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ĮVADAS 

Ši ataskaita buvo parengta, vykdant 2012 m. liepos 20 d. pasirašytą sutartį „Dėl ES struktūrinės 
paramos vertinimo galimybių stiprinimo paslaugų“ (Nr. 14P-57) tarp Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos (toliau – Užsakovas) ir VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas, veikiančio kartu su 
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 
 
Pradėjus vykdyti ES struktūrinės paramos vertinimą Lietuvoje, jo rezultatų panaudojimo klausimams 
ir stebėsenai iš pradžių nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Techninės paramos veiksmų 
programoje buvo nustatytas programos lygio stebėsenos rodiklis „Vertinimo rekomendacijų, priimtų 
įgyvendinti, skaičius” ir kiekybinė jo išraiška – ne mažiau kaip 70 proc. (skaičiuojant gautų ir priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų santykį), tačiau duomenys rodiklio vertinimui imti rinkti tik 2009 m., 
įtvirtinus ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelių formą, kurią 
privalo pildyti institucijos1. Šis rodiklis bei vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelės neparodo 
tikrosios vertinimų naudos, t. y. kiek priimtų vertinimo rekomendacijų yra įgyvendinta bei kokius 
pokyčius jos lemia, kokią naudą duoda, kokias diskusijas sukelia ar kokių vertinimo rezultatais 
suinteresuotų institucijų (ne tik užsakovų) įsitraukimą paskatina. Galima teigti, kad šiuo metu daugiau 
dėmesio skiriama kiekybiniams, o ne kokybiniams rekomendacijų įgyvendinimo klausimams. 
Siekdama nustatyti realią rekomendacijų įgyvendinimo situaciją, 2011 m. Finansų ministerija atliko 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą2. 
 
Norint užtikrinti ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos 
tęstinumą bei skatinti vertinimų rezultatų panaudojimą, buvo atliktas šis – ES struktūrinės paramos 
vertinimų rezultatų panaudojimo – vertinimas. 
 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-016 „Dėl Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos vertinimo poreikio paraiškos, Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo lentelės ir Pasiūlymų dėl metinio Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo plano keitimo formų patvirtinimo“. 
2 2007–2013  m. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimo galutinė ataskaita 
(2011 m.), parengė Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo departamento Vertinimo skyrius. 
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1 VERTINIMO METODIKA 

Šioje ataskaitos dalyje trumpai pristatomas vertinimo objektas, tikslas, uždaviniai ir pagrindiniai 
metodai, naudoti atsakymams į vertinimo klausimus pateikti. 

1.1 VERTINIMO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Šio vertinimo objektas – visi į 2008–2012 m. vertinimo planus įtraukti ES struktūrinės paramos 
vertinimai, užbaigti iki 2012 m. liepos 1 d., ir juose pateiktos rekomendacijos. 
 
2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planuose suplanuoti 67 vertinimai (neįtraukiant 
3 vertinimo galimybių stiprinimo projektų), o iki 2012 m. liepos 1 d. buvo įgyvendinti 38 į vertinimo 
planus įtraukti projektai. Paminėtina, kad 2012 m. spalio mėnesį buvo užbaigtas dar vienas projektas – 
„Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas“, tačiau šis vertinimas nepateko į vertinimo 
objektą. 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose buvo pateiktos 478 rekomendacijos, kurių 
įgyvendinimo situacija nagrinėjama ataskaitoje. 
 
Vertinimo tikslas – nustatyti, kaip ir kiek ES struktūrinės paramos vertinimai prisidėjo prie ES 
struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimo. 
 
Vertinimo uždaviniai yra šie: 
 

♠ Parengti ES struktūrinės paramos vertinimuose pateiktų rekomendacijų statistiką, išnagrinėti 
jų turinį ir kokybę; 

♠ Atlikti vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo analizę; 
♠ Parengti vertinimo naudos atskirose politikos srityse atvejo studijas; 
♠ Suformuluoti vertinimo išvadas ir rekomendacijas; 
♠ Sustiprinti už ES struktūrinės paramos vertinimą atsakingų institucijų darbuotojų vertinimo 

gebėjimus (papildomas uždavinys, atsižvelgiant į tai, kad vertinimas vykdomas kaip sudėtinė 
vertinimo galimybių stiprinimo projekto veikla). 

 
Siekiant vertinimo tikslo, ataskaitoje pateikti atsakymai į vertinimo klausimus. 
 
1 lentelė. Vertinimo uždaviniai ir klausimai 

Vertinimo 
uždaviniai 

Vertinimo klausimai 

1. Parengti ES 
struktūrinės 
paramos 
vertinimuose 
pateiktų 
rekomendacijų 
statistiką, išnagrinėti 
jų turinį ir kokybę 

1. Kiek parengta vertinimo rekomendacijų? Kokio pobūdžio ir kiek rekomendacijų 
parengta (pvz., administravimo v. strateginės, informacinės v. įpareigojančios ir pan.)? 
2. Kokioms institucijoms skirtos rekomendacijos (pvz., vertinimo užsakovams, kitoms 
institucijoms)? 
3. Kokie yra rekomendacijų įgyvendinimo terminai? 
4. Ar rekomendacijos pagrįstos surinktais duomenimis, faktais, analize? Ar 
rekomendacijos orientuotos į vertinimuose iškeltų problemų ir rizikų sprendimą? 
5. Ar rekomendacijos naudingos ir pateiktos laiku? Ar rekomendacijos įgyvendinamos ir 
suformuluotos, atsižvelgiant į atsakingos institucijos turimus išteklius? 

2. Atlikti vertinimų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
analizę 

6. Koks yra vertinimo rekomendacijų formulavimo / svarstymo / sklaidos procesas? 
7. Kokia yra vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo situacija? 
8. Kokia dalis rekomendacijų yra įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta, neįgyvendinta? 
Kokie veiksniai lemia rekomendacijų įgyvendinimą? 
9. Kaip vykdoma vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė? 

3. Atlikti vertinimų 
naudos atskirose 
politikos srityse 
atvejo studijas 

10. Ar vertinimas buvo naudingas kaip naujų žinių sukūrimo įrankis? 
11. Ar vertinimas padėjo patobulinti programą / prioritetą / priemonę? Taikomus 
instrumentus? Įgyvendinimo efektyvumą? 
12. Ar vertinimo metu pateiktos rekomendacijos buvo orientuotos į sektoriaus problemų 
sprendimą / prisidėjo prie sektoriaus rizikų mažinimo? 

4. Suformuluoti 
vertinimo išvadas ir 

13. Kaip didinti vertinimų naudą? Kokiu būdu užtikrinti didesnį jų integravimą į 
politikos formavimo procesą? 
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rekomendacijas 14. Kokios prielaidos toliau lemia vertinimo rekomendacijų (ne) įgyvendinimą? Kaip 
padidinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo mastą? 
15. Kokias naujas priemones būtų galima siūlyti vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsenos procesui tobulinti? 

Šaltinis: parengta ESTEP. 
 

1.2 VERTINIMO METODAI 

Teorinėje literatūroje ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo klausimas 
nagrinėjamas, išskiriant atskirus vertinimų rezultatų naudojimo būdus. Pabrėžiama, kad visuose 
vertinimuose yra sukuriamos naujos žinios (pavyzdžiui, surenkama ir susisteminama informacija, 
atliekami skaičiavimai, pateikiamos išvados), kurias taiko vertinimų koordinatoriai ir kitos institucijos, 
t. y. visi vertinimai duoda konceptualios naudos. Šios naujos žinios gali būti taikomos priimamiems 
sprendimams ar vykdomiems veiksmams pagrįsti (legitimuojantis vertinimo rezultatų panaudojimas), 
taip pat jos gali būti naudojamos „fasadiniu“ būdu, t. y. užsakant vertinimus tik formaliems 
reikalavimams įgyvendinti ir nesiekiant pagal jų rezultatus realiai tobulinti ES struktūrinės paramos 
panaudojimo (simbolinis vertinimo rezultatų panaudojimas). Vienas iš svarbiausių vertinimo rezultatų 
naudojimo būdų yra ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kurios suformuluotos vadovaujantis analizės 
rezultatais, įgyvendinimas (instrumentinis vertinimo rezultatų panaudojimas). 
 
Šiame vertinime daugiausiai dėmesio skirta būtent rekomendacijų įgyvendinimo situacijos analizei, 
siekiant išnagrinėti, kokią tiesioginę įtaką sprendimų priėmimo procesui darė pateiktų pasiūlymų 
įvykdymas ir kaip (tam tikrais atvejais) tai tobulino įgyvendinamą politiką. Rekomendacijų 
įgyvendinimas yra pakankamai formalus kriterijus, kuris leidžia užtikrinti vertinimų rezultatų 
įgyvendinimo stebėseną ir tam tikru mastu atsiskaityti tiek visuomenei, tiek ES institucijoms dėl 
realios vertinimuose pateiktų pasiūlymų teikiamos naudos. Naujojo programavimo laikotarpio 
kontekste, kai didelis dėmesys bus skirtas į rezultatus orientuotam valdymui, tinkamos ES 
struktūrinės paramos vertinimų rezultatų įgyvendinimo stebėsenos užtikrinimas taip pat bus 
aktualus. 
 
1 paveikslas. Vertinimo rezultatų naudojimo konceptualizavimas 

 
Šaltinis: John. M. Owen, Programme Evaluation, Forms and Approaches. Third Edition, New York. The Guilford 
Press, 2006. 
 

Planavimas 
Duomenų 
rinkimas 

Vertinimo 
parengimas 

Vertinimo 
rezultatų 
sklaida 

Simbolinis 
naudojimas 

Konceptualus 
vertinimo 
rezultatų 

naudojimas 

Naujų žinių 
sukūrimas 

Instrumentinis 
vertinimo 
rezultatų 

naudojimas 
 

Atskaitomybė 
Patvirtinimas 
Patobulinimas 
Paaiškinimas 

Plėtra 

Patvirtinantis 
naudojimas 

Poveikis 
 

Elgesiui 
Profesiniam 
tobulėjimui 
Programos 

intervencijos 
logikai 

Taisyklėms 
Struktūroms 

Politikai 

Ø 

Patvirtinimas 



 

7 

ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimo objekto analizė yra trijų krypčių. 
Pirma, atliktas rekomendacijų formulavimo, svarstymo ir vertinimų rezultatų sklaidos vertinimas, 
siekiant išanalizuoti 2008–2012 m. atliktų vertinimų konceptualios naudos aspektus. Antra, atliktas 
rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas, pagrindiniu atskaitos tašku laikant rekomendacijų priėmimą 
įgyvendinti. Tokiu būdu pirmiausiai surinkta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai reikalinga 
informacija apie 2008–2012 m. laikotarpiu atliktų vertinimų rekomendacijas. Papildomai, siekiant 
įvertinti, kiek rekomendacijų buvo realiai įgyvendintos, buvo atlikta už vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimą atsakingų valstybės tarnautojų apklausa, išsiaiškinant ne tik priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų status quo, bet ir jų (ne)įgyvendinimą ar vėlavimą įgyvendinti lemiančias priežastis. 
Daroma prielaida, kad viena iš svarbių rekomendacijų įgyvendinimą lemiančių priežasčių yra jų 
kokybė. Sprendimai dėl rekomendacijų kokybės yra paremti ne tik minėtos apklausos duomenimis, 
bet ir teminio vertinimo, nagrinėjančio vertinimų kokybę, analizės išvadomis. Be to, kaip svarbūs 
rekomendacijų įgyvendinimą skatinantys veiksniai numatyti rekomendacijų formulavimo ir svarstymo 
procesas bei jų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimas analizuotas, išskiriant du aspektus: 1) vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo situacija, 
kuri nagrinėjama, vadovaujantis statistiniais duomenimis; 2) vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo 
praktinė nauda, t. y. inspiruoti konkretūs pokyčiai (pavyzdžiui, elgesio, programos įgyvendinimo, 
politikos). Trečia, atliktos trys atvejo studijos, kuriose siekta panagrinėti platesnę vertinimų naudą ir 
nuodugniau įvertinti priimtų įgyvendinti rekomendacijų įgyvendinimo procesą bei jam įtaką darančius 
veiksnius.  
 
Siekiant įvertinti 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo 
situaciją ir jų praktinę naudą, taikyti pagrindiniai metodai: 
 

♠ Apklausos – šio vertinimo metu buvo atliktos dvi apklausos. Pirmoji – už vertinimus atsakingų 
institucijų atstovų (vertinimų koordinatorių) – apklausa buvo atlikta bendrai dviems 
teminiams vertinimams: ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimui ir ES 
struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimui. Apklausa buvo atliekama 
internetu, institucijoms išsiunčiant elektroninius klausimynus ir siekiant išsiaiškinti, koks buvo 
vertinimų rekomendacijų formulavimo, svarstymo ir sklaidos procesas, kaip vertinimų 
užsakovai galvoja apie pateiktų rekomendacijų kokybę, kokios buvo taikomos rezultatų 
sklaidos priemonės. Klausimynas buvo siunčiamas dėl kiekvieno vertinimo atskirai, tačiau į 
imtį nebuvo įtraukti du vidiniai ir trys mišrūs vertinimai. Institucijoms išsiųsti iš viso 
33 klausimynai, iš kurių 20 klausimynų buvo skirta Finansų ministerijai. Buvo gauti užpildyti 
29 klausimynai (N=29). Antroji vertinimų koordinatorių apklausa buvo atliekama, siekiant 
nustatyti vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo faktinę situaciją ir pagrindines 
priežastis, lemiančias rekomendacijų (ne) įgyvendinimą ar vėlavimą jas įgyvendinti. Vertinimo 
koordinatoriams buvo išsiųstas atskiras dokumentas (Excel formatu), kuriame buvo 
susistemintos visos 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktos rekomendacijos bei 
palikti laukeliai, kuriuose institucijos pateikė informaciją apie faktinę šių rekomendacijų 
įgyvendinimo situaciją. Šiame dokumente taip pat buvo išvardintos esminės rekomendacijų 
neįgyvendinimą galinčios lemti priežastys, susijusios su rekomendacijų kokybės elementais, ir 
už rekomendacijų įgyvendinimą atsakingi institucijų atstovai prie kiekvienos neįgyvendintos 
ar vėluojamos įgyvendinti rekomendacijos pasirinko aktualias priežastis. Paminėtina, kad 
dokumentas buvo siunčiama 9 institucijoms, užsakiusioms ir koordinavusioms visus 2008–
2012 m. atliktus vertinimus (N=9). 

 
♠ Interviu – interviu duomenimis buvo papildyta apklausų metu surinkta informacija, susijusi su 

vertinimų rekomendacijų rengimo ir svarstymo proceso ypatumais, pateiktų rekomendacijų 
kokybės vertinimu, esminėmis kilusiomis problemomis ir jų sprendimo būdais. Interviu 
rezultatai buvo vienas iš esminių šaltinių, rengiant atvejo studijas. Paminėtina, kad buvo 
atklikti interviu su tris atvejo studijoms pasirinktus projektus koordinavusių institucijų 
(Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Ūkio ministerijos) 
atstovais, šių institucijų padalinių, kurie atsakingi už vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą, 
darbuotojais bei kitų institucijų, kurioms taip pat skirtos vertinimų rekomendacijos, atstovais. 
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♠ Atvejo studijos – kokybinis duomenų analizės metodas, taikytas, siekiant atlikti gilesnę 
vertinimų naudos konkrečiose politikos srityse analizę. Atvejo studijoms buvo pasirinkti 
skirtingi sektoriai: socialinės politikos, ekonomikos ir energetikos, be to, buvo įtrauktas ir 
vienas horizontalus vertinimas. Analizuojant skirtingų vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą, 
buvo nustatyta, kokius praktinius pokyčius paskatino šių rekomendacijų įgyvendinimas. Atvejo 
studijose buvo skiriama dėmesio ir konkrečių vertinimų rekomendacijų formulavimo, 
svarstymo procesui, rezultatų sklaidai, pateiktų rekomendacijų kokybei, kadangi visi šie 
elementai prisideda prie efektyvesnio vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo skatinimo. 
Atvejo studijoms pasirinkti vertinimai pristatomi lentelėje. 

 
2 lentelė. Atvejo studijoms pasirinktų vertinimų charakteristikos 

Vertinimo pavadinimas Vertinimo 
atlikimo 

data* 

Pateiktų 
rekomendacijų 

skaičius 

Priimtų 
įgyvendinti 

rekomendacijų 
skaičius 

Už 
rekomendacijų 
įgyvendinimą 

atsakingos 
institucijos 

Socialinės integracijos paslaugų 
socialiai pažeidžiamų ir socialinės 
rizikos asmenų grupėms situacijos, 
poreikių ir rezultatyvumo 
vertinimas, siekiant efektyviai 
panaudoti 2007–2013 m. ES 
struktūrinę paramą 

2011 m. 
rugpjūtis 

21 15 SADM, 
Lietuvos 

darbo birža, 
ESFA 

Ūkio ministerijos kompetencijai 
priskirtų bendrai finansuojamų iš ES 
struktūrinių fondų lėšų ekonomikos 
sektorių būklės pokyčių vertinimas 

2012 m. 
sausis 

10 7 FM, ŪM, ŠMM, 
EM, kitos 
tarpinės 

institucijos 
ESF finansuojamų mokymų kokybės 
ir efektyvumo vertinimas 

2011 m. 
birželis 

7 7 SADM, VRM, 
ESFA 

*Vertinimo atlikimo data laikomi metai, kada buvo patvirtinta ES struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo lentelė. 

 
Atvejo studijos pateikiamos ataskaitos 2–4 prieduose. 
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2 VERTINIMO REZULTATAI 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiami vertinimo rezultatai. Pirmiausiai pristatoma ES struktūrinės paramos 
vertinimų rekomendacijų statistika, paskui nagrinėjamas rekomendacijų turinys, kokybė, formulavimo ir 
sklaidos procesas, galiausiai analizuojama vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo situacija. 

2.1 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ STATISTIKA 

Iki 2012 m. liepos 1 d. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimuose buvo pateiktos iš viso 
478 rekomendacijos, iš kurių 382 rekomendacijas projektų vykdytojai pripažino įgyvendinamomis, 
59 – iš dalies įgyvendinamomis, o 37 – nepriimtinomis įgyvendinti. Paminėtina, kad įgyvendinamų 
rekomendacijų skaičius sudarė 80 proc. visų atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų, o 
suminis įgyvendinamų ir iš dalies įgyvendinamų, t. y. priimtų įgyvendinti3, rekomendacijų skaičius 
(441) – net 92 proc. visų pateiktų rekomendacijų. Nepriimtinų rekomendacijų skaičius siekė 8 proc. 
visų atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų. Vadovaujantis statistiniais duomenimis, galima 
teigti, kad institucijos pakankamai palankiai vertina ataskaitose pateikiamas rekomendacijas ir ketina 
jas įgyvendinti, kadangi nepriimtinų rekomendacijų dalis, lyginant su bendru pateiktų rekomendacijų 
skaičiumi, yra nedidelė. 
 
2 paveikslas. 2008–2012 m. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimuose pateiktų rekomendacijų 
statistika 

 
Šaltinis: parengta ESTEP. 
 
Techninės paramos veiksmų programoje numatytas rezultato stebėsenos rodiklis „Vertinimo 
rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius“ ir siekiama jo kiekybinė išraiška – ne mažiau nei 70 proc. 
(skaičiuojant gautų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų santykį). Šio rezultato rodiklio 
įgyvendinimas vertinamas kiekvienais metais. Atsižvelgiant į kiekybinius duomenis, galima daryti 
išvadą, kad didžioji dalis vertinimo ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra priimamos įgyvendinti, 
o rodiklio įgyvendinimo reikšmė kasmet siekia daugiau nei 80 proc. 2008–2012 m. laikotarpiu 
rezultato stebėsenos rodiklis taip pat buvo viršytas, kadangi priimta įgyvendinti 80 proc. atliktuose 
vertinimuose pateiktų rekomendacijų. Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimo 
ataskaitose priimtomis įgyvendinti rekomendacijomis laikomos tokios rekomendacijos, kurių statusas 
ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų lentelėse žymimas „įgyvendinama“. Paminėtina, 
kad šio rezultato rodiklio stebėsena leidžia surinkti kiekybinius duomenis apie institucijų ketinimus 
įgyvendinti pateiktas rekomendacijas, o ne apie realią rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
Kasmetinė rezultato rodiklio pasiekimo dinamika pateikiama lentelėje. 
 

                                                 
3 Šio vertinimo kontekste priimtomis įgyvendinti rekomendacijomis laikomos tokios rekomendacijos, kurių 
statusas patvirtintose ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelėse apibrėžiamas 
kaip „įgyvendinama“ ir „iš dalies įgyvendinama“, kadangi abiem atvejais institucijos imasi tam tikrų veiksmų 
rekomendacijoms įvykdyti, vadinasi, priima jas įgyvendinti. 
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3 lentelė. Priimtų įgyvendinti, t. y. įgyvendinamų, ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų 
skaičius 2007–2011 m. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pasiekimas - 0 84% 86% 84% 80% 
Tikslas - 70% 70% 70% 70% 70% 
Pradinis taškas 
(kaupiamuoju būdu) 

0 0 32 123 291 382 

Šaltinis: 2008–2012 m. atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo lentelės (N=38). 
*Konkrečiais metais priimtos įgyvendinti rekomendacijos – tais metais patvirtintose rekomendacijų 
įgyvendinimo lentelėse priimtų įgyvendinti, t. y. įgyvendinamų, rekomendacijų skaičius. 
 
Nagrinėjant 2008–2012 m. atliktų vertinimų rekomendacijų statistiką, pastebėtina, kad vertinimo 
ataskaitose pateikti pasiūlymai buvo skirti ne tik ES struktūrinės paramos panaudojimui tobulinti 
einamuoju programavimo laikotarpiu, bet ir pasirengti 2014–2020 m. programavimui. Iš visų pateiktų 
rekomendacijų 28 proc., t. y. 134 rekomendacijos, buvo skirtos naujajam programavimo laikotarpiui, o 
o 344 rekomendacijos (72 proc.) – 2007–2013 m. Naujajam programavimo laikotarpiui skirtų 
rekomendacijų skaičius žymiai išaugo 2011 m. ir 2012 m. užbaigtuose vertinimuose, kai institucijos 
ėmė aktyviau ruoštis programavimui ir užsakyti su tuo susijusius vertinimus. Kai kurios 
rekomendacijos, pateiktos įpusėjus programavimo laikotarpiui užbaigtuose vertinimuose, buvo 
aktualios ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimui, tačiau buvo priimtas 
sprendimas jas „atidėti“ ir skirti ateinančiam programavimo laikotarpiui, nes dėl vykstančių paramos 
skyrimo procedūrų ir įsibėgėjusio projektų įgyvendinimo proceso būtų buvę pakankamai sudėtinga jas 
įgyvendinti dabartiniu programavimo laikotarpiu. 
 
3 paveikslas. 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose naujajam programavimo laikotarpiui pateiktų 
rekomendacijų statistika 

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal 2008–2012 m. atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo lenteles (N=38) ir institucijų pateikt1 informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
 
Analizuojant skirtingus vertinimų tipus, galima teigti, kad strateginių ir einamųjų vertinimų skaičius 
2008–2012 m. buvo beveik vienodas, tačiau juose pateiktų rekomendacijų skaičius skyrėsi. 
Strateginiuose vertinimuose buvo pateikta beveik dvigubai mažiau rekomendacijų nei einamuosiuose 
vertinimuose (strateginiuose vertinimuose – 36 proc., einamuosiuose – 64 proc.). Pirma, strateginių 
rekomendacijų paprastai yra suformuluojama mažiau, kadangi jos būna kompleksiškesnės ir tam 
tikrais atvejais reikalauja politinių sprendimų (pavyzdžiui, įstatymų nuostatų pakeitimo), todėl jų 
įgyvendinimo procesas sudėtingesnis nei administravimo – techniniams pokyčiams skirtų 
rekomendacijų. Antra, daugelis ES struktūrinės paramos vertinimų yra inicijuojami ir koordinuojami 
specialistų, kuriems aktualūs einamieji veiklos klausimai bei žinios, susijusios su kasdienių sprendimų 
priėmimu, todėl didesnė dalis formuluojamų rekomendacijų yra administravimo – techninės, skirtos 
būtent einamosiosioms problemoms spręsti. Paminėtina, kad vidutiniškai vienoje strateginio 
vertinimo ataskaitoje pateikiamos 9 rekomendacijos, o einamojo vertinimo ataskaitoje – apie 
15 rekomendacijų. 
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4 paveikslas. Strateginiuose ir einamuosiuose vertinimuose pateikiamos rekomendacijos 

 
Šaltinis: parengta ESTEP pagal 2008–2012 m. atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo lenteles (N=38). 
 
Nagrinėjant rekomendacijų pasiskirstymą pagal atskirus vertinimus, galima išskirti penkias vertinimų 
grupes. Daugiausiai vertinimų (21) priklauso grupei, kurią apibrėžia mažesnis nei 10 rekomendacijų, 
pateiktų vertinimo ataskaitoje, skaičius, taip pat pakankamai daug vertinimų priklauso grupei, kurios 
vertinimuose pateikta iki 20 rekomendacijų. Tik viename iš šioje ataskaitoje nagrinėtų vertinimo 
projektų – „Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių 
koordinavimo vertinime“ – buvo pateikta daugiau nei 50 rekomendacijų, kuriose nurodyti itin 
konkretūs veiksmai, t. y. pateiktas savotiškas vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
operacionalizavimas. Trijuose 2008–2012 m. atliktų vertinimų ataskaitose rekomendacijos iš viso 
nebuvo pateiktos4, tačiau tekste pateikti siūlymai buvo susisteminti ir įtraukti į ES struktūrinės 
paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lenteles, todėl šiuos vertinimus taip pat buvo galima 
suklasifikuoti pagal juose pateiktų rekomendacijų skaičių. Vienoje atlikto vertinimo ataskaitoje 
vidutiniškai buvo pateikta apie 13 rekomendacijų. 
 
Pastebėtina, kad 2008–2012 m. daugelyje vertinimų buvo suformuluotos rekomendacijos, 
nurodančios veiksmų kryptį, o ne konkrečius „žingsnius“. Be to, kai kuriais atvejais pateikti pasiūlymai 
neapėmė visų problemų, kurios buvo nustatytos vertinimo ataskaitoje. 7 vertinimuose buvo pateikta 
daugiau nei 20 rekomendacijų, kuriose buvo pristatyta ne tik rekomenduojama pokyčių kryptis, bet ir 
nurodytos konkrečios priemonės šiems pokyčiams įgyvendinti. Didesnį šiuose vertinimuose pateiktų 
rekomendacijų skaičių taip pat lėmė kompleksiškesnis vertinimo objektas. 
 
4 lentelė. Vertinimų pasiskirstymas pagal juose pateiktų rekomendacijų skaičių 

Grupė 1 2 3 4 5 

Vertinimuose pateiktų 
rekomendacijų skaičius 

40-59 30-39 20-29 10-19 Iki 10 

Vertinimų skaičius 
grupėje 

1 2 4 10 21 

Šaltinis: parengta ESTEP. 
 

2.2 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ TURINYS 

Nagrinėjant vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo klausimus, svarbu analizuoti ne tik pateiktų ir 
priimtų įgyvendinti rekomendacijų statistiką, bet ir rekomendacijų turinį, kuris daro didelę įtaką 
rekomendacijų įgyvendinimui. Turinio aspektu rekomendacijas galima skirstyti į administravimo – 
technines, susijusias su einamojo pobūdžio klausimais, bei strategines – investicines, susijusias su 

                                                 
4 Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų ir uždavinių vertinimas; 2004-2006 m. ES 
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas; Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ 
skaičiavimo metodologijos rengimas. 
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strateginio planavimo tobulinimu, finansinių prioritetų nustatymu ir pan. 2008–2012 m. atliktuose 
vertinimuose daugiausiai pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų buvo susijusios būtent su 
administravimo – techniniais klausimais. 
 
Visos priimtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir iš dalies įgyvendinamos) rekomendacijos šio vertinimo 
metu buvo suskirstytos į 13 kategorijų, apibūdinančių rekomendacijų praktinę naudą. Daugiausiai 
priimtų įgyvendinti rekomendacijų priskirta administravimo pokyčių, investicinių / finansinių 
pokyčių, stebėsenos tobulinimo, teikiamų paslaugų / įgyvendinamų priemonių organizavimo 
tobulinimo, projektų atrankos / valdymo / įgyvendinimo kontrolės tobulinimo, aktyvesnio 
koordinavimo skatinimo sritims. Į atskiras grupes taip pat buvo išskirtos rekomendacijos, 
prisidedančios prie administravimo gebėjimų stiprinimo, tyrimų / vertinimų / gilesnės analizės veiklų 
skatinimo, strateginio planavimo tobulinimo, teisinių, techninių pokyčių, viešinimo skatinimo, 
kontrolės ir rizikos valdymo priemonių tobulinimo. 
 
5 lentelė. 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų turinys 

Eil. 
Nr. 

Rekomendacijų grupės /  
priimtų įgyvendinti 

rekomendacijų skaičius 

Rekomendacijų turinys 

1. Administravimo pokyčiai 72 Administravimo procedūrų tobulinimas, specialiųjų projektų 
atrankos kriterijų nustatymas, naujų administravimo metodikų 
taikymas, naujų pareigybių įsteigimas, į rezultatus nukreipto 
valdymo skatinimas, papildomų administravimo, priežiūros ir 
kontrolės funkcijų suteikimas ES paramą administruojančioms 
institucijoms, administravimo dokumentų tikslinimas (pavyzdžiui, 
finansavimo ir administravimo taisyklių) ir kt. 

2. Investiciniai / finansiniai 
pokyčiai 

68 Lėšų perskirstymas tarp priemonių, prioritetinių finansuotinų sričių 
išskyrimas skirtinguose sektoriuose, finansų inžinerijos priemonių 
finansavimo tobulinimas, paramos finansinių proporcijų nustatymas 
skirtinguose sektoriuose, viešinimui skirtų lėšų planavimas ir kt. 

3. Stebėsenos tobulinimas 66 Stebėsenos rodiklių aprašymo tobulinimas, stebėsenos rodiklių 
skaičiavimo metodikų parengimas ir tobulinimas, stebėsenos 
duomenų surinkimo gerinimas, stebėsenos rodiklių tikslinių 
reikšmių planavimas, stebėsenos duomenų analizės pajėgumų 
stiprinimas, horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos 
tobulinimas ir kt. 

4. Teikiamų paslaugų / 
įgyvendinamų priemonių 
organizavimo tobulinimas 

49 Viešųjų ir administravimo, sveikatos, socialinės integracijos 
paslaugų teikimo tobulinimas, plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimas, 
žuvininkystės priemonių įgyvendinimo tobulinimas, švietimo 
sektoriuje įgyvendinamų priemonių tobulinimas (pavyzdžiui, 
universitetų mainai, ikimokyklinis ugdymas), priemonių, pagal 
kurias rengiami mokymai, organizavimo tobulinimas, įvairių 
priemonių tikslinių grupių diferencijavimo tobulinimas, 
nepasiteisinančių veiksmų programų priemonių tobulinimas ar 
naikinimas, naujų programų inicijavimas Lietuvai aktualiose 
„proveržio“ srityse, naujų schemų nevyriausybinėms organizacijoms 
sukūrimas, naujų instrumentų sukūrimas ir naudojimas (pavyzdžiui, 
HERLIT-16 modelis prognozuoti 2014–2020 m. intervencijoms 
reikiamus išteklius) ir kt. 

5. Projektų atrankos būdų / 
valdymo / įgyvendinimo 
kontrolės tobulinimas 

48 Valstybės projektų atrankos kriterijų nustatymas ir tobulinimas, 
optimalaus projektų atrankos būdo pasirinkimo skatinimas 
(valstybės projektų planavimas, regionų projektų planavimas, 
konkursas), projektų valdymo gebėjimų stiprinimas, projektų 
valdymo organizacinės struktūros gerinimas (pavyzdžiui, naujų 
institucijų įkūrimas), valdysenos modelio taikymas, projektų ex ante 
ir ex post kontrolės vykdymas, projektų rezultatų kokybės kontrolės 
gerinimas, projektų tikslų įgyvendinimo stebėsena, projektų veiklų 
tęstinumo užtikrinimas, projektų orientavimosi į rezultatus 
skatinimas ir kt. 

6. Aktyvesnio koordinavimo 
skatinimas 

47 Susitikimų, diskusijų, aptarimų organizavimas, konsultacijos su 
potencialiais pareiškėjais, socialinių ir ekonominių partnerių 
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Eil. 
Nr. 

Rekomendacijų grupės /  
priimtų įgyvendinti 

rekomendacijų skaičius 

Rekomendacijų turinys 

įsitraukimo priemonės, horizontalus koordinavimas, tarpžinybinio 
bendradarbiavimo skatinimas, savivaldybių ar jų atstovų įtraukimas 
į ES struktūrinės paramos administravimo procesą, jungtinių 
komitetų ar darbo grupių įsteigimas tarpinstituciniam 
bendradarbiavimui gerinti, mokymų, gerosios praktikos sklaidos 
renginių, klausimų – atsakymų sesijų organizavimas ES struktūrinės 
paramos panaudojimo, projektų valdymo, konkurencijos politikos, 
viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir kt. 

7. Administravimo gebėjimų 
stiprinimas / 
metodologinių žinių 
gerinimas 

31 Atsakingų institucijų gebėjimų stiprinimas ES struktūrinės paramos 
lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo srityje, 
administravimo gebėjimų projektų įgyvendinimas, viešojo 
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kompetencijos ugdymo 
priemonės įvairiose srityse (pavyzdžiui, socialinės apsaugos, IRT, 
žinių ir technologijų perdavimo, projektų vertinimo), neformalus 
suaugusiųjų ugdymas, žmogiškųjų išteklių iš užsienio pritraukimas, 
vertinimų ir tyrimų atlikimo metodologinių žinių gerinimas, 
projektų vykdymo metodikos tobulinimas, metodinių rekomendacijų 
parengimas (pavyzdžiui, viešųjų pirkimų organizavimo, viešųjų 
pirkimų vertės skaičiavimo) ir kt. 

8. Tyrimų / vertinimų / 
gilesnės analizės veiklų 
skatinimas, jų 
organizavimo ir 
įgyvendinimo proceso 
tobulinimas 

31 Tyrimų ir vertinimų įvairiose viešosios politikos srityse inicijavimas, 
planavimo ir vykdymo proceso centralizavimas viešajame sektoriuje, 
tyrimams ir vertinimams skirtų „krepšelių“ nustatymas, viešųjų 
konkursų organizavimo tobulinimas, kvalifikacijos reikalavimų 
tiekėjams nustatymo tobulinimas, ataskaitų pateikimo terminų 
planavimas, techninių specifikacijų rengimas, biudžeto planavimas ir 
preliminarių kainų nustatymas ir kt. 

9. Strateginio planavimo 
tobulinimas 

20 Strateginių plėtros koncepcijų naudojimas strateginio planavimo ir 
programavimo metu, strateginių dokumentų (ilgamečių įvairių 
sektorių plėtros strategijų) tobulinimas, Strateginio planavimo 
sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimas, 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos paskirstymo planavimas, regioninio 
strateginio planavimo stiprinimas, Baltijos jūros strategijos 
įgyvendinimas, strategijos „Europa 2020“ tikslų siekimas ir kt. 

10. Teisiniai pokyčiai 19 Teisės aktų pakeitimų rengimas (pavyzdžiui, VPĮ tobulinimas), 
sutarčių pasirašymas ir papildymas (pavyzdžiui, dėl Garantijų fondo 
finansavimo), su ES paramos įsisavinimu susijusių teisės aktų 
rinkinių rengimas (pavyzdžiui, finansų inžinerijai skirtų teisės aktų) 
ir kt. 

11. Techniniai pokyčiai 14 SFMIS tobulinimas ir naujų funkcionalumų įdiegimas, SFMIS 
susiejimas su kitų finansinių instrumentų duomenų bazėmis, 
keitimosi elektroniniais dokumentais skatinimas, informacinių 
sistemų ir tinklų veiklos užtikrinimas, elektroninių paraiškų teikimo 
ir projektų administravimo priemonių diegimas ir kt. 

12. Viešinimo skatinimas 11 Efektyvesnis ES struktūrinių fondų viešinimo priemonių naudojimas, 
informacinių kampanijų įgyvendinimo tobulinimas, naujų 
informavimo šaltinių sukūrimas, visuomenės supažindinimas su 
projektų veiklomis, projektų rezultatus pristatančių duomenų bazių 
sukūrimas ir kt. 

13. Kontrolės ir rizikos 
valdymo priemonių 
tobulinimas 

11 Patikrų įgyvendinimas, kontrolės procedūrų verifikavimo procesas 
(pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų), rizikos valdymo priemonių 
taikymas kontrolės sistemoje, išankstinių peržiūrų įgyvendinimas ir 
kt. 

Šaltinis: parengta ESTEP. 
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2.3 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ FORMULAVIMO IR SKLAIDOS PROCESAS 

ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų kokybė ir įgyvendinimas priklauso nuo tinkamo jų 
formulavimo ir svarstymo proceso, pagrįsto visų suinteresuotų institucijų įsitraukimu, galimybe 
pateikti pastabas ir komentarus bei įtraukti į vertinimo ataskaitą atskiroms tikslinėms grupėms 
svarbius pasiūlymus. Vykdant vertinimų projektus, dažniausiai laikomasi praktikos, kad 
rekomendacijas savarankiškai rengia paslaugų teikėjas, o užsakovas raštu pateikia pastabas ir 
komentarus dėl jų tobulinimo. Be to, paslaugų teikėjui parengus rekomendacijų projektą, dažniausiai 
organizuojamas susitikimas šių rekomendacijų aptarimui. 59 proc. apklaustų vertinimų užsakovų 
nurodė, kad 2008–2012 m. atliktų vertinimų rekomendacijos buvo rengiamos paslaugų teikėjo, o, 
pateikus rekomendacijų projektą, buvo organizuojamas susitikimas šių rekomendacijų aptarimui. 
Galiausiai, atsižvelgdamas į susitikimo rezultatus, užsakovas raštu pateikdavo pasiūlymus dėl 
suformuluotų rekomendacijų tobulinimo. 
 
5 paveikslas. Vertinimų rekomendacijų rengimo procesas (N=29) 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų internetinės apklausos 
duomenimis. 
 
59 proc. apklaustų vertinimus iniciavusių institucijų atstovų nurodė, kad jų koordinuotų vertinimų 
atveju buvo organizuotas išankstinis rekomendacijų svarstymas. 86 proc. respondentų pabrėžė, kad, 
svarstant rekomendacijas, dažniausiai dalyvaudavo už vertinimo sutarties priežiūrą atsakingo 
padalinio vadovai ir darbuotojai, o 76 proc. apklaustų pridūrė, kad į svarstymo procesą taip pat buvo 
įtraukti kitų padalinių darbuotojai. 
 
6 paveikslas. Vertinimų rekomendacijų svarstymo proceso dalyviai (N=29) 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų internetinės apklausos 
duomenimis. 
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Vadovaujantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad konkretaus ES struktūrinės paramos 
vertinimo rekomendacijomis labiausiai suinteresuoti tos institucijos, kuri užsakė vertinimą, 
darbuotojai. Dažniausiai vertinimai yra užsakomi atskirose srityse, kurias kuruoja skirtingos 
institucijos, tad konkretaus vertinimo rezultatai būna aktualūs būtent už tą sritį atsakingam vertinimo 
užsakovui. Kitos susijusios institucijos ar socialiniai – ekonominiai partneriai, akademinės 
bendruomenės atstovai 2008–2012 m. atliktų vertinimų rekomendacijų svarstymo procese dalyvavo 
gana fragmentiškai. Aktyvus kitų institucijų įsitraukimas priklauso nuo vertinimų turinio, kadangi 
labiausiai domimasi tų vertinimų rezultatais, kurie susiję su institucijų kompetencija. Vos 3 proc. 
vertinimų užsakovų nurodė, kad į jų koordinuotų ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
svarstymo procesą buvo įsitraukę akademinės bendruomenės atstovai, socialiniai ir ekonominiai 
partneriai. Menkesnį akademinių sluoksnių dalyvavimą vertinimų vykdymo procese galima paaiškinti 
tuo, kad akademinėse institucijose dirbantys ir ES struktūrinės paramos vertinimuose dalyvauti 
siekiantys mokslininkai ne visuomet sulaukia šių institucijų pritarimo ar leidimo tokiai veiklai, be to, 
kartais susiduriama su sudėtingais procedūriniais reikalavimais (pavyzdžiui, viešųjų pirkimų). 
 
Interviu metu taip pat buvo identifikuota bendresnė problema, susijusi su tuo, kad į vertinimų 
rekomendacijų formulavimo ir svarstymo procesą nėra įtraukiamos įgyvendinančiosios institucijos. 
Rekomendacijos joms dažniausiai pateikiamos jau post factum, kai reikia imtis įgyvendinimo 
priemonių, tačiau pateikti pasiūlymai ne visuomet būna tinkamai suformuluoti ir įgyvendinami. 
Aktyvesnis institucijų, kurios susijusios su vertinime pateikiamomis rekomendacijomis, įtraukimas į jų 
svarstymo procesą padėtų skatinti rezultatų nuosavybės jausmą ir neformalų įsipareigojimą 
įgyvendinti pateiktus pasiūlymus. Paprašyti nurodyti, ką keistų, jei pirkimas būtų vykdomas dabar, 
daugiausiai apklaustų vertinimų užsakovų (35 proc.) pabrėžė, kad aktyviau dalyvautų būtent rengiant 
vertinimų rekomendacijas, reikalautų pagrįsti siūlomas priemones ir atmestų netinkamai 
suformuluotus pasiūlymus. 
 
Vadovaujantis apklausos rezultatais ir ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų 
įgyvendinimo lentelėse pateikiamos informacijos analize, galima daryti prielaidą, kad, rengiant 
vertinimo ataskaitas, tinkamam rekomendacijų apsvarstymui ir konsultacijoms su visomis 
suinteresuotomis pusėmis nėra skiriama pakankamai dėmesio. Dėl šios priežasties kartais susiklosto 
tokia situacija, kad rekomendacijos yra įtraukiamos į vertinimo ataskaitą, paskui priimamos 
įgyvendinti ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelėse, tačiau, atėjus 
laikui imtis realių įgyvendinimo priemonių, rekomendacijos pripažįstamos netinkamomis įgyvendinti 
ir jokių veiksmų nėra imamasi. Šiame kontekste itin svarbus tampa klausimas, ar rekomendacijos 
formuluojamos tik tam, kad būtų įvykdyti formalūs vertinimo ataskaitos rengimo reikalavimai, ar, 
pateikiant pasiūlymus, tikimasi realiai prisidėti prie ES struktūrinės paramos panaudojimo 
tobulinimo. 
 
Pakankamai svarbi vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo prielaida yra tinkama vertinimo rezultatų 
sklaida. Visos 2008–2012 m. parengtos ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitos, įgyvendinant 
formalius viešinimo reikalavimus, buvo paskelbtos internetinėje svetainėje, todėl buvo sudarytos 
sąlygos visoms vertinimo rezultatais suinteresuotoms pusėms su jais susipažinti. 76 proc. apklausoje 
dalyvavusių vertinimų užsakovų nurodė, kad vertinimų rezultatai buvo pristatyti ir išplatinti 
institucijos viduje, o 69 proc. apklaustųjų teigė, kad vertinimo rezultatai buvo pristatyti kitoms 
susijusioms institucijoms. Beveik pusė apklaustų vertinimų koordinatorių nurodė, kad jų užsakytų 
vertinimų rezultatai buvo pristatyti specialiuose renginiuose, be to, 21 proc. apklaustųjų teigė, jog jų 
institucijos atstovai skaitė pranešimus šiuose renginiuose. 
 
Paminėtina, kad tik keleto vertinimų (4 vertinimų) rezultatai buvo pristatyti politikos formuotojams 
(viceministrų, ministrų lygiu), todėl ministerijų ir kitų institucijų vadovybės supažindinimas su 
ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijomis nebuvo pakankamas. Vis dėlto, siekiant, kad 
pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas nebūtų paliktas vien specialistų atsakomybei, ir norint paskatinti 
strateginių rekomendacijų įgyvendinimą, labai svarbu apie vertinimų rezulatus informuoti aukštesnio 
rango pareigūnus. Konkrečiai institucijai skirtos ES struktūrinės paramos rekomendacijos turėtų būti 
pristatomos ir svarstomos vidiniuose institucijų padaliniuose ar formatuose (pavyzdžiui, komitetuose, 
komisijose), kurių veikloje dalyvauja ir aukštesnio rango pareigūnai. Be to, būtų naudinga parengti 
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trumpą pateiktų rekomendacijų atmintinę (1 psl.), kuri būtų išplatinama ir pristatoma ne tik politikos 
formuotojams, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 
 
7 paveikslas. Vertinimų rezultatų sklaidos priemonės (N=29) 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų internetinės apklausos 
duomenimis. 
 
Vertinimų koordinatorių nuomone, 2008–2012 m. taikytos vertinimų rezultatų sklaidos priemonės 
buvo ne visai pakankamos, todėl paklausti apie tai, ką darytų, jei vykdytų vertinimo projektą iš naujo, 
paslaugų užsakovai nurodė, kad dar aktyviau dalyvautų skleidžiant vertinimų rezultatus (31 proc.). Be 
to, vertinimų rezultatai turėtų būti pristatomi ir platinami ne tik institucijų specialistams, bet ir 
aukštesnio rango pareigūnams (pavyzdžiui, departamentų direktoriams, viceministrams), taip pat 
visuomenės ir kitų tikslinių grupių atstovams, siekiant komunikuoti apie vertinimų naudą. 
 

2.4 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ KOKYBĖ 

Šiame vertinime daroma prielaida, kad vienas iš svarbiausių vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą 
lemiančių veiksnių yra jų kokybė. Vertinimo rekomendacijų kokybė analizuojama, vadovaujantis 
vertinimo rekomendacijų kokybės kriterijais: 
 

♠ Pagrįstumas (rekomendacijos pagrįstos vertinimo metu nustatytomis problemomis); 
♠ Aiškumas (rekomendacijose aiškiai išdėstyti veiksmai, kurių siekiama); 
♠ Pateikimas laiku (rekomendacijos pateikiamos laiku, atsižvelgiant į sprendimų priėmimo 

procesą); 
♠ Įgyvendinamumas (rekomendacijos suformuluotos, atsižvelgiant į konkrečios institucijos 

finansinius ir administravimo išteklius); 
♠ Veiksmingumas (rekomendacijose siūlomi sprendimai padeda išspręsti ar sumažinti 

problemą). 
 
Viena vertus, statistiniai duomenys apie pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičių 
signalizuoja, kad rekomendacijų kokybė yra pakankamai gera. Kita vertus, rekomendacijos dažnai 
priimamos įgyvendinti iš inercijos (kartu su visa ataskaita), atidžiau neapsvarsčius jų įgyvendinimo 
galimybių. Dėl šios priežasties realus rekomendacijų kokybės vertinimas atsiskleidžia tuomet, kai 
reikia imtis veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti. Vadinasi, tikslinga rekomendacijų kokybės 
vertinimą atskirti laiko požiūriu: pirmiausiai analizuoti, kaip vertinama ataskaitose pateiktų ir priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų kokybė (pirminis etapas), o paskui nagrinėti, kaip vertinama priimtų 
įgyvendinti ir įgyvendinamų rekomendacijų kokybė (antrinis etapas). 
 
Atliekant pirminį rekomendacijų kokybės vertinimą ir analizuojant apklausos duomenis, kurie 
iliustruoja „subjektyvų“ vertinimų koordinatorių požiūrį į 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos 
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vertinimo ataskaitose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų kokybę, matyti, kad paslaugų 
užsakovai pateiktas rekomendacijas įvertino kaip pagrįstas, aiškias (nepalankiau įvertintas tik 
pasiūlytų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių aiškumas), pateiktas laiku ir veiksmingas, tačiau 
kiek prasčiau buvo įvertintas rekomendacijų įgyvendinamumas. 
 
8 paveikslas. 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų 
kokybės vertinimas (N=29) 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų internetinės apklausos 
duomenimis. 
 
Pagal pirmąjį – pagrįstumo – kriterijų rekomendacijos buvo įvertintos labai gerai, kadangi 79 proc. 
respondentų nurodė, jog buvo surinkti pakankami duomenys rekomendacijoms pagrįsti, ir net 
88 proc. apklaustųjų teigė, kad rekomendacijos buvo pagrįstos atlikta analize ir vertinimo metu 
nustatytais faktais. Pagal antrąjį – aiškumo – kriterijų vertinimų rekomendacijos buvo įvertintos 
dvipusiškai, kadangi 75 proc. apklaustų paslaugų užsakovų teigė, jog rekomendacijos buvo 
struktūruotos, ir 65 proc. respondentų pabrėžė, kad rekomendacijos buvo aiškios, tačiau 
rekomendacijų įgyvendinimo priemonės buvo įvertintos prasčiau, nes tik mažiau nei pusė apklaustųjų 
(48 proc.) nurodė, jog jos buvo aiškios. Pagal trečiąjį – pateikimo laiku – kriterijų rekomendacijos 
įvertintos gerai, nes 75 proc. respondentų pritarė, jog rekomendacijos buvo pateiktos laiku, 
atsižvelgiant į sprendimų priėmimo procesą. 
 
Pagal ketvirtąjį – įgyvendinamumo – kriterijų rekomendacijos buvo įvertintos prasčiau, kadangi 
58 proc. paslaugų užsakovų teigė, jog buvo tinkamai nustatytos už rekomendacijų įgyvendinimą 
atsakingos institucijos, tačiau tik 35 proc. apklaustųjų pritarė, kad rekomendacijose atsižvelgiama į už 
jas atsakingų institucijų turimus išteklius. Pagal penktąjį – veiksmingumo – kriterijų rekomendacijos 
įvertintos labai gerai, nes 86 proc. respondentų teigė, jog rekomendacijos sprendžia vertinimo metu 
nustatytas problemas, o 76 proc. apklaustųjų pabrėžė, kad vertinimų rekomendacijos yra naudingos. 
 
Atliekant antrinį rekomendacijų kokybės vertinimą ir vadovaujantis kitos vertinimų užsakovų 
apklausos, kurioje buvo prašoma pateikti savo nuomonę dėl 2008–2012 m. vertinimuose priimtų 
įgyvendinti ir įgyvendinamų rekomendacijų kokybės, rezultatais5, matyti, kad, atėjus vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimo etapui ir atsiradus poreikiui nurodyti rekomendacijų neįgyvendinimo ar 
vėlavimo įgyvendinti priežastis, vertinimų užsakovų nuomonė („subjektyvus“ požiūris) šiek tiek 
keitėsi. Antrosios apklausos metu rekomendacijos buvo įvertintos kaip nepakankamai kokybiškos ne 
tik pagal įgyvendinamumo, bet ir pagal veiksmingumo kriterijų. Nepakankamas rekomendacijų 

                                                 
5 Ši apklausa buvo atliekama Excel faile, kuriame institucijų atstovai turėjo nurodyti ne tik joms skirtų 
rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir dabartinį rekomendacijų statusą, bet ir, atsakydami į klausimą apie 
vertinimo rekomendacijų neįgyvendinimo ir vėlavimo įgyvendinti priežastis, įvardinti visus galimus veiksnius, 
kurie apklausoje konceptualizuoti kaip atskiri vertinimų rekomendacijų kokybės elementai. 
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veiksmingumas buvo išskirtas kaip viena iš esminių priežasčių, turėjusių įtakos rekomendacijų 
neįgyvendinimui ar vėlavimui jas įgyvendinti. Paminėtina, kad vertinimo koordinatorių nuomonė tiek 
pirminiame, tiek antriniame etape sutapo dėl nepakankamo rekomendacijų įgyvendinamumo 
(netinkamai nustatytos atsakingos institucijos, nepakankami administravimo ištekliai) ir 
nepakankamo suformuluotų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių aiškumo. 
 
9 paveikslas. 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose priimtų įgyvendinti ir įgyvendinamų 
rekomendacijų kokybės vertinimas 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų apklausos Excel faile 
duomenimis. 
*Šios apklausos metu buvo 80 atvejų, kuriais institucijos išsakė savo nuomonę dėl rekomendacijų kokybės 
problemų. Kiekvieno kokybės kriterijaus procentinė dalis buvo apskaičiuota nuo bendro atvejų skaičiaus. 
 
Abiejų apklausų rezultatai, atspindintys „subjektyvią“ vertinimo paslaugų užsakovų nuomonę apie ES 
struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų kokybę, iš dalies patvirtino ES struktūrinės paramos 
vertinimų kokybei6 skirto vertinimo, kuriame buvo nagrinėjamas „objektyvus“ vertinimų 
rekomendacijų atitikimas nustatytiems kokybės standartams, išvadas. Šiame vertinime meta-analizės 
būdu buvo siekiama įvertinti, ar 2008–2012 m. atliktų vertinimų ataskaitose pateiktos rekomendacijos 
yra aiškios, veiksmingos, įmanomos įgyvendinti. Atlikus meta-analizę, gautas bendras rekomendacijų 
kokybės vertinimo balas – 0,7 iš 1. Vertinimų rekomendacijų kokybė įvertinta vienu iš žemiausių balų, 
lyginant su kitais vertinimų kokybės parametrais (pavyzdžiui, vertinimo tikslų, uždavinių, objekto 
apibrėžimu, metodologinio pagrindo pagrįstumu ir kt.). Tik aštuonių vertinimų ataskaitose pateiktos 
rekomendacijos įvertintos aukščiausiai balais (0,9-1). Paminėtina, kad meta-analizės metu 2008–
2012 m. atliktuose vertinimuose suformuluotoms rekomendacijoms buvo pateiktos pastabos dėl visų 
kokybės kriterijų. Vertinimų koordinatoriai pateikė pastabas dėl rekomendacijų įgyvendinamumo ir 
veiksmingumo kriterijų, taip pat iš dalies – dėl aiškumo kriterijaus. 
 
Apibendrinant tiek subjektyvaus, tiek objektyvaus vertinimo rezultatus, galima teigti, kad 2008–
2012 m. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimuose pateiktos rekomendacijos nebuvo 
pakankamai kokybiškos, o konkrečios rekomendacijų kokybės problemos skatino tų rekomendacijų 
neįgyvendinimą ar vėlavimą jas įvykdyti. Vis dėlto netikslu būtų teigti, kad visuomet pagrindinė 
rekomendacijų neįgyvendinimo priežastis buvo nepakankama jų kokybė. Šį teiginį iliustruoja jau 
minėtas „neatitikimas“ tarp pirminio ir antrinio rekomendacijų kokybės vertinimo, kai, atėjus laikui 
vykdyti pasiūlymus, anksčiau kokybiškomis pripažintos rekomendacijos buvo įvardijamos kaip 
nekokybiškos ir neįgyvendinamos. Paminėtina, kad rekomendacijų įgyvendinimui įtaką gali daryti ir 
kiti veiksniai, kurie detaliau analizuojami kitame šios ataskaitos skyriuje. 
 

                                                 
6 ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimas. 2012 m. gruodžio 21 d. 
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2.5 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

Formali vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena Lietuvoje nėra vykdoma, kadangi 
institucijų pildomose ir Finansų ministerijai pateikiamose ES struktūrinės paramos vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimo lentelėse pateikiamos tik priimtos ir nepriimtos įgyvendinti 
rekomendacijos. Techninės paramos veiksmų programoje nustatytas rezultato rodiklis, fiksuojantis 
priimtų rekomendacijų skaičių ir dalį nuo visų vertinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų, taip pat 
neiliustruoja realiai įgyvendintų rekomendacijų statistikos. Siekdama nustatyti faktinę rekomendacijų 
įgyvendinimo situaciją, Finansų ministerija periodiškai inicijuoja ES struktūrinės paramos vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimo vertinimus (2008 m. ir 2011 m.). Analizuojant ES struktūrinės paramos 
vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą, svarbu išskirti du aspektus: 1) vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo situaciją, kurią atspindi rekomendacijų įgyvendinimo statistika (kiekybinių pokyčių 
analizė); 2) vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo praktinę naudą, kurią iliustruoja vertinimų 
rekomendacijų pokyčiai, inspiruoti konkrečios srityse, ir veiksmai, kurių institucijos ėmėsi, 
paskatintos vertinime pateiktų rekomendacijų (kokybinių pokyčių analizė). 
 

2.5.1 Vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo situacija 

Vadovaujantis statistiniais duomenimis, iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendinta7 63 proc. 2008–

2012 m. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų8, iš kurių absoliučiai įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 42 proc., dalinai 
įgyvendintų – 18 proc., o įgyvendinamų9 – 3 proc. Paminėtina, kad 16 proc. rekomendacijų, pateiktų 
2008–2012 m. vertinimuose ir priimtų įgyvendinti, bus įgyvendinamos ateityje, kadangi jų 
įgyvendinimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs arba jos skirtos 2014–2020 m. laikotarpiui. 
 
10 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo situacija 2008–2012 m. 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų apklausos Excel faile 
duomenimis. 

                                                 
7 Svarbu akcentuoti, kad šiame vertinime įgyvendintomis laikomos tokios rekomendacijos, kurios yra absoliučiai 
įgyvendintos, dalinai įgyvendintos ar įgyvendinamos. Dalinai įgyvendintos rekomendacijos į šią kategoriją 
įtrauktos todėl, kad daugelio jų atveju institucijos jau yra atlikusios visus veiksmus, kuriuos ruošėsi įvykdyti. 
Vadinasi, formaliai tokios rekomendacijos užbaigtos įgyvendinti, kadangi jokių kitų priemonių imtis 
nesiruošiama ir pateikiamas tokios pozicijos pagrindimas. Įgyvendinamos rekomendacijos taip pat įtrauktos į 
įgyvendintų rekomendacijų kategoriją, kadangi daugelis iš jų yra tęstinės. 
8 Įgyvendintų rekomendacijų dalis skaičiuojama nuo 2008–2012 m. priimtų įgyvendinti rekomendacijų 
skaičiaus, t. y. nuo 441 rekomendacijos. 2008–2012 m. įgyvendintų rekomendacijų skaičius – 276, neįgyvendintų 
– 47, planuojamų įgyvendinti – 71, neturima duomenų – 39. 
9 Įgyvendinamomis rekomendacijomis laikomos tokios rekomendacijos, kurios yra tęstinio pobūdžio, t. y. 
aktualios ne vienkartinio veiksmo, o tęstinio veiksmo prasme, kai rekomenduojama ką nors dalyti nuolat 
(pavyzdžiui, visą 2007–2013 m. laikotarpį). Be to, šiai kategorijai priskiriamos ir tokios rekomendacijos, kurių 
įgyvendinimui imtasi pradinių veiksmų, bet šiuo metu jie dar nėra baigti (tęsiasi svarstymai, vyksta posėdžiai, 
rengiamos reikiamos priemonės ir kt.). 
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2008–2012 m. įgyvendintų, dalinai įgyvendintų, įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti 
rekomendacijų dalis sudarė 79 proc. bendro priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiaus. Vadinasi, 
institucijos linkusios naudotis vertinimo ataskaitose pateiktais pasiūlymais ir juos įgyvendinti bei 
tokiu būdu tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą. Šias išvadas patvirtina ir interviu metu 
gauti duomenys, kadangi didžioji dalis vertinimo užsakovų nurodė, jog vertinimus atliekančių išorinių 
ekspertų įtraukimas į ES finansinės paramos panaudojimo procesą yra ES mastu taikoma geroji 
praktika. Vertinimai dažnai patvirtina tas problemas, kurias institucijos taip pat būna pastebėjusios, o 
rekomendacijose kartais pasiūlomi tokie sprendimai, kuriuos institucijos jau būna pradėjusios 
įgyvendinti ar ruošiasi tai padaryti. Paminėtina, kad apie 10 proc. rekomendacijų įgyvendinimą 
vertinamuoju laikotarpiu duomenys nebuvo surinkti, todėl tikėtina, kad kai kurie iš pateiktų 
pasiūlymų jau yra ar dar bus įgyvendinti. 
 
Analizuojant skirtinguose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo situaciją 2008–2012 m., 
matyti, kad tiek strateginių, tiek einamųjų vertinimų rekomendacijos buvo įgyvendinamos 
pakankamai sėkmingai – įgyvendinta daugiau nei po 60 proc. kiekvieno vertinimo tipo priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų (103 strateginių vertinimų rekomendacijos ir 173 einamųjų vertinimų 
rekomendacijos). Įgyvendintos einamųjų vertinimų rekomendacijos sudarė 63 proc. visų vertinamuoju 
laikotarpiu įgyvendintų rekomendacijų skaičiaus, o strateginių vertinimų rekomendacijos – 37 proc. 
2008–2012 m. didžioji įgyvendintų rekomendacijų dalis buvo skirta einamosioms veiklos problemoms 
spręsti, o strateginio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinta mažiau, kadangi atitinkamai mažiau strateginių 
rekomendacijų buvo pateikta ir priimta įgyvendinti10. 
 
11 paveikslas. Strateginių ir einamųjų vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo situacija 2008–2012 m. 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinę paramą koordinavusių institucijų apklausos Excel faile 
duomenimis. 
 
Neįgyvendintų rekomendacijų dalis (47 rekomendacijos) 2008–2012 m. sudarė 11 proc. visų priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų skaičiaus ir, lyginant su bendru pateiktų ir priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų skaičiumi, nebuvo didelė. Šiame vertinime laikomasi prielaidos, kad, siekiant vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo, svarbu užtikrinti pakankamą jų kokybę. Nagrinėtose 38 ataskaitose 
pateiktos rekomendacijos tiek subjektyvaus (vertinimo užsakovų), tiek objektyvaus (meta-analizės) 
vertinimo metu buvo pripažintos kaip nepakankamai kokybiškos, labiausiai akcentuojant 
įgyvendinamumo, veiksmingumo bei tam tikrais atvejais aiškumo problemas, todėl kaip vieną iš 
svarbių rekomendacijų vykdymui įtaką dariusių priežasčių galima išskirti jų kokybę (nepakankami 
administravimo ištekliai rekomendacijoms įgyvendinti, pasiūlyti netinkami veiksmai vertinimo 
ataskaitose identifikuotoms problemoms spręsti ir kt.). Vis dėlto tam tikrais atvejais rekomendacijų 
neįgyvendinimą ar vėlavimą jas įvykdyti lėmė ne tik nepakankama rekomendacijų kokybė, bet ir kiti 
veiksniai: 

                                                 
10 Svarbu paminėti, kad strateginio pobūdžio rekomendacijų buvo pateikta ir priimta įgyvendinti mažiau nei 
einamojo pobūdžio rekomendacijų: strateginiuose vertinimuose pateikta 171, einamuosiuose vertinimuose – 
307 rekomendacijos; strateginiuose vertinimuose priimtos įgyvendinti 165, o einamuosiuose vertinimuose – 
276 rekomendacijos. 
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♠ Politinės paramos trūkumas už rekomendacijų įgyvendinimą atsakingose institucijose – 

ministerijų ar kitų institucijų, koordinavusių vertinimus ir turinčių įgyvendinti juose pateiktas 
rekomendacijas, aukštesnio rango pareigūnai pakankamai retai supažindinami su pateiktais 
pasiūlymais (analizuotu laikotarpiu 14 proc. vertinimų rezultatai buvo pristatyti politikos 
formuotojams), nors tam tikrais atvejais rekomendacijų įgyvendinimui neužtenka vien 
specialistų valios ir yra reikalinga aukštesnio rango tarnautojų politinė parama (ypač kalbant 
apie strategines rekomendacijas). Be to, paliekant rekomendacijų įgyvendinimą vien 
specialistų atsakomybei, neužtikrinama atskaitomybė aukštesnio lygio pareigūnams už atliktas 
veiklas. 

 
♠ Formalios atsakomybės už rekomendacijų įgyvendinimą nebuvimas – nėra sukurta formali 

rekomendacijų įgyvendinimo sistema, kurioje konkretus asmuo pagal kompetenciją būtų 
paskiriamas atsakingu už institucijos priimtų įgyvendinti rekomendacijų įvykdymą ir 
numatytu laiku turėtų atsiskaityti už atliktus veiksmus. Individualizuotos atsakomybės 
nebuvimas tam tikrais atvejais leidžia „vengti“ rekomendacijų įgyvendinimo ar, neįvykdžius 
rekomendacijų, kaip esmines neįgyvendinimo priežastis išskirti rekomendacijų kokybės 
problemas. Šiame kontekste aktualus ir vieno asmens, kuriam būtų priskirta atsakomybė už 
vertinimus, paskyrimas institucijoje. Šis asmuo taip pat galėtų rinkti ir sisteminti informaciją 
apie konkrečiai institucijai skritų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą, kurią jam pateiktų 
institucijos padalinių atsakingi asmenys ar kitų institucijų atsakingi asmenys. 

 
♠ Formalaus rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo nebuvimas – 2007–2013 m. 

laikotarpiu formali rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena nėra vykdoma, o duomenys apie 
rekomendacijų įgyvendinimą renkami, atliekant teminius vertinimus. Nesant formalizuotų 
stebėsenos procedūrų ir atskaitomybės mechanizmo, sudėtingiau užtikrinti, kad pateikti 
pasiūlymai būtų įgyvendinti numatytu laiku. Viena vertus, formalaus rekomendacijų 
įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo įtvirtinimas greičiausiai prisidėtų prie aktyvesnio 
institucijos priimtų įgyvendinti rekomendacijų įvykdymo, tačiau, kita vertus, jis galėtų 
paskatinti vertinimų skaičiaus mažėjimą, kadangi institucijos, suvokdamos galimą riziką dėl 
pateiktų rekomendacijų neįgyvendinimo numatytais terminais, vengtų užsakyti vertinimus. 

 
♠ Nepakankamas vertinimo koordinatorių aktyvumas – tam tikrais atvejais rekomendacijos 

neįgyvendinamos, nurodant, kad rekomendacijų adresatu pasirinkta netinkama institucija. 
Susiklosčius tokiai situacijai, vertinimo koordinatorius turėtų imtis aktyvesnių veiksmų ir 
nukreipti rekomendacijas tai institucijai, kuriai pagal kompetenciją jos turėtų būti aktualios bei 
skatinti imtis veiksmų pasiūlymų įgyvendinimui. Netinkamo rekomendacijų adresato 
pasirinkimas vertinimo ataskaitoje neturėtų tapti rekomendacijų neįgyvendinimo 
priežastimi11. 

 
♠ Rekomendacijų kaip „šalutinio“ vertinimo rezultato traktavimas – jei vertinimai užsakomi, 

siekiant surinkti stebėsenos duomenis ar kitą informaciją, atlikti paramos poveikio 
skaičiavimus, rekomendacijos gali būti formalus „išvestinis“ rezultatas ir institucijos nėra 
pakankamai aktyvios, siekdamos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo. Rengiant konkretaus 
vertinimo techninę specifikaciją, vertinimo užsakovas turėtų nuspręsti, ar rekomendacijų 
formulavimas būtų naudingas, ar pakaktų tik pagrįstų išvadų parengimo. 

 
♠ Rekomendacijų tipas, kuris nereikalauja imtis įgyvendinimo priemonių – vertinimuose 

pateikiamos skirtingų tipų rekomendacijos, todėl tais atvejais, kai rekomendacijos 
priskiriamos „žinok tai“ tipui, dažniausiai nėra imamasi jokių rekomendacijų įgyvendinimo 

                                                 
11 „Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimo“ atveju buvo susidurta su tinkamo rekomendacijų 
adresato nustatymo problema. 60 proc. priimtų įgyvendinti vertinimo rekomendacijų buvo neįgyvendintos arba 
apie jų įgyvendinimą nesurinkta duomenų būtent dėl to, kad šio vertinimo rekomendacijos priskirtos vienoms 
institucijoms, nors pagal kompetenciją jas įgyvendinti turėjo kitos institucijos. Vertinimo koordinatorius 
nepateikė šių rekomendacijų pagal kompetenciją atsakingai institucijai. 
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priemonių12. Svarbu akcentuoti, kad rekomendacijas naudinga tipologizuoti ir ateinančiu 
programavimo laikotarpiu, kadangi institucijos gali įgyvendinti ir įgyvendina ne visas 
rekomendacijas (pavyzdžiui, dažniausiai vykdomos „daryk tai“ tipui priskirtinos 
rekomendacijos), tačiau visus pasiūlymus naudinga įtraukti į vertinimo ataskaitą, siekiant 
gilinti vertinimo užsakovų ir kitų institucijų žinias tam tikroje srityje, gerinti supratimą apie 
nagrinėjamą problemą. Tokios pat praktikos reikėtų laikytis ir taip vadinamųjų „nepatogių“ 
rekomendacijų atveju, paliekant vertintojams galimybę nuspręsti, kurias rekomendacijas 
reikėtų įtraukti į ataskaitą, o institucijoms – galimybę rinktis, kurias rekomendacijas 
įgyvendinti. 

 
♠ Rekomendacijų „užmaršties“ problema – jei vertinimas inicijuojamas jau įpusėjus 

programavimo laikotarpiui, jame pateiktos rekomendacijos dažniausiai skiriamos ateičiai, 
kadangi dėl prasidėjusių paramos skyrimo ir projektų įgyvendinimo procedūrų tokias 
rekomendacijas tampa faktiška nebeįmanoma įgyvendinti dar tuo pačiu programavimo 
laikotarpiu. Dėl ilgo rekomendacijoms įgyvendinti skirto laiko horizonto gali būti susiduriama 
su institucinės „atminties“ nepakankamumu, be to, pateiktos rekomendacijos gali prarasti savo 
aktualumą, o vertinimai – funkciją, susijusią su inkrementiniu kasdienių ES struktūrinės 
paramos panaudojimo klausimų sprendimu. 

 
ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimas nėra privalomas, kadangi pateikti 
pasiūlymai (kaip ir vertinimai) yra konsultacinio pobūdžio ir institucijos pačios renkasi, ar ir kaip juos 
įgyvendinti. 2014–2020 m. laikotarpiu taip pat nereikėtų siekti visų vertinimų ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų įgyvendinimo privalomumo įtvirtinimo, kadangi tokios priemonės turėtų įtakos 
vertinimo ataskaitų kokybei, pavyzdžiui, vertinimų užsakovai būtų suinteresuoti, kad į vertinimo 
ataskaitas patektų tik tokios rekomendacijos, kurios bus tikrai įgyvendinamos, o kitokio pobūdžio 
pasiūlymų, kurie būtų aktualūs kaip žinių šaltinis ar papildomos veiksmų alternatyvos, greičiausiai 
būtų vengiama. Naudingiausia būtų laikytis praktikos, kad į vertinimo ataskaitas paslaugų teikėjai ir 
toliau įtrauktų visas aktualias rekomendacijas, o institucijos pačios nuspręstų, kurie pateikti 
pasiūlymai joms aktualūs ir kuriuos įmanoma įgyvendinti, bei inkorporuotų šiuos pasiūlymus į 
formalizuotus vidinius dokumentus.  
 
Vis dėlto, jei nebūtų įgyvendinama nei viena vertinimo ataskaitoje pateikta rekomendacija ar būtų 
įvykdoma itin nedidelė jų dalis, kiltų klausimas dėl paties rekomendacijų formulavimo proceso 
tikslingumo. Be to, vertinimai netektų vienos iš savo funkcijų – instrumentinio ES struktūrinės 
paramos panaudojimo tobulinimo, kuris teorinėje literatūroje pripažįstamas kaip vienas iš svarbiausių 
vertinimų pridėtinės vertės elementų. Neformuluojant vertinimų rekomendacijų ir nefiksuojant jų 
įgyvendinimo, taptų dar sudėtingiau pagrįsti ES struktūrinės paramos vertinimų poreikį ir naudą 
visuomenei ar atsiskaityti dėl vertinimų rezultatų panaudojimo ES ir nacionalinėms institucijoms, 
politikos formuotojams. 
 
Nagrinėjant 2008–2012 m. įgyvendintų vertinimų rekomendacijų pasiskirstymą pagal atskirus 
vertinimus, matyti, kad 30 vertinimų atveju įvykdyta daugiau nei 50 proc. juose pateiktų 
rekomendacijų. Visų vertinimų rekomendacijos yra įgyvendinamos pakankamai tolygiai ir nėra 
vienetinių atvejų, kurie dėl pernelyg didelio įgyvendintų rekomendacijų skaičiaus ar absoliučiai 
neįgyvendintų rekomendacijų iškreiptų bendrą statistiką. Vadovaujantis statistiniais duomenimis, 
matyti, kad 10 vertinimų pateiktos ir priimtos įgyvendinti rekomendacijos buvo įgyvendintos 
100 proc. (šis rodiklis apima absoliučiai įgyvendintas, dalinai įgyvendintas ir įgyvendinamas 
rekomendacijas). Absoliučiai įgyvendintos buvo trijų 2008–2012 m. atliktų ES struktūrinės paramos 
vertinimų rekomendacijos13. 
 

                                                 
12 Pavyzdžiui, visas „Kokybinio ir kiekybinio pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo tikslų ir 
uždavinių vertinime“ pateiktas rekomendacijas Užsakovas pripažino „žinok tai“ tipo, todėl nebuvo imtasi 
priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti. 
13 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas; Baltijos jūros regiono 
strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas; Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos 
parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas. 
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6 lentelė. Vertinimų statistika pagal įgyvendintų rekomendacijų skaičių (N=36) 

Grupė 1 2 3 4 5 

Įgyvendintų 
rekomendacijų dalis 

100% 70–99% 50–69% 20–49% Iki 20% 

Vertinimų skaičius 
grupėje 

10 11 9 5 1 

*Pirmoje skiltyje pateikiami vertinimai, kurių priimtos rekomendacijos buvo įgyvendintos 100 proc., antroje – 
70–99 proc., trečioje – 50–69 proc., ketvirtoje – 20–49 proc., o penktoje – mažiau nei 20 proc. 
**Vertinimo „Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų 
ir uždavinių vertinimas“ rekomendacijoms įgyvendinti nebuvo imtasi jokių priemonių, kadangi vertinimo 
užsakovas visas rekomendacijos priskyrė „žinok tai“ tipui. Dėl šios priežasties minėtas vertinimas neįtrauktas į 
bendrą lentelėje pateikiamą statistiką. Vertinimo „BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių 
įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkystės sektoriui vertinimas“ rekomendacijos buvo atmestos institucijos, 
kuriai šie pasiūlymai buvo adresuoti. Apie dabartinę šių rekomendacijų įgyvendinimo situaciją duomenų nebuvo 
surinkta, todėl vertinimas neįtrauktas į bendrą lentelėje pateikiamą statistiką. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad didesnė dalis kiekvienoje vertinimo ataskaitoje pateiktų ir priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų buvo realizuota, galima daryti prielaidą, kad konkretūs vertinimai atnešė praktinės 
naudos tose srityse, kurių tobulinimui buvo pateikti pasiūlymai. Pasitaikė atvejų, kai vertinimo 
ataskaitoje pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendinamos „netiesioginiu“ būdu, t. y. veiksmų ėmėsi 
tos institucijos, kurios formaliai nebuvo įvardintos atsakingomis už konkrečių pasiūlymų 
įgyvendinimą. Pavyzdžiui, siekiant aiškesnio ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų tyrimų / 
studijų organizavimo proceso būsimiems projektų vykdytojams ir tyrimų / studijų kokybės gerinimo, 
Finansų ministerijos iniciatyva buvo parengtos Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš ES struktūrinės 
paramos lėšų, organizavimo metodinės gairės. Tokiu būdu vadovaujančioji institucija įgyvendino visą 
grupę vertinimo ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, skirtų projektų vykdytojams. 
 
Nagrinėjant 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktų, priimtų įgyvendinti ir įgyvendintų 
rekomendacijų pasiskirstymą pagal skirtingas institucijas, matyti, kad daugiausiai vertinimo 
rekomendacijų skiriama vadovaujančiajai institucijai ir tarpinėms institucijoms, kadangi būtent šios 
institucijos užsako ir vykdo ES struktūrinės paramos vertinimų projektus. 
 
12 paveikslas. Institucijų koordinuotuose ir kituose vertinimuose joms skirtų ir priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų įgyvendinimo situacija 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
 
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, galima identifikuoti tendenciją, kad institucijos aktyviau 
įgyvendina rekomendacijas, kurios pateiktos ir priimtos įgyvendinti jų pačių koordinuotuose 
vertinimuose, o rekomendacijos, pateiktos ir priimtos įgyvendinti kitų institucijų koordinuotuose 
vertinimuose, vykdomos prasčiau, kadangi jaučiamas mažesnis vertinimo rezultatų „nuosavybės 
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jausmas“. Be to, taip pat sudėtinga užtikrinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą, jei jos tiesiogiai 
adresuojamos ES struktūrinės paramos administravimo sistemai nepriklausančioms institucijoms. 
Paminėtina, kad paveiksle pateikti duomenys atspindi 2012 m. pabaigos situaciją, todėl institucijų 
įgyvendintų rekomendacijų procentas ateityje greičiausiai keisis (pavyzdžiui, joms įvykdžius 
pasiūlymus, kurių įgyvendinimo laikotarpis vertinimo metu dar nebuvo pasibaigęs). 
 

♠ 2008–2012 m. Finansų ministerija užsakė ir koordinavo daugiausiai vertinimų, todėl šiai 
institucijai buvo skirta daugiausiai rekomendacijų (184 rekomendacijos). Paminėtina, kad 
didesnė dalis šių rekomendacijų buvo įgyvendinta, t. y. 75 proc. visų Finansų ministerijos 
užsakytuose vertinimuose jai skirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų. Vadovaujančioji 
institucija taip pat įgyvendino daugiausiai rekomendacijų, kurios jai buvo pateiktos kitų 
institucijų koordinuotuose vertinimuose (68 proc.). 

♠ Savo koordinuotų vertinimų rekomendacijas labai sėkmingai įgyvendino Aplinkos ministerija 
(įgyvendinta 100 proc. jos koordinuoto vertinimo rekomendacijų), Susisiekimo ministerija 
(92 proc. rekomendacijų), Informacinės visuomenės plėtros komitetas (92 proc. 
rekomendacijų), Švietimo ir mokslo ministerija (77 proc. rekomendacijų). 

♠ Kol kas mažiau savo koordinuotuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendino Ūkio 
ministerija (15 proc.) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau tokia situacija 
susiklostė dėl to, kad dauguma rekomendacijų skirtos 2014–2020 m. ir bus įgyvendinamos 
ateinančiu programavimo laikotarpiu. 

♠ Tarpinės institucijos buvo pasyvesnės tų rekomendacijų, kurios joms buvo pateiktos 
horizontaliuose vertinimuose, atžvilgiu. Faktiškai visus horizontaliuosius vertinimus užsako ir 
koordinuoja vadovaujančioji institucija, todėl šiuo atveju yra itin svarbus aktyvus jos vaidmuo 
ir visapusiškas rekomendacijų „iškomunikavimas“ atsakingoms institucijoms. Prie 
efektyvesnio tokiuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo galėtų prisidėti 
formalizuotos atsakomybės už konkrečių rekomendacijų įgyvendinimą priskyrimas tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų atstovams, taip pat formalizuotų rekomendacijų įvykdymo 
stebėsenos procedūrų nustatymas. 

 

2.5.2 Vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo praktinis panaudojimas 

Analizuojant vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo konkrečiose srityse praktinę naudą, naudinga 
pasitelkti rekomendacijų skirstymą į 13 kategorijų ir pagal jas nagrinėti institucijų atliktus veiksmus. 
 
7 lentelė. 2008–2012 m. atliktuose vertimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų 
įgyvendinimo situacija 

Eil. 
Nr. 

Rekomendacijų grupės Priimtų 
įgyvendinti 

rekomendacijų 
skaičius* 

Įgyvendintų 
rekomendacijų 

skaičius** 

Įgyvendintų 
rekomendacijų 

dalis*** 

1. Administravimo pokyčiai 72 47 65% 
2. Investiciniai / finansiniai pokyčiai 68 45 66% 
3. Stebėsenos tobulinimas 66 44 67% 
4. Teikiamų paslaugų / įgyvendinamų priemonių 

organizavimo tobulinimas 
49 23 47% 

5. Projektų atrankos būdų / valdymo / 
įgyvendinimo kontrolės skatinimas 

48 33 69% 

6. Aktyvesnio koordinavimo skatinimas 47 30 64% 
7. Administravimo gebėjimų stiprinimas / 

metodologinių žinių gerinimas 
31 18 58% 

8. Tyrimų / vertinimų / gilesnės analizės veiklų 
skatinimas, jų organizavimo ir įgyvendinimo 
proceso tobulinimas 

31 13 42% 

9. Strateginio planavimo tobulinimas 20 16 80% 
10. Teisiniai pokyčiai 19 14 74% 
11. Techniniai pokyčiai 14 9 64% 
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Eil. 
Nr. 

Rekomendacijų grupės Priimtų 
įgyvendinti 

rekomendacijų 
skaičius* 

Įgyvendintų 
rekomendacijų 

skaičius** 

Įgyvendintų 
rekomendacijų 

dalis*** 

12. Viešinimo skatinimas 11 8 73% 
13. Kontrolės ir rizikos valdymo priemonių 

tobulinimas 
11 10 91% 

Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
*Priimtos rekomendacijos apima įgyvendinamas ir iš dalies įgyvendinamas rekomendacijas, kurias pateikia 
institucijos užpildytose ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelėse. 
**Įgyvendintos rekomendacijos apima įgyvendintas, dalinai įgyvendintas ir įgyvendinamas rekomendacijas. 
***Įgyvendintų rekomendacijų dalis – įgyvendintų rekomendacijų procentas nuo 2008–2012 m. vertinimuose 
pateiktų ir priimtų įgyvendinti konkrečios grupės rekomendacijų. 
 
Vadovaujantis lentelės duomenimis, matyti, kad visų grupių rekomendacijos buvo įgyvendinamos 
pakankamai tolygiai, be to, buvo įgyvendinta didžioji dalis kiekvienai rekomendacijų grupei 
priklausančių pasiūlymų, pavyzdžiui, buvo įvykdytos beveik visos rekomendacijos, skirtos kontrolės ir 
rizikos valdymo priemonių tobulinimui (91 proc.), strateginio planavimo tobulinimui (80 proc.), 
pakankamai daug įvykdytų pasiūlymų buvo teisinių pokyčių (74 proc.), viešinimo skatinimo (73 proc.), 
projektų atrankos būdų / valdymo / įgyvendinimo kontrolės skatinimo (69 proc.), stebėsenos 
tobulinimo (67 proc.) srityse. Paminėtina, kad tokia rekomendacijų įgyvendinimo situacija buvo 
užfiksuota iki 2012 m. gruodžio 31 d., todėl tikėtina, kad per ateinančius metus atskirų grupių 
rekomendacijų įgyvendinimo situacija keisis (pavyzdžiui, bus įgyvendintos rekomendacijos, skirtos 
2013 m. ir vėlesniems metams). 
 
13 paveikslas. Atskirų grupių rekomendacijų įgyvendinimo situacija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
 
Toliau aptariamos visos 13 sričių, kuriose 2008–2012 m. atlikti ES struktūrinės paramos vertinimai 
atnešė praktinės naudos, pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai ir institucijų veiksmai, kurių imtis 
inspiravo būtent vertinimuose pateiktos rekomendacijos (pavyzdžiui, lėšų perskirstymas, programų 
tobulinimas, priemonių įgyvendinimo tobulinimas ar nebeaktualių priemonių naikinimas). Interviu 
metu paslaugų užsakovai teigė, kad vertinimai kaip išorinės ekspertizės šaltinis yra naudingi būtent 
tuo, kad dažnai identifikuoja problemas ir rekomenduoja institucijoms imtis tokių veiksmų, apie 
kuriuos šios jau pačios mąsto, todėl reikia tik papildomo išorinio stimulo, savotiško patvirtinimo, kad 
planuojama veiklos kryptis yra tinkama. 
 

♠ Administravimo pokyčiai 
 
2008–2012 m. buvo įgyvendinta 65 proc. administravimo pokyčių grupei priskirtų ir priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų, susijusių su administravimo procedūrų tobulinimu, administravimo 
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dokumentų tikslinimu, naujų administravimo, priežiūros ir kontrolės funkcijų suteikimu institucijoms 
ir kt. 
 
Vadovaujantis vertinimų rekomendacijomis, buvo papildytos Projektų tinkamumo finansuoti EIB 
paskolos lėšomis vertinimo ir priežiūros atlikimo gairės, įtraukiant EIB vertinimo procesų schemą, 
nustatyti projektų vertinimo terminai, papildyta Projekto(-ų) atitikties EIB aplinkosauginiams 
reikalavimams patikros lapo pildymo instrukcija. Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, 2007–2013 m. 
veiksmų programų priemonėse, įgyvendinamose pagal konkursinę procedūrą, įvestas specialus 
prioritetinis atrankos kriterijus, jei projektai tiesiogiai prisideda prie ES Baltijos jūros regiono 
strategijos įgyvendinimo. Įgyvendinant rekomendacijas, buvo papildytas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos priemonių, įgyvendinančiųjų 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ uždavinį „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, 
administravimo vidaus procedūrų vadovas, be to, patikslinti priemonių finansavimo sąlygų aprašai ir 
projektų finansavimo bei administravimo sutartys, numatant, per kokius terminus turi būti naudojama 
įsigyta įranga. Vadovaujantis vertinimo rekomendacijomis, taip pat buvo parengtas Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, nustatant reikalavimus 
kontroliuojančiojo fondo valdytojui. Paminėtina, kad už dvigubo finansavimo prevenciją atsakingų 
asmenų paskyrimas vadovaujančiojoje ir tarpinėse institucijose buvo atliktas, taip pat atsižvelgiant į 
vertinimo rekomendacijas. 
 

♠ Investiciniai / finansiniai pokyčiai 
 
Pakankamai daug rekomendacijų įgyvendinta investicinių / finansinių pokyčių skatinimo srityje 
(66 proc. šiai grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų), numatant paramos finansinių 
proporcijų nustatymą, prioritetinių finansinių sričių išskyrimą skirtinguose sektoriuose, lėšų 
perskirstymą tarp veiksmų programų priemonių ir kt. 
 
Įgyvendinant vertinimo rekomendaciją dėl regioninių prioritetų integravimo į programinius 
dokumentus ir investicijų koncentravimo miestuose, buvo nuspręsta 2014–2020 m. laikotarpiu 5 proc. 
ES struktūrinės paramos lėšų skirti miestų plėtrai. Atsižvelgiant į pasiūlymą, susijusį su kelių 
infrastruktūrinių projektų finansavimu ir didesnio dėmesio apskritims, kuriose nepakankamai 
išplėtotas vietinių kelių tinklas, skyrimu, ES lėšos apskričių vietinės reikšmės keliams 2007–2013 m. 
buvo paskirstytos pagal transporto infrastruktūros išsivystymo lygį. Atsižvelgiant į vertintojų 
rekomendaciją, kurioje siūloma perskirstyti 50 mln. Lt iš Techninės paramos veiksmų programos į 
Žmogiškų išteklių plėtros veiksmų programoje esančius prioritetus, buvo parengti atitinkami veiksmų 
programų pakeitimai, kuriems pritarė ir Europos Komisija (lėšos buvo perskirstytos). Panašių 
priemonių buvo imtasi ir dėl Ekonomikos augimo veiksmų programoje esančio 2 prioriteto priemonių 
bei, vadovaujantis rekomendacija, buvo perskirstytos lėšos iš geležinkelių transporto projektų kelių 
sektoriaus projektams. Vertinimo rekomendacijose buvo pasiūlyta įsteigti rizikos kapitalo fondus ir, 
vadovaujantis pateiktu pasiūlymu, tokie fondai, investuojantys į įmones pradinėje jų veiklos stadijoje, 
buvo įsteigti. 
 

♠ Stebėsenos tobulinimas 
 
2008–2012 m. buvo aktyviai įgyvendinamos stebėsenos tobulinimui skirtos rekomendacijos 
(įgyvendinta 67 proc. šiai grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų), kuriose siūlomos 
stebėsenos rodiklių aprašymo tobulinimo, stebėsenos duomenų surinkimo gerinimo, stebėsenos 
rodiklių tikslinių reikšmių planavimo, skaičiavimo metodikų parengimo ir tobulinimo priemonės. 
 
Įgyvendinant rekomendacijas dėl Ekonomikos augimo veiksmų programoje transporto sektoriaus 
projektams nustatytų rezultato rodiklių (pavyzdžiui, „Valstybinės ir regioninės transporto 
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, „Regioninės vandens transporto infrastruktūros 
plėtra“ ir kt.) pradinių reikšmių pakeitimo, buvo atliktos atitinkamos korekcijos ir nustatyta rezultato 
rodiklių pradinė situacija bei skaičiais išreikšti uždaviniai 2015 metams. Siekiant įgyvendinti 
rekomendacijas dėl stebėsenos pajėgumų stiprinimo, kai kuriose institucijose buvo įsteigtos atskiros 
pareigybės, kurias einantys darbuotojai atsakingi už stebėsenos duomenų rinkimą, be to, buvo 
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sudaryta 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių priežiūros darbo grupė, 
pirmininkaujama vadovaujančiosios institucijos atstovo. Atsižvelgiant į pasiūlymus dėl duomenų, 
reikalingų stebėsenai, surinkimo, buvo patobulinta ESFA duomenų rinkimo sistema. 
 

♠ Teikiamų paslaugų / įgyvendinamų priemonių organizavimo tobulinimas 
 
2008–2012 m. buvo vykdomos ES paramos lėšomis teikiamų paslaugų (pavyzdžiui, sveikatos, 
socialinių, elektroninių ir kt.) ir įgyvendinamų priemonių tobulinimui skirtos rekomendacijos 
(įgyvendinta 47 proc. visų šiai grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų). Paminėtina, kad 
šiuo atveju vertinimuose pateiktos rekomendacijos dažnai patvirtino institucijų poziciją dėl naujų 
priemonių poreikio ar nepasiteisinusių priemonių naikinimo. 
 
Atsižvelgiant į rekomendaciją kelti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialiai pažeidžiamais 
asmenimis, kvalifikaciją, buvo nuspręsta inicijuoti naują 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę ,,Socialinių 
paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, kuri bus administruojama SADM ir 
įgyvendinama nuo 2013 m. valstybės projektų planavimo būdu. Be to, vadovaujantis vertinimo metu 
nustatytomis problemomis, susijusiomis su SADM administruojamos priemonės „Kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas" įgyvendinimu, buvo priimtas sprendimas 
panaikinti priemonę ir perskirstyti jos įgyvendinimui numatytas lėšas kitoms priemonėms. 
 
Įgyvendinant pateiktas rekomendacijas dėl mokyklos bendruomenės bendruomeniškumo ugdymo ir 
naujų šiems tikslams skirtų priemonių suplanavimo, buvo pradėta įgyvendinti nauja ŠMM 
administruojama priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Įgyvendinant rekomendaciją dėl 
efektyvaus ūmios pagalbos organizavimo ir valdymo, apibrėžiant pacientų grupes, Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu buvo patvirtintas ūmių kardiologinių būklių pacientams paslaugų teikimo tvarkos 
aprašas. Atsižvelgiant į rekomendaciją dėl jaunimo tikslinės grupės prioritetizavimo, buvo 
tobulinamos jaunimo užimtumą skatinančios priemonės: priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ prioritetiniai atrankos kriterijai buvo papildyti, numatant jaunimą iki 29 m. kaip prioritetinę 
tikslinę grupę; parengti ir patvirtinti teisės aktai naujai priemonei „Parama pirmajam darbui“ 
įgyvendinti, kompensuojant darbdaviams dalį jaunų darbuotojų, dirbančių pagal pirmą darbo sutartį, 
darbo užmokesčio. 
 
Įgyvendinant ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendaciją sukurti ir taikyti instrumentą, skirtą 
sektorių, bendrai finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, socialinės ir ekonominės situacijos 
būklės pokyčių stebėjimui ir vertinimui, buvo sukurtas naujas instrumentas – makroekonominis 
modelis HERLIT-16, skirtas prognozavimui ir reikalingų pokyčių identifikavimui ES paramos lėšomis 
finansuojamose srityse. Tiesa, ši rekomendacija buvo įgyvendinta tik iš dalies, kadangi sukurtas 
modelis dar nebuvo praktiškai pritaikytas. Modelį ruošiamasi naudoti, programuojant finansines 
intervencijas 2014–2020 m. laikotarpiui. Detaliau šis vertinimas, kurio metu sukurtas minėtas 
modelis, nagrinėjamas 4 priede pateikiamoje atvejo studijoje. 
 

♠ Projektų atrankos būdų / valdymo / įgyvendinimo kontrolės skatinimas 
 
2008–2012 m. buvo įgyvendinta pakankamai daug projektų atrankos būdų tobulinimui, projektų 
valdymo ir įgyvendinimo kontrolės skatinimui skirtų rekomendacijų (įvykdyta 69 proc. visų šiai 
grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų), kurios daugiausiai susijusios su projektų 
išankstinės ir baigiamosios kontrolės vykdymu, projektų rezultatų kokybės kontrolės gerinimu, 
projektų tikslų įgyvendinimo stebėsena ir priežiūra turinio aspektu ir kt. 
 
Vadovaujantis pateiktomis rekomendaicijomis, buvo patikslintas Regionų projektų atrankos tvarkos 
aprašas, papildyti Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašai, juose nustatant valstybės projektų 
atrankos kriterijų dėl projekto atitikimo nacionaliniams strateginiams dokumentams. Atsižvelgiant į 
vertinimuose pateiktas rekomendacijas, buvo renkama ir analizuojama informacija apie skirtinguose 
sektoriuose įgyvendinamų projektų (pavyzdžiui, informacinės visuomenės, transporto, švietimo ir 
mokslo) tolimesnę įgyvendinimo eigą, bendradarbiaujama su įgyvendinančiosiomis institucijomis, 
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esant poreikiui – atliekamos patikros vietoje, taip pat vykdoma teisės aktų ir įteisinimo terminų 
kontrolė. 
 
Įgyvendinant pasiūlymą dėl ŠMM dalykinių skyrių teisės ir atsakomybės valstybinio planavimo 
projektų turinio klausimais sustiprinimo, buvo parengti Operatyvinių darbo grupių sudarymo 
įsakymai, kuriuose apibrėžiamas ir funkcijų bei atsakomybės sričių pasiskirstymas. Atsižvelgiant į 
rekomendaciją, kurioje siūloma projektų vykdytojams įsigyti projekto administravimo technines 
paslaugas, informacinės visuomenės plėtros srityje vykdomiems projektams buvo nustatytas 
reikalavimas įsigyti projektų valdymo paslaugas, kurios apimtų projekto administravimo veiklas ir 
projekto techninės priežiūros veiklas. Informacinės visuomenės plėtros srities Projektų finansavimo 
sąlygų aprašuose nurodoma, kad projektų vykdytojai turi užtikrinti suplanuotų veiklų įgyvendinimą 
tinkamai ir laiku. 
 

♠ Aktyvesnio koordinavimo skatinimas 
 
Dalis 2008–2012 m. įgyvendintų rekomendacijų buvo skirta aktyvesnio koordinavimo skatinimui 
(įvykdyta 64 proc. visų šiai grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų), t. y. tarpžinybinio 
bendradarbiavimo skatinimui, socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimui, konsultacijoms su 
potencialiais pareiškėjais, jungtinių komitetų ar darbo grupių įsteigimui ES finansinės paramos 
administravimo srityje. 
 
Atsižvelgiant į vertinimuose pateiktus pasiūlymus, imtos organizuoti aktyvesnės konsultacijos su 
potencialiais pareiškėjais, rengiant Projektų finansavimo sąlygų aprašus. Siekiant įgyvendinti 
rekomendaciją dėl efektyvesnio bendradarbiavimo, jungtinių komitetų ar darbo grupių steigimo, buvo 
imtasi priemonių ir imti organizuoti reguliarūs kelių institucijų, kurių kompetencijai priklauso 
konkretaus veiksmų programos prioriteto įgyvendinimas, susitikimai. Vertintojai pateikė pasiūlymus 
dėl konsultacijų, susijusių su specialiųjų paramos atrankos kriterijų nustatymu, teikimo, o juos 
įgyvendinant kai kuriose tarpinėse institucijose imtos rengti reguliarios konsultacijos (ar susitikimai) 
vertintojams, susiję su vienodu specialiųjų paramos atrankos kriterijų taikymu. Siekiant įgyvendinti 
rekomendaciją dėl mokymų ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojams konkurencijos 
politikos temomis organizavimo, buvo organizuotas mokymų ciklas valstybės pagalbos tema. 
 

♠ Administravimo gebėjimų stiprinimas / metodologinių žinių gerinimas 
 
Administravimo gebėjimų stiprinimui ir metodologinių žinių gerinimui skirtos rekomendacijos 2008–
2012 m. buvo pakankamai sėkmingai įgyvendinamos (įvykdyta 58 proc. visų šiai grupei priskirtų ir 
priimtų įgyvendinti rekomendacijų), siekiant gerinti institucijų darbuotojų kompetenciją ES 
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo srityje ir kitose srityse 
(pavyzdžiui, socialinės apsaugos, IRT, projektų vertinimo), gilinti metodologines žinias ir kt. 
 
Siekiant įgyvendinti rekomendaciją dėl valstybės tarnautojams vykdomų mokymų tikslingumo 
nustatymo, buvo surengta valstybės tarnautojų apklausa ir identifikuoti mokymų poreikiai, kuriais 
vadovaujantis parengta Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 m. strategija. Siekiant įgyvendinti 
rekomendaciją dėl socialinių darbuotojų, dirbančių su socialiai pažeidžiamais asmenimis, kvalifikacijos 
kėlimo, buvo organizuojami įvairūs socialinių darbuotojų mokymai, kuriuose jie gilino turimas žinias. 
Vadovaujantis pateikta rekomendacija dėl INVEGA administracinių gebėjimų stiprinimo (pavyzdžiui, 
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklos srityse), JEREMIE kontroliuojančiojo fondo funkcijų 
vykdymo procedūrų vadovo parengimo, INVEGA techninių galimybių išplėtimo, buvo imtasi aktyvių 
veiksmų ir stiprinami INVEGA administravimo gebėjimai. Įgyvendinant rekomendaciją dėl Europos 
socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų gebėjimų stiprinimo viešųjų pirkimų 
vykdymo srityje, buvo suorganizuotos konsultacijos, surengtas mokymų ciklas viešųjų pirkimų tema, 
buvo parengtas dažniausiai pasitaikančių klaidų sąrašas, kuris paskelbtas Europos socialinio fondo 
agentūros interneto svetainėje. 
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♠ Strateginio planavimo tobulinimas 

 
Strateginio planavimo tobulinimui skirtos rekomendacijos 2008–2012 m. buvo pakankamai labai 
sėkmingai įgyvendinamos, kadangi buvo įvykdyta 80 proc. visų šiai grupei priskirtų ir priimtų 
įgyvendinti rekomendacijų, siekiant skatinti strateginių plėtros koncepcijų naudojimą strateginio 
planavimo ir programavimo metu, strateginių dokumentų tobulinimą, regioninio strateginio 
planavimo stiprinimą ir kt. 
 
Įgyvendinant rekomendacijas dėl pasirengimo 2014–2020 m. programavimui, nuspręsta rengti 
veiksmų programas Lietuvai kaip NUTS 1 lygio regionui. Atsižvelgiant į pasiūlymą stiprinti regioninį 
strateginį planavimą ir detalizuoti strateginius dokumentus, buvo parengti Regionų plėtros planų 
parengimo ir atnaujinimo metodikos pakeitimai. Siekiant įgyvendinti rekomendaciją dėl strateginio 
planavimo sistemų supaprastinimo savivaldybėse, į šiuos klausimus buvo atsižvelgta, rengiant 
Nacionalinę pažangos programą. Be to, į Nacionalinę pažangos programą buvo įtraukti įvairūs 
vertinimuose pateikti strateginiai pasiūlymai (pavyzdžiui, dėl sveikatos specialistų pritraukimo į 
rajonus priemonių), skirti įvairių sektorių (informacinės visuomenės, sveikatos, socialinės apsaugos ir 
kt.) plėtrai. 
 

♠ Tyrimų / vertinimų / gilesnės analizės veiklų skatinimas, jų organizavimo ir įgyvendinimo 
proceso tobulinimas 

 
2008–2012 m. buvo įgyvendinta 42 proc. rekomendacijų, skirtų tyrimų, vertinimų ir kitų gilesnės 
analizės veiklų skatinimui bei jų organizavimo ir įgyvendinimo proceso tobulinimui. Šios 
rekomendacijos daugiausiai susijusios su tyrimų ir vertinimų įvairiose viešosios politikos srityse 
inicijavimo, planavimo ir vykdymo proceso tobulinimu, tyrimams ir vertinimams skirtų „krepšelių“ 
nustatymu ir kt. 
 
Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis, buvo užsakytas ir atliktas vertinimas dėl finansų 
inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo tobulinimo, vertinimas dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos specialiųjų atrankos kriterijų, vertinimas dėl Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo 
panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, taip pat užsakyti vertinimai, skirti pasirengti 
2014–2020 m. laikotarpio programavimui. Įgyvendinant rekomendacijas dėl ES struktūrinės paramos 
lėšomis finansuojamų tyrimų / studijų rengimo proceso efektyvumo didinimo, tyrimų / studijų 
kokybės gerinimo bei siekiant supažindinti potencialius projektų vykdytojus su tyrimų ir studijų 
rengimo procesu (techninės specifikacijos parengimu, biudžeto planavimu, viešųjų pirkimų vykdymu, 
ataskaitų pateikimo tvarka ir kt.), Finansų ministerijos iniciatyva buvo parengtos Tyrimų ir studijų, 
finansuojamų iš ES struktūrinės paramos lėšų, organizavimo metodinės gairės ir unikaliu – 
netiesioginiu – būdu įgyvendintos projektų vykdytojams skirtos rekomendacijos. 
 

♠ Teisiniai pokyčiai 
 
Pakankamai aktyviai buvo įgyvendinamos rekomendacijos, skatinančios teisinius pokyčius (įvykdyta 
74 proc. visų priimtų įgyvendinti šios grupės rekomendacijų), t. y. teisės aktų pakeitimų rengimą, 
sutarčių pasirašymą ir papildymą. 
 
Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, buvo parengti teisės aktų, nustatančių ir įtvirtinančių 
valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų naudojimo ir apmokėjimo už 
paslaugas tvarką, informacinių technologijų plėtros planų derinimo tvarką, informacinių technologijų 
paslaugų valdymo metodikas, informacinių sistemų kūrimo metodikas, duomenų teikimo formatus ir 
standartus, projektai, be to, buvo parengta ir pasirašyta sutarties šalies keitimo sutartis dėl JEREMIE 
kontroliuojančiojo fondo perdavimo INVEGAI, siekiant užtikrinti efektyvesnį finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimą. Įgyvendinant pateiktus pasiūlymus, buvo atlikti Lietuvos Respublikos ūkinių 
bendrijų įstatymo ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų pakeitimai, siekiant patobulinti 
komanditinės ūkinės bendrijos kaip finansų inžinerijos priemonės valdytojo patrauklumą, be to, buvo 
parengtas Garantijų fondo finansavimo sutarties papildymas nuostatomis dėl pažeidimų tyrimo, 
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos parengimo ir kt. Vadovaujantis vertinimo rezultatais, buvo 
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parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, siekiant tobulinti viešųjų pirkimų 
proceso organizavimą. 
 

♠ Techniniai pokyčiai 
 
2008–2012 m. buvo priimta įgyvendinti 14 rekomendacijų, susijusių su techniniais pokyčiais, o 
įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 64 proc. Techninės rekomendacijos daugiausiai buvo skirtos 
SFMIS tobulinimui, keitimosi elektroniniais dokumentais skatinimui, elektroninių paraiškų teikimo ir 
projektų administravimo priemonių diegimui ir kt. 
 
Įgyvendinant rekomendacijas dėl SFMIS2007 susiejimo su kitų finansavimo instrumentų duomenų 
bazėmis, buvo įdiegti nauji SFMIS2007 funkcionalumai dėl dvigubo finansavimo, be to, buvo 
patobulinti SFMIS funkcionalumai, susiję su EIB paskolos administravimu. Vykdant rekomendaciją, 
kurioje pasiūlyta užtikrinti keitimąsi tik elektroniniais dokumentais tarp viešojo sektoriaus institucijų 
ir įstaigų, buvo pateikti pasiūlymai Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos 
įgyvendinimo veikslų plano projektui. Šiuose pasiūlymuose numatyta, kad turi būti suderinti viešojo 
sektoriaus institucijų dokumentų valdymo sistemų (DVS) ir elektroninio archyvo sistemos diegimo bei 
atnaujinimo darbai, siekiant aktyvesnio viešojo valdymo institucijų keitimosi elektroniniais 
dokumentais. Įgyvendinant rekomendaciją dėl finansavimo takoskyrų nustatymo ir jų atnaujinimo 
procedūros operatyvumo didinimo, buvo vykdomas SFMIS2007 palaikymo ir priežiūros paslaugų 
projektas, kurio metu atlikta SFMIS sąveikos su kitomis informacinėmis sistemomis analizė, nustatyta, 
tarp kurių finansinių instrumentų yra didžiausia persidengimo rizika ir pasirinkti finansiniai 
instrumentai, tarp kurių bus keičiamasi informacija. 
 

♠ Viešinimo skatinimas 
 
2008–2012 m. buvo įgyvendinta 73 proc. visų priimtų įgyvendinti šios grupės rekomendacijų, 
susijusių su viešinimo skatinimu, t. y. efektyvesniu ES struktūrinių fondų viešinimo priemonių 
naudojimu, informacinių kampanijų įgyvendinimo tobulinimu, naujų visuomenės ir kitų tikslinių 
grupių informavimo šaltinių sukūrimu ir kt. 
 
Įgyvendinant rekomendaciją dėl centralizuotos informacinės kampanijos, skatinančios gyventojus 
pereiti nuo tradicinio paslaugų naudojimo būdo prie elektroninio, vykdymo, buvo parengta viešinimo 
ir komunikacijos strategija (informacinės visuomenės plėtros srityje) ir gairės, įgyvendintos atskiros 
viešinimo kampanijos („Sužinok“, skirta žiniasklaidai; „E-kademija“, skirta gyventojams, mažai ar visai 
nesidomintiems IRT; „Prisijungusi Lietuva“, skirta gyventojams, nuolat naudojantiems IRT). 
Įgyvendinant rekomendaciją dėl „vartotojams draugiškų“ informacinių priemonių, kuriose būtų 
nurodytos galimybės socialiniams ir ekonominiams partneriams dalyvauti sprendimų priėmimo 
procese ir visų ES struktūrinės paramos panaudijimo proceso etapų metu, už partnerystės principo 
įgyvendinimą atsakingų asmenų kontaktai, paviešinimo, Finansų ministerijos iniciatyva buvo 
parengtos Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairės, kuriose pateikta 
informacija, kaip yra įgyvendinamas partnerystės principas, nurodyti už šio principo įgyvendinimą 
atsakingų Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų pareigūnai. Gairės paviešintos interneto 
svetainėje www.esparama.lt. 
 
Vykdant rekomendaciją dėl papildomų ES Baltijos jūros regiono strategijos viešinimo priemonių 
taikymo, internetinėje svetainėje www.esparama.lt nuolat skelbiama ir atnaujinama su šia strategija 
susijusi informacija bei dokumentai. Įgyvendinant rekomendaciją dėl tinkamo ES struktūrinės 
paramos lėšomis vykdomų projektų viešinimo, buvo parengtos ir internetinėje svetainėje 
www.esparama.lt paskelbtos gairės dėl projektų viešinimo, be to, kai kurių Projektų finansavimo 
sąlygų aprašuose (pavyzdžiui, Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių) numatyta, kad projektų 
vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektus veiksmus. 
 

♠ Kontrolės ir rizikos valdymo priemonių tobulinimas 
 
2008–2012 m. buvo itin sėkmingai įgyvendinamos rekomendacijos, susijusios su kontrolės ir rizikos 
valdymo priemonių tobulinimu (įvykdyta 91 proc. šiai grupei priskirtų ir priimtų įgyvendinti 
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rekomendacijų), t. y. patikrų įgyvendinimu, kontrolės procedūrų verifikavimo procesu, rizikos 
valdymo priemonių taikymu ir kt. 
 
Įgyvendinant rekomendaciją dėl viešųjų pirkimų kontrolės patikrų suvienodinimo 
įgyvendinančiosiose institucijose ir viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų verifikavimo, buvo parengtas 
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, įtraukiant atitinkamas nuostatas. 
Siekiant įgyvendinti pasiūlymą, susijusį su viešųjų pirkimų kontrolės sistemos rizikos valdymu, į 
Finansų ministerijos Rizikos valdymo priemonių planą buvo įtrauktos rizikos valdymo priemonės, 
susijusios su viešųjų pirkimų priežiūra ir patikra. Įgyvendinant pateiktas rekomendacijas dėl 
išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo priežiūros etapo stiprinimo, dėl viešųjų pirkimų efektyvumo 
užtikrinimo ir orientacijos į galutinį rezultatą, Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje buvo 
patalpinta metodinė medžiaga, apimanti visus viešojo pirkimo organizavimo etapus (nuo poreikio 
identifikavimo iki sudarytos pirkimo sutarties rezultatų įvertinimo). Be to, taip pat svarstoma 
galimybė internetinėje svetainėje skelbti viešųjų pirkimų gerosios praktikos pavyzdžius. 
 
ES struktūrinės paramos vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo praktinė nauda 
visapusiškai atsiskleidžia, nagrinėjant konkrečius atvejus ir juose pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimą. Trys atvejo studijos, kuriose kaip atvejai analizuojami atskiri vertinimai ir įvertinama jų 
nauda, pateikiami šios ataskaitos 2–4 prieduose. 
 
Apibendrinant 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo situaciją 
ir praktinę naudą, galima teigti, kad daugelis pateiktų rekomendacijų yra praktiškai taikomos arba jas 
taikyti ruošiamasi ateityje, kadangi jų įgyvendinimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs. Tiesa, egzistuoja 
tam tikros problemos, susijusios su rekomendacijų formulavimo ir svarstymo procesu, tinkamų 
rekomendacijų įgyvendinimo priemonių pasirinkimu, reikalingų administravimo ir finansinių išteklių 
įvertinimu. Be to, kartais trūksta politinės valios ar aktyvesnio institucijų įsitraukimo, įgyvendinant 
joms skirtas rekomendacijas ar skatinant kitas institucijas imtis pasiūlytų veiksmų. Prie aktyvesnio 
rekomendacijų įgyvendinimo taip pat galėtų prisidėti atsakomybės už konkrečių rekomendacijų 
įgyvendinimą individualizavimas, formalaus rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo 
įtvirtinimas. Pasitaiko atvejų, kad, rekomendacijas pateikus ateinančiam programavimo laikotarpiui, 
dėl ilgo laiko horizonto jos yra tiesiog „pamirštamos“. 
 
Atsižvelgiant į analizės rezultatus ir identifikuotas problemas, galima daryti išvadą, kad vertinimai 
prisideda prie ES struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimo 2007–2013 m. ir rengiantis naujam 
programavimo laikotarpiui. Interviu metu paslaugų užsakovai taip pat nurodė, kad išorinių ekspertų 
įsitraukimas, naujų įžvalgų pateikimas, institucijose egzistuojančių problemų identifikavimas ir 
sprendimo būdų pasiūlymas yra naudinga ir visos ES mastu taikoma praktika. Be to, vertinimų 
koordinatoriai akcentavo, kad naudingos yra ne tik vertinimo rekomendacijos, bet ir pats procesas 
(vertinimo organizavimas, klausimų formulavimas, bendradarbiavimas su paslaugų teikėju), 
galimybės mokytis. 
 

2.6 VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR KONTROLĖ 

Siekiant skatinti institucijas įgyvendinti joms skirtas rekomendacijas, svarbų vaidmenį vaidina 
įvykdytų rekomendacijų stebėsenos ir kontrolės mechanizmas. 2007–2013 m. nebuvo taikomos 
privalomos rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos priemonės. 2014–2020 m. ES mastu planuojama 
taikyti naują praktiką, pagal kurią reikės atsiskaityti Europos Komisijai dėl ES struktūrinės paramos 
vertinimų rezultatų panaudojimo. Bendrojo reglamento projekto 104 str. numatyta14, kad iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. valstybių narių ES struktūrinės paramos administravimo sistemos vadovaujančiosios 
institucijos Europos Komisijai turės pateikti kiekvienos programos ataskaitą, kurioje apibendrins 

                                                 
14 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. KOM(2011) 615 galutinis/2. 
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faktus, nustatytus per vertinimus, įskaitant programų pagrindinių finansinių rodiklių ir pasiektų 
rezultatų vertinimus, atliktus per programavimo laikotarpį. Vadinasi, ateinančiu programavimo 
laikotarpiu bus itin svarbu užtikrinti periodišką vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir 
kontrolę, kad laikotarpio pabaigoje būtų surinkti pakankami duomenys, reikalingi atsiskaityti Europos 
Komisijai. 
 
Viena vertus, daugelis vertinimų paslaugų užsakovų pritaria rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos 
mechanizmo privalomumo įtvirtinimui, kadangi šiuo metu, kai formaliai nereikia pateikti informacijos 
apie rekomendacijų įvykdymo situaciją, jos įgyvendinamos vangiau. Kita vertus, kai kurie vertinimų 
užsakovai išsakė nuogąstavimus, kad, įtvirtinus prievolę atsiskaityti už vertinimuose pateiktų 
rekomendacijų įgyvendinimą, nepaisant to, kad institucijos ir toliau galės pačios rinktis, kurias 
rekomendacijas ir kokia apimtimi įgyvendinti, tai bus papildoma administravimo našta institucijoms, 
todėl gali būti vengiama užsakyti ES struktūrinės paramos vertinimus, bijant, kad nepavyks laiku ir 
nustatyta apimtimi įgyvendinti juose pateiktų rekomendacijų. 
 
Nagrinėjant duomenis apie 2008–2012 m. vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėseną, galima teigti, kad dažniausiai ją vykdo už vertinimą atsakingas institucijos tarnautojas ar 
padalinys. 34 proc. apklaustų vertinimų užsakovų nurodė dažniausiai taikantys būtent šią stebėsenos 
ir kontrolės priemonę. Galima teigti, kad konkretų vertinimą koordinavę padaliniai ar tarnautojai 
jaučia didesnę atsakomybę už jame pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, be to, jiems yra 
susiformavęs savotiškas vertinimo rezultatų „nuosavybės jausmas“. 21 proc. respondentų teigė, kad jų 
institucijoje vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena nėra vykdoma. 3 proc. vertinimų 
užsakovų nurodė, kad rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną vykdo ministro ar institucijos vadovo 
paskirtas atsakingas padalinys. 3 proc. respondentų pabrėžė, kad vertinimų rekomendacijų stebėseną 
jų institucijoje vykdo už konkrečių rekomendacijų įgyvendinimą atsakingi padaliniai. 
 
14 paveikslas. 2008–2012 m. atliktų vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės 
priemonės (N=29) 

 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų pateikta 
informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
 
Paminėtina, kad 34 proc. apklaustų vertinimų užsakovų, paprašyti įvardinti jų institucijoje taikomas 
stebėsenos priemones, rinkosi atsakymų variantą „Kita“. Kai kurie nurodė, kad jų institucijoje yra 
nustatyti vidinio naudojimo stebėsenos įrankiai, o rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną 
administracine tvarka vykdo atsakingi padaliniai (pavyzdžiui, Vidaus audito skyrius, Kokybės 
užtikrinimo skyrius). 
 
Įvertinant naujuoju programavimo laikotarpiu planuojamus pokyčius ir atsižvelgiant į tai, kad 
vadovaujančioji institucija turės pateikti informaciją Europos Komisijai apie vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimą, svarbu periodiškai rinkti reikiamus duomenis. Šiuo metu Finansų ministerija gauna 
grįžtamąjį ryšį iš institucijų tik apie priimtas įgyvendinti, t. y. įgyvendinamas ir iš dalies 
įgyvendinamas, nepriimtinas rekomendacijas, kurios nurodomos institucijų užpildytose, patvirtintose 
ir Finansų ministerijai pateikiamose ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo 



 

33 

lentelėse. Tačiau faktinė rekomendacijų įgyvendinimo situacija nėra sistemiškai fiksuojama, todėl 
liekama priimtų įgyvendinti, o ne realiai įgyvendintų rekomendacijų etape. 2007–2013 m. laikotarpiu 
duomenys apie vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą renkami, vykdant „švelnesnę“ stebėseną ir kas 
dvejus ar trejus metus atliekant rekomendacijų įgyvendinimo teminius vertinimus (vertinimai atlikti 
2008 m. ir 2011 m.). ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo ir stebėsenos 
schema, taikoma šiuo programavimo laikotarpiu, pateikiama paveiksle (situacija status quo). 
 
15 paveikslas. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo ir stebėsenos 
procesas: status quo 

 
Šaltinis: parengta ESTEP. 
 

Vertinimo 
paslaugų teikėjas 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelės parengimas, 
patvirtinimas ir pateikimas vadovaujančiai institucijai 

(vertinimo rekomendacijų priėmimas įgyvendinti) 

Vertinimo paslaugų 
užsakovas 

Vadovaujančioji 
institucija 

Vertinimo rekomendacijų 
formulavimas ir svarstymas 

Kitos institucijos 

Vertinimo rekomendacijų 
pateikimas ir priėmimas 

kartu su vertinimo ataskaita 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas 

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena 

Už vertinimus atsakingo 
institucijos padalinio 
vykdoma stebėsena 
(vertinimo paslaugų 

užsakovas) 

Teminis vertinimas dėl ES 
struktūrinės paramos 

vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo 

(vadovaujančioji institucija) 

Stebėsenos komiteto veikla 
(vertinimo rezultatų 

pristatymas Stebėsenos 
komitete) 
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3 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

2008–2012 m. buvo priimta įgyvendinti daugiau nei 80 proc. ES struktūrinės paramos vertinimuose 
pateiktų rekomendacijų ir viršyta Techninės paramos veiksmų programoje nustatyta stebėsenos 
rodiklio reikšmė – 70 proc. priimtų įgyvendinti rekomendacijų. Vertinamuoju laikotarpiu įgyvendintų 
rekomendacijų dalis siekė 63 proc. visų priimtų įgyvendinti ES struktūrinės paramos vertinimuose 
pateiktų pasiūlymų. Galima teigti, kad, nepaisant to, jog vertinimai yra konsultacinio pobūdžio, 
institucijos yra linkusios naudotis juose pateikiamomis rekomendacijomis, siekdamos tobulinti ES 
finansinės paramos panaudojimą. 
 
16 paveikslas. 2008–2012 m. vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo apibendrinimas 

 
*Vertinimo „Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų 
ir uždavinių vertinimas“ rekomendacijoms įgyvendinti nebuvo imtasi jokių priemonių, kadangi vertinimo 
užsakovas visas rekomendacijos priskyrė „žinok tai“ tipui. Dėl šios priežasties minėto vertinimo rekomendacjos 
(8 rekomendacijos) neįtrauktos į bendrą lentelėje pateikiamą statistiką. 
 
2008–2012 m. buvo daugiausiai įgyvendintų rekomendacijų paskatino administravimo pokyčius, t. y. 
administravimo procedūrų tobulinimą, administravimo dokumentų tikslinimą, naujų administravimo, 
priežiūros ir kontrolės funkcijų įvedimą; investicinius / finansinius pokyčius, kurie susiję su paramos 
finansinių proporcijų nustatymu, prioritetinių finansinių sričių išskyrimu, lėšų perskirstymu tarp 
veiksmų programų priemonių; stebėsenos tobulinimą, t. y. stebėsenos rodiklių aprašymo tobulinimą, 
duomenų surinkimo gerinimą, rodiklių tikslinių reikšmių planavimą, skaičiavimo metodikų 
parengimą; aktyvesnio koordinavimo skatinimą, t. y. tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrą, aktyvesnį 
socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimą, jungtinių komitetų ir darbo grupių steigimą. Be to, ES 
struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijos skatino projektų atrankos būdų / valdymo / 
įgyvendinimo kontrolės gerinimą, įgyvendinamų priemonių organizavimo tobulinimą (pavyzdžiui, 
nepasiteisinusių priemonių panaikinimą ar naujų įtraukimą į veiksmų programas), strateginio 
planavimo tobulinimą, administravimo gebėjimų stiprinimą, teisinius ir techninius pokyčius. 
 
Didžioji dalis 2008–2012 m. įgyvendintų rekomendacijų buvo administravimo – techninio, o ne 
strateginio pobūdžio (atitinkamai 63 proc. ir 37 proc.), kadangi vertinimai dažniausiai inicijuojami, 
siekiant tobulinti einamuosius sprendimus, o ne inicijuoti strateginius pokyčius, t. y. mažiau 
strateginių rekomendacijų pateikiama ir priimama įgyvendinti. Neįgyvendintų rekomendacijų dalis 
siekė 11 proc. ir, lyginant su bendru pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiumi, buvo 
nedidelė. Viena iš rekomendacijų neįgyvendinimo priežasčių buvo susijusi su nepakankama pateiktų 
pasiūlymų kokybe, kadangi tiek subjektyvaus (vertinimo koordinatorių apklausos), tiek objektyvaus 
(meta-analizės būdu) vertinimo metu nustatyta, jog 2008–2012 m. pateiktos rekomendacijos nebuvo 
pakankamai kokybiškos veiksmingumo ir įgyvendinamumo aspektais. Vis dėlto tam tikrais atvejais 
rekomendacijų neįgyvendinimą lėmė ne prastesnė jų kokybė, bet kiti veiksniai, pavyzdžiui, politinės 
paramos trūkumas. Aukštesnio rango ministerijų ir kitų institucijų pareigūnai pakankamai retai 
informuojami apie vertinimų rezultatus (14 proc. vertinimų rekomendacijos buvo pristatytos politikos 
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formuotojams), nors tam tikrais atvejais rekomendacijų įgyvendinimui nepakanka vien specialistų 
valios (ypač strateginių rekomendacijų įgyvendinimui). 
 
Kitos rekomendacijų neįgyvendinimo ar vėlavimo jas įgyvendinti priežastys buvo susijusios su 
individualizuotos atsakomybės už konkrečių pateiktų pasiūlymų įvykdymą nepriskyrimu, formalaus 
rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo nebuvimu, nepakankamu vertinimus 
koordinavusių institucijų aktyvumu, siekiant paskatinti jų vertinimuose kitoms institucijoms skirtų 
pasiūlymų įgyvendinimą. Rekomendacijų įgyvendinimą taip pat apsunkino vadinamoji rekomendacijų 
„užmaršties“ problema, kai dėl ilgo laiko horizonto (pavyzdžiui, pateikus rekomendacijas ateinančiam 
programavimo laikotarpiui) susiduriama su institucinės „atminties“ nepakankamumu, kyla 
rekomendacijų aktualumo klausimas, o vertinimas iš dalies praranda savo funkciją, susijusią su 
kasdienės veiklos tobulinimu. 
 
Kai kurios rekomendacijų kokybės problemos (ypač susijusios su įgyvendinamumu) „užkoduojamos“ 
jų formulavimo ir svarstymo procese, kadangi dažnai rekomendacijos rengiamos, nepasikonsultavus 
su atsakingomis institucijomis, kurioms planuojama skirti pasiūlymus, neįvertinus jų kompetencijos 
sričių, turimų administravimo ir finansinių išteklių. Be to, į rekomendacijų svarstymą nėra įtraukiamos 
įgyvendinančiosios institucijos, o suformuluoti pasiūlymai joms pateikiami tik tuomet, kai reikia imtis 
įgyvendinimo priemonių. Tokiu būdu nėra užtikrinamas visų suinteresuotų pusių dalyvavimu 
pagrįstas vertinimas, neskatinamas rekomendacijų „nuosavybės jausmas“, kuris ypač aktualus 
horizontalių vertinimų atveju. Į vertinimo rekomendacijų formulavimo procesą menkai įtraukiami 
akademinės bendruomenės atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, nors kartais jų konsultacijos 
būtų itin svarbios turinio aspektu. 35 proc. apklaustų vertinimų užsakovų pabrėžė, kad, galėdami 
inicijuoti kitą pirkimą, aktyviau dalyvautų, rengiant vertinimo rekomendacijas, reikalautų pagrįsti 
pateiktus pasiūlymus ir atmestų netinkamus. 
 
Institucijos aktyviau įgyvendina tas rekomendacijas, kurios yra pateiktos ir priimtos įgyvendinti jų 
pačių koordinuotose vertinimuose, kadangi jaučiama didesnė atsakomybė už vertinimų rezultatų 
panaudojimą. Rekomendacijos, pateiktos ir priimtos įgyvendinti kitų institucijų koordinuotuose 
vertinimuose, vykdomos prasčiau. Daugiausiai rekomendacijų yra skirta vadovaujančiajai ir tarpinėms 
institucijoms, kadangi jos užsako ir vykdo ES struktūrinės paramos vertinimus. Paminėtina, kad tam 
tikrais atvejais vertinimuose pateiktos rekomendacijos institucijų nėra įgyvendinamos, jei jos 
priklauso „žinok tai“ tipui ar pateikia pasiūlymus ne dėl einamųjų veiklos klausimų, bet dėl sisteminio 
lygio sprendimų (pavyzdžiui, įstatymų keitimo). 
 
Galima teigti, kad ateinančiu programavimo laikotarpiu, rengiant vertinimų technines specifikacijas, 
reikėtų gerai apsvarstyti, kuriuose vertinimuose rekomendacijų formulavimas būtų aktualus ir turėtų 
pridėtinės vertės, o kuriuose vertinimuose pakaktų suformuluoti pagrįstas išvadas. Atsižvelgiant į tai, 
kad 2014–2020 m. vertinimai bus skirstomi į poveikio vertinimus, skirtus ES struktūrinės paramos 
pokyčiams nustatyti, ir įgyvendinimo vertinimus, skirtus programos valdymui tobulinti, pabrėžtina, 
kad poveikio vertinimuose kartais gali pakakti ir pagrįstų išvadų suformulavimo (jei jų tikslas yra 
surinkti duomenis ir atlikti skaičiavimus). Įgyvendinimo vertinimuose, kurie skirti einamųjų veiklos 
klausimų sprendimui, faktiškai visais atvejais rekomendacijų suformulavimas būtų naudingas. 
 
2007–2013 m. formali vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma fragmentiškai, 
o už ją dažniausiai atsakingas konkretų vertinimą koordinavęs institucijos padalinys. Centralizuotai 
(ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelių pavidalu) yra renkami 
duomenys tik apie priimtas įgyvendinti, bet ne apie realiai įgyvendintas rekomendacijas. Siekiant 
išsiaiškinti faktinę rekomendacijų įvykdymo situaciją, taikomos „švelniosios“ rekomendacijų 
įgyvendinimo stebėsenos priemonės ir Finansų ministerijos iniciatyva atliekami ES struktūrinės 
paramos rekomendacijų įgyvendinimo vertinimai (2008 m. ir 2011 m.). 2014–2020 m. laikotarpiu 
svarstomas „formalesnių“ stebėsenos priemonių taikymo klausimas ir išsiskiria dvi „nuomonių 
stovyklos“. Viena vertus, formalaus rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo įvedimas 
galėtų prisidėti prie aktyvesnio pateiktų pasiūlymų vykdymo, tačiau, kita vertus, įtvirtinus 
įsipareigojimą atsiskaityti už rekomendacijų įgyvendinimą, gali būti vengiama užsakyti ES struktūrinės 
paramos vertinimus. 
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Apibendrinant galima teigti, kad tiek pagal rekomendacijų įgyvendinimo apimtį, tiek pagal jų praktinę 
naudą vertinimai prisidėjo prie ES struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimo 2007–2013 m. bei 
pasirengimo naujam programavimo laikotarpiui. Vertinimo rekomendacijos yra svarbios ne tik ES 
struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimui, bet ir atskaitomybės užtikrinimui, kadangi vertinimų 
indėlį ir juose pateiktų rezultatų panaudojimą efektyviausia matuoti būtent pagal rekomendacijų 
įgyvendinimo situaciją (tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais). Vertinimų užsakovų nuomone, 
išorinių ekspertų įsitraukimas buvo naudingas dėl naujų įžvalgų pateikimo, duomenų surinkimo ir 
susisteminimo, institucijose egzistuojančių problemų identifikavimo ir atitinkamų sprendimo būdų 
pateikimo, be to, buvo naudingas ir pats vertinimo procesas (vertinimo organizavimas, rekomendacijų 
formulavimas, bendradarbiavimas su paslaugų teikėju) ir galimybės mokytis jo metu. 
 
8 lentelė. Vertinimo rekomendacijos 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo rekomendacijos 

1. Atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programoje nustatytas stebėsenos 
rodiklis „Vertinimo rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius“ ir kiekybinė jo išraiška (ne mažiau nei 
70 proc.) matuoja priimtų įgyvendinti, o ne realiai įgyvendintų rekomendacijų skaičių, siūloma 

naujuoju programavimo laikotarpiu nustatyti stebėsenos rodiklį, matuojantį realiai įgyvendintų 
rekomendacijų skaičių, pavyzdžiui, „Įgyvendintų vertinimo rekomendacijų dalis nuo visų priimtų 

įgyvendinti rekomendacijų“ (kiekybinė išraiška – ne mažiau nei 55 proc.). Tokią kiekybinę reikšmę 
siūloma pasirinkti, atsižvelgiant į užfiksuotus ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo rezultatus. Įgyvendintų rekomendacijų dalis turėtų būti skaičiuojama nuo iki ataskaitinių 
metų pabaigos turinčių būti įgyvendintų rekomendacijų skaičiaus, o ne nuo visų priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų. Pavyzdžiui, jei matuojamas rodiklio pasiekimas 2015 m., tai realiai įgyvendintų 
rekomendacijų dalis turėtų būti apskaičiuojama nuo tų rekomendacijų, kurių įgyvendinimo laikotarpis 
baigiasi 2015 m., skaičiaus. 
Siekiant surinkti rodiklio apskaičiavimui reikiamus duomenis, galima pasirinkti „griežtesnį“ ir 
„švelnesnį“ stebėsenos kelią. „Griežtesnė“ rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos praktika apimtų 
didesnę konkretų vertinimą koordinavusios institucijos atsakomybę, kadangi ji turėtų periodiškai 
surinkti informaciją apie visų jos vertinime pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų įvykdymo 
situaciją (taip pat ir iš kitų institucijų), pateikti ją Finansų ministerijai, kuri atnaujintų duomenis apie 
kiekvienos rekomendacijos įgyvendinimo faktinę padėtį IT įrankyje. Vadovaujantis surinktais 
duomenimis, kasmet būtų apskaičiuojamas stebėsenos rodiklis. „Griežtesnė“ stebėsenos procedūra 
reikalautų didesnių administravimo ir laiko išteklių. „Švelnesnė“ rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsenos pratika neapimtų kontrolės elemento, t. y. stebėsenos rodikliui apskaičiuoti reikalingi 
duomenys būtų renkami ne vertinimo koordinatoriaus, o atliekant teminius vertinimus. Tokie 
vertinimai turėtų būti atliekami kartą per metus, prieš rengiant veiksmų programų įgyvendinimo 
ataskaitas. 2007–2013 m. rekomendacijų įgyvendinimo vertinimai buvo atliekami kas dvejus ar trejus 
metus. 

2. Formuluojant vertinimo rekomendacijas, jas skirti vertinimą koordinavusiai institucijai, prie 

kiekvienos rekomendacijos skliausteliuose nurodant konkrečią instituciją, kurios kompetencijai 

tokios rekomendacijos įgyvendinimas priklausytų (jei tai nėra vertinimą koordinavusi institucija). 
Tokios praktikos jau buvo laikomasi, atliekant paskutinius vertinimus (pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų 
poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinime). Į vertinimo rekomendacijų 
formulavimo procesą turėtų būti įtraukti institucijų, kurių kompetencijai priklausytų konkrečių 
rekomendacijų įgyvendinimas, atstovai, siekiant sudaryti galimybes išsakyti pastabas dėl 
rekomendacijų įgyvendinamumo. Kai būtų parengta vertinimo ataskaita, vertinimą koordinavusi 
institucija turėtų dar kartą peržiūrėti konkrečių rekomendacijų adresatus, siekiant, kad netinkamas 
atsakingos institucijos pasirinkimas netaptų rekomendacijų neįgyvendinimo priežastimi. Nustačius, kad 
visos atsakingos institucijos identifikuotos tinkamai ar pakoregavus netinkamai nustatytus adresatus, 
vertinimo koordinatorius atskiru raštu kreiptųsi į kiekvieną pagal kompetenciją atsakingą instituciją, 
pateiktų visas jai skirtas rekomendacijas ir gautų šios institucijos poziciją dėl rekomendacijų, kurias 
pastaroji priimtų įgyvendinti ir įtrauktų į savo strateginį veiklos planą. 
Jei būtų įtvirtina praktika, kad visos vertinimo rekomendacijos būtų formuluojamos vertinimo 
užsakovui, skliausteliuose nurodant pagal kompetenciją atsakingas institucijas, vertinimo užsakovas 
turėtų formaliai stebėti visų jo vertinime pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Jis periodiškai (kartą 
per metus ar pusę metų) turėtų raštu kreiptis į pagal kompetenciją atsakingas institucijas, prašydamas 
pateikti duomenis apie tų rekomendacijų, kurias institucijos priėmė įgyvendinti, faktinę situaciją. Visa 
gauta informacija būtų kaupiama IT įrankyje vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai. 



 

37 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo rekomendacijos 

3. Kiekvieno konkretaus vertinimo atveju rengti ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo veiksmų planus15. Finansų ministerija pateiktų tokio veiksmų plano formą, o vertinimus 
koordinavusios institucijos, užpildžiusios ir patvirtinusios dokumentą, turėtų jį pateikti 
vadovaujančiajai institucijai. Tokius veiksmų planus dėl pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų 
turėtų sudaryti visi vertinimų užsakovai. Jei konkretaus vertinimo rekomendacijos buvo pateiktos 
kitoms institucijoms (ne tik ar ne vien vertinimo užsakovui), naudinga skatinti šias institucijas taip pat 
sudaryti veiksmų planus dėl joms pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų ar tiesiog integruoti 
rekomendacijas į šių institucijų strateginius veiklos planus ir tokiu būdu stebėti jų įgyvendinimą. 
Į ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus kiekviena institucija 
konkretaus vertinimo atveju įtrauktų tik tas rekomendacijas, kurios bus įgyvendinamos, nurodytų jų 
įgyvendinimo priemones, už rekomendacijų įgyvendinimą atsakingus asmenis ir įgyvendinimo 
terminus. Šie planai ar pačios rekomendacijos galėtų būti integruojamos į strateginius veiklos planus. 
Vadovaujančiajai institucijai reikėtų laikytis „švelnesnio“ požiūrio ir konkrečiai neapibrėžti į veiksmų 
planus iš vertinimo ataskaitų įtraukiamų rekomendacijų dalies, kadangi, įvedus tokį įpareigojamąjį 
elementą, galėtų įsitvirtinti praktika šalinti iš vertinimo ataskaitų „nepatogias“ rekomendacijas. 
Vertinimus koordinavusios institucijos periodiškai (pavyzdžiui, kartą per metus ar per pusę metų) 
turėtų atsiskaityti Finansų ministerijai už ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų 
įgyvendinimo veiksmų planų vykdymą, t. y. atnaujinti apie kiekvieną rekomendaciją veiksmų plane 
pateikiamą informaciją, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo statusą: 1) jei konkreti į planą įtraukta 
rekomendacija būtų neįgyvendinama, turėtų būti nurodomos priežastys; 2) jei rekomendacija 
įgyvendinama, turėtų būti nurodyta stadija (t. y. kas jau padaryta); 3) jei rekomendaciją įgyvendinti 
vėluojama, turėtų būti nurodyti pakeitimai (terminų pratęsimas, rekomendacijos įgyvendinimo 
priemonių pasikeitimas ir kt.). 

4. Keisti skirtingų tipų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos modelį, t. y. stebėti „daryk tai“ tipo 
rekomendacijų įgyvendinimo situaciją, o „žinok tai“ tipo rekomendacijų įgyvendinimo nefiksuoti. ES 
struktūrinės paramos vertinimo ataskaitose turėtų būti pateikiamos visos suformuluotos 
rekomendacijos, tačiau institucijos į savo veiksmų planus turėtų įtraukti tik tas rekomendacijas, kurios 
reikalauja veiksmų ir kurias įmanoma bei ruošiamasi įgyvendinti. Siūloma nestebėti ne tik „žinok tai“ 
tipo rekomendacijų, bet ir itin strateginių rekomendacijų, kurios skirtos LR Vyriausybei ar LR Seimui, 
įgyvendinimo, nebent tikėtina, kad tam tikrais atvejais konktretūs pasiūlymai tikrai galėtų būti įvykdyti. 

5. Periodiškai organizuoti susitikimus vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo rezultatams aptarti. 
Šiems susitikimams galima išnaudoti Stebėsenos komiteto (toliau – SK) posėdžių formatą ir aktyviau 
skatinti vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo periodinį apsvarstymą. Už medžiagos parengimą SK 
posėdžiui nustatytais terminais būtų atsakingi konkretų vertinimą koordinavusios institucijos padalinio 
atstovai. Susitikimų metu būtų pristatomas konkretaus ES struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas. Paminėtina, kad 2008–2012 m. atliktų 
vertinimų atveju SK posėdžių formatas nebuvo aktyviai išnaudojamas, kadangi 10 respondentų iš 
apklaustų 29 vertinimų koordinatorių nurodė, kad jų koordinuotų vertinimų rezultatai buvo pristatyti 
SK. 

6. Sukurti IT įrankį vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai ir patalpinti jį interneto 
svetainėje www.esparama.lt. Už informacijos apie vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo faktinę 
situaciją rinkimą ir skelbimą turėtų būti atsakinga Finansų ministerija, kurios vienam iš darbuotojų 
būtų pavestos funkcijos suvesti ir atnaujinti duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją pagal 
institucijų pateiktus ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus 
(kartą per pusę metų ar kartą per metus). Rekomendacijos IT įrankyje galėtų būti sugrupuotos pagal 
tipą, įgyvendinimo laikotarpį, institucijas, kurioms rekomendacijos skirtos. Institucijos, siekdamos 

                                                 
15 Tokia rekomendacija buvo pateikta ir 2009 m. atliktame „ES struktūrinių fondų paramos pagal Lietuvos 2004–
2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo suderinamumo vertinime“, kurioje buvo siūloma 
apsvarstyti rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano parengimo tikslingumą. Be to, panašūs pasiūlymai 
pateikti ir 2008 m. bei 2011 m. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
vertinimuoose. Galiausiai buvo nuspręsta, kad netikslinga atlikus ES struktūrinių fondų paramos programų 
vertinimą tvirtinti rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną. Atliekant 
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, sistemingai atliekamas vertinimo rekomendacijų 
įgyvendinimo vertinimas, kuris parodė, kad susiklostė gera praktika, kai institucijos pas save tvirtina veiksmų 
planus rekomendacijoms įgyvendinti. Vis dėlto paminėtina, kad institucijose nesusiformavo tokių planų rengimo 
praktika, todėl vertinimuose pateiktų rekomendacijų stebėsena baigiasi tada, kai institucijos pateikia užpildytas 
ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo lenteles su priimtomis įgyvendinti ir 
nepriimtomis įgyvendinti rekomendacijomis. Duomenys apie realią rekomendacijų įgyvendinimo situaciją nėra 
renkami. 
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Eil. 
Nr. 

Vertinimo rekomendacijos 

peržvelgti joms pateiktas vertinimų rekomendacijas, naudodamosi techniniais įrankiais galėtų jas 
išrūšiuoti pagal joms aktualias kategorijas. Be to, IT įrankyje kaupiama informacija būtų labai naudinga, 
siekiant susisteminti duomenis reikiamais pjūviais ir atsiskaityti Europos Komisijai už 2014–2020 m. 
atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

7. Paskirti už vertinimą atsakingą asmenį, kurio funkcijos galėtų būti derinamos su stebėsenos 
funkcijomis, o kompetencijos sritys apimtų vertinimų planavimą. vykdymą ir rezultatų sklaidą. Prie jo 
atsakomybės sričių taip pat galėtų būti numatytos funkcijos, susijusios su pačios institucijos 
koordinuotų vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo ar kitų institucijų skirtuose vertinimuose pateiktų 
rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Be to, toks tarnautojas turėtų aktyviai dalyvauti vertinimo 
rekomendacijų formulavimo procese, teikti pastabas dėl jų turinio ir įgyvendinamumo, dalyvauti 
rekomendacijų svarstyme. 

8. Kartu su vertinimo ataskaitos santrauka parengti trumpą pagrindinių rekomendacijų atmintinę ir 
skelbti ją tiek internetinėje svetainėje, tiek išsiųsti elektroniniu paštu visiems vertinimo rezultatais 
suinteresuotiems asmenims. Tokios atmintinės galėtų būti naudojamos, pristatant vertinimų rezultatus 
ministerijų ir kitų valstybės institucijų aukštesnio rango pareigūnams. Tokie pristatymai galėtų būti 
rengiami vidiniuose institucijų padaliniuose ar formatuose (pavyzdžiui, komitetuose, komisijose), kurių 
veikloje dalyvauja politikos formuotojai. 

 
Rekomendacijose pateikti pasiūlymai dėl vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo ir stebėsenos 
proceso tobulinimo 2014–2020 m. laikotarpiu apibendrinami paveiksle (situacija quo vadis). 
Atsižvelgiant į tai, kad vertinimai yra konsultacinio pobūdžio ir rekomendacijų įgyvendinimas nėra 
privalomas, institucijų sprendimas pasirinkti tam tikrą rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos 
modelį ar priemones priklausys nuo požiūrio, ar aktualu periodiškai rinkti informaciją apie ES 
struktūrinės paramos vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo situaciją, ir nuo susitarimo, 
kaip 2014–2020 m. laikotarpiu bus atsiskaitoma Europos Komisijai dėl vertinimų rezultatų 
panaudojimo. Paminėtina, kad rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena – efektyviausias būdas fiksuoti 
vertinimų rezultatų panaudojimą instrumentiniu aspektu (tiek kiekybiškai – pagal rekomendacijų 
įgyvendinimo apimtį, tiek kokybiškai – pagal įgyvendintų rekomendacijų turinį), kadangi konceptualų 
vertinimų rezultatų panaudojimą „išmatuoti“ yra sudėtinga (pavyzdžiui, kaip nustatyti, kokiu mastu 
buvo pasinaudota vertinime sukurtomis naujomis žiniomis ir pan.) 
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17 paveikslas. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo ir stebėsenos 
procesas: quovadis 

 
Šaltinis: parengta ESTEP. 
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1 PRIEDAS: VERTINIMŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STATISTIKA 

Šiame priede pristatomi statistiniai duomenys apie 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos 
vertinimuose pateiktas, priimtas įgyvendinti ir įgyvendintas rekomendacijas. 
 
9 lentelė. Vertinimuose pateiktų rekomendacijų pasiskirstymas pagal metus 

Metai* Užbaigtų 
vertinimų 
skaičius 

Pateiktų 
rekomendacijų 

skaičius 

Įgyvendinamų 
rekomendacijų 

skaičius 

Iš dalies 
įgyvendinamų 
rekomendacijų 

skaičius 

Nepriimtinų 
rekomendacijų 

skaičius 

2014–2020 m. 
skirtų 

rekomendacijų 
skaičius 

2009 4 38 32 6 0 16 
2010 14 105 91 10 4 6 
2011 14 205 168 16 21 58 
2012 6 130 91 27 12 54 
Iš viso: 38 478 382 59 37 134 

Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo 
lentelėmis. 
 
10 lentelė. 2008–2012 m. atliktuose vertimuose pateiktų, priimtų ir įgyvendintų rekomendacijų 
statistika 

Nr. Priimtos / nepriimtos įgyvendinti rekomendacijos Skaitinė 
reikšmė 

1. 2008–2012 m. vertinimuose pateiktų rekomendacijų skaičius 478 
2. Priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų pateiktų rekomendacijų 441 / 92% 
2.1. Įgyvendinamų rekomendacijų skaičius 382 
2.2. Iš dalies įgyvendinamų rekomendacijų skaičius 59 
3. Nepriimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų pateiktų rekomendacijų 37 / 8% 

 Įgyvendintos / neįgyvendintos rekomendacijos* Skaitinė 
reikšmė 

4. Įgyvendintų rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų priimtų įgyvendinti rekomendacijų 276 / 63% 
4.1. Absoliučiai įgyvendintų rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų priimtų įgyvendinti 

rekomendacijų 
187 / 42% 

4.2. Dalinai įgyvendintų rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų 

79 / 18% 

4.3. Įgyvendinamų rekomendacijų skaičius (kurių įgyvendinimo procesas dar tęsiasi) / dalis 
nuo visų priimtų įgyvendinti rekomendacijų 

10 / 3% 

5. Neįgyvendintų rekomendacijų skaičius / dalis nuo visų priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų 

47 / 11% 

6. Planuojamų įgyvendinti rekomendacijų skaičius (kurių įgyvendinimo laikotarpis dar 
nesibaigė ar kurios skirtos 2014–2020 m.) / dalis nuo visų priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų 

71 / 16% 

7. Rekomendacijų, apie kurių įgyvendinimą neturima duomenų, skaičius / dalis nuo visų 
priimtų įgyvendinti rekomendacijų 

39 / 10% 

Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
*Vertinimo „Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų 
ir uždavinių vertinimas“ rekomendacijoms įgyvendinti nebuvo imtasi jokių priemonių, kadangi vertinimo 
užsakovas visas rekomendacijos priskyrė „žinok tai“ tipui. Dėl šios priežasties minėto vertinimo rekomendacijos 
(8 rekomendacijos) neįtrauktos į bendrą lentelėje pateikiamą statistiką. 
 
11 lentelė. 2008–2012 m. atliktuose einamuosiuose ir strateginiuose vertinimuose pateiktų, priimtų ir 
įgyvendintų rekomendacijų statistika  

 Strateginiai 
vertinimai* 

Einamieji 
vertinimai 

Vertinimų skaičius 18 20 
Pateiktų rekomendacijų skaičius / nuo visų vertinimuose pateiktų 
rekomendacijų skaičiaus 

171 / 36% 307 / 64% 

Priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičius / nuo visų priimtų 165 / 37% 276 / 63% 
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 Strateginiai 
vertinimai* 

Einamieji 
vertinimai 

rekomendacijų skaičiaus 
Įgyvendintų (absoliučiai įgyvendintų ir daliniai įgyvendintų) 
rekomendacijų skaičius / dalis nuo atitinkamo tipo vertinimuose 
priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiaus 

103 / 62% 173 / 63% 

Neįgyvendintų rekomendacijų skaičius / dalis nuo atitinkamo tipo 
vertinimuose priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiaus 

13 / 8% 34 / 12% 

Planuojamų įgyvendinti rekomendacijų skaičius / dalis nuo 
atitinkamo tipo vertinimuose priimtų įgyvendinti rekomendacijų 
skaičiaus 

21 / 13% 50 / 18% 

Rekomendacijų, apie kurių įgyvendinimą nėra duomenų, skaičius / 
dalis nuo atitinkamo tipo vertinimuose priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų skaičiaus 

20 / 12% 19 / 7% 

Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel pateikta 
informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
*Vertinimo „Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų 
ir uždavinių vertinimas“ rekomendacijoms įgyvendinti nebuvo imtasi jokių priemonių, kadangi vertinimo 
užsakovas visas rekomendacijos priskyrė „žinok tai“ tipui. Dėl šios priežasties minėto vertinimo rekomendacijos 
(8 rekomendacijos) neįtrauktos į bendrą lentelėje pateikiamą statistiką. 
 
12 lentelė. Institucijų koordinuotuose ir kituose vertinimuose joms skirtų (priimtų įgyvendinti) ir 
įgyvendintų rekomendacijų pasiskirstymas 

Institucija Koordinuotuose 
vertinimuose 

priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų 

skaičius 

Koordinuotuose 
vertinimuose įgyvendintų 
rekomendacijų skaičius / 

dalis (absoliučiai 
įgyvendintų skaičius / 

dalis) 

Kituose 
vertinimuose 

priimtų įgyvendinti 
rekomendacijų 

skaičius 

Kituose vertinimuose 
įgyvendintų 

rekomendacijų skaičius 
/ dalis (absoliučiai 

įgyvendintų skaičius / 
dalis) 

FM 165 123 / 75% 
(74 / 45%) 

19 13 / 68% 
(4 / 21%) 

AM 6 6 / 100% 
(6 / 100%) 

58 17 / 29% 
(10 / 17%) 

SADM 15 3 / 20% 
(1 / 7%) 

70 13 / 19% 
(8 / 11%) 

SAM 19 12 / 63% 
(11 / 58%) 

56 9 / 16% 
(7 / 13%) 

ŪM 39 6 / 15% 
(2 / 5%) 

68 19 / 28% 
(9 / 13%) 

VRM 20 12 / 60% 
9 / 45% 

105 14 / 13% 
13 / 12% 

SM 13 12 / 92% 
11 / 85% 

65 2 / 3% 
2 / 3% 

ŠMM 31 24 / 77% 
21 / 68% 

86 21 / 24% 
13 / 15% 

IVPK 24 22 / 92% 
15 / 63% 

59 10 / 17% 
9 / 15% 

Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
 
13 lentelė. Vertinimų rekomendacijų pasiskirstymas pagal institucijas, kurioms rekomendacijos 
skirtos 

Institucija Bendras priimtų 
įgyvendinti 

rekomendacijų skaičius 

Įgyvendintos 
rekomendacijos* / dalis** 

Neįgyvendintos 
rekomendacijos / dalis 

FM 184 136 / 74% 23 / 13% 
AM 64 23 / 36% - 

SADM 85 16 / 19% 4 / 5% 
SAM 75 21 / 28% 4 / 5,3% 
ŪM 107 25 / 23% 21 / 20% 
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Institucija Bendras priimtų 
įgyvendinti 

rekomendacijų skaičius 

Įgyvendintos 
rekomendacijos* / dalis** 

Neįgyvendintos 
rekomendacijos / dalis 

VRM 125 26 / 21% 5 / 4% 
SM 78 14 / 18% 1 / 1,2% 

ŠMM 117 45 / 38% 8 / 7% 
IVPK 83 32 / 39% 1 / 1,2% 

ESFA 92 8 / 9% 1 / 1% 
CPVA 63 5 / 8% - 
LVPA 52 - - 

INVEGA 4 - - 
VPT 11 8 / 73% 1 / 9% 

Projektų vykdytojai 23 - - 
Šaltinis: parengta ESTEP, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimus užsakiusių institucijų Excel faile 
pateikta informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo situaciją. 
*Įgyvendintų rekomendacijų skaičius apima absoliučiai įgyvendintas, dalinai įgyvendintas ir įgyvendinamas 
rekomendacijas. 
**Įgyvendintų rekomendacijų dalis skaičiuojama nuo priimtų įgyvendinti rekomendacijų. 
 
14 lentelė. Skirtinguose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas iki 2012 m. gruodžio 
31 d. 

Vertinimo projektas 

P
at

ei
k

to
s 

P
ri

im
to

s*
 

Įg
yv

en
d

in
to

s*
* 

Įg
yv

en
d

in
tų

 
d

al
is

 n
u

o
 

p
ri

im
tų

 

N
eį

gy
ve

n
d

in
to

s 

P
la

n
u

o
ja

m
o

s 
įg

yv
en

d
in

ti
**

* 

N
ėr

a 
d

u
o

m
en

ų
**

**
 

Lietuvos plėtros prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas 

6 6 6 100% 0 0 0 

ES struktūrinių fondų poveikio BVP vertinimas 10 10 7 70% 0 3 0 

ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo 
suderinamumo vertinimas 

12 12 12 100% 0 0 0 

Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento tikslų ir uždavinių 
vertinimas 

8 8 - - - - - 

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių 
įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkystės sektoriui 
vertinimas 

6 6 0 0% 6 0 0 

Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo 
ir efektyvumo vertinimas 

8 8 7 88% 0 0 1 

Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis 
stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas 

9 9 6 67% 2 1 0 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos 
kriterijų vertinimas 

7 7 7 100% 0 0 0 

Finansavimo takoskyrų, siekiant užtikrinti dvigubo 
finansavimo prevenciją, vertinimas 

8 6 6 100% 0 0 0 

Europos investicijų banko paskolos administravimo sistemos 
vertinimas (mišrus vertinimas) 

14 12 8 67% 4 0 0 

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 
2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas (mišrus 
vertinimas) 

4 4 4 100% 0 0 0 

Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę 
paramą vertinimas (mišrus vertinimas) 

5 5 5 100% 0 0 0 

ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms 
įgyvendinti, panaudojimo vertinimas 

11 7 5 71% 2 0 0 

ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių 
įgyvendinimo efektyvumo vertinimas 

7 7 5 71% 2 0 0 
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Vertinimo projektas 
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ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas 7 7 4 57% 0 3 0 

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas 10 10 4 40% 2 0 4 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 
įgyvendinimo vertinimas 

39 39 26 67% 3 10 0 

Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo 
vertinimas 

25 24 5 21% 0 8 11 

Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo 
vertinimas 

13 13 12 92% 0 0 1 

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimas (vidinis 
vertinimas) 

4 4 3 75% 1 0 0 

Viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos 
panaudojimo efektyvumui vertinimas 

24 24 19 79% 4 1 0 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (vidinis vertinimas) 

5 5 5 100% 0 0 0 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie 
aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos 
parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas 

6 6 6 100% 0 0 0 

Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir 
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir 
rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007–
2013 m. ES struktūrinę paramą 

21 15 3 20% 3 8 1 

Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimo 
paramą gavusiuose regionuose tyrimas 

5 5 3 60% 2 0 0 

Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007–2013 m. ES 
struktūrinei paramai vertinimas 

8 8 5 63% 2 0 1 

Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo 
vertinimas 

6 6 4 67% 0 0 2 

2004–2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos 
transporto sektoriui įvertinimas 

5 5 5 100% 0 0 0 

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo 
rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas 

8 8 7 88% 1 0 0 

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių 
ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas 

39 31 24 77% 2 5 0 

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos 
sektorių būklės pokyčių vertinimas 

10 7 1 14% 0 6 0 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai 
skirtų finansinės inžinerijos priemonių steigimui ir 
įgyvendinimui vertinimas 

17 17 13 76% 0 2 2 

Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo 
bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas 

51 42 9 21% 7 16 10 

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto 
įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų rengimas 

5 5 2 40% 0 3 0 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau – SSVP) 
1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta 
privačių investicijų (mln. eurų)“ skaičiavimas 

2 2 2 100% 0 0 0 

Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos 
efektyvumo vertinimas 

15 13 8 62% 2 3 0 
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Vertinimo projektas 

P
at

ei
k

to
s 

P
ri

im
to

s*
 

Įg
yv

en
d

in
to

s*
* 

Įg
yv

en
d

in
tų

 
d

al
is

 n
u

o
 

p
ri

im
tų

 

N
eį

gy
ve

n
d

in
to

s 

P
la

n
u

o
ja

m
o

s 
įg

yv
en

d
in

ti
**

* 

N
ėr

a 
d

u
o

m
en

ų
**

**
 

BPD 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas 

12 12 11 92% 1 0 0 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir 
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas 

26 26 17 65% 1 2 6 

Iš viso: 478 441 276 63% 47 71 39 

Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas 17 17 - - - - - 
Iš viso: 495 458 276  47 71 39 

*Priimtos rekomendacijos apima įgyvendinamas ir iš dalies įgyvendinamas rekomendacijas, kurios buvo 
pateiktos institucijų užpildytose ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo lentelėse. 
**Įgyvendintos rekomendacijos apima įgyvendintas, dalinai įgyvendintas ir šiuo metu įgyvendinamas 
rekomendacijas, apie kurias informaciją institucijos pateikė šio vertinimo tikslais vykdytos apklausos metu. 
***Planuojamos įgyvendinti – rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laikotarpis dar nepasibaigęs ir kurios skirtos 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. 
****Šioje grafoje pateikiamos rekomendacijos, apie kurių įgyvendinimą duomenų nėra arba kurios nėra 
įgyvendinamos, kadangi priklauso „žinok tai“ kategorijai. 

 


