengvatines paskolas ir palūkanų kompensavimą. Analizės metu buvo ne tik apskaičiuotas
kiekvieno paramos instrumento poveikis įmonių sukurtoms darbo vietoms ir investicinei veiklai, bet ir
palygintas kiekvieno iš instrumentų sąnaudų efektyvumas (angl. cost-effetiveness). Palyginamoji
sąnaudų-efektyvumo analizė parodė, kad vienos papildomai sukurtos darbo vietos kaina įmonėse, kurios
gavo dotacijų, siekė apie 230 000 eurų ES struktūrinės paramos lėšų, tuo tarpu įmonėse, kurios gavo
lengvatinių paskolų, vienos papildomai sukurtos darbo vietos kaina siekė apie 30 000 eurų.
Šis pavyzdys rodo, kaip atliekant iškart kelių intervencijų vertinimą galima pateikti konkrečių įrodymų,
kaip skirtingos intervencijos paveikė tą pačią tikslinę grupę ir siekiamą tikslą. Politikos formuotojams tai
suteikia vertingos informacijos skirstant paramos teikimo prioritetus ir planuojant ateities intervencijas.

3.1.2. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymas kitiems prioritetams: ŽIPVP
1.3, 1.4, EAVP 2.4, SSVP 3.1 ir 3.2 prioritetų apžvalga
Nagrinėjant KPV taikomumą kitiems prioritetams, ŽIPVP 1.4 prioritetui nustatytas žemas KPV metodų
taikomumo potencialas, nes šiose intervencijose yra mažai priemonių, kuriose galima aiškiai nustatyti ir
išmatuoti paramos gavėjų elgsenos pokytį, atsiradusį dėl intervencijos poveikio. Dėl šios priežasties
sunku apibrėžti ir kiekybiškai išmatuoti šių intervencijų poveikį. Analizuojant nustatyta, kad ši problema
yra aktuali daugumai 1.4 prioriteto priemonių, išskyrus kokybės valdymo intervencijas ir VP1-4.1-VRM03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas “ priemones.
Nors minėtų priemonių mokymuose dalyvavę asmenys galėjo pakeisti savo padėtį (t. y. dalyvavimas
mokymuose suteikė žinių ir įgūdžių, kurie rinkos ekonomikoje turėtų lemti didesnį darbo užmokestį,
aukštesnę darbo poziciją ir pan.), iš tikrųjų valstybės įstaigų ir institucijų darbuotojų atlyginimas tiesiogiai
priklauso nuo šių asmenų darbo stažo ar kategorijos, dėl to negalima tiesiogiai susieti vykdytų mokymų ir
darbuotojo užimamos pozicijos ir /ar gaunamo atlyginimo. Be to, kalbantis su tarpinių ir
įgyvendinančiųjų institucijų atstovais suabejota KPV teikiama pridėtine verte, vertinant šių priemonių
poveikį. Atsižvelgiant į itin dideles KPV įgyvendinimo išlaidas šiose priemonėse (didžioji dalis mokymuose
dalyvavusių dalyvių sąrašų kaupiami popieriniu pavidalu, todėl duomenis visų pirma reikėtų perkelti į
elektronines laikmenas), taikyti KPV netikslinga.
25

Bondonio, D., “Enterprise support: support to SMEs and large enterprises in Italy, including a comparison of grants and other
financial instruments”, European Commission, 2012
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Kalbant apie ŽIPVP 1.3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, dažna kliūtimi taikyti KPV tampa per
mažas potencialių paramos gavėjų skaičius (pvz., priemonėse VP1-3.2-ŠMM-01-K „Valstybės pagalba
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ ir VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų
tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“). Kita svarbi kliūtis taikyti KPV prioriteto intervencijose –
centralizuotai ir nuolat nekaupiami duomenys apie asmens kvalifikaciją ir / ar profesiją. Be šių duomenų
beveik neįmanoma suformuoti priemonių tikslinėms grupėms tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės.
Pavyzdžiui, priemonėje VP1-3.1-ŠMM-03-V „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ būtų galima
atlikti KPV, ar priemonės finansuotose II pakopos studijų programose dalyvavę asmenys buvo labiau
linkę tęsti III pakopos studijas šalies ūkiui aktualiuose sektoriuose nei kitose II pakopos studijose
dalyvavę asmenys. Tačiau kadangi Lietuvoje nesisteminami duomenys apie asmenų įgytas kvalifikacijas
(šiuo atveju – baigtas II ir / ar III pakopos studijas ir studijų kryptį), kyla rizika nesuformuoti priemonės
tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės. Ateityje, padaugėjus informacijos apie asmenų
išsilavinimą ir kvalifikacijas (pvz., Švietimo ir mokslo ministerijai parengus „kvalifikacijų žemėlapį“),
sąlygos taikyti KPV ŽIPVP 1.3 prioritetui taps palankesnės.
6 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodo taikomumas pasirinktoms išsamiau nagrinėti ŽIPVP 1.3 ir
1.4 prioritetų priemonėms
Prioritetas

1.3 prioritetas.
Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas
1.4 prioritetas.
Administracinių
gebėjimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas

Priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V. Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas,
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
VP1-3.1-ŠMM-03-V. Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė
dotacija)
VP1-3.2-ŠMM-01-K. Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų
įdarbinimui įmonėse"
VP1-4.1-VRM-03-V. Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas

VP1-4.1-VRM-04-R. Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas

Fiziniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

X
X

N/A
N/A

X

N/A

X

N/A

X

X

X

X

Pastabos: raudona spalva nuspalvintas langelis – priemonei KPV netaikytinas (raidė X); pilka spalva – KPV taikymas
yra neaktualus atitinkamai priemonės tikslinei grupei (N/A). Detali kiekvienos priemonės analizė yra pateikta
ataskaitos 2 priede.

Analogiškai, didelė dalis EAVP (2.3–2.5 prioritetai) ir beveik visos SSVP intervencijos turi žemą KPV
taikomumo potencialą. Pagrindinė priežastis – šios intervencijos dažniausiai yra infrastruktūrinio
pobūdžio, dėl to įgyvendinami projektai unikalūs ir neatkartojami, o paramos gavėjai neretai patiria ypač
nevienodą (t. y. mišrų) intervencijos poveikį. Pavyzdžiui, analizuojant priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R
„Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“, nustatyta, kad taikyti KPV priemonės
poveikiui išmatuoti netikslinga dėl universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) teikiamų paslaugų
kompleksiškumo, nes yra sudėtinga išskirti vienos konkrečios priemonės suteiktos paslaugos (t. y.
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suaugusiųjų formalaus ar neformalaus švietimo) įtaką konkrečiai asmens elgsenai. Be to, dėl santykinai
mažos suaugusiųjų formalaus ar neformalaus švietimo paslaugų dalies UDC veiklose nėra centralizuotai
kaupiami duomenys apie konkrečias paslaugas gavusius asmenis.
Atlikus papildomą SSVP intervencijų analizę, nustatyta, kad geriausios sąlygos taikyti KPV yra SSVP 3.1
prioriteto priemonėse VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ ir VP3-1.1-VRM-03-R
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. Priežastis –
priemonėse galima aiškiai palyginti paramos gavėjų „prieš“ ir „po“ padėtį (t. y. 1 kv. m pastato ploto
šildymo išlaidas; 1 kv. m būsto rinkos kainą). Be to, kitaip nei daugelyje infrastruktūrinių projektų,
paramos naudą patiria aiškiai apibrėžta asmenų grupė. Kita palanki KPV taikymo priemonei aplinkybė –
didelė vertinimo pridėtinė vertė. Aktyviai diskutuojant dėl būsto renovacijos naudos gyventojams ir
trūkstant tvirtų įrodymų, KPV galėtų pateikti objektyvios informacijos apie būsto renovacijos finansinę
naudą gyventojams.
Kita vertus, minėtų priemonių vertinimas pareikalautų itin didelių išlaidų, nes didelė dalis vertinimui
reikalingų duomenų nėra centralizuotai kaupiami ir prieinami skaitmeniniu formatu. Tikslinės grupės
objektų duomenys (t. y. duomenys apie atliktus renovacijos darbus ir pan.) kaupiami SFMIS sistemoje,
tačiau teksto formatu. Todėl, norint parengti duomenis KPV, reikėtų peržiūrėti ir susisteminti sutartyse,
mokėjimo prašymuose ir techniniuose projektuose esamą informaciją apie atliktus ar planuojamus atlikti
renovacijos darbus ir jų sąmatas. Kontrolinės grupės subjektų duomenų (t. y. duomenų apie
daugiabučiuose atliktus renovacijos darbus ir jų sąmatas) surinkimas būtų dar sudėtingesnis, nes dėl
duomenų reikėtų kreiptis į atskiras namų bendrijas ar daugiabučių namų administratorius.
Kitose nagrinėtose SSVP 3.2 prioriteto priemonėse (visose SAM – tarpinė institucija) nustatyta, kad
parama buvo suteikta beveik visoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms tikslinga teikti
tokios rūšies paramą, todėl būtų neįmanoma suformuoti tiesiogiai palyginamą kontrolinę grupę iš
paramos negavusių įstaigų. Taigi nors KPV taikymo šioms priemonėms sąlygos bendru atveju yra itin
palankios, KPV netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos paveiktoms ligoninėms ir sveikatos
priežiūros įstaigoms (t. y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas ir intervencijos nepaliestas
įstaigas (t. y. priemonės kontrolinę grupę). Tokiu atveju tikslingiau lyginti įstaigų padėtį „prieš“ ir „po“,
taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.
7 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikomumas pasirinktoms išsamiau nagrinėti EAVP 2.4,
SSVP 3.1 ir 3.2 prioritetų priemonėms
Prioritetas
2.4 prioritetas.
Esminė
ekonominė
infrastruktūra
3.1 prioritetas.
Vietinė ir
urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo

Fiziniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

VP2-4.3-SM-01-V. Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant
neigiamą poveikį aplinkai
VP3-1.1-AM-01-V. JESSICA kontroliuojantysis fondas

X
V

N/A
V

VP3-1.1-VRM-03-R. Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą

V

V

Priemonė
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ir gamtos
išsaugojimas bei
pritaikymas
turizmo plėtrai

3.2 prioritetas.
Viešųjų paslaugų
kokybė ir
prieinamumas:
sveikatos,
švietimo ir
socialinė
infrastruktūra

VP3-2.1-SAM-01-V. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimas
VP3-2.1-SAM-02-V. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią
medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais,
infrastruktūros atnaujinimas

VP3-2.1-SAM-03-V. Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės
sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.1-SAM-04-V. Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis
gydymas
VP3-2.2-ŠMM-04-R. Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse
steigimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

Pastabos: rausva spalva nuspalvintas langelis – priemonei KPV yra iš principo taikytinas, tačiau esama tam tikrų
įgyvendinimo kliūčių (raidė V); raudona spalva – priemonei KPV netaikytinas (raidė X); pilka spalva – KPV taikymas
neaktualus atitinkamai priemonės tikslinei grupei (N/A). Detali kiekvienos priemonės analizė yra pateikta
ataskaitos 2 priede.

3.1.3. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymas atliekant horizontaliuosius
vertinimus
9.3.2 KLAUSIMAS. Kaip kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai gali būti taikomi atliekant
horizontaliuosius vertinimus?
Remiantis EVALSED metodika26, KPV metodai daugeliu atvejų nėra taikytini horizontalioms
intervencijoms (pvz., lygių galimybių ir pan.). Viena pagrindinių priežasčių – horizontalios intervencijos
poveikis paprastai juntamas visoje tikslinėje populiacijoje, nes intervencijų paveiktai (tikslinei) grupei
neegzistuoja tiesiogiai palyginama intervencijų nepaveikta (kontrolinė) grupė. Taigi, taikant KPV
horizontaliuose vertinimuose, iškiltų ta pati problema kaip ir anksčiau aptartose SSVP sveikatos
infrastruktūros gerinimo priemonėse.
KPV metodai taip pat yra netinkami vertinti visos veiksmų programos poveikį. Viena vertus, beveik
neįmanoma tiksliai atkurti tai, kas būtų įvykę tikslinei grupei, jei intervencija nebūtų vykdoma (pvz., kas
būtų nutikę ŽIPVP paramos gavėjams, jei nebūtų vykdomos ŽIPVP intervencijos). Kita vertus,
apskaičiuotasis vidutinis horizontalios intervencijos poveikis (esant itin plačiai intervencijų ir paramos
gavėjų įvairovei) nesuteiktų vertingos informacijos planuojant ateities intervencijas.
Horizontaliesiems vertinimams atlikti tinkamesni kiti metodai (pvz., teorija grįstas vertinimas,
ekonometrinis modeliavimas ir kt.). Infrastruktūriniams projektams labiau tinkama būtų sąnaudų–
26

EK Regionų komiteto pateikiamos metodologinės vertinimo gairės „Evalsed: the resource for the evaluation of socioeconomic development“, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
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naudos analizė. Kita vertus, kaip rodo ES valstybių patirtis, KPV gali būti taikomas kaip tam tikros
platesnės vertinimo iniciatyvos dalis. Pavyzdžiui, ex-post vertinant viso Lenkijos 2004–2006 metų
programavimo laikotarpį, buvo taikytas KPV, siekiant apskaičiuoti intervencijų poveikį politikos srityse,
susijusiose su užimtumo ir integracijos į darbo rinką skatinimu27. EK taikė KPV metodus, siekdama
nustatyti ERPF intervencijų poveikį tik vienos šalies (Vokietijos) įmonėms28, nors bendras tikslas buvo
įvertinti visos 2000–2006 metų programavimo laikotarpio ES Sanglaudos politikos poveikį. Todėl ir
Lietuvoje, planuojant ateities intervencijas, taip pat galėtų būti aktualu taikyti KPV, norint tiksliai
nustatyti, kaip tam tikra veiksmų programos dalis paveiks tikslines grupes.
3 intarpas. Teminių vertinimų pavyzdžiai, atliekant Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų ex-post
vertinimus

Pavyzdžiui, atliekant Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų ex-post vertinimą, KPV
galėtų būti taikomas įrodant intervencijų poveikį tam tikrose politikos srityse. Kaip minėta 3.1.1 dalyje,
tam tikrų intervencijų „teminis“ vertinimas, taikant KPV, pateiktų konkrečių įrodymų apie įvairių
intervencijų, orientuotų į tą pačią tikslinę grupę ir problemą, poveikį ir išlaidų efektyvumą. Ataskaitoje
siūlyta, kad tokie vertinimai galėtų būti:
 Teminis ESF reakcijos į ekonominę krizę efektyvumo vertinimas (būtų vertinamos ŽIPVP
intervencijos, skirtos tiesiogiai kovoti su ekonominės krizės padariniais ir nedarbu);
 Bendras ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonių, kurioms tikslinga taikyti KPV, vertinimas;
 Bendras EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų priemonių, kurioms tikslinga taikyti KPV, vertinimas.

3.2. Sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimui įgyvendinti
9.3.4 KLAUSIMAS. Kokios kitos sąlygos (pavyzdžiui, paramos skyrimo tvarka, tikslinė grupė, remiama
veiklos sritis, duomenų bazės, konkrečių vertinimui reikalingų duomenų prieinamumas ir pan.)
reikalingos, norint Lietuvoje taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus ES struktūrinės paramos
intervencijų poveikiui nustatyti?

3.2.1. Bendros sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimui taikyti
Reikalingų sąlygų, norint Lietuvoje taikyti KPV metodus, analizė atlikta išsamiai išanalizavus 36
pasirinktas priemones, iš kurių 6 ŽIPVP ir 10 EAVP priemonių galima taikyti KPV nustatant 2007–2013
metų programavimo laikotarpio intervencijų poveikį. Apibendrinant bendras sąlygas, kurios reikalingos
taikyti KPV metodus, nustatyta, kad KPV taikytinas, kai priemonei galima nustatyti tinkamus KPV
poveikio analizės kintamuosius; kai priemonės poveikį patyrusiai grupei egzistuoja tiesiogiai palyginama
27

„PAG Uniconsult and the Ministry for Regional Development, “Evaluation of Values Achieved for Outcome Indicators of the
Regional Component of the Human Capital Operational Programme”, Poland, May 2012
28
„Ex post Evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-2006 Financed by the European Regional Development. Fund. Work
Package 6c: Enterprise Support – an Exploratory Study Using Counterfactual Methods on Available Data from Germany“,
European Commission, July 2010
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ir poveikio nepatyrusi grupė; kai yra prieinami tinkami ir pakankami duomenys; kai atliekamo KPV
pridėtinė vertė yra adekvati, lyginant su vertinimui išleistomis lėšomis (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Reikalingos sąlygos, norint Lietuvoje taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus
KPV taikymo kriterijus
Reikalingos sąlygos, norint Lietuvoje taikyti KPV
Tinkami KPV poveikio analizės
kintamieji

Tiesiogiai palyginamos (tikslinei
grupei) kontrolinės grupės buvimas

Tinkamų ir pakankamų stebėsenos
ir administracinių duomenų
prieinamumas

Adekvati KPV pridėtinė vertė,
lyginant su vertinimui išleistomis
lėšomis

 Aiškiai nustatomi ir išmatuojami poveikio analizės kintamieji, glaudžiai susiję su
priemonės intervencijų logika ir remiamos veiklos srities, suteikiamų paslaugų tipu, ir
pan.
 Tam tikslui reikalingi aiškiai išmatuojami priemonių subjektų veiklos rodikliai,
orientuoti į intervencijos subjektų elgsenos pokytį.
 Aiški atskirtis tarp tikslinės ir kontrolinės grupės (t. y. aiškus indikatorius, nurodantis,
ar subjektas patyrė intervencijos poveikį, ar ne).
 Paramos skyrimo mechanizmas, užtikrinantis, kad ne visiems subjektams, kuriems
tikslinga suteikti konkrečios rūšies paramą, ši parama skiriama.
 Integruota intervencijų stebėsenos sistema, ypač jei tikslinės ar kontrolinės grupių
subjektai yra patyrę kitų intervencijų poveikį.
 Rengimasis KPV dar planuojant intervenciją (t. y. reikalingų duomenų nustatymas, jų
surinkimo užtikrinimas, subjektų stebėjimo po intervencijos pasiruošimas ir pan.).
 Reikalingų duomenų prieinamumo užtikrinimas (t. y. atitinkamų teisinio
reglamentavimo pokyčių atlikimas, užtikrinantis reikalingų duomenų prieinamumą,
nepažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimų).
 Tinkamų duomenų bazių parengimas, sistemingo (nuolatinio) duomenų surinkimo
užtikrinimas.
 Mažos KPV reikalingų duomenų surinkimo ir apdorojimo išlaidos.
 Adekvati intervencijų fragmentacija (t. y. teikiant pirmenybę išteklių telkimui
siauresniame intervencijų rate, užuot rengiant po atskirą intervenciją ir atskirą KPV
kiekvienai plėtros problemai).

9.3.6 KLAUSIMAS. Kokie pagrindiniai apribojimai kyla ar gali kilti Lietuvoje taikant kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodus ES struktūrinės paramos intervencijų poveikiui nustatyti? Ar ir kaip šie apribojimai
gali būti pašalinti planuojant ir įgyvendinant intervencijas?
Reikalingų sąlygų, norint Lietuvoje taikyti KPV, analizė parodė, kad didelėje dalyje intervencijų praktinės
KPV taikymo galimybės yra ribotos. Viena vertus, tokia padėtis susiklosto dėl mažos KPV pridėtinės
vertės, vertinant tam tikrų intervencijų poveikį (žr. paskutinę eilutę 9 lentelėje). Kita vertus, kai kurie
apribojimai gali būti pašalinti planuojant ir įgyvendinant intervencijas, ypač vertinant 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio intervencijų poveikį.
Metodinėse gairėse (žr. 4 priedą) nurodyta, kad tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės sudarymas
išlieka problemiškas net ir tuo atveju, kai paramą gauna ne visi ją galintys gauti asmenys. Rizika
nesuformuoti tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės ypač padidėja, kai tikslinės grupės nariai
tikslingai dalyvauja intervencijoje, o duomenys apie asmenų savybes, lemiančias dalyvių pasirinkimą
dalyvauti intervencijoje, yra neprieinami arba nerenkami.
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Vertinimo ataskaitoje ir metodinėse gairėse (žr. 4.2.2 gairių dalį) nurodoma, kad atsitiktinė dalyvių
atranka yra metodiškai patikimiausias būdas, skirtas sudaryti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę
grupes. Atsitiktinė subjektų atranka (angl. randomised control trial) yra eksperimentinis metodas, kuris
reiškia, kad tikslinė ir kontrolinė grupės atrenkamos visiškai atsitiktinai. Turint gana didelę asmenų imtį,
sudarytos tikslinė ir kontrolinė grupės tampa identiškos, išskyrus paramos gavimo ar negavimo faktą.
Lyginant abiejų grupių padėtį po eksperimento galima itin tiksliai nustatyti konkrečios intervencijos
poveikį.
Todėl planuojant ir rengiant intervencijas Lietuvoje, ateityje taip pat galėtų būti svarstomos galimybės
taikyti eksperimentinį intervencijos planavimo ir įgyvendinimo būdą. Kadangi eksperimentų taikymas
neišvengiamai sukelia diskusijas dėl tokių intervencijų etiškumo, svarstytinas paramos skyrimo variantas,
kai visi priemonės dalyviai gauna „bazinį“ priemonės paramos lygį, tačiau kai kuriems dalyviams
suteikiamos papildomos paslaugos. Kitas eksperimentinio požiūrio pavyzdys: paramą iš pradžių gauna tik
tikslinės grupės nariai, o kontrolinės grupės nariams parama skiriama jau įgyvendinus eksperimentą.
Taip užtikrinama, kad visi intervencijoje galintys dalyvauti asmenys gauna to paties lygio paramą.
Panašios intervencijos jau įgyvendinamos ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija šiuo metu įgyvendina bandomąjį projektą, kuris daugeliu savybių atitinka reikalavimus,
keliamus eksperimentinio pobūdžio intervencijai. 2012 m. liepą ministerija pradėjo įgyvendinti
permainas Lietuvos darbo biržoje, pagal kurias įvesta darbuotojų motyvavimo sistema, kai jų veiklos
vertinimas yra tiesiogiai susiejamas su pasiektais darbo rezultatais. Siekiant įvertinti naujai įdiegtos
sistemos efektyvumą, inicijuotas projektas, pagal kurį kai kuriems šalies teritorinių darbo biržų
darbuotojams buvo taikoma naujoji darbuotojų motyvavimo sistema, o kitiems darbuotojams ši sistema
nebuvo taikoma.
Šiuo atveju visiems darbo ieškantiems asmenims buvo suteikta ta pati bazinė paslauga (t. y. visos
galimos Lietuvos darbo biržos paslaugos), tačiau kai kurie asmenys gavo, tikėtina, aukštesnės kokybės
paslaugą (kadangi ją teikė labiau motyvuotas Lietuvos darbo biržos darbuotojas). Kita vertus, vertintojų
turima informacija rodo, kad vykdoma intervencija nebuvo visiškai eksperimentinė – nebuvo vykdoma
atsitiktinė Lietuvos darbo biržos darbuotojų atranka, todėl projekte dalyvavo tik konkrečias funkcijas
atliekantys asmenys.
9 lentelė. Pagrindinių apribojimų taikant kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus Lietuvoje apžvalga
Pagrindinės kliūtys, dėl
kurių kyla rizikos taikyti
KPV / priežastys, kodėl
KPV netaikytinas
priemonei
Tiesiogiai
(tikslinei
kontrolinės
nebuvimas

palyginamos
grupei)
grupės

Priemonių pavyzdžiai (detali priemonių analizė pateikta 2
priede)

Sąlygos, kurias įgyvendinus KPV
taikymas priemonei taptų
tikslingas

 VP3-2.1-SAM-01-V. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimas
 VP3-2.1-SAM-02-V. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių
skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų dėl išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas
 VP3-2.1-SAM-03-V. Greitosios medicinos pagalbos ir skubios
konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros
atnaujinimas

Paramos skyrimo mechanizmas, kurio
pagrindu ne visi priemonės tikslinės
grupės subjektai gauna paramą arba
gauna nevienodą paramos lygį.
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Išsamūs duomenys apie priemonės
tikslinės ir kontrolinės grupių narių
dalyvavimą kitose panašiose ar

 VP3-2.1-SAM-04-V. Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir
visavertis gydymas

susijusiose intervencijose.

Vertinimui
reikalingų
duomenų netinkamumas ir
/ ar nepakankamumas
(ypač
duomenų
apie
asmens kvalifikaciją ir
profesiją).

 VP1-1.1-SADM-07-K. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
 VP1-2.3-ŠMM-05-K. Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo
didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)
 VP1-3.1-ŠMM-01-V. Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
 VP1-3.1-ŠMM-03-V. Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas
 VP1-3.1-ŠMM-07-K. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei
veiklai (visuotinė dotacija)
 VP1-3.2-ŠMM-01-K. Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos
darbuotojų įdarbinimui įmonėse

Centralizuotai ir nuolat kaupiami
duomenys apie asmens kvalifikaciją ir
profesiją.

KPV poveikio analizės
kintamųjų,
atitinkančių
priemonės
intervencijos
logiką, nebuvimas

 VP1-1.1-SADM-01-K. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse (kai
naudos gavėjai yra mokymuose dalyvavusių darbuotojų įmonės)
 VP1-4.1-VRM-03-V. Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
 VP1-4.1-VRM-04-R. Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

Objektyvių ir universaliai taikomų
poveikio
analizės
kintamųjų
nustatymas.

Ypač
didelės
KPV
įgyvendinimo išlaidos

 VP3-1.1-AM-01-V. JESSICA kontroliuojantysis fondas
 VP3-1.1-VRM-03-R. Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą

Maža KPV apskaičiuotų
rezultatų pridėtinė vertė

 VP1-4.1-VRM-03-V. Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
 VP1-4.1-VRM-04-R. Savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

Politinė parama KPV atlikti (pvz.,
siekiant įrodyti daugiabučių būstų
renovacijos naudą visuomenei). Be to,
panašių
priemonių
„sujungimas“
bendram KPV atlikti gali sumažinti
santykines KPV įgyvendinimo išlaidas.
Nėra sąlygų ar KPV taikymas
netikslingas.

Didelės KPV įgyvendinimo išlaidos taip pat yra svarbi priežastis, kodėl galimybės taikyti KPV tampa
ribotos. KPV įgyvendinimo išlaidas smarkiai didina sudėtingai gaunami ir prieinami duomenys, todėl tam
tikrais atvejais (pvz., priemonėje VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“ duomenis apie
kontrolinės grupės pastatuose atliktus renovacijos darbus reikėtų surinkti iš atitinkamų namų bendrijų ar
pastatų administratorių – žr. 2 priedą) tikslinga skatinti perėjimą prie duomenų kaupimo skaitmeniniu
formatu. Vis dėlto menkai tikėtina, kad tokį perėjimą būtų galima įvykdyti vien KPV poreikiams tenkinti,
todėl tikslingiau būtų mažinti santykines vertinimo išlaidas – t. y. taikyti KPV iškart kelių panašių
intervencijų poveikiui vertinti. Kiti sprendimai (pvz., visuomenės ir / ar valstybės institucijų, atsakingų už
ES struktūrinės paramos vertinimą, informavimas apie KPV esmę ir pridėtinę vertę) taip pat galėtų
padidinti KPV metodų taikymo galimybes.
Tokiais atvejais, kai galimi KPV poveikio vertinimo kintamieji neatitinka priemonės intervencijų logikos ir
/ ar negali būti tiesiogiai susieti su priemonės tikslais, KPV taikymo pridėtinė vertė yra abejotina (pvz.,
vertinant mokymų įtaką dalyvavusių valstybės įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ar darbuotojų kaitai
valstybės institucijose priemonėje VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“). Kita vertus, kai kuriose priemonėse gali būti tikslinga kelti klausimą, ar tam
tikri poveikio analizės kintamieji negalėtų būti naudojami priemonės poveikiui vertinti, nors jie ir nėra
tiesiogiai priskirtini priemonės intervencijų logikai.
 Pavyzdžiui, priemonė VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ yra
orientuota tiek į darbuotojų mokymus (t. y. naujų žinių ir gebėjimų suteikimo), tiek į tęstinio
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mokymo kursų organizavimą įmonėse. Priemonė priklauso ŽIPVP, todėl priemonės intervencijų
logika neišvengiamai orientuota į poveikį fiziniams asmenims ir tik iš dalies – dalyvavusioms
įmonėms. Tačiau taip pat gali kilti pagrįstas klausimas, ar priemonės mokymai pagerino
dalyvavusių įmonių konkurencingumą, ar šios buvo linkusios labiau išlaikyti esamus (ypač
mokymuose dalyvavusius) ir / ar samdyti naujus darbuotojus, ar išaugo įmonių produktyvumas
(t. y. sukurta pridėtinė vertė, tenkanti vienam įmonės darbuotojui). Susidaro situacija, kai
analizuojami priemonės poveikio kintamieji yra artimesni EAVP intervencijų logikai (tarpinė
institucija – ŪM), tuo tarpu pačios priemonės vertinimas priskiriamas ŽIPVP tarpinės institucijos
(SADM) atsakomybei. Todėl planuojant ir / ar įgyvendinant ateities intervencijas ir vertinimus,
svarstytinas glaudesnis tarpinių institucijų bendradarbiavimas, organizuojant vertinimų planus ir
rengiant vertinimų technines specifikacijas.
Detalesnė rodiklių, kurie leistų tinkamai pritaikyti KPV Lietuvoje, analizė pristatoma 3.2.2 skyriuje
„Specifinės sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimo metodams taikyti: Lietuvos 2007–2013
metų veiksmų programų intervencijų rodikliai“. Kita itin svarbi KPV taikymo sąlyga – tinkamų ir
pakankamų stebėsenos ir administracinių duomenų prieinamumas – yra nuodugniai išanalizuota 3.2.3
skyriuje „Specifinės sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimo metodams taikyti: duomenų
tinkamumas, pakankamumas ir prieinamumas Lietuvoje“.

3.2.2. Specifinės sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimo metodams
taikyti: Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų rodikliai
9.3.3 KLAUSIMAS. Kokie Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų (prioritetų ir priemonių
lygiu) rodikliai būtų reikalingi, norint tinkamai taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus?
Pateikti tinkamų rodiklių pavyzdžių pagal prioritetus ir priemones, kurie leistų tinkamai taikyti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus.
EK Sanglaudos politikos stebėsenos ir vertinimo metodinių gairių projekte 2014–2020 metų
programavimo laikotarpiu apibrėžta29, kad rezultato rodiklis yra kintamasis, kuriuo galima aiškiai
išmatuoti intervencijos pasiektą rezultatą ir suteikti informacijos apie šio rezultato dydį. Atsižvelgiant į
pagrindinius veiksnius, lemiančius KPV taikymo galimybes, nustatyta, kad elgsenos pokytis yra
pagrindinis veiksnys, lemiantis rodiklio tinkamumą taikant KPV metodus. Todėl siūlomas rodiklis turi
aiškiai nurodyti intervencijos subjektų elgsenos pokytį (pvz., asmuo nedirbo -> asmuo dirba; įmonė
neinvestavo -> įmonė investuoja).
Be to, vertinant Lietuvos 2007–2013 metų programų intervencijų rodiklių tinkamumą KPV, buvo
atsižvelgta į papildomus rodiklių kokybės kriterijus, nurodytus minėtoje ataskaitoje:

29

European Commission, „Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and
Cohesion Fund – Concepts and Recommendations“, Draft Guidance Document, November 2011, p. 6
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Rodikliai turi būti glaudžiai susiję su priemonės intervencijų logika (t. y. tam tikro kriterijaus
taikymas turi būti tiesiogiai susijęs su konkrečiai intervencijai iškeltais tikslais).
Rodikliai turi būti normatyviniai (t. y. turi būti aiškiai apibrėžta, ar rodiklio reikšmės didėjimas ar
mažėjimas yra pageidautinas ar nepageidautinas rezultatas).
Rodikliai turi būti patikimi ir statistiškai patikrinami.
Informacija apie rodiklius turi būti nuolat renkama ir viešai prieinama.

Toliau pateikta 10 lentelė rodo, kad daugiausia rodiklių, orientuotų į subjektų elgsenos pokytį, nustatyta
ŽIPVP 1.1, EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetuose. ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonių rodiklių fiksuojamas elgsenos
pokytis dažniausiai yra susijęs su tuo, kad anksčiau nedirbęs asmuo įsidarbino ir jo padėtis pasikeitė: iš
„asmuo nedirbo“ į „asmuo dirba“. Taip pat galima ir atvirkštinė situacija, kai priemonės rodiklis siekia
minimizuoti elgseną pakeitusių asmenų skaičių. Pavyzdžiui, priemonėse, orientuotose į dirbančių
asmenų išlaikymą darbo vietoje, asmens elgsenos pokytis (iš „asmuo dirbo“ į „asmuo nedirba“) jau būtų
nepageidautinas rezultatas.
EAVP 2.1 prioriteto rodikliai, orientuoti į elgsenos pokytį, dažniausiai yra susiję su pritrauktomis
investicijomis MTTP veiklai skatinti (t. y. iš „įmonė neinvestavo ar investavo mažiau“ į „įmonė investuoja
daugiau“), taip pat patentine veikla, sukurtomis tyrėjų darbo vietomis ir pan. veikla. EAVP 2.2 prioriteto
rodikliai yra labiau orientuoti į bendros investicinės veiklos aktyvinimą, apyvartos ar eksporto didėjimą ir
sukurtas darbo vietas.
Rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį, taip pat rasta ir SSVP 3.1 prioriteto priemonėse VP3-1.1-AM-01-V
„JESSICA kontroliuojantysis fondas“ ir VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. Priemonių rodikliuose fiksuojamas priemonės subjektų
elgsenos pokytis – renovuotų pastatų energijos efektyvumo padidėjimas. Prioritetui taip pat priskiriama
keletas VRM ir ŪM ūkinės veiklos diversifikacijos ir turizmo skatinimo intervencijų, kurių rodikliai numato
privačių investicijų pritraukimą, tačiau šios priemonės yra infrastruktūrinio pobūdžio ir neretai unikalios,
todėl joms KPV iš principo netaikytinas.
Kita vertus, kai kuriose ŽIPVP 1.3 prioriteto priemonėse ir visose ŽIPVP 1.2 prioriteto intervencijose buvo
nustatytas bendras rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį, trūkumas. Išsamiau išanalizavus pasirinktas
nagrinėti intervencijas, paaiškėjo, kad daugelyje ŽIPVP 1.2 prioriteto priemonių būtų galima nustatyti į
elgsenos pokytį orientuotus rodiklius. Pavyzdžiui, intervencijose, skirtose mažinti ankstyvą mokinių
pasitraukimą iš švietimo sistemos, toks rodiklis galėtų būti sugrąžintų į švietimo sistemą mokinių
skaičius. Tuo tarpu suaugusiųjų formalaus ar (ypač) neformalaus ugdymo intervencijose į elgsenos pokytį
orientuoti rodikliai galėtų būti susiję su asmens socialine padėtimi (t. y. ar asmuo dirba; jei dirba, koks
yra darbo užmokestis ir pan.) ir su įgytu išsilavinimu. Detalus siūlomų rodiklių sąrašas yra pateikiamas
vertinimo ataskaitos 11–12 lentelėse.
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10 lentelė. Rodikliai, orientuoti į subjektų elgsenos pokytį, pasirinktose išsamiau nagrinėti priemonėse
Prioritetas
Rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį, pavyzdžiai

ŽIPVP 1.1 prioritetas. Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis

ŽIPVP 1.2 prioritetas. Mokymasis visą
gyvenimą
ŽIPVP 1.3 prioritetas. Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas
ŽIPVP 1.4 prioritetas. Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas
EAVP 2.1 prioritetas. Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra

EAVP 2.2 prioritetas. Verslo
produktyvumo didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas

EAVP 2.4 prioritetas. Esminė ekonominė
infrastruktūra
SSVP 3.1 prioritetas. Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai
SSVP 3.2 prioritetas. Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra

 Asmenų, išsilaikiusių darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams nuo projekto
įgyvendinimo, dalis.
 Asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 6 mėnesius po projekto
įgyvendinimo, dalis.
 Naujai sukurtų darbo vietų skaičius.
 Pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų dalis.
 Bedarbių, įsidarbinusių praėjus 6 mėnesiams nuo dalyvavimo programose, dalis.
 Įsidarbinusių priemonės tikslinės grupės asmenų dalis.
Išsamiau nagrinėtose priemonėse nenustatyta rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį
(žr. 11–12 lenteles dėl siūlomų rodiklių sąrašo).
 Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie ir toliau ten dirba
praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos.
 Pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbinti aukštos kvalifikacijos
darbuotojai , kurie ir toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos.
Išsamiau nagrinėtose priemonėse nenustatyta rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį
(žr. 11–12 lenteles dėl siūlomų rodiklių sąrašo).
 Pritraukta privačių investicijų.
 Atlikta patentinės švaros ar patentabilumo patikrinimų.
 Techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija – ne vėliau kaip dveji metai,
įgyvendinus projektą.
 Sukurta ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų per 3 metus,
įgyvendinus projektą.
 Mokslo tyrimų įstaigose ir / ar aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai.
 Pritraukta privačių investicijų.
 Paremtų įmonių eksporto didėjimas.
 Apyvartos didėjimas per 3 metus, įgyvendinus projektą.
 Darbo našumo didėjimas per 3 metus, įgyvendinus projektą.
 Sukurta arba išsaugoto darbo vietų.
 Įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas, įgyvendinus projektą.
 Įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas, įgyvendinus projektą.
 Panaikintos juodosios dėmės (priemonėje VP2-4.3-SM-01-V).
 Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
 Atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Išsamiau nagrinėtose priemonėse nenustatyta rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį
(žr. 11–12 lenteles dėl siūlomų rodiklių sąrašo).

2009 m. išleista Barca ataskaita30, tiek A. Martini parengti metodiniai dokumentai31 aiškiai pabrėžia, kad
stebėsenos rodiklių paskirtis yra platesnė, nei reikėtų KPV atlikti:
 Pagrindinė stebėsenos rodiklių paskirtis yra pasiektų rezultatų ar pažangos matavimas, o ne
grynojo intervencijos poveikio vertinimas. KPV reikalingi duomenys tiek apie tikslinės, tiek apie
30

Barca, F., “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy“, European Commission, 2009, p. 179-181
Martini, A., „How Counterfactuals Got Lost on the Way to Brussels“, prepared for the Symposium „Policy and programme
evaluation in Europe: cultures and prospects“, Strasbourg, 2008.
31
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kontrolinės grupės narių padėtį, pagal kuriuos apskaičiuojamas intervencijos poveikis. Nors
teoriškai tokius duomenis galėtų kaupti ES struktūrinės paramos stebėsenos sistema, praktiškai
tą įgyvendinti būtų sunku, nes reikėtų iš anksto žinoti, kokie subjektai sudarys vertinimo tikslinę
ir kontrolinę grupes ir kokie analizės metodai bus taikomi nustatant intervencijos poveikį.
Pavyzdžiui, vykstant bedarbių mokymams, nuolat susidarytų naujos mokymuose dalyvaujančių
asmenų grupės, dėl to kistų tikslinės grupės sudėtis. Analogiškai turėtų kisti ir kontrolinės grupės
sudėtis, todėl būtų neįmanoma iš anksto nustatyti asmenis, kurie sudarytų kontrolinę grupę.
Kitas pavyzdys – intervencijoje paramą gavo įmonės, surinkusios gana aukštą konkursinį balą.
Vertinimo kontrolinė grupė yra žinoma ir tiksliai apibrėžta (t. y. ją sudaro paraiškas gauti paramą
pateikusios, bet jos negavusios įmonės). Tačiau iš anksto nežinant atrankos paklaidos pobūdžio,
nebūtų įmanoma iš anksto taikyti geriausiai tinkantį analizės metodą. Tinkamam metodui
nustatyti reikėtų atlikti išsamų ex-post mokslinį tyrimą ir skirtingų metodų rezultatų jautrumo
analizę. Toks tyrimas būtų nesuderinamas su ES struktūrinės paramos stebėsenos sistemos
poreikiu pateikti informaciją apie intervencijų pasiektus rezultatus įgyvendinant intervenciją.
Vien tam tikro priemonės rodiklio, tinkamo KPV atlikti, įtraukimas į ES struktūrinės paramos
stebėsenos sistemą neišspręstų pagrindinės kylančios problemos – tinkamų ir pakankamų
duomenų prieinamumo intervencijos kontrolinės grupės rezultatams išmatuoti. Nors nustačius
tokį rodiklį atsirastų galimybė rinkti rodiklio duomenis apie tikslinės grupės subjektus,
sistemiškai ir nuolat rinkti duomenis apie kontrolinę grupę yra sudėtinga ir brangu.

Todėl, planuojant ir įgyvendinant intervencijas Lietuvoje ir planuojant pasitelkti KPV jų poveikiui vertinti,
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas poveikio analizei tinkamiems kintamiesiems nustatyti, kurie
leistų tinkamai išmatuoti intervencijos poveikį. Intervencijos poveikio analizės kintamasis apibrėžiamas
kaip rodiklis, atsakantis į operacinį (what works) klausimą. 11 lentelėje parodyti siūlomų poveikio
analizės kintamųjų pavyzdžiai, kurie buvo nustatyti išsamiau analizuojant Lietuvos 2007–2013 metų
veiksmų programų prioritetus ir priemones. Detalūs kiekvienos analizuotos priemonės poveikio analizės
kintamųjų sąrašai yra pateikti ataskaitos 2 priede.
Svarbu pažymėti, kad siūlomi kintamieji yra rekomendacinio pobūdžio ir kad ne visi siūlomų kriterijų
pavyzdžiai atitinka anksčiau išvardytus rodiklių kokybės kriterijus. Pavyzdžiui, ŽIPVP 1.4 prioriteto
valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo priemonėse nustatytas poveikio analizės rodiklis neatitinka
priemonių intervencijos logikoje iškeltų tikslų, todėl tokio vertinimo pridėtinė vertė būtų ribota. Bendru
atveju, planuojant intervencijas ir nustatant galimus poveikio analizės kintamuosius, reikėtų atsižvelgti,
ar galutinis intervencijos naudos gavėjas yra aiškiai apibrėžtas (pvz., tam tikra lyties, amžiaus, socialinės
padėties grupė; tam tikro sektoriaus, dydžio įmonės ir pan.); ar siūlomi poveikio analizės kintamieji
atitinka intervencijos logiką; ar siūlomi poveikio analizės kintamieji yra objektyvūs ir statistiškai patikimi;
ar siūlomiems poveikio analizės kintamiesiems yra prieinami duomenys tiek intervencijos tikslinei, tiek
kontrolinei grupėms.
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11 lentelė. Siūlomi poveikio analizės kintamieji taikant kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus
pasirinktoms išsamiau nagrinėti priemonėms

Prioritetas

ŽIPVP 1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir socialinė
aprėptis

ŽIPVP 1.2 prioritetas.
Mokymasis visą
gyvenimą

ŽIPVP 1.3 prioritetas.
Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas
ŽIPVP 1.4 prioritetas.
Administracinių
gebėjimų stiprinimas
ir viešojo
administravimo
efektyvumo didinimas

EAVP 2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui
skirti moksliniai
tyrimai ir
technologinė plėtra

Siūlomi poveikio analizės kintamieji KPV taikyti

Siūlomo poveikio
analizės kintamojo
ir intervencijų
logikos atitikimas

Dirbtų dienų skaičius

T

Darbo užmokesčio dydis

T
T

Darbo stabilumas (pakeistų darboviečių skaičius per metus)
Asmens veiklos sritis (žemės ūkio / ne žemės ūkio veikla)
Įkurtų įmonių skaičius (priemonė „Verslumo skatinimas“)
Darbo vietų skaičius įkurtoje įmonėje (priemonė „Verslumo skatinimas“)
Įmonės metinė apyvarta (priemonė „Verslumo skatinimas“)
Moterų, užimančių vadovaujamas pozicijas įmonėje, procentinė dalis, lyginant
su bendru vadovų skaičiumi (priemonės, skatinančios lyčių lygybę)
Įmonėje dirbančių moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio skirtumas
(priemonės, skatinančios lyčių lygybę)
Intervencijose, skirtose ankstyvam mokinių pasitraukimui iš švietimo sistemos
mažinti:

T
T
T
T
T
T

Mokinio grįžimas ar negrįžimas į švietimo sistemą 

T

Asmens įgytas išsilavinimas ir / ar kvalifikacija
Mokymosi balų vidurkis
Taip pat galimas tolesnis paramos gavėjų stebėjimas ir rezultatų analizė pagal:
Dirbtų dienų skaičių

T
T

Darbo užmokesčio dydį

T

Darbo stabilumą

T

Mokslininko ar aukštos kvalifikacijos darbuotojo darbo statusas ir darbo vieta

T

T

III pakopos studijas pasirinkusių studentų skaičius

T

Mokslinių straipsnių skaičius

T

Darbuotojo užimama pozicija ir /ar darbo užmokesčio dydis (valstybės ar
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
priemonės)
N
Įmonės MTTP intensyvumas (angl. R&D intensity; t. y. MTTP veiklai išleidžiamos
lėšos vienam įmonės darbuotojui)

T

Įmonės išlaidų MTTP procentinė dalis, lyginant su visa apyvarta

T

Įmonės inovacijų intensyvumas (angl. innovation intensity); t. y. visų inovacijų
išlaidų procentinė dalis, lyginant su visomis įmonės patiriamomis išlaidomis 
Atliktų patentinės švaros ar patentabilumo patikrinimų ir / ar užregistruotų
patentų skaičius
Įmonės produktyvumas (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis)
Įmonės veiklos pelningumas (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis)
Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (antrinės svarbos poveikio analizės
kintamasis)
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T
T
T/N
T/N
T/N

EAVP 2.2 prioritetas.
Verslo produktyvumo
didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas

Eksporto mastas

T

Įmonės produktyvumas (t. y. pardavimai ar darbuotojų skaičiaus)

T

Įmonės veiklos pelningumas

T

Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos

T

Darbo vietų įmonėje skaičius

T

EAVP 2.4 prioritetas.
Esminė ekonominė
infrastruktūra
SSVP 3.1 prioritetas.
Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo
plėtrai

Eismo įvykių skaičius

T

Autoįvykiuose žuvusių ar sužeistų asmenų skaičius

T

1 kv. m patalpų ploto šildymo išlaidų suma (litais)

T

SSVP 3.2 prioritetas.
Viešųjų paslaugų
kokybė ir
prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir
socialinė
infrastruktūra

Paciento gyvenimo trukmė

T

Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius

T

Reabilitacijos po traumų trukmė

T

1 kv. m patalpų ploto rinkos kaina (litais)
T

Laikas nuo medicininės pagalbos iškvietimo iki paciento pristatymo į sveikatos
priežiūros įstaigą

T
Paciento darbingumo lygis po gydymo
T
Pastaba: T – siūlomas poveikio analizės kintamasis atitinka priemonių intervencijos logiką; N – siūlomas poveikio analizės
kintamasis neatitinka priemonių intervencijos logikos.

Vadovaujantis tais pačiais principais buvo išanalizuoti EK gairių dėl ES Sanglaudos politikos stebėsenos ir
vertinimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu projekte32 ir ES struktūrinių fondų reglamentų
projektuose (ESF, ERDF) pateikti bendrieji rodikliai (angl. common indicators). Didžioji dalis šių bendrųjų
rodiklių yra produkto lygmens, todėl kontrafaktinio poveikio vertinimas jiems nėra aktualus. Tačiau kai
kurie iš šių rodiklių yra orientuoti į elgesio pokytį ir juos galima naudoti kaip rezultato lygmens rodiklius.
Be to, į elgesio pokytį rodančius rodiklius taip pat galima matuoti ir kaip poveikio rodiklius, t.y. nustatyti
intervencijos įtaką atmetant visus kitus galimus veiksnius. Europos komisija tokio reikalavimo
bendriesiems rodikliams nekelia, tačiau tai galima padaryti šalies sprendimu. Bet kokiu atveju, prieš
priimant tokį sprendimą reikia įsitikinti, kad atitinkamą bendrąjį rodiklį tikrai aktualu suformuluoti ir
matuoti kaip poveikio rodiklį, o KPV analizė suteiktų naudingos informacijos sprendimų priėmėjams. 12
lentelėje pateikiame būtent tuos bendruosius rodiklius, kurie matuoja elgesio pokytį ir kuriuos galima
suformuluoti kaip poveikio rodiklius, bei pasitelkti KPV jiems išmatuoti.

32

„Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and Cohesion Fund –
Concepts and Recommendations“, Draft Guidance Document, European Commission, November 2011.
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12 lentelė. Siūlomi poveikio analizės kintamieji, vertinant 2014–2020 metų programavimo laikotarpio
intervencijų poveikį
Intervencijos tipas

Investicinė veikla

Tyrimai ir inovacijos
Energijos efektyvumas
Šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimo į aplinką
mažinimas
Miesto teritorijų plėtra

Darbo rinka ir mokymai

Bendrieji 2014–2020 m. programavimo laikotarpio rodikliai, nurodantys galimą intervencijų
naudos gavėjų elgsenos pokytį

Pritrauktos privačios ar nuosavos lėšos (dotacijos) (SVV)

Pritrauktos privačios ar nuosavos lėšos (ne dotacijos) (SVV)

Sukurtų darbo vietų skaičius paramą gavusiose įmonėse (SVV)
 Sukurtų tyrėjų ar pagalbinio personalo darbo vietų skaičius paremtose įmonėse ar įstaigose
 Pritrauktos nuosavos ar privačios lėšos MTTP veiklai vykdyti
 Įmonių, kurios sukūrė naujų produktų (tiesiogiai sietinų su gauta MTTP parama), skaičius
 Namų ūkių, kuriems buvo pagerintas energijos efektyvumo rodiklis skaičius
 Apskaičiuotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką sumažėjimas CO2
ekvivalentu
 Bendruomenė (asmenų skaičius) gyvenanti vietovėse, kuriose yra integruotos miesto
teritorijų plėtros strategijos
 Projektų dalyviai, kurie buvo neaktyvūs darbo rinkoje prieš prasidedant projektui, tačiau
Pradeda ieškoti darbo projektui pasibaigus
 Projektų dalyviai, kurie projektui pasibaigus toliau mokosi/ tobulina kvalifikaciją
 Projektų dalyviai, kurie pasibaigus mokymams įgijo formalią kvalifikaciją
 Projektų dalyviai, kurie dirba pasibaigus mokymams
 Projektų dalyviai, kurie dirba praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos
 Projektų dalyviai, kurie dirba sau praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos
 Projektų dalyviai, kurių situacija darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėn. po projekto
pabaigos

Svarbu pabrėžti, kad 10, 11 ir 12 lentelėse nurodytų poveikio rodiklių reikšmių ES paramos stebėsenos
sistema neturėtų skaičiuoti automatiškai, t. y. vykdyti nuolatinę ir reguliarią rodiklių stebėseną (kuri
realiuoju laiku atsispindėtų, pvz. esparama.lt portale) taikant KPV metodą būtų itin sudėtinga ir brangu,
nes reikėtų sistemiškai ir nuolat rinkti duomenis apie kontrolinę grupę. Viena vertus, papildomas
duomenų rinkimas ES struktūrinės paramos stebėsenos sistemoje sukeltų papildomą administracinę
naštą tiek paramos gavėjams, tiek kontrolinės grupės nariams. Antra vertus, net jei stebėsenos sistema
rinktų KPV reikalingus duomenis apie tikslinės grupės narius, ši sistema paprastai būtų nepajėgi surinkti
pakankamus duomenis apie KPV kontrolinę grupę.
Todėl tikslingiau, kad ES struktūrinės paramos stebėsena ir KPV būtų derinami vertinant 2014-2020 metų
programinio laikotarpio užsibrėžtų tarpinių tikslų (angl. milestones) pasiekimą 2016, 2018, 2020 ir/ar
vėlesniais metais. Išanalizavus Komisijos pasiūlymus dėl Sanglaudos politikos ateities ir susijusius teisės
aktus, nustatyta, kad ateityje galėtų būti vykdomi einamieji (angl. on-going/mid-term evaluation)
vertinimai, kuriuose tam tikrų rodiklių reikšmės būtų apskaičiuojamos taikant kontrafaktinius poveikio
vertinimo metodus, o gauti poveikio įverčiai būtų įvedami į ES struktūrinės paramos stebėsenos sistemą.
Šiuo atveju stebėsenos sistemoje yra numatyti „įvedami“ rodikliai, kuriuos galima įvertinti skirtingais
intervencijos įgyvendinimo etapais. Todėl, vykdant ateities intervencijų stebėseną, rekomenduojama
prie stebėsenos sistemos įvedamų rodiklių priskirti tinkamus KPV poveikio analizės rodiklius. Pavyzdžiui,
jei priemonės intervencijos logikos rezultato ar poveikio lygmens rodiklis yra įdarbintų asmenų skaičius,
tai „kas veikia“ klausimas galėtų būti apie tai, kiek buvo sukurta papildomų darbo vietų (absoliutine
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išraiška), kiek padidėjo asmenų pajamos ir dirbtų dienų skaičius (lyginant su kontroline grupe), kiek ES
struktūrinės paramos lėšų buvo išleista vienai papildomai sukurtai darbo vietai ir pan.
Siekiant geriau pritaikyti atliekamo vertinimo rezultatus planuojant 2014–2020 metų programavimo
laikotarpio intervencijas ir kuriant šių intervencijų stebėsenos ir vertinimo sistemą, atlikta ESPF, SF ir ESF
fondų reglamentuose nustatytų investicinių prioritetų analizė, jos metu nustatytos galimybės vertinti šių
prioritetų įgyvendinimo poveikį taikant KPV.
Geriausios galimybės taikyti KPV nustatytos investavimo prioritetuose, kurie bus finansuojami ERPF ir
ESF lėšomis, įskaitant MTTP ir inovacijų skatinimą, MVĮ konkurencingumo didinimą, užimtumo ir darbo
jėgos skatinimą, socialinės įtraukties skatinimą ir kovą su skurdu, taip pat investicijas į švietimą ir
mokymąsi visą gyvenimą. Atsižvelgiant į plačias investavimo prioritetų formuluotes ir itin ankstyvą
būsimų intervencijų planavimo stadiją, šiuo metu sudėtinga nurodyti intervencijas bei konkrečius
kintamuosius ir rodiklius, kurie būtų naudojami KPV. Todėl planuojant 2014–2020 metų intervencijas ir
ruošiantis juos vertinti, reikėtų orientuotis į KPV taikymo panašioms 2007–2013 metų Lietuvos veiksmų
programų priemonėms galimybes. Detalus rodiklių sąrašas su duomenų šaltiniais informacijai rinkti yra
pateiktas ataskaitos 2 priede.
13 lentelė. Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas 2014–2020 metų programavimo laikotarpio
tematiniams tikslams ir investavimo prioritetams
Tematiniai tikslai

(1) Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

(2) IRT prieinamumo ir
naudojimo skatinimas
ir kokybės gerinimas
(3) MVĮ
konkurencingumo
didinimas
(4) Perėjimo prie mažai
anglies dioksido į
aplinką išskiriančių
technologijų
ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas

Investavimo prioritetai
(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, MTI
gebėjimų tobulinti kompetenciją lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač
Europos svarbos, skatinimas;
(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, technologijų
perdavimo, socialinių inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų
mažosiose ir vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis pažangiąja
specializacija;
(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų, bandomųjų linijų,
ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio poveikio technologijų
pažangiosios gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos skatinimas ir
bendrosios paskirties technologijų sklaida;
(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų tinklų plėtojimas;
(b) IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT
paklausos didinimas;
(c) taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos
programų tobulinimas;
a) verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas
ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas;
(b) naujų MVĮ verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas;
(a) atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas;
(b) energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos
naudojimo skatinimas MVĮ;
(c) energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos
naudojimo viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje
rėmimas;
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5) Prisitaikymo prie
klimato kaitos
skatinimas, rizikos
prevencija ir valdymas

(6) Aplinkos apsauga ir
tausaus išteklių
naudojimo skatinimas

(7) Tvaraus transporto
skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse
šalinimas

(d) pažangiųjų žemos įtampos paskirstymo sistemų kūrimas;
(e) anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos miestų vietovių
strategijos skatinimas;
(a) specialių prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas;
(b) investicijų, skirtų mažinti konkrečią riziką, užtikrinti atsparumą
nelaimėms ir parengti nelaimių valdymo sistemas, skatinimas;
(a) atsižvelgimas į svarbius investicijų atliekų sektoriuje poreikius, siekiant
įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;
(b) atsižvelgimas į svarbius investicijų vandens sektoriuje poreikius,
siekiant įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;
(c) kultūrinio paveldo apsauga, propagavimas ir plėtimas;
(d) biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir ekosistemų funkcijų
skatinimas, įskaitant „Natura 2000“15 ir tausias infrastruktūras;
(e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, įskaitant apleistų pramoninių
miesto rajonų atgaivinimą ir oro taršos mažinimą;
(a) daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant
į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T)
(b) regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant
antrinius ir tretinius transporto mazgus;
(c) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto
sistemų kūrimas ir tvaraus judumo miestuose skatinimas;
(d) plataus, kokybiško ir sąveikaus geležinkelių tinklo kūrimas;
(a) verslo inkubatorių kūrimas ir investicinės paramos savarankiškam
darbui ir įmonių steigimui teikimas;

(8) Užimtumo ir darbo
jėgos judumo
skatinimas

(9) Socialinės įtraukties
skatinimas ir kova su
skurdu

(b) vietos plėtros iniciatyvos ir pagalba struktūroms, kuriomis užtikrinamos
vietos bendruomenės paslaugos, siekiant kurti naujas darbo vietas, jei šie
veiksmai nepatenka į Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [ESF] taikymo sritį;
(c) investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą;
d) suteikiant ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybę gauti
darbą, taip pat pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo
jėgos judumą;
e) į darbo rinką ilgam integruojant nedirbančius ir nesimokančius
jaunuolius;
f) skatinant savarankišką darbą, verslumą ir verslo kūrimą;
g) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir sudarant sąlygas derinti darbinį ir
asmeninį gyvenimą;
h) padedant darbuotojams, įmonėms ir verslininkams prisitaikyti prie
pokyčių;
i) aktyviai ir sveikai senėjant;
j) modernizuojant ir stiprinant darbo rinkos institucijas, taip pat imantis
veiksmų tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti;
(a) investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos
atžvilgiu ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų;
(b) parama fiziniam ir ekonominiam nepasiturinčių miestų ir kaimų
bendruomenių atnaujinimui;
(c) socialinių įmonių rėmimas;
i) užtikrinant aktyvią įtrauktį;
ii) integruojant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romų;
iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės,
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos;
iv) didinant galimybes gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines

52

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T/N

T/N
N
T
T
T
T
T
T
T/N
T/N
T/N
T
T
T
T/N
T/N

paslaugas;
v) skatinant socialinę ekonomiką ir socialines įmones;
vi) įgyvendinant bendruomenės inicijuojamas vietos plėtros strategijas;
(10) Investicijos į
švietimą, įgūdžius ir
mokymąsi visą
gyvenimą tobulinant
švietimo ir mokymo
infrastruktūrą

i) mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir užtikrinant lygias
galimybes gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą;
ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybę, veiksmingumą
ir atvirumą, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir didėtų pažangumas;
iii) didinant galimybes mokytis visą gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius
ir keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir mokymo sistemas labiau
pritaikyti darbo rinkos poreikiams;
i) investuojant į institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį
administravimą bei viešąsias paslaugas, siekiant reformų, geresnio
reglamentavimo ir gero valdymo. Šis investicijų prioritetas nustatomas
visoje teritorijoje valstybių narių, kuriose yra bent vienas NUTS 2 lygmens
regionas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a
punkte, arba Sanglaudos fondo paramos skyrimo reikalavimus
atitinkančiose valstybėse narėse;

T
T/N
T
T
T

(11) Institucinių
gebėjimų ir veiksmingo
viešojo administravimo
gerinimas, stiprinant
T/N
institucinius gebėjimus
ir viešųjų
administravimo
institucijų bei viešųjų
paslaugų, susijusių su
ERPF įgyvendinimu,
veiksmingumą, teikiant ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, įgyvendinančių užimtumo, švietimo
paramą ESF
ir socialinę politiką, gebėjimus ir sudarant sektorių ir teritorinius paktus
N
remiamoms institucinių dėl pasirengimo vykdyti nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens
gebėjimų ir viešojo
reformas.
administravimo
veiksmingumo
priemonėms
Pastaba: T – KPV investiciniame prioritete yra taikytinas; N – KPV investiciniame prioritete netaikytinas. Žalia spalva rodo
tematinius tikslus ir investavimo prioritetus, kurieįgyvendinami ERPF, ESF ir SF intervencijose.
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis EK pasiūlymais dėl Sanglaudos politikos ateities.

3.2.3. Specifinės sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimo metodams
taikyti: duomenų tinkamumas ir pakankamumas Lietuvoje

9.3.5 KLAUSIMAS. Kokie duomenų šaltiniai (pavyzdžiui, SODRA, Valstybinė mokesčių inspekcija, Statistikos
departamentas, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kt.) ir jų renkami duomenys yra aktualūs norint Lietuvoje
taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus ES struktūrinės paramos intervencijų poveikiui
vertinti? Kaip užtikrinti vertintojams reikalingų duomenų pakankamumą ir prieinamumą, atsižvelgiant į
teisinio reglamentavimo ir duomenų apsikeitimo tarp institucijų galimybes?
Duomenų nepakankamumo problema iškyla, kai pasirinktoje vertinti poveikio srityje duomenys nėra
renkami. Duomenų nepakankamumo ir netinkamumo problema ypač išryškėja paskesnių (ex-post)
vertinimų metu, kai galimybės surinkti reikalingus duomenis yra labai ribotos, ir tenka remtis netobulais,
konkrečiam vertinimui sunkiai pritaikomais esamais duomenimis. Pavyzdžiui, vertinant ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuotų socialinės integracijos priemonių poveikį33 iš įkalinimo įstaigų grįžusiems
33

Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės
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asmenims būtų buvę labai svarbu įvertinti poveikį jų išlikimui laisvėje (t. y. ar parama padeda išvengti
pakartotinio nusikaltimo). Tačiau vertinimo metu vertintojai buvo informuoti, kad tam reikalingi
duomenys apie asmenų pakartotinį nusikalstamumą nėra renkami ar bent jau kaupiami vienoje bendroje
elektroninėje duomenų bazėje.
Kita su duomenų nepakankamumu susijusi problema – ne visada kaupiami duomenys apie paramą
gavusius asmenis ar kitas tikslines paramos grupes arba jie, jei ir yra, labai sunkiai prieinami, pvz.,,
popierinėse laikmenose, suarchyvuoti atskiruose archyvuose. Tokiu atveju apskritai netenkama
galimybės atlikti KPV, nes neįmanoma tiksliai identifikuoti tikslinę grupę, nežinomos jų sociodemografinės charakteristikos (amžius, lytis, išsilavinimas ir pan.) ir kontaktai (tai apriboja galimybę
atlikti paramos gavėjų apklausas, kurios kartais irgi gali suteikti reikiamų duomenų KPV).
Galiausiai, duomenų nepakankamumo ir netinkamumo problema gali kilti, kai duomenys nesistemingai
kaupiami skirtingose duomenų bazėse, o subjektams atpažinti naudojami skirtingi identifikatoriai.
Tačiau, peržiūrėjus pagrindines Lietuvoje duomenis kaupiančių duomenų bazes ir registrus, nustatyta,
kad beveik visais atvejais duomenų bazėse esantys asmenys gali būti atpažinti pagal fizinio ar juridinio
asmens kodą, todėl atliekant KPV, sąlygos jungti skirtingų duomenų bazių duomenis būtų itin palankios.
Naudojant šiuos identifikatorius, taip pat nekiltų apribojimų jungiant nacionalinių registrų ir duomenų
bazių duomenis su ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės sistemos (SFMIS) duomenimis.

14 lentelė. Registrai ir duomenų bazės, kaupiantys kontrafaktinio poveikio vertinimui reikalingus duomenis
Registrai ir duomenų bazės
Kaupiamų duomenų, reikalingų KPV, pavyzdžiai
ES struktūrinės paramos naudojimo duomenų bazės
ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė
valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS)

2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo techniniai ir finansiniai
priežiūros duomenys. Duomenys apie projektų naudos gavėjus ir
paraiškas gauti paramą pateikusius asmenis, gautą paramos dydį,
projektų pradžios ir pabaigos datas, atliktų mokėjimų datas, patikros
vietoje datas ir pan.

Nacionaliniai registrai ir duomenų bazės
Gyventojų duomenų registras, valdomas Gyventojų
registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo išmokų gavėjų registras, valdomas
SODROS
Valstybinės ligonių kasos informacinė sistema
„Sveidra“ + Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos
draudimu registras, valdomas Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir

Lytis, amžius, šeiminė padėtis, deklaruota gyvenamoji vieta ir kt.
(duomenys KPV reikalingi, norint palyginti, ar tikslinės ir kontrolinės
grupės nesiskiria pagal socio-demografines charakteristikas)
Valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos datos, apdraustojo
kategorija; nedraudiminių laikotarpių datos; draudžiamųjų pajamų
sumos; pašalpų rūšys, sumos ir išmokėjimo laikotarpiai; pensijų rūšys,
sumos ir mokėjimo laikotarpiai ir t. t.
Asmens apdraustumas, draustumo pagrindas, draustumo netekimas;
ypatingieji asmens (t. y. sveikatos) duomenys, įskaitant asmens ligų
istoriją, suteiktas gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų
įkainius, paslaugas suteikusias įstaigas ar gydytojus ir pan.
Asmens nedarbo laikotarpiai, dalyvavimas aktyvių darbo rinkos

integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas,
siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013m. ES struktūrinę paramą“).
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darbo ministerijos duomenų bazė

priemonių veiklose. Duomenys apie darbo ieškančių asmenų profesiją,
kvalifikacijas, dalyvavimą integracijos į darbo rinką priemonėse,
mokymuose įgytas kvalifikacijas ir pan.
Asmens teistumas, bausmės atlikimo laikas
Mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas, teisinė forma, teisinis statusas ir
buveinės adresas. Yra kaupiami tiek fizinių, tiek juridinių asmenų
mokestiniai duomenys.

Kalėjimų departamento informacinė sistema KADIS
Mokesčių mokėtojų registras, valdomas
Valstybinės mokesčių inspekcijos
Juridinių asmenų registras, valdomas VĮ Registrų
centro

Juridinių asmenų įregistravimas, išregistravimas, teisinė forma

Statistikos departamento duomenys

Lietuvos valstybinis patentų biuras
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos
Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla (TDS),
valdoma Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Susisiekimo ministerijos

Įvairūs statistiniai duomenys apie Lietuvos gyventojus ir įmones (taikant
tam tikrus KPV metodus „kontrolinės grupės“ funkcija gali tekti
statistiniams duomenims apie visą populiaciją)
Duomenis apie išduotus patentus, atliktus patentinės švaros patikrinimus
ir pan.
Ūkininkų ūkių registras, Žemės ūkio ir kaimo verslo registras, duomenys
apie ūkininko veikla besiverčiančius asmenis, įregistruotus ūkius ir pan.
Valstybės tarnautojų registras (VATARAS), duomenys apie valstybės
tarnautojus
Mokestiniai duomenys: mokesčių į biudžetus apyskaita, akcizų, pelno
mokesčio deklaracijos, mokestiniai pažeidimai, veikiančių įmonių
pagrindinės ekonominės veiklos, nuosavybės formos, pagrindiniai
draudėjų faktai ir kt.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tolesnis vertinimo tikslas buvo išsiaiškinti, ar Lietuvoje kaupiami KPV tinkami ir pakankami duomenys.
Priklausomai nuo pasirinktų intervencijų pobūdžio – jų srities (pvz., parama įmonėms, bedarbių mokymai
ir pan.), tikslinės grupės (pvz., smulkiosios įmonės, bedarbiai, socialiai pažeidžiami asmenys ir t. t.),
poveikio tikslinei grupei srities (pvz., įmonių apyvarta, darbuotojų užimtumas, darbo pajamos ir t. t.)
buvo identifikuoti konkrečioms intervencijoms vertinti reikalingi duomenys. Įvertinus dažniausiai
pasikartojančių duomenų poreikį, buvo nustatyti pagrindiniai duomenų apie fizinius ir juridinius asmens
šaltiniai (15 ir 16 lentelės).
15 lentelė. Pagrindinių duomenų, reikalingų KPV taikyti, šaltiniai pagal duomenis apie fizinius asmenis
renkančias įstaigas
Duomenų poreikis

Duomenų šaltinis
Poveikio analizės kintamieji

Dirbtų dienų skaičius

SODRA

Darbo užmokesčio dydis

SODRA

Darbo stabilumas (pakeistų darboviečių skaičius per metus)

SODRA

Papildomi analizės kintamieji
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
duomenų bazė
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
duomenų bazė
Gyventojų registras

Dalyvavimas ar nedalyvavimas priemonės veiklose
Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse, projektuose ar
veiklose
Lytis
Amžius

Gyventojų registras
Duomenys centralizuotai nekaupiami ar neprieinami, jei
asmuo nesikreipė į LDB

Asmens išsilavinimas ir / ar kvalifikacija
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Asmens profesija

Duomenys centralizuotai nekaupiami ar neprieinami
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
duomenų bazė

Naudojantis priemone įgyta kvalifikacija / pažymėjimas
Negalios lygis

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras ar SODRA

Šeimos statusas

Gyventojų registras

Vaikų skaičius

Gyventojų registras

Darbo stažas

SODRA

Vairuotojo pažymėjimo turėjimas

VĮ Regitra

Regionas ar apskritis

Gyventojų registras

Mokymuose įgyta kvalifikacija ar pažymėjimas
Nedarbo laikotarpis iki mokymo pradžios ir / ar paraiškos gauti
paramą pateikimo
Darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų
pradžios ir / ar paraiškos gauti paramą pateikimo
Gautų darbo pasiūlymų skaičius per pastaruosius 2 metus iki
mokymų pradžios
Pastaba: Duomenų poreikio sąrašas sudarytas pagal ŽIPVP 1.1 priemones kurioms KPV taikyti
sąrašas su vertinimui reikalingais duomenimis yra pateiktas 2 priede.

LDB
LDB
LDB
LDB
tikslingiausia). Visas priemonių

Lentelėje pateikti rezultatai rodo, kad nacionaliniuose registruose ir duomenų bazėse kaupiami beveik
visi KPV reikalingi duomenys. Dėl vertinimui reikalingų duomenų daugiausia reikėtų kreiptis į SODRĄ,
Lietuvos darbo biržą (LDB) ir Gyventojų registrą. Esant poreikiui, minėtų šaltinių duomenis būtų galima
sujungti su įgyvendinančiųjų institucijų (SFMIS) duomenų bazės duomenimis. Tais atvejais, kai
vertinamas intervencijos poveikis kokiai nors siaurai tikslinei grupei (pvz., priemonėje VP1-1.1-SADM-09V „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ – žemės ūkio veikla
besiverčiantiems asmenims; priemonėje VP1-1.2-SADM-02-V „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ – neįgaliesiems ir pan.), tikslinga kreiptis dėl papildomų duomenų į
atitinkamus nacionalinius registrus ir duomenų bazes.
Ypač palanki padėtis taikyti KPV nustatyta ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonėse, kur LDB yra įgyvendinančioji
institucija (pvz., VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“). Duomenys
apie darbo ieškančius asmenis yra itin detalūs: žinomi ne tik asmens darbo ir / ar gautų darbo pasiūlymų
istorija ir demografiniai duomenys, bet ir iki intervencijos turėta bei po mokymų įgyta kvalifikacija. Taip
pat galima tiksliai nustatyti mokymų pražios ir pabaigos datas, o tai leidžia tiksliai palyginti asmenų
„prieš“ ir „po“ padėtį. Todėl atliekant KPV, būtų galima naudoti patikimus KPV metodus (t. y. dvigubo
skirtumo regresiją34), o tai leistų tinkamai įvertinti atrankos paklaidą (t. y. galimą situaciją, kai į mokymų
tikslinę grupę patenka aktyvesni ir labiau į darbo rinką linkę integruotis asmenys nei kontrolinėje
grupėje).
Kita vertus, kelioms Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijoms nustatyta kaupiamų,
bet sunkiai prieinamų duomenų problema (pvz., priemonėse VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
34

Išsamiau šis metodas pristatomas KPV metodinių gairių 4 skyriuje. Žr. 4 priedą.
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darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“). Minėtose ŽIPVP 1.4 prioritetų priemonėse dalyvių sąrašai
prienami tik popierinėse laikmenose, todėl dalyvių sąrašų perkėlimas į elektroninę laikmeną reikalautų
daug pastangų, ilgintų vertinimo procesą ir didintų finansines išlaidas. Panaši problema aktuali ir kitoms
ESF intervencijoms (pvz., priemonėje VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“) –
kadangi ESFA iki 2012 metų dalyvių sąrašus kaupė popierinėje laikmenoje, dalyvių duomenis reikėtų
perkelti į elektroninę laikmeną rankiniu būdu. Taip apsunkinamas ir tiesiogiai palyginamos kontrolinės
grupės sudarymas, nes nėra bendros duomenų bazės su visų intervencijų dalyvių sąrašais, net sudarius
vienos priemonės dalyvių sąrašą, būtų neaišku, ar į kontrolinę grupę patekę asmenys nedalyvavo kitų
priemonių veiklose. Tačiau, kaip minėta, ši problema nėra aktuali priemonėse, kur LDB yra
įgyvendinančioji institucija.
Analogiškai, vykdomo vertinimo brangumas taip pat būtų aktualus priemonėms VP3-1.1-AM-01-V
„JESSICA kontroliuojantysis fondas“ ir VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, nes didelė dalis vertinimui reikalingų duomenų (t. y. apie
pastatuose atliktus renovacijos darbus) yra kaupiami necentralizuotai ir popierinėse laikmenose.
Panašus poreikis rinkti vertinimui reikalingus duomenis kiltų ir ŽIPVP 1.2 prioriteto priemonėse,
orientuotose į mokinių ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimą, nes vertinimui reikėtų
surinkti duomenis apie specialiųjų poreikių ir / ar pasitraukusius iš švietimo sistemos mokinius iš
skirtingų Lietuvos mokyklų bei švietimo ir ugdymo įstaigų.
Per mažas naudos gavėjų skaičius ir / ar duomenų nepakankamumo problema yra pagrindinės
priežastys, kodėl KPV netikslinga taikyti ŽIPVP 1.3 prioritetui. Ypač aktuali problema, kad nėra
centralizuotai ir nuolat kaupiami duomenys apie asmens kvalifikaciją ir / ar profesiją, jei asmuo
nesikreipė į darbo biržą. Prioritetui KPV yra iš principo taikytinas keliose priemonėse, orientuotose į
mokslininkų ir / ar aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimą. Todėl, neturint duomenų apie
kontrolinės grupės asmenų kvalifikaciją ir / ar profesiją, beveik neįmanoma suformuoti priemonių
tikslinei grupei tiesiogiai palyginamą asmenų grupę. Ateityje, padaugėjus informacijos apie asmenų
išsilavinimą ir kvalifikaciją (pvz., Švietimo ir mokslo ministerijai parengus „kvalifikacijų žemėlapį“),
sąlygos taikyti KPV ŽIPVP 1.3 prioritetui taps palankesnės, tačiau duomenų stokos apie asmens profesiją
problema vis tiek išliks.
Nagrinėjant duomenų tinkamumą ir pakankamumą priemonėse, kur naudos gavėjai yra juridiniai
asmenys, nustatyta, kad VMI ir SODRA kaupia didžiąją dalį reikalingų duomenų, reikalingų EAVP 2.1 ir 2.2
priemonėms įvertinti. Įmonių MTTP veiklai tirti itin aktualūs yra nuo 2008 mokestinių metų prieinami
VMI pelno mokesčio deklaracijos duomenys apie įmonių moksliniams tyrimams ir eksperimentinei
veiklai išleistas lėšas. Pagal galiojančią tvarką, tiek pelno siekiantys (UAB, AB), tiek pelno nesiekiantys
(asociacijos, viešosios įstaigos) juridiniai asmenys gali taikyti šią nuostatą dėl pelno mokesčio
sumažinimo, atlikdami MTEP, todėl vertinimui būtų galima panaudoti atitinkamose deklaracijų formose
ir eilutėse įrašytus duomenis.
Vertinant Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų poveikį juridiniams asmenims,
paminėta rizika, kad į tam tikros priemonės analizės kontrolinę grupę bus įtrauktos paramos negavusios
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įmonės, kurios yra patyrusius kitų intervencijų poveikį. Todėl kokybiškam KPV atlikti būtina turėti
išsamius visų ES struktūrinės paramos intervencijų naudos gavėjų ir paraiškų teikėjų sąrašus. Šiuo atveju
SFMIS duomenų bazėje kaupiami visų juridinių asmenų, gavusių ES paramą, sąrašai, todėl sudarant KPV
kontrolines grupes bus galima atsižvelgti į tai, ar paramos prašiusios, bet jos negavusios įmonės nėra
patyrusios kitų intervencijų poveikio.
16 lentelė. Pagrindinių duomenų apie juridinius asmenis šaltiniai, kurie reikalingi kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodams taikyti
Duomenų poreikis

Duomenų šaltinis
Poveikio analizės kintamieji

Įmonės produktyvumas (t. y. apyvarta ar darbuotojų skaičius)

VMI

Įmonės veiklos pelningumas

VMI

Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos

VMI
Eksporto mastas
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ar VMI
Įmonės MTTP intensyvumas (angl. R&D intensity; t. y. MTTP
veiklai išleidžiamos lėšos vienam įmonės darbuotojui)
VMI
Įmonės išlaidų MTTP procentinė dalis, lyginant su apyvarta
VMI
Įmonės inovacijų intensyvumas (angl. innovation intensity; t.
y. visų inovacijų išlaidų procentinė dalis, lyginant su visomis
įmonės patiriamomis išlaidomis)
VMI
Atliktų patentinės švaros ar patentabilumo patikrinimų ir / ar
užregistruotų patentų skaičius
Lietuvos valstybinis patentų biuras
Papildomi analizės kintamieji
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
Gautos paramos ar suteiktos paskolos ir pan. dydis
duomenų bazė
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
Dalyvavimas ar nedalyvavimas priemonės veiklose
duomenų bazė
Įgyvendinančiųjų institucijų duomenų bazės ar SFMIS
Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
duomenų bazė
Įmonės ar įstaigos dydis (darbuotojų skaičius)
SODRA ar VMI
Įmonės ar įstaigos tipas

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras

Įmonės ar įstaigos amžius

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras

Vidutinis įmonės ar įstaigos darbuotojo atlyginimas
Įmonės ar įstaigos išlaidų dalis įmonės darbuotojų
atlyginimams
Metinė apyvarta

SODRA ar VMI
VMI
VMI

Veiklos sritis ar sektorius

VMI

Regionas ar apskritis
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras
Pastaba: Duomenų poreikio sąrašas sudarytas pagal EAVP 2.1 ir 2.2 priemones (kurioms KPV taikymas yra tikslingiausias). Visas
priemonių sąrašas su vertinimui reikalingais duomenimis yra pateiktas 2 priede.

3.2.4. Specifinės sąlygos, reikalingos kontrafaktinio poveikio vertinimo metodams
taikyti: duomenų prieinamumas Lietuvoje
Duomenų neprieinamumo vertintojams problema kyla, kai reikalingi duomenys yra, tačiau dėl teisinių
apribojimų negali būti perduoti vertintojams. Tai dažniausiai lemia neapibrėžtos projektų dalyvių
duomenų naudojimo, jų keitimosi tarp institucijų ir perdavimo vertintojams sąlygos. Duomenų apsaugos
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klausimas taikant KPV metodus yra ypač svarbus, visų pirma dėl to, kad šių metodų taikymui paprastai
reikia mikroduomenų, t. y. duomenų apie paramą gavusius asmenis, įmones ir pan. Tokių duomenų
apsaugą ir naudojimą griežtai reglamentuoja ir riboja įstatymai35, o jų naudojimas vertinimo tikslais nėra
aiškiai apibrėžtas. Tai gali labai apsunkinti KPV metodų taikymą vertinant ES paramos poveikį.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas aiškiai nurodo, kad pirmiausia būtinas aiškus teisinis
pagrindas norint suteikti asmens duomenis. Pavyzdžiui, teisiškai pagrįstas prašymas suteikti asmens
duomenis galėtų būti esant atitinkamam ES direktyvos nurodymui, Vyriausybės nutarimui, ministro
įsakymui ir pan. Vis dėlto, pagal galiojančius įstatymus, institucijos, tvarkančios asmens ar
konfidencialius juridinių asmenų duomenis, negali perduoti šių duomenų valstybės lėšomis (įskaitant ES
paramą) finansuojamų programų vertinimo tikslais be duomenų subjekto sutikimo. Todėl net jeigu
vadovaujančioji ar tarpinė institucija užsako vertinimą ES struktūrinės paramos poveikiui vertinti, nėra
teisinių svertų, įpareigojančių duomenų teikėjus teikti visus vertinimui skirtus duomenis. ES struktūrinės
paramos vertinimo praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai vertintojams dėl šios priežasties nebuvo suteikti
visi vertinimui reikalingi duomenys.
Atliekant vertinimą buvo svarstomi trys duomenų perdavimo vertintojui būdai (žr. ataskaitos 3 priedą):
1. Duomenų suteikimo būdas, kai patys vertintojai gauna asmens duomenis ir juos sujungia (t. y.
C modelis ataskaitos 3 priede), tačiau norint naudoti asmens duomenis reikėtų teisinio pagrindo.
Todėl, siekiant išspręsti šią problemą, reikėtų visų pirma praplėsti esamą Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo redakciją, leidžiant naudoti asmens duomenis ne tik moksliniams
tyrimams, bet ir valstybės lėšomis finansuotų intervencijų poveikio vertinimui. Toks duomenų
suteikimo vertintojui būdas buvo atmestas dėl kylančios rizikos asmens duomenų ir
konfidencialios informacijos saugumui. Be to, asmens duomenų suteikimas vertintojui reikalautų
iš esmės keisti galiojančius teisės aktus, o tai būtų itin sudėtinga įgyvendinti ir užtruktų daug
laiko.
2. Kitas svarstytas variantas – kai vertinimui reikalingus asmens duomenis centralizuotai tvarko
vertinimo užsakovas (t. y. B modelis ataskaitos 3 priede). Pagal galiojančius teisės aktus, ES
struktūrinės paramos intervencijos vertinimą gali užsakyti vadovaujančioji arba tarpinė
institucija. Tokiu atveju vertinimo užsakovas surenka reikalingus duomenis iš kitų duomenis
kaupiančių institucijų, juos sujungia, nuasmenina ir perduoda vertintojui. Tačiau esami teisės
aktai tokios valstybės įstaigos funkcijos nereglamentuoja, todėl vertinimui reikalingų duomenų
suteikimas sukeltų papildomą administracinę naštą minėtų įstaigų tarnautojams. Antra,
galiojantys teisės aktai nesuteikia vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai teisės gauti ir tvarkyti
asmens tapatybę tiesiogiai nustatančius duomenis (pvz., asmens kodą ir kitus asmens
duomenis), be kurių būtų neįmanoma centralizuotai tvarkyti duomenis. Todėl šis duomenų
suteikimo būdas taip pat reikalautų keisti galiojančius teisės aktus.

35

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374, nauja įstatymo redakcija nuo 2009 m.
sausio 1 d.: Nr. X-1444, 2008-02-01, Žin., 2008, Nr. 22-804 (2008-02-22).
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3. Trečias variantas – kai vertinimui reikalingi duomenys yra decentralizuotai tvarkomi,
nuasmeninami ir suteikiami vertintojui (t. y. A modelis ataskaitos 3 priede). Šiuo atveju
vertintojas ir vertinimo užsakovas gautų duomenis atskirai iš kiekvieno duomenų teikėjo pagal
iš anksto suderintą duomenų užklausą, todėl nei vertintojas, nei vertinimo užsakovas neturėtų
tiesioginės prieigos prie asmens duomenų. Suteikiant nuasmenintus duomenis vertintojui,
svarbiausia būtų nepažeisti nuostatos, kad tvarkomuose ir sujungtuose duomenyse nebūtų
galima nustatyti asmens tapatybės tiesiogiai ar netiesiogiai pagal vieną ar kelis asmeniui
būdingus fizinio, fiziologinius, psichologinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius požymius.
Tuo tarpu tam, kad būtų užtikrintas tinkamas skirtingų šaltinių duomenų sujungimas, visiems
duomenų teikėjams reikėtų taikyti bendrą duomenų nuasmeninimo algoritmą (t. y. kad būtų
užtikrinama, jog tam pačiam asmeniui skirtingose duomenų šaltiniuose yra suteiktas tas pats
identifikacinis kodas).
Trečiasis variantas yra priimtiniausia duomenų suteikimo vertintojui alternatyva. Pagrindinė to priežastis
– siūlomam duomenų suteikimo būdui nereikėtų iš esmės keisti galiojančių teisės aktų. Be to,
nuasmenintų duomenų suteikimo būdas jau yra taikytas praeityje. Pavyzdžiui, Narkotikų kontrolės
departamentas prieš 3–4 metus siekė gauti informacijos apie priklausomybę turinčių asmenų sveikatos
būklę, kuri turėjo būti surinkta iš visų sveikatos įstaigų. Įrodžius teisinį duomenų suteikimo pagrįstumą,
buvo rastas sprendimas, pagal kurį kiekvienam asmeniui sukurtas atskiras nuasmenintas kodas, o
kiekviena gydymo įstaiga panaikino to asmens kodą ir pakeitė jį nauju kodu. Pagal šį kodą Narkotikų
kontrolės departamentas surinko duomenis apie visus priklausomybės ligomis sergančius asmenis, kurie
lankėsi visose šalies sveikatos įstaigose. Kitas pavyzdys – VPVI atliktas KPV dėl LDB vykdytų ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuotų socialinės integracijos projektų poveikio socialiai pažeidžiamų
asmenų integracijai į darbo rinką. Šio vertinimo duomenų perdavimo schema yra parodyta toliau
esančiame intarpe.
4 intarpas. Duomenų perdavimo schema atliekant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų
projektų vertinimą Lietuvoje
Duomenų perdavimo procesas vertinant LDB vykdytų ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuotų socialinės
integracijos projektų poveikį socialiai pažeidžiamų asmenų
integracijai į darbo rinką.
Pirmiausia Lietuvos darbo birža (LDB) identifikavo visus
asmenis, dalyvavusius vertintuose projektuose ir „kontrolinius
atvejus“. Tuomet LDB Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
pateikė nuasmenintus savo duomenų bazėje saugomus
duomenis apie tų asmenų registracijos LDB laikotarpius,
negalios lygį, lytį, amžių ir veiklas, kuriose dalyvavo. LDB taip
pat pateikė asmenų kodų sąrašą SODRAI, kuri pagal šiuos
kodus ministerijai pateikė duomenis iš savo registro (taip pat
nuasmeninusi). SADM perdavė duomenis apie asmenų darbo
ar nedarbo laikotarpius, darbo užmokestį, gautas pašalpas ir
pan. informaciją vertintojams (VPVI), kurie sujungė dviejų
institucijų pateiktus nuasmenintus duomenis ir atliko KPV.

Šaltinis: Sudaryta autorių.
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Taigi tiek teisės aktų analizė, tiek įgyvendintų vertinimų praktika rodo, kad pagal galiojančius įstatymus
šiuo metu nėra neįveikiamų kliūčių gauti reikiamus nuasmenintus duomenis iš valstybės registrų ir
informacinių sistemų, jei duomenų poreikis ir panaudojimo tikslas yra pagrįstas. Kita vertus, duomenų
praeinamumo Lietuvoje analizė taip pat nustatė bendrą poreikį sukonkretizuoti atitinkamas teisės aktų
nuostatas, kai kalbama apie ES struktūrinės paramos vertinimui reikalingų duomenų suteikimą. Nors
galiojantys teisės aktai iš principo leidžia naudoti nuasmenintus duomenis vertinimo tikslais, išlieka
plataus teisės aktų interpretavimo problema. Dėl to vertinant kyla įvairių teisinių ir praktinių diskusijų su
duomenų teikėjais, kurios ilgina ir brangina vertinimą. Pavyzdžiui, minėto VPVI atlikto KPV metu,
specialaus susitarimo dėl kaupiamų reikalingų duomenų perdavimo vertinimo užsakovams rengimas
užtruko 4 mėnesius, nors pačių duomenų analizei pakako mėnesio. Todėl, siekiant efektyviai teikti
duomenis, siūloma įgyvendinti šiuos siūlymus 2007–2013 metų ir / ar 2014–2020 metų programavimo
laikotarpio taisyklėse (išsami teisės aktų analizė ir siūlymai yra pateikti vertinimo ataskaitos 3 priede):
 Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų 2014–2020 metų laikotarpio taisyklėse
reikėtų įtvirtinti Komisijos pasiūlymo dėl reglamento (EB) Nr. 1083/2011 nuostatą, teigiančią,
kad valstybės narės suteikia išteklius, kurių reikia vertinimui atlikti, ir užtikrina, kad būtų
nustatytos vertinimui reikalingų duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus ir, kai tinka,
konkrečius programų rodiklius, parengimo ir surinkimo procedūros.
o Aiškiau apibrėžti duomenų surinkimo procesą poįstatyminiame teisės akte, pavyzdžiui,
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse nurodant nepriklausomų ekspertų teisę atlikti ES
struktūrinės paramos vertinimą, numatant registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų
pareigą bendradarbiauti tarpusavyje renkant ir teikiant duomenis vertinimo tikslais.
o Aiškiau apibrėžti registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų pareigą teikti vertinimui
reikalingus nuasmenintus duomenis poįstatyminiame teisės akte, pavyzdžiui
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse. Šis poįstatyminio akto pakeitimas turėtų įpareigoti
informacinių sistemų tvarkytojus teikti vertinimui reikalingus nuasmenintus duomenis, net
jei šių sistemų įstatuose įrašyta, kad jų duomenys teikiami vien tik valstybės institucijoms
ar įstaigoms jų funkcijoms atlikti.
o Apsvarstyti galimybę vadovaujančiajai ar tarpinėms institucijoms (vertinimo užsakovams)
pasirašyti sutartis su duomenų valdytojais dėl duomenų teikimo vertinimo tikslais. Tokiose
sutartyse nurodyti teisinį pagrindą teikti ir gauti duomenis, duomenų naudojimo tikslus,
duomenų pateikimo formatą ir periodiškumą, atlyginimą už duomenų teikimą ir kitas
nuostatas. Siekiant išvengti sutartinių nuostatų fragmentacijos ir nenuoseklumo, šį
procesą turėtų koordinuoti vadovaujančioji institucija.
Siūlomo nuasmenintų duomenų perdavimo vertintojui perdavimo procesas:
Siūlomame duomenų perdavime vertintojui aktyviai dalyvaus šios institucijos:
 Vertinimo užsakovas (vadovaujančioji ar tarpinė institucija). Pagrindinė šios įstaigos funkcija
būtų perduoti vertintojo parengtus prašymus suinteresuotiems duomenų teikėjams dėl
vertinimui reikalingų duomenų surinkimo. Taip pat, esant poreikiui, minėtoji institucija užtikrintų
sklandų ir tinkamą duomenų perdavimą ir tarpininkautų tarp vertintojo ir duomenis teikiančių
institucijų.
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SFMIS duomenų bazės valdytojas ar įgyvendinančioji institucija. Pagrindinė jų užduotis būtų
pagal iš vertinimo užsakovo gautą prašymo formą identifikuoti tikslinės ir (jei įmanoma)
kontrolinės grupės narius ir persiųsti jų asmens kodus ar asmens tapatybę nustatančius
duomenis (pvz., asmens vardą, pavardę ir gimimo datą) duomenų teikėjams. Šiuo atveju SFMIS
duomenų bazės valdytojui ar įgyvendinančiajai institucijai reikėtų: (1) parengti priemonės
naudos gavėjų fizinių ir / ar juridinių asmenų asmens kodų sąrašą; (2) prie šių kodų sąrašo pridėti
papildomą asmens identifikacinių kodų sąrašą, kuris būtų naudojamas duomenų nuasmeninimui
duomenis teikiančiose institucijose. Detalus šio proceso aprašymas yra pateiktos toliau šiame
skyriuje.
Duomenų teikėjai. Gavę prašomų duomenų sąrašą, duomenų teikėjai surastų reikalingus
duomenis pagal nurodytą asmens kodų sąrašą. Jeigu duomenų teikėjui atsiunčiami ne asmens
kodai, o kiti asmens tapatybę nustatantys duomenys (pvz., asmens vardas, pavardė, gimimo
data), tai duomenų teikėjui reikėtų atlikti šių asmenų paiešką savo duomenų bazėse pagal
pateiktus asmens tapatybę nurodančius duomenis. Surinkti duomenys būtų nuasmeninami (t. y.
ištrinami asmenų tapatybę nustatantis asmens kodas ir / ar kiti asmens tapatybę nustatantys
duomenys) ir išsiunčiami vertinimo užsakovui ir vertintojui. Be to, duomenų teikėjui gali būti
atsiųsti tik tikslinės grupės asmenų duomenys, tokiu atveju kiltų papildomas poreikis
identifikuoti vertinimo kontrolinę grupę iš visos populiacijos ir pateikti nuasmenintus duomenis
vertintojui. Detalus šio proceso aprašymas yra pateiktas 44 puslapyje (žr. duomenų perdavimo
vertintojui A scenarijų)
Vertintojas. Pagrindinė vertintojo užduotis būtų parengti vertinimo užsakovui prašymą surinkti
vertinimui reikalingus duomenis. Prašymo turinys turėtų apimti: (1) detalų sąrašą duomenų,
kurių reikia vertinimui atlikti, siekiant vertinimo rezultatus gauti naudojant nuasmenintus
duomenis; (2) institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurios kaupia reikiamus duomenis; (3)
terminus, per kuriuos duomenų teikėjai turi pateikti nuasmenintus duomenis nepriklausomam
vertintojui ir vertinimo užsakovui; (4) duomenų nuasmeninimo tvarką, nurodant, kaip kiekvienas
duomenų tvarkytojas turi parengti nuasmenintus duomenis; (5) jeigu reikia, nurodyti, kokius
asmens duomenis vienas duomenų tvarkytojas turi perduoti kitam duomenų tvarkytojui, kad
pastarasis galėtų pateikti reikalingus duomenis vertinimui; (6) pageidaujamą duomenų teikimo
(gavimo) būdą; (7) atlyginimo už duomenų teikimą dydį, iš anksto suderintą su duomenų teikėju,
jeigu reikiamus duomenis jis teikia tik už atlyginimą. Kita svarbi vertintojo užduotis šiame
procese – reguliariai bendrauti su duomenų teikėjais rengiant ir teikiant vertinimui reikalingus
duomenis.

Priklausomai nuo to, ar SFMIS ar įgyvendinančiosios institucijos duomenų bazėse prieinami duomenys
tiek apie tikslinės, tiek apie kontrolinės grupės narius, duomenų suteikimas vertintojui iš esmės vyktų
pagal du galimus scenarijus:
Duomenų perdavimo vertintojui A scenarijus: SFMIS ar įgyvendinančiosios institucijos duomenų bazėje
nėra duomenų apie kontrolinės grupės narius (pvz., integracijos į darbo rinką mokymuose dalyvavo visi
norintys dalyvauti asmenys, todėl kontrolinės grupės narių duomenų joje tiesiog nėra – kontrolinę grupę
reikia sudaryti iš bendros populiacijos). Tuomet vertinimo užsakovas pateikia prašymą SFMIS duomenų
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bazės valdytojui ar įgyvendinančiajai institucijai parengti intervencijos tikslinės grupės narių asmens
kodų arba asmens tapatybę nustatančių duomenų sąrašą (vykdomas žingsnis Nr. 1) ir išsiųsti jį Duomenų
teikėjui Nr. 1 (vykdomas žingsnis Nr. 2). Jeigu Duomenų teikėjas Nr. 1 gauna ne asmens kodus, o asmens
tapatybę nustatančius duomenis (pvz., asmens vardą, pavardę, gimimo datą), tada visų pirma reikia
identifikuoti atsiųstus tapatybės duomenis pagal asmens kodą. Identifikavus Duomenų teikėjo Nr. 1
prašoma papildyti intervencijos naudos gavėjų asmens kodų sąrašą atsitiktinai atrinktais asmenimis,
kurie nepatyrė intervencijos poveikio (pvz., bedarbiai, kurie nedalyvavo mokymuose ir kurių asmens kodo
paskutiniai du skaičiai yra 42). Atlikęs šią užduotį, Duomenų teikėjas Nr. 1 nusiunčia papildytą asmens
kodų sąrašą Duomenų teikėjui Nr. 2 (vykdomas žingsnis Nr. 3). Abu duomenų teikėjai nuasmenina
surinktus duomenis pagal iš anksto nustatytą duomenų nuasmeninimo algoritmą ir nusiunčia juos
vertintojui (vykdomi žingsniai Nr. 2a ir 3a).

1 pav. Duomenų perdavimo vertintojui A scenarijus
2
Vadovaujančioji/
tarpinė institucija
(vertinimo
užsakovas)

1

SFMIS duomenų
bazės valdytojas /
Įgyvendinančioji
institucija

2a

Duomenų
teikėjas Nr. 1
Vertintojas

3

Duomenų
teikėjas Nr. 2

3a

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Duomenų perdavimo vertintojui B scenarijus: SFMIS duomenų bazėje prieinami duomenys tiek apie
tikslinės, tiek apie kontrolinės grupės narius (pvz., žinomi tiek priemonės poveikį patyrusių, tiek paraiškas
pateikusių, bet paramos negavusių įmonių duomenys). Todėl vertinimo užsakovas įpareigoja SFMIS
duomenų bazės valdytoją ar įgyvendinančiąją instituciją nusiųsti dalyvių sąrašus Duomenų teikėjui Nr. 1
ir Duomenų teikėjui Nr. 2 (su suderintu asmens duomenų nuasmeninimo algoritmu) pagal iš anksto
nustatytą ir suderintą duomenų poreikį. Abu duomenų teikėjai parengia vertinimui reikalingus duomenis,
juos nuasmenina ir persiunčia vertintojui. Šiuo atveju vyksta labai panašus duomenų perdavimas
vertintojui kaip ir A scenarijuje, tik nevykdomas žingsnis Nr. 3 (Duomenų teikėjui Nr. 1 nereikia perduoti
duomenų Duomenų teikėjui Nr. 2).
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2 pav. Duomenų perdavimo vertintojui B scenarijus

2
Vadovaujančioji/
tarpinė institucija
(vertinimo
užsakovas)

1

SFMIS duomenų
bazės valdytojas /
Įgyvendinančioji
institucija

2a

Duomenų
teikėjas Nr. 1
Vertintojas

2
Duomenų
teikėjas Nr. 2

2b

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Nuasmeninant vertinimui reikalingus duomenis, siūloma vadovautis ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuotų socialinės integracijos projektų poveikio vertinimo36 patirtimi, kai kiekvienam asmeniui
priskiriamas unikalus identifikacinis kodas, neatskleidžiantis asmens tapatybės. Toks duomenų
suteikimas užtikrina, kad vertintojas ir vertinimo užsakovas iš duomenų teikėjų gautų tik nuasmenintus
duomenis.
Taikant siūlomą duomenų nuasmeninimo būdą (žr. toliau esantį paveikslą) vertinimo užsakovas
įpareigoja SFMIS duomenų bazės valdytoją ar įgyvendinančiąją instituciją (žingsnis Nr. 1) prie parengto
naudos gavėjų asmens kodų ar asmens tapatybę nustatančių duomenų sąrašo pridėti papildomą
duomenų stulpelį, kuriame minėtos įstaigos darbuotojai įrašo unikalų asmens identifikacinį kodą (ID Nr.).
Kadangi nei vertintojas, nei projekto užsakovas nežino, kokia tvarka duomenų bazėse yra įvesti projektų
naudos gavėjai, siūloma identifikacinį kodą suteikti pagal tai, kokia tvarka šie yra įvesti duomenų bazėje
(jei asmuo, kurio asmens kodas 4890101xxxx, yra įvestas duomenų bazėje pats pirmas, tai jam ar jai
suteikiamas ID Nr. 1, jei antras – ID Nr. 2 ir taip toliau. Jei asmenys duomenų bazėje įvedami pagal tam
tikrą eiliškumą, iš kurio galima nustatyti asmens tapatybę, tai siūloma prieš suteikiant identifikacinį kodą
„sumaišyti“ asmenų tvarką, naudojant vertintojui nežinomus duomenis (pvz., išrūšiuoti asmenis pagal
paskutinius du asmens kodo skaitmenis ir pan.).
Parengtas naudos gavėjų sąrašas išsiunčiamas duomenų gavėjui Nr. 1 (žingsnis Nr. 2). Duomenų gavėjas
Nr. 1 pagal vertinimo užsakovo instrukcijas atrenka kontrolinės grupės narių sąrašą ir atitinkamai
pratęsia suteiktų identifikacinių kodų numeraciją. Pavyzdžiui, jei tikslinės grupės paskutinio nario
identifikacinis numeris – 1099, ta pirmas kontrolinės grupės narys gautų ID Nr. 1100. Duomenų teikėjas
Nr. 1 persiunčia parengtą kontrolinės ir tikslinės grupių narių sąrašą Duomenų teikėjui Nr. 2 (žingsnis Nr.
3). Galiausiai abu duomenų teikėjai pagal vertinimo užsakovo atsiųstą prašymą parengia prašomus

36

Viešosios politikos ir vadybos institutas, "Aktyvių darbo rinkos priemonių poveikio asmenų su negalia ir asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, integracijai i darbo rinka kontrafaktinis vertinimas", 2011 (atliktas įgyvendinant projektą „Socialinės
integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas,
siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013m. ES struktūrinę paramą“).
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duomenis, ištrina asmens kodus (t. y. duomenis nuasmenina) ir persiunčia juos vertintojui. Kaip rodo
nubraižyta schema (žr. toliau), taip vertintojui suteikiami tik nuasmeninti duomenys.
3 pav. Siūlomas duomenų nuasmeninimo būdas (vadovaujantis duomenų perdavimo vertintojui A
scenarijumi)

Vadovaujančioji/
tarpinė institucija
(vertinimo
užsakovas)

1

SFMIS duomenų bazės
valdytojas /
įgyvendinančioji
institucija
Naudos gavėjų sąrašas
Asmens kodas
ID
Nr.
3180216xxxx
1
499101xxxx
2
....
3

Duomenų teikėjas Nr. 1:
Naudos gavėjų sąrašas (gautas
iš SFMIS duomenų bazės
valdytojo / įgyvendinančiosios
institucijos)
Asmens kodas
ID Nr.
3180216xxxx
1
499101xxxx
2
....
3
+ parengiamas kontrolinės
grupės sąrašas
Asmens kodas
ID Nr.
3890101xxxx
4
4881231xxxx
5
....
6

2
2

Vertintojas

2a

Duomenys, gauti iš duomenų
teikėjo Nr. 1:
ID
Gavo
Registracijos
Nr.
paramą?
darbo
biržoje data
1
1
2010 01 01
2
1
2010 01 02
3
1
2010 01 03
4
0
2010 01 04
5
0
2010 01 05
6
0
2010 01 06

3
2
Duomenų teikėjas Nr. 2:
Naudos gavėjų + kontrolinės
grupės sąrašas, gautas iš
Duomenų teikėjo Nr. 1
Asmens
ID Nr.
kodas
3180216xxxx
1
499101xxxx
2
....
3
3890101xxxx
4
4881231xxxx
5
....
6

3a

Duomenys, gauti iš duomenų
teikėjo Nr. 2:
ID
Gautos
Nr.
pajamos
1
1000Lt
2
900Lt
3
800Lt
4
700Lt
5
600Lt
6
500Lt

Šaltinis: Sudaryta autorių.

3 paveiksle parodytas duomenų nuasmeninimo procesas apibūdina situaciją, kai įgyvendinančiosios
institucijos duomenų bazėse prieinami asmens kodo duomenys. Todėl siūlomas duomenų
nuasmeninimo būdas tiktų, pavyzdžiui, tvarkant LDB duomenis. Kita vertus, šis duomenų nuasmeninimo
būdas netiktų, jei būtų naudojami SFMIS duomenys apie, pavyzdžiui, mokymuose dalyvavusius asmenis.
SFMIS duomenų bazėje nėra tvarkomi asmens kodai, todėl tikslinės ir / ar kontrolinės grupių subjektus
reikėtų atpažinti pagal vardą, pavardę ir gimimo datą. Tokiu atveju SFMIS duomenų bazės valdytojas
parengtų ne asmens kodų, o asmens tapatybę nustatančių duomenų sąrašą ir persiųstų ji Duomenų
teikėjui Nr. 1 (žr. 4 paveikslą). Duomenų teikėjui Nr. 1 atsirastų papildoma užduotis savo duomenų
bazėse identifikuoti asmens kodus, kurie atitinka nurodytus asmens tapatybės požymius. Jeigu
pasitaikytų du skirtingi asmenys, kurių vardas, pavardė ir gimimo data sutampa, Duomenų teikėjui Nr. 1
šiuos duomenis reikėtų pašalinti.
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Tolesnis duomenų nuasmeninimo procesas būtų toks pat kaip ir anksčiau aptartame pavyzdyje.
Duomenų gavėjas Nr. 1 pagal vertinimo užsakovo instrukcijas atrenka kontrolinės grupės narių sąrašą ir
atitinkamai pratęsia suteiktų identifikacinių kodų numeraciją ir persiunčia parengtą kontrolinės ir
tikslinės grupių narių sąrašą Duomenų teikėjui Nr. 2 (žingsnis Nr. 3). Abu duomenų teikėjai pagal
vertinimo užsakovo atsiųstą prašymą parengia prašomus duomenis, ištrina asmens kodus (t. y. duomenis
nuasmenina) ir persiunčia juos vertintojui.
4 pav. Siūlomas duomenų nuasmeninimo būdas, jei naudojami SFMIS asmens tapatybę nustatantys
duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data)

SFMIS duomenų bazės valdytojas /
įgyvendinančioji institucija
Naudos gavėjų sąrašas (SFMIS asmens
tapatybės duomenys)
Vardas
Pavardė
Gimimo
ID
data
nr.
Petras
Petraitis
2000 01
1
01
Jonas
Jonaitis
2001 01
2
01
...
...
2002 01
3
01

2
2

Duomenų teikėjas Nr. 1:
Parengiamas naudos gavėjų sąrašas pagal gautus SFMIS
asmens tapatybės duomenis
Vardas
Pavardė
Gimimo
ID
Asmens kodas
data
nr.
Petras
Petraitis
1990 01 01
1
3900101xxxx
Jonas
Jonaitis
1991 01 01
2
3910101xxxx
...
...
1992 01 01
3
....
+ parengiamas kontrolinės grupės sąrašas
Asmens kodas
ID Nr.
3890101xxxx
4
4881231xxxx
5
....
6

1

Vertintojas

2a

Duomenys, gauti iš duomenų
teikėjo Nr. 1:
ID
Gavo
Registracijos
Nr.
paramą?
darbo
biržoje data
1
1
2010 01 01
2
1
2010 01 02
3
4
5
6

1
0
0
0

2010 01 03
2010 01 04
2010 01 05
2010 01 06

3
2
Duomenų teikėjas Nr. 2:
Naudos gavėjų + kontrolinės
grupės sąrašas, gautas iš
Duomenų teikėjo Nr. 1
Asmens
ID Nr.
kodas
3900101xxxx
1
3910101xxxx
2
....
3
3890101xxxx
4
4881231xxxx
5

Vadovaujančioji/
tarpinė institucija
(vertinimo
užsakovas)

....

Šaltinis: Sudaryta autorių.
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6

3a

Duomenys, gauti iš duomenų
teikėjo Nr. 2:
ID
Gautos
Nr.
pajamos
1
1000Lt
2
900Lt
3
800Lt
4
700Lt
5
600Lt
6
500Lt

4. VERTINIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS, IŠVADOS IR
REKOMENDACIJOS
KLAUSIMAS 9.3.7. Kokioms 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos intervencijoms galėtų būti taikomi
kontrafaktiniai poveikio vertinimo metodai?
Išanalizavus Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetus ir priemones, nustatyta, kad
didžiausią kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo potencialą turi ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2
prioritetų intervencijos. Išsami nagrinėtų priemonių analizė parodė, kad kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodai galėtų būti taikomi vertinant šių 2007–2013 metų veiksmų programų priemonių
poveikį, žr. 25 lentelę.
17 lentelė. Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų priemonės, kurioms galima taikyti kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodus.
Prioritetas

ŽIPVP 1.1 prioritetas.
Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis
EAVP 2.1 prioritetas. Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra

EAVP 2.2 prioritetas. Verslo
produktyvumo didinimas ir
verslo aplinkos gerinimas







Priemonė
VP1-1.1-SADM-08-K. Verslumo skatinimas
VP1-1.1-SADM-09-V. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
VP1-1.2-SADM-01-V. Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką
VP1-1.2-SADM-02-V. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
VP1-1.3-SADM-02-K. Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką












VP2-1.3-ŪM-01-K. Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K. Intelektas LT
VP2-1.3-ŪM-05-K. InoČekiai LT
VP2-2.1-ŪM-01-K. Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K. E-verslas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K. Naujos galimybės
VP2-2.2-ŪM-03-V. ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-01-K. Kontroliuojantieji fondai
VP2-2.3-ŪM-02-V. Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-03-V. Garantijų fondas

Atsižvelgiant į kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo galimybes, vertinimo ataskaitoje
siūloma pritaikyti šiuos metodus atliekant minėtų intervencijų ex-post vertinimus.
18 lentelė. 1 rekomendacija. Pritaikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus atliekant 2007–2013 metų
programavimo laikotarpio ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetų intervencijų ex-post vertinimus.
Intervencijos, kurioms
galėtų būti atliekamas
kontrafaktinio poveikio
vertinimas
25 lentelėje nurodytos
ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir
2.2 prioriteto priemonės

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Rengiant technines specifikacijas, reikėtų orientuotis į konkrečius,
siauros apimties „Kas veikia?“ klausimus (pvz., Kiek papildomų
darbo vietų tiesiogiai sukūrė priemonė X?; Kiek ES struktūrinės
paramos lėšų buvo išleista vienai papildomai sukurtai darbo

Finansų
ministerija
ir tarpinės
institucijos

2013–2016 m.
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vietai?), vengiant plačios apimties klausimų, į kuriuos
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai yra nepajėgūs atsakyti
(pvz., Koks buvo priemonės X poveikis Lietuvos ekonomikai arba
žmogiškiesiems ištekliams?).
Vertinimui reikalingi ištekliai išaugtų, jei techninėje specifikacijoje
būtų užduodami papildomi „Kodėl ir kaip veikia?“ klausimai.
Tokiu atveju reikėtų derinti KPV ir kitus vertinimo metodus.
Vertinimui reikalingų duomenų surinkimas ir nuasmeninimas
sukeltų papildomą administracinę naštą duomenis teikiančioms
institucijoms. Todėl, rengiant vertinimų technines specifikacijas ir
/ ar pasiūlymus, turėtų būti atsižvelgta į galimą poreikį atlyginti
minėtosioms institucijoms už sukeltą papildomą administracinę
naštą (ypač jei šių institucijų įstatuose numatyta atsiskaityti už
suteiktas atitinkamo pobūdžio paslaugas).

Papildomai nustatyta, kad geros sąlygos taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus yra ŽIPVP 1.2
ir 1.3 prioritetų intervencijoms, taip pat SSVP 3.1 prioriteto priemonėms, orientuotoms į daugiabučių
pastatų renovaciją ir energetinio efektyvumo didinimą. Tačiau nors šioms intervencijoms KPV yra iš
principo taikytinas, atlikti šiuos vertinimus būtų sudėtinga ir brangu dėl centralizuotai nerenkamų ir / ar
sunkiai prieinamų vertinimams būtinų duomenų. Atsižvelgiant į kontrafaktinių metodų taikymo
galimybes vertinti Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijų poveikį, rengiant 2014–
2020 metų ES struktūrinės paramos vertinimo planus ir vertinimų technines specifikacijas reikėtų
atsižvelgti į šių metodų taikymo dabartinėms ŽIPVP 1.1–1.3 prioritetų, EAVP 2.1–2.2 prioritetų ir SSVP
3.1 prioriteto priemonėms galimybes. Rengiant atitinkamų intervencijų 2014–2020 metų ES struktūrinės
paramos vertinimo planus, reikėtų papildomai įvertinti, ar tuo metu bus išspręstos pagrindinės
problemos, neleidžiančios taikyti KPV (plačiau apie KPV taikymo galimybes ES struktūrinės paramos
intervencijoms žr. ataskaitos 2 priedą).
19 lentelė. 2 rekomendacija. Rengiant 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos vertinimo planus, numatyti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymą kai kurioms ar visoms toliau išvardytoms intervencijoms.
Intervencijos tipas
Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.1
prioriteto priemonių, orientuotų į darbuotojų
arba ieškančių darbo asmenų integraciją į darbo
rinką.
Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.2
prioriteto priemonių, orientuotų į mokymosi visą
gyvenimą galimybių stiprinimą tam tikrose
tikslinėse grupėse (pvz., į mokinių ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimą).

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Nėra arba papildomų sąlygų nenustatyta.

Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

Rengiant vertinimo planus ir vertinimų
technines
specifikacijas
reikėtų
papildomai atsižvelgti, ar tuo metu jau
bus centralizuotai renkami duomenys
apie asmens išsilavinimą, kvalifikaciją ir /
ar profesiją.

Intervencijos, kurių logika bus panaši į ŽIPVP 1.3
prioriteto priemonių, ypač skirtų tyrėjų ir aukštos
kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse.
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Įgyvendinimo
terminas
2013–2020 m.

Intervencijos, kurių logika bus panaši į EAVP 2.1
ir 2.2 prioriteto priemonių.
Intervencijos, kurių logika bus panaši į SSVP 3.1
prioriteto priemonių, skirtų pastatų renovacijai.

Nėra arba papildomų sąlygų nenustatyta.
Rengiant vertinimo planus ir vertinimų
technines specifikacijas reikėtų įvertinti
galimai dideles vertinimui reikalingų
duomenų surinkimo laiko ir finansines
sąnaudas ir palyginti jas su kontrafaktinio
poveikio vertinimo teikiama pridėtine
verte. Nustatyta, kad yra geros sąlygos
taikyti KPV SSVP 3.1 prioriteto
priemonėms VP3-1.1-AM-01-V „JESSICA
kontroliuo-jantysis fondas“ ir VP3-1.1VRM-03-R
„Daugiabučių
namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“. Tačiau
duomenys apie priemonių lėšomis
renovuotus pastatus yra renkami tekstiniu
formatu, todėl reikėtų peržiūrėti ir
susisteminti duomenis apie kiekviename
pastate atliktus renovacijos darbus ir pan.
Kontrolinės grupės subjektų duomenų
(duomenų apie daugiabučiuose atliktus
renovacijos darbus ir jų sąmatas)
surinkimas būtų dar sudėtingesnis, nes
dėl duomenų reikėtų kreiptis į atskiras
namų bendrijas ar daugiabučių namų
administratorius.
Kita vertus, minėtųjų intervencijų KPV
pridėtinė vertė būtų itin aukšta. Aktyviai
diskutuojant dėl būsto renovavimo
programos naudos visuomenei, KPV
pateiktų pagrįstų įrodymų apie šių
intervencijų finansinę grąžą gyventojams.

Nustatyta, kad kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai netaikytini horizontalioms intervencijoms
(pvz., lygių galimybių ir pan.), nes tokios intervencijos poveikis paprastai juntamas visoje tikslinėje
populiacijoje, t. y. negalima sudaryti tiesiogiai palyginamų intervencijų nepaveiktos (kontrolinės) grupės
ir intervencijų paveiktos (tikslinės) grupių. Kontrafaktiniai metodai taip pat yra netinkami norint vertinti
visos veiksmų programos poveikį. Tačiau, kaip rodo ES valstybių patirtis, kontrafaktinio poveikio
vertinimas gali būti naudojamas kaip tam tikros platesnės vertinimo iniciatyvos dalis. Pavyzdžiui,
Lenkijoje atliktas 2004–2006 metų programavimo laikotarpio ex-post kontrafaktinio poveikio vertinimas,
apskaičiuojant intervencijų poveikį politikos srityse, susijusiose su užimtumo ir integracijos į darbo rinką
skatinimu37. Praktika rodo, kad atlikus teminį intervencijų vertinimą, pateikiama pagrįstų įrodymų apie
37

„PAG Uniconsult and the Ministry for Regional Development, “Evaluation of Values Achieved for Outcome Indicators of the
Regional Component of the Human Capital Operational Programme”, Poland, May 2012
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skirtingų intervencijų poveikį tai pačiai tikslinei grupei ir siekiamam tikslui, taip pat sąnaudų efektyvumą.
Tai ypač reikšminga teminio vertinimo pridėtinė vertė, suteikianti politikos formuotojams tvirtų įrodymų
skirstant paramos teikimo prioritetus ir planuojant būsimas intervencijas. Todėl, nepaisant galimų
teminio vertinimo įgyvendinimo rizikų (žr. 28 lentelę), Lietuvoje taip pat rekomenduojama pasitelkti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus atliekant teminį šio ar ateinančio ES paramos laikotarpio
priemonių vertinimą.
20 lentelė. 3 rekomendacija. Atliekant 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos intervencijų ex-post vertinimą
arba 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos poveikio vertinimą numatyti bent vieną teminį vertinimą, kuris
apimtų kelias veiksmų programos priemones.
Intervencijos tipas
Siūlomi
vertinimai
galėtų
apimti:
 Teminį ESF reakcijos į
ekonominę krizę efektyvumo
vertinimą, vertinant ŽIPVP
intervencijų, skirtų tiesiogiai
kovoti su ekonominės krizės
padariniais ir nedarbu,
poveikį.
 Bendrą ŽIPVP 1.1 prioriteto
priemonių, kurioms tikslinga
taikyti kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodus,
poveikio vertinimą.
 Bendrą EAVP 2.1 ir 2.2
prioritetų priemonių,
kurioms tikslinga taikyti
kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodus, poveikio
vertinimą.

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Pavyzdžiui, atliekant teminį ESF reakcijos į ekonominę krizę
vertinimą būtų analizuojamas darbo ieškančių asmenų
integravimo į darbo rinką intervencijų poveikis mažinant
asmenų nedarbą ir užtikrinant didesnes pajamas.
Analizuojamas poveikio analizės rodiklis galėtų būti asmens
įsidarbinimas ar neįsidarbinimas, darbo užmokesčio dydis,
metinės pajamos ir pan. Atsižvelgiant į intervencijų tikslinių
grupių įvairovę, teminį vertinimą sudarytų keli smulkesni
vertinimai (pvz., jei tikslinė grupė – aukštos kvalifikacijos
asmenys, kurie persikvalifikavo, tai kontrolinę grupę
sudarytų atitinkamos kvalifikacijos Lietuvos darbo biržoje
užsiregistravę asmenys; jei tikslinė grupė – žemos
kvalifikacijos asmenys, dalyvavę viešųjų darbų programoje,
tai kontrolinę grupę sudarytų atitinkamos kvalifikacijos ir /
ar ilgai iki mokymų pradžios nedirbę asmenys ir pan.). Iškart
kelių intervencijų teminis vertinimas parodytų, kuriai grupei
poveikis buvo didžiausias, taip pat būtų galima palyginti
alternatyvių intervencijų, orientuotų į tą pačią tikslinę
grupę, sąnaudų efektyvumą. Pavyzdžiui, kiek ES
struktūrinės paramos lėšų buvo išleista papildomai sukurti
vienai darbo vietai rengiant bedarbių kvalifikacijos kėlimo
kursus? Analogiškai, kiek lėšų buvo išleista darbo rinkos
dalyvių aktyvinimo
priemonėms (viešųjų darbų
intervencijoms)?

Finansų
ministerija ar
tarpinės
institucijos

Taigi teminis vertinimas gali pateikti pagrįstų įrodymų apie
kelių skirtingų intervencijų poveikį tai pačiai tikslinei grupei
ir siekiamam tikslui, taip pat sąnaudų efektyvumą ir suteikia
naudingos informacijos nustatant paramos teikimo
prioritetus ir planuojant būsimas intervencijas. Tačiau
svarbu atsižvelgti į galimas teminio vertinimo rizikas ir
prielaidas. Pavyzdžiui, plataus masto kontrafaktinio
poveikio vertinimas metodiškai būtų daug sudėtingesnis nei
vienos konkrečios srities ir / ar siauros intervencijos
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Įgyvendinim
o terminas
2013–2016
m.

vertinimas. Visų pirma būtų vertinamas iškart kelių
intervencijų poveikis, todėl reiktų išsamiai išanalizuoti
priemonių intervencijų logiką ir aiškiai nustatyti bendrus
rodiklius, kurie būtų naudojami lyginant skirtingų
intervencijų poveikį. Be to, būtų metodiškai sudėtinga
atrinkti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes,
ypač jei šių grupių nariai yra dalyvavę keliose skirtingose
priemonėse. Vertinant iškart kelių priemonių poveikį, taip
pat kiltų papildoma rizika nesurinkti vienodo lygio duomenų
apie visas analizuojamas intervencijas ir pan.
Teminis arba prioriteto lygmens kontrafaktinio poveikio
vertinimas apimtų iškart kelias intervencijas ir naudotų,
tikėtina, tūkstančių ar dešimčių tūkstančių naudos gavėjų
duomenis, dėl to duomenis teikiančioms institucijoms kiltų
papildoma administracinė našta surinkti ir nuasmeninti
vertinimui reikalingus duomenis.
Atitinkamai, vertinimo užsakovas (vadovaujančioji ar
tarpinė institucija) turėtų būti pasirengęs tarpininkauti
vertintojui ir duomenų teikėjui surenkant vertinimui
reikalingus duomenis.
Teminis arba prioriteto lygmens kontrafaktinio poveikio
vertinimas pareikalautų ypač didelių laiko ir finansinių
išteklių, todėl tokie vertinimai turėtų būti susieti su plačios
imties intervencijos (pvz., visos veiksmų programos)
vertinimu, kuris užtikrintų tinkamus finansinius išteklius
kokybiškam kontrafaktinio poveikio vertinimui atlikti.

KLAUSIMAS 9.3.8. Kokie papildomi sprendimai ir sąlygos yra reikalingi, norint pasirengti taikyti
kontrafaktinius vertinimo metodus 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos intervencijų poveikiui
vertinti?
Analizuojant papildomus sprendimus ir sąlygas, kurios yra reikalingos, norint pasirengti taikyti
kontrafaktinius vertinimo metodus ateities intervencijų vertinimuose, buvo atsižvelgta į šiuos
pagrindinius kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikius:
 Kontrafaktiniam poveikio vertinimui tinkamų rodiklių nustatymą
 Intervencijos tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės egzistavimą
 Pakankamų ir tinkamų duomenų Lietuvoje prieinamumą
 Taip pat buvo atsižvelgta į poreikį stiprinti vertinimo užsakovų ir vertinimo bendruomenės
gebėjimus planuoti intervencijas ir atlikti jų kontrafaktinio poveikio vertinimą
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Kontrafaktinio poveikio vertinimo rodikliai
Išanalizavus Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų priemonių rodiklių tinkamumą, nustatyta, kad
daugiausia kontrafaktinio poveikio vertinimui tinkamų (t. y. į paramos gavusių asmenų elgsenos pokytį
orientuotų) rodiklių turi ŽIPVP 1.1 ir EAVP 2.1 ir 2.2 prioritetai. Tuo tarpu ŽIPVP 1.3 prioriteto ir ypač
ŽIPVP 1.2 prioriteto priemonėse pastebėtas bendras rezultato rodiklių, orientuotų į elgsenos pokytį,
trūkumas, nors šiose intervencijose galima identifikuoti elgsenos pokytį rodančius kintamuosius, kurie
galėtų būti naudojami ir atliekant kontrafaktinę analizę. Todėl, planuojant 2014–2020 metų
intervencijas, tiek minėtas ŽIPVP, tiek kitas intervencijas, kurioms tikslinga taikyti KPV, rekomenduojama
naudoti daugiau į elgsenos pokytį orientuotų rezultato ir su jais susijusių grynojo poveikio rodiklių.
Minėtų rodiklių nustatymas leistų iš anksto (dar planuojant intervencijas) geriau apgalvoti ES
struktūrinės paramos priemonių intervencijų logiką ir jos tikėtiną poveikį galutiniams naudos gavėjams.
Svarbu pabrėžti, kad stebėsenos sistema poveikio neturėtų skaičiuoti automatiškai, t. y. vykdyti
nuolatinę ir reguliarią rodiklių stebėseną (kuri realiuoju laiku atsispindėtų, pvz. esparama.lt portale)
taikant KPV metodą būtų itin sudėtinga ir brangu, nes reikėtų sistemiškai ir nuolat rinkti duomenis apie
kontrolinę grupę. Be to, reikėtų iš anksto žinoti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodą, kuris tiksliai
apskaičiuotų intervencijos poveikį. Iš anksto nežinant atrankos paklaidos, kiltų rizika pritaikyti netinkamą
metodą, dėl to visuomenę ir politikos formuotojus pasiektų klaidinanti informacija apie intervencijos
poveikį. Mes siūlome į elgsenos pokytį orientuotus poveikio rodiklius vertinti 2–3 kartus intervencijos
įgyvendinimo laikotarpiu. Jų reikšmėms nustatyti būtų atliekamas einamasis (einamieji angl. ongoing/mid-term evaluation) kontrafaktinio poveikio vertinimas, pasitelkiant Lietuvos registruose ir
duomenų bazėse kaupiamus duomenis. Gauti rezultatai būtų įvedami į ES struktūrinės paramos
stebėsenos rodiklių sistemą38.
21 lentelėje siūlomi rodikliai gali būti naudojami ir kaip apskaičiuojami (remiantis projektų vykdytojų
ataskaitomis) rezultato lygmens rodikliai einamajai intervencijų stebėsenai vykdyti (pagal naujausias
Europos Komisijos gaires, skirtas 2014–2020 m. laikotarpiui, rezultato lygmens rodikliai rodo tiek
intervencijos, tiek kitų galimų veiksnių įtaką tikslinės grupės pasiekimams)39. Priėmus tokį sprendimą
reikėtų atsižvelgti į galimą administracinės naštos projektų vykdytojams išaugimą. Tuo tarpu vertinant
intervencijos grynąjį poveikį (t. y. lyginant tikslinės ir kontrolinės grupės pasiekimus) visus skaičiavimus
atliktų nepriklausomas vertintojas, naudodamas KPV metodus (arba kitą tinkamiausią metodą). Tai būtų
galima padaryti vertinant 2014–2020 metų programinio laikotarpio užsibrėžtų tarpinių tikslų (angl.
milestones) pasiekimą, pavyzdžiui, 2016, 2018, 2020 ir dar vėlesniais metais. Pritaikius šį požiūrį,
einamasis vertinimas pasitelkiant KPV metodus taptų išoriniu ES struktūrinės paramos stebėsenos
sistemos duomenų ir informacijos šaltiniu.

38

Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į „apskaičiuojamus“, kurie remiasi projektų vykdytojų ataskaitose pateikiamais
duomenimis ir į „įvedamus“, kurie gali remtis išoriniais informacijos šaltiniais – pvz., vertinimu.
39
European Commission, „Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and
Cohesion Fund – Concepts and Recommendations“, Draft Guidance Document, November 2011.
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21 lentelė. 4 rekomendacija. Planuojant ir įgyvendinant 2014–2020 m. intervencijas, numatyti daugiau į elgsenos
pokytį orientuotų ir intervencijos poveikiui matuoti skirtų rodiklių, kurie būtų įvertinami 2–3 kartus programos
įgyvendinimo laikotarpiu.
Rodiklių pavyzdžiui

Papildomos sąlygos (problemos)

Intervencijos, skirtos asmenų integracijai į
darbo rinką ir padėties darbo rinkoje
gerinimui:
 Papildomai sukurtų darbo vietų skaičius.
 Vidutinis asmens DU pokytis (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
 Vidutinis asmens dirbtų dienų skaičiaus
pokytis (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
 Vidutinis asmens pakeistų darboviečių
skaičiaus pokytis (lyginant su kontroline
grupe).

Apskaičiavus rodiklių reikšmes, būtų galima
atlikti papildomą sąnaudų ir efektyvumo
analizę, kuri leistų palyginti intervencijos poveikį
su intervencijai išleistomis lėšomis (pvz., kiek ES
struktūrinės paramos lėšų buvo išleista vienai
papildomai sukurtai darbo vietai ir pan.).

Intervencijos, skirtos mokinių ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos,
mažinimui:
 Mokinių, sugrįžusių į švietimo sistemą,
skaičiaus pokytis (lyginant su kontroline
grupe).
 Asmenų, įgijusių atitinkamą išsilavinimą
ir / ar kvalifikaciją, skaičiaus pokytis
(lyginant su kontroline grupe).
 Mokymosi balų vidurkio padidėjimas
tikslinėje grupėje (lyginant su kontroline
grupe).

Įtraukiant daugiau į elgsenos pokytį orientuotų
rodiklių į priemonių stebėsenos rodiklių sąrašą,
reikėtų įvertinti, ar šie rodikliai yra glaudžiai
susiję su priemonės intervencijų logika.

Intervencijos, skirtos formaliam ar
neformaliam suaugusiųjų švietimui:
 Asmenų, įgijusių atitinkamą išsilavinimą
ir / ar kvalifikaciją, skaičius (lyginant su
kontroline grupe).
 Asmenų, dalyvaujančių II ar III pakopos
studijose, skaičius (lyginant su kontroline
grupe).
 Asmenų, tęsiančių formalaus ar
neformalaus ugdymo veiklas, skaičius
(lyginant su kontroline grupe).

Papildomai įvesti rodikliai būtų apskaičiuojami
porą ar keletą kartų intervencijos įgyvendinimo
laikotarpiu
atlikus
KPV,
pasitelkiant
centralizuotai
renkamus
administracinius
duomenis.

Reikėtų papildomai atsižvelgti, ar duomenys
apie siūlomus rodiklius ateityje bus renkami
centralizuotai Lietuvos registruose ir duomenų
bazėse. Jei vertinimui reikalingi duomenys
nebus kaupiami centralizuotai (pvz., duomenys
apie anksti iš švietimo sistemos pasitraukusius
mokinius; duomenys apie daugiabučių pastatų
renovacijos darbus ir jų sąmatas), juos reikėtų
surinkti iš įgyvendinančių institucijų ir
intervencijos tikslinės ir kontrolinės grupių
narių. Esant tokiam duomenų poreikiui, turėtų
būti papildomai atsižvelgta į sukeltą papildomą
administracinę naštą ir galimybes surinkti visus
vertinimui reikalingus duomenis.
Išsamus siūlomų poveikio analizės rodiklių
sąrašas yra pateiktas ataskaitos 2 priede.

Paramos įmonėms intervencijos:
 Įmonių MTTP intensyvumas, MTTP dalis ,
lyginant su apyvarta, inovacijų
intensyvumo didėjimas (proc.) (lyginant
su kontroline grupe).
 Atliktų patentinės švaros ar
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Adresatas

Finansų
ministerija
tarpinės
institucijos

ar

Įgyvendini
mo
terminas
2013–2022
m.








patentabilumo patikrinimo ir / ar
užregistruotų patentų skaičiaus
didėjimas (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
Įmonių produktyvumo didėjimas (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
Įmonių eksporto apimties didėjimas
(proc.) (lyginant su kontroline grupe).
Įmonių pelningumo didėjimas (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).
Įmonių investicijoms išleidžiamų lėšų
didėjimas (proc.) (lyginant su kontroline
grupe).
Darbo vietų įmonėse pokytis (proc.)
(lyginant su kontroline grupe).

Daugiabučių pastatų energetinio
efektyvumo didinimo intervencijos:
 1 kv. m. patalpų ploto šildymo išlaidų
suma (litais) (lyginant su kontroline
grupe).
 1 kv. m. patalpų ploto rinkos kaina (litais)
(lyginant su kontroline grupe).

22 lentelė. 5 rekomendacija. Poveikio rodiklių reikšmėms nustatyti atlikti einamuosius (angl. on-going/mid-term
evaluation) vertinimus, o gautus rezultatus įvesti į ES paramos stebėsenos sistemą.
Intervencijų pavyzdžiai
Einamieji vertinimai būtų atliekami toms
intervencijoms, kurioms planavimo
laikotarpiu numatoma nustatyti grynojo
poveikio rodiklių reikšmes.

Papildomos sąlygos (problemos)

Adresatas

Rengiant vertinimų technines specifikacijas,
turėtų būti papildomai atsižvelgta, ar praėjo
pakankamai
laiko
pasireikšti
tikėtinam
intervencijos poveikiui. Pavyzdžiui, jei paramos
verslui priemonės projektai įgyvendinami 2015–
2017 metais, nėra tikslinga taikyti KPV metodus
vertinant einamuosius intervencijos rezultatus
2016 metais, nes projektai dar nebus iki galo
įgyvendinti. Tuo tarpu bedarbių integracijos į
darbo rinką intervencijų vertinimas 2016 metais
gali būti tikslingas, jei mokymai vyko 2015
metais. Tokio vertinimo pridėtinė vertė būtų
ypač didelė, jei, pavyzdžiui, būtų planuojami
panašūs mokymai ir 2017–2018 metais.

Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

Rodikliai turėtų būti tinkami KPV taikymui ir
glaudžiai susiję su priemonės intervencijų
logika.
Galimų poveikio rodiklių pavyzdžiai yra pateikti
4 rekomendacijoje, o išsamus sąrašas ataskaitos 2 priede.
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Įgyvendinimo
terminas
2013–2022 m.

Galimybė sudaryti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes
Analizuojant Lietuvos 2007–2013 metų veiksmų programų intervencijas, nustatyti atvejai, kai
neįmanoma sudaryti tiesiogiai palyginamas priemonės tikslinę ir kontrolinę grupes ir todėl neįmanoma
taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus. Toks atvejis buvo nustatytas, pavyzdžiui, SSVP 3.2
sveikatos infrastruktūros gerinimo priemonėse, kur paramą gavo visi subjektai, kuriems buvo tikslinga
teikti tos rūšies paramą. Sudaryti tiesiogiai palyginamą kontrolinę grupę sudėtinga net ir tuo atveju, kai
paramą gauna ne visi ją galintys gauti asmenys. Rizika nesudaryti tiesiogiai palyginamos kontrolinės
grupės ypač padidėja, kai duomenys apie asmenų savybes, lemiančias dalyvių pasirinkimą dalyvauti
intervencijoje, yra neprieinami arba nerenkami.
Vertinimo ataskaitoje ir metodinėse gairėse (žr. 4.2.2 dalį) nurodoma, kad eksperimentinis požiūris
geriausiai tinka siekiant sudaryti tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes. Tinkamai taikant šį
metodą, tikslinė ir kontrolinė grupės tampa identiškos visomis savybėmis, išskyrus tai, kad vienos grupės
nariai patyrė intervencijos poveikį, o kitos – ne. Todėl, planuojant ir vertinant 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos intervencijas, siūloma taikyti eksperimentinį intervencijos planavimo ir vertinimo
metodą, ypač darbo, švietimo, paramos verslui ir SVV bei sveikatos srities intervencijoms.
23 lentelė. 6 rekomendacija. 2014–2020 struktūrinės paramos planavimo laikotarpiu numatyti kelias nedidelės
apimties intervencijas darbo, švietimo, paramos verslui ir SVV bei sveikatos srities srityse, kurios būtų
suplanuotos, įgyvendintos ir įvertintos taikant eksperimentinį metodą
Eksperimentinės intervencijos pavyzdys

Pavyzdys: eksperimentinio metodo taikymas sveikatos srityje.
Asmens sveikatos priežiūrai ir prevencijai išleidžiama daug lėšų, tarp jų – ir krūties
vėžio prevencijai. Eksperimentinės intervencijos tikslas būtų išsiaiškinti, ar viena iš
taikomų krūties vėžio prevencijos priemonių – informacinių leidinių apie poreikį
reguliariai tikrintis dėl krūties vėžio rengimas ir siuntimas paštu gyventojams – yra
efektyvi.
Siekiant patikrinti minėtosios priemonės efektyvumą, atsitiktinai pasirenkami 2000
pašto adresatų, iš kurių 1000 adresatų išsiunčiami informaciniai leidiniai, o kiti
1000 adresatų tampa kontrolinės grupės nariais.
Vėliau, pasitelkiant Gyventojų registro ir Valstybinės ligonių kasos duomenis,
stebima, kiek tikslinės ir kontrolinės grupės narių nuėjo pasitikrinti dėl krūties
vėžio. Taip pat galimas ilgesnis tikslinės ir kontrolinės grupių asmenų stebėjimas –
ar asmenys pakartotinai (reguliariai) ėjo tikrintis dėl krūties vėžio ir kitais metais ir
pan.
Jei siūloma eksperimentinė intervencija yra tinkamai įgyvendinama, ji galėtų
pateikti tikslių įrodymų apie tirtos krūties vėžio prevencijos priemonės efektyvumą.
Esant pakankamai įrodymų apie intervencijos naudą, ją būtų galima įgyvendinti
nacionaliniu mastu.
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Papildomos
sąlygos
(problemos)
Reikia iš anksto
rengtis
eksperimento
įgyvendinimui
planuojant ir
įgyvendinant
2014–2020
metų ES
struktūrinės
paramos
intervencijas
(ypač darbo,
švietimo ir
sveikatos
srityse).

Adresatas
Finansų
minister
ija
ar
tarpinės
instituci
jos

Įgyvendini
mo
terminas
2013–2016
m.

Pavyzdys: eksperimentinio metodo taikymas paramos įmonėms srityje.
Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programose skirtos itin didelės išlaidos šalies ūkio
konkurencingumui didinti, ekonomikai stiprinti ir verslo konkurencingumui skatinti.
Surinkti įrodymai apie panašių intervencijų poveikį kitose šalyse rodo, kad kai
kurios panašaus pobūdžio intervencijos (pvz., dotacijos verslui) yra mažiau
efektyvios nei kitos intervencijos (pvz., palūkanų kompensavimas, paskolų
garantavimas ir pan.). Be to, intervencijų poveikis neretai yra didžiausias
smulkiosioms įmonėms, o didelėms įmonėms suteikta parama neturi didelio
poveikio. Norint pateikti pagrįstų įrodymų apie šių intervencijų poveikį Lietuvoje,
būtų galima pritaikyti eksperimentinį intervencijos metodą paramos įmonėms
intervencijose.
1 pavyzdys. Gavus įmonių paraiškas, įvertinamas jų tinkamumas gauti paramą.
Sėkmingi projektai atsitiktine tvarka atrenkami į dvi grupes, iš kurių viena grupė
projektų pradedami įgyvendinti 1 metais vėliau negu kita. Šiuo atveju KPV tiksline
grupe tampa projektai, pradėti įgyvendinti N metais, o kontroline grupe –
projektai, pradėti įgyvendinti N+1 metais. Kai tikslinės grupės projektai bus baigti
(pvz., N+x metais), kontrolinės grupės projektai bus dar vykdomi. Stebint tikslinės
ir kontrolinės grupių įmonių veiklą kitais metais (pvz., sukurtų darbo vietų skaičių),
galima tiksliai įvertinti, kiek papildomų darbo vietų buvo sukurta dėl intervencijos
poveikio.
2 pavyzdys. Gavus įmonių paraiškas, įvertinamas jų tinkamumams gauti paramą.
Visi tinkami projektai pradedami įgyvendinti tais pačiais metais. Tačiau, pavyzdžiui,
su puse atsitiktine tvarka atrinktų sėkmingų projektų yra sudaromos sutartys, kad,
viršijus projekto planus (pvz., 25 proc.), būtų 5 proc. padidintas projekto
kofinansavimas. Kita pusė projektų įgyvendinami kaip ir anksčiau (t. y. jiems
nesuteikiama galimybė gauti padidintą kofinansavimą). Šiuo atveju KPV tikslinę
grupę sudarytų projektai, kuriems numatyta „premija“ už gerus rezultatus, o
tikslinę grupę sudarytų likusieji projektai. Palyginus tikslinės ir kontrolinės grupių
elgsenas, būtų galima tiksliai apskaičiuoti, ar „premijos“ skatina įmones geriau
įgyvendinti projektus.
Siūlomą eksperimentą galima plėtoti toliau, siekiant išsiaiškinti, koks „premijos“
dydis yra efektyviausias. Nustačius vieną (5 proc.) kofinasavimo padidinimo
galimybę, kyla rizika paskirti neteisingą „premijos“ dydį, kuris būtų smarkiai per
didelis ar mažas. Tokiu atveju KPV tikslinę grupę būtų galima skaidyti į keletą
smulkesnių grupių (pvz., 1/3 tikslinės grupės projektų būtų numatytas 5 proc.
kofinansavimo padidinimas, 1/3 – 10 proc., o likusiems 1/3 – 15 proc.). Lyginant
skirtingų grupių elgseną su kontrolinių grupių elgsena, būtų galima nustatyti
kofinansavimo koeficientą, kuris pasiektų geriausią sąnaudų ir naudos rezultatą.
Esant pakankamai įrodymų apie premijavimo naudą, tokią intervenciją būtų galima
įgyvendinti nacionaliniu mastu.

Gebėjimai planuoti intervencijas ir atlikti jų kontrafaktinio poveikio vertinimą
Vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad Lietuvoje jau yra įgyvendinami bandomieji (angl. pilot) projektai,
kurių logika yra artima eksperimentinei intervencijai. Pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2012 m. vasarą įdiegė darbuotojų motyvavimo sistemą keliose teritorinėse darbo biržose, pagal kurią
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darbuotojams buvo skiriamos premijos atsižvelgiant į darbo rezultatus. Tačiau, nors šis projektas atitiko
daugelį eksperimentinei intervencijai būdingų bruožų, projekto tikslinei grupei sudaryti nebuvo taikoma
atsitiktinė Lietuvos darbo biržos darbuotojų atranka. Todėl, nors ekonominės krizės akivaizdoje
jaučiamas didėjantis poreikis gauti pagrįstų įrodymų apie intervencijų efektyvumą, Lietuvoje
eksperimentiniai metodai kol kas nėra tinkamai vykdomi dėl bendro informacijos ir žinių trūkumo apie jų
taikymą ir sukuriamą pridėtinę vertę.
Analogiška problema egzistuoja ir taikant pusiau eksperimentinius metodus. Siekdama sustiprinti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodikos bazę, Europos Komisija 2012 m. išleido šių metodų taikymo
metodinės gaires40, o teorinė ir praktinė kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo medžiaga
yra sistemingai kaupiama interaktyviame socialinės ir ekonominės raidos vertinimo žinyne EVALSED 41 ir
EK Regioninės politikos direktorato Poveikio vertinimo centre42. Be to, EK nuolat organizuoja reguliarius
mokymų kursus valstybių narių institucijų tarnautojams, kurie vertinami kaip pagrindinė priemonė,
užtikrinanti kontrafaktinio poveikio vertinimo paklausą ir tęstinumą ES valstybėse narėse. Todėl,
remiantis gerąja užsienio patirtimi, Lietuvoje taip pat tikslinga vykdyti reguliarius kontrafaktinio
vertinimo metodų taikymo mokymus Lietuvos valstybės institucijų tarnautojams (įskaitant keitimąsi
patirtimi apie jau atliktus vertinimus), kurie yra atsakingi už ES struktūrinės paramos intervencijų
planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. Šiuo metu Lietuvoje organizuojami pirmieji tokie mokymai ir susiję
renginiai. Siekiant išlaikyti ir stiprinti kontrafaktinių metodų paklausą ir institucinius gebėjimus,
rekomenduojama ir ateityje reguliariai organizuoti su šiais metodais susijusius renginius.
24 lentelė. 7 rekomendacija. Inicijuoti ir tęsti reguliarius valstybės institucijų darbuotojų mokymus, susijusius su
kontrafaktinių poveikio vertinimo metodų taikymu ir sukuriama pridėtine verte
Svarbiausios mokymų temos
Mokymų pavadinimas: „Kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodų taikymas
vertinant ES struktūrinės paramos
poveikį“.
Pagrindinės
mokymų
temos:
kontrafaktinio poveikio
vertinimo
metodų
(įskaitant
eksperimentinį
intervencijos metodą) tikslas, paskirtis,
taikymas ir teikiama pridėtinė vertė, jau
įvykdytų
vertinimų
išvados
ir
įgyvendinimo patirtis.

Papildomos sąlygos
(problemos)
Planuojant pirmuosius KPV mokymus, susijusius su
šio vertinimo techninės specifikacijos reikalavimais,
reikėtų numatyti kasmet suorganizuoti bent vieną
KPV mokymų renginį, kuriame būtų aptartos KPV
taikymo tendencijos Lietuvoje ir užsienyje, naujai
atlikti vertinimai, metodų taikymo teorija ir
praktika ir pan. Esant poreikiui ir galimybėms, į
mokymus būtų kviečiami užsienio valstybių
įgyvendinančių ir tarpinių institucijų atstovai,
inicijavę KPV vertinimus, ir /ar juos atlikę
vertintojai.

Adresatas
Finansų
ministerija
ar tarpinės
institucijos

Įgyvendinimo
terminas
2013–2022 m.

Mokymus būtų tikslinga rengti tik tose valdymo
40

Morris, Stephen, Herta Tödtling-Schönhofer, Michael Wiseman, „The Design and Commissioning of Counterfactual Impact
Evaluations A Practical Guidance for ESF Managing authorities. Draft“, contracted by the European Commission, DG
Employment, June, 2012.
41
Žinyną galima rasti interneto puslapyje:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/index_en.htm
42

DG Regio‘s Impact evaluation centre:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#2
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srityse, kuriose kontrafaktinio poveikio vertinimas
(įskaitant eksperimentinį intervencijos metodą) yra
labiausiai taikytinas (darbo, švietimo, paramos
verslui, taip pat SVV iri sveikatos srities
intervencijose).

Pakankamų ir tinkamų duomenų prieinamumas Lietuvoje
Nustatyta, kad Lietuvoje kaupiami beveik visi kontrafaktinio poveikio vertinimui reikalingi duomenys, o
skirtingų duomenų bazių duomenis galima jungti naudojant fizinio ar juridinio asmens kodus. Duomenys
apie asmens kvalifikaciją ir profesiją Lietuvoje kol kas nėra centralizuotai kaupiami, tai pagrindinė
priežastis, kodėl tam tikroms intervencijoms (pvz., ŽIPVP 1.2 ir 1.3 prioritetų priemonėms) kontrafaktinio
poveikio vertinimas yra netaikytinas. Atliekant vertinimą išsiaiškinta, kad duomenys apie asmens
kvalifikaciją – vieną pagrindinių duomenų pakankamumo problemų – ateityje bus renkami centralizuotai
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinamą „Kvalifikacijų žemėlapio“ iniciatyvą. Nuolat kaupiami
duomenys apie asmens profesiją išliks aktuali problema ir ateityje, tačiau duomenų rinkimo ir kaupimo
kaina turi būti adekvati jų teikiamai naudai.
Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymą Lietuvoje ir kitose valstybėse apsunkina tai, kad šiam
vertinimui būtini individualūs asmens arba įmonių duomenys, kurių naudojimą griežtai reglamentuoja
teisės aktai. Vertinimo metu buvo svarstomi trys duomenų perdavimo vertintojui būdai (žr. ataskaitos 3
priedą), įskaitant visų reikalingų asmens duomenų tiesioginį siuntimą vertintojui (žr. C modelį);
centralizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai vertinimui reikalingus asmens duomenis gauna, tvarko ir
nuasmenina viena valstybės institucija (vertinimo užsakovas), o nuasmeninti duomenys siunčiami
vertintojui (žr. B modelį); decentralizuotą duomenų tvarkymą ir nuasmeninimą, kai vertintojas ir
vertinimo užsakovas gauna nuasmenintus duomenis atskirai iš kiekvieno duomenų teikėjo (žr. A modelį).
Nustatyta, kad jeigu vertinimą atlieka nepriklausomas nuo valstybės institucijų vertintojas, nei
vertintojui, nei vertinimą užsakiusiai valstybė institucijai, būtini asmens ar konfidencialūs įmonių
duomenys negali būti teikiami. Siekiant išspręsti šią problemą reikėtų pakeisti galiojančius teisės aktus,
įskaitant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus. Dėl šios priežasties vertinimo ataskaitoje
siūloma sudaryti nepriklausomiems vertintojams sąlygas gauti ir naudoti tik nuasmenintus fizinių ir
juridinių asmenų duomenis, kuriems netaikomi tokie griežti apribojimai. Pagal siūlomą nuasmenintų
duomenų perdavimo vertintojui schemą (žr. A modelį vertinimo ataskaitos 3 priede) kiekvienas
duomenų tvarkytojas pagal iš vertinimo užsakovo gautą prašymą surenka reikalingus duomenis, juos
nuasmenina pagal nurodytą duomenų nuasmeninimo algoritmą (užtikrinant, kad iš gautų duomenų
nebūtų įmanoma nustatyti konkretaus juridinio ar fizinio asmens) ir perduoda vertintojui. Taip pat
reikėtų užtikrinti duomenų valdytojų ir tvarkytojų bendradarbiavimą tais atvejais, kai duomenų apie tas
pačias įmones ar asmenis reikia iš kelių registrų ar informacinių sistemų.
Nors galiojantys teisės aktai iš esmės leidžia naudoti nuasmenintus duomenis vertinant ES struktūrinę
paramą, trūksta aiškaus teisinio pagrindo ir nustatytos tvarkos, kurie apibrėžtų, kaip duomenų
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tvarkytojai bendradarbiauja tarpusavyje ir teikia vertinimui aktualius duomenis kitoms institucijoms ir /
arba nepriklausomiems vertintojams. Praktika rodo, kad vertinimą ypač apsunkina ilgai trunkančios
diskusijos ir derybos dėl reikalingų duomenų perdavimo vertintojams. Todėl vertinimo ataskaitoje
siūloma Lietuvos teisės aktuose įtvirtinti ES reglamentų nuostatas, įpareigojančias valstybes nares
sudaryti visas būtinas sąlygas, reikalingas kokybiškam kontrafaktinio poveikio vertinimui atlikti.
25 lentelė. 8 rekomendacija. Siekiant pagerinti vertinimui reikalingų duomenų prieinamumą, priimti reikalingus
teisės aktų pakeitimus ir apibrėžti duomenų teikimo tvarką.
Reikalingi teisės aktų pakeitimai ir papildymai

Papildomos sąlygos
(problemos)

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo institucijoms, įgyvendinant
Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse tiesiogiai
įvardyti šias ES reglamentų nuostatas:
Šiuo metu Komisijos pasiūlyme dėl reglamento (EB) Nr.
1083/2011 suformuluota tokia nuostata: valstybės
narės suteikia išteklius, kurių reikia vertinimams atlikti,
ir užtikrina, kad būtų nustatytos vertinimams reikalingų
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus ir, kai tinka,
konkrečius programų rodiklius, parengimo ir surinkimo
procedūros.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) nurodyti
nepriklausomų ekspertų teisę atlikti ES struktūrinės paramos
vertinimą, kaip numatyta Reglamento (EB) 1083/2006 47 str. 3 d.
antroje pastraipoje.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) numatyti
registrų
ir informacinių sistemų tvarkytojų pareigą
bendradarbiauti tarpusavyje renkant ir teikiant duomenis
vertinimo tikslais.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse (2014–2020 m.) apibrėžti
registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų pareigą teikti
vertinimui reikalingus nuasmenintus duomenis ir aprašyti tokių
duomenų surinkimo ir pateikimo nepriklausomiems vertintojams
tvarką.
Apsvarstyti galimybę vadovaujančiajai ar tarpinėms institucijoms
(vertinimų užsakovams) pasirašyti sutartis su duomenų valdytojais
dėl duomenų teikimo vertinimo tikslais. Tokiose sutartyse
nurodyti teisinį pagrindą teikti ir gauti duomenis, duomenų
naudojimo tikslus, duomenų pateikimo formą ir periodiškumą,
atlyginimą už duomenų teikimą ir kitas nuostatas. Siekiant
išvengti sutartinių nuostatų fragmentacijos ir nenuoseklumo, šį
procesą turėtų koordinuoti vadovaujančioji institucija.
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Valstybiniuose
registruose ir kitose
valstybinės duomenų
bazėse esančių
duomenų teikimas
vertinimo tikslais
Lietuvoje yra dar labai
nauja ir neįprasta
procedūra. Ypač daug
teisinių ir
administracinių
sunkumų kyla, kai reikia
sujungti skirtingose
duomenų bazėse
esančius duomenis. Nors
šio vertinimo ataskaitoje
ir 3 priede yra pasiūlytas
aiškus ir realus požiūris,
tačiau reikia atlikti bent
kelis vertinimus, kad
susiformuotų tinkami
precedentai, nusistovėtų
darbo tvarka ir kiltų
mažiau sunkumų dėl
vertinimui reikalingų
duomenų gavimo ir
naudojimo.

Adresatas
Finansų
ministerija,
administracinių
duomenų
valdytojai

Įgyvendinimo
terminas
2012–2014 m.

1 PRIEDAS. DETALI ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PRIEMONIŲ
TINKAMUMO ANALIZĖ KONTRAFAKTINIAM POVEIKIO
VERTINIMUI TAIKYTI
Žemiau esanti lentelė pateikia detalų Lietuvos 2007-2013 metų programų priemonių sąrašą, sudarytą
išanalizavus ir tarpusavyje palyginus visas suplanuotas intervencijas pagal jų tinkamumą kontrafaktinio
poveikio vertinimo metodų taikymui. Šios analizės pagrindu buvo išskirtos 23 priemonės, kurioms iš
principo tikslinga taikyti kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus (t.y. priemonės, kurioms nustatytas
„aukštas“ kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų tinkamumas). Remiantis pasiūlyme išdėstyta
metodika, šios priemonės sudarys tolimesnės analizės pagrindą vykdant 2 bei 3 priemonių atrankos
etapus.
Analogiškai buvo sudarytas sąrašas priemonių, kurioms šie metodai iš principo yra netinkami taikyti (t.y.
lentelėje nustatytas „žemas“ tinkamumas) arba yra ženklios kliūtys tokių metodų taikymui (t.y., net jei
intervencijoje galima nustatyti elgsenos pokytį, dėl mišraus poveikio ir/ar gana žemo naudos gavėjų
skaičiaus nukentėtų KPV pridėtinė vertė ir rezultatų tikslumas – tokioms intervencijoms nustatytas
„vidutinis“ tinkamumas). „Vidutinį“ įvertinimą turinčio priemonės bus papildomai peržiūrėtos. Nustačius
kurios nors „vidutinį“ įvertinimą turinčios intervencijos tinkamumą KPV, minėtosios priemonės bus
perkeltos į „aukštą“ įvertinimą turinčių priemonių grupę.
26 lentelė. Detalus priemonių sąrašas pagal jų tinkamumą kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymui
Atrankos rodikliai
Veiksmų
programa

Prioritetas

Homoge
niška?

Pakankam
as
paramos
gavėjų
skaičius?

Bendras
CIE
taikomu
mo
įvertinim
as

++

+

++

Aukštas

+/-

+

+

+

Vidutinis

-

+

--

+

Žemas

"VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas"

+

++

+

+

Aukštas

"VP1-1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos
sugrįžimo skatinimas"

++

-

--

++

Žemas

"VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje"

-

+

-

++

Žemas

"VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo
įgūdžių ugdymas"

+

+/-

+

++

Aukštas

"VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas"

++

++

+

++

Aukštas

"VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas"

+

+

+

++

Aukštas

Priemonė

"VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas įmonėse"

ŽIPVP

1.1
prioritetas
.
Kokybiška
s
užimtuma
s ir
socialinė
aprėptis

"VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo
skatinimas"
"VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė
atsakomybė"
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Elgsenos
pokyčiai
?

Atkartoj
ama
interven
cija?

++

"VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo,
kvalifikacijos kėlimas"
"VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST
LT+"

-

+

-

++

Žemas

+

++

+

-

Žemas

"VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų
integracija į darbo rinką"

++

++

+

++

Aukštas

"VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas"

++

+

-

+

Aukštas

"VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos programų kūrimas bei
įgyvendinimas, specialistų mokymas"

x

x

x

x

x

"VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas
ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje"

-

+

-

++

Žemas

"VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką"

++

++

+

++

Aukštas

"VP1-2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokybės
užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas"

--

+

+

+

Žemas

--

+

+

+

Žemas

--

+

+

+

Žemas

"VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos
efektyvumo didinimas"

--

+

+

+

Žemas

"VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas reglamentuojančių
aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į
naujus kokybinius reikalavimus"

--

+

+

-

Žemas

-

+

+

++

Žemas

-

+

+

+

Žemas

--

+

+

++

Žemas

+/-

+

+

++

Vidutinis

"VP1-2.2-ŠMM-06-V Besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo
švietimo sistemoje"

+/-

+

-

++

Vidutinis

"VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas,
tarptautiškumo didinimas"

+/-

+

-

++

Vidutinis

"VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra"

--

+

-

+

Žemas

"VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra
nacionalinėse kompleksinėse programose"

--

+

-

++

Žemas

"VP1-2.2-ŠMM-10-V Neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra"

--

+

-

++

Žemas

"VP1-2.1-ŠMM-02-V Lyderyste paremtas ir
lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo
tobulinimas"
"VP1-2.1-ŠMM-03-V Švietimo personalo
(administravimo personalo, švietimo
vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų
plėtra"

1.2
prioritetas
.
Mokymasi
s visą
gyvenimą

"VP1-2.2-ŠMM-02-V Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų
mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas"
"VP1-2.2-ŠMM-03-V Mokymo personalo,
dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais
užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais,
gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių
turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas"
"VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų
teikimas"
"VP1-2.2-ŠMM-05-K Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir
diegimas"
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"VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo
sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra"

-

+

-

++

Žemas

"VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus ugdymas
švietimo sistemoje"

+

+

+

+

Aukštas

+

+

+

+

Aukštas

+

+

+

+

Aukštas

"VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos
prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.)"

+

+

+

++

Aukštas

"VP1-2.3-ŠMM-06-K Gabių vaikų ugdymo
poreikių tenkinimas švietimo sistemoje"

-

+

-

+

Žemas

"VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams"

x

x

x

x

x

+/-

+

-

+

Vidutinis

"VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo
duomenų bazės, e.dokumentai)"

-

-

+

++

Žemas

"VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos
specialistų rengimas"

+

+

-

+

Vidutinis

"VP1-3.1-ŠMM-04-K Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas"

x

x

x

x

x

"VP1-3.1-ŠMM-05-K MTTP tematinių tinklų,
asociacijų veiklos stiprinimas"

--

-

-

+

Žemas

"VP1-3.1-ŠMM-06-V MTTP kokybė ir ekspertų
rengimas"

-

+

-

+/-

Žemas

"VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų
tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)"

+

+

-

+/-

Vidutinis

"VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal
nacionalinių kompleksinių programų tematikas"

+

+

-

-

Žemas

"VP1-3.1-ŠMM-08-V Mokslo ir studijų būklės
tyrimai"

x

x

x

x

x

"VP1-3.1-ŠMM-09-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų
ugdymas ir mobilumo skatinimas nacionalinėse
kompleksinėse programose"

x

x

x

x

x

"VP1-3.1-ŠMM-10-V Aukšto tarptautinio lygio
mokslinių tyrimų skatinimas"

+

+

-

-

Žemas

"VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos
kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse"

+

+

-

+/-

Vidutinis

"VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir
technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir
jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas"

+/-

+

-

+/-

Žemas

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

--

+

+

--

Žemas

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

-

+

+

++

Žemas

"VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio
ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo
vietovėse"
"VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi
psichologinės, specialiosios ar socialinės
pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems
teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą"

"VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų
kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas"

1.3
prioritetas
. Tyrėjų
gebėjimų
stiprinima
s

1.4
prioritetas
.
Administr
acinių
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gebėjimų
stiprinima
s ir viešojo
administra
vimo
efektyvum
o
didinimas

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

-

+

+

++

Žemas

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

-

+

+

++

Žemas

"VP1-4.1-VRM-06-V Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė"

-

-

+

--

Žemas

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

--

-

-

--

Žemas

"VP1-4.1-VRM-08-V Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė"

--

-

-

--

Žemas

+

-

+

--

Žemas

-

-

-

--

Žemas

"VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas"

+

-

-

-

Žemas

"VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas"

--

-

++

-

Žemas

"VP1-4.2-VRM-05-V Geresnis Europos Sąjungos
politikų įgyvendinimas"

-

+

--

-

Žemas

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

--

-

-

-

Žemas

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

-

-

-

+

Žemas

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

--

+

-

-

Žemas

-

--

--

+/-

Žemas

-

--

-

-

Žemas

"VP2-1.1-ŠMM-04-V Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas"

+/-

-

-

+

Žemas

"VP2-1.1-ŠMM-05-V Infrastruktūros, skirtos žinių
apie mokslinius tyrimus, technologijas ir
inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas"

--

-

-

--

Žemas

"VP2-1.1-ŠMM-06-V Nacionalinių mokslo
programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų vykdymas"

-

-

+

-

Žemas

"VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT"

++

+

-

+

Aukštas

"VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT"

++

+

-

+

Aukštas

"VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT +"

++

+

-

+/-

Vidutinis

"VP2-1.3-ŪM-04-V PRO LT"

x

x

x

x

x

"VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT"

++

++

++

+

Aukštas

"VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT"

+

+

-

-

Žemas

"VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+"

-

+

-

-

Žemas

"VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1"

-

+

--

+

Žemas

"VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2"

-

+

+

-

Žemas

"VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3"

-

+

-

-

Žemas

"VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo
tobulinimas"
"VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai"

"VP2-1.1-ŠMM-02-V Aukšto lygio mokslinių
tyrimų centrų ir kompetencijos centrų
plėtojimas"
"VP2-1.1-ŠMM-03-V Nacionalinio atviros prieigos
mokslinės komunikacijos ir informacijos centro
kūrimas"

EAVP

2.1
prioritetas
. Ūkio
konkurenc
ingumui ir
ekonomik
os
augimui
skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologi
nė plėtra
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2.2
prioritetas
. Verslo
produktyv
umo
didinimas
ir verslo
aplinkos
gerinimas

2.3
prioritetas
.
Informaci
nė
visuomen
ė visiems

2.4
prioritetas
. Esminė
ekonomin
ė
infrastrukt
ūra

"VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT"

++

+

+

+

Aukštas

"VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT"

++

+

+

+

Aukštas

"VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT"

++

+

+

-

Žemas

"VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės"

++

+

+

+

Aukštas

"VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+"

++

++

+

-

Žemas

"VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2"

++

++

+

-

Žemas

"VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1"

++

++

+

-

Žemas

"VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2"

-

+

+

-

Žemas

"VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3"

+

+

+/-

++

Aukštas

"VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai"

++

++

+

++

Aukštas

"VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų
kompensavimas"

++

++

+

++

Aukštas

"VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas"

++

++

+

++

Aukštas

"VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT"

+

+

+

-

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-01-V Elektroninės valdžios
paslaugos"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-02-V Elektroninė demokratija"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-03-V Intelektualios valdymo
sistemos"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-04-V Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-05-R Elektroninė demokratija:
regionai"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-07-V Elektroninio mokymosi
paslaugos"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-08-V Elektroninės valdžios
paslaugos savivaldybėse"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-09-V Skaitmeninės televizijos
plėtros skatinimas"

-

-

+

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-10-V Elektroninės sveikatos
paslaugos"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-11-V Elektroninės sveikatos
paslaugos savivaldybėse"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-12-K Lietuvių kalba informacinėje
visuomenėje"

-

-

+

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-13-V Mokslo duomenų archyvas"

-

-

+

++

Žemas

"VP2-3.1-IVPK-14-K Pažangios elektroninės
paslaugos"

-

-

+

++

Žemas

"VP2-3.2-IVPK-01-V Plačiajuosčiai elektroninių
ryšių tinklai"

+

-

+

++

Vidutinis

"VP2-3.2-IVPK-02-K Informacinių technologijų
sauga"

-

-

+

++

Žemas

"VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos
modernizavimas ir plėtra"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir plėtra"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos
modernizavimas ir plėtra"

-

-

-

++

Žemas
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2.5
prioritetas
.
Transeuro
pinių
transporto
tinklų
plėtra

"VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų
rekonstravimas ir perkėlimas"

-

-

-

++

Žemas

"VP2-4.3-SM-01-V Kelių tinklo tobulinimas
gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą
poveikį aplinkai"

+

-

--

++

Žemas

"VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir
geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai
gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų
tobulinimas"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės
automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo
didinimas, techninių parametrų gerinimas"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės
geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra,
reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems
logistikos centrams steigti"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių
aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste"

+

-

-

++

Žemas

"VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų
keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir
aviacijos saugumo priemonių diegimas"

+

-

-

++

Žemas

++

-

-

++

Žemas

++

++

+/-

++

Aukštas

"VP3-1.1-AM-02-V Daugiabučių namų
modernizavimo skatinimas"

-

+/-

-

++

Žemas

"VP3-1.1-VRM-01-R Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtra"

+

+

--

+/-

Žemas

+

+

--

-

Žemas

+/-

+

-

+

Vidutinis

"VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo
kokybės gerinimas"

-

+

+

++

Žemas

"VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas"

+

+

--

+/-

Žemas

"VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio)
turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktūros kūrimas ir plėtra"

+

+

--

+

Žemas

"VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų
kultūros paveldo objektų kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms"

+

+

--

-

Žemas

"VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo
projektai"

+

+

-

-

Žemas

"VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo informacinių
paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo

+

+

-

-

Žemas

"VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios
inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų
aplinkkelių tiesimas"
"VP3-1.1-AM-01-V JESSICA kontroliuojantysis
fondas"

SSVP

3.1
prioritetas
. Vietinė ir
urbanistin
ė plėtra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojim
as bei
pritaikyma
s turizmo
plėtrai

"VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų
plėtra"
"VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą"
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rinkodaros skatinimas"

3.2
prioritetas
. Viešųjų
paslaugų
kokybė ir
prieinamu
mas:
sveikatos,
švietimo ir
socialinė
infrastrukt
ūra

"VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose"

+

+

-

-

Žemas

"VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų,
įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės
gerinimas"

++

+

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-01-V Vandens apsaugos ir valdymo
priemonių nustatymas"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-02-V Biologinės įvairovės ir
kraštovaizdžio apsauga"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-03-V Užterštų teritorijų poveikio
vertinimas"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės
gerinimas"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas"

-

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo,
kontrolės ir prevencijos stiprinimas"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-08-V Visuomenės informavimo
apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-1.4-AM-09-K Visuomenės informavimo ir
švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo
nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas"

++

++

--

++

Vidutinis

"VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą
traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų
būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas"

++

++

--

++

Vidutinis

"VP3-2.1-SAM-03-V Greitosios medicinos
pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas"

++

++

--

++

Vidutinis

"VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių
susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas"

++

+

--

+

Vidutinis

"VP3-2.1-SAM-05-V Diferencijuotų kompleksinės
psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų
įkūrimas"

+

+

--

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-06-V Psichiatrijos stacionaro
modernizavimas"

+

+

--

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-07-V Psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo
infrastruktūros modernizavimas"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų
(centrų) įkūrimas"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų
įkūrimas"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių, palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei
stacionarinių paslaugų optimizavimas"

++

+

--

++

Vidutinis

"VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse
plėtra"

-

-

--

-

Žemas
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"VP3-2.1-SAM-12-K Investicijos į privačių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų
ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų
infrastruktūrą"
"VP3-2.2-ŠMM-01-V Technologijų, gamtos
mokslų ir menų mokymo infrastruktūros
bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir
atnaujinimas"

-

-

--

-

Žemas

-

-

--

+

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-02-V Universitetų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių
infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas
studijoms"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių
centrų kaimo vietovėse steigimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-05-V Suaugusiųjų švietimo
institucijų modernizavimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-06-R Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-07-V Profesinio orientavimo
sistemos infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-08-V Viešųjų bibliotekų, kurios
yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo
infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-09-V Specialiųjų mokyklų
pertvarka, metodinių centrų steigimas"

-

-

--

-

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-10-V Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose
dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių
pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-12-V Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo
infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra"

-

-

--

+

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-15-K Kolegijų infrastruktūra,
skirta studijoms"

-

-

--

+

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-16-V Aukštųjų mokyklų
infrastruktūra, skirta studijoms"

-

-

--

+

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros
plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-19-V Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.2-ŠMM-21-K Nevalstybinių bendrojo
lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo
mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas,
infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos
teritorinių darbo biržų infrastruktūros
modernizavimas"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-2.4-SADM-02-V Paslaugas, tarp jų
profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių
įstaigų plėtra"

-

-

--

++

Žemas
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3.3
prioritetas
. Aplinka ir
darnus
vystymasis

"VP3-2.4-SADM-03-V Stacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas"

-

-

--

+

Žemas

"VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško
viešojo transporto plėtra"

-

-

--

++

Žemas

"VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos
efektyvumo didinimas"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas energijos gamybai"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų
renovavimas nacionaliniu lygiu"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu"

+

-

-

-

Žemas

"VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų
renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos
2004–2006 m. Bendrojo programavimo
dokumento 1.2 s „Energijos tiekimo stabilumo,
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo
užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo
kriterijus"

+

-

-

-

Žemas

Pastaba: ++ didelis indėlis; + nedidelis indėlis; - nedidelė kliūtis; -- didelė kliūtis; x – intervencija yra nevykdoma/neišsiųsti
kvietimai pareiškėjams
Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis 6-ąjai ES Sanglaudos politikos vertinimo konferencijai43 parengtos ataskaitos
rekomendacijomis

43

“Counterfactual Impact Evaluation: what it can (and cannot) do for cohesion policy”, Martini, A., 2009.
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2 PRIEDAS. PASIRINKTŲ PRIEMONIŲ DETALIOS ANALIZĖS
REZULTATAI
Šiame priede pristatomi pasirinktų detaliau nagrinėti priemonių analizės rezultatai. Pagrindinis šios
analizės tikslas – išskirti priemones, kurioms iš principo tikslinga taikyti kontrafaktinius poveikio
vertinimo metodus (žr. susijusią informaciją 1 vertinimo ataskaitos priede), į dvi plačias grupes:
- Priemones, kurioms egzistuoja visos būtinos sąlygos kontrafaktiniam poveikio vertinimui
atlikti. Šios priemonės (ar jų grupės) pateiktos kaip intervencijų pavyzdžiai, kurioms galima
atlikti kontrafaktinį poveikio vertinimą jau 2007-2013 m. programavimo periode.
- Priemones, kuriose egzistuoja kritiniai/nekritiniai trūkumai, dėl kurių neįmanoma atlikti
kontrafaktinio poveikio vertinimo. Priklausomai nuo šių trūkumų tipo (t.y. netinkamai
nustatyti rodikliai ir dėl to surinkti netinkami stebėsenos duomenys; nėra informacijos,
leidžiančios atskirti tikslinės bei kontrolinės grupių subjektus; nepakankami, netinkami ir/ar
neprieinami duomenys; netinkamos duomenų bazės; kitos priežastys) ir masto, sudarytas
išvadų ir reikalingų sąlygų sąrašas.
Atlikus pirminę ES struktūrinės paramos priemonių analizę, pasirinktos 36 priemonės, kurioms buvo
atlikta detalesnė KPV taikomumo analizė. Žemiau esanti lentelė rodo tipinį detaliau pasirinktos nagrinėti
priemonės analizės šabloną. Siekiant įvertinti, ar priemonei egzistuoja visos būtinos sąlygos praktiškai
taikyti KPV, buvo analizuojami priemonių galimi operaciniai vertinimo klausimai, galimos tikslinės ir
kontrolinės grupės, taikytini kontrafaktiniai vertinimo metodai, rodiklių tinkamumas, matavimų skaičiaus
pakankamumas bei kitų sąlygų įtaka. Įvertinus visų šių sąlygų privalumus ir trūkumus, kiekvienai
priemonei nustatytas bendras KPV taikomumo vertinimas bei pateikti siūlymai, kuriuos įgyvendinus, KPV
taikymas priemonėje taptų tikslingas.
27 lentelė. Pasirinktų detaliau nagrinėti priemonių analizės šablonas
Priemonė: (įrašyti pavadinimą)
Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)
Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

Naudos gavėjai: (įrašyti tikslinę grupę)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Rodiklių tinkamumas
Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?
Kitų sąlygų įtaka
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
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Bendras kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo vertinimas

Egzistuoja visos
būtinos sąlygos
kontrafaktiniam
poveikio vertinimui
atlikti

Egzistuoja tam tikri (nekritiniai)
trūkumai, kuriuos išsprendus, būtų
galima atlikti kontrafaktinį poveikio
vertinimą (išvardinti trūkumus ir
sprendimo būdus)

Egzistuoja kritiniai trūkumai, dėl kurių šiuo metu
neįmanoma atlikti kontrafaktinio poveikio
vertinimo (išvardinti sprendimus, kuriuos
įgyvendinus, būtų galima atlikti analogiškų 20142020 m. intervencijų kontrafaktinį vertinimą)

Svarbu pažymėti, kad analizės rezultatai remiasi informacija apie priemonių specifiką, tikslines grupes,
vykdomas veiklas ir pan., kuri yra viešai prieinama Esparama.lt44 puslapyje. Be to, kadangi priemonių
vertinimas įgyvendintas nepradedant įgyvendinti konkrečios priemonės tyrimo, priede pateikta
informacija yra tiriamojo pobūdžio ir turėtų būti laikomi kaip atspirties taškas planuojant ateities tyrimus
bei vystant technines užduotis vertinimams. Todėl, galutinai apsisprendžiant dėl šio metodo taikymo
priemonėse, būtų reikalinga papildoma priemonės rengiant vertinimo techninę specifikaciją, tuo tarpu
potencialūs vertintojai galėtų pateikti detalius siūlymus įvadinių vertinimo ataskaitų rengimo eigoje.

6.1 Intervencijos, orientuotos į įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje,
tobulinimą ir asmenų integraciją į darbo rinką
Detaliau nagrinėtų priemonių imtį sudaro ŽIPVP 1.1 prioriteto priemonės, kurioms nustatytas aukštas
KPV taikomumo įvertinimas. Iš viso ŽIPVP 1.1 prioritete detaliau nagrinėtos 9 priemonės, įskaitant:
 "VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse"
 "VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas"
 "VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas"
 "VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas"
 "VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas"
 "VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką"
 "VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas"
 "VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse"
Galimi
operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės
grupės bei
galimos
44

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys

 Koks mokymų/kitų priemonės veiklų tiesioginis poveikis
dalyvavusių asmenų gebėjimams geriau prisitaikyti prie
darbo rinkos reikmių ir pokyčių, įskaitant jų galimybes
išsilaikyti darbo vietoje ir/ar užimti aukštesnes pozicijas,
darbo užmokesčio dydį, kt. aspektus ?

 Koks mokymų programų tiesioginis poveikis mokymuose
dalyvavusių įmonių gebėjimams išsaugoti darbo vietas, jų
apyvartai, produktyvumui, pelningumui, kitiems įmonių
veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonėse
dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę įmonių darbuotojai
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose dalyvavę, bet kvalifikacijų arba

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose dalyvavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos

www.esparama.lt
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kontrolinės
grupės
apibūdinimas
ir nustatymas

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio
vertinimo
metodas

neformaliojo mokymo kurso baigimo pažymėjimų
negavę, asmenys
ii) Mokymuose nedalyvavę paramą gavusių įmonių
darbuotojai
iii) Paraiškas paramai gauti pateikusių, bet jos negavusių,
įmonių darbuotojai
iv) Paraiškų nepateikusių įmonių darbuotojų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

ii)

negavusios įmonės
Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas
taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas
paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios
įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
(jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų
analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Sėkmingai baigusiųjų mokymus skaičius (90 proc. dalyvių);
įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje praėjus
Priemonės rezultato rodikliai:
6 mėnesiams po mokymo (75 proc. dalyvių).
 Įmonės (paremtos), kurios organizuoja savo
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Darbo vietoje išsilaikiusių mokymuose dalyvavusių asmenų
skaičius (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė) (Atitinka intervencijų logiką)
 Išdirbtų dienų skaičius (Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar
pakankamai
didelis
matavimų
skaičius?

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių
institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų
registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
Numatoma, kad priemonės mokymus sėkmingai baigs 65700
asmenys. Numatomas mokymus baigusių asmenų skaičius yra
pakankamas kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei
sudaryti.
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darbuotojams tęstinio mokymo kursus (60 proc.); iš
kurių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (80 proc.)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės darbuotojų skaičius/iš darbo atleistų asmenų
skaičius (iš jų – mokymuose dalyvavusių asmenų
skaičius) (VMI/ Sodra) (Neatitinka intervencijų logikos)
 Įmonės apyvarta/produktyvumas (VMI) (Neatitinka
intervencijų logikos)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI) (Neatitinka
intervencijų logikos)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Mokymuose dalyvavusių įmonės vadovų ir darbuotojų
skaičius (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos/VMI)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
Priemonėje pasirašytos sutartys su 158 įmonėmis (iš 577
pateiktų paraiškų). Tiek priemonėje dalyvavusių įmonių
skaičius, tiek paramos prašiusių, bet jos negavusių, įmonių
skaičius iš principo turėtų būti pakankamas kontrafaktinio
poveikio vertinimo kontrolinei ir tikslinei grupėms sudaryti.

 Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga
sąsaja tarp priemonės mokymuose dalyvavusių fizinių ir
juridinių asmenų (t.y. kokie asmenys iš kurių įmonių
dalyvavo mokymuose), taip pat duomenys apie galimą
asmenų dalyvavimą kitose ES struktūrinės paramos ar iš
nacionalinio biudžeto finansuotose panašiose priemonėse.
 Įgyvendinančioji institucija kaupia duomenis apie
mokymuose dalyvavusius asmenis, tačiau jie yra laikomi
popierinėje laikmenoje. Atsižvelgiant į tai, kad vertintojui
nebūtų prieinami asmeniniai mokymų dalyvių duomenys,
tai reikštų, kad įgyvendinančiosios institucijos atstovams
tektų patiems pervesti dalyvių duomenis į elektroninį
formatą, kas pareikalautų ženklių laiko sąnaudų.

Kitų sąlygų
įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio
vertinimo
taikomumo
vertinimas

Tarpinės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos
atstovų nuomone, priemonėje yra netikslinga taikyti
kontrafaktinį poveikio vertinimą dalyvavusioms įmonėms,
didžioji dalis nustatytų poveikio analizės kintamųjų (t.y.
įmonės veiklos rodikliai) nėra savaiminiai intervencijos
tikslai, tokios analizės pridėtinė vertė būtų ribota.

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
KPV taikymas priemonė iš principo yra galimas, tačiau
vertinimui reikalingų duomenų surinkimas pareikalautų
didelių laiko sąnaudų. Įgyvendinančioji institucija kaupia Kontrafaktinį poveikio vertinimą yra netikslinga taikyti
duomenis apie mokymuose dalyvavusius asmenis, tačiau jie priemonėje dalyvavusioms įmonėms, nes nustatyti
yra laikomi popierinėje laikmenoje. Ateityje, ši KPV analizės poveikio įmonėms kintamieji nėra savaiminiai
problema išnyks, nes ESFA nuo 2012 m. pradėjo kaupti intervencijos tikslai ir dėl to yra nesuderinami su
mokymų dalyvių sąrašus elektroniniame formate.
priemonės intervencijų logika

Priemonė: "VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys

 Koks mokymų/kitų priemonės veiklų poveikis
dalyvavusių asmenų gebėjimams geriau prisitaikyti
prie darbo rinkos reikmių ir pokyčių, įskaitant jų
galimybes išsilaikyti toje pačioje darbo vietoje,
įsidarbinti, gauti didesnį darbo užmokestį?

 Koks mokymų programų poveikis skatinant lyčių lygybę
projektuose dalyvavusiose įmonėse (t.y. gerinant lyčių
balansą užimamose vadovaujančiose pozicijose, mažinant
atlyginimų skirtumus ir pan.)?

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonėse
dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę įmonių
darbuotojai
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose nedalyvavę paramą gavusių įmonių
darbuotojai
ii) Paraiškas paramai gauti pateikusių, bet jos
negavusių, įmonių darbuotojai
iii) Paraiškų nepateikusių įmonių darbuotojų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose dalyvavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos
negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas
taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas
paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios
įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
(jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų
analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Asmenų, išsilaikiusių savo darbo vietoje praėjus 6
 Nėra
mėnesiams nuo projekto įgyvendinimo, dalis (70 proc.)
 Asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir
per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo, dalis (30
proc.)
KPV duomenų poreikiai:
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
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Poveikio analizės kintamieji:
 Išdirbtų dienų skaičius toje pačioje ir/ar kitoje
darbovietėje (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Išdirbtų dienų skaičius naujoje darbovietėje (jei asmuo
nedirbo prieš mokymus) (Sodra) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose
priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų
duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų
registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Buvimas motinystės/tėvystės atostogose/vaiko
priežiūros atostogose (Sodra)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
Numatyta, kad priemonės veiklose dalyvaus 5000
asmenų, iš kurių 1000 dalyvaus mokymuose. Numatomi
skaičiai turėtų būti pakankami kontrafaktiniam poveikio
vertinimo tikslinei grupei sudaryti.
 Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga
sąsaja tarp priemonės mokymuose dalyvavusių fizinių
ir juridinių asmenų (t.y. kokie asmenys iš kurių įmonių
dalyvavo mokymuose), taip pat duomenys apie galimą
asmenų dalyvavimą kitose ES struktūrinės paramos ar
iš nacionalinio biudžeto finansuotose panašiose
priemonėse.
 Įgyvendinančioji institucija kaupia duomenis apie
mokymuose dalyvavusius asmenis, tačiau jie yra
laikomi popierinėje laikmenoje. Atsižvelgiant į tai, kad
vertintojui nebūtų prieinami asmeniniai mokymų
dalyvių duomenys, tai reikštų, kad įgyvendinančiosios
institucijos atstovams tektų patiems pervesti dalyvių
duomenis į elektroninį formatą, kas pareikalautų
ženklių laiko sąnaudų.

 Moterų, užimančių vadovaujančias pozicijas įmonėje,
dalis nuo bendro vadovų skaičiaus (duomenys apie
asmens profesiją nėra centralizuotai renkami)
(Neatitinka intervencijų logikos)
 Įmonėje dirbančių moterų ir vyrų vidutinio darbo
užmokesčio skirtumas (LR Gyventojų registras + Sodra)
(Neatitinka intervencijų logikos)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI) (darbuotojų + vadovų
skaičius)
 Mokymuose dalyvavusių įmonės vadovų ir darbuotojų
skaičius (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Metinė darbuotojų dalis, išeinanti motinystės/tėvystės
ir/ar vaiko priežiūros atostogų (Sodra)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI) (taip pat,
vidutiniai moterų ir vyrų atlyginimai)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)

Priemonėje dalyvavusių įmonių skaičius (t.y. pasirašytos 22
sutartys) yra nepakankamas kontrafaktinio poveikio
vertinimo tikslinei grupei sudaryti.

Tarpinės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos
atstovų nuomone, priemonėje yra netikslinga taikyti
kontrafaktinį poveikio vertinimą dalyvavusioms įmonėms,
didžioji dalis nustatytų poveikio analizės kintamųjų (t.y.
įmonės veiklos rodikliai) nėra savaiminiai intervencijos
tikslai, tokios analizės pridėtinė vertė būtų ribota.

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Egzistuoja visos būtinos sąlygos kontrafaktiniam
Priemonėje dalyvavusių įmonių skaičius yra
poveikio vertinimui atlikti priemonės mokymuose
nepakankamas kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei
dalyvavusiems asmenims, tačiau gali kilti iššūkių dėl
grupei sudaryti. Be to, nustatyti analizės poveikio
kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinės grupės
įmonėms kintamieji nėra savaiminiai intervencijos tikslai
sudarymo. Dėl santykinai mažo dalyvavusių įmonių
ir dėl to yra nesuderinami su priemonės intervencijų
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skaičiaus, galimi itin ženklūs atskirų įmonių poveikiai
bendriems rezultatams. Be to, reikalingos informacijos
surinkimas sukeltų ženklią administracinę naštą
įgyvendinančiajai institucijai.

logika.

Priemonė: "VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas"
Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)
Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks naujai įgytų (t.y. kompiuterinio raštingumo) tiesioginis poveikis dalyvavusių asmenų gebėjimams geriau
prisitaikyti prie darbo rinkos reikmių ir pokyčių, įskaitant jų galimybes įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų,
persikvalifikuoti, gauti didesnį darbo užmokestį?
 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonėse dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose dalyvavę, bet mokymo kurso baigimo pažymėjimų negavę, asmenys
ii) Mokymuose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas (iš visos populiacijos) taikant panašiausių atvejų analizę
 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rodikliai:
 Mokyme dalyvavę asmenys (25000), iš kurių sėkmingai baigusieji mokymus - 23000
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Išdirbtų dienų skaičius (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Išdirbtų dienų skaičius naujoje darbovietėje (jei asmuo nedirbo prieš mokymus; Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių tinkamumas

Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (ypač – asmens kompiuterinis raštingumas; duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
Numatyta, kad priemonės veiklose dalyvaus 25000 asmenų, iš kurių 23000 įgis mokymo kursų baigimo pažymėjimus.
Numatomi skaičiai turėtų būti pakankami kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei suformuoti.
 Informacijos rinkimo ir analizės metu nenustatyta papildomų svarbių sąlygų, kurios sąlygotų kontrafaktinio
poveikio vertinimo taikymą priemonėje.
 Kita vertus, Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys apie asmenų įgytas kvalifikacijas (šiuo atveju –
kompiuterinį raštingumą), todėl taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesuformuoti tikslinei grupei tiesiogiai
palyginamos kontrolinės grupės (t.y. asmenų, kurie turėjo žemą kompiuterinį raštingumą iki intervencijos
pradžios).
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje šiuo metu yra ribotas dėl neprieinamų (nerenkamų)
duomenų apie asmenų kvalifikacijas (t.y. kompiuterinio raštingumo lygį), dėl to kyla rizika nesuformuoti
priemonės tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės. Ateityje, padaugėjus informacijos apie
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asmenų išsilavinimą ir kvalifikacijas (pvz. Švietimo ir mokslo ministerijai įgyvendinus „kvalifikacijų žemėlapį“,
galimybės taikyti kontrafaktinį poveikio vertinimą būtų didesnės).
Priemonė: "VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas"
Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)

 Koks yra priemonės tiesiogiai sukurtų naujų darbo vietų skaičius? Kokia yra vienos papildomai sukurtos darbo
vietos kaina (t.y. santykis tarp priemonėje išleistų ES struktūrinės paramos lėšų kiekio ir priemonės tiesiogiai
sukurtų darbo vietų skaičiaus)?

Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: finansų inžinerijos priemone pasinaudoję ir/ar mokymuose dalyvavę ir juos sėkmingai baigę
asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose dalyvavę, bet mokymo kurso baigimo pažymėjimų negavę, asmenys
ii) Finansų inžinerijos priemonės paramos siekę, bet jos negavę, asmenys

Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė – finansų priemonės paramos siekę, bet jos negavę, asmenys)
 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinė grupė – mokymuose dalyvavę, bet mokymo
kurso baigimo pažymėjimo negavę, asmenys)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Naujai sukurtų darbo vietų skaičius (1000); sėkmingai baigusių mokymus asmenų skaičius – 4500.
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įkurtų įmonių skaičius (VMI/Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo vietų skaičius įkurtoje įmonėje (VMI/Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės metinė apyvarta (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių tinkamumas

Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras kontrafaktinio
poveikio vertinimo

Papildomi analizės kintamieji:
 Suteiktos paskolos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Asmens statusas (t.y. fizinis/juridinis)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Įkurtos įmonės Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Nedarbo periodas iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
Numatyta, kad priemonės veiklose dalyvaus 5000 asmenų, iš kurių 4500 įgis mokymo kursų baigimo pažymėjimus, o
1200 pasinaudos finansų inžinerijos priemone. Numatomi skaičiai turėtų būti pakankami kokybiškam
kontrafaktiniam poveikio vertinimui atlikti.
Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga susieti priemonės mokymuose dalyvavusių fizinių ir juridinių
asmenų duomenis (t.y. kokie asmenys kurias įmones įkūrė), taip pat duomenys apie galimą asmenų dalyvavimą
kitose ES struktūrinės paramos ar iš nacionalinio biudžeto finansuotose panašiose priemonėse.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvūs ir labiau į darbo rinką integruotis linkę asmenys, todėl pagrindinis vertinimo iššūkis būtų tinkamai
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taikomumo vertinimas

suvaldyti galimą atrankos paklaidą (angl. selection bias). Tam tikslui į analizę reiktų įtraukti asmenų aktyvumą
nurodančius kintamuosius (pvz. nedarbo periodas iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo;
darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo; ir
pan.).

Priemonė: "VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas"
Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)

 Koks yra priemonės poveikis didinant asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo
rinką Lietuvoje bei skatinant juos užsiimti alternatyvia žemės ūkiui veikla?

Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės veiklose dalyvavę ir jas sėkmingai baigę asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose dalyvavę, bet mokymo kurso baigimo pažymėjimų negavę/kvalifikacijos neįgiję, asmenys
ii) Mokymuose nedalyvavusių asmenų, užsiimančių ūkine veikla, sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų
analizę

Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

 Instrumentinių kintamųjų analizė
 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Sėkmingai baigusieji mokymus asmenys (18000), iš kurių pakeitusių savo veiklos pobūdį dalis – 40 proc.
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Asmens veiklos sritis (t.y. žemės ūkio/ne žemės ūkio veikla; žemės ūkio ir kaimo verslo registras ) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių tinkamumas

Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Papildomi analizės kintamieji:
 Atstumas nuo namų iki mokymo centro (galimas instrumentas instrumentinių kintamųjų analizei; duomenis reiktų
surinkti vertintojams)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Žemės ūkio veiklos intensyvumas rajone/gyvenvietėje/t.t. (pvz. žemės ūkio naudmenų plotas nuo bendro
rajono/gyvenvietės/t.t. ploto; Lietuvos statistikos departamentas, viešai prieinama informacija)
Numatyta, kad priemonės veiklose dalyvaus 20000 asmenų, iš kurių 18000 įgis mokymo kursų baigimo pažymėjimus,
o 40 proc. pakeis savo veiklos pobūdį. Numatomi skaičiai turėtų būti pakankami kontrafaktinio poveikio vertinimo
tikslinei grupei sudaryti.
Asmenų pasirinkimui dalyvauti priemonės mokymuose, tikėtina, darys įtaką „natūralios“ kliūtys, todėl analizės metu
gali prireikti taikyti instrumentinių kintamųjų analizės metodą. Tokiu atveju, taikytinas instrumentas turėtų būti
kintamasis, kuris sąlygoja galinčių dalyvauti priemonėje asmenų pasirinkimą dalyvauti mokymuose, tačiau tuo pačiu
metu yra nesusijęs su poveikio analizės kintamaisiais (t.y. asmens veiklos sritimi, dirbtų dienų skaičium, DU dydžiu ir
pan.)
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Bendras kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo vertinimas

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
asmenys, kuriems yra mažesnės kliūtys dalyvauti mokymuose (pvz. gyvenantys arčiau mokymo centrų), todėl
pagrindinis vertinimo iššūkis būtų tinkamai sukontroliuoti galimą atrankos paklaidą (angl. selection bias). Tam
tikslui į analizę reiktų įtraukti kintamąjį, kuris sąlygotų galinčių dalyvauti priemonėje asmenų pasirinkimą
dalyvauti mokymuose, tačiau tuo pačiu metu nebūtų nesusijęs su poveikio analizės kintamaisiais (t.y. asmens
veiklos sritimi, dirbtų dienų skaičium, DU dydžiu ir pan.)
Priemonė: "VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys

 Koks mokymų/kitų priemonės veiklų tiesioginis poveikis
dalyvavusių asmenų gebėjimams geriau prisitaikyti prie
darbo rinkos reikmių ir pokyčių, įskaitant jų galimybes
įsidarbinti ir išsilaikyti toje pačioje darbo vietoje, gauti
didesnį darbo užmokestį?

 Koks paramos tiesioginis poveikis socialinėms įmonėms
skatinant jas išlaikyti esamas ir/ar kurti naujas darbo
vietas?

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonėse
dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę bedarbiai ir
ekonomiškai neaktyvūs asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose nedalyvavusių bedarbių ir ekonomiškai
neaktyvių asmenų sąrašas atrinktas taikant
panašiausių atvejų analizę
ii) Kontrolinė grupę taip pat gali sudaryti kitų priemonių
mokymuose (arba kitose panašiose priemonėse,
orientuotose į užimtumo skatinimą) dalyvavę
asmenys

 Tikslinė grupė: paramą gavusios socialinės įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos
negavusios socialinės įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas
taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas
paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios
įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
(jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų
analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Bedarbių, įsidarbinusių praėjus 6 mėnesiams nuo
 Paremti neįgaliųjų socialinių įmonių darbuotojai,
dalyvavimo programose, dalis (85 proc.); bedarbiai ir
priklausantys tikslinėms grupėms (2000); mokyti
asmenys, kuriems gresia nedarbas, įgiję profesinę
socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms
kvalifikaciją (22400);
grupėms (1400); sėkmingai baigę mokymą socialinių

Rodiklių
tinkamumas

KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra)(Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Darbo stabilumas (t.y. pakeistų darboviečių skaičius per
metus; Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių
institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė) pagal
mokymo tipą
 Dalyvavimas kitose susijusiose
priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių
institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
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įmonių darbuotojai (1200), paremtos neįgaliųjų
socialinės įmonės (38)
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės darbuotojų skaičius (Sodra/VMI) (taip pat
atleistų/naujai įdarbintų asmenų skaičius, iš jų –
mokymuose dalyvavusių asmenų) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų
logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų
registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Nedarbo periodas iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos
paramai gauti užpildymo (LDB)
 Darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų
pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Gautų darbo pasiūlymų skaičius per pastaruosius 2 metus
iki mokymų pradžios (LDB)
Numatyta, kad priemonės veiklose iš viso dalyvaus virš
110000 asmenų. Numatomi skaičiai turėtų būti pakankami
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti.

Planuojamas paremti socialinių įmonių skaičius (t.y. 38)
gali būti per mažas kontrafaktinio poveikio vertinimo
tikslinei grupei sudaryti.

 Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys aktyvūs ir
labiau į darbo rinką integruotis linkę asmenys, todėl
pagrindinis vertinimo iššūkis būtų tinkamai suvaldyti
galimą atrankos paklaidą (angl. selection bias). Tam tikslui į
analizę reiktų įtraukti asmenų aktyvumą nurodančius
kintamuosius (pvz. nedarbo periodas iki mokymų pradžios
ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo; darboviečių
skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios
ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo; ir pan.).
 Be to, LDB duomenų bazės kaupia išsamius duomenis apie
mokymų pradžios/pabaigos datas, turimas ir įgytas
kvalifikacijas, todėl turima duomenų struktūra leistų taikyti
dvigubo skirtumo regresiją, kuri, tinkamai pritaikyta, leistų
tinkamai suvaldyti atrankos paklaidą.

Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga
susieti priemonės mokymuose dalyvavusių fizinių ir
juridinių asmenų duomenis (t.y. kokie asmenys kuriose
įmonėse dirba/dirbo), taip pat duomenys apie galimą
asmenų dalyvavimą kitose ES struktūrinės paramos ar iš
nacionalinio biudžeto finansuotose panašiose priemonėse.

duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI) (darbuotojų + vadovų
skaičius)
 Mokymuose dalyvavusių įmonės darbuotojų skaičius
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo
taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvūs ir labiau į darbo rinką integruotis linkę asmenys,
Kontrafaktinis poveikio vertinimas iš principo yra
todėl atrankos paklaidai suvaldyti reiktų įtraukti asmenų
taikytinas priemonėje dalyvaujančioms socialinėms
aktyvumą ir polinkį integruotis į darbo rinką nurodančius
įmonėms, tačiau planuojamas paremti įmonių skaičius
kintamuosius, taip pat taikyti dvigubo skirtumo regresijos
greičiausiai bus nepakankamas vertinimo tikslinei grupei
metodą naudojant panelinius LDB duomenų bazių
sudaryti, kils rizika neapskaičiuoti tikslaus intervencijos
duomenis.
poveikio.
Priemonė: "VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks profesinės reabilitacijos programų tiesioginis poveikis dalyvavusių neįgaliųjų gebėjimams geriau integruotis į
darbo rinką, įskaitant jų galimybes įsidarbinti, išsilaikyti toje pačioje darbo vietoje gauti didesnį darbo užmokestį?
 Tikslinė grupė: profesinės reabilitacijos programose dalyvavę ir programas sėkmingai baigę neįgalūs asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Profesinės reabilitacijos programose nedalyvavusių neįgaliųjų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
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kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

ii)

Kontrolinė grupę taip pat gali kitų priemonių veiklose, orientuotose į neįgaliųjų užimtumo skatinimą, dalyvavę
asmenys

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Neįgalieji, dalyvavę profesinės reabilitacijos programose (800), iš kurių baigė profesinės reabilitacijos programas (650);
įsidarbinusių neįgaliųjų dalis (40 proc.).
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra)(Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo stabilumas (t.y. pakeistų darboviečių skaičius per metus; Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?
Kitų sąlygų įtaka

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas profesinės reabilitacijos programose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Nedarbo periodas iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Gautų darbo pasiūlymų skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios (LDB)
Numatyta, kad priemonės veiklose iš viso dalyvaus apie 800 asmenų. Numatomas naudos gavėjų skaičius turėtų būti
pakankamas kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti.
Informacijos rinkimo ir analizės metu nenustatyta papildomų svarbių sąlygų, kurios sąlygotų kontrafaktinio poveikio
vertinimo taikymą priemonėje.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvūs ir labiau į darbo rinką integruotis linkę asmenys, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų įtraukti
asmenų aktyvumą ir polinkį integruotis į darbo rinką nurodančius kintamuosius.

Priemonė: "VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks priemonės paslaugų, mokymų ir kt. veiklų tiesioginis poveikis dalyvavusių asmenų gebėjimams geriau integruotis
į darbo rinką, siekiant įskaitant jų galimybes įsidarbinti, gauti didesnį darbo užmokestį, išsilaikyti toje pačioje darbo
vietoje?
 Tikslinė grupė: Priemonėje dalyvavę ir programas sėkmingai baigę socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys
asmenys
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bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės veiklose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
ii) Kontrolinė grupę taip pat gali sudaryti kitose priemonėse, orientuotose į neįgaliųjų užimtumo skatinimą, dalyvavę
neįgalūs asmenys

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Asmenys, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (tarp socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų – 30 proc.; neįgaliųjų – 27 proc.; nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės
atėmimo vietų – 36 proc.; asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis – 28 proc.).
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra)(Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo stabilumas (t.y. pakeistų darboviečių skaičius per metus; Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?
Kitų sąlygų įtaka

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė) pagal
mokymo tipą
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Asmens teistumas (aktualu priemonėms, orientuotoms į nuteistuosius ir asmenis, paleistus iš laisvės atėmimo įstaigų)
(Kalėjimų departamento informacinė sistema KADIS, ne visi duomenys yra kaupiami centralizuotai)
 Priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų (aktualu priemonėms, orientuotoms į asmenis, sergančius
priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis) (duomenys nėra kaupiami centralizuotai)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Nedarbo periodas iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Darboviečių skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios ir/ar paraiškos paramai gauti užpildymo (LDB)
 Gautų darbo pasiūlymų skaičius per pastaruosius 2 metus iki mokymų pradžios (LDB)
Numatyta, kad priemonės veiklose iš viso dalyvaus 30000 asmenų (iš kurių – 500 – neįgalieji; 10000 – nuteistieji ir
asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų; 4000 – asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis;
9000 – socialinės rizikos šeimų nariai. Numatomas naudos gavėjų skaičius turėtų būti pakankamas kontrafaktinio
poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti.
Informacijos rinkimo ir analizės metu nenustatyta papildomų svarbių sąlygų, kurios sąlygotų kontrafaktinio poveikio
vertinimo taikymą priemonėje.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvūs ir labiau į darbo rinką integruotis linkę asmenys, todėl atrankos paklaidai suvaldyti reiktų įtraukti asmenų
aktyvumą ir polinkį integruotis į darbo rinką nurodančius kintamuosius.
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6.2 Mokymasis visą gyvenimą: intervencijos, orientuotos į alternatyvų
ugdymą švietimo sistemoje, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo paslaugų
prieinamumo didinimą
Šiuo atveju, nagrinėtas KPV taikymo galimybės ŽIPVP 1.2 prioritete. Atsižvelgus į KPV taikymo galimybes
prioritete, detaliau nagrinėtos 4 priemonės, įskaitant:
 "VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje"
 "VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse"
 "VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės
ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą"
 "VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.)"
Į analizuojamų priemonių grupę taip pat buvo įtraukta viena SSVP 3.2 prioriteto „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonė "VP3-2.2-ŠMM-04-R
Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas", nes ši infrastruktūrinio pobūdžio
priemonė yra glaudžiai susijusi su viena nagrinėjama ŽIPVP 1.2 priemone "VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio
priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač
kaimo vietovėse". Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės
šablonai.
Priemonė: "VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks priemonės alternatyvaus ugdymo veiklų tiesioginis poveikis mažinant ankstyvą pasitraukimą iš švietimo
sistemos?
 Tikslinė grupė: Mokyklos ir kitos švietimo ir ugdymo įstaigos, kurių specialistai dalyvavo priemonės organizuotuose
mokymuose
 Kontrolinė grupė:
i) Mokyklų ir kitų švietimo ir ugdymo įstaigų, nedalyvavusių priemonės veiklose, sąrašas atrinktas taikant
panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Švietimo pagalbos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (500) ir gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo pažymėjimus (90 proc.)
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Anksti pasitraukę iš švietimo sistemos mokiniai, proc. nuo visų įstaigos mokinių skaičiaus (Atitinka intervencijų logiką)
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Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Švietimo pagalbos darbuotojo Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose pagal mokymo tipą (Įgyvendinančių institucijų
duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Švietimo pagalbos darbuotojo dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių
institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mokymuose dalyvavusių specialistų dalis nuo bendro įstaigos specialistų skaičiaus (Lietuvos švietimo ir ugdymo
įstaigos, duomenys nėra kaupiami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Švietimo pagalbos darbuotojo įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Švietimo pagalbos darbuotojo įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Numatyta, kad priemonės veiklose iš viso dalyvaus 500 švietimo pagalbos specialistai, kas leidžia numanyti gana ženklų
priemonės veiklose įtrauktų švietimo ir mokslo įstaigų skaičių. Ar priemonės veiklose įtrauktų švietimo ir mokslo įstaigų
duomenys yra pakankami kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti, galėtų būti nustatyta, pavyzdžiui,
vertinimo techninės specifikacijos rengimo metu.
Vertinimui reikalingiems duomenims surinkti (t.y. duomenis apie švietimo pagalbos darbuotojus, jų mokyklas, klases,
pasitraukusius iš švietimo sistemos mokinius ir pan.) reiktų kreiptis į atskiras mokyklas ir kitas švietimo ir ugdymo
įstaigas, dėl to ženkliai išaugtų vertinimo kaštai bei rizika nesurinkti vertinimui reikalingų duomenų.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas yra galimas, tačiau prieš rengiant vertinimo techninę
specifikaciją reiktų papildomai išsiaiškinti, ar priemonėje dalyvavę specialistai padengia pakankamą Lietuvos mokyklų
ir kitų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičių, kad būtų galima atlikti statistinę analizę. Be to, vertinimui reikalingiems
duomenims surinkti reiktų kreiptis į atskiras mokyklas ir kitas švietimo ir ugdymo įstaigas, dėl to ženkliai išaugtų
vertinimo kaštai bei rizika nesurinkti vertinimui reikalingų duomenų.

Priemonė: "VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas
ypač kaimo vietovėse" (analizuojamas projektai: „Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) tobulinimas“ ir „Mokymosi visą gyvenimą
galimybių plėtra kaimo vietovėse“)
Galimi operaciniai
Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
vertinimo
 Koks priemonės formalaus ir neformalaus švietimo programų (ypač – nuotolinio mokymo centrų) išugdytų
klausimai (t.y.
kvalifikacijų ir įgūdžių tiesioginis poveikis socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenims? Koks
„what works“
įgytų kvalifikacijų poveikis įsidarbinant, siekiant gauti didesnį darbo užmokestį, išsilaikant toje pačioje darbo vietoje?
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę ir programas sėkmingai baigę socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę, bet programos baigimo pažymėjimo negavę, specialiųjų
poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
ii) Priemonės veiklose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
 Instrumentinių kintamųjų analizė (pvz. atstumas nuo namų iki mokymo centro - galimas instrumentas analizei atlikti)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formalaus (t.y. 300 asmenų,
iš kurių 80 proc. gavo pažymėjimus) ir neformalaus (t.y. 5000 asmenų, iš kurių 90 proc. gavo pažymėjimus) švietimo
programose.
Rodiklių
tinkamumas

KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai) (Atitinka intervencijų logiką)
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra)(Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
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 Darbo stabilumas (t.y. pakeistų darboviečių skaičius per metus; Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Papildomi analizės kintamieji:
 Asmens konsultavimas/nekonsultavimas nuotolinio mokymo kuratoriaus (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Atstumas nuo namų iki mokymo centro (galimas instrumentas instrumentinių kintamųjų analizei, duomenis turėtų
surinkti vertintojas)
 Gyvenamosios vietos urbanizacija/gyventojų tankis (Lietuvos Statistikos departamentas, viešai prieinama informacija)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose pagal mokymo tipą (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Žemės ūkio veiklos intensyvumas rajone/gyvenvietėje/t.t. (pvz. žemės ūkio naudmenų plotas nuo bendro
rajono/gyvenvietės/t.t. ploto; Lietuvos Statistikos departamentas, viešai prieinama informacija)
Numatyta, kad priemonės neformalaus ugdymo veiklose iš viso dalyvaus 5000 asmenų, tuo tarpu formalaus ugdymo
programose – 300 asmenų. Suplanuotas dalyvių skaičius neformalaus ugdymo programose turėtų būti pakankamas
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei suformuoti. Formalaus ugdymo programose, tuo tarpu, kyla duomenų
nepakankamumo rizika, jei dalyvavusieji asmenys priklauso ženkliam skaičiui skirtingų socialinės rizikos, specialiųjų
poreikių ir socialinės atskirties tipų. Ar priemonės veiklose formalaus ugdymo programų duomenys yra pakankami
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti, galėtų būti nustatyta vertinimo techninės specifikacijos
rengimo metu.
Pokalbio su įgyvendinančiosios institucijos atstovais metu nustatyta, kad universalūs daugiafunkciai centrai (UDC) teikia
kompleksines paslaugas, dėl to itin sunku išskirti vienos konkrečios veiklos (t.y. suaugusiųjų formalaus/neformalaus
švietimo) įtaką konkrečiai asmenų elgsenai. Be to, kadangi suaugusiųjų švietimo paslaugos užima nedidelę bendros UDC
veiklos dalį, centralizuotai nėra kaupiami duomenis apie konkrečius paslaugas gavusius asmenis.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Priemonės analizės metu nustatyta, kad kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonės poveikiui išmatuoti yra
netikslingas dėl UDC teikiamų paslaugų kompleksiškumo. Be to, dėl santykinai mažos suaugusiųjų
formalaus/neformalaus švietimo paslaugų dalies UDC veiklose nėra centralizuotai kaupiami duomenys apie
konkrečias paslaugas gavusius asmenis.

Priemonė: "VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą"
Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

 Koks priemonės formalaus ir neformalaus švietimo programų išugdytų kvalifikacijų ir įgūdžių poveikis socialinės
rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenims (ypač – iškritusiems iš švietimo sistemos asmenims)? Koks
yra švietimo programų ir įgytų kvalifikacijų ilgalaikis poveikis įsidarbinant, siekiant gauti didesnį darbo užmokestį,
išsilaikant toje pačioje darbo vietoje?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę ir programas sėkmingai baigę socialinės rizikos,
specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę, bet programos baigimo pažymėjimo negavę, specialiųjų
poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
ii) Priemonės veiklose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

Taikytinas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija
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kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formalaus (t.y. 300 asmenų,
iš kurių 80 proc. gavo pažymėjimus) ir neformalaus (t.y. 949 asmenys, iš kurių 90 proc. gavo pažymėjimus) švietimo
programose.
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Mokinio grįžimas/negrįžimas į švietimo sistemą (projektui „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Dirbtų dienų skaičius (Sodra)(Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo stabilumas (t.y. pakeistų darboviečių skaičius per metus; Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose pagal mokymo tipą (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras) (tėvai gyvena kartu/išsiskyrę; šeima priklauso socialinės rizikos kategorijai ir
pan.)
 Mokyklos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Klasės dydis (Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigos, duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Vaikų skaičius (LR gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
Numatyta, kad priemonės neformalaus ugdymo veiklose iš viso dalyvaus 949 asmenys, tuo tarpu formalaus ugdymo
programose – 300 asmenų. Suplanuotas dalyvių skaičius neformalaus ugdymo programose turėtų būti pakankamas
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei suformuoti. Formalaus ugdymo programose, tuo tarpu, kyla duomenų
nepakankamumo rizika, jei dalyvavusieji asmenys priklauso ženkliam skaičiui skirtingų socialinės rizikos, specialiųjų
poreikių ir socialinės atskirties tipų. Ar priemonės veiklose formalaus ugdymo programų duomenys yra pakankami
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti, galėtų būti nustatyta vertinimo įvadinės ataskaitos rengimo
metu.
Atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą gali kilti rizika, kad dalis poveikio analizės kintamųjų (pvz. dirbtų dienų skaičius,
DU dydis ir pan.) nėra savaiminiai intervencijos tikslai ir dėl to yra nesuderinami su priemonės intervencijos logika.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas iš principo yra galimas (ypač vertinant priemonės pasiektus
rezultatus mažinant ankstyvą pasitraukimą iš švietimo ir ugdymo sistemos), tačiau kyla rizika, kad dalis poveikio
analizės kintamųjų (pvz. dirbtų dienų skaičius, DU dydis ir pan.) nėra savaiminiai intervencijos tikslai ir dėl to yra
nesuderinami su priemonės intervencijos logika. Tokiu atveju, apskaičiuoti rezultatai nesuteiktų reikiamos pridėtinės
vertės intervencijų planuotojams siekiant gerinti ateities intervencijų planavimą ir įgyvendinimą.

Priemonė: "VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks priemonės formalaus ir neformalaus švietimo programų išugdytų kvalifikacijų ir įgūdžių poveikis socialinės
rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenims (ypač – specialiųjų poreikių mokiniams padedant įgyti
vidurinį išsilavinimą ir siekti aukštesnės kvalifikacijos (pvz. studijuojant universitetuose, aukštosiose mokyklose ir/ar
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klausimai)

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

profesinio rengimo įstaigose)?
 Tikslinė grupė: Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę ir programas sėkmingai baigę ir ar valstybės
pripažįstamą kvalifikaciją gavę socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
 Kontrolinė grupė:
i) Formaliuose ir/ar neformaliuose mokymuose dalyvavę, bet programos baigimo pažymėjimo ir/ar kvalifikacijos
negavę, specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
ii) Paraiškas paramai gauti pateikusių, bet paramos negavusių įstaigų specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį
patiriantys asmenys
iii) Priemonės veiklose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę


Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formalaus (t.y. 2000 asmenų)
ir neformalaus (t.y. 2000 asmenų) švietimo programose, iš kurių 80 proc. gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, o
90 proc. gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus.
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Mokinio grįžimas/negrįžimas į švietimo sistemą (projektui „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“) (Įgyvendinančių
institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įgytas Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai) (Atitinka intervencijų logiką)
 Mokymosi balų vidurkis (Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigos, duomenys nėra renkami centralizuotai) (Atitinka
intervencijų logiką)
Rodiklių
tinkamumas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose pagal mokymo tipą (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose/mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Duomenys apie asmens specialiuosius poreikius
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras) (tėvai gyvena kartu/išsiskyrę; šeima priklauso socialinės rizikos kategorijai ir
pan.)
 Mokyklos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Klasės dydis (Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigos, duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

 Numatyta, kad priemonės švietimo veiklose iš viso dalyvaus 4000 asmenų (po 2000 asmenų formalaus ir neformalaus
švietimo programose). Suplanuotas dalyvių skaičius formalaus ir neformalaus ugdymo programose, tikėtina, turėtų
būti pakankamas kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei suformuoti.

Kitų sąlygų įtaka

 Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys apie asmenų įgytas kvalifikacijas (šiuo atveju – įgytą išsilavinimą), todėl
taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesurinkti vertinimui reikalingų duomenų apie asmenų kvalifikacijas.
 Be to, dalis vertinimui reikalingų duomenų (pvz. mokymosi balų vidurkis, duomenys apie asmens specialiuosius
poreikius, mokykla/klasė, kurioje mokinys mokosi ir pan.) turėtų būti surinkti iš atskirų mokyklų ir kitų švietimo ir
ugdymo įstaigų, dėl to kiltų pilnų duomenų nesurinkimo rizika bei ženkliai išaugtų vertinimo įgyvendinimo išlaidos.

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas yra galimas vertinant priemonės tiesioginį poveikį projekte
„Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“. Kita vertus, likusių kintamųjų poveikio analizė (t.y. analizė apie asmenų
įgytas kvalifikacijas) būtų ribota dėl šiuo metu neprieinamų sistemingų duomenų apie asmenų įgytas kvalifikacijas.
Ateityje, padaugėjus informacijos apie asmenų išsilavinimą ir kvalifikacijas (pvz. Švietimo ir mokslo ministerijai
pradėjus įgyvendinti „kvalifikacijų žemėlapį“, kontrafaktinis poveikio vertinimas minėtoje srityje taptų labiau
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taikytinas.

Priemonė: "VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas"
Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)
Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks daugiafunkcių centrų poveikis paremtų teritorijų gyventojų užimtumui?
 Tikslinė grupė: kaimo teritorijų, kuriose buvo pastatyti daugiafunkcini centrai, gyventojai
 Kontrolinė grupė:
i) Kaimo teritorijų, kuriose nebuvo pastatyti daugiafunkciniai centrai, gyventojų sąrašas atrinktas taikant
panašiausių atvejų analizę
ii) Kaimo teritorijų, kurioms buvo prašoma priemonės finansavimo, bet jo negavo, gyventojų sąrašas taikant
panašiausių atvejų analizę.
 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija
 Instrumentinių kintamųjų analizė
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (22800)
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Darbo statusas (asmuo dirba/nedirba) (Sodra/LDB) (Atitinka intervencijų logiką)
 Išdirbtų dienų skaičius (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių tinkamumas

Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Asmens dalyvavimas/nedalyvavimas daugiafunkcių centrų veiklose (ypač orientuotose į suaugusiųjų švietimą)
(daugiafunkcini centrai, duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Asmenų/teritorijų Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Negalios lygis (Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras/Sodra)
 Šeimos statusas (LR Gyventojų registras)
 Darbo stažas (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Vairuotojo pažymėjimo turėjimas (VĮ Regitra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
Numatyta, kad priemonės pagrindu 22800 asmenys gaus tiesioginę naudą iš investicijų į švietimo infrastruktūrą.
Numatomi projektų naudos gavėjų skaičiai turėtų būti pakankami kokybiškam kontrafaktiniam poveikio vertinimui
atlikti. Pasirašytų sutarčių (30) ir nesėkmingų paraiškų skaičiai (24) yra gana ženklūs, o tai sudaro galimybę taikyti
netolydumų analizės metodą vertinant gyventojų elgsenos skirtumus paramą gavusiose ir paraiškas paramai gauti
pateikusiose, bet jos negavusiose, teritorijose.
Pokalbio su įgyvendinančiosios institucijos atstovais metu nustatyta, kad universalūs daugiafunkciai centrai (UDC)
teikia kompleksines paslaugas, dėl to itin sunku išskirti vienos konkrečios veiklos (t.y. suaugusiųjų
formalaus/neformalaus švietimo) įtaką konkrečiai asmenų elgsenai. Be to, kadangi suaugusiųjų švietimo paslaugos
užima nedidelę bendros UDC veiklos dalį, centralizuotai nėra kaupiami duomenis apie konkrečius paslaugas gavusius
asmenis.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonės analizės metu nustatyta, kad kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonės poveikiui
išmatuoti yra netikslingas dėl UDC teikiamų paslaugų kompleksiškumo. Be to, dėl santykinai mažos suaugusiųjų
formalaus/neformalaus švietimo paslaugų dalies UDC veiklose nėra centralizuotai kaupiami duomenys apie
konkrečias paslaugas gavusius asmenis.
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6.3 Mokslininkų, tyrėjų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimas ir
mokslinės veiklos rėmimas
Mokslininkų, tyrėjų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimas ir jų mokslinės veiklos rėmimas
priklauso ŽIPVP 1.3 prioriteto intervencijoms. Atsižvelgus į kontrafaktinio poveikio vertinimo taikomumo
galimybes ŽIPVP 1.3 prioritete, buvo detaliau pasirinktos nagrinėti 4 priemonės, įskaitant:
 "VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas"
 "VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas"
 "VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)"
 "VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
Koks mokymų/kitų priemonės veiklų tiesioginis poveikis dalyvavusių mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų galimybėms
publikuoti mokslinius straipsnius, vykdyti tarptautinę mokslinę veiklą, padidinti mokslinių straipsnių žinomumą (t.y.
citavimo indeksą – ypač užsienio moksliniuose straipsniuose)?
 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonėse dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę mokslininkai ir kiti tyrėjai
bei studentai
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose dalyvavę, bet kvalifikacijų arba neformaliojo mokymo kurso baigimo pažymėjimų negavę, asmenys
ii) Priemonės veiklose nedalyvavusių mokslininkų ir kitų tyrėjų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Mokslininkų ir kitų tyrėjų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo programos baigimo
pažymėjimus, dalis (85 proc.); studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo švietimo programas ir įgijo valstybės
pripažįstamą kvalifikaciją, dalis (85 proc.); studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo
programos baigimo pažymėjimus, dalis (85 proc.); skelbti moksliniai straipsniai (80); trumpalaikiai vizitai (200); atliktos
stažuotės ir praktikos (700);

Rodiklių
tinkamumas

KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Mokslinių straipsnių skaičius; (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data
mining) metodus) (Atitinka intervencijų logiką)
 Mokslinių straipsnių skaičius bendradarbiaujant su kitais mokslininkais ir tyrėjais (iš jų – su užsienio mokslininkais ir
tyrėjais) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Mokslinių straipsnių citavimo indeksas (tame tarpe – citavimas užsienio moksliniuose leidiniuose) (duomenis turėtų
surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus) (Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė) (veiklų
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skaidymas pagal dalyvavimą formaliuose/neformaliuose mokymuose, užsienio vizituose, stažuotėse/praktikose ir kt .)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Darbo stažas (Sodra)
 Mokslinių publikacijų skaičius iki dalyvavimo priemonės veikloje (iš jų – bendrų publikacijų su užsienio partneriais
skaičius) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

 Priemonėje planuojama apmokyti 2190 mokslininkus ir tyrėjus, 239 studentus pagal formaliojo švietimo programas,
400 studentų pagal neformaliojo švietimo programas; ketinama suteikti 400 subsidijų mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo
tiriamajai veiklai bei 900 finansuotų subsidijų studento mokslo tiriamajai veiklai; pagal darbo sutartis bus siekiama
įdarbinti 200 mokslininkų ir tyrėjų viešajame sektoriuje. Tikėtina, kad atliktų stažuočių ir praktikų bei finansuotų
subsidijų mokslo tiriamajai veiklai imtys būtų pakankamos suformuoti kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinę grupę.

Kitų sąlygų įtaka

 Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys apie asmenų įgytas kvalifikacijas (šiuo atveju – mokslininkų išsilavinimą,
mokslinį laipsnį ir pan.), todėl taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesuformuoti tikslinei grupei tiesiogiai
palyginamos kontrolinės grupės. Mokslininkų ir kitų tyrėjų sąrašus su kvalifikacijomis teoriškai būtų galima sudaryti
surinkus informaciją iš Lietuvos mokslo įstaigų, tačiau tai pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių sąnaudų.
 Tuo pačiu, nėra centralizuotai kaupiami duomenys apie mokslininkų ir kitų tyrėjų atliktas stažuotes/praktikas, mokymų
metu įgytas kvalifikacijas ir kt. susijusią informaciją ne ES struktūrinės paramos priemonėse. Neturint šios informacijos
(tačiau turint detalius mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvoje sąrašus), į kontrolinę grupę neišvengiamai būtų įtraukta dalis
mokslininkų ir kitų tyrėjų, kurie dalyvavo mokymuose, vizituose, stažuotėse ir pan. finansuotomis ne ES struktūrinės
paramos priemonėmis.

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas dėl neprieinamų (centralizuotai nerenkamų)
duomenų apie mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijas (t.y. išsilavinimą, mokslinį laipsnį ir pan.), taip pat apie
mokslininkų ir kitų tyrėjų vykdytas stažuotes/praktikas ir kitas susijusias veiklas, dėl to kyla rizika nesuformuoti
priemonės tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės. Minėtųjų duomenų surinkimas ir susisteminimas
tiek tikslinėje, tiek kontrolinėje grupėje pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų. Ateityje, padaugėjus
informacijos apie asmenų išsilavinimą ir kvalifikacijas (pvz. Švietimo ir mokslo ministerijai parengus „kvalifikacijų
žemėlapį“, galimybės taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimą priemonėje būtų didesnės, tačiau išliktų duomenų
stokos problema dėl centralizuotai nerenkamų duomenų apie atliktas stažuotes/praktikas ir susijusias veiklas.

Priemonė: "VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
Koks yra II pakopos studijų programų poveikis dalyvavusiems asmenims siekiant toliau vystyti (mokslinę) veiklą (ypač)
mokslui imliuose ūkio sektoriuose, t.y. skatinant rinktis III pakopos studijas minėtose srityse?

 Tikslinė grupė: studentai, kurie sėkmingai baigė formaliojo švietimo programas ir įgijo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją
 Kontrolinė grupė: priemonės veiklose nedalyvavusių asmenų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
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Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Studentai, kurie sėkmingai baigė formaliojo švietimo programas ir gavo programos baigimo pažymėjimus, dalis (85
proc.); studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas (761);
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 III pakopos studijas pasirinkusių studentų skaičius; (Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos, duomenys nėra renkami
centralizuotai() (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mokslinių publikacijų skaičius iki dalyvavimo priemonės veikloje (iš jų – bendrų publikacijų su užsienio partneriais
skaičius) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus)
 Mokslo sritis (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining)
metodus)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI) (jei studentas nesirinko III pakopos studijų)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos/Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įstaigos/įmonės tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

 Priemonėje planuojama parengti II pakopos studijos programas, kuriose mokysis 761 studentas. Tikėtina, kad
priemonės finansuotų II pakopos studijų programų imtis būtų pakankama suformuoti kontrafaktinio poveikio
vertinimo tikslinę grupę.

Kitų sąlygų įtaka

 Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys apie asmenų įgytas kvalifikacijas (šiuo atveju – baigtas II ir/ar III pakopos
studijas ir studijų kryptį), todėl taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesuformuoti tikslinei grupei tiesiogiai
palyginamos kontrolinės grupės. Mokslininkų ir kitų tyrėjų sąrašus su įgytomis kvalifikacijomis teoriškai būtų galima
sudaryti surinkus informaciją iš Lietuvos mokslo įstaigų, tačiau tai pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių sąnaudų.
 Priemonėje remiamos II pakopos studijų programos turi ženklią dalį tik šioms programoms būdingų savybių, todėl
sudarant vertinimo kontrolinę grupę, gali kilti iššūkių surandant tiesiogiai palyginamas studijų programas finansuotas ne
iš priemonės "VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas" lėšomis.

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas dėl neprieinamų (centralizuotai nerenkamų)
duomenų apie mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijas (t.y. baigtas II ir/ar III pakopos s tudijas ir studijų kryptį), dėl to
kyla rizika nesuformuoti priemonės tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės. Minėtųjų duomenų
surinkimas ir susisteminimas tiek tikslinėje, tiek kontrolinėje grupėje pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių
išlaidų. Ateityje, padaugėjus informacijos apie asmenų išsilavinimą ir kvalifikacijas (pvz. Švietimo ir mokslo
ministerijai parengus „kvalifikacijų žemėlapį“, galimybės taikyti kontrafaktinio poveikio vertinimą priemonėje būtų
didesnės. Kita vertus, išliktų rizika, kad priemonės finansuotoms II pakopos studijų programoms nebūtų galima surasti
tiesiogiai palyginamų programų finansuotų iš alternatyvių finansavimo šaltinių, dėl to nebūtų galimybių suformuoti
tiesiogiai palyginamas tikslinę ir kontrolinę grupes.

Priemonė: "VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
Koks visuotinių dotacijų tiesioginis poveikis dalyvavusių tarptautinio bei aukšto lygio mokslininkų galimybėms įsidarbinti
ir vystyti mokslinę veiklą Lietuvoje?
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Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Tikslinė grupė: Tarptautinio ir aukšto lygio mokslininkai, kurie dalyvavo visuotinės dotacijos remiamuose projektuose
 Kontrolinė grupė: paraiškas paramai gauti pateikę, bet paramos negavę projektai ir jų tarptautinio ir aukšto lygio
mokslininkai

 Netolydumų analizė

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (200), iš kurių ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto
pabaigos (80 proc.); įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai (100);
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Mokslininko darbo statusas ir darbo vieta (duomenys apie asmens profesiją nėra centralizuotai renkami) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Mokslinių straipsnių skaičius (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (duomenis turėtų surinkti vertintojas
naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus) (Atitinka intervencijų logiką)
 Mokslinių straipsnių skaičius bendradarbiaujant su kitais mokslininkais ir tyrėjais (iš jų – su užsienio mokslininkais ir
tyrėjais) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų
paieškos metodus (angl. data mining) metodus) (Atitinka intervencijų logiką)
 Mokslinių straipsnių citavimo indeksas (tame tarpe – citavimas užsienio moksliniuose leidiniuose) (antrinės svarbos
poveikio analizės kintamasis) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data
mining) metodus) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami centralizuotai)
 Darbo stažas (Sodra)
 Mokslininko tipas (t.y. tarptautinio ar aukšto lygio)
 Mokslinių publikacijų skaičius iki dalyvavimo priemonės veikloje (iš jų – bendrų publikacijų su užsienio partneriais
skaičius) (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining) metodus)
 Mokslo sritis (duomenis turėtų surinkti vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data mining)
metodus)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos/Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įstaigos/įmonės tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Įstaigos/įmonės sektorius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras/VMI)
 Įmonėje/įstaigoje dirbančių mokslininkų skaičius (taip pat gali būti ir poveikio analizės kintamasis) (duomenys apie
asmens profesiją nėra renkami centralizuotai)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

 Priemonėje planuojama įgyvendinti 100 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų bei pagal darbo sutartis
įdarbinti 200 mokslininkų. Kita vertus, pasirašytos tik 33 sutartys (iš 263 gautų paraiškų), todėl galimas paramos gavėjų
nepakankamumas kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei suformuoti.

Kitų sąlygų įtaka

 Be to, kadangi Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys nei apie asmenų įgytas kvalifikacijas, nei profesiją (angl.
occupation), taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesuformuoti tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės
grupės (pvz., kontrolinėje bei tikslinėje grupėse nebūtų žinoma, ar naujai įdarbinti asmenys buvo mokslininkai/tyrėjai,
jei šie asmenys nedalyvavo priemonės veiklose).
 Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga sąsaja tarp priemonės mokymuose dalyvavusių/nedalyvavusių

110

fizinių ir juridinių asmenų (t.y. kokie mokslininkai įsidarbino kuriose įstaigose ir kaip ilgai išliko toje pačioje darbo
vietoje)
Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas dėl, tikėtina, pernelyg mažo projekto tikslinės
grupės dydžio (pasirašytos tik 33 sutartys su pareiškėjais) bei dėl neprieinamų (centralizuotai nerenkamų) duomenų
apie mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijas ir projesiją, dėl to kyla rizika nesuformuoti priemonės tikslinei grupei
tiesiogiai palyginamos kontrolinės grupės. Minėtųjų duomenų surinkimas ir susisteminimas tiek tikslinėje, tiek
kontrolinėje grupėje pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų.

Priemonė: "VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys

 Koks priemonės veiklų poveikis dalyvavusių asmenų
gebėjimams geriau prisitaikyti prie darbo rinkos
reikmių ir pokyčių žinioms ir mokslui imliose įmonėse?

 Koks priemonės poveikis dalyvavusių įmonių MTTP
veiklai, produktyvumui, pelningumui, investicinei veiklai,
kitiems įmonės veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: paramą gavusių įmonių (naujai
pasamdyti) darbuotojai
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusių, bet jos
negavusių, įmonių darbuotojai
ii) Priemonėje nedalyvavusių asmenų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: priemonės veiklose dalyvavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos
negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas
taikant panašiausių atvejų analizę

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas
paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios
įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
(jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų
analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:

Nėra
 Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai (260)
mažose ir vidutinėse įmonėse, iš kurių ir toliau dirba
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
ten pat praėjus 6 mėn. Po projekto pabaigos (80 proc.);
Poveikio analizės kintamieji:
pagal darbo sutartis įdarbinti aukštos kvalifikacijos
 Įmonės MTTP intensyvumas (VMI) (angl. R&D intensity;
darbuotojai (300) mažose ir vidutinėse įmonėse, iš
t.y. MTTP veiklai išleidžiamos lėšos vienam įmonės
kurių ir toliau dirba ten pat praėjus 6 mėn. Po projekto
darbuotojui) (VMI) (Neatitinka intervencijų logikos)
pabaigos (80 proc.)
 Įmonės MTTP išlaidų dalis nuo apyvartos (VMI)(VMI)
KPV duomenų poreikiai:
(Neatitinka intervencijų logikos)
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės inovacijų intensyvumas (VMI)(angl. innovation
intensity; t.y. visos inovacijų išlaidų dalis nuo visų įmonės
 Išdirbtų dienų skaičius įdarbinusioje įmonėje (Sodra)
(Atitinka intervencijų logiką)
patiriamų išlaidų) (VMI) (Neatitinka intervencijų
logikos)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų skaičius;
duomenys apie asmens profesiją nėra renkami
Papildomi analizės kintamieji:
centralizuotai; (Neatitinka intervencijų logikos)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
Papildomi analizės kintamieji:
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė) (Įgyvendinančių institucijų duomenų
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
bazės/SFMIS duomenų bazė)
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose
priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
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Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)

Įmonės dydis (Sodra/VMI) (darbuotojų + vadovų
 Amžius (LR Gyventojų registras)
skaičius)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
centralizuotai)
registras)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Darbuotojų atlyginimams išleidžiama įmonių išlaidų dalis
 Mokslinių publikacijų skaičius iki dalyvavimo priemonės
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų
veikloje (iš jų – bendrų publikacijų su užsienio
ministerijos/VMI)
partneriais skaičius) (duomenis turėtų surinkti
 Metinė apyvarta (VMI)
vertintojas naudojant duomenų paieškos metodus
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
(angl. data mining) metodus)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
 Mokslo sritis (duomenis turėtų surinkti vertintojas
registras)
naudojant duomenų paieškos metodus (angl. data
mining) metodus)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos/Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įstaigos/įmonės tipas (VĮ Registrų centras Juridinių
asmenų registras)
Priemonėje numatyta pagal darbo sutartis įdarbinti iš viso 560 asmenų, tačiau priemonės paskutinės peržiūros metu
(2012 m. rugsėjo 31 d.) buvo pasirašytos tik 4 sutartys su įmonėmis (iš 7 paraiškų), peržiūrėjus įgyvendinimus projektus
nustatyta, kad įdarbintų asmenų skaičius (o taip pat ir dalyvaujančių įmonių) būtų nepakankami kontrafaktiniam
poveikio vertinimui atlikti.
 Kadangi Lietuvoje nėra renkami sistemingi duomenys nei apie asmenų įgytas kvalifikacijas, nei profesiją (angl.
occupation), taikant kontrafaktinius metodus kiltų rizika nesuformuoti tikslinei grupei tiesiogiai palyginamos kontrolinės
grupės. (pvz., kontrolinėje bei tikslinėje grupėse nebūtų žinoma, ar naujai įdarbinti asmenys turėjo mokslininko/tyrėjo
profesija ir ar jie buvo įdarbinti savo kvalifikaciją atitinkančioje pozicijoje, jei šie asmenys nedalyvavo priemonės
veiklose).
 Kokybiškam poveikio vertinimui atlikti, būtų reikalinga sąsaja tarp priemonės mokymuose dalyvavusių/nedalyvavusių
fizinių ir juridinių asmenų (t.y. kokie mokslininkai įsidarbino kuriose įstaigose ir kaip ilgai išliko toje pačioje darbo
vietoje)
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas dėl pernelyg mažo projekto tikslinės grupės dydžio
(iki 2012m. rugsėjo 31d. pasirašytos tik 4 sutartys su pareiškėjais) bei dėl neprieinamų (centralizuotai nerenkamų)
duomenų apie mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijas ir profesiją, dėl to kyla rizika nesuformuoti tiesiogiai palyginamų
priemonės tikslinės ir kontrolinės grupių. Minėtųjų duomenų surinkimas ir susisteminimas tiek tikslinėje, tiek
kontrolinėje grupėje pareikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų.
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6.4 Valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų mokymai
Valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų mokymai priklauso ŽIPVP 1.4 prioriteto intervencijoms.
Bendru atveju, prioriteto priemonėms nustatytas žemas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų
taikomumas, nes šio tipo intervencijoms neretai neįmanoma nustatyti aiškiai išmatuojamų veiklos
rodiklių, orientuotų į paramos gavėjų elgsenos pokytį. Dar pirminės analizės metu nustatyta, kad
kontrafaktinio poveikio vertinimų taikymas šio prioriteto priemonėms yra netikslingas, tačiau, siekiant
geriau suprasti šio metodo taikymo galimybes ir plačiau padengti nagrinėjamų intervencijų imtį, detaliau
nagrinėtos dvi ŽIPVP 1.4 prioriteto priemonės, įskaitant:
 "VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
 "VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks mokymų ir/ar kitų priemonės veiklų poveikis
dalyvavusių asmenų gebėjimams siekti užimti
aukštesnes pozicijas, gauti didesnį darbo užmokestį?

 Koks mokymų ir/ar kitų priemonės veiklų poveikis
dalyvavusių įstaigų veiklos efektyvumui ir/ar darbuotojų
rotacijai?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę
darbuotojai (t.y. gavę mokymo pažymėjimus)
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose nedalyvavusių asmenų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose aktyviai dalyvavusios įstaigos (t.y. įstaigos, kurių
ženkli darbuotojų dalis dalyvavo mokymuose)
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose ir/ar kitose priemonės veiklose mažiau
aktyviai dalyvavusios įstaigos (t.y. įstaigos, kurių
maža dalis darbuotojų dalyvavo mokymuose)
ii) Kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose
priemonėse/veiklose dalyvavusios įstaigos (pvz.
priemonė "VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas")

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Rodiklių
tinkamumas

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Nėra
 Mokymuose dalyvavę asmenys (20000), iš kurių
sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
pažymėjimus (90 proc.) bei taiko įgytas žinias darbe,
Poveikio analizės kintamieji:
praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos (75 proc.).
 Metinė darbuotojų rotacija įstaigoje (iš jų – darbuotojai,
KPV duomenų poreikiai:
kurie dalyvavo mokymuose) (Sodra) (Neatitinka
Poveikio analizės kintamieji:
intervencijų logikos)
 Darbuotojo užimama pozicija (duomenys apie asmens
 Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo
profesiją nėra renkami centralizuotai) (Neatitinka
rodikliai (analizės metu nenustatyta jokių objektyvių ir
intervencijų logikos)
universaliai taikomų valstybės institucijų veiklos
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 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Neatitinka
intervencijų logikos)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė) (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose
priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų
duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Darbo stažas (Sodra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

efektyvumo kriterijų) (Neatitinka intervencijų logikos)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Įstaigos dydis (darbuotojų + vadovų skaičius)
 Mokymuose dalyvavusių įstaigos vadovų ir darbuotojų
skaičius (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Vidutinis įstaigos darbuotojo atlyginimas (Sodra/VMI)
 Darbuotojų atlyginimams išleidžiama įmonių išlaidų dalis
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)

Priemonės plane numatyta, kad priemonės mokymuose
dalyvaus 20000 valstybės įstaigų ir institucijų darbuotojų,
tai – pakankamas imties dydis kontrafaktinei analizės
tikslinei grupei sudaryti.

Priemonėje pasirašytos 64 sutartys su valstybės įstaigomis
ir institucijomis. Tikėtina, kad mokymuose dalyvavusių
valstybės įstaigų ir institucijų skaičius būtų nepakankamas
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei grupei sudaryti.
Ateityje, jei būtų svarstoma šio vertinimo taikymo galimybė
vertinant priemonės poveikį, būtų reikalingas papildomas
įvertinimas, ar priemonės tikslinės grupės dydis yra
pakankamas sudaryti vertinimo tikslinę grupę.

 Darbuotojo kategorija/užimama pozicija viešajame
sektoriuje nemaža dalimi priklauso nuo asmens darbo
stažo, dėl to mokymuose įgytų žinių ir kvalifikacijų
poveikis, kitaip nei privačiame sektoriuje, gali tiesiogiai
neatsispindėti dalyvavusių asmenų galimybėms siekti
aukštesnės pozicijos ar didesnio darbo užmokesčio.
 Be to, duomenys apie mokymuose dalyvavusius asmenis
kol kas nėra prieinami skaitmeniniu formatu, todėl
informacijos surinkimas ir susisteminimas reikalautų
ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų.

 Analizės metu nebuvo nustatyti universaliai taikomų
valstybės įtaigų ir institucijų veiklos efektyvumo kriterijų,
kurie leistų tarpusavyje objektyviai palyginti įvairias
institucijas. Nesant tokiems kriterijams, kontrafaktinis
poveikio vertinimas priemonėje dalyvavusių įstaigų
veiklos efektyvumui kol kas yra netaikytinas.
 Tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų atstovų
nuomone, priemonėje yra netikslinga taikyti kontrafaktinį
poveikio vertinimą dalyvavusių įstaigų darbuotojų
rotacijai, tokios analizės pridėtinė vertė būtų ribota.

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas tiek priemonėje dalyvavusiems valstybės įstaigų ir
institucijų tarnautojams, tiek pačioms institucijoms. Valstybės įstaigų ir institucijų tarnautojams kontrafaktinis
poveikio vertinimas netaikytinas dėl šių darbuotojų kategorijos/užimamos pozicijos ir DU sąsajų su asmens darbo
stažu, dėl ko negalimas tiesioginis susiejimas tarp vykdytų mokymų ir užimamos pozicijos ir/ar gaunamo atlyginimo.
Mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų institucijoms, tuo tarpu, analizės metu nebuvo nustatyti objektyvūs,
išmatuojami ir universaliai taikomi valstybės institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo kriterijai. Be to, interviu metu su
tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atstovais metu buvo suabejota kontrafaktinio poveikio vertinimo teikiama
pridėtine verte vertinant šios priemonės poveikį.
Priemonė: "VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks mokymų ir/ar kitų priemonės veiklų poveikis
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 Koks mokymų ir/ar kitų priemonės veiklų poveikis

„what works“
klausimai)

dalyvavusių asmenų gebėjimams siekti užimti
aukštesnes pozicijas, gauti didesnį darbo užmokestį?

dalyvavusių įstaigų veiklos efektyvumui?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose dalyvavę ir mokymus sėkmingai baigę
darbuotojai (t.y. gavę mokymo pažymėjimus)
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose nedalyvavusių asmenų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: mokymuose ir/ar kitose priemonės
veiklose aktyviai dalyvavusios įstaigos (t.y. įstaigos, kurių
ženkli darbuotojų dalis dalyvavo mokymuose)
 Kontrolinė grupė:
i) Mokymuose ir/ar kitose priemonės veiklose mažiau
aktyviai dalyvavusios įstaigos (t.y. įstaigos, kurių
maža dalis darbuotojų dalyvavo mokymuose)
ii) Kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose
priemonėse/veiklose dalyvavusios įstaigos (pvz.
priemonė "VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas")

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Mokymuose dalyvavę asmenys (6000), iš kurių
sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymo
pažymėjimus (90 proc.) bei taiko įgytas žinias darbe,
Priemonės rezultato rodikliai:
praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos (75 proc.).
 Nėra
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Darbuotojo kategorija/užimama pozicija (duomenys
apie asmens profesiją nėra renkami centralizuotai)
(Neatitinka intervencijų logikos)
 Darbo užmokesčio dydis (Sodra) (Neatitinka
intervencijų logikos)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose
priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų
duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mokymų metu įgyta kvalifikacija/pažymėjimas
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Darbo stažas (Sodra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
Planuojama, kad priemonės mokymuose dalyvaus 6000
savivaldybių įstaigų ir institucijų darbuotojų, tai –
pakankamas imties dydis kontrafaktinei analizei.
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Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Metinė darbuotojų rotacija įstaigoje (iš jų – darbuotojai,
kurie dalyvavo mokymuose) (Neatitinka intervencijų
logikos)
 Savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo
rodikliai (analizės metu nenustatyta jokių objektyvių ir
universaliai taikomų valstybės institucijų veiklos
efektyvumo kriterijų) (Neatitinka intervencijų logikos)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas mokymuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Įstaigos dydis (darbuotojų + vadovų skaičius)
 Mokymuose dalyvavusių įstaigos vadovų ir darbuotojų
skaičius (Įgyvendinančių institucijų duomenų
bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Vidutinis įstaigos darbuotojo atlyginimas
 Darbuotojų atlyginimams išleidžiama įmonių išlaidų dalis
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Įstaigos dydis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
 Įstaigos tipas (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų
registras)
Priemonėje pasirašytos 69 sutartys su savivaldybių
įstaigomis ir institucijomis (iš 91 paraiškos). Tikėtina, kad
paraiškas pateikusių savivaldybių įstaigų ir institucijų
skaičius būtų nepakankamas kontrafaktinio poveikio

vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant
netolydumų analizę. Ateityje, jei būtų svarstoma šio
vertinimo taikymo galimybė vertinant priemonės poveikį,
būtų reikalingas appildomas įvertinimas, ar priemonės
tikslinės grupės dydis yra pakankamas tikslinei grupei
sudaryti.

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

 Darbuotojo kategorija/užimama pozicija viešajame
sektoriuje nemaža dalimi priklauso nuo asmens darbo
stažo, dėl to mokymuose įgytų žinių ir kvalifikacijų
poveikis, kitaip nei privačiame sektoriuje, gali tiesiogiai
neatsispindėti dalyvavusių asmenų galimybėms siekti
aukštesnės pozicijos ar didesnio darbo užmokesčio.
 Be to, duomenys apie mokymuose dalyvavusius asmenis
kol kas nėra prieinami skaitmeniniu formatu, todėl
informacijos surinkimas ir susisteminimas reikalautų
ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų.

 Analizės metu nebuvo nustatyti universaliai taikomų
savivaldybių įtaigų ir institucijų veiklos efektyvumo
kriterijų, kurie leistų tarpusavyje objektyviai palyginti
įvairias institucijas. Nesant tokiems kriterijams,
kontrafaktinis
poveikio
vertinimas
priemonėje
dalyvavusių įstaigų veiklos efektyvumui kol kas yra
netaikytinas.
 Tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijų atstovų
nuomone, priemonėje yra netikslinga taikyti kontrafaktinį
poveikio vertinimą dalyvavusių įstaigų darbuotojų
rotacijai, tokios analizės pridėtinė vertė būtų ribota.

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra ribotas tiek priemonėje dalyvavusiems savivaldybių
įstaigų ir institucijų tarnautojams, tiek pačioms institucijoms. Savivaldybių įstaigų ir institucijų tarnautojams
kontrafaktinis poveikio vertinimas netaikytinas dėl šių darbuotojų kategorijos/užimamos pozicijos ir DU sąsajų su
asmens darbo stažu, dėl ko negalimas tiesioginis susiejimas tarp vykdytų mokymų ir užimamos pozicijos ir/ar
gaunamo atlyginimo. Mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų institucijoms, tuo tarpu, analizės metu nebuvo
nustatyti objektyvūs, išmatuojami ir universaliai taikomi valstybės institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo kriterijai. Be
to, duomenų rinkimas apie mokymuose dalyvavusius asmenis reikalautų ypač ženklių laiko ir finansinių išlaidų, o
interviu metu su tarpinių ir įgyvendinančių institucijų atstovais metu buvo suabejota kontrafaktinio poveikio
vertinimo teikiama pridėtine verte vertinant šios priemonės poveikį.
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6.5 MTTP veiklos rėmimas ir skatinimas įmonėse
MTTP veiklos rėmimas ir skatinimas įmonėse yra viena pagrindinių paramos sričių EAVP 2.1 prioritete.
Kaip ir ŽIPVP 1.1 prioritete, EAVP prioriteto priemonėms nustatytas aukštas KPV taikomumo įvertinimas,
todėl ženkliai daliai prioriteto priemonių kontrafaktiniai vertinimo metodai yra iš principo taikytini.
Pagrindinė kontrafaktinių metodų taikymo kliūtis yra dažnai nepakankamas priemonėse dalyvaujančių
subjektų (t.y. įmonių) skaičius tikslinėje ir/ar kontrolinėje grupėse. Detalesnei analizei buvo pasirinktos
trys prioriteto priemonės, kuriose, tikėtina, yra pakankamas paramos avėjų skaičius kokybiškam
kontrafaktiniam poveikio vertinimui atlikti:
 "VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT"
 "VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT"
 "VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
Jei naudos gavėjai yra juridiniai asmenys (t.y. įmonės):
 Koks parengtų MTTP projektų techninių galimybių studijų tiesioginis poveikis priemonėje dalyvavusių įmonių MTTP ir
investicinei veiklai, mokslinių tyrimams ir plėtrai, įmonių produktyvumui, pelningumui, kitiems įmonių veiklos
aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (21.22 mln. litų); atlikta patentinės švaros ar patentabilumo patikrinimų (20 proc. iš visų
galimybių studijų); techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija ne vėliau kaip dveji metai po projekto
įgyvendinimo (15 proc.)

Rodiklių
tinkamumas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės MTTP intensyvumas (VMI) (angl. R&D intensity; t.y. MTTP veiklai išleidžiamos lėšos vienam įmonės
darbuotojui) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės MTTP dalis nuo apyvartos (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės inovacijų intensyvumas (VMI)(angl. innovation intensity; t.y. visos inovacijų išlaidų dalis nuo visų įmonės
patiriamų išlaidų) (Atitinka intervencijų logiką)
 Atliktų patentinės švaros/patentabilumo patikrinimų ir/ar užregistruotų patentų skaičius (LR valstybinis patentų
biuras) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų logiką)
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 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka
intervencijų logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI) (t.y. darbuotojų skaičius)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso pasirašytos 187 sutartys su įmonėmis iš 477 gautų paraiškų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y.
paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių skaičiai būtų pakankami
kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės metodą. Be to,
vertinimo eigoje taip pat gali prireikti kontrolinę grupę sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių (taikant panašiausių
atvejų analizę).
SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti adekvačius analizės
metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų sudaroma iš bendros
įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį
investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenys apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas),
duomenys apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.)
Priemonė: "VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks priemonės tiesioginis poveikis dalyvavusių įmonių MTTP, inovacinei ir investicinei veiklai, mokslinių tyrimams ir
plėtrai, įmonių produktyvumui, pelningumui, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (151.3 mln. litų); sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (200 vnt.); pateiktos
patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir/ar Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (5 vnt.); sukurta
ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (200); pateikti rinkai nauji
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gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus po projekto įgyvendinimo (200 vnt.); mokslo tyrimų įstaigose ir/ar
aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai (30 mln. litų)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės MTTP intensyvumas (VMI) (angl. R&D intensity; t.y. MTTP veiklai išleidžiamos lėšos vienam įmonės
darbuotojui) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės MTTP išlaidų dalis nuo apyvartos (VMI)(iš kurių – MTTP išlaidos mokslo tyrimų įstaigose ir/ar aukštosiose
mokyklose) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės inovacijų intensyvumas (VMI)(angl. innovation intensity; t.y. visos inovacijų išlaidų dalis nuo visų įmonės
patiriamų išlaidų) (Atitinka intervencijų logiką)
 Tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų skaičius (duomenys nėra renkami centralizuotai) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Atliktų patentinės švaros/patentabilumo patikrinimų ir/ar užregistruotų patentų skaičius (LR valstybinis patentų
biuras)
 Įmonės produktyvumas (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka
intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (t.y. darbuotojų skaičius) (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

 Priemonėje iš viso pasirašytos 201 sutartis su įmonėmis iš 354 gautų paraiškų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y.
paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių imtys turėtų būtų
pakankami kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės
metodą. Be to, vertinimo eigoje taip pat gali prireikti kontrolinę grupę sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių
(taikant panašiausių atvejų analizę).
 Lietuvoje nėra kaupiami išsamūs duomenys apie asmens profesiją (angl. occupation), todėl kintamojo „tyrėjų ir
pagalbinio personalo darbo vietų skaičius“ analizė taikant kontrafaktinius metodus būtų negalima, nes tokie
duomenys (t.y. asmens profesija – tyrėjas) būtų neprieinami vertinimo kontrolinei grupei. Bendru atveju, būtų galima
analizuoti, ar ES struktūrinę paramą gavusios įmonės sparčiau nei paramos negavusios įmonės vykdė naujų darbo
vietų kūrimą nepriklausomai nuo įmonių charakteristikų.
SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti adekvačius analizės
metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų sudaroma iš bendros
įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį
investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas),
duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
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Priemonė: "VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT" (priemonė dar nepradėta įgyvendinti, tikrinta 2012 m. rugs4jo 31d.)
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks inovacinių čekių tiesioginis poveikis dalyvavusių įmonių MTTP, inovacinei ir investicinei veiklai, mokslinių
tyrimams ir plėtrai, įmonių produktyvumui, pelningumui, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (0.4 mln. litų); MTTP projektai (350 vnt.);

Rodiklių
tinkamumas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės MTTP intensyvumas (VMI) (angl. R&D intensity; t.y. MTTP veiklai išleidžiamos lėšos vienam įmonės
darbuotojui) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės MTTP išlaidų dalis nuo apyvartos (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės inovacijų intensyvumas (VMI)(angl. innovation intensity; t.y. visos inovacijų išlaidų dalis nuo visų įmonės
patiriamų išlaidų) (Atitinka intervencijų logiką)
 Atliktų patentinės švaros/patentabilumo patikrinimų ir/ar užregistruotų patentų skaičius (LR valstybinis patentų
biuras) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės kintamasis) (Iš dalies atitinka
intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (t.y. darbuotojų skaičius) (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI)
 Metinė apyvarta (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?
Kitų sąlygų įtaka

Priemonėje iš viso planuojama įvykdyti 350 MTTP projektų. Preliminariai numatoma, kad toks imties dydis būtų
pakankamas kontrafaktinio poveikio vertinimui tikslinei grupei suformuoti.
Priemonė dar nėra pradėta įgyvendinti (gauta paraiška yra vertinama), todėl ateityje bus reikalingas papildomas
įvertinimas, ar priemonei yra tikslinga taikyti kontrafaktinį poveikio vertinimą ir kokie taikomi kontrafaktinės analizės
metodai būtų adekvatūs.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
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Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Pradėjus įgyvendinti priemonę ir pasiekus priemonės rezultato rodiklius, tikėtina, ateityje būtų galimas kontrafaktinio
poveikio vertinimo taikymas.
Priemonė: "VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio
vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks priemonės remiamų veiklų poveikis dalyvavusių įmonių produktyvumui, pelningumui, investicinei veiklai,
eksporto apimtims, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (618.2 mln. litų); paremtų naujų įmonių skaičius (25 proc.); paremtų įmonių eksporto
didėjimas (25 proc.); apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (15 proc.); darbo našumo didėjimas
per 3 metus po projekto įgyvendinimo (25 proc.);

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės produktyvumas (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo vietų įmonėje skaičius (Sodra/VMI) (taip pat gali būti ir papildomas analizės kintamasis – žr. žemiau) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (t.y. darbuotojų skaičius) (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso pasirašytos 93 sutartys su įmonėmis iš 369 gautų paraiškų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y.
paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių imtys turėtų būtų
pakankamos kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės
metodą. Be to, vertinimo eigoje taip pat gali prireikti kontrolinę grupę sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių
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(taikant panašiausių atvejų analizę).
Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio
vertinimo
taikomumo
vertinimas

SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti adekvačius analizės
metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų sudaroma iš bendros
įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį
investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas),
duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
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6.6 Investicinės ir eksporto veiklos bei darbo vietų kūrimo įmonėse
rėmimas
Į šio tipo intervencijas patenka EAVP 2.2 prioriteto priemonės. Analogiškai EAVP 2.1 prioritetui, daugelis
EAVP 2.2 prioriteto priemonių atitinka sąlygas, kurios yra reikalingos kontrafaktiniam poveikio vertinimui
atlikti. Iš viso prioritete nagrinėtos 7 priemonės, įskaitant:
 "VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT"
 "VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT"
 "VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės"
 "VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3"
 "VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai"
 "VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas"
 "VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks priemonės remiamų veiklų poveikis dalyvavusių įmonių produktyvumui, pelningumui, investicinei veiklai, eksporto
apimtims, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (67 mln. litų); paremtų naujų įmonių skaičius (20 proc.); paremtų įmonių eksporto
didėjimas (15 proc.); apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (15 proc.); darbo našumo didėjimas
per 3 metus po projekto įgyvendinimo (30 proc.); sukurtos arba išsaugotos darbo vietos (50)

Rodiklių
tinkamumas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės produktyvumas (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo vietų įmonėje skaičius (Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
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Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI/Sodra)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo) (VMI)
 Veiklos sritis/sektorius (VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso pasirašytos 495 sutartys su įmonėmis iš 760 gautų paraiškų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y.
paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių imtys turėtų būtų
pakankamos kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės
metodą. Be to, vertinimo eigoje taip pat gali prireikti kontrolinę grupę sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių
(taikant panašiausių atvejų analizę).
SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti adekvačius analizės
metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų sudaroma iš bendros
įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį
investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas),
duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
Priemonė: "VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks priemonės remiamų veiklų poveikis dalyvavusių įmonių eksporto apimtims, produktyvumui, pelningumui,
investicinei veiklai, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikusios, bet paramos negavusios įmonės)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritraukta privačių investicijų (60 mln. litų); įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po projekto įgyvendinimo (40);
įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas po projekto įgyvendinimo (100); paremtų įmonių eksporto didėjimas
(30 proc.); sukurtos arba išsaugotos darbo vietos (150)

Rodiklių
tinkamumas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (pagrindinis rodiklis) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
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 Darbo vietų įmonėje skaičius (Atitinka intervencijų logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso pasirašytos 563 sutartys su įmonėmis iš 929 gautų paraiškų (peržiūrėta 2012 m. rugsėjo 31d.).
Preliminariai numatoma, kad priemonės tikslinės (t.y. paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių,
bet jos negavusių) įmonių skaičiai yra pakankami netolydumų analizei atlikti. Taip pat neatmetama galimybė, kad
vertinimo metu taip pat gali prireikti kontrolinę grupę sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių (taikant panašiausių
atvejų analizę).
SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti adekvačius analizės
metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų sudaroma iš bendros
įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį
investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas),
duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
Priemonė: "VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks priemonės remiamų veiklų poveikis dalyvavusių įmonių produktyvumui, eksporto apimtims, pelningumui,
investicinei veiklai, kitiems įmonių veiklos aspektams?

 Tikslinė grupė: priemonės veiklose dalyvavusios įmonės (t.y. konsultuotos įmonės verslo plėtros klausimais ir pan.)
 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės veiklose nedalyvavusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
ii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose priemonėse/veiklose dalyvavę verslo subjektai

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija (jei kontrolinei grupei atrinkti taikyta panašiausių atvejų analizė)

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Įvertinti šakų (posakių) konkurencingumo didinimo veiksmų planai (12); konsultuotų įmonių eksporto ir (arba) darbo
našumo padidėjimas (10 proc. punktai); Lietuvos žinomumo padidėjimas (10 proc.); įkurtos naujos įmonės (100);
įmonės, pradėjusios eksportuoti produkciją ir (arba) išplėtusios eksportą į naujas rinkas (280); sukurtos darbo vietos
(1500);
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
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Poveikio analizės kintamieji:
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI)(t.y. darbo našumas) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Darbo vietų įmonėje skaičius (Atitinka intervencijų logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje, tarp kitų veiklų, yra planuojama konsultuoti 4000 verslo subjektų ir įgyvendinti 1560 rinkodaros priemonių.
Tikėtina, kad priemonės paramos gavėjų skaičius yra pakankamai ženklus kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei
grupei sudaryti.
 Kadangi priemonėje yra konsultuojamos iš esmės visos poreikį konsultacijoms pareiškusios įmonės, kontrolinės grupės
sudarymas iš įmonių esančių žemiau projektų finansavimo atrankos slenksčio (t.y. netolydumų analizės taikymas) yra
netaikytinas. Todėl kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė turėtų būti sudaroma iš priemonėje
nedalyvavusių įmonių (taikant panašiausių atvejų analizę).
 SFMIS duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI deklaracijose
kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo atlikimas
naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti linkusios įmonės, todėl sudarant kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinę grupę iš
priemonės veiklose nedalyvavusių įmonių reiktų įraukti kuo daugiau įmonių polinkį investuoti/eksportuoti nusakančių
kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus sektoriaus augimas), bendras įmonės
sektoriaus eksporto apimtis, duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę/eksporto veiklą iki paraiškos parengimo ir
pan.).
Priemonė: "VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

 Koks priemonės remiamų veiklų poveikis dalyvavusių įmonių produktyvumui, eksporto apimtims, pelningumui,
investicinei veiklai, kitiems įmonių veiklos aspektams?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: priemonės veiklose dalyvavusios įmonės (t.y. konsultuotos įmonės verslo plėtros klausimais ir pan.)
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikę, bet jos negavę ūkio subjektai
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
iii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose priemonėse/veiklose dalyvavę verslo subjektai (pvz.
priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ dalyviai).

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikę, bet paramos negavę ūkio subjektai)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
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Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritrauktos privačios investicijos (712 mln. litų); naujos įmonės, veikiančios po 5 metų nuo rizikos kapitalo investavimo
į įmonę pradžios (30)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės produktyvumas (VMI)(t.y. darbo našumas) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės darbuotojų skaičius (Sodra/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės
kintamasis) (Atitinka intervencijų logiką)
Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso planuojama paremti 2505 SVV subjektus suteikiant kreditus, lengvatines paskolas portfelines
garantijas ir kitą paramą per JEREMIE ir INVEGOS kontroliuojančiuosius fondus. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y.
paramą gavusių įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių imtys turėtų būtų
pakankamos kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės
metodą. Be to, jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių
(taikant panašiausių atvejų analizę), kiltų būtinybė atsižvelgti į galimai kylančią atrankos paklaidą dėl įmonių savybių (pvz .
polinkio investuoti/rizikuoti) skirtumų lyginant su priemonės tiksline grupe.
SFMIS/Invegos/EIB duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI
deklaracijose kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo
atlikimas naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti/rizikuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti
adekvačius analizės metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų
sudaroma iš bendros įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo
daugiau įmonių polinkį investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus
sektoriaus augimas), duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
Priemonė: "VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

 Koks dalinio palūkanų kompensavimo poveikis paramą gavusių įmonių investicinei veiklai, produktyvumui, eksporto
apimtims, pelningumui, kitiems įmonių veiklos aspektams?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir

 Tikslinė grupė: dalinio palūkanų finansavimo paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikę, bet jos negavę ūkio subjektai
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
iii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose priemonėse/veiklose dalyvavę verslo subjektai (pvz.

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
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nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

ypač priemonės „Garantijų fondas“ arba priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ dalyviai).
 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikę, bet paramos negavę ūkio subjektai)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Paramą gavę SVV subjektai (2400)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Įmonės produktyvumas (VMI)(t.y. darbo našumas) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės darbuotojų skaičius (Sodra/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (antrinės svarbos poveikio analizės
kintamasis) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso planuojama paremti 2400 SVV subjektų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y. paramą gavusių
įmonių) bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) įmonių imtys turėtų būtų pakankamos kontrafaktinio
poveikio vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės metodą. Be to, jei kontrafaktinio
poveikio vertinimo kontrolinė grupė sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių (taikant panašiausių atvejų analizę),
kiltų būtinybė atsižvelgti į galimai kylančią atrankos paklaidą dėl įmonių savybių (pvz. polinkio investuoti/rizikuoti)
skirtumų lyginant su priemonės tiksline grupe.
SFMIS/Invegos duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VMI
deklaracijose kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo
atlikimas naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti/rizikuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti
adekvačius analizės metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų
sudaroma iš bendros įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo
daugiau įmonių polinkį investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus
sektoriaus augimas), duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
Priemonė: "VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas"

Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: įmonės/juridiniai asmenys
 Koks dalinio palūkanų kompensavimo poveikis paramą gavusių įmonių investicinei veiklai, produktyvumui, eksporto
apimtims, pelningumui, kitiems įmonių veiklos aspektams?
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Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: dalinio palūkanų finansavimo paramą gavusios įmonės
 Kontrolinė grupė:
i) Paraiškas paramai gauti pateikę, bet jos negavę ūkio subjektai
ii) Paraiškų nepateikusių įmonių sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
iii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti panašiose priemonėse/veiklose dalyvavę verslo subjektai (pvz.
ypač priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ar priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ dalyviai).

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Netolydumų analizė (jei kontrolinė grupė = paraiškas paramai gauti pateikę, bet paramos negavę ūkio subjektai)
 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Pritrauktos privačios investicijos (1000 mln. litų); paramą gavę SVV subjektai (1300)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Eksporto apimtys (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės produktyvumas (VMI)(t.y. darbo našumas) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės veiklos pelningumas (VMI)(Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės investicijoms išleidžiamos lėšos (VMI) (Atitinka intervencijų logiką)
 Įmonės darbuotojų skaičius (Sodra/VMI) (Atitinka intervencijų logiką)

Rodiklių
tinkamumas

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Papildomi analizės kintamieji:
 Gautos paramos dydis (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Įmonės dydis (Sodra/VMI)
 Įmonės amžius (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Vidutinis įmonės darbuotojo atlyginimas (VMI)
 Įmonės išlaidų dalis įmonės darbuotojų atlyginimams (VMI/Sodra)
 Metinė apyvarta (VMI) (ir apyvartos augimas 3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Investicinei veiklai išleistos lėšos (VMI) (3 metai iki paraiškos paramai gauti patiekimo)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
Priemonėje iš viso planuojama paremti 1300 SVV subjektų. Tikėtina, kad priemonės tikslinės (t.y. paramą gavusių įmonių)
bei kontrolinės (t.y. paramos prašiusių, bet jos negavusių) grupių imtys turėtų būtų pakankamos kontrafaktinio poveikio
vertinimo tikslinei ir kontrolinei grupėms sudaryti taikant netolydumų analizės metodą. Be to, jei kontrafaktinio poveikio
vertinimo kontrolinė grupė sudaryti iš priemonėje nedalyvavusių įmonių (taikant panašiausių atvejų analizę), kiltų
būtinybė atsižvelgti į galimai kylančią atrankos paklaidą dėl įmonių savybių (pvz. polinkio investuoti/rizikuoti) skirtumų
lyginant su priemonės tiksline grupe.
SFMIS/Invegos duomenų bazėse yra kaupiami išsamūs duomenys apie projektų pradžios ir pabaigos datas, o VM I
deklaracijose kasmet yra kaupiami pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, todėl galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo
atlikimas naudojant panelinius duomenis. Tai – ženklus privalumas kontroliuojant galimą atrankos paklaidą.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje yra galimas kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas. Priemonės tikslinę grupę, tikėtina, sudarys
aktyvios ir labiau investuoti/rizikuoti linkusios įmonės, todėl atrankos paklaidai sukontroliuoti reiktų taikyti
adekvačius analizės metodus (pvz. netolydumų analizę). Jei kontrafaktinio poveikio vertinimo kontrolinė grupė būtų
sudaroma iš bendros įmonių populiacijos taikant panašiausių atvejų analizę, tuomet į analizę reiktų įraukti kuo
daugiau įmonių polinkį investuoti nusakančių kintamųjų (pvz. duomenis apie sektoriaus augimą (t.y. ar vyksta spartus
sektoriaus augimas), duomenis apie įmonės ankstesnę investicinę veiklą iki paraiškos parengimo ir pan.).
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6.7 Esminė ekonominė infrastruktūra: saugumo keliuose didinimas
Nagrinėjant EAVP 2.3-2.5 prioritetų intervencijas, išskirtos kelios priemonės, kuriose iš principo būtų
galima taikyti KPV, tačiau šiose priemonėse itin sudėtinga sudaryti kontrolines grupes. Siekiant geriau
suprasti KPV taikymo galimybes, detaliau nagrinėta viena prioriteto priemonė „VP2-4.3-SM-01-V Kelių
tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai". Žemiau pateikiamas
užpildytas detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonas.

Priemonė: "VP2-4.3-SM-01-V Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai"
Galimi operaciniai
vertinimo klausimai
(t.y. „what works“
klausimai)
Priemonės tikslinės
grupės bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis poveikio
vertinimo metodas

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys
 Koks yra priemonės poveikis mažinant avaringumą ir mirtingumą keliuose?
 Tikslinė grupė: Keliai, kuriuose įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonės
 Kontrolinė grupė:
i) Praktiškai sudėtinga suformuoti kontrolinę grupę intervencijos paveiktiems keliams, tokiu atveju yra tikslingiau
taikyti situacijos keliuose prieš ir po analizę.
 Situacijos keliuose prieš ir po analizė („prieš“ ir „po“ situacijos lyginimas nėra priskirtinas kontrafaktiniams
metodams).
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Panaikintos juodosios dėmės (25)
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Eismo įvykių skaičius (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Žuvusių/sužeistų asmenų skaičius (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos) (Atitinka
intervencijų logiką)

Rodiklių tinkamumas

Ar pakankamai didelis
matavimų skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Papildomi analizės kintamieji:
 Automobilių srautas kelyje/analizuojamoje kelio atkarpoje (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos)
 Ribojamas greitis analizuojamoje kelio atkarpoje (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos)
 Kelio juostų (viena kryptimi) skaičius (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
 Šalutinės eismo juostos kelyje buvimas/nebuvimas (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos)
 Kelio tipas (pvz. rajoninis/magistralinis ir pan.) (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
 Regionas/rajonas (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
 Analizuojamoje kelio atkarpoje įrengti kelio ženklai ir kitos eismo saugos priemonės (Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
2011 m. pradžioje Lietuvoje buvo 111 juodųjų dėmių. Preliminariai numatomas duomenų poreikis yra kaupiamas
Transporto investicijų direkcijoje bei Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos.
Bendru atveju, būtų sudėtinga rasti intervencijos paveiktiems kelio ruožams (t.y. priemonės tikslinei grupei)
tiesiogiai palyginamas bei intervencijos nepaliestas kelio atkarpas (t.y. priemonės kontrolinė grupė). Dėl to
priemonės poveikiui vertinti yra tikslingiau taikyti „prieš“ ir „po“ situacijos lyginimą taikant nutrauktos laiko eilutės
analizę (angl. interrupted time series analysis).
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Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas (pasirinkti variantą)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos
Bendras kontrafaktinio
paveiktiems kelio ruožams (t.y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas bei intervencijos nepaliestas
poveikio vertinimo
kelio atkarpas (t.y. priemonės kontrolinė grupė). Tokiu atveju, yra tikslingesnis situacijos kelių ruožuose „prieš“ ir
taikomumo vertinimas
„po“ situacijos lyginimas taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.
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6.8 Pastatų energetinio efektyvumo didinimas

Šiuo atveju, nagrinėtos SSVP 3.1 prioriteto priemonės, kuriose AM yra tarpinė institucija. Dauguma SSVP
3.1 prioriteto priemonių yra infrastruktūrinio pobūdžio, joms nustatytas žemas kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodų taikomumas, išskyrus dvi būsto renovavimo intervencijas, įskaitant „VP3-1.1-AM-01-V
JESSICA kontroliuojantysis fondas" bei VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą". Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos
priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP3-1.1-AM-01-V JESSICA kontroliuojantysis fondas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Naudos gavėjai: namų bendrijos/juridiniai asmenys/fiziniai asmenys
 Ar daugiabučių namų renovacija yra finansiškai naudinga gyventojams? T.y., koks yra priemonės tiesioginis poveikis
renovuotų pastatų energetiniam efektyvumui lyginant su renovavimo darbų, palūkanų apmokėjimo ir kt. išlaidomis?
Kiek išauga renovuotų būstų rinkos kaina?
 Tikslinė grupė: pagal Jessica priemonę renovuoti daugiabučiai namai
 Kontrolinė grupė:
i) Pagal Jessica priemonę nerenovuotų daugiabučių namų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
ii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti pagal ankstesnes būsto renovavimo programas ar/ir
priemones renovuoti daugiabučiai namai (pvz. pagal 2005-2009 m. daugiabučių atnaujinimo programą; pagal
priemonę "VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" ir pan.)

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas (30 proc.); atnaujintų valstybinių aukštųjų
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas (20 proc.)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 1 kv. m. patalpų ploto šildymo išlaidų suma (litais) (duomenis turėtų surinkti vertintojas iš daugabučių namų bendrijų
ir/ar pastatų administratorių) (Atitinka intervencijų logiką)
 1 kv. m. patalpų ploto rinkos kaina (litais) (duomenis turėtų surinkti vertintojas iš daugabučių namų bendrijų ir/ar
pastatų administratorių) (Atitinka intervencijų logiką)
Rodiklių
tinkamumas

Papildomi analizės kintamieji:
 Atliktų darbų sąmata, litais (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mokamos paskola ir palūkanos už atliktus renovacijos darbus (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Atlikti renovacijos darbai (pvz. renovuotas/nerenovuotas stogas; renovuotas/nerenovuotas šildymo mazgas;
keisti/nekeiti langai; šiltintos/nešiltintos sienos ir pan.)
 Atliktų renovacijos darbų metai/mėnesiai (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mėnesinė regiono/rajono vidutinė temperatūra (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
 Mėnesinis regiono/rajono vėjo stiprumas (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
 Namo aukštų skaičius (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Namo butų skaičius (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
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Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Namo plotas kv. m. (iš jo - gyvenamojo ploto dydis) (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
Namo pastatymo metai (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
Namo tipas (t.y. mūrinis/blokinis/kt.) (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
Mėnesinės naftos/dujų/kieto kuro ir t.t. kainos biržoje (Lietuvos Statistikos departamentas, viešai prieinama
informacija)
 Namų šildymui naudojamas kuro mišinys (t.y. kiekvienoje savivaldybėje pagal metus/mėnesius) (Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija/rajonų/miestų savivaldybės)
 Namų bendrijos statusas (t.y. name įkurta/neįkurta bendrija) (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Butų dalis, gaunanti kompensacijas už šildymą (t.y. kiekviename name) (rajonų/miestų savivaldybės)
Priemonėje iš viso planuojama renovuoti 1000 daugiabučių namų. Tikėtina, kad pasiekus šį rodiklį, priemonės tikslinės
(t.y. renovuotų daugiabučių namų) grupės imtis būtų pakankama sudaryti kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinę
grupę.
 Tikslinės grupės objektų duomenys (t.y. duomenys apie atliktus renovacijos darbus ir pan.) yra kaupiami SFMIS
sistemoje, tačiau teksto formatu. Todėl norint paruošti duomenis kontrafaktiniam poveikio vertinimui, reiktų
peržiūrėti ir susisteminti sutartyse, mokėjimo prašymuose ir techniniuose projektuose esančią informaciją apie
atliktus/planuojamus atlikti renovacijos darbus ir jų sąmatas.
 Priemonės detalesnės analizės metu nustatyta, kad Lietuvoje nėra centralizuotai kaupiami duomenys apie
daugiabučiuose namuose atliktus renovacijos darbus, todėl renkant duomenis apie šios kontrolinės grupės objektus
reiktų kreiptis į atskiras namų bendrijas ar daugiabučių namų administratorius.
 Remiantis ligšioline daugiabučių namų renovavimo Lietuvoje patirtimi, kyla rizika, kad užsibrėžtas renovuotų
daugiabučių namų rodiklis (t.y. 1000 pastatų) gali būti nepasiektas. Tai, savo ruožtu, kelia riziką, kad priemonės
pagalba renovuotų daugiabučių namų imtis būtų nepakankama sudaryti kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinę
grupę.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas
Priemonėje kontrafaktinio poveikio vertinimo iš principo yra taikymas, tačiau vertinimo įgyvendinimas pareikalautų
ženklių laiko ir finansinių išteklių surenkant ir susisteminant vertinimui reikalingus duomenis. Be to, priemonė kol kas
yra ankstyvoje įgyvendinimo stadijoje ir kol kas nėra pilnai aišku, koks spartus bus priemonės lėšų įsisavin imas, todėl
ateityje būtų reikalingas papildomas įvertinimas, ar priemonės tikslinės grupės imtis (t.y. renovuotų daugiabučių
pastatų skaičius) būtų pakankama taikyti kontrafaktinį poveikio vertinimą.

Priemonė: "VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)
Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas
Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

Rodiklių
tinkamumas

Naudos gavėjai: namų bendrijos/juridiniai asmenys/fiziniai asmenys
 Ar daugiabučių namų renovacija yra finansiškai naudinga gyventojams? T.y., koks yra priemonės tiesioginis poveikis
renovuotų pastatų energetiniam efektyvumui lyginant su renovavimo darbų, palūkanų apmokėjimo ir kt. išlaidomis?
Kiek išauga renovuotų būstų rinkos kaina?
 Tikslinė grupė: pagal priemonę renovuoti daugiabučiai namai probleminėse teritorijose
 Kontrolinė grupė:
i) Pagal priemonę nerenovuotų daugiabučių namų sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę
ii) Priemonės kontrolinę grupę taip pat gali sudaryti pagal ankstesnes būsto renovavimo programas ar/ir
priemones renovuoti daugiabučiai namai (pvz. pagal 2005-2009 m. daugiabučiu atnaujinimo programą; pagal
Jessica priemonę ir pan.)

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija
 Instrumentinių kintamųjų analizė
Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato ar produkto rodikliai:
 Asmenys, kuriems būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų
probleminėse teritorijose (10000); atnaujinti daugiabučiai namai (300); probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros
projektai (130)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
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Poveikio analizės kintamieji:
 1 kv. m. patalpų ploto šildymo išlaidų suma (litais) (duomenis turėtų surinkti vertintojas iš daugabučių namų bendrijų
ir/ar pastatų administratorių) (duomenis turėtų surinkti vertintojas iš daugabučių namų bendrijų ir/ar pastatų
administratorių) (Atitinka intervencijų logiką)
 1 kv. m. patalpų ploto rinkos kaina (litais) (Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Atliktų darbų sąmata, litais (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mokamos paskola ir palūkanos už atliktus renovacijos darbus (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Atlikti renovacijos darbai (pvz. renovuotas/nerenovuotas stogas; renovuotas/nerenovuotas šildymo mazgas;
keisti/nekeiti langai; šiltintos/nešiltintos sienos ir pan.) (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų
bazė)
 Atliktų renovacijos darbų metai/mėnesiai (Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS duomenų bazė)
 Mėnesinė regiono/rajono vidutinė temperatūra (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
 Mėnesinis regiono/rajono vėjo stiprumas (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
 Namo aukštų skaičius (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Namo butų skaičius (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Namo plotas kv. m. (iš jo - gyvenamojo ploto dydis) (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Namo pastatymo metai (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Namo tipas (t.y. mūrinis/blokinis/kt.) (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registras)
 Mėnesinės naftos/dujų/kieto kuro ir t.t. kainos biržoje (Lietuvos Statistikos departamentas, viešai prieinama
informacija)
 Namų šildymui naudojamas kuro mišinys (t.y. kiekvienoje savivaldybėje pagal metus/mėnesius) (Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija/rajonų/miestų savivaldybės)
 Namų bendrijos statusas (t.y. name įkurta/neįkurta bendrija) (VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras)
 Butų dalis, gaunanti kompensacijas už šildymą (t.y. kiekviename name) (rajonų/miestų savivaldybės)
Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

 Priemonėje iš viso planuojama renovuoti 300 daugiabučių namų. Tikėtina, kad pasiekus šį rodiklį, priemonės tikslinės
(t.y. renovuotų daugiabučių namų) grupės imtis būtų pakankama sudaryti kontrafaktinio poveikio vertinimo tikslinę
grupę.

Kitų sąlygų įtaka

 Tikslinės grupės objektų duomenys (t.y. duomenys apie atliktus renovacijos darbus ir pan.) yra kaupiami SFMIS
sistemoje, tačiau teksto formatu. Todėl norint paruošti duomenis kontrafaktiniam poveikio vertinimui, reiktų
peržiūrėti ir susisteminti sutartyse, mokėjimo prašymuose ir techniniuose projektuose esančią informaciją apie
atliktus/planuojamus atlikti renovacijos darbus ir jų sąmatas.
 Priemonės detalesnės analizės metu nustatyta, kad Lietuvoje nėra centralizuotai kaupiami duomenys apie
daugiabučiuose namuose atliktus renovacijos darbus, todėl renkant duomenis apie šios kontrolinės grupės objektus
reiktų kreiptis į atskiras namų bendrijas ar daugiabučių namų administratorius.
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Priemonėje kontrafaktinio poveikio vertinimo iš principo yra taikymas, tačiau vertinimo įgyvendinimas pareikalautų
ženklių laiko ir finansinių išteklių surenkant ir susisteminant vertinimui reikalingus duomenis.
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6.9 Sveikatos infrastruktūra: asmenų vidutinės gyvenimo trukmės
ilginimas ir sveikatos gerinimas
Šiame kontekste detaliau nagrinėtos šios SSVP 3.2 prioriteto priemonės:
 "VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas"
 "VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą
traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas"
 "VP3-2.1-SAM-03-V Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros
pagalbos infrastruktūros atnaujinimas"
 "VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas"
Žemiau pateikiami užpildyti kiekvienos detaliau nagrinėtos priemonės analizės šablonai.
Priemonė: "VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks priemonės poveikis mažinant gyventojų
sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų
bei ilginant vidutinę gyvenimo trukmę?

 Koks priemonės poveikis gerinant ankstyvą širdies ir
kraujagyslių ligų diagnostiką bei gerinant šių ligų
profilaktiką priemonėje dalyvavusiose sveikatos
priežiūros įstaigose?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: pacientai, kurie naudojosi priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir
įranga
 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės finansuotomis sveikatos priežiūros
paslaugomis nesinaudojusių asmenų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: ligoninės, kurios priemonės pagalba buvo
aprūpintos diagnostine įranga ir naujomis medicinos
technologijomis
 Kontrolinė grupė:
i) Ligoninių, kurios priemonės pagalba nebuvo
aprūpintos diagnostine įranga ir medicinos
technologijomis, sąrašas atrinktas taikant panašiausių
atvejų analizę

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Rodiklių
tinkamumas

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
 Paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos (34)
paslaugų kokybė ir prieinamumas (95000)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
Poveikio analizės kintamieji:
 Diagnozuotų ankstyvos stadijos širdies ir kraujagyslių ligų
 Paciento gyvenimo trukmė (LR Gyventojų
procentas nuo bendro diagnozių skaičiaus (Valstybinė
registras/Higienos Institutas)(Atitinka intervencijų
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka
logiką)
intervencijų logiką)
 Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius
Papildomi analizės kintamieji:
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
Papildomi analizės kintamieji:
duomenų bazė)
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Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

 Naudojimasis/nesinaudojimas priemonės
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
duomenų bazė)
 Diagnozuota/nediagnozuota širdies ir kraujagyslių liga
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ir jos stadija (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
 Lytis (LR Gyventojų registras)
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Besikreipiančių dėl širdies ir kraujagyslių ligų
diagnostikos pacientų skaičius (Valstybinė ligonių kasa
 Ūgis + svoris (t.y. KMI indeksas) (Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos ministerijos)
prie Sveikatos ministerijos)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Mėnesinės pajamos (Sodra)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
Planuojamas priemonės paveiktų pacientų skaičius Planuojamas paramai gauti sveikatos priežiūros įstaigų
(95000)
yra pakankamas kontrafaktiniam poveikio skaičius (34), tikėtina, būtų nepakankamas kokybiškam
vertinimui atlikti.
kontrafaktiniam poveikiui atlikti.
Interviu su tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metu paaiškėjo, kad priemonė "VP3-2.1-SAM-01-V Sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas" teikė paramą praktiškai visoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros
įstaigoms, kurioms yra tikslinga teikti tokios rūšies paramą, todėl nebūtų įmanoma šioms įstaigoms suformuoti tiesiogiai
palyginamą kontrolinę grupę. Tokiu atveju, tikslingiau būtų atlikti prieš“ ir „po“ situacijos lyginimą taikant nutrauktos
laiko eilutės analizę (angl. interrupted time series analysis).
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos
paveiktoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms (t.y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas bei
intervencijos nepaliestas įstaigas (t.y. priemonės kontrolinė grupę). Tokiu atveju, yra tikslingesnis situacijos įstaigose
„prieš“ ir „po“ situacijos lyginimas taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.

Priemonė: "VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių
sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks priemonės poveikis mažinant gyventojų
mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių bei
ilginant vidutinę gyvenimo trukmę?

 Koks priemonės poveikis gerinant ankstyvą širdies ir
kraujagyslių ligų diagnostiką bei gerinant šių ligų
profilaktiką?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: pacientai, kurie naudojosi priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir
įranga
 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės finansuotomis sveikatos priežiūros
paslaugomis nesinaudojusių pacientų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: paramą gavusios sveikatos priežiūros
įstaigos
 Kontrolinė grupė:
i) Sveikatos priežiūros įstaigų, negavusių paramos,
sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Rodiklių
tinkamumas

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
 Paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos (15)
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paslaugų kokybė ir prieinamumas (200000)
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Paciento gyvenimo trukmė (LR Gyventojų
registras/Higienos Institutas)(Atitinka intervencijų
logiką)
 Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Reabilitacijos po traumų trukmė (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka intervencijų
logiką)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigoje, skaičius
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Pacientų reabilitacijos po ligų/traumų trukmė
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Besikreipiančių dėl traumų ir kitų , dėl išorinių priežasčių
sąlygotų, būklių skaičius (Valstybinė ligonių kasa prie
Sveikatos ministerijos)
 Regionas/apskritis/miestas (LR Gyventojų registras)
 Vidutinis vieno iškvietimo nuvažiuotas atstumas (km)
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)

Papildomi analizės kintamieji:
 Naudojimasis/nesinaudojimas priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Ūgis + svoris (t.y. KMI indeksas) (Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos ministerijos)
 Patirta trauma (jos tipas ir pan.) (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Laikas nuo medicininės pagalbos iškvietimo iki paciento
pristatymo į sveikatos priežiūros įstaigą (Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mėnesinės pajamos (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas; (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
Planuojamas priemonės paveiktų pacientų skaičius
Planuojamas paramai gauti sveikatos priežiūros įstaigų
(200000) yra pakankamas kontrafaktiniam poveikio
skaičius (34), tikėtina, būtų nepakankamas kokybiškam
vertinimui atlikti.
kontrafaktiniam poveikiui atlikti.
Interviu su tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metu paaiškėjo, kad priemonė "VP3-2.1-SAM-02-V Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais,
infrastruktūros atnaujinimas" teikė paramą praktiškai visoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms yra
tikslinga teikti tokios rūšies paramą, todėl nebūtų įmanoma suformuoti tiesiogiai palyginamą kontrolinę grupę iš paramos
negavusių įstaigų. Tokiu atveju, tikslingiau būtų atlikti prieš“ ir „po“ situacijos lyginimą taikant nutrauktos laiko eilutės
analizę (angl. interrupted time series analysis).
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos
paveiktoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms (t.y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas bei
intervencijos nepaliestas įstaigas (t.y. priemonės kontrolinė grupė). Tokiu atveju, yra tikslingesnis situacijos įstaigose
„prieš“ ir „po“ situacijos lyginimas taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.

Priemonė: "VP3-2.1-SAM-03-V Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros
atnaujinimas"
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Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks priemonės poveikis mažinant gyventojų
mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių bei
ilginant vidutinę gyvenimo trukmę?

 Koks priemonės poveikis gerinant ankstyvą širdies ir
kraujagyslių ligų diagnostiką bei gerinant šių ligų
profilaktiką?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: pacientai, kurie naudojosi priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir
įranga
 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės finansuotomis sveikatos priežiūros
paslaugomis nesinaudojusių pacientų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: paramą gavusios sveikatos priežiūros
įstaigos
 Kontrolinė grupė:
i) Sveikatos priežiūros įstaigų, negavusių paramos,
sąrašas atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
paslaugų kokybė ir prieinamumas (183244)
Priemonės rezultato rodikliai:
 Paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos (43)

Rodiklių
tinkamumas

KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Paciento gyvenimo trukmė (LR Gyventojų
registras/Higienos Institutas)(Atitinka intervencijų
logiką)
 Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Reabilitacijos po traumų trukmė (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka intervencijų
logiką)
 Laikas nuo medicininės pagalbos iškvietimo iki paciento
pristatymo į sveikatos priežiūros įstaigą (Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka
intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Naudojimasis/nesinaudojimas priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
 Ūgis + svoris (t.y. KMI indeksas) (Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos ministerijos)
 Patirta trauma (jos tipas ir pan.) (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
centralizuotai)
 Mėnesinės pajamos (Sodra)
 Veiklos sritis/sektorius (Sodra/VMI)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
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Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
 Laikas nuo medicininės pagalbos iškvietimo iki paciento
pristatymo į sveikatos priežiūros įstaigą (Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka
intervencijų logiką)
 Dienų, praleistų sveikatos priežiūros įstaigoje, trukmė
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
 Pacientų reabilitacijos po ligų/traumų trukmė
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
(Atitinka intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Besikreipiančių dėl ligų/traumų skaičius (Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Regionas/apskritis/miestas (LR Gyventojų registras)
 Vidutinis vieno iškvietimo nuvažiuotas atstumas (km)
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)

kasa prie Sveikatos ministerijos)
Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

Planuojamas priemonės paveiktų pacientų skaičius
Planuojamas paramai gauti sveikatos priežiūros įstaigų
(183244) turėtų būti pakankamas kontrafaktiniam
skaičius (43), tikėtina, būtų bepakankamas kokybiškam
poveikio vertinimui atlikti.
kontrafaktiniam poveikiui atlikti.
Interviu su tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metu paaiškėjo, kad priemonė "VP3-2.1-SAM-03-V Greitosios medicinos
pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas" teikė paramą praktiškai
visoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms yra tikslinga teikti tokios rūšies paramą, todėl nebūtų
įmanoma suformuoti tiesiogiai palyginamą kontrolinę grupę iš paramos negavusių įstaigų. Tokiu atveju, tikslingiau būtų
atlikti prieš“ ir „po“ situacijos lyginimą taikant nutrauktos laiko eilutės analizę (angl. interrupted time series analysis).

Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas (pasirinkti variantą)
Bendras
kontrafaktinio
Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos
poveikio vertinimo
paveiktoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms (t.y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas bei
taikomumo
intervencijos nepaliestas įstaigas (t.y. priemonės kontrolinė grupė). Tokiu atveju, yra tikslingesnis situacijos įstaigose
vertinimas
„prieš“ ir „po“ situacijos lyginimas taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.

Priemonė: "VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas"
Galimi operaciniai
vertinimo
klausimai (t.y.
„what works“
klausimai)

Naudos gavėjai: fiziniai asmenys

Naudos gavėjai: įstaigos/juridiniai asmenys

 Koks priemonės poveikis mažinant gyventojų
sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų bei
ilginant vidutinę gyvenimo trukmę?

 Koks priemonės poveikis gerinant ankstyvą onkologinių
ligų diagnostiką bei gerinant šių ligų profilaktiką?

Priemonės
tikslinės grupės
bei galimos
kontrolinės grupės
apibūdinimas ir
nustatymas

 Tikslinė grupė: pacientai, kurie naudojosi priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir
įranga
 Kontrolinė grupė:
i) Priemonės finansuotomis sveikatos fpriežiūros
paslaugomis nesinaudojusių asmenų sąrašas
atrinktas taikant panašiausių atvejų analizę

 Tikslinė grupė: ligoninės, kurios priemonės pagalba buvo
aprūpintos diagnostine įranga ir naujomis medicinos
technologijomis
 Kontrolinė grupė:
i) Ligoninių, kurios priemonės pagalba nebuvo
aprūpintos diagnostine įranga ir medicinos
technologijomis, sąrašas atrinktas taikant panašiausių
atvejų analizę

Taikytinas
kontrafaktinis
poveikio vertinimo
metodas

 Dvigubo skirtumo analizė/dvigubo skirtumo regresija

 Dvigubo skirtumo analizė/ dvigubo skirtumo regresija

Rodiklių
tinkamumas

Būtinų sąlygų, reikalingų kontraktinio poveikio vertinimui, vertinimas
Priemonės rezultato rodikliai:
Priemonės rezultato rodikliai:
 Pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros
 Paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos (7)
paslaugų kokybė ir prieinamumas (59000)
Kontrafaktinio poveikio vertinimo poreikiai:
KPV duomenų poreikiai:
Poveikio analizės kintamieji:
Poveikio analizės kintamieji:
 Diagnozuotų ankstyvos stadijos onkologinių ligų
 Paciento gyvenimo trukmė (LR Gyventojų
procentas nuo bendro diagnozių skaičiaus (Valstybinė
registras/Higienos Institutas)(Atitinka intervencijų
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos) (Atitinka
logiką)
intervencijų logiką)
Papildomi analizės kintamieji:
 Naudojimasis/nesinaudojimas priemonės
finansuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Diagnozuota/nediagnozuota onkologinė liga ir jos
stadija (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos
ministerijos)
 Lytis (LR Gyventojų registras)
 Amžius (LR Gyventojų registras)
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Papildomi analizės kintamieji:
 Dalyvavimas/nedalyvavimas priemonės veiklose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Dalyvavimas kitose susijusiose priemonėse/projektuose
(Įgyvendinančių institucijų duomenų bazės/SFMIS
duomenų bazė)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)

Ar pakankamai
didelis matavimų
skaičius?

Kitų sąlygų įtaka

 Ūgis + svoris (t.y. KMI indeksas) (Valstybinė ligonių kasa
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
prie Sveikatos ministerijos)
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Išsilavinimas ir/ar kvalifikacija (duomenys nėra renkami
 Besikreipiančių dėl onkologinių ligų pacientų skaičius
centralizuotai)
(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Mėnesinės pajamos (Sodra)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Regionas/apskritis (LR Gyventojų registras)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos dydis (Sodra/ Valstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
 Sveikatos priežiūros įstaigos tipas (Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos ministerijos)
Planuojamas priemonės paveiktų pacientų skaičius
Planuojamas paramai gauti sveikatos priežiūros įstaigų
(59000) yra pakankamas kontrafaktiniam poveikio
skaičius (7), tikėtina, būtų bepakankamas kokybiškam
vertinimui atlikti.
kontrafaktiniam poveikiui atlikti.
Interviu su tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metu paaiškėjo, kad priemonė "VP3-2.1-SAM-04-V Ankstyva onkologinių
susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas" teikė paramą praktiškai visoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms,
kurioms yra tikslinga teikti tokios rūšies paramą, todėl nebūtų įmanoma suformuoti tiesiogiai palyginamą kontrolinę
grupę iš paramos negavusių įstaigų. Tokiu atveju, tikslingiau būtų atlikti prieš“ ir „po“ situacijos lyginimą taikant
nutrauktos laiko eilutės analizę (angl. interrupted time series analysis).
Galutinis kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų taikymo tinkamumo vertinimas

Bendras
kontrafaktinio
poveikio vertinimo
taikomumo
vertinimas

Kontrafaktinio poveikio vertinimo taikymas priemonėje yra netaikytinas dėl ribotų galimybių atrinkti intervencijos
paveiktoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms (t.y. priemonės tikslinei grupei) tiesiogiai palyginamas bei
intervencijos nepaliestas įstaigas (t.y. priemonės kontrolinė grupė). Tokiu atveju, yra tikslingesnis situacijos įstaigose
„prieš“ ir „po“ situacijos lyginimas taikant nutrauktos laiko eilutės (angl. interrupted time series analysis) metodą.
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3 PRIEDAS. DETALI DUOMENŲ PRIEINAMUMO LIETUVOJE
TEISINĖ ANALIZĖ
Lietuvos teisėje nėra pakankamai teisės mokslo doktrinos, analizuojančios teisės normas, susijusias su
Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimu, taip pat visai nėra teismų praktikos dėl esamų teisės
normų taikymo ir aiškinimo. Net asmens duomenų teisinės apsaugos srityje teismų praktika nėra
pakankamai gausi, kad būtų galima padaryti vienareikšmes išvadas dėl teisės normų taikymo, kai asmens
duomenys naudojami viešojo administravimo tikslais. Todėl šioje apžvalgoje pateikiama teisinė analizė,
skirta apžvelgti dabartinei situacijai, nubrėžti gaires diskusijai ir pasiūlyti tam tikras sprendimų
alternatyvas.

1. Teisės aktuose numatyti subjektai, kurie atlieka vertinimą, ir subjektai,
kurie renka duomenis, būtinus vertinimui atlikti
Dėl ES struktūrinės paramos vertinimą atliekančių subjektų
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 patvirtino Atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles (toliau vadinama –
Atsakomybės ir funkcijų taisyklės). Šių Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 5.7.5 punkte yra numatyta, kad
vadovaujančioji institucija užtikrina ES struktūrinės paramos vertinimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr.
1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje, pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 47 straipsnio 1-4 dalis ir 48
straipsnio 1 dalį atlikimą. Tų pačių Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 7.8 punktas numato, kad ministerija
ar kita valstybės institucija pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinės paramos vertinimus.
Atsakomybės ir funkcijų taisyklės įgyvendina 2006 m. liepos 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006,
nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 1260/1999 (toliau vadinama - Reglamentas (EB)
1083/2006), kurio 47 str. 3 d. antroje pastraipoje numatyta, kad vertinimus atlieka vidaus arba
nepriklausomi ekspertai arba įstaigos, funkciniu požiūriu nepriklausomos nuo 59 str. b ir c punktuose
nurodytų institucijų (t. y. tvirtinančios institucijos ir audito institucijos). Taigi Lietuvoje vertinimą gali
atlikti vadovaujančioji institucija (Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 5.7.5 punktas), t. y. Lietuvos
Respublikos finansų ministerija. Šiame nutarime nėra numatyta, kad vertinimą gali atlikti ir
nepriklausomi ekspertai (taip, kaip nurodyta Reglamento (EB) 1083/2006 47 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai,
kad dauguma Lietuvoje galiojančių teisės aktų numato, kad duomenys teikiami tik teisės aktuose
nurodytų oficialių įgaliojimų vykdymui (tai detaliau analizuojama kituose skyriuose), nepriklausomų
ekspertų oficialių įgaliojimų atlikti vertinimą nenumatymas jokiame Lietuvos teisės akte, gali sukelti
sunkumų vertintojams tiesiogiai gauti reikiamus asmens duomenis. Viešojo administravimo funkcija
Lietuvoje negali būti deleguota viešojo pirkimo sutartimi arba įgaliojimu ar kitu sandoriu. Vertinimo
atlikimo viešojo administravimo funkciją priskyrus vien tik valstybės institucijai, ši negali teisės akte
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numatytos funkcijos perduoti sandorio pagrindu. Tokį ribojimą numato Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 41 str. Be to Lietuvos institucijų praktikoje ne kartą iškilo problema, kai
nepriklausomiems vertintojams tiesiogiai buvo atsisakyta suteikti duomenis, nežiūrint to, kad buvo
sudaryta viešojo pirkimo sutartis ir pagal Reglamento 47 str. 3 dalies 2 pastraipą nepriklausomiems
vertintojams yra suteikti įgaliojimai atlikti vertinimą („vertinimus atlieka vidaus arba nepriklausomi
ekspertai arba įstaigos, funkciniu požiūriu nepriklausomos nuo 59 str. b ir c punktuose nurodytų
institucijų“).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018 patvirtinto Europos
Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plano 1 punkte numatyta šio įsakymo taikymo apimtis, t.y. šis
planas yra planavimo dokumentas, kuriame nustatyti ES struktūrinės paramos vertinimo Lietuvoje tikslai
ir uždaviniai 2007–2013 metams, suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti. Taigi vertinimo subjektų šis teisės aktas nenustato. Plano 32 punkte yra
numatytas vienas iš vertinimo principų: „nepriklausomumas. Nors ES struktūrinę paramą
administruojančios institucijos turi aktyviai dalyvauti vertinimo procese ir bendradarbiauti su vertinimo
ekspertais, vertinimas turi būti nepriklausomas, kad būtų užtikrintas vertinimo rezultatų objektyvumas ir
patikimumas. Tuo tikslu planuojama, kad vertinimus atliks nepriklausomi ekspertai, parinkti taikant
viešųjų pirkimų procedūras, arba koordinuojančiosios ir tarpinių institucijų darbuotojai, kurių funkcijos,
kaip reikalauja reglamento (EB) Nr. 1083/2006 47 straipsnio 3 dalis, nepriklauso nuo reglamento (EB) Nr.
1083/2006 59 straipsnio b ir c punktuose nurodytų institucijų. Europos Komisija rekomenduoja, kad
vertintojai būtų nepriklausomi ir nuo vadovaujančiosios institucijos. Vertinimas turi būti planuojamas,
organizuojamas ir atliekamas taip, kad būtų užtikrintas tinkamas nepriklausomumo principo
įgyvendinimas.“ Pažymėtina, kad ši teisės norma yra planuojamo rekomendacinio pobūdžio ir nustato ne
oficialius įgaliojimus turinčio subjekto funkcijas ir teises, bet paaiškina nepriklausomumo sampratą, todėl
ES struktūrinės paramos vertinimo planas, kuriuo įgyvendinamos Atsakomybės ir funkcijų taisyklės,
negali būti laikomas pakankamu teisiniu pagrindu vertintojui savarankiškai vykdyti oficialius įgaliojimus –
atlikti vertinimą ir tuo pagrindu rinkti ir tvarkyti asmens duomenis (tarp jų asmens kodus ar ypatingus
asmens duomenis). Todėl atitinkamai siūlytina keisti Atsakomybės ir funkcijų taisykles.
Dėl subjektų, kurie parengia ir surenka įvarius duomenis ES struktūrinės paramos vertinimui
Reglamento (EB) 1083/2006 48 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės narės suteikia išteklius, būtinus
vertinimams atlikti, organizuoja reikalingų duomenų parengimą bei surinkimą ir naudoja stebėsenos
sistemos teikiamą įvairių rūšių informaciją. LRV nutarimo, kuriuo patvirtintos Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės (toliau vadinama – LRV nutarimo) 3.1
punkte numatytas pavedimas tarpinei institucijai atlikti vadovaujančios institucijos užduotis, numatytas
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje (3.1 punkte funkcijos delegavimas suformuluotas taip:
„nustatyti, kad kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 straipsnyje, vadovaujančiosios
institucijos atsakomybe užduotis, susijusias su reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytų
vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, pavedama atlikti kaip tarpinėms institucijoms:“). Taigi
tarp kitų funkcijų tarpinėms institucijoms buvo pavesta įgyvendinti Reglamento (EB) 1083/2006 60
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straipsnio c) punkto nuostatą, kad veiktų kompiuterizuota apskaitos dokumentų apie kiekvieną pagal
veiksmų programą vykdomą veiksmą registravimo bei saugojimo sistema ir kad būtų renkami finansų
valdymui, stebėsenai, patikrinimams, auditui bei vertinimui reikalingi duomenys apie įgyvendinimą. Taigi
pagal Atsakomybės ir funkcijų 5.7.5 punktą, taip pat LRV nutarimo 3.1 punktą už duomenų, reikalingų
vertinimui, parengimą ir surinkimą atsako vadovaujančioji institucija ir tarpinės institucijos. Atsižvelgiant
į tai, kad „vertinimo organizavimo“ sąvoka galėtų būti aiškinama kaip apimanti ir duomenų parengimą
bei surinkimą vertinimo tikslais, Atsakomybės ir funkcijų 7.8 punktą galima būtų vertinti kaip numatantį
ministerijos ar kitos valstybės institucijos atsakomybę už duomenų surinkimą ir parengimą. Tačiau visais
atvejais rekomenduotina Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse aiškiai nustatyti vertinimo organizavimo
sąvokos apibrėžimą, numatyti teises parengti ir surinkti vertinimo tikslais duomenis.
Taigi, vadovaujančioji institucija, tarpinė institucija, ministerija ar kita valstybės institucija pagal
Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 5.7.5 punktą, 7.8 punktą ir LRV nutarimo 3.1 punktą bei Reglamento
(EB) 1083/2006 48 str. 1 d. turi oficialius įgaliojimus parengti ir surinkti duomenis, reikalingus vertinimui
atlikti. Nepriklausomiems ekspertams teisės aktai šios funkcijos nesuteikia, tačiau kaip vėliau bus plačiau
aptarta, ekspertai gali gauti viešus valstybės informacinių išteklių duomenis.
Išanalizavus anksčiau nurodytus teisės aktus kyla klausimas, ar atskirų registrų ir valstybės informacinių
sistemų tvarkytojai turi teisę parengti ir surinkti duomenis, reikalingus vertinimams atlikti. Šis klausimas
analizuojamas kitame skyriuje „Duomenų parengimas valstybės registruose, informacinėse sistemose,
valstybės institucijose ir šių duomenų teikimas“.

2. Duomenų parengimas valstybės registruose, informacinėse sistemose,
valstybės institucijose ir šių duomenų teikimas
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 str. 1 d. duomenys,
registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši ir, atsižvelgiant į registro
steigimo tikslus, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) registro
nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, perduodami
susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami gavėjams, jeigu Lietuvos
Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Fizinių asmenų asmens
duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir gavėjams
teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Lietuvoje veikia nemažai viešųjų
registrų, kurių duomenys yra prieinami visiems asmenims, pvz., Juridinių asmenų registro,
Nekilnojamojo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro, Hipotekos registro (išskyrus fizinių asmenų
duomenis), Turto arešto aktų registro (išskyrus fizinių asmenų duomenis), Sutarčių registro ir t. t. Šių
registrų duomenys pagal įstatymus tretiesiems asmenims ir net valstybės institucijoms dažnai yra
teikiami atlygintinai. Atlyginimo dydį nustato teisės aktai, pvz., už Juridinių asmenų registro duomenų
vienetą duomenų gavėjas privalo mokėti 7,31 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo
21 d. nutarimą Nr. 296. Atlyginimą šiems registrams dažnai moka ir valstybės institucijos, siekdamos
vykdyti viešojo administravimo funkcijas (atlyginimo mokėjimas priklauso nuo konkretaus registro ir
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teisinio jo reguliavimo). Pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 158.4 punktą Juridinių asmenų registro
tvarkytojas pagal gavėjo pateiktą prašymą išduoda specialiomis aplikacijomis suformuotus Registro
duomenų ar informacijos išrašus. Todėl vertinimo tikslais Juridinių asmenų registro tvarkytojas gali
parengti visus reikalingus duomenis.
Lietuvoje yra nemažai ir neviešų registrų, kurių steigimo tikslas dažnai yra viešojo administravimo
funkcijų tinkamas atlikimas. Todėl šių registrų duomenys teikiami ribotai, tik įstatymuose numatytiems
subjektams ir įstatymuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Pavyzdžiui, Mokesčių mokėtojų registre
kaupiama informacija nėra vieša. Mokesčių administravimo įstatymo 39 str. 1 d. 4 p. numato, kad
informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti pateikta teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės įstaigoms
bei institucijoms, operatyvinės veiklos subjektams ir kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais, kai
tai būtina jų funkcijoms atlikti. Šią nuostatą įgyvendina Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 89.3 p.,
kuriame numatyta, kad registro duomenys teikiami neatlygintinai valstybės valdžios ir valdymo,
savivaldybių, mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms, teismams, teisėsaugos,
operatyvinės veiklos subjektams ir kitiems asmenims – įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų
funkcijoms atlikti.
Analogiškos teisės normos numatytos ir kitų neviešų registrų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose
(Gyventojų registro, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, Mokinių registro ir kt.). Šiuose
registruose fizinių asmenų duomenys teikiami kitoms valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau vadinama - ADTAĮ) 5 str. 1 d. 5 p., 5 str. 1 d. 3 p. ar
to paties straipsnio 2 d. 8 p.
Valstybės informacinėse sistemose kaupiami duomenys pagal Valstybės informacinių išteklių įstatymo
35 str. 1 d. yra vieši, tačiau įstatymai ar kiti teisės aktai dažniausiai nustato šios taisyklės išimtis, todėl
valstybės informacinių sistemų duomenys dažniausiai nėra vieši. Duomenys teikiami tik teisės aktuose
numatytiems subjektams ir teisės aktuose nurodytiems tikslams. Subjektai, kurie turi teisę gauti
duomenis dažniausiai yra valstybės institucijos. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinės paramos
kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau vadinama – SFMIS) nuostatų,
patvirtintų Finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-263, 31 p. numato, kad valstybės
institucijos, įstaigos ar įmonės gali tapti SFMIS duomenų gavėjais, jeigu jos atitinka tokius reikalavimus:
atlikdamos teisės aktais priskirtas funkcijas, naudoja arba turėtų naudoti SFMIS kaupiamus duomenis
arba pagal šiuos duomenis SFMIS valdytojo rengiamą informaciją. Valstybės informacinių išteklių
įstatymo 10 str. 2 p. numato, kad institucijos savo veikoje privalo vadovautis keitimosi informacija
principu, kuris reiškia, kad kuriami efektyvūs informaciniai ryšiai tarp institucijų, leidžiantys institucijai
disponuoti visais valstybės informaciniais ištekliais sprendžiant valdymo uždavinius ir gerinant asmenų
aptarnavimą. Taigi, atliekant nepriklausomą vertinimą, SFMIS duomenis gali gauti subjektai, atliekantys
teisės aktais priskirtas funkcijas.
Todėl Lietuvos Respublikos finansų ministerija ar kitos ministerijos ar valstybės institucijos, atsakingos už
vertinimui reikalingų duomenų parengimą ir surinkimą, gali kreiptis į duomenų tvarkytojus ir gauti
duomenis, reikalingus vertinimo funkcijai atlikti. Duomenų tvarkytojas privalo parengti vertinimui
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reikalingus duomenis taip, kaip prašo duomenų gavėjas. Valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo 35 str. 4 d. numatyta, kad tais atvejais, kai paprastai teikiamos informacijos turinys ar forma
neatitinka prašančios institucijos poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai
apdoroti gaunamus duomenis, informaciją teikianti institucija sukuria reikalingas papildomas priemones.
Taigi, galiojantys teisės aktai nenumato kliūčių valstybės institucijoms, kurios renka vertinimui
reikalingus duomenis, gauti reikiamą informaciją iš valstybės registrų ir informacinių sistemų. Tačiau
kiekvienu atveju teisę įgyti konkrečius reikiamus duomenis reiktų analizuoti atskirai, nagrinėjant
atitinkamo registro ar informacinės sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pavyzdžiui,
informacija apie giminystės ir svainystės ryšius iš Gyventojų registro teikiama ne visoms viešojo
administravimo institucijoms jų funkcijoms vykdyti, bet tik Gyventojų registro įstatymo 11 str. 6 d.
numatytoms institucijoms šioje dalyje numatytoms funkcijoms atlikti. Pastarųjų duomenų teikimas ES
struktūrinės paramos vertinimo tikslais nėra numatytas. Analogiški ribojimai galimi dėl asmens kodo
gavimo ar ypatingų asmens duomenų gavimo. Pavyzdžiui, asmens kodai pagal ADTAĮ 7 str. yra teikiami,
jeigu tai numatyta šiame įstatyme ar kituose įstatymuose. Paprastai teisė naudoti asmens kodą Lietuvos
įstatymuose yra nurodoma pažodžiui, labai konkrečiai, todėl abejotina, ar prireikus vertinimo tikslais
asmens kodo, jis galėtų būti suteiktas vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai vien tik pagal Reglamento
1083/2006 48 str. 1 d., kurios pažodinis tekstas yra abstraktaus pobūdžio, suformuluotas kaip pareiga
valstybei narei, o ne tiesioginis nurodymas (pareiga) duomenų tvarkytojams suteikti asmens kodus.
Analogiškas sunkumas kyla ir dėl ypatingų asmens duomenų, nes šie duomenys yra tvarkomi pagal
ADTAĮ 5 str. 2 d., kurioje numatyta, kad draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus šioje
dalyje numatytus atvejus. Ypatingi asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu įstatymai įpareigoja
duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis (ADTAĮ 5 str. 2 d. 8 p.).
Vadinasi, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais duomenų tvarkytojai galėtų parengti ir pateikti
reikiamus duomenis (ypač nuasmenintus arba tokius, pagal kuriuos neįmanoma identifikuoti juridinio
asmens) vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai, kuri atlieka ES struktūrinės paramos vertinimą. Šiuo
atveju gali kilti praktinių problemų tik tais atvejais, kai vadovaujanti ar tarpinė institucija prašo iš
duomenų tvarkytojų papildomų paslaugų, pavyzdžiui, nuasmeninti duomenis ir juos pateikti
nepriklausomam vertintojui arba surinktus duomenis pateikti kitam duomenų tvarkytojui, siekiant kad
skirtingi duomenų tvarkytojai pateiktų duomenis būtent apie tuos subjektus, kurie patenka į vertinimo
imtį. Tokios duomenų tvarkytojų funkcijos tik netiesiogiai gali būti išvedamos iš galiojančių teisės aktų,
pavyzdžiui duomenų teikimo apimtis yra reglamentuojama ADTAĮ 3 str. 1 d. 4 p., kuriame numatyta, kad
duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tik tokios apimties, kuri būtina jiems
rinkti ir toliau tvarkyti. Todėl jeigu vertinimą atliekanti instituciją prašo duomenų nuasmeninimo, tai
duomenų tvarkytojas privalo teikti tik nuasmenintus asmens duomenis, kurių prašo duomenų gavėjas.
Siekiant apsaugoti asmens duomenis, kad asmens kodai ar ypatingi asmens duomenys nebūtų teikiami
nei vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai, nei nepriklausomam vertintojui, vadovaujančioji ar tarpinė
institucija galėtų prašyti duomenų teikėjų tarpusavio bendradarbiavimo perduodant vieni kitiems
asmens kodus ar kitą konfidencialią informaciją tam, kad būtų pasiekti vertinimo tikslai. Duomenų
tvarkytojų tarpusavio bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas ne tik pagal anksčiau minėtą Valstybės
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informacinių išteklių įstatyme numatytą keitimosi informacija tarp institucijų principą, bet ir pagal
Viešojo administravimo įstatymo 40 str. 2 d., kurioje numatyta, kad viešojo administravimo subjektas, į
kurį kreipiamasi tarnybinės pagalbos, privalo ją suteikti, išskyrus 38 str. išvardytus atvejus. Tarnybinė
pagalba suteikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dėl tarnybinės pagalbos suteikimo
gavimo dienos.
Vertinimų, kurie buvo atliekami Lietuvoje, vykdymo metu, iškilo klausimas ne tik dėl asmens kodo ar
ypatingų asmens duomenų gavimo, bet ir dėl konfidencialių juridinių asmenų duomenų gavimo,
pavyzdžiui, ar Statistikos departamentas turi teisę teikti duomenis vadovaujančiajai ar tarpinei
institucijai. Pagal Statistikos įstatymo 15 str. 2 d. oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos
tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo
surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka. Todėl
šie duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Statistikos
informacijos konfidencialumą reglamentuoja ne tik Statistikos įstatymas, bet ir 2009 m. kovo 11 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr.1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų
perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (toliau vadinama – Reglamentas (EB) dėl Europos statistikos). Reglamento (EB) dėl
Europos statistikos 18 str. 1 d. numatyta, kad Europos statistika skleidžiama visapusiškai laikantis
statistikos principų, kaip nurodyta 2 str. 1 d., ypač susijusių su statistinių duomenų konfidencialumo
apsauga. Reglamento (EB) dėl Europos statistikos 19 str. 1 pastraipoje numatyta, kad duomenys apie
individualius statistinius vienetus gali būti skleidžiami viešo naudojimo rinkmena, kurią sudaro
nuasmeninti įrašai, parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio
vieneto atsižvelgiant į visas tinkamas priemones, kuriomis gali pagrįstai naudotis trečioji šalis.
Taigi pagal galiojančius įstatymus šiuo metu nėra kliūčių gauti reikiamus nuasmenintus duomenis iš
valstybės registrų ir informacinių sistemų, taip pat Statistikos departamento, tačiau siekiant efektyvaus
duomenų teikimo proceso, siūlytina aiškiau apibrėžti duomenų surinkimo procesą poįstatyminiame
teisės akte, pavyzdžiui Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse nurodant nepriklausomų ekspertų teisę
atlikti ES struktūrinės paramos vertinimą, analogiškai kaip numatyta Reglamento (EB) 1083/2006 47
str. 3 d. antroje pastraipoje, numatant registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų pareigą
bendradarbiauti tarpusavyje renkant ir teikiant duomenis vertinimo tikslais.
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3. ES struktūrinės paramos vertinimą atliekančių subjektų funkcijos,
teisės, pareigos ir atsakomybė pagal galimus atskirus duomenų surinkimo
vertinimo tikslais modelius
Išanalizavus ES struktūrinės paramos vertinimą atliekančių subjektų praktiką ir kilusias problemas,
svarstytini tokie alternatyvūs duomenų surinkimo ES struktūrinės paramos vertinimo tikslais modeliai:
A. Nepriklausomas ekspertas, atliekantis vertinimą pagal viešojo pirkimo sutartį, kreipiasi į
užsakovą (vadovaujančią ar tarpinę instituciją), prašydamas surinkti ir nuasmeninti duomenis
pagal Reglamento (EB) 1083/2006 48 str. 1 d. ir pateikia vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai
vertinimui reikalingų duomenų sąrašą, taip pat institucijas, kuriose reikiami duomenys kaupiami,
nurodydamas, kokia forma kiekvieno valstybės registro ar informacinės sistemos duomenų
tvarkytojas turi perduoti duomenis vertintojui, vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai ir/ar kito
valstybės registro ar informacinės sistemos duomenų tvarkytojui. Perkančioji organizacija, gavusi
tokį vertintojo prašymą, gali jį tikslinti, ir kartu su tarpininkavimo raštu teikti šį prašymą atskirų
valstybės registrų ar informacinių sistemų duomenų tvarkytojams. Prašyme taip pat turi būti
nurodyta, per kokius terminus duomenų tvarkytojai turi surinkti ir pateikti prašomus duomenis
ar informaciją. Jei duomenų apie tuos pačius asmenis reikia iš kelių registrų, o asmenis
identifikuoti gali tik viena institucija, tuomet gali prireikti prašyti institucijų bendradarbiauti
apsikeičiant asmens kodais ar kitais duomenimis. Todėl prašyme gali būti numatyta, kad vieno
registro ar informacinės sistemos duomenų tvarkytojas surinktų reikiamus asmens kodus ar kitą
konkretaus subjekto identifikavimui būtiną informaciją ir pateiktų ją kitam duomenų tvarkytojui,
siekiant kad skirtingi duomenų tvarkytojai pateiktų duomenis būtent apie tuos subjektus, kurie
patenka į vertinimo imtį. Nepriklausomas vertintojas ir perkančioji organizacija gauna
nuasmenintus duomenis iš kiekvieno duomenų tvarkytojo. Asmens kodai ir kiti asmens
duomenys vertintojui ir perkančiajai organizacijai nėra teikiami.
Šis variantas labiausiai priimtinas asmens duomenų teisinės apsaugos ir konfidencialios juridinių
asmenų informacijos apsaugos požiūriu, tačiau sukuria papildomas pareigas valstybės
institucijoms dėl bendradarbiavimo, tarpininkavimo ir atsakomybės už tinkamą duomenų
nuasmeninimą.
B. Vadovaujančiosios ar tarpinės institucijos tarpininkavimas tarp vertinimą atliekančio
nepriklausomo vertintojo ir duomenų tvarkytojų gali vykti ir tokiu būdu, kad vadovaujančioji ar
tarpinė institucija gauna visus reikiamus asmens duomenis su asmens kodais ir perduoda juos
kitiems reikiamiems duomenų tvarkytojams, prašydama pateikti atitinkamus duomenis apie
nurodytus asmenis. Gavusi asmens duomenis vadovaujančioji ar tarpinė institucija juos
nuasmenina ir perduoda nepriklausomam vertintojui. Tokiu atveju atskirų registrų ar
informacinių sistemų duomenų tvarkytojų tarpusavio bendradarbiavimas nėra reikalingas, tačiau
vadovaujančioji ar tarpinė institucija pagal teisės aktus turi turėti teisę gauti visus asmens
duomenis, asmens kodus, ypatingus asmens duomenis ir konfidencialius juridinių asmenų
duomenis. Ši alternatyva sukuria daugiau pareigų ir atsakomybės vertinimą užsakančiai
(organizuojančiai) institucijai, taip pat reikalauja galiojančių teisės aktų keitimo.
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C. Vertinimą atliekantis nepriklausomas ekspertas tiesiogiai gauna visus asmens duomenis iš
skirtingų duomenų tvarkytojų. Tokiu atveju duomenų tvarkytojų bendradarbiavimas nėra
reikalingas, vadovaujančioji ar tarpinė institucija nevykdo tarpininkavimo funkcijos, išvengiama
galimų nuasmeninimo klaidų, tačiau nepriklausomas vertintojas pagal teisės aktus turi turėti
teisę gauti visus vertinimui reikalingus asmens duomenis, asmens kodus ir konfidencialius
juridinių asmenų duomenis. Pastarasis variantas mažiausiai priimtinas asmens duomenų teisinės
apsaugos ir konfidencialios informacijos apsaugos požiūriu ir reikalauja iš esmės keisti
galiojančius teisės aktus.

Duomenų parengimo ir surinkimo funkcijos įgyvendinimo teisinės galimybės skiriasi, priklausomai nuo
to, koks modelis bus pasirinktas:

3.1. A modelio įgyvendinimą reguliuojantys teisės aktai. Pasiūlymai.
Esminė šio modelio taikymo prielaida - vertinimui yra reikalingi ir naudojami tik nuasmeninti duomenys.
Tuo atveju, kai vertintojui (vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai, nepriklausomam vertintojui) nėra
reikalingi asmens duomenys, jie negali būti teikiami, nes nėra reikalingi vykdant oficialius įgaliojimus.
Tokiu atveju duomenų bazių tvarkytojai privalo parengti duomenis taip, kad vertintojas negalėtų iš
pateiktų duomenų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės. Ši procedūra ADTAĮ ir
Statistikos įstatymo kontekste vadinama duomenų „nuasmeninimu“. Pažymėtina, kad praktikoje nebus
laikomi duomenys nuasmenintais, jeigu bus pateikta duomenų visuma, iš kurios bus įmanoma
netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, pavyzdžiui, bus pateiktas asmenų sąrašas be asmens kodų, be
vardų ir pavardžių, tačiau su darboviete ir įsidarbinimo data arba ES paramos gavimo konkretūs
duomenys, iš kurių būtų galima nesunkiai nustatyti asmens tapatybę. Visais atvejais vertintojas turi siekti
įvertinti reikiamų vertinimui duomenų apimtį ir duomenų tvarkytojų prašyti tik nuasmenintų duomenų.
Šiuo atveju viešojo pirkimo sutartyje su nepriklausomu vertintoju tikslinga aptarti šias sąlygas:
 Nepriklausomas vertintojas privalo parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai prašymą dėl
duomenų, reikalingų vertinimui, surinkimo. Prašyme nepriklausomas vertintojas turi nurodyti (1)
detalų duomenų sąrašą, kurio reikia vertinimui atlikti, siekiant vertinimo rezultatus gauti
naudojant nuasmenintus duomenis; (2) institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurios kaupia
reikiamus duomenis; (3) terminus, per kuriuos duomenų teikėjai turi pateikti nuasmenintus
duomenis nepriklausomam vertintojui ir perkančiajai organizacijai; (4) duomenų nuasmeninimo
tvarką, nurodant, kaip kiekvienas duomenų tvarkytojas turi parengti nuasmenintus duomenis;
(5) jeigu reikalinga, nurodyti, kokius asmens duomenis vienas duomenų tvarkytojas turi perduoti
kitam duomenų tvarkytojui, kad pastarasis galėtų pateikti reikalingus duomenis vertinimui; (6)
pageidaujamą duomenų teikimo (gavimo) būdą; (7) atlyginimo už duomenų teikimą dydį, iš
anksto suderintą su registro tvarkytoju, jeigu reikiamus duomenis registro tvarkytojas teikia tik
už atlyginimą.
 Numatyti duomenų parengimo ir surinkimo terminus. Konkretūs terminai turėtų būti susiję su
atliekamo vertinimo reikalingų duomenų apimtimi. Jeigu vertinimui reikalingi longitudiniai
duomenys apimantys daugelio metų laikotarpį, viešojo pirkimo sutartyje būtina numatyti
ilgesnius duomenų surinkimo terminus, nes valstybės registrų ar informacinių sistemų duomenų
tvarkytojai gali neturėti galimybių per kelias dienas surinkti ir pateikti reikalingų duomenų.
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Aptarti duomenų teikimo išlaidų atlyginimo klausimą, numatant, kuri iš sutarties šalių atlygina
valstybės registrų ar informacinių sistemų tvarkytojų išlaidas už duomenų ar informacijos
teikimą, jeigu pagal teisės aktus duomenys ar informacija teikiama atlygintinai.
Aptarti sąlygas duomenų surinkimo, kai viešojo pirkimo sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja,
kad vertinimui reikalingi duomenys ar informacija nėra kaupiami valstybės registruose ar
informacinėse sistemose bei numatyti tvarką, kaip ir kokiais terminais šie duomenys gali būti
surinkti (jei tai įmanoma). Visais atvejais, svarbu atkreipti dėmesį, kad nepriklausomas
vertintojas neturi gauti asmens duomenų.

Vienas iš galimų sunkumų taikant šį modelį gali kilti dėl to, kad valstybės registrai ir informacinės
sistemos nekaupia vertinimui reikalingų duomenų ar informacijos, nes šios informacijos kaupimas nėra
numatytas teisės aktuose. Pavyzdžiui, kontrafaktiniam vertinimui gali reikti pagal konkrečias priemones
ES paramos gavėjų organizuotuose mokymuose, kurie vyko 2007-2012 m., dalyvavusių asmenų sąrašų
(vertintojui būtų pateikiami nuasmeninti duomenys, t.y. vienetų sąrašai) tam, kad apie juos būtų galima
surinkti reikiamus duomenis iš kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų. Tačiau SFMIS informaciją
apie mokymų dalyvius kaupia tik nuo 2012 m. Atitinkamai jau šiuo metu būtina tinkamai pasiruošti
kontrafaktinio vertinimo poreikiui gauti visą reikiamą informaciją apie panaudotą paramą ir
atitinkamuose teisės aktuose numatyti pareigą paramos gavėjams pateikti SFMIS tvarkytojui duomenis
apie mokymuose dalyvavusius asmenis (projekto dalyvius). Apie projekto dalyvius SFMIS galėtų būti
kaupiami analogiški asmens duomenys, kaip ir apie galutinius paramos gavėjus (Nuostatų 39.6 punktas ir
t. t.).
Šių duomenų surinkimas informacinėje sistemoje svarbus ir dėl to, kad vertintojui nebūtų teikiami
asmens duomenys ir nereiktų analizuoti mokymų dalyvių sąrašų su visais jų asmens duomenimis bei
sudaryti šių asmenų atskirą duomenų bazę. SFMIS taip pat neturėtų kaupti tų duomenų, kurių nereikia
teisės aktuose numatytoms funkcijoms atlikti. Pavyzdžiui, asmens kodų kaupimas gali būti reikalingas dėl
informacinių sistemų tarpusavio sąveikos, tačiau jeigu ši sąveika galima nenaudojant asmens kodų, bet
naudojant vardus, pavardes ir gimimo datas, tai asmens kodų rinkimas negali būti pagrįstas viešojo
administravimo funkcijos atlikimu. Kita vertus įteisintose informacinėse sistemose, taip pat ir SFMIS,
asmens kodai gali būti naudojami be duomenų subjekto sutikimo (ADTAĮ 7 str. 3 d. 3 p.).

Duomenų nuasmeninimas ir duomenų tvarkytojų bendradarbiavimas
Nepriklausomas vertintojas pagal galiojančius teisės aktus neturi teisės gauti jokių asmens duomenų, juo
labiau asmens kodų ar ypatingų asmens duomenų, iš valstybės registrų ar informacinių sistemų net ir
tuo atveju, kai sudaroma viešojo pirkimo sutartis. Kaip jau buvo minėta, viešojo pirkimo sutartis negali
būti laikoma oficialiu įgaliojimu vykdyti atitinkamos valstybės institucijos funkciją. Be to, asmens
duomenys, gauti vertinimo tikslu, būtų tvarkomi automatiniu būdu – reiktų sukurti atskirą duomenų
bazę, klasifikuoti, grupuoti ir jungti asmens duomenis nepriklausomo vertintojo kompiuteriniuose
tinkluose. Asmens duomenų tvarkymo teisė gali būti suteikta tik ADTAĮ nustatyta tvarka. ES struktūrinių
fondų paramos vertinimui atlikti dažniausiai nereikia nei asmens kodų, nei vardų, pavardžių ar juridinių
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asmenų duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Todėl siūlytina nepriklausomam
vertintojui iš valstybės registrų ar informacinių sistemų teikti tik nuasmenintus duomenis.
Detali duomenų nuasmeninimo tvarka turėtų būti numatyta nepriklausomo vertintojo pateiktame
prašyme perkančiajai organizacijai (vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai) dėl duomenų teikimo, nes
vertintojui gali reikti skirtingų duomenų iš skirtingų valstybės registrų ar informacinių sistemų. Tačiau
tiek perkančioji organizacija, tiek ir duomenų tvarkytojas turėtų užtikrinti tinkamą duomenų
nuasmeninimą ir pateikimą nepriklausomam vertintojui, todėl visais atvejais svarbu nustatyti, ar
vertintojas iš gautų duomenų galės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti fizinio ar juridinio asmens
tapatybę. Pažymėtina, kad nesunkiai gali būti atkuriama juridinio asmens tapatybė, kai nežinomas
juridinio asmens kodas ar pavadinimas, bet žinomas juridinio asmens darbuotojų skaičius, metinė
apyvarta, vykdomos veiklos rūšis ir kiti duomenys, todėl atsiranda rizika, kad šie konfidencialūs juridinių
asmenų duomenys gali būti neteisėtai panaudojami kitiems tikslams. Todėl kiekvienu atveju svarbu
nustatyti minimalų duomenų kiekį, kuris būtinai reikalingas atliekant vertinimą.
Perkančioji organizacija, gavusi nepriklausomo vertintojo prašymą dėl duomenų teikimo, šį prašymą
kartu su savo tarpininkavimo raštu (prašymu), kuriame būtų nurodyti teisiniai pagrindai gauti duomenis
(Reglamento (EB) 1083/2006 48 straipsnio 1 dalis, Atsakomybės ir funkcijų taisyklių atitinkami punktai,
kuriuose būtų numatytos duomenų surinkimo ir tvarkymo procedūros vertinimo tikslais bei institucijų
bendradarbiavimo pareiga), galėtų teikti reikiamiems valstybės registrų ir informacinių sistemų
duomenų tvarkytojams (pvz., Lietuvos darbo biržai, SODRAI ir kt.). Vertintojas prašyme, pavyzdžiui, gali
nurodyti, kad Lietuvos darbo birža pateiktų SODRAI asmens kodus tų asmenų, kurie buvo registruoti
ilgalaikiais bedarbiais 2002-2006 m., (tam, kad būtų galima pamatyti būtent tokios grupės asmenų
pajamų dinamiką ir ją palyginti su asmenų, kurie dalyvavo mokymuose, pajamomis). Šiuo atveju Lietuvos
darbo birža turėtų tiesiogiai perduoti asmens kodų sąrašą SODRAI, kuri pateiktų duomenis apie asmenų
pajamas. Kitaip tariant, šiuo atveju būtų reikalingas institucijų bendradarbiavimas. Tam, kad būtų labiau
užtikrintas duomenų teikimo proceso efektyvumas, siūlytina duomenų tvarkytojų bendradarbiavimo
pareigą nurodyti poįstatyminiame teisės akte, pavyzdžiui Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse. Pagal
anksčiau nurodytą pavyzdį Lietuvos darbo birža ir SODRA pateiktų nuasmenintus duomenis tiek
nepriklausomam vertintojui, tiek ir perkančiajai organizacijai (vadovaujančiajai ar tarpinei institucijai).
Nuasmenintų duomenų teikimas nepriklausomam vertintojui dažniausiai nėra ribojamas teisės aktais.
Tačiau kai kurių informacinių sistemų tvarkytojų nuostatuose gali būti įrašyta, kad tos informacinės
sistemos duomenys yra teikiami vien tik valstybės institucijoms ar įstaigoms jų funkcijoms vykdyti. Tokiu
atveju nepriklausomas vertintojas tiesiogiai negautų net ir nuasmenintų duomenų. Todėl
poįstatyminiame teisės akte siūlytina aptarti nepriklausomo vertintojo teisę atlikti vertinimą (tokiu būdu
būtų įtvirtinti nepriklausomo vertintojo oficialūs įgaliojimai atlikti šią funkciją analogiškai kaip yra
nustatyta Reglamento (EB) 1083/2006 47 str. 3 d. antroje pastraipoje) ir naudoti vertinimui reikiamus
nuasmenintus duomenis.
Jeigu dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių duomenų tvarkytojai negalėtų bendradarbiauti ir perduoti
vieni kitiems reikiamų duomenų sąrašų, tai asmens duomenų surinkimą ir perdavimą kitam duomenų
tvarkytojui turėtų organizuoti vadovaujančioji ar tarpinė institucija. Šiuo atveju vadovaujančiajai
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institucijai gali reikėti gauti asmens kodų sąrašus ar net ypatingus asmens duomenis. Tokiu atveju turėtų
būti taikomas B duomenų surinkimo modelis, kuris analizuojamas kitame skyriuje.
Duomenų tvarkytojas duomenis vadovaujančiajai ar tarpininkaujančiajai institucijai bei jos nurodytiems
nepriklausomiems vertintojams galėtų teikti ne tik vienkartinio duomenų teikimo prašymo pagrindu, bet
ir duomenų teikimo sutarties pagrindu daugkartinio duomenų teikimo atveju. Daugkartinio duomenų
teikimo sutartys dažniausiai sudaromos tarp registrų tvarkytojų, kai tais pačiais duomenimis keičiamasi
nuolat, tačiau šios sutartys gali būti sudarytos ir tarp registro tvarkytojo ir kitų asmenų. Paprastai
duomenų teikimo sutartyse yra nurodomi teisiniai pagrindai teikti ir gauti duomenis, duomenų
naudojimo tikslas, teiktinų duomenų sąrašas, sąlygos ir tvarka, formatas ir periodiškumas, atlyginimas už
duomenų teikimą ir kitos nuostatos (Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 35 str. 3 d.).
Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenys pagal šį modelį vadovaujančiajai ar tvirtinančiajai institucijai
nebus teikiami, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas vienkartiniam duomenų teikimo prašymui
ar duomenų teikimo sutarties turiniui nebūtų taikomas. Jeigu asmens duomenys bus perduodami vienų
duomenų tvarkytojų kitiems duomenų tvarkytojams, šią duomenų tvarkytojų bendradarbiavimo pareigą
reiktų numatyti minėtame poįstatyminiame teisės akte, o ne vien tik kiekvienoje duomenų teikimo
sutartyje, sudarytoje su skirtingu duomenų tvarkytoju. Sutarties sudarymas reikalautų atskirų derybų,
todėl jose gali atsirasti skirtingas duomenų tvarkytojų bendradarbiavimo reguliavimas, kas apsunkintų
kiekvieno vertinimo organizavimą.

3.2. B modelio įgyvendinimą reguliuojantys teisės aktai. Pasiūlymai.
Dėl techninių ar kitų priežasčių, pavyzdžiui, kai vertinimą atlieka pačios vadovaujančios ar tarpinės
institucijos darbuotojai ar valstybės tarnautojai, praktikoje gali prireikti taikyti duomenų surinkimo B
modelį, pagal kurį vadovaujančioji ar tarpinė institucija pati surinktų asmens duomenis iš kitų valstybės
registrų ar informacinių sistemų, įskaitant asmens kodus ir ypatingus asmens duomenis. Tokiu atveju
atsiranda poreikis atitinkamai valstybės institucijai gauti visus asmens duomenis, taip pat ir
konfidencialius juridinių asmenų duomenis ES struktūrinės paramos vertinimo tikslais.
Valstybės institucijų teisė gauti asmens duomenis vertinimo tikslu
ADTAĮ tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis (ADTAĮ
1 str. 1 d.). Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad asmens duomenys – tai bet kuri informacija,
susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar
netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui
būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Taigi,
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas gina žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir
šiuo įstatymu vadovaujamasi tvarkant fizinio asmens duomenis.
Asmens duomenų tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas,
užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška,
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys (ADTAĮ 2 str. 4 d.). Taigi, jeigu vertinimo
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tikslais bus renkami, klasifikuojami ir grupuojami asmens duomenys, tai bus laikoma asmens duomenų
tvarkymu. Asmens duomenų tvarkytojui yra taikomi ADTAĮ 3 str. nustatyti reikalavimai (t. y. duomenys
renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokios apimties, kuri
yra būtina tikslui pasiekti, saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti
ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams ir kt.).
ADTAĮ 5 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu įgyvendinami oficialūs
įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir
įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys. Kaip jau buvo minėta anksčiau,
vadovaujančioji institucija ir tarpinės institucijos pagal Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 5.7.5 punktą, 7.8
punktą ir LRV nutarimo 3.1 punktą bei Reglamento (EB) 1083/2006 48 str. 1 d. turi oficialius įgaliojimus
parengti ir surinkti duomenis, reikalingus vertinimui atlikti. Tačiau Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse
tikslinga konkrečiau nustatyti, kad šios valstybės institucijos turi teisę gauti ir naudoti asmens duomenis
vertinimo tikslu. Lietuvos teismų praktikoje „oficialaus įgaliojimo“ sąvokos turinys pagal ADTAĮ 5 str. 1 d.
5 p. yra analizuojamas keliais aspektais, t.y. (1) tinkamas subjektas, (2) teisės akte aiškiai numatyta
subjekto kompetencija, (3) praktikoje siauriausia įmanoma apimtimi panaudoti tik tie asmens
duomenys, kurie reikalingi subjekto oficialiems įgaliojimams įgyvendinti. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje Nr. A525-1457/2010 nurodė:
„<...> pats faktas, kad E. P. asmens duomenys buvo renkami atliekant tarnybinį patikrinimą, nedaro ir negali daryti tokių
veiksmų teisėtais. Išvada, kad asmens duomenys buvo renkami atliekant tarnybinį patikrinimą, negali turėti įtakos
vienareikšmiškam konstatavimui, kad teisėti, t. y. turint teisėtą pagrindą, atlikti veiksmai atitinkamai vertintini kaip atlikti
laikantis Įstatyme nustatytos tvarkos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad surinktų duomenų apimtis
neatitiko atliekamo tarnybinio patikrinimo Nr. 10-7- IS-367 tikslo – nustatyti A. B. ir G. P. gyvenamąsias vietas, naudojamas
transporto priemones, nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones, kuriomis jie disponuoja. Be to, net jei ir buvo būtinybė
tarnybinio patikrinimo metu nustatyti G. P. naudojamos transporto priemonės savininką, pasirinktas kriterijus nebuvo tinkamas
ir tokios apimties, kuri būtina duomenims rinkti ir toliau tvarkyti, nes automobilio savininką galima buvo nustatyti panaudojant
paieškos kriterijumi tikrinamo automobilio valstybinį numerį.“

Taigi, vadovaujančioji ar tarpinė institucija, taikydamos duomenų surinkimo B modelį, turi vadovautis
ADTAĮ 3, 5, 7 straipsniais, kitais teisės aktais bei atsižvelgti į galiojančią teismų praktiką ir prašyti iš kitų
valstybės registrų ar informacinių sistemų siauriausios apimties asmens duomenų. Teisiniai pagrindai
valdyti ir tvarkyti asmens duomenis turi būti nurodyti prašyme (t.y. tik esant nors vienam ADTAĮ 5
straipsnio 1 arba 2 dalyje numatytam teisėto tvarkymo kriterijui (pvz., ADTAĮ 5 str. 1 d. 5 p., Reglamento
(EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. ir Atsakomybės ir funkcijų taisyklių atitinkama pakeista norma dėl
duomenų valdytojo įpareigojimo valdyti ir tvarkyti asmens duomenis). Prašant asmens kodų prašyme
turi būti nurodytas bent vienas ADTAĮ 7 straipsnyje nustatytas teisėto tvarkymo kriterijus (pvz., ADTAĮ 7
str. 3 d. 1 p., Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. ir Atsakomybės ir funkcijų taisyklių atitinkama
pakeista norma dėl asmens duomenų valdytojo teisės valdyti ir tvarkyti asmens kodus įgyvendinant
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d.).
Pagal ADTAĮ 23 str. 1 d. duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens
duomenų tvarkymą, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, reikalauti sunaikinti savo asmens
duomenis ir t. t. To paties įstatymo 24 str. 2 d. numato, kad duomenų valdytojas, kuris asmens duomenis
gauna ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to
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momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia
tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Todėl asmenys, kurių asmens duomenys
bus tvarkomi vertinimo tikslais turi žinoti apie savo duomenų tvarkymą. Teisė žinoti apie savo asmens
duomenų tvarkymą yra ribojama tvarkant asmens duomenis statistikos, istoriniais ar mokslinio tyrimo
tikslais, kai tokios informacijos pateikti neįmanoma ar pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų
skaičiaus, duomenų senumo, nepagrįstai didelių sąnaudų) arba kai duomenų rinkimo ir teikimo tvarką
nustato įstatymai. Todėl Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse ar kitame poįstatyminiame teisės akte
siūlytina svarstyti galimybę numatyti asmens duomenų rinkimo ir teikimo tvarką, atsižvelgiant į
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. bei nustatyti asmens duomenų gavėjus.
ADTAĮ 27 str. numatyta asmens teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu. Šio straipsnio 1
dalyje numatyta, kad duomenų valdytojas (t.y. vadovaujančioji ar tarpinė institucija) šio įstatymo 5 str. 1
d. 5 p. nustatytais atvejais privalo supažindinti duomenų subjektą su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi
jo asmens duomenys. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad duomenų subjektas šio įstatymo 5 str.
1 dalies 5 p. nurodytais atvejais turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Duomenų
subjektas rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikia duomenų
valdytojui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra
teisiškai pagrįstas, duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus. Asmens
duomenų apsaugos inspekcija atitinkamai siūlo priimti specialų įstatymą. Tačiau ADTAĮ 27 str. 1 ir 2 d.
teisės normomis yra įgyvendinamas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 14
straipsnis, kuris buvo priimtas visų pirma siekiant asmens duomenų tvarkytojo veiklos kokybės
kontrolės, t.y. asmuo turi teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jeigu duomenys tvarkomi
neteisėtai, klaidingai, nesaugiai ir t.t. (toks tikslas yra numatytas Direktyvos preambulės 25 punkte –
kadangi apsaugos principai turi atsispindėti, viena vertus – atitinkamas prievoles paskiriant asmenims,
valstybės valdžios institucijoms, įmonėms, agentūroms ar kitiems organams, atsakingiems už tvarkymą,
ypač už duomenų kokybę, techninį saugumą, pranešimą prižiūrinčiai valdžios institucijai ir aplinkybes,
kurioms esant galima tvarkyti, o kita vertus, suteikiant tiems asmenims, apie kuriuos yra tvarkomi
duomenys, teisę reikalauti ištaisyti duomenis
ar netgi prieštarauti dėl jų tvarkymo tam tikromis aplinkybėmis.).
ADTAĮ teisės normos turi būti aiškinamos ES teisės kontekste, šiuo atveju siekiant gerinti ES programų
kokybę, struktūrą, patikrinti, ar programos tikslai ir uždaviniai yra pasiekti. Šį viešojo administravimo
tikslą galima įgyvendinti nepažeidžiant asmens teisės pagrįstai nesutikti su jo asmens duomenų
tvarkymu, todėl specialiu įstatymu apskirtai panaikinti asmens teisę pagrįstai prieštarauti dėl duomenų
tvarkymo ir nutraukti asmens duomenų tvarkymo neteisėtus veiksmus nėra tikslinga. Kartu būtina
atsižvelgti ir į šiuo metu Europos Sąjungos institucijose svarstomus teisės aktų projektus. Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento projekto 19 str. 1 d. numato, kad duomenų subjektas turi teisę dėl su jo
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi,
kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, išskyrus atvejus, kai
duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra
viršesnės už duomenų subjekto interesus arba pagrindines teises ir laisves. Todėl šiuo metu nėra
tikslina priimti specialų nacionalinį įstatymą ribojant asmens teisę prieštarauti dėl asmens duomenų
tvarkymo.
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Valstybės institucijų teisė gauti asmens kodus, ypatingus asmens duomenis ir konfidencialius juridinių
asmenų duomenis vertinimo tikslu
Nors minėtos valstybės institucijos pagal galiojančius teisės aktus gali gauti asmens duomenis vertinimo
tikslu, tačiau teisė gauti asmens kodus, ypatingus asmens duomenis ir konfidencialius juridinių asmenų
duomenis pagal Lietuvos teisę nėra akivaizdi. Kaip jau buvo minėta, ADTAĮ, Statistikos įstatymas ir kiti
teisės aktai numato ribojimus teikti šiuos duomenis net ir viešojo administravimo funkcijas atliekančioms
institucijoms. Teisė gauti asmens kodus, ypatingus asmens duomenis ar konfidencialius juridinių asmenų
duomenis turi būti aiškiai numatyta įstatymuose.
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. numatyta, kad valstybės narės suteikia išteklius, būtinus
vertinimams atlikti, organizuoja reikalingų duomenų parengimą bei surinkimą. Ši teisės norma gali būti
aiškinama taip, kad valstybė narė privalo suteikti visus valstybės turimus išteklius vertinimą atliekančiai
valstybės institucijai. Todėl asmens kodai, ypatingi asmens duomenys, konfidenciali juridinių asmenų
informacija galėtų būti priskiriama prie „išteklių, būtinų vertinimams atlikti“ sąvokos. Ši Reglamento
suteikiama teisė galėtų būti įgyvendinta poįstatyminiame teisės akte Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse
numatant vertinimą organizuojančios valstybės institucijos teisę gauti asmens duomenis, įskaitant
asmens kodus, ypatingus asmens duomenis ir konfidencialią juridinių asmenų informaciją, saugomą
kitose valstybės institucijose.
Asmens duomenų apsaugos inspekcija pasiūlė teisę tvarkyti asmens kodus ir ypatingus asmens
duomenis nustatyti ne poįstatyminiame teisės akte, bet įstatyme, nes pagal ADTAĮ 7 str. 3 d. 1 p. asmens
kodus be duomenų subjekto sutikimo galima tvarkyti tik jeigu tokia teisė yra nustatyta šiame ir kituose
įstatymuose, o to paties įstatymo 5 str. 2 d. numato, kad draudžiama tvarkyti ypatingus asmens
duomenis, išskyrus kai įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis. ES struktūrinės
paramos administravimas Lietuvoje įgyvendinamas vadovaujantis galiojančia ES teise ir ją
įgyvendinančiais Lietuvos poįstatyminiais teisės aktais, todėl nurodant institucijų teisės tvarkyti asmens
kodus teisinius pagrindus pakaktų nurodyti atitinkamas Reglamento ir poįstatyminio teisės akto normas.
Specialaus įstatymo kūrimas nėra tikslingas, tačiau atitinkamos teisės normos turi būti aiškiai numatytos
Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse. Jeigu asmens kodų ar ypatingų asmens duomenų tvarkymo apimtimi
yra abejojama dėl Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. normos taikymo apimties, siūlytina šį
klausimą svarstyti Europos Sąjungos institucijose, kurios šiuo metu rengia Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamento projektą ir naują ES struktūrinės paramos Reglamento projektą. Asmens duomenų
tvarkymas vertinimo tikslais turi būti aptartas atitinamame ES institucijų lygmenyje, siekiant suderinti
minėtų Reglamentų teisės normas neribojant asmens duomenų judėjimo vertinimo tikslais. Bendrajame
duomenų apsaugos reglamento projekte šiuo metu numatomas asmens duomenų tvarkymas mokslinių
tyrimų tikslais, tačiau nėra numatomas asmens duomenų tvarkymas ES programų vertinimo tikslais.
Statistikos konfidencialių duomenų (atskleidžiant respondentą) panaudojimo vertinimo tikslais
būtinumas turėtų būti aiškinamas sistemiškai taikant Europos Sąjungos teisę. Reglamento (EB) dėl
Europos statistikos 21 str. 4 d. numatyta, kad nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo
taisyklės negali būti taikomos siekiant neperduoti konfidencialių duomenų, remiantis 1 ir 2 dalimis, jeigu
tokių duomenų perdavimas numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktą, priimtą laikantis
Sutarties 251 straipsnio nuostatų. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 str. 1 d. numatyta, kad valstybės
narės suteikia išteklius, būtinus vertinimams atlikti, organizuoja reikalingų duomenų parengimą bei
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surinkimą. Todėl šių Reglamentų nuostatos galėtų būti aiškinamos taip, kad statistikos informacijos
konfidencialumas neužkirstų galimybių atlikti ES struktūrinės paramos vertinimą. Atsakomybės ir
funkcijų taisyklėse galima būtų numatyti vertinimą atliekančių valstybės institucijų teisę gauti
konfidencialią juridinių asmenų informaciją, taip pat informaciją, surinktą statistikos tikslais.
Jeigu pagal šį duomenų surinkimo modelį būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis su nepriklausomu
vertintoju, jam turėtų būtų suteikti nuasmeninti duomenys. Duomenų nuasmeninimą šiuo atveju turėtų
atlikti vadovaujančioji ar tarpinė institucija, o ne duomenų tvarkytojas, kaip numatyta A modelyje.

3.3. C modelio įgyvendinimą reguliuojantys teisės aktai. Pasiūlymai.
Nepriklausomam ekspertui, kuris atlieka vertinimą, asmens duomenys dažniausiai nėra reikalingi, tačiau
ši prielaida negali būti taikoma visiems vertinimams, nes duomenų poreikis gali skirtis, priklausomai nuo
vertinamos priemonės, vertinimo apimčių ir kitų aplinkybių. Kaip jau minėta, valstybės institucijose gali
būti nerenkami vertinimui reikalingi duomenys arba informacija gali būti nesuvesta į duomenų bazę ir
saugoma tik popieriniuose archyvuose. Tokiu atveju gali prireikti papildomų nepriklausomų vertintojų
paslaugų surinkti ir apdoroti asmens duomenis.
Kaip jau buvo minėta, Reglamento (EB) 1083/2006 47 str. 3 d. 2 pastraipoje valstybė narė gali suteikti
oficialius įgaliojimus vertinimus atlikti ne tik valstybės institucijoms, bet ir nepriklausomiems
ekspertams. Jeigu ši teisė būtų suteikta nepriklausomiems ekspertams norint taikyti duomenų surinkimo
C modelį, Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse siūlytina numatyti, kad nepriklausomi ekspertai turi teisę
gauti ir naudoti valstybės institucijų kaupiamus asmens duomenis (tvarkyti asmens duomenis),
įskaitant asmens kodus ir ypatingus asmens duomenis tik minimalia apimti, kiek tai būtina vertinimui
atlikti. Papildomai reiktų numatyti ir kitas duomenų apsaugos priemones, pavyzdžiui:






Asmens duomenys gali būti renkami tik tuo atveju, jeigu vertinimo tikslų negalima pasiekti kitu
būdu tvarkant duomenis, iš kurių neįmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės;
Asmens duomenys, pagal kuriuos asmens tapatybė gali būti nustatyta, laikomi atskirai nuo kitos
informacijos, jeigu tokiu būdu galima pasiekti vertinimo tikslus;
Jeigu vertintojas ketina tvarkyti ypatingus asmens duomenis automatiniu būdu (t.y. pagal ADTAĮ
2 str. 5 d. duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis
priemonėmis), jis privalo apie tai teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai. Duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atlikti tik gavus Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
Vertinimo tikslais panaudoti asmens duomenys turi būti nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų
galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.

Taikant duomenų surinkimo C modelį Reglamento (EB) 1083/2006 48 str. 1 d., kurioje numatyta, kad
valstybės narės suteikia išteklius, būtinus vertinimams atlikti, organizuoja reikalingų duomenų
parengimą bei surinkimą, būtų taikoma plačiausia apimtimi. Sąvoka „suteikia išteklius, būtinus
vertinimams atlikti“ aiškintina kaip suteikianti teisę ne tik valstybės institucijoms, bet ir
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nepriklausomiems vertintojams gauti asmens duomenis iš kitų valstybės institucijų, būtinus vertinimams
atlikti. Tuo atveju, kai nepriklausomam ekspertui nėra reikalingi asmens duomenys, jie negali būti
teikiami, nes nėra reikalingi vykdant oficialius įgaliojimus. Tokiu atveju duomenų bazių tvarkytojai privalo
parengti duomenis taip, kad vertintojas negalėtų iš pateiktų duomenų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai
nustatyti asmens tapatybės. Visais atvejais vertintojas turi siekti įvertinti reikiamų vertinimui duomenų
apimtį ir duomenų tvarkytojų prašyti tik minimalaus asmens duomenų kiekio arba nuasmenintų
duomenų.
Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, siekiant valdyti
ir tvarkyti asmens kodus ir ypatingus asmens duomenis, būtina keisti nacionalinius įstatymus, numatant
atskirų institucijų ar vertintojų asmens duomenų, įskaitant asmens kodus ir ypatingus asmens duomenis,
valdymo ir tvarkymo teises. Tačiau Lietuvos teisėje ES reglamentai paprastai įgyvendinami
poįstatyminiais teisės aktais tam, kad būtų minimali teisinių kolizijų tikimybė. Todėl šiuo metu siūlytina
atitinkamai keisti Atsakomybės ir funkcijų taisykles, tačiau kartu svarstyti ES reglamentų projektų
tarpusavio suderinamumo klausimus atitinkamose ES institucijose.
Taikant C modelį viešojo pirkimo sutartyje būtina aptarti nepriklausomo vertintojo pareigas, susijusias su
asmens duomenų tvarkymu, taip pat duomenų saugos priemones, nurodyti, kad nepriklausomas
vertintojas privalo tvarkyti asmens duomenis pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą,
Bendruosius reikalavimus organizacinėms ir techninėms duomenų saugos priemonėms, patvirtintoms
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12).
Viešojo pirkimo sutartyje galima būtų nurodyti, kad nepriklausomi ekspertai privalo saugoti asmens
duomenų paslaptį net ir pasibaigus sutartiniams ar darbo santykiams, sunaikinti asmens duomenis, kai
jie nėra reikalingi vertinimo tikslais, nurodyti perkančiajai organizacijai konkrečius asmenis, kurie turės
prieigą prie asmens duomenų ir t.t. Kartu taikant šį modelį svarbu įvertinti riziką, kad vertintojas,
siekdamas tvarkyti ypatingus asmens duomenis automatiniu būdu, gali negauti Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos leidimo.
4. Svarstomi teisės aktų projektai:
Šiuo metu Europos Sąjungos institucijos svarsto naują Europos Komisijos pasiūlymą dėl Reglamento,
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendrijos strateginėje
programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
1083/2006. Reglamentas (EB) Nr. 1083/2011 (toliau – Pasiūlymas dėl Reglamento). Minėto Pasiūlymo
dėl Reglamento 47 str. 2 d. numatyta, kad valstybės narės suteikia išteklius, kurių reikia vertinimams
atlikti, ir užtikrina, kad būtų nustatytos vertinimams reikalingų duomenų, įskaitant duomenis apie
bendrus ir, kai tinkama, konkrečius programų rodiklius, parengimo ir surinkimo procedūros. To paties
straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu požiūriu nepriklausomi nuo už
programos įgyvendinimą atsakingos institucijos. Vadinasi, Pasiūlymu dėl Reglamento valstybės narės yra
įpareigojamos nustatyti duomenų parengimo ir surinkimo procedūras, taip pat nustatyti ir subjektus,
kuriems bus teikiami duomenys.
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Europos Sąjungos institucijos pastaruoju metu svarsto Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos
parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Priėmus šį Reglamentą turės būti
keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios ADTAĮ. Minėto Reglamento projekto 6 str. 1 d. e punktas
numato, kad asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jeigu tvarkyti duomenis reikia siekiant įvykdyti
duomenų valdytojui pavestą viešojo intereso užduotį arba įgyvendinant valdžios įgaliojimus. Taigi
priėmus minėtą Reglamento projektą išliks panašus teisinis pagrindas, kaip ir šiuo metu galiojančiame
ADTAĮ, programų vertinimą atliekančiai valstybės institucijai rinkti ir naudoti reikiamus asmens
duomenis.
Apskirtojo stalo, įvykusio Finansų ministerijoje 2012 m. spalio 10 d., Statistikos departamento atstovė
nurodė, kad šiuo metu yra rengiamas Statistikos įstatymo pakeitimo projektas. Tačiau šis projektas kol
kas nepaskelbtas Statistikos departamento ir Seimo duomenų bazėse.
____________________
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4 PRIEDAS. KONTRAFAKTINIO POVEIKIO VERTINIMO METODŲ
GAIRĖS

(pridedama kaip atskiras dokumentas)
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5 PRIEDAS. LENKIJOS, ITALIJOS IR EUROPOS KOMISIJOS
UŽSAKYTŲ KONTRAFAKTINIO POVEIKIO VERTINIMŲ
ATVEJO STUDIJŲ SANTRAUKOS
1. Lenkijos atvejo studija
1.1. Kelių ruožų eismo srauto pokyčių matavimas naudojant navigacijos sistemų duomenis 45
Intervencija: Lenkijos kelių remontas ir rekonstrukcijos, finansuotos nacionalinio biudžeto lėšomis.
Renovuojant kelius buvo siekiama trijų pagrindinių tikslų: pirma, padidinti kelių eismo dalyvių saugumą,
antra, pagreitinti eismo srautus ir trečia, pagerinti kelių drenažo kokybę.
Vertinimo tikslas. Vertinimą užsakė Lenkijos regioninės plėtros ministerija; jis iš dalies finansuotas
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Techninės pagalbos veiksmų programą 2007-2013.
Vertinimo tikslas – išbandyti kontrafaktinio poveikio vertinimo galimybes matuoti infrastruktūros
projektų poveikį. Ekspertai vertino eismo srautų pokyčius keliuose, kuriuose atlikta rekonstrukcija.
Poveikio rodiklis: Vidutinė kelionės trukmė analizuojamame kelio ruože.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Vertintojai išrinko tris kelio atkarpas, kuriose atlikti rekonstrukcijos darbai.
Eismo srautai šiose kelio atkarpose vertinti dviem laikotarpiais: prieš intervenciją (2008 01 01-2008 02
28) ir po intervencijos (2009 01 01 – 2009 02 28). Šios kelio atkarpos pasirinktos dėl trijų priežasčių:
pirma, jų ilgis buvo daugiau nei 7,5 km, antra, jos renovuotos laikotarpiu tarp 2008 02 01 ir 2008 12 01,
trečia, jos buvo toli nuo kitų remontuotų kelių, kurių renovacija galėtų paveikti eismo srautus
analizuojamoje kelio atkarpoje.
Naudodami panašiausių atvejų analizės metodą ekspertai atrinko kontrolinius kelių ruožus pagal šias
savybes: kelio ruožo ilgis, kelkraščio buvimas, sankryžų su nacionaliniais ir vietiniais keliais skaičius,
vidutinis eismas per dieną (visų transporto priemonių, motociklų, automobilių, autobusų ir kt.) ir pan.
Tokiu būdu atrinkti devyni kontroliniai kelio ruožai – po tris kiekvienai tikslinei kelio atkarpai.
Duomenys. Tikslinę grupę ekspertai išrinko iš Nacionalinio valstybinių kelių ir greitkelių direktorato
pateikto kelių sąrašo. Kontrolinė grupė suformuota naudojant Lenkijos kelių atlasų ir Google Earth
duomenis bei 2005 m. Nacionalinio valstybinių kelių ir greitkelių direktorato atlikto eismo srautų tyrimo
duomenis. Informaciją apie vidutinę kelionės trukmę suteikė palydovinių navigacijos sistemų tiekėjai
(taigi duomenys buvo prieinami tik apie tuos vairuotojus, kurie naudoja navigacinę GPS įrangą).
45

Wojtowicz, Domininka, Bartosz Ledzion, Łukasz Widła, MichałWolański, “The measurement of the changes in traffic flow on
the sections of roads under public intervention”, in Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current
Structural Funds’ practice, Warsaw, 2011. Available at:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/beyond_first_edition.pdf.
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Metodas. Panašiausių atvejų analizė, prieš-po analizė.
Vertinimo eiga ir rezultatai. Pirma, ekspertai susisiekė su palydovinių navigacijos sistemų tiekėjais ir
išanalizavo prieinamus duomenis. Paaiškėjo, kad duomenys apie eismo srautus yra sukaupti tik
paskutinių dvejų metų laikotarpyje. Antra, vertintojai surinko aktualius duomenis apie potencialiai
panašias kelio atkarpas (žr. toliau). Trečia, naudodami panašiausių atvejų analizę jie atrinko kontrolinius
kelio ruožus ir ketvirta, patvirtino panašumą patys apžiūrėdami minėtuosius kelius (angl. field visits).
Penkta, vertintojai palygino kelionės trukmę tikslinėje ir kontrolinėje grupėse, prieš ir po rekonstrukcijos.
Galiausiai ekspertai pateikė rekomendacijas dėl KPV taikymo vertinant infrastruktūrinius projektus
ateityje.
Vertintojai gavo informaciją apie laiką (minutėmis), per kurį transporto priemonės įveikdavo
analizuojamas kelio atkarpas. Pagal tai jie suskaičiavo vidutinį transporto priemonių greitį tose atkarpose
(km/h). Turėdami šiuos duomenis, ekspertai nustatė santykinį greičio pokytį (proc.) nuo 2008 m. iki 2009
m. tiek tikslinei, tiek kontrolinei grupėms priskirtuose kelio ruožuose, o tai leido suskaičiuoti grynąjį
intervencijos poveikį (žr. 1 lentelę). Vertinimas nustatė, kad kelių renovacija turėjo teigiamą poveikį
transporto priemonių greičiui (vidutinis grynasis intervencijos poveikis buvo +6.0 proc.).
28 lentelė. Santykinis greičio pokytis tiksliniuose ir kontroliniuose kelio ruožuose. Grynasis poveikis.
Tikslinio kelio Kelio ruožas
Santykinis greičio pokytis Grynasis intervencijos
ruožo nr.
2008-2009 m.
poveikis
1 Bałtówka – Annopol
+6.0%
+8.1%
Kontroliniai kelio ruožai (vidurkis)
-2.1%
2 Magnuszew – Ryczywół
+1.5%
+6.8%
Kontroliniai kelio ruožai (vidurkis)
-5.3%
3 Kłobuczyno – Egiertowo
-3.5%
+3.1%
Kontroliniai kelio ruožai (vidurkis)
-6.6%
Vidurkis:
+ 6.0%

Ekspertai atliko papildomą analizę norėdami nustatyti, kokių transporto priemonių greitis išaugo
tiksliniuose kelio ruožuose. Lėčiausių automobilių pagreitėjimas rodytų tai, kad sumažėjo kamščių
skaičius. Kita vertus, jeigu greičiausios transporto priemonės ėmė važiuoti dar greičiau, tai galėtų turėti
neigiamos įtakos saugumui keliuose.
Norėdami patikrinti šias hipotezes, vertinimo autoriai suskirstė visas tiksliniais kelių ruožais važiavusias
transporto priemones į dešimt intervalų pagal greitį. Pirmasis intervalas apėmė greičiausiai, o dešimtasis
– lėčiausiai važiuojančius automobilius. Kraštutinių intervalų į analizę nuspręsta netraukti, nes jie galėtų
išbalansuoti vertinimo duomenis (pavyzdžiui, sugedus transporto priemonei, analizės duomenys rodytų
neadekvačiai mažą greitį).
Analizė atskleidė, kad pirmojoje tikslinėje kelio atkarpoje 1-2 intervaluose važiavimo laikas sutrumpėjo
vidutiniškai vos 0.2, o 4-8 intervaluose - 0.4 minutės. Šie rezultatai rodo, kad išaugo lėtesnių transporto
priemonių greitis, t.y. renovuotuose keliuose sumažėjo transporto kamščių, bet nekilo papildomų
problemų dėl saugumo. Panaši situacija pastebėta ir antrajame kelio ruože (žr. 1 lentelę). Trečiajame
kelio ruože, atvirkščiai, po rekonstrukcijos dar labiau sumažėjo lėčiausių transporto priemonių greitis.

160

Detalesnė analizė atskleidė, kad tam įtakos turėjo vingiuojantis kelias ir tai, kad neparuoštos atskiros
juostos, skirtos sukti į kairę.
Vertinimo iššūkiai. Pirma, palydovinių navigacijos sistemų tiekėjai nekaupia istorinių duomenų, taigi
vertintojams pavyko gauti tik dviejų metų duomenis. Antra, apie kai kuriuos kelių ruožus surenkama
nepakankamai informacijos, todėl jų neįmanoma vertinti. Trečia, nuolat auga navigacinės įrangos (GPS)
naudotojų skaičius; dėl to mažėja kirtingų laikotarpių duomenų palyginamumas.

Rezultatų viešinimas ir naudojimas. Projekto rezultatai paskelbti ES struktūrinių fondų vertinimus
pristatančiame tinklalapyje http://www.ewaluacja.gov.pl ir Regioninės plėtros ministerijos išleistoje
knygoje apie regioninių intervencijų vertinimus. Kadangi pagrindinis vertinimo tikslas buvo išbandyti
naujus metodus vertinant infrastruktūrinius projektus, jis neturėjo įtakos politiniams sprendimams.

1.2.

Žmogiškojo kapitalo veiksmų programos regioninio komponento rezultatų rodiklių
pasiektų reikšmių studija46

Intervencija. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 6.1.3. priemonės lėšomis (1.4 milijardo
eurų arba 4,83 milijardo litų) finansuoti šie bedarbiams skirti projektai: mokymai, stažuotės, suaugusiųjų
profesinis rengimas, darbo vietų įrengimas, dotacijos verslo pradžiai. Intervencijos laikotarpis 2007-2013
m.
Vertinimo tikslas. Šis vertinimas atliktas Lenkijos regioninės plėtros ministerijos užsakymu. Jo tikslas
buvo įvertinti trijų regioninių Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioritetų (VI – Visiems atvira
darbo rinka, VII – Socialinės integracijos skatinimas ir VIII – Regioniniai žmogiškieji resursai ekonomikai)
poveikį. Kontrafaktinis poveikio vertinimas atliktas kaip viena šio tyrimo dalių, jo tikslas buvo įvertinti
grynąjį priemonės 6.1.3. poveikį bedarbių integracijai į darbo rinką.
Poveikio rodiklis: registruoto nedarbo lygis.
Duomenys. (1) ESF lėšomis finansuotų intervencijų dalyvių sąrašai. Vertintojai lengvai gavo priėjimą prie
šios duomenų bazės, nes ją administruoja vertinimo užsakovas – Regioninės plėtros ministerija. Nors
duomenų bazė buvo decentralizuota, vertintojai turėjo pasirašyti tik vieną duomenų naudojimo sutartį,
kad gautų reikalingą informaciją. ESF dalyvių skaičius viršijo duomenų bazės kūrėjų lūkesčius, todėl kilo
techninių problemų eksportuojant paramos gavėjų duomenis. Dėl šių priežasčių 30 institucijų kaupiamų
duomenų suteikimas užtruko apie 3 savaites.
46

PAG Uniconsult „Study on achieved values of result indicators of the regional component of the Human Capital Operational
Programme”, 2012. Available at:
http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Badanie_osiagnietych_wartosci_wskaznikow_raport_konco
wy.pdf
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(2) Išsamesnius duomenis apie tikslinę grupę vertintojai gavo atlikę CATI apklausas su asmenimis, kurie
2011 m. baigė dalyvauti priemonės 6.1.3. lėšomis finansuotuose projektuose.
(3) Duomenis apie kontrolinę grupę ekspertams suteikė 33 regioniniai įdarbinimo centrai (Lenkijos darbo
biržos padaliniai). Nacionalinė bedarbių duomenų bazė SYRIUSZ turi keletą trūkumų:
Pirma, ji yra prieinama tik Lenkijos nacionalinėms įdarbinimo agentūroms, todėl joje kaupiami asmens
duomenys negali būti perduoti jokioms kitoms institucijoms (net toms, kurios atlieka mokslinius
vertinimus).
Antra, SYRIUSZ atnaujinama pagal tai, ar bedarbis informuoja regioninį įdarbinimo biurą apie savo darbo
statusą ir ar jis atvyksta į suplanuotą susitikimą. Vis dėlto ši duomenų bazė nėra tiksli, nes žmonės dažnai
nepraneša regioniniams įdarbinimo biurams apie tai, kad susirado darbą. Be to, asmenys, neatvykę į
planuotą susitikimą, negali būti laikomi turinčiais darbą. Dėl šios priežasties vertintojai matavo, ar
kontrolinės grupės nariai buvo registruoti kaip bedarbiai konkrečiu laiko momentu.
Trečia, bedarbių duomenų bazė yra decentralizuota, todėl regioniniai įdarbinimo centrai gali patys
spręsti, ar suteikti vertintojams reikalingus duomenis.
Ketvirta, SYRIUSZ duomenų bazė kaupia informaciją apie asmenų dalyvavimą integraciją į darbo rinką
skatinančiose intervencijose. Vis dėlto ji nepateikia informacijos apie šių intervencijų finansavimo
šaltinius. Taigi neįmanoma nustatyti, kurie asmenys dalyvavo ESF lėšomis finansuotuose projektuose, o
kurie – nacionalinio biudžeto lėšomis remtose intervencijose.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Tikslinė grupė buvo suformuota iš intervencijose dalyvavusių asmenų
registro stratifikuotos atsitiktinės atrankos būdu (angl. stratified random sampling). Tai reiškia, kad 100
261 žmonės, kurie 2011 m. baigė dalyvauti minėtose intervencijose, suskirstyti į grupes (angl. strata)
pagal gautos paramos formą, lytį ir vaivadiją. Tuomet kiekvienoje iš grupių atlikta atsitiktinė subjektų
atranka. Taip suformuota tikslinė grupė, kurią sudarė 2014 žmonių. Tuomet atlikta tikslinės grupės narių
apklausa, kurios metu surinkti papildomi duomenys apie šiuos asmenis: išsilavinimas, užsienio kalbų
mokėjimas, darbo patirtis ir pan.
Kontrolinė grupė suformuota iš duomenų, kuriuos pateikė regioniniai bedarbių registrai. Iš 360
regioninių įdarbinimo biurų stratifikuotu atsitiktinės atrankos būdu atrinkti 96 biurai. Atranka vykdyta
taip, kad į analizę patektų regionai, kuriuose yra skirtingas nedarbo lygis. Iš 96 biurų vertintojams
duomenis pateikė tik 33. Gauti duomenys buvo panaudoti formuojant kontrolinę grupę. Į ją įtraukti
asmenys, kurie nuo 1990 m. nebuvo dalyvavę jokiose užimtumą skatinančiose intervencijose.
Tikslinę ir kontrolinę grupes sudarė po 1014 asmenų, išrinktų panašiausių atvejų analizės, artimiausių
atvejų parinkimo (angl. nearest neighbor matching) būdu.
Metodas. Panašiausių atvejų analizė ir dvigubo skirtumo analizė.
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Pagrindinis panašiausių atvejų analizės trūkumas yra tai, kad ji atsižvelgia į pastebimas subjektų savybes,
bet negali įvertinti nepastebimų savybių, kurios lemia asmenų galimybę įsidarbinti (negalios lygis,
motyvacija susirasti darbą, buvimas benamiu, žemos namų ūkio pajamos, priklausymas marginalizuotai
visuomenės grupei ir pan.).
Šį panašiausių atvejų analizės trūkumą vertintojai išsprendė papildomai pritaikę dvigubo skirtumo
analizę, kuri atsižvelgia į nepastebimus skirtumus tarp tikslinės ir kontrolinės grupių. Dvigubo skirtumo
analizė atliko lyginimą tarp dviejų laikotarpių: 6 mėn. prieš dalyvaujant intervencijoje (kontrafaktinė
situacija) ir 6 mėn. po dalyvavimo joje (faktinė situacija).
Rezultatai
5 pav. Grynasis intervencijos poveikis taikant dvigubo skirtumo analizę. Registruoto nedarbo lygis

Kaip matyti 1 pav. pateiktoje diagramoje, nustatytas grynasis intervencijos poveikis buvo 8 proc. punktai.
Vis dėlto išskaidžius duomenis pagal lytis, nustatyta, kad dalyvavimas 6.1.3. priemonės intervencijose
sumažino moterų nedarbo lygį, tačiau turėjo neigiamos įtakos vyrų įsidarbinimui (žr. 2 lentelę).
Detalesnė analizė atskleidė, kad moterys greičiau nei vyrai (per šešis mėnesius nuo intervencijos
pabaigos) pasinaudoja intervencijų, skirtų integruoti bedarbius į darbo rinką, teikiama nauda.
29 lentelė. Grynasis intervencijos poveikis nedarbo lygiui pagal lytį.
Nedarbo lygis 6 mėnesiai Nedarbo lygis 6 mėnesiai
prieš intervenciją
po intervencijos
Vyrai
Tikslinė grupė
55,2 proc.
44,2 proc.
Kontrolinė grupė 55,1 proc.
37,0 proc.
Grynasis poveikis:
Moterys
Tikslinė grupė
54,4 proc.
26,5 proc.
Kontrolinė grupė 48,2 proc.
41,5 proc.
Grynasis poveikis:

163

Pokytis
-11,0 p.p.
-18,1 p.p.
+7,1 p.p.
-27,9 p.p.
-6,7 p.p.
-21,2 p.p.

Papildomi metodai ir gauti rezultatai. Ekspertai taikė papildomus metodus, kurių tikslas buvo
išsiaiškinti, kokie asmenys gavo daugiausiai naudos iš pritaikytų užimtumą skatinančių priemonių, kokia
paramos forma buvo efektyviausia ir ar ši intervencija finansiškai atsipirko.
Pirma, autoriai atliko logistinę regresiją, kurios tikslas buvo nustatyti, kokios konkrečios asmens savybės
lemia jo įsidarbinimą. Į skaičiavimą įtrauktos šios savybės: lytis, amžius, išsilavinimas, užsienio kalbų
įgūdžiai, profesija, darbo patirtis, bedarbio statusas, nedarbo trukmė, nedarbo išmokų gavimas, ilgalaikio
nedarbo dalis regione ir kt. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingos yra šios savybės: lytis, išsilavinimas,
vokiečių kalbos mokėjimas, bedarbio statusas, nedarbo trukmė ir nedarbo išmokų gavimas.
Prie šio modelio vertintojai pridėjo kintamuosius, nurodančius paramos formas bedarbiams ir darbo
ieškantiems asmenims. Analizė nustatė, kad efektyviausia priemonė didinant užimtumą yra dotacijos
verslo pradžiai ir konsultacijos kaip įkurti ir valdyti verslą. Siekdami patvirtinti šiuos rezultatus, ekspertai
palygino juos paramą gavusių asmenų apklausų duomenimis. Respondentai patvirtino, kad dotacijos
verslo pradžiai yra naudingiausia paramos forma, bet paneigė konsultacijų naudą. Paramos gavėjai taip
pat įvardijo, kad stažuotės ir mokymai buvo naudingi.
Trečia, vertintojai atliko logistinę regresiją, kurios tikslas buvo įvertinti respondentų demografinių
charakteristikų ir įvairių paramos formų sąveiką. Gauti šie rezultatai:
-

-

-

Profesinis rengimas padidina moterų galimybes įsidarbinti, o vyrams ši intervencija turi
trumpalaikį neigiamą poveikį. Konsultacijos yra ypač naudingos vidurinį išsilavinimą turintiems
žmonėms.
Psichologinė parama teigiamai veikia vyresnius nei 50 m. amžiaus asmenis. Palyginimui,
jaunesniems žmonėms poveikis nėra statistiškai reikšmingas.
Mokymai didina moterų ir aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių įsidarbinimo galimybes. Jie taip
pat naudingi asmenims, turintiems profesinį išsilavinimą. Kitoms bedarbių grupėms ši
intervencija turi trumpalaikį neigiamą poveikį.
Stažuotės yra labai naudingos asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir visiškai netinka
vyresniems nei 50 m. amžiaus žmonėms.
Dotacijos verslo pradžiai pripažintos labai efektyvia intervencija trumpuoju laikotarpiu. Vis dėlto
jos mažiau naudingos žmonėms, turintiems profesinį išsilavinimą (būtent šio išsilavinimo žmonės
trumpiausiai išsilaikė rinkoje po to, kai dotacijos lėšomis įkūrė savo verslą).

Ketvirta, vertintojai atliko intervencijos kaštų-naudos analizę. Nustatyta, kad vienam asmeniui
išleista apie 6444 PLN (5360 Lt) 6.1.3 priemonės lėšų. Palyginimui, kai asmuo susiranda darbą, tai
valstybei atneša papildomas pajamas (mokami pajamų, socialinio draudimo, sveikatos mokesčiai), be
to, tai leidžia sutaupyti biudžeto lėšų (nebemokėti bedarbių išmokų), iš viso apie 9648 PLN (8030 Lt).
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kiekvienas įsidarbinęs asmuo su kaupu grąžina į jį investuotus pinigus.
Vis dėlto vertintojams atsižvelgus į tai, kad grynasis intervencijos poveikis apima vos 8 proc.
intervencijoje dalyvavusių žmonių, paaiškėjo, kad investavus į asmenį 1000 PLN (830 Lt), į biudžetą
grįžta vos 117 PLN (97 Lt).
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Iššūkiai ir problemos.
-

-

-

-

-

Duomenų kokybė. Tiek paramos gavėjų registro, tiek bedarbių registro duomenys nėra išsamūs:
kai kurių duomenų trūksta; ne visuomet aišku, kokie duomenys surinkti duomenų bazėje (nėra
antraščių). Be to, iš bedarbių duomenų bazėje sukauptos informacijos neįmanoma nustatyti, ar
asmuo rado darbą (žmonės ne visuomet apie tai praneša įdarbinimo įstaigoms).
Duomenų apsaugos reikalavimai. Ekspertams nepavyko gauti kontrolinės grupės kontaktinių
duomenų. Lenkijos užimtumo skatinimo ir darbo rinkos įstatymas (priimtas 2004 m. balandžio
20 d.) nurodo, kad tik valstybinės įdarbinimo įstaigos turi teisę naudotis oficialiame bedarbių
registre
sukauptais
asmeniniais
duomenimis.
Nors Lenkijos regioninės plėtros įstatymas numato, kad vadovaujančios institucijos (šiuo atveju –
Regioninės plėtros ministerija) turi teisę naudoti vertinimams reikalingus duomenis, įstatyme
nenumatyta galimybė gauti kontrafaktiniam poveikio vertinimui reikalingus duomenis. Dėl šios
priežasties vertinimas negalėjo būti atliktas pilna numatyta apimtimi.
Griežta sutartis tarp užsakovo (Regioninės plėtros ministerijos) ir vertintojo (PAG Uniconsult).
Projekto eigoje paaiškėjus, kad dėl duomenų apsaugos reikalavimų nepavyks atlikti kontrolinės
grupės narių apklausos, vertintojams nebuvo leidžiama keisti sutartyje numatyto metodo. Taigi
nebuvo leidžiama alternatyviu būdu suformuoti kontrolinę grupę ir atlikti jos apklausą. Dėl šios
priežasties vertinimui buvo naudojami antriniai nuasmeninti duomenys; kilo problemų dėl
skirtingu būdu surinktų duomenų apie tikslinę ir kontrolinę grupes palyginamumo.
Žinių apie duomenų apsaugos reikalavimus šalyje trūkumas. Vertinimas parodė, kad Lenkijos
institucijos ne visuomet žino, kokiems tikslams jos gali naudoti turimus duomenis. Pavyzdžiui,
jeigu Lenkijos darbo ir socialinės politikos ministerija būtų leidusi naudotis savo centrine
duomenų baze, vertintojams nebūtų reikėję rinkti duomenų iš 97 Lenkijos valstybinių įdarbinimo
įstaigų.
Žinių apie kontrafaktinį poveikio vertinimą trūkumas. Lenkijos duomenų apsaugos inspekcijos
žinių trūkumas apie KPV lėmė tai, kad vertinimui nebuvo leista naudoti kontrolinės grupės narių
asmens duomenų.

Iniciatyvos siekiant šias problemas spręsti:
Lenkijos regioninės plėtros ministerija ėmėsi iniciatyvų, didinančių institucijų žinias apie KPV:
-

Institucijoms, atsakingoms už ESF intervencijų vertinimą, pristatė DG EMPL organizuoto
seminaro apie KPV rezultatus;
2012 m. rugsėjo mėnesį Ministerija organizuoja vienos dienos trukmės kursus apie KPV
institucijoms, atsakingoms už ESF intervencijų vertinimą (30-40 tarnautojų);
Tuo pat metu Ministerija rengia studiją, analizuojančią ESF intervencijų vertinimams reikalingų
duomenų pakankamumą ir prieinamumą Lenkijoje.

Siekiant padidinti prieinamumą prie vertinimui reikalingų duomenų, Lenkijos regioninės plėtros
ministerija ėmėsi veiksmų, reikalingų pakeisti Lenkijos užimtumo skatinimo ir darbo rinkos įstatymą
(2004 m. balandžio 20 d.) nurodantį, kad tik valstybinės įdarbinimo įstaigos turi teisę naudotis oficialiu
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bedarbių registru. Ministerijos tikslas – kad šie duomenys taptų prieinami ESF vadovaujančiosioms
institucijoms. 2012 m. rugsėjo mėn. šis pasiūlymas bus aptartas Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos
Stebėsenos komiteto susitikime. Jei Komiteto nariai sutiks su šiuo siūlymu, jis bus svarstomas ministerijų
lygmeniu. Jei Regioninės plėtros ir Darbo ir socialinės politikos ministerijos pritars šiai iniciatyvai, tuomet
bus inicijuojamas įstatymo keitimas.
Lenkijos įmonių vystymosi agentūra siūlo, kad visos įmonės, kurios teikia paraiškas paramai gauti pagal
ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones (nepriklausomai nuo to, ar jų paraiškos yra
patvirtinamos), turėtų pasirašyti sutikimą, kad jų duomenys bus naudojami įvairiais veiksmų programų
administravimo tikslais (taip pat ir vertinimams).
Rekomendacijos.
 Prieš atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą, reikia išsiaiškinti, ar vertinimui reikalingi
duomenys yra surinkti (ir ar juos galima surinkti) bei prieinami vertintojams.
 Sutartyje tarp vertinimo užsakovo ir vertintojo reikėtų numatyti galimybę keisti metodologiją,
jeigu vertinimui reikalingų duomenų neįmanoma surinkti. Techninėje užduotyje reikia
atsižvelgti į tai, kad duomenų surinkimas gali užtrukti keletą mėnesių.
 Valstybės tarnautojus reikėtų šviesti apie kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus.
 Kontrafaktinis poveikio vertinimas turėtų būti taikomas kartu su socialinių investicijų grąžos
analize – taip padidėtų analizės rezultatų nauda vertintojams.

 Įgyvendinant inovatyvius projektus, kontrafaktinis poveikio vertinimas turėtų būti standartinė
procedūra.
1.3.

Projektų, skirtų įmonių konkurencingumo didinimui, grynojo poveikio vertinimas 47

Intervencija. 2004-2006 m. Europos regioninės plėtros fondo Sektorinės veiksmų programos, skirtos
didinti įmonių konkurencingumą (angl. Sectoral Operational Programme Improvement of the
Competitiveness of Enterprises) priemonės 2.1 (finansinė parama, skirta specialistų konsultacijoms) ir 2.3
(finansinė parama, skirta investicijoms į ilgalaikį ir nematerialųjį turtą).
Poveikio rodiklis: įmonių išsilaikymas rinkoje (angl. survival of enterprises), darbuotojų skaičius,
pajamos, pardavimai užsienyje (angl. foreign sales) ir investicijos (detaliau žr. duomenys).
Duomenys. (1) Lenkijos įmonių vystymosi agentūros administruojama duomenų bazė apie visas
paraiškas, pateiktas paramai gauti pagal priemones 2.1 ir 2.3. Šie duomenys buvo naudojami tikslinės ir
kontrolinės grupių formavimui: įmonės teisinė forma, ekonominės veiklos sritis, vaivadija, gautos
paramos vertė, pagal priemonę pateiktų paraiškų skaičius, darbuotojų skaičius, dirbančių moterų
skaičius, darbuotojų skaičiaus augimas (dichotominis kintamasis, kur 1 – augo, 0 – mažėjo), pajamos,
pajamų augimas (dichotominis kintamasis), aktyvai, aktyvų daugėjimas (dichotominis kintamasis),
47

Pokorski, Jacek (ed.), Towards Innovative Economy Effects of Grants to Enterprises in Poland. Warsaw: ARW Grzegorczyk
2011. Available at: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12635.pdf.
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įgyvendintų projektų skaičius pagal Phare, gautas finansavimas pagal Phare, pateiktų paraiškų skaičius,
įmonės amžius, paramos gavimas pagal kitas priemones ir kt.
(2) Lenkijos statistikos departamento duomenų bazė (informacija, surinkta pagal formą F-01/I-01,
„Pajamų, sąnaudų, finansinės veiklos rezultatų ir išlaidų ilgalaikiam turtui ataskaita“. Šie duomenys buvo
skirti išmatuoti intervencijos poveikį: pardavimų pajamos (šalies viduje ir užsienyje), veiklos sąnaudos,
pardavimų pelnas, pardavimų nuostolis, veiklos pajamos, grynasis pelnas, grynasis nuostolis, grynosios
eksporto pajamos, pirkimų vertė nuo importo, užimtumas pagal viso etato ekvivalentą (angl. full-time
equivalent), darbuotojų atlyginimai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, bendros įmonių išlaidos,
bendros išlaidos nematerialiajam turtui.
Lenkijos statistikos departamentas nesutiko suteikti duomenų miro lygiu vertintojams dėl to, kad tai
pažeistų duomenų apsaugos reikalavimus. Institucija iš tikslinės ir kontrolinės grupių sąrašų atsitiktiniu
būdu atrinko naujas imtis (taip siekdama dar labiau įslaptinti asmens duomenis) ir nustatė tikslinės ir
kontrolinės grupių vidurkius pagal vertintojų pateiktus rodiklius. Ši procedūra kėlė problemų dėl
duomenų patikimumo:
Pirma, Lenkijos statistikos departamentas kaupė tik informaciją apie įmones, turinčias daugiau nei 9
darbuotojus. Todėl vertintojai negalėjo atlikti mikro įmonių analizės.
Antra, gali būti, kad Statistikos departamento duomenų bazėje trūko kai kurių duomenų (angl. missing
data), ir tai iškreipė matavimo rezultatus. Vis dėlto šios galimybės patikrinti buvo neįmanoma, nes nei
vertinimo užsakovai, nei vertintojai neturėjo priėjimo prie Lenkijos statistikos departamento kaupiamų
duomenų.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Pagal 2.1. priemonę buvo pateikta 3731 teisingai užpildytų paraiškų.
Parama skirta 2158 projektams (kuriuos įgyvendino 1891 įmonė). Pritaikius panašiausių atvejų analizę,
suformuota tikslinė ir kontrolinė grupės, kurias sudarė po 419 įmonių.
Pagal priemonę 2.3. pateikta 15,019 teisingai užpildytų paraiškų, iš kurių finansavimas skirtas 3144
paraiškoms. Panašiausių atvejų analizės būdu suformuotos tikslinė ir kontrolinė grupės po 755 įmones.
Abiem atvejais kontrolinei grupei priskirtos įmonės, kurios pateikė paraiškas, tačiau paramos negavo.
Taip vertintojai užtikrino, kad tiek tikslinė, tiek kontrolinė grupės buvo suinteresuotos atlikti naujas
investicijas.
Vertinimo autoriai. Vertinimą atliko Lenkijos įmonių vystymosi agentūra ir išorės ekspertai iš Politikos
tyrimų ir strategijų kompanijos (lenk. Polityki Strategie Diagnozy Badania). Agentūros darbuotojai
suformavo tikslinę ir kontrolinę grupes naudodami panašiausių atvejų analizės metodą. Jie šią užduotį
atliko todėl, kad turėjo žmogiškųjų išteklių - darbuotojų, kurie specializuojasi kontrafaktinio poveikio
vertinimo srityje ir domisi šio metodo taikymu. Išorės ekspertai analizavo duomenis ir interpretavo
rezultatus.
Metodas. Panašiausių atvejų analizė ir dvigubo skirtumo analizė.
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Vertinimas atliktas 2009 m., bet 2011 m. Lenkijos įmonių vystymosi agentūra atnaujino jos rezultatus
norėdama nustatyti ilgalaikį priemonių poveikį. 2011 m. analizuotas tik 2.3 priemonės poveikis, nes ši
priemonė savo finansine apimtimi buvo 25 kartus didesnė ir kėlė daugiau diskusijų visuomenėje nei 2.1.
priemonė.
Dvigubo skirtumo analizė atlikta trimis skirtingais laikotarpiais: (1) prieš įmonėms dalyvaujant
intervencijoje, (2) pasibaigus intervencijai ir (3) vieni metai po intervencijos pabaigos.
Rezultatai. 2.1. priemonės vertinimas nustatė, kad finansinė parama specialistų konsultacijoms turėjo
statistiškai reikšmingą poveikį įmonių pardavimų pajamoms, grynosioms eksporto pajamoms,
darbuotojų skaičiui ir investicijoms į plėtrą. Pavyzdžiui, lyginant situaciją prieš įgyvendinant 2.1.
priemonę ir po jos, tikslinės grupės pardavimų pajamos išaugo 43.3 proc., o kontrolinės grupės
pardavimų pajamos – 29.3 proc. Vadinasi, grynasis intervencijos poveikis buvo 14 proc. punktų. Be to,
per tą patį laikotarpį tikslinės grupės prekių ir paslaugų pardavimo eksportui pajamos išaugo vidutiniškai
136 proc., o kontrolinės grupės – vos 3,6 proc. Vadinsi, grynasis intervencijos poveikis eksporto
pajamoms buvo 132.4 proc. punktai.
Vertinant 2.3. priemonės poveikį, nustatyta, kad ji neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio įmonių
išsilaikymui rinkoje (angl. survival of business). Kita vertus, 2.3. turėjo teigiamą poveikį darbuotojų
skaičiui, darbuotojų atlyginimams (žr. 2 pav.), eksportui ir importui (gamybos veikla), pelnui ir išlaidoms
nematerialiajam turtui. Taip pat nustatytas neigiamas arba nulinis priemonės poveikis įmonių
produktyvumui ir nuostoliams.
6 pav. 2.3. priemonės poveikis darbuotojų atlyginimams.
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Rekomendacijos.
 Kontrafaktinis poveikio vertinimas yra naudingas metodas, tačiau negali pakeisti šiuo metu
įgyvendinamų tęstinių vertinimų.
 Kontrafaktinį poveikio vertinimą atliekančios institucijos turi atsižvelgti, kad šio metodo
įgyvendinimas yra laikui imlus procesas, todėl jo rezultatai gali nebūti prieinami tuo metu, kai
reikės spręsti dėl intervencijos tęstinumo.

2. Italijos atvejo studija
2.1.

Italijos CFL programos poveikio jaunimo įsidarbinimo galimybėms vertinimas48

Intervencija. 1986-1996 m. Italijoje įgyvendinama CFL programa, kuri leido jaunus darbuotojus
samdantiems darbdaviams mokėti mažesnius socialinio draudimo mokesčius. CFL programa yra
specialus darbo sutarties tipas, kurio trukmė yra nuo 12 iki 24 mėnesių. Darbdavys, samdantis
darbuotoją pagal CFL sutartį, įsipareigoja suteikti darbuotojams minimalius profesinius mokymus.
Programos tikslas buvo padidinti jaunų žmonių įsidarbinimą tiek dalyvavimo programoje metu, tiek
baigus joje dalyvauti (dėl programos metu įgytos patirties). Kadangi programa įgyvendinta 10 metų,
mokesčių lengvatos darbdaviams keitėsi priklausomai nuo regiono ir metų (žr. 3 lentelę).
30 lentelė. Intervencijų pasiskirstymas pagal laikotarpį ir regioną
Laikotarpis
Pietūs
Centras – Šiaurė:
Centras – Šiaurė:
Centras – Šiaurė: kita
amatai
turizmas
1984 05 01 –
Socialinio draudimo mokestis, nustatytas pagal fiksuotą kvotą.
1988 05 31
1988 06 01 –
50 proc. nuolaida standartiniam socialinio
1990 11 23
draudimo mokesčiui
1990 11 24 –
50 proc. nuolaida
1990 12 31
Socialinio draudimo mokestis, nustatytas
standartiniam socialinio
25 proc. nuolaida
pagal fiksuotą kvotą.
draudimo mokesčiui
standartiniam
socialinio draudimo
1991 01 01 –
40
proc.
nuolaida
mokesčiui
1995 03 31
standartiniam socialinio
draudimo mokesčiui

Poveikio rodiklis: jaunų žmonių tikimybė įsidarbinti dalyvavimo CFL programoje metu ir jai pasibaigus.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Į tikslinę grupę vertintojai įtraukė visus asmenis, kurie turėjo teisę
dalyvauti CFL programoje (gyveno Cento-Šiaurės arba Pietų Italijos regione ir buvo tinkamo amžiaus, žr.
48

Contini, Bruno, Francesca Cornaglia, Claudio Malpede, Enrico Rettore, „Measuring the impact of the Italian CFL programme
on the job opportunities for the youths” in O. Castellino and E. Fornero (eds.) ‘Pension policy in an integrating Europe’,
Cheltenham: Edward Elgar (2003).
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3 lentelę). Į kontrolinę grupę traukti asmenys, kurie pagal amžių negalėjo dalyvauti programoje (kitaip
tariant, jie buvo tinkamo amžiaus tuo metu, kai programa dar nebuvo įgyvendinama).
Autoriai turėjo atsižvelgti, kad CFL programos įgyvendinimo metu Italijoje buvo vykdomos ir kitos
panašios programos. Pavyzdžiui, 1991-2001 m. pietiniuose šalies regionuose dirbančios įmonės galėdavo
nemokėti socialinio draudimo mokesčio už tuos darbuotojus, kuriuos įdarbindavo pagal nuolatinę darbo
sutartį. Dėl šios priežasties intervencijai apibūdinti vertintojai naudojo ne dichotominius (1 - intervenciją
patyrė, 0 - jos nepatyrė), o tęstinius kintamuosius. Šie kintamieji nurodė santykinius vieno darbuotojo,
pasamdyto pagal CFL programą, kaštus, lyginant juos su standartiniais darbuotojų tame regione
samdymo kaštais (darbuotojai, kurie pagal amžių negalėjo dalyvauti CFL programoje). Santykiniai kaštai
skyrėsi priklausomai nuo laikotarpio ir regionų (žr. 3 lentelę).
Taigi tikslinei grupei priskirti visi asmenys, kurie pagal gyvenamą regioną ir amžių galėjo dalyvauti CFL
programoje (žr. 4 lentelę). Jų dalyvavimas išreikštas per tęstinius kintamuosius. Kontrolinei grupei
priskirti asmenys, kurie negalėjo dalyvauti programoje, nes nepateko į nustatytas amžiaus ribas.
31 lentelė. Galimybė dalyvauti intervencijoje pagal laikotarpį ir regioną
Laikotarpis
Centras – Šiaurė
Pietūs
1984 05 01 –
15-29 metai
1993 11 19
Nuo 1991 04 05
15-29 metai
15-32 metai
Nuo 1993 11 20
16-32 metai
Regioninė valdžia gali
pratęsti amžiaus limitą virš
32 metų

Maksimali trukmė
24 mėnesiai, neatnaujinama
A tipas (vidutiniai gebėjimai) – 24
mėn., B tipas (profesiniai įgūdžiai) –
12 mėn.

4 lentelėje pateikiami duomenys, kokio amžiaus žmonės galėjo dalyvauti CFL programoje. Šie žmonės
sugrupuoti pagal gimimo datas. Pavyzdžiui, 1958 m. gimę žmonės būdami 28-34 m. amžiaus galėjo
dalyvauti CFL programoje. Analogiškai 1959 m. gimę asmenys programoje galėjo dalyvauti būdami 27-34
m. amžiaus, o 1960 m. gimę italai – būdami 26-34 m. amžiaus (1961 m. – 25-34 m. amžiaus, 1962 m. –
24-34 m. amžiaus ir t.t.). Tokiu būdu programos dalyviai sugrupuoti į 155 amžiaus grupes. Kadangi į
analizę įtraukti du Italijos regionai (Centras-Šiaurės ir Pietūs), iš viso naudotos 155*2 = 310 amžiaus
grupės. Kiek konkrečiai asmenų pateko į kiekvieną amžiaus grupę, vertinimas nenurodo.
Metodas: dvigubų skirtumų regresija.
Vertinime intervencijos poveikis matuotas dviem aspektais: pirma, jaunų žmonių galimybė įsidarbinti
tuo metu, kai jie pateko į CFL programos amžiaus grupę ir antra, galimybė įsidarbinti vėliau, dėl
programos metu įgytos patirties. Darbo patirtis įvertinta pagal tai, ar asmuo dirbo paskutinius du metus
prieš intervenciją.
Autoriai taip pat įvertinto, ar CFL programa turėjo substitucijos efektą, t.y. situaciją, kad darbdavys
atleidžia darbuotojus, nebegalinčius dalyvauti CFL programoje ir samdo jaunesnius darbuotojus, kuriems
skiriama parama. Šiuo tikslu jie regresijoje naudojo tęstinį intervencijos kintamąjį ir darbuotojų amžių.
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Rezultatai: vertinimas nustatė, kad CFL programos poveikis jaunimo galimybei įsidarbinti yra statistiškai
nereikšmingas (substitucijos efektas taip pat nereikšmingas).Tai reiškia, kad ši programa buvo labai
naudinga darbdaviams, kurie galėjo mažomis sąnaudomis samdyti naujus darbuotojus ir juos atleisti,
mainais surengdami profesinius darbuotojų mokymus. Vis dėlto nedaugelis darbdavių įgyvendino šį
įsipareigojimą. Vadinasi, darbdaviai pasinaudojo galimybe samdyti darbuotojus mažesniais kaštais,
tačiau tai nepadidino jaunų darbuotojų tikimybės įsidarbinti.
Duomenų bazė. Vertinimui naudotos dvi duomenų bazės: Nacionalinio statistikos biuro pateikti
duomenys ir Turino universiteto Ekonomikos departamento administruojama duomenų bazė WHIP
(angl. Work Histories Italian Panel). Šioje duomenų bazėje kaupiami šie duomenys:
-

Lytis
Amžius
Gimimo vieta
Atlyginimas
Sutarties tipas
Darbo santykių pradžios ir pabaigos datos
Įmonės dydis
Sektorius
Profesija
Išmokos (nedarbingumo, ligos, motinystės, tėvystės, mobilumo ir kt. išmokos)
Darbo vieta

Italijos socialinio draudimo fondas reguliariai teikia šiuos nuasmenintus duomenis WHIP duomenų bazei.
Siekiant, kad duomenys būtų reprezentatyvūs, jie atrenkami pagal iš anksto nustatytą algoritmą
(asmenys, gimę tam tikru metu). Tokiu būdu duomenų bazėje saugomi tęstiniai daugelio metų
duomenys apie tuos pačius asmenis. Pagrindinis šios duomenų bazės privalumas yra tas, kad įvairiems
vertinimams reikalingi duomenys tampa lengviau pasiekiami vertintojams. Tai reiškia, kad jie neturi
kiekvieną kartą atskirtai kreiptis į socialinio draudimo fondą ir iš naujo derėtis dėl duomenų suteikimo.
Be to, šie duomenys yra labai patikimi ir išsamūs, nes juos renka nacionalinės institucijos.
WHIP duomenų bazė turi ir keletą trūkumų. Pirma, socialinio draudimo fondas jai teikia tik tuos
duomenis, kurių reikia jo funkcijoms atlikti. Tai reiškia, kad jeigu vertintojams reikia papildomų
duomenų, pavyzdžiui, asmens sveikatos lygio, teistumo ir pan., jie negali jų gauti. Tai nebūtų problema
jeigu WHIP duomenų bazėje būtų prieinami socialinio draudimo kodai, tačiau fondas teikia tik
nuasmenintus duomenis. Be to, ekspertai gali prašyti šios institucijos sujungti vertinimui reikalingus
duomenis ir juos nuasmeninti, tačiau socialinio draudimo fondas nėra suinteresuotas to daryti.
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2.2.

Bolonijos proceso poveikio vertinimas: empirinė Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenų analizė49

Intervencija. Italija prisijungė prie Bolonijos proceso, kuriuo siekiama sulyginti Europos Sąjungos
valstybių aukštojo mokslo sistemas. Tai reiškia, kad vientisosios ketverių metų (arba ilgesnės) studijos
pakeistos į 3 metų bakalauro ir 2 metų magistro studijas. Šie pokyčiai lėmė studijų kainos sumažėjimą. Ši
reforma buvo privaloma visiems Italijos universitetams nuo 2001-2002 mokslo metų, bet dalis
universitetų pradėjo ją įgyvendinti jau 2000-2001 mokslo metais.
Poveikio rodikliai. Vertintojai analizavo, koks buvo Bolonijos proceso poveikis: (a) į universitetą stojančių
studentų skaičiui (angl. growth rate of enrolled students), (b) studijas pabaigusių studentų skaičiui (angl.
retention), (c) numatytu laiku universitetą baigiančių studentų skaičiui.
Tikslinės ir kontrolinės grupių atranka. Į vertinimą įtraukti 514 universitetai ir jų filialai (angl. university
bases), kurie stebėti laikotarpiu tarp 1998 m. ir 2004 m. Nei vienas universitetas nepatyrė intervencijos
iki 1999-2000 m., o nuo 2001-2002 m. intervencijos poveikį patyrė dauguma universitetų.
Tikslinė ir kontrolinė grupės buvo suformuotos dviem būdais priklausomai nuo poveikio rodiklių. Pirma,
norėdami nustatyti (a) į universitetą stojančių studentų skaičių ir (b) studijas pabaigusių studentų
skaičių, autoriai suskirstė universitetus į tikslinę ir kontrolinę grupes pagal tai, kuriais metais šie
universitetai pradėjo Bolonijos reformą (žr. 5 lentelę).
32 lentelė. Universitetai, priskirti tikslinei ir kontrolinei grupėms pagal mokslo metus.
Mokslo metai
Tikslinė grupė
Kontrolinė grupė
(universitetai, įgyvendinę
(universitetai, neįgyvendinę
Bolonijos reformą)
Bolonijos reformos)
Prieš intervenciją
1998-1999
0
448
1999-2000
0
468
Intervencijos
2000-2001
32
438
laikotarpis
2001-2002
487
11
Po intervencijos
2002-2003
505
3
2003-2004
503
2

Antra, vertindami, kiek studentų numatytu laiku baigė studijas, ekspertai visus universitetus priskyrė tiek
tikslinei, tiek kontrolinei grupėms. Tai lėmė unikalus reformos dizainas, dalis studentų tuo pat metu
studijavo pagal seną, o kiti – pagal naują sistemą. Taigi tais pat metais studijas baigdavo tiek pagal
Bolonijos (3 metų studijų trukmė), tiek pagal senąją tvarką (4-5 metų studijų trukmė) studijavę asmenys.
Studentai, studijas baigę pagal Bolonijos sistemą, buvo priskirti tikslinei, o studijavę pagal senąją sistemą
– kontrolinei grupei.

49

Bondonio, Daniele, „La valutazione d’impatto della riforma universitaria 3+2: un’analisi empirica sui dati dell’Ufficio Statistica
del MIUR” („Impact evaluation of the Bologna process: an empirical analysis on data from the Ministry of Education”) in ‘POLIS
working paper’, no. 106 (2007).
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Metodologija. Dvigubų skirtumų analizė,kuri lygino universitetus, įgyvendinusius Bolonijos reformą su
universitetais, kurie šios reformos neįgyvendino. Prieš-po analizė lygino tuos pačius universitetus prieš
Bolonijos reformos įgyvendinimą ir ją įgyvendinus. Šie metodai naudoti matuojant (a) į universitetą
stojančių studentų skaičių, (b) studijas pabaigusių studentų skaičių.
Prasmingą dvigubų skirtumų analizę buvo galima atlikti tik 2000-2001 ir 2001-2002 mokslo metais, nes
tais metais tikslinei ir kontrolinei grupėms priklausė pakankamai universitetų (žr. 5 lentelę). Šis metodas
išsprendė keletą vertinimo problemų. Pavyzdžiui, 2000-2001 m. universitetai į tikslinę grupę pateko ne
atsitiktinai, o apsisprendė reformoje dalyvauti patys (universitetai galėjo savanoriškai paankstinti
Bolonijos proceso įgyvendinimą). Tikėtina, kad tam tikros nepastebimos universitetų savybės lėmė ne tik
pasirinkimą pradėti dalyvauti programoje anksčiau, bet ir didesnio studentų skaičiaus pritraukimą.
Dvigubų skirtumų analizė pašalino šią problemą, nes šis metodas įvertina nepastebimų savybių, kurios
nekinta laike, įtaką. Antra, Bolonijos proceso metu buvo sukurta daug naujų studijų programų. Gali būti,
kad būtent šios programos, o ne trejų metų trukmės studijos pritraukė daugiau studentų. Siekdami
išvengti netikslumų, autoriai viso vertinimo metu analizavo tas pačias studijų programas.
Vis dėlto pats dvigubų skirtumų analizės įgyvendinimas buvo problemiškas. Pirma, prasmingas lyginimas
tarp tikslinės ir kontrolinės grupių galėjo būti atliekamas tik 2000-01 ir 2001-02 mokslo metais. Antra,
2000-2002 metais smarkiai skyrėsi tikslinės ir kontrolinės grupių dydžiai. Tikėtina, kad į šias grupes
patekę universitetai buvo labai skirtingi, todėl sunkiai palyginami tarpusavyje. Dėl šių priežasčių
ekspertai papildomai pasitelkė ir prieš-po analizę. Tai reiškia, kad jie palygino į tuos pačius universitetus
stojančių ir studijas baigiančių studentų skaičių prieš įgyvendinant Bolonijos reformą ir po jos.
Norėdami įvertinti, kiek studentų studijas baigė laiku, autoriai atsižvelgė į dvi dimensijas: pirma, kokia
dalis į pirmą kursą įstojusių ir antra, kokia dalis į paskutinį kursą (Bolonijos proceso atveju – 3 kursas,
pagal senąją sistemą – 4-5 kursas) įstojusių studentų studijas baigė laiku. Ekspertai nustatė, kokia dalis į
universitetus įstojusių studentų studijas baigė laiku pagal Bolonijos ir senąją sistemas, ir suskaičiavo
skirtumą tarp šių verčių.
Rezultatai. Vertinimas nustatė, kad visiems trims poveikio rodikliams intervencijos poveikis buvo
teigiamas. Pavyzdžiui, į universitetą stojančiųjų studentų skaičius išaugo iki 15,8 proc. punktų
(priklausomai nuo metų, praėjusių nuo reformos pradžios ir skaičiavimo būdo). Išsilaikymas studijose iki
pabaigos išaugo iki 30,7 proc. punktų, o laiku studijas baigiančių studentų skaičius – iki 11,4 proc.
punktų.
Duomenų šaltiniai. Italijos Švietimo ir mokslo ministerijos kaupiami administraciniai duomenys. Šie
duomenys buvo pateikiami ne mikro lygmeniu (apie studentus), bet agreguotu, universitetų lygmeniu.
Ministerija vertintojams pateikė apibendrintus skaičius apie tai, kiek studentų kasmet įstojo ir baigė
studijas universitetuose. Gali būti, kad dalis studentų analizuojamu laiku pakeitė universiteto padalinį.
Tai galėjo lemti netikslų universiteto ar jo padalinio įvertinimą.
Vertinimo reikšmė. Vertinimas atskleidė, kad Bolonijos reforma turėjo teigiamą poveikį tiek studentų
skaičiui, tiek studijų baigimui laiku. Šie išaugę skaičiai rodo tai, kad Bolonijos reforma lėmė didesnį
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studijų prieinamumą. Vis dėlto šis vertinimas negali atsakyti į klausimą, ar Bolonijos reforma lėmė
aukštesnę studijų kokybę.

2.3.

Ar paskatos investuoti į verslą didina užimtumą tiksliniuose rajonuose? Įrodymai iš ES
2 tikslo regionų50

Intervencija. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis remiamos paskatos verslo investicijoms
(dotacijos, padengiančios 15-30 proc. įmonės išlaidų arba palūkanų normų sumažinimas) ES 2 tikslo
regionuose. Parama skirta MTTP, aplinkosaugai, infrastruktūros ir turizmo plėtrai. ES 2 tikslo regionai
(angl. EU Objective 2 regions) yra teritorijos, kuriose aukštas nedarbo lygis ir žema pramonės produkcija.
Šiuo atveju analizuoti Šiaurės ir centrinės Italijos regionai. Intervencijos laikotarpis – 1995-1998 m.
Intervencijos dydis – 509,6 milijonų eurų.
Poveikio rodiklis: užimtumo lygis.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Tikslinę grupę sudarė smulkios ir vidutinės įmonės (iki 200 darbuotojų),
veikiančios pramonės sektoriuje 2 tikslo regionuose. Tikslinės ir kontrolinės grupių atranka vyko tokiu
būdu: visos Italijos smulkios ir vidutinės įmonės sugrupuotos pagal sektorių ir provinciją, kuriame veikia.
Pavyzdžiui, išrinktos visos įmonės, kurios Turino ir Milano provincijose užsiėmė pramonės veikla.
Provincijos atitinkamai suskirstytos į tikslinę ir kontrolinę grupes pagal tris specifikacijas (žr. toliau).
Ekspertams nebuvo akivaizdu, kokias provincijas priskirti tikslinei grupei. Pagrindinė problema buvo ta,
kad provincijų teritorijos persidengia, bet tiesiogiai nesutampa su ES 2 tikslo regionais. Taigi ekspertai
išrinko tris galimus tikslinės grupės apibrėžimus (specifikacijas):
1 specifikacija. Tikslinei grupei priskirtos tos provincijas, kuriose 80 proc. gyventojų gyvena 2 tikslo
regionuose (8 provincijos pateko į tikslinę ir 27 provincijos – į kontrolinę grupę).
2 specifikacija. Vertintojai naudojo ne dichotominius (patyrė intervencijos poveikį vs jo nepatyrė), o
tęstinius kintamuosius, kurie apibrėžė žmonių, gyvenančių 2 tikslo regionuose dalį (27 provincijos
priskirtos tikslinei ir 19 provincijų – kontrolinei grupei).
3 specifikacija. Tikslinei grupei priskirtos tik tos provincijos, kuriose 100 proc. žmonių gyvena ES 2 tikslo
regionuose (tikslinė grupė - 4, kontrolinė grupė – 27 provincijos).
Į kontrolinę grupę nuspręsta įtraukti tas provincijas, kuriose 0 proc. gyventojų gyvena 2 tikslo
regionuose. Provincijos, kurios pagal šis sąlygas nepateko nei į tikslinę, nei į kontrolinę grupes
(pavyzdžiui, jose 70 proc. gyventojų priklausė 2 tikslo regionams) į vertinimą neįtrauktos.
Taigi suformuotos trys tikslinės ir kontrolinės grupės (žr. 6 lentelę). Analizė vyko provincijų, o ne įmonių
lygiu, t.y. vertintojai naudojo provincijų lygiu agreguotus įmonių duomenis.
50

Bondonio, Daniele, Robert T. Greenbaum, „Do business investment incentives promote employment in declining areas?
Evidence from EU objective 2 regions”, in ‘European Urban and Regional Studies’, 13(3): 225-244, 2006.
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33 lentelė. Pagal specifikacijas suformuotos tikslinės ir kontrolinės grupės.
Specifikacija
Tikslinė grupė Kontrolinė grupė Intervencijos poveikį
Intervencijos
intervencijos poveikį
intervencijos poveikio
patyrusių įmonių
poveikio nepatyrusių
patyrusių provincijų
nepatyrusių provincijų
skaičius
įmonių skaičius
skaičius
skaičius
1
8
27
99
542
2
27
19
840
3
4
27
569

Metodas ir vertinimo eiga. Dvigubų skirtumų analizė. Lygintas užimtumo lygis tarp intervencijos poveikį
patyrusių ir jo nepatyrusių įmonių provincijų lygiu.
Pirma, vertinimo autoriai sugrupavo smulkias ir vidutines įmones pagal sektorių ir provinciją, kurioje jos
veikia. Antra, jie šias įmones jie suskirstė pagal tai, ar jos gavo Europos regioninės plėtros fondo paramą.
Vis dėlto šių įmonių nebuvo galima tiesiogiai lyginti tarpusavyje, nes finansavimas skirtas geriausias
paraiškas pateikusioms įmonėms. Tikėtina, kad šių įmonių rezultatai bet kokiu atveju būtų geresni nei
prastesnes paraiškas parengusių įmonių rezultatai. Šiame vertinimo etape autoriai nusprendė atlikti
lyginimą ne įmonių, o provincijų lygiu. Taigi provincijos suskirstytos į tikslinę ir kontrolinę grupes pagal
specifikacijas (žr. aukščiau).
Trečia, ekspertai turėjo atsižvelgti į tai, kad ES 2 tikslo regionuose yra aukštas nedarbo lygis ir žema
pramonės produkcija. Tai reiškia, kad šiuose regionuose veikiančių įmonių pasiekimai negali būti
lyginami su kitomis Italijos provincijomis, pasižyminčiomis skirtingomis ekonominėmis sąlygomis. Dėl
šios priežasties autoriai į vertinimą neįtraukė pietinių Italijos provincijų, priklausančių ES 1 tikslo
regionui. Be to, ekspertai atsižvelgė į šiuos papildomus veiksnius: verslo ciklai, ekonominės sąlygos
provincijoje ir ekonominės sąlygos konkrečiame verslo sektoriuje.
Rezultatai. Vertinimas nustatė, kad 1000 intervencijos metu išleistų eurų padėjo sukurti tarp 0,034 ir
0,062 naujų darbo vietų, t.y. iš viso nuo 17,326 iki 32,105 naujų darbo vietų (priklausomai nuo
specifikacijos). Tolesnė analizė atskleidė, kad intervencija buvo efektyvesnė mažesnį produkcijos
smukimą patiriančiuose regionuose.
Duomenų bazės. (1) Vertinimui naudota Italijos socialinio draudimo fondo Įmonių stebėjimo duomenų
bazė, kurioje kaupiama informacija apie užimtumo augimą. Šią duomenų bazę sudaro oficialūs įmonių
registrai, todėl ji suteikia patikimus duomenis. Visi duomenys laisvai prieinami internetu.
(2) Nacionalinis statistikos biuras suteikė informaciją apie pramonės ir paslaugų sektorių surašymo
duomenis. Agreguoti duomenys prieinami internete, o mikro duomenys – už tam tikrą mokestį. Ši
informacija naudota nustatant užimtumo situaciją analizuotuose regionuose prieš intervenciją.
(3) Vietos valdžios institucijų pateiktos oficialios ERDF ir 2 tikslo regionų ataskaitos, dažniausiai
skelbiamos internete. Nors šiose ataskaitose yra prieinami išsamūs duomenys apie įmones (pvz., jų
dydis), autoriai jas naudojo tik intervencijos dydžiui vietiniu lygiu nustatyti.
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Duomenų prieinamumas. Italijos įstatymai numato, kad įvairių institucijų sukaupti duomenys gali būti
suteikti mokslinio tyrimo tikslais. Vertintojai turi atitikti tris kriterijus: prisiimti atsakomybę už
tvarkomus, individualūs identifikacijos kodai gali būti naudojami tik techniniais tikslais, o asmens
duomenys turi būti nuasmeninti. Vis dėlto praktika rodo, kad duomenis kaupiančių institucijų atstovai
griežčiau interpretuoja įstatymus ir ne visuomet noriai suteikia prašomus duomenis. Taigi derybos dėl
vertinimams reikalingų duomenų dažniausiai reikalauja daug laiko ir pastangų.
Iššūkiai. Vertinimui naudoti viešai prieinami duomenys, todėl autoriai ekspertai nesusidūrė su duomenų
prieinamumo problema. Taip pat nekilo problemų renkant duomenis apie tikslinę ir kontrolinę grupes.
Vertinimo užsakovas (Italijos švietimo ir mokslo ministerija) domėjosi ne tiek pačiais vertinimo
rezultatais, kiek šio vertinimo nauda atliekant panašius akademinius tyrimus. Vienintelis vertintojams
kilęs iššūkis buvo bendravimas tarpusavyje (jie gyvena skirtingose šalyse).

3. Europos Komisijos užsakytų vertinimų atvejo studija
3.1.

Parama įmonėms: parama smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir didelėms įmonėms
Italijoje. Dotacijų ir kitų finansinių priemonių palyginimas 51

Intervencija: įvairios įmonėms teikiamos subsidijos ir paskolos, iš dalies finansuojamos ES struktūrinių
fondų lėšomis. Iš esmės vertintos dvi skirtingos intervencijos. Vėliau šių intervencijų poveikis palygintas
tarpusavyje.
Pirma, Italijos įstatymas nr. 488, įgyvendintas nacionaliniu lygiu, numatantis negrąžintinas kapitalo
subsidijas Italijos įmonėms. Šios subsidijos skirtos verslo pradžiai, plėtrai, restruktūrizacijai, perkėlimui į
kitą regioną ir pan. Šis įstatymas veikia apie du dešimtmečius ir yra iš dalies finansuojamas ERPF lėšomis.
Ši intervencija buvo skirta Pietų Italijoje veikiančioms įmonėms (priklausančioms ES 1 (angl. Objective 1
area) tikslo regionui 2000-2006 m. programavimo periodu) ir Šiaurės ir Centrinėje Italijoje veikiančioms
įmonėms (priklausiusioms ES 2 tikslo regionui (angl. Objective 2 areas) 2000-2006 m.). Pagal šią
intervenciją parama skirta apie 6,200 Italijos įmonių, o išmokėta suma siekė 2.6 milijardo eurų. Viena
įmonė vidutiniškai gavo 400,000 eurų paramą.
Antra, įvairi parama Pjemonto regione veikiančioms įmonėms, finansuota nacionalinėmis, regioninėmis
ir ERPF lėšomis. Daugiausiai įmonėms teiktos lengvatinės paskolos ir palūkanų normų subsidijos. 20052009 m. parama skirta maždaug 10,000 smulkių ir vidutinių įmonių, kurioms išmokėta apie 114 milijonų
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Associazione per lo Sviluppo della Valutazionee l’Analisi delle Politiche Pubbliche, “Counterfactual Impact Evaluation of
Cohesion Policy: Impact and Cost-Effectiveness of Investment Subsidies in Italy”, Final Report to DG Regional Policy
“Counterfactual Impact Evaluation of Cohesion Policy. Work Package 1: Examples from Enterprise Support” Contract n°
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eurų. Kadangi Pjemonte įgyvendintos skirtingos intervencijos, kuriose dalyvavo didelis skaičius įmonių,
vertinimas padėjo nustatyti, kurių iš šių intervencijų poveikis yra stipriausias.
Poveikio rodiklis: darbuotojų skaičius, pardavimai, investicijos, produktyvumas, vidutinės išlaidos darbo
užmokesčiui.
Tikslinė ir kontrolinė grupės.
Pirmuoju atveju kontrolinę grupę sudarė įmonės, kurių paraiškos paramai gauti buvo atmestos. Tikslinė
ir kontrolinė grupės sudarytos stratifikuotos atrankos būdu. Tai reiškia, kad paramą gavusios ir jos
negavusios įmonės suskirstomos į grupes pagal jų veiklos sritį, dydį (mikro, maža, vidutinė, didelė) ir
geografinę vietą (Italijos Šiaurė arba Pietūs). Tuomet kiekvienai grupei suteikiamas tam tikras svoris
priklausomai nuo to, kiek į ją pateko įmonių.
Antruoju atveju į kontrolinę grupę išrinktos įmonės, kurios veikė Pjemonte, tačiau negavo jokios
finansinės paramos. Vertinimo autoriai rėmėsi prielaida, kad šios įmonės negavo paramos iš alternatyvių
šaltinių. Lyginamų grupių formavimui naudotas panašiausių atvejų analizės metodas.
Lyginamų grupių atrankai naudoti šie duomenys: įmonės dydis, sektorius, geografinė vieta, produkcija,
investicijos, darbuotojų skaičius, darbo užmokesčio sąnaudos, gautas finansinis instrumentas, gautos
paramos dydis eurais.
Duomenys
Pirmuoju atveju, administracinė duomenų bazė, kurioje kaupiami detalūs duomenys apie visas įmones,
teikusias paraiškas paramai gauti ir įmones, kurios paramą gavo (už duomenis atsakinga Italijos
ekonominės plėtros ministerija).
Antruoju atveju, administracinė duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie paramą gavusias
įmones Pjemonte (už duomenis atsakinga Italijos ekonominės plėtros ministerija). Visų veikiančių Italijos
įmonių duomenų bazė (už duomenis atsakingas Italijos nacionalinis statistikos institutas).
Duomenis apie poveikį darbuotojų skaičių ir pardavimus, balanso duomenis suteikė Italijos nacionalinis
statistikos institutas.
Metodas. Pagrindiniai vertinime naudoti metodai buvo panašiausių atvejų analizė (taikyta formuojant
tikslinę ir kontrolinę grupes Pjemonto regione) ir dvigubų skirtumų regresija. Papildomai taikyta kaštųefektyvumo analizė padėjo apskaičiuoti, kiek pagal kiekvieną intervenciją kainavo viena sukurta darbo
vieta, įmonės pardavimai ir investicijos.
Rezultatai
Vertinimas atskleidė, kad įstatymo nr. 488 intervencijos paskatino vidutiniškai 2 naujų darbo vietų
vienoje įmonėje sukūrimą. Palyginimui, Pjemonte taikytų intervencijų dėka sukurta tik 1/3 darbo vieta
vienoje įmonėje. Kita vertus, vienos darbo vietos įkūrimas Pjemonte kainavo kur kas mažiau negu pagal
įstatymą nr. 488 (žr. 3 pav.).
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7 pav. Intervencijų dėka sukurtos naujos darbo vietos ir jų kaina.

Vertinimas taip pat atskleidė, kad skirtingi vertinimo metodai pateikia skirtingus rezultatus:
-

Duomenų stebėsena parodė, kad intervencija sukūrė 82 tūkst. naujų darbo vietų;
Paramos gavėjų apklausa nustatė, kad sukurta 36 tūkst. darbo vietų;
Kontrafaktinis poveikio vertinimas suskaičiavo, kad intervencijos dėka sukurta tik 12 tūkst. naujų
darbo vietų.

Pateikti rezultatai rodo, kad „išgryninus“ intervencijos poveikį kontrafaktinio poviekio vertinimo būdu, jis
gali pasirodyti mažesnis nei matuojant jį kitais metodais.
Išmatavus šių intervencijų poveikį pardavimams, gauti panašūs rezultatai. Pirma, įmonių, gavusių
paramą pagal įstatymą nr. 488, pardavimai išaugo 4,5 karto daugiau negu Pjemonte paramą gavusiose
įmonėse. Vis dėlto paaiškėjo, kad pagal įpirmuoju atveju vienas pardavimų euras mokesčių mokėtojams
kainavo 2,32 euro, o pagal Pjemonto programą – vos 0,25 euro. Vadinasi, nors intervencijos Pjemonte
atnešė mažesnę naudą įmonėms absoliučiais skaičiais, kainos požiūriu jos buvo kur kas efektyvesnės nei
įstatymas nr. 488. (žr. 4 pav.)
8 pav. Įmonių pardavimų augimas ir jų kaina.
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Analogiški rezultatai gauti vertinant šių dviejų intervencijų poveikį įmonių investicijoms (žr. 5 pav.).
9 pav. Įmonių investicijų augimas ir jų kaina.

Vertinimas taip pat nustatė, kad intervencijos pagal įstatymą nr. 488 pasiteisina tik taikant jas smulkiam
ir vidutiniam verslui. Didelės įmonės naudojasi proga įprastines privačias investicijas pakeisti paramos
lėšomis. Antra, nustatyta, kad mažos dotacijos efektyviau prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo nei
didelės dotacijos. Trečia, paaiškėjo, kad įmonėse, kurios gavo lengvatines paskolas, naują darbo vietą
įkurti kainavo per pusę pigiau negu įmonėse, kurios gavo dotacijas.

3.2.

Parama inovacijoms: devynių šalių duomenų analizė. Vokietijos ir Čekijos
kontrafaktinis poveikio vertinimas 52

Vertinimo tikslai. 2007-2013 m. programiniu periodu įmonių plėtrai ir inovacijoms skirta apie 80
milijardų eurų ES sanglaudos politikos lėšų. Vis dėlto kol kas nėra aiškių įrodymų, koks yra šių investicijų
poveikis. Dėl to EK Regioninės plėtros departamentas užsakė vertinimą, kurio tikslas buvo nustatyti ERPF
lėšomis finansuotų intervencijų poveikį įmonių inovacinei veiklai.
Vertinimą sudarė dvi pagrindinės dalys: (a) duomenų paruošimas ir (b) ekonometrinė analizė. Ši tyrimo
logika atspindėjo pagrindinius vertinimo tikslus: pirma, nustatyti, ar pasirinktose ES šalyse-narėse yra
pakankamos ir prieinamos duomenų bazės, reikalingos KPV atlikti. Antras vertinimo tikslas buvo atlikti
kontrafaktinę analizę tose šalyse, kuriose prieinami vertinimui reikalingi duomenys. Atlikus pirminę
analizę, vertinimui pasirinktos trys valstybės: Čekija, Prancūzija ir Vokietija. Vis dėlto vėliau paaiškėjo,
kad Prancūzijoje renkami duomenys yra nepakankamai išsamūs norint gauti statistiškai reikšmingus KPV
rezultatus. Todėl toliau tekste pristatomi tik Čekijoje ir Vokietijoje atlikti vertinimai.
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Czarnitzki, Dirk, Cindy Lopes Bento, Thorsten Doherr „Counterfactual impact evaluation of cohesion policy. Work package 2:
Examples from Support to Innovation and Research“, Katholieke universiteit Leuven, December 2011.
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Intervencija. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis finansuotos intervencijos, skirtos plėsti
įmonių inovacinę veiklą. Ekspertams nebuvo prieinama informacija, kokios konkrečios intervencijos buvo
prieinamos konkrečioms įmonėms.
Poveikio rodiklis. Patentų skaičius, investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą (MTTP), MTTP
darbuotojų skaičius, MTTP intensyvumas ((angl. R&D intensity) MTTP veiklai išleidžiamos lėšos lyginant
su pardavimais), inovacijų intensyvumas ((angl. innovation intensity) inovacijoms išleidžiamos lėšos
lyginant su pardavimais), investicijų intensyvumas ((angl. investment intensity) bendrosios investicijos į
materialųjį turtą lyginant su turimu materialiuoju turtu).
Duomenys. ERPF paramą gavusių įmonių sąrašus vertintojai rado Regioninės politikos generalinio
direktorato internetinėje svetainėje, informaciją apie inovacinę įmonių veiklą suteikė nacionalinės
patentų duomenų bazės ir Europos patentų biuras, o įmonių balanso duomenis (įmonės dydis,
ekonominės veiklos sritis, vieta, pelnas, dukterinių įmonių skaičius ir kt.) - tarptautinė duomenų bazė
Amadeus. Vokietijoje vertintojai naudojosi ne Amadeus, o Manheimo inovacijų grupės atliekamų
kasmetinių įmonių apklausų duomenimis, nes jie buvo išsamesni.
Duomenų gavimo problemos.
Pirma problema, su kuria susidūrė vertintojai buvo ta, kad šalys narės paramos gavėjų sąrašus skelbė
skirtingais duomenų formatais (html, excel, word, pdf). Ne visi šie formatai yra tinkami statistiniam
duomenų apdorojimui, todėl vertintojai turėjo rankiniu būdu perkelti duomenis į apdorojimui tinkamą
formatą.
Antra problema – šalys narės įmonių sąrašus teikdavo pagal nacionalinį alfabetą, todėl buvo sudėtinga
juos sujungti su tarptautinėmis duomenų bazėmis.
Trečia, šalys narės nepateikė paramą gavusių įmonių adresų, todėl jei regione tas pats įmonės
pavadinimas kartojosi keletą kartų, nebuvo įmanoma atskirti, kuri įmonė iš tikrųjų gavo paramą (įmonių
identifikaciniai kodai nebuvo skelbiami).
Ketvirta, vertintojai pasigedo tikslių datų, kada įmonė pradėjo ir baigė dalyvauti projekte (reikalinga
norint atlikti dvigubų skirtumų regresiją).
Penkta, šalys narės nenurodė paramą gavusių organizacijų veiklos pobūdžio: privačios įmonės, vietinės
valdžios institucijos, tyrimų centrai ir pan. Tokios informacijos stoka apsunkino vertintojų darbą, nes
AMADEUS duomenų bazėje buvo kaupiami duomenys tik apie privačias įmones.
Visos šios problemos lėmė, kad duomenų surinkimas, įvertinimas ir sujungimas užtruko apie 6 mėnesius.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Čekijoje 2006-2011 m. įmonėms buvo paskirstytos 20,075 subsidijos. Vis
dėlto paramą gavusių įmonių duomenų bazė nebuvo išsami – joje pateikiamas paramos gavėjo
pavadinimas, tačiau ne paramos gavėjo tipas (pvz., privati įmonė, ne pelno siekianti organizacija,
savarankiškai dirbantis asmuo ir pan.). Taigi palyginus šį sąrašą su Amadeus duomenų baze, rastos vos
1,433 įmonės. Visos šios paramą gavusios įmonės įtrauktos į tikslinę grupę.
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Kontrolinei grupei priskirtos tos Čekijos įmonės, apie kurias duomenys buvo kaupiami Amadeus
duomenų bazėje, tačiau kurios negavo ERPF lėšomis finansuojamos paramos, iš viso – 11,454 įmonės.
Vertintojai negalėjo pritaikyti netolydumų analizės metodo, nes duomenų bazėse nebuvo kaupiami
duomenys apie atmestas paraiškas.
Vokietijoje ERPF lėšomis finansuotą paramą gavo 47,616 projektai, o Manheimo inovacijų grupės
duomenų bazėje ekspertai rado 1,904 šią paramą gavusias įmones. Vis dėlto į tikslinę grupę buvo
įtrauktos tik 623 įmonės, kurios apklausoje dalyvavo vertinamu laikotarpiu (2007-2010 m.). Kontrolinė
grupė sudaryta iš 21,266 įmonių, kurios intervencijoje nedalyvavo. Lyginamų grupių atrankai naudotas
panašiausių atvejų analizės metodas (angl. propensity score matching), artimiausio atvejo parinkimas
(angl. nearest neighbor matching).
Metodas. Įvertinę kiekvienoje šalyje prieinamus duomenis, ekspertai pasirinko labiausiai tinkamą KPV
metodą. Kadangi Čekijoje buvo sukaupti išsamūs paramos gavėjų sąrašai, kuriuose buvo nurodytos
konkrečios paramos gavimo datos, vertinimo autoriai nusprendė taikyti dvigubų skirtumų regresiją.
Norėdami palyginti skirtingų metodų rezultatus, ekspertai pritaikė dvigubų skirtumų analizę.
Vokietijoje įmonių inovacinė veikla buvo išmatuota tik kartą, todėl tyrėjams reikėjo taikyti panašiausių
atvejų analizės metodą.
Vertinimo eiga ir rezultatai. Čekijoje buvo surinkti išsamūs duomenys apie tikslinės ir kontrolinės grupių
inovacinę veiklą prieš intervenciją (1997-2003 m.), ir projekto įgyvendinimo metu (2008-2009 m.). Be to,
buvo galima nustatyti, kada konkrečiai įmonės gavo paramą. Todėl tyrėjai nusprendė grynąjį
intervencijos poveikį išmatuoti dviem būdais:
Pirma, laikyti, kad tikslinė grupė paramą gavo 2008-2009 metais (nors kartais dėl išsitęsusių procedūrų
parama buvo skiriama po 2009 m.). Šiuo atveju galima išskirti du laikotarpius prieš ir po intervencijos ir
atlikti dvigubų skirtumų analizę.
Antra, vertinant intervencijos poveikį, atsižvelgti, kada tiksliai įmonė gavo ES paramą. Šiuo atveju
įgyvendinta dvigubų skirtumų regresija.
Atliekant pirmąjį skaičiavimą, vertintojai nustatė, kad 2008-2009 m., lyginant su 1997-2003 m.,
sumažėjo tiek tikslinei, tiek kontrolinei grupei priklausančių įmonių inovacinė veikla. Vis dėlto rezultatai
parodė, kad patentų skaičius tikslinėje grupėje (-27 proc.) smuko mažiau nei kontrolinėje grupėje (-63
proc.). Šią tendenciją vertintojai aiškino tuo, kad dėl finansinės krizės mažėjo visų Čekijos įmonių
inovacinė veikla, tačiau ES struktūrinių fondų skirtos lėšos šį procesą pristabdė.
Intervencijos poveikį vertinant antruoju būdu, tyrėjai į skaičiavimą įtraukė konkrečią datą, kada įmonės
gavo paramą. Analizė atskleidė, kad, lyginant su 1997-2003 m. periodu, tikslinės grupės inovacinė veikla
nesumažėjo (-14 proc. sumažėjimas nebuvo statistiškai reikšmingas). Kita vertus, kontrolinės grupės
patentų skaičius sumažėjo tiek pat, kiek skaičiuojant pirmuoju būdu (-63 proc.). Šis vertinimas nustatė
didesnį teigiamą intervencijos poveikį tikslinės grupės inovacinei veiklai. Be to, jis parodė, kad į analizę
įtraukus konkrečią paramos gavimo datą, galima tiksliau apskaičiuoti intervencijos poveikį.
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Vokietijoje ekspertai atliko panašiausių atvejų analizę nustatė, kad įmonėse, kurios dalyvavo ERPF
lėšomis finansuotose intervencijose, MTTP intensyvumas išaugo 1,8 proc. punktais labiau nei paramos
negavusiose įmonėse. Inovacijų intensyvumas ir investicijų intensyvumas atitinkamai išaugo 2,2 proc.
punktais ir 21,3 proc. punktais (žr. 8 lentelę).
34 lentelė. Vertinimo rezultatai Vokietijoje.
Poveikio rodiklis
MTTP intensyvumas
Inovacijų intensyvumas
Investicijų intensyvumas

Kontrolinė grupė (vidurkis)

Tikslinė grupė (vidurkis)

4,4 proc.
7,3 proc.
31,9 proc.

6,2 proc.
9,5 proc.
53,2 proc.

Grynasis intervencijos
poveikis (proc. punktai)
1,8 proc. punktai
2,2 proc. punktai
21,3 proc. punktai

Pamokos ateičiai.
Norint atlikti tikslesnį skaičiavimą, reikėtų duomenų apie tai, kokia konkreti parama skirta kiekvienai
įmonei. Pavyzdžiui, vieniems verslo subjektams suteikta parama inovacinės veiklos plėtrai, o kitiems –
materialaus turto įsigijimui. Tad tikėtina, kad turėdami detalią informaciją apie paramos tipą, vertintojai
galėtų nustatyti tikslesnį intervencijos poveikį inovacinei įmonių plėtrai.

3.3.

Parama įmonėms Šiaurės Airijoje53

Vertinimo tikslai. Šį vertinimą inicijavo EK Regioninės plėtros departamentas. Ruošiantis 2014-2020 m.
struktūrinio programavimo periodui, iškilo poreikis įvertinti ankstesniais laikotarpiais įgyvendintas
intervencijas. Tokiam vertinimui pasirinktas Šiaurės Airijos regionas, 2000-2006 m. priklausęs ES 1 tikslo
(angl. Objective 1 area) regionų sąrašui.
Intervencija. Regiono verslo plėtros agentūros Investuok Šiaurės Airijoje (angl. Invest Northern Ireland)
intervencijos, skirtos verslo plėtrai. Analizuotas 2001-2008 m. laikotarpis.
Poveikio rodikliai: bendroji pridėtinė vertė, darbuotojų skaičius, apyvarta.
Tikslinė ir kontrolinė grupės. Imtį sudarė 480 įmonių. Tikslinei grupei priklausė 253 paramą gavusios
įmonės, o kontrolinei grupei – 227 įmonės, kurios paramos pagal programą negavo.
Duomenys. Unikalūs įmonių identifikaciniai kodai kaupiami Tarpžinybiniame verslo registre (angl. InterDepartmental Business Register (IDBR)). Paramą gavusių įmonių finansinius duomenis ir skirtos paramos
dydį kaupia agentūra Investuok Šiaurės Airijoje. Taip pat naudoti daugelio apklausų duomenys:
-

Metinės veiklos tyrimas (angl. Annual Business Inquiry), renkantis duomenis apie įmonių
apyvartą, bendrąją pridėtinę vertę, užimtumą, darbo sąnaudas, pirkimus ir kt.
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Hart, Mark and Karen Bonner, „Data-Linking and Impact Evaluation in Northern Ireland“, Final Report prepared for DG Regio,
November 2011.
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-

Apklausa dėl gamybos, pardavimų ir eksporto (angl. Manufacturing Sales and Export Survey),
skirta matuoti įmonių pardavimus ir eksportą.
Verslo išlaidų MTTP tyrimas (angl. Business Expenditure on R&D Survey): įmonių išlaidos MTTP,
atliekami tyrimai, finansavimo šaltiniai ir kt.
Darbuotojų surašymas (angl. Census of Employment): visuose sektoriuose (išskyrus žemės ūkį)
dirbantys darbuotojai pagal lytį, etatą ir pan.
Bendrijų inovacijų tyrimams (angl. Community Innovation Survey): įmonių išlaidos inovacijoms,
barjerai inovacijoms ir pan.

Duomenys iš šių šaltinių buvo sujungti į bendrą duomenų bazę pagal įmonių identifikacinius kodus. Šią
duomenų bazę sudarė informacija apie 1,070 įmonių. Agentūra šią duomenų bazę papildė informacija
apie tai, ar įmonės linkusios bendradarbiauti (reguliariai teikti finansines ataskaitas). Bendradarbiavimas
išreikštas dichotominiu būdu (1 – bendradarbiauja, 0 – nebendradarbiauja).
Metodas. Panašiausių atvejų analizė, dvigubo skirtumo analizė ir dviejų etapų Heckmano metodas.
Vertinimo eiga
Pirmiausiai ekspertai atliko skaičiavimus remdamiesi panašiausių atvejų analize. Remdamiesi apklausų
duomenimis, jie suformavo tikslinę ir kontrolinę grupes taip, kad jos būtų maksimaliai panašios pagal
visas pastebimas savybes (dydis, darbuotojų skaičius, apyvarta ir pan.). Siekdami didesnio skaičiavimo
patikimumo, ekspertai pritaikė du panašiausių lyginimo atvejų parinkimo būdus: artimiausio atvejo
parinkimas (angl. nearest neighbor matching) ir stratifikacinis parinkimas (angl. stratification matching).
Abiem būdais suskaičiuoti rezultatai buvo panašūs: nustatyta, kad intervencijos poveikis bendrajai
pridėtinei vertei yra neigiamas ir statistiškai nereikšmingas. Vis dėlto autoriai padaro išvadą, kad
panašiausių atevjų analizės skaičiavimas yra netikslus, nes neįvertina nepastebimų subjektų savybių.
Kitas metodas, pritaikytas šiame vertinime, yra dvigubų skirtumų analizė. Kadangi šis metodas remiasi
tikslinės ir kontrolinės grupių lyginimu prieš ir po intervencijos, autoriai atskaitos tašku pasirenko 2001
m. Kadangi duomenys apie įmones Šiaurės Airijoje buvo prieinami nuo 1998 m., šis laikotarpis pasiriktas
matuoti situacijai prieš intervenciją. Situacija po intervencijos matuota atitinkamai iki 2004 m.
Dvigubo skirtumo analizė atskleidė, kad intervencija neturėjo poveikio įmonių bendrajai pridėtinei vertei
ir apyvarai. Be to, intervencija turėjo neigiamą poveikį darbuotojų skaičiaus augimui. Vis dėlto autoriai
nurodo, kad ir šie rezultatai gali būti netikslūs, nes ne visos įmonės gavo paramą 2001 m. Gali būti, kad
kai kurios įmonės intervencijoje ėmė dalyvauti tik 2003 m. arba 2004 m., vadinasi, matavimo metu dar
nebuvo įmanoma nustatyti jų patirto intervencijos poveikio.
Galutiniai rezultatai paskelbti remiantis instrumentiniais skaičiavimais pagal dviejų etapų Heckmano
modelį (angl. 2-stage Heckman model). Remiantis šiuo modeliu, atliekami dviejų lygių ekonometriniai
skaičiavimai, kurie padeda išvengti atrankos paklaidos. Pirmame etape į regresiją įtrauktos dalyvavimą
intervencijoje lemiančiomis savybės, o antrame etape pritaikytas mažiausiųjų kvadratų metodas (angl.
ordinary least squares).
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Pasirinktas instrumentas - įmonių noras bendradarbiauti. Įmonė, norinti gauti finansinę paramą, privalo
agentūrai reguliariai teikti finansines ataskaitas. Jeigu įmonė šių ataskaitų neteikia, jai parama nėra
skiriama. Vadinasi, finansinių ataskaitų teikimas lemia tai, ar įmonės gaus paramą, tačiau neturi įtakos jų
pasiektiems rezultatams. Vis dėlto atasakitoje nepateikti instrumentinių kintamųjų analizės rezultatai.
Atlikus skaičiavimus pagal Heckmano modelį, nustatyta, kad intervencija turėjo teigiamą statistiškai
reikšmingą poveikį įmonių bendrajai pridėtinei vertei ir pardavimams, bet neturėjo poveikio darbuotojų
skaičiui. Vertinimas nustatė, kad intervencijos poveikis darbuotojų skaičiui buvo teigiamas (maždaug 2
proc.), bet statistiškai nereikšmingas. Paramą gavusiose gamybos įmonėse darbuotojų skaičius sumažėjo
1,6 proc. per metus, o paramos negavusiose įmonėse – 3,9 proc. per metus. Verslo paslaugų sektoriuje
darbuotojų skaičius kilo: paramą gavusiose įmonėse jis išaugo 6,9 proc. per metus, o paramos
negavusiose įmonėse – 4,9 proc. per metus.
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7 PRIEDAS. INTERVIU SĄRAŠAS
Nr.

Pavardė

Vardas

Užimamos pareigos

Institucija

Data

1.

Alekna

Vygandas

Vietinės ir urbanistinės
plėtros projektų
skyriaus viršininkas

Centrinė projektų valdymo
agentūra

2012 08 17

Kristina

Europos Sąjungos
paramos skyriaus
vedėja

2.

3.

Auruškevičienė

Balsevič

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos

2012 09 12

ministerija

Eleonora

Projektų valdymo
skyriaus vedėjos
pavaduotoja

Europos Socialinio fondo
agentūra

2012 08 10

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

2012 08 22

4.

Baniūnas

Paulius

Stebėsenos ir
analizės skyriaus
vedėjas

5.

Battistin

Erich

Professor

University of Padova, Italy

2012 07 18

Stanisław

Head of Evaluation
Unit (the National
Evaluation Unit) in the
Department of
Structural Policy
Coordination

Ministry of Regional
Development in Poland

2012 07 10

Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

2012 08 28

6.

Benias

Struktūrinės
paramos
7.

Biliūnaitė

Lingailė
politikos skyriaus
vedėja

8.

9.

10.

Burakienė

Grikinaitė

Grumadas

Danutė

Vertinimo skyriaus
vedėja

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

2012 08 22

Aurelija

Informacijos ir
technologijų skyriaus
vyr. specialistė

Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija

2012 08 20

Arūnas

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos
skyriaus vedėjas

Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija

2012 08 22
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11.

Gučienė

Aušra

12.

Iržikevičiūtė

Simona

Informacijos ir
technologijų skyriaus
vedėja

Projektų priežiūros
skyriaus vedėja

Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija

2012 08 20

Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūra

2012 08 09

Informacinės visuomenės
13.

Jokūbauskas

Martynas

Projektų skyriaus
patarėjas

plėtros komitetas prie

2012 08 06

Susisiekimo ministerijos

14.

Kajutienė

Edita

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programos skyriaus
vyriausioji specialistė

15.

Lasickienė

Aurima

Sveikatos projektų
skyriaus viršininkė

Centrinė projektų valdymo
agentūra

2012 08 14

16.

Medeišo

Miroslav

IT paslaugų skyriaus
vedėjas

Lietuvos verslo paramos
agentūra

2012 08 14

17.

Miškinytė

Laura

Vertinimo skyriaus
vyr. specialistė

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

2012 08 22

18.

Mockevičiūtė

Regina

Švietimo projektų
skyriaus viršininko
pavaduotoja

Centrinė projektų valdymo
agentūra

2012 08 17

19.

Paulikienė

Daiva

Teisės skyriaus vedėja

Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija

2012 08 20

Simona

Informacinių
technologijų skyriaus
IS specialistė

Europos Socialinio fondo
agentūra

2012 08 10

Jacek

Chief Evaluation
Specialist in the
Department of
Enterprise
Development and
Innovation

Polish Agency for Enterprise
Development

2012 07 11

Vytautas

Informacinių sistemų
saugos kontrolės
poskyrio vedėjas

Valstybinė mokesčių
inspekcija

2012 08 09

20.

21.

22.

Petraškaitė

Pokorski

Ptakauskas
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Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija

2012 08 22

23.

Rettore

Enrico

Professor

University of Padova, Italy

2012 07 18

Europos Socialinio fondo
agentūra

2012 08 10

24.

Rigertienė

Daiva

Projektų valdymo
skyriaus vedėjos
pavaduotoja

25.

RudakaitėŠaukštel

Edita

Struktūrinės paramos
politikos skyriaus vyr.
specialistė

26.

Severati

Paolo

Researcher

27.

Sinkevičiūtė

Ina

Struktūrinės paramos
politikos skyriaus vyr.
specialistė

Lietuvos darbo birža

2012 08 08

Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Institute for the
development of Vocational
Training for Workers, Italy

Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija

2012 08 30

2012 07 25

2012 08 30

28.

Storasta

Martynas

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjos pavaduotojas

29.

Strumskis

Mindaugas

Direktoriaus
pavaduotojas

Valstybinis socialinio
draudimo fondas

2012 08 02

30.

Šarėjus

Valentinas

Projektų finansų
valdymo skyriaus
specialistas

Lietuvos verslo paramos
agentūra

2012 08 14

Audra

Informacinių
technologijų
departamento
Duomenų valdymo
skyriaus vedėja

Valstybinė mokesčių
inspekcija

2012 08 09

Lietuvos darbo birža

2012 08 08

University of Padova, Italy

2012 07 18

Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūra

2012 08 09

Lietuvos verslo paramos
agentūra

2012 08 14

31.

Šinkūnaitė

32.

Taluntienė

Rita

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėja

33.

Trivellato

Ugo

Professor
Projektų priežiūros

34.

Vaškevičius

Mantas

skyriaus vyr.
specialistas

35.

Vilytė

Diana

Direktorė
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Projektų finansų
36.

37.

Vireliūnaitė

Vizbaraitė

Lietuvos verslo paramos
agentūra

2012 08 14

Eglė

Struktūrinės paramos
departamento
direktoriaus
pavaduotoja

Centrinė projektų valdymo
agentūra

2012 08 17

Valstybinė ligonių kasa

2012 08 21

Nijolė

valdymo skyriaus
specialistė

38.

Vyšniauskas

Justinas

Informacinių
technologijų
departamento
direktorius

39.

Rotkevičienė

Rimantė

ES paramos valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

Švietimo ir mokslo
ministerija

2012 08 23

40.

KuodytėKazielienė

Rasa

ES paramos valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

Švietimo ir mokslo
ministerija

2012 08 23

Švietimo ir mokslo
ministerija

2012 08 23

41.

Ulkienė

Rita

ES paramos valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

42.

Mouque

Daniel

Policy Officer

DG REGIO, European
Commission

2012 06 11

43.

Angelmueller

Diane

Policy Officer

DG EMPL, European
Commission

2012 06 26

44.

Lopes Bento

Cindy

Researcher and
evaluator

University of Leuven

2012 08 01
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