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SANTRAUKA
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (ŽIPVP) yra viena iš keturių programų, skirtų
kryptingam Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimui 2007-2013 m. finansinio
programavimo laikotarpiu. Ketvirtasis programos prioritetas yra „administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“. Jis apima tris uždavinius: 1) tobulinti
žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje; 2) gerinti
veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą; 3) gerinti
ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui. Visų trijų uždavinių
įgyvendinimo stebėjimui yra priskirti produkto ir rezultato rodikliai.
1. Vertinimo apimtis, tikslas ir uždaviniai
Vertinimo objektas buvo ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimas nuo programavimo laikotarpio pradžios iki
2012 m. gruodžio 31 d. Vertinimo tikslas – atlikti keturių 4 prioriteto rodiklių rezultatų vertinimą bei
pateikti aktualias įžvalgas ir informaciją dėl prioriteto įgyvendinimo. Vertinimo rezultatai yra
naudojami rengiant Europos Komisijai (EK) teikiamą metinę ŽIPVP įgyvendinimo ataskaitą už 2012 m.
Vertinime buvo sprendžiami keturi uždaviniai:
 Nustatyti 4 prioriteto rodiklių „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ ir „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima
kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“ 2012 m. pasiektas kiekybines reikšmes;
 Nustatyti 4 prioriteto rodiklio „Valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos
visose (14) ministerijų, dalis (proc.)“ 2012 m. pasiektą kiekybinę reikšmę ir įvertinti
programos rodiklio „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis
nuo visų ministerijų (skaičius/proc.)“įgyvendinimo kokybinę pažangą;
 Parengti įžvalgas dėl keturių vertinamų rodiklių įgyvendinimo efektyvumo, rezultatyvumo,
įvertinti veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemų diegimo poveikį viešajam sektoriui,
pateikti rekomendacijas dėl optimalaus siekiamų rodiklių reikšmių pasiekimo 2015 m.,
įvertinti rodiklių įgyvendinimo perspektyvas 2015 m. ir pasiūlyti stebėsenos rodiklių
sistemos tobulinimo būdus ateinančiam programavimo laikotarpiui;
 Pateikti kitas metinei 2012 m. ŽIPVP įgyvendinimo ataskaitai reikalingas įžvalgas, susijusias
su 4 programos prioritetu.

2. Vertinimo metodai
Vertinimo metu buvo atliktos trys apklausos: a) valstybės tarnautojų ir kitų asmenų, 2008-2012 m.
sėkmingai baigusių ES lėšomis finansuotus mokymus; b) biudžeto asignavimų valdytojų, kuriems yra
suteikta viešojo administravimo funkcija; c) visų (14) ministerijų. Gauti duomenys leido nustatyti trijų
4 prioriteto rezultato rodiklių kiekybines reikšmes 2012 m. ir įvertinti rodiklio „Lietuvos ministerijose
įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų (skaičius/proc.)“ įgyvendinimo
kokybinę pažangą. Siekiant nustatyti veiksnius, darančius įtaką rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių
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asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe,
dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ pasiekimui, buvo atlikta statistinė duomenų analizė.
Vertinime taip pat buvo panaudota trijų pusiau struktūruotų interviu metu surinkta medžiaga ir
antrinių šaltinių (rodiklių apskaičiavimo metodikų, teisės aktų, nacionalinių strateginių dokumentų,
ŽIPVP 4 prioriteto finansavimo išklotinių, projektų aprašymų) duomenys.
3. Valstybės tarnautojų ir kitų asmenų mokymuose įgytų žinių taikymo analizė
2010 m. buvo parengta ir patvirtinta rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)“ skaičiavimo metodika. Pagal ją, rodiklio reikšmė nustatoma
apskaičiuojant, kokią procentinę dalį nuo visų sėkmingai mokymus baigusių asmenų sudaro asmenys,
įgytas žinias taikantys kartą per savaitę arba dažniau bent vienu iš trijų galimų būdų. Rodiklio
„Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ kiekybinė reikšmė 2012
m. buvo 58,52%. ŽIPVP yra iškeltas tikslas, kad 2015 m. mokymuose įgytas žinias darbe taikytų 75%
sėkmingai mokymus baigusių asmenų. Kadangi šis rezultato rodiklis nėra kaupiamasis (augant
sėkmingai mokymus baigusių asmenų skaičiui rodiklio kiekybinė reikšmė nebūtinai didėja), labai
abejotina, ar ŽIPVP numatyta rodiklio reikšmė 2015 m. bus pasiekta1.
Sėkmingai mokymus baigę asmenys intensyviausiai taiko į techninių kompetencijų gerinimą
orientuotų mokymų metu įgytas žinias. Prie tokių mokymų priskirtini informacinių ir komunikacinių
technologijų valdymo bei dokumentų valdymo ir administravimo kursai. Iš visų apklaustųjų, kurie
sėkmingai baigė informacinių ir komunikacinių technologijų mokymus, 67,51% taiko mokymuose
įgytas žinias reguliariai bent vienu iš būdų. Tarp sėkmingai baigusių dokumentų valdymo ir
administravimo kursus tokių asmenų yra 63,53%. Tai yra daugiau, nei 2012-iems metams nustatyta
rezultato rodiklio reikšmė (58,52%). Taip pat verta pastebėti, kad horizontalias kompetencijas
ugdančių mokymų (etikos (58,24%), asmenybės ugdymo (55,49%), vadybinių kompetencijų
(50,79%)) metu įgytų žinių taikymo intensyvumas yra žymiai aukštesnis nei sektorinių mokymo rūšių
(žemės ūkio (32,77%), ekonomikos (34,22%) ir kt.).
Statistinė duomenų analizė leido nustatyti dvi galimas mokymuose įgytų žinių netaikymo priežastis:
1) mokymuose įgytos žinios ne visada atitinka poreikius. Atlikus duomenų analizę užfiksuotas
statistinis ryšys tarp išankstinių konsultacijų ir žinių taikymo. Tarp tų, kurie reguliariai taiko bent
vieneriuose mokymuose įgytas žinias bent vienu iš būdų, tik 18,5% mokymosi poreikiai nebuvo
nustatomi. Tuo tarpu tarp likusių asmenų mokymo poreikio nustatymo nebuvimą teigiančių buvo
30,9%. Atitinkamai prieš parenkant konkrečius mokymus tik kartais buvo konsultuojamasi arba iš
viso nesikonsultuojama su 38,3% reguliariai bent vienu iš būdų žinias taikančiaisiais ir su 58,6% į
minėtą asmenų grupę nepatenkančiais apklaustaisiais. Šio rodiklio reikšmė tarp visų apklaustųjų taip
pat yra aukšta – 46,7%;
2) didelė sėkmingai mokymus baigusiųjų dalis (40,2%) nelaiko svarbiausiu mokymų privalumu
galimybės mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti darbe.
Nustačius žinių netaikymo priežastis, teiktina rekomendacija papildyti mokymų vertinimo anketas
šiuo klausimu: Ar metinio tarnybinės veiklos vertinimo metu ar kitokiu būdu nustatytų jūsų kvalifikacijos

1

Jei rodiklio reikšmė bus skaičiuojama pagal 2010 m. metodiką.
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kėlimo poreikio temų sąraše buvo numatyti mokymai šia (jūsų dabar vertinamų mokymų) tema?
(Atsakymai: Taip; Ne; Nežinau). Tai leistų įvertinti atskirus mokymų projektus pagal tai, kiek juose
organizuojamų mokymų temos atitinka mokymosi poreikius, o esant reikalui, valstybės tarnautojų ir
kitų pareigūnų mokymų politiką koordinuojančiai ir už ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą
atsakingoms institucijoms įsikišti į projektų įgyvendinimą (kadangi numatoma, kad mokymų kokybė
bus vertinama per VATARAS sistemą).
Šiuo metu naudojamas rezultato rodiklis nėra tinkamas, nes: 1) mokymų nauda neapsiriboja įgytų
žinių pritaikymu darbe; 2) tai, ar įgytos žinios yra pritaikomos darbe, priklauso ne tik nuo
organizuojamų mokymų kokybės. Dėl šių priežasčių rezultato rodiklis laikytinas nepakankamai
išsamiu, kad būtų naudojamas uždavinio lygmenyje. 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu rodiklis
galėtų būti taikomas priemonės ar priemonių grupės lygmenyje.
Kadangi rodiklis nėra kaupiamasis, tikėtina, kad rodiklio reikšmė 2007-2013 m. finansinės paramos
įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje nesieks 75%. Atsižvelgdami į tai, siūlome vieną iš šių sprendimų:
1) iš rodiklio skaičiavimo metodologijos pašalinti žinių taikymo dažnumo aspektą, t.y. vertinti tik tai,
ar mokymuose įgytos žinios buvo pritaikytos darbe nors vieną kartą; 2) nustatant siektiną rodiklio
reikšmę 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui atsižvelgti į šio vertinimo metu apskaičiuotą
rodiklio reikšmę.
Šiuo metu Lietuvoje trūksta vieningos ir išsamios duomenų sistemos, kurioje būtų kaupiama
informacija apie asmenis, sėkmingai baigusius ES lėšomis finansuotus mokymus. Siūlome duomenų
apie sėkmingai mokymus baigusius asmenis kaupimo modelį: 1) VTD VATARAS sistemoje sukuria
atskirą posistemę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie asmenis, sėkmingai baigusius ES lėšomis
finansuotus mokymus;2) Šioje posistemėje mokymai turėtų būti klasifikuojami pagal valstybės
tarnyboje planuojamas taikyti kompetencijų grupes. Šios grupės VATARAS posistemėje turėtų būti
išskleistos į siauresnius pogrupius (vienu arba dviem lygiais); 3) projektų vykdytojai yra atsakingi už
lankomumo suvestinėse pateiktų duomenų suvedimą į VATARAS sistemą. Įvesdami duomenis projektų
vykdytojai turėtų nurodyti mokymų rūšį ir iš sąrašo pasirinkti šią rūšį detalizuojantį pogrupį. Projektų
vykdytojai į VATARAS posistemę turėtų suvesti visus duomenis apie asmenis, kurie sėkmingai baigė
ES lėšomis finansuotus mokymus 2007-2013 m. ES finansinės paramos įgyvendinimo laikotarpiu.
4. Veiklos valdymo sistemų diegimo ministerijose analizė
2012 m. rodiklio „Valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijų,
dalis (proc.)“ reikšmė buvo 61,35% arba 13,35% daugiau už ŽIPVP 2015-iems metams iškeltą tikslą
(48%) ir 19,35% daugiau nei 2009 m. nustatytą pradinę rodiklio reikšmę (42%). Kadangi dauguma
ministerijų artimiausiais metais planuoja išlaikyti tuos pačius veiklos valdymo sistemos (VVS)
įdiegtumo lygius, kurie buvo nustatyti 2012-iems metams, manytina, kad 2015 m. rodiklis viršys
užsibrėžtą tikslą (rodiklio reikšmė bus 61,15%);
Ryškus rezultato rodiklio padidėjimas lyginant su 2009 m. iš dalies yra projekto „Valdymo, orientuoto į
rezultatus, tobulinimas“ (VORT) pasekmė. Šį projektą tuometinė LR Ministro pirmininko tarnyba
(dabar – LRVK) vykdė nuo 2009 m. kovo 16 iki 2012 m. kovo 16 d. Dauguma ministerijų nurodė, kad
projektas turėjo teigiamą poveikį institucijos veiklos efektyvumo ir kokybės didinimui. Svarbiausias
projekto VORT1 pasiekimas - Stebėsenos informacinės sistemos (SIS) sukūrimas ir įdiegimas. Per šią
sistemą yra vykdoma Vyriausybės programos, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo ir
Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėsena. LR Vyriausybės kanceliarijos vidiniai
vertinimai rodo, kad nors pažanga atskirose ministerijose yra įvairi, bendras formuluojamų prioritetų
„strategiškumas“ didėja. Paprojekčiais VORT2 ir VORT3 buvo siekiama skatinti biudžeto programų ir
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sprendimų poveikio vertinimą. Ministerijoms nerodant iniciatyvos, minėtos veiklos daugiausiai yra
palaikomos LRVK ir Finansų ministerijos pastangomis.
Respondentų pateikti atsakymai į klausimyne pateiktus klausimus leido sudaryti ministerijų rikiuotę
pagal VVS įdiegtumo lygį:
-

Energetikos ministerija (EM) (95%);

-

Vidaus reikalų ministerija (VRM) (92%);

-

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) (90%);

-

Užsienio reikalų ministerija (URM)(83%);

-

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)(79%);

-

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) (75%);

-

Krašto apsaugos ministerija (KAM) (72%);

-

Kultūros ministerija (KM) (66%);

-

Teisingumo ministerija (TM) (64%);

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) (61%);

-

Ūkio ministerija (ŪM) (59%);

-

Susisiekimo ministerija (SM) (48%);

-

Aplinkos ministerija (AM) (38%);

-

Finansų ministerija (FM) (30%).

Verta pabrėžti, kad pateiktas ministerijų išsidėstymas pagal VVS įdiegtumo lygį remiasi pačių
ministerijų įsivertinimu ir atspindi tik formaliąją VVS pusę. Interviu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos (LRVK) Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriuje buvo siekiama išsiaiškinti, ar tyrimo
metu nustatyti VVS įdiegtumo lygiai atitinka realią veiklos valdymo padėtį ministerijose. Vertinant
veiklos valdymo kokybę iš LRVK perspektyvos (t.y. vertinant teikiamos informacijos ir dokumentų
projektų kokybę, prioritetų „strategiškumą“, nustatytų terminų laikymąsi ir kita) nei EM, nei VRM
nebūtų pirmaujančios institucijos. Tuo tarpu SADM, ŪM ir SM veiklos valdymo rezultatai yra geresni,
nei rodo šių ministerijų užimamos vietos pagal VVS įdiegtumo lygį. SADM rengia gerus strateginius
veiklos planus, ŪM turi stiprų planavimo skyrių ir yra viena iš pirmųjų viešojo administravimo
institucijų Lietuvoje, įsidiegusių projektinio valdymo principus. SM taip pat daug dėmesio skiria
veiklos valdymo klausimams, ypač tiems, kurie susiję su ES paramos panaudojimo programavimu ir
panaudojimu.
Kalbant apie VVS diegimo poveikį viešajam sektoriui, verta pabrėžti, kad ministerijos jį vertina
teigiamai. Dažniausiai buvo pabrėžiamas VVS indėlis į veiklos procesų optimizaciją ir didėjantį viešojo
sektoriaus institucijų veiklos efektyvumą. Interviu metu FM nurodė, kad VVS ir ją lydinti SIS sudarė
sąlygas įvairias planavimo ir stebėsenos procedūras perkelti į elektroninę erdvę, kontroliuoti
pateikiamų duomenų kokybę bei palyginti šiuos duomenis su įvairių kitų dokumentų įgyvendinimo
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metu generuojamais stebėsenos duomenimis. Kita vertus, FM dar nepastebi, kad ministerijų teikiamų
biudžeto programų kokybė būtų ryškiai pagerėjusi. Pabrėžtina, kad valstybės tarnautojams dar trūksta
motyvacijos rengti įrodymais grįstus sprendimų projektus.
Pasiūlytos šios veiklos valdymo ministerijose gerinimo priemonės:
o

supažindinti ministerijų vadovybes su galimybėmis pasinaudoti veiklos valdymo sistemos
duomenimis, priimant valdymo sprendimus. Ši rekomendacija visų pirma aktuali dėl to, kad
kelios ministerijos vadovybės poziciją nurodė kaip esminį veiksnį, nulemiantį veiklos
valdymo sistemos diegimo rezultatą. Akivaizdu, kad be aiškaus signalo iš ministerijos
vadovybės veiklos valdymo plėtojimas ministerijose yra sunkiai įmanomas. Dėl šios
priežasties būtina informuoti ministerijų vadovybes apie tai, ką naudingo institucijos veiklai
gali duoti VVS tobulinimas kiekviename iš jos etapų;

o

Kiekvieną kartą prieš tvirtinant vidinės veiklos valdymo sistemos diegimą numatantį projektą
įvertinti jo santykį su SIS. Šį vertinimą turėtų atlikti LRVK, gavusi užklausą iš VRM. Finansuoti
tik tuos projektus, kurie plėtoja kitokius nei SIS funkcionalumus.

o

2014-2020 m. finansinio programavimo laikotarpiu tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas
tiems veiklos valdymo vystymą numatantiems projektams, kurie skatina įrodymais grįstą
valdymą (pavyzdžiui, biudžeto programų ir sprendimų poveikio vertinimui).

Rezultato rodiklis „Valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijų,
dalis (proc)“ bus aktualus ir ateinančiame finansinio programavimo laikotarpyje, bet ne uždavinio, o
priemonės ar priemonių grupės lygmenyje.
5. Kokybės vadybos sistemų diegimo viešajame sektoriuje analizė
Rodiklio „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“
reikšmė 2012 m. buvo 31,5%. Tai yra 6,5% daugiau nei ŽIPVP 2015-iems metams iškeltas rodiklio
įgyvendinimo tikslas (25%). Viešojo administravimo funkcijas atliekančių biudžeto asignavimų
valdytojų apklausos metu surinkti duomenys rodo, kad 2015-aisiais metais rezultato rodiklio reikšmė
bus 31,1% ir viršys ŽIPVP numatytą siektiną reikšmę.
Respondentai nurodė šias kliūtis kokybės vadybos sistemų (KVS) diegimui: 1) lėšų trūkumas. Verta
pastebėti, kad, KVS diegimo ES struktūrinių fondų lėšomis finansavimą koordinuojančios Vidaus
reikalų ministerijos atstovų teigimu, lėšos KVS diegimui yra skiriamos visoms paraiškas pateikusioms
institucijoms; 2) išsamesnės informacijos apie KVS, jų diegimą ir naudą trūkumas. Iš pateiktų
atsakymų galima daryti išvadą, kad viešojo administravimo institucijos norėtų daugiau informacijos
apie gerosios praktikos pavyzdžius KVS diegimo srityje; 3) skeptiškas darbuotojų nusistatymas, kuris
atsiranda dėl KVS diegimą lydinčių griežtesnių veiklos standartų ir kontrolės mechanizmų taikymo bei
dėl natūralaus žmonių polinkio neigiamai vertinti naujoves. Darbuotojai neturi pakankamai
informacijos apie KVS naudą ir nėra asmeniškai suinteresuoti KVS diegimu.
Žemiau pateikiamos priemonės, skirtos efektyviam KVS diegimui užtikrinti:
 Rengti daugiau konferencijų, seminarų ir kitų informacijos sklaidos renginių, orientuotų į
viešojo administravimo funkciją vykdančių institucijų vadovus ir kokybės vadybos
specialistus. Renginių metu turėtų būti siekiama atskleisti kokybės vadybos modelių naudą
ir pateikti aktualią informaciją apie kokybės vadybos modeliams pritaikytus IT įrankius,
skirtingų kokybės vadybos modelių privalumus ir trūkumus bei skirtingų KVS etapų
diegimą. Skatinant dalinimąsi patirtimi, į renginius turėtų būti pakviesti ir tų institucijų,
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kurios sėkmingai įsidiegė ir taiko kokybės vadybos sistemas, vadovai ir kokybės vadybos
specialistai;
 Sukurti pozityvias sistemines paskatas KVS diegimui viešojo administravimo institucijose.
Pavyzdžiui, viešojo administravimo institucijoms galėtų būti sudarytos sąlygos institucijos
plėtros reikmėms panaudoti dėl KVS įdiegimo sutaupytas lėšas ir tai viešai deklaruoti. Kita
galima paskata – simbolinių žymėjimų, įrodančių, kad institucija yra įsidiegusi konkrečią
KVS, sukūrimas ir taikymas.
Biudžeto asignavimų valdytojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas, apklausa atskleidė šiuos
kokybės vadybos sistemų (KVS) diegimo rezultatus: 1) pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė; 2)
padidėjęs viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumas; 3) atsiradusi galimybė įgyti daugiau žinių
apie institucijos veiklos procesus; 4) pagerėję darbuotojų administraciniai gebėjimai; 5) pagerėjęs
viešojo sektoriaus įvaizdis. 2012 m. pabaigoje UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” atlikto
viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (savivaldybių administracijų) bendrųjų veiklos rodiklių
tyrimo metu nustatyta, kad KVS įsidiegusios savivaldybių administracijos, lyginant su
neįsidiegusiomis: 1) įstaigos išlaikymui skiria mažesnę visų savivaldybės išlaidų dalį; 2) didesnę
biudžeto išlaidų dalį finansuoja iš alternatyvių (kitų nei valstybės ir savivaldybės biudžetas)
finansavimo šaltinių – ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; 3) yra pasiekusios aukštesnį
asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį – tam, kad būtų aptarnautas tūkstantis gyventojų, šiose
savivaldybių administracijose reikia mažiau darbuotojų, nei tose, kuriose nėra įdiegtų KVS; 4) yra
labiau išvysčiusios e-paslaugas; 5) yra pasiekusios didesnį asmenų aptarnavimo skaidrumą – Seimo
kontrolierių įstaigoje registruojama santykinai mažiau pagrįstų skundų; 6) priima mažiau sprendimų,
prieštaraujančių ar pažeidžiančių šalies teisės aktus. 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje
rezultato rodiklis galėtų būti naudojamas priemonės ar priemonių grupės lygmenyje. Taip pat
rekomenduojama:
 Skaičiuojant valstybės išlaidų, kurias apima KVS, dalį į analizę neįtraukti VLP. Ateinančiu
finansinio programavimo laikotarpiu tai galėtų būti naujas rodiklis, priemonės ar
priemonių grupės lygmenyje taikomas šalia dabartinio ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio
rezultato rodiklio (apimančio ir VLP);
 Nustatant 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio reikšmę nebenaudoti klausimynų,
reikalingą informaciją surenkant kitais būdais. VRM kaupia visą su KVS diegimu susijusią
informaciją, o duomenis apie valstybės ir savivaldybių institucijų išlaidų dydžius turėtų
pateikti FM.
6. Pasiūlymai dėl produkto ir rezultato rodiklių 2014-2020 m. programavimo laikotarpyje
2014-2020 m. finansinio programavimo laikotarpiu siūlome atskirti uždavinio ir priemonių lygmens
produkto ir rezultato rodiklius. Vertinimo metu analizuoti rodikliai galėtų būti taikomi priemonės arba
priemonių grupės lygmenyje. Žemiau pateikiami pasiūlymai dėl produkto ir rezultato rodiklių 20142020 m. ES finansinio programavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į artėjančioje finansinėje perspektyvoje
planuojamas veiklas. Pažymėtina, kad šioje dalyje yra siūlomi uždavinio lygmens rodikliai.

13

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

Sprendimų kokybės
gerinimas

Institucinių gebėjimų
stiprinimas

•Produkto rodiklis: į
intervenciją (projektą)
įsitraukusių institucijų
skaičius/dalis nuo visų, tam
tikros viešosios politikos
srities ar patiriančių
problemą institucijų;
•Rezultato rodikliai: 1)
sprendimų projektų kokybės
pokyčio vertinimas (trijose
grupėse: politikai, valstybės
tarnautojai, nevyriausybinio
sektoriaus ekspertiniai
atstovai); 2) visuomenės
dalyvavimo masto svarstant
sprendimų projektus
pokytis; 3) viešųjų išlaidų,
kurias apima asignavimų
valdytojų programų
vertinimas ir funkcijų
peržiūra, dalis.

•Produkto rodikliai: 1)
dalyvavusių mokymuose
ir/ar juos sėkmingai baigusių
tarnautojų ir aukštųjų
vadovų skaičius; 2)
kompetencijomis grįsto
žmogiškųjų išteklių valdymo
modelį įsidiegusių institucijų
skaičius (nuo visų
institucijų).
•Rezultato rodikliai: 1)
valstybės tarnautojų
pasitenkinimo darbu
valstybės tarnyboje pokytis;
2) rotacijos aukštesniojoje
valstybės tarnyboje pokyčio
rodiklis.

Administracinių paslaugų ir
asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas
•Produkto rodiklis: projektų
skaičius bei į projektą
įsitraukusių institucijų (tam
tikroje paslaugų grupėje)
skaičius/dalis nuo visų
institucijų);
•Rezultato rodikliai: 1)
naudojimosi paslaugomis
lygio pokytis (intervencijos
srityse); 2) pasitenkinimo
paslaugų teikimu pokytis
(intervencijos srityse).

7. 4 prioriteto poveikis horizontalioms politikoms
Novatoriška veikla. Kai kurie 2012 m. baigti vykdyti ŽIPVP 4 prioriteto projektai prisidėjo prie
novatoriškos veiklos įgyvendinimo. Inovatyviais reikėtų laikyti tuos 4 prioriteto projektus, kuriais
buvo diegiamos informacinės dokumentų, duomenų, finansų, veiklos valdymo ir kokybės vadybos
sistemos Jei novatoriška veikla laikome Lietuvos viešajame administravime pirmą kartą
įgyvendinamas veiklas, prie inovatyvių projektų reikėtų priskirti gerai suplanuotus bei kokybiškai
įgyvendintus pirmininkavimo ES mokymus, skirtus pasiruošti Lietuvos viešojo administravimo
institucijoms tenkančiam naujam iššūkiui – pirmininkavimui ES Tarybai. Kitas novatoriškas projektas
yra 2012 m. kovo 16 d. baigtas įgyvendinti „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“. Projekto
metu buvo sukurta Stebėsenos informacinė sistema (SIS), patobulinta funkcijų peržiūra bei biudžeto
programų ir sprendimų poveikio vertinimo sistemos. Ateityje turėtų būti vykdoma daugiau įvairias
institucijas apjungiančių ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą skatinančių projektų (šiuo požiūriu
panašių į VORT). Viena iš tokių planuojamų veiklų yra Bendrojo vertinimo modelio (BVM) diegimo
viešojo administravimo institucijose skatinimas (vykdys VRM).
Informacinės visuomenės plėtra. Informacinės visuomenės plėtra viešajame sektoriuje
neįsivaizduojama be tikslingo informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo institucijų
veikloje. Didžioji dauguma novatoriškų veiklų (informacinių dokumentų, duomenų, finansų ir veiklos
valdymo sistemų diegimas ir kokybės vadybos sistemų diegimas) apima ir informacinių technologijų
taikymą bei tokiu būdu prisideda prie informacinės visuomenės plėtros. Speciali programinė įranga
palengvina ir daro efektyvesnį viešojo administravimo institucijų funkcijų atlikimą. Į elektroninę erdvę
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perkeliant įvairias veiklas – pradedant dokumentų ir baigiant veiklos valdymu – didėja ir viešąjį
administravimą vykdančiose institucijose dirbančių asmenų kompiuterinis raštingumas. Pažymėtina,
kad informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo mokymų metu įgytos žinios yra taikomos
intensyviausiai.
Regioninė plėtra. Šiai horizontaliai politikai yra aktualus ES paramos dekoncentravimas, tai yra
tolygus arba net preferencinis lėšų paskirstymas labiau atsilikusių regionų plėtrai. 4 prioriteto
įgyvendinimas prisideda prie regioninės plėtros per keturias veiklų rūšis: savivaldybių administracijų
darbuotojų mokymus, savivaldybių strateginių planų rengimą, savivaldybių teritorijų planavimą ir
kokybės vadybos sistemų diegimą savivaldybių administracijose. Visos šios veiklos prisideda prie
regionų vystymosi ilguoju laikotarpiu.
Tikslinės grupės. Dauguma ŽIPVP 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų nėra orientuoti į
konkrečios tikslinės grupės gyvenimo sąlygų pagerinimą. Išimtis yra Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas projektas „Integruotos jaunimo politikos
plėtra“, kuris turi aiškiai apibrėžtą naudos gavėjų grupę – jaunimą. Kitiems 4 prioriteto projektams
skirtų lėšų pasiskirstymas pagal tikslines grupes yra atsitiktinis.
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ĮVADAS
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) 4 prioriteto tarpinių rezultatų
vertinimas atliktas vykdant LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir
ekonominiai projektai“ (ESTEP) 2013 m. sausio 30 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį Nr. 1S-83.
Vertinimo tikslas - atlikti ŽIPVP 4 prioriteto („Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“) keturių rodiklių rezultatų vertinimą ir pateikti aktualias
įžvalgas ir informaciją dėl prioriteto įgyvendinimo, kuri reikalinga rengiant informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai. Šiam tikslui pasiekti buvo keliami keturi
vertinimo uždaviniai, kurių kiekvienam techninėje specifikacijoje numatyti atskiri vertinimo
klausimai2. Pirmi du vertinimo uždaviniai buvo skirti rodiklių kiekybinių reikšmių ir kokybinės
pažangos įvertinimui. Trečias vertinimo uždavinys buvo formuluojamas siekiant pateikti įžvalgas dėl
rodiklių įgyvendinimo bei galimybių juos tobulinti ateinančioje finansinėje perspektyvoje. Ketvirtas
vertinimo uždavinys buvo pateikti reikiamą informaciją ir įžvalgas dėl 4 prioriteto Europos Komisijai
teikiamai ataskaitai už 2012 m. Vertinimo vykdymo laikotarpis – 2013 m. sausio 30 d. – liepos 30 d.
Vertinimo objektas buvo ŽIPVP 4 prioriteto įgyvendinimas nuo programavimo laikotarpio pradžios iki
2012 m. gruodžio 31 d. Stiprinant administracinius gebėjimus ir didinant viešojo administravimo
efektyvumą 2007-2013 m. ES finansinio programavimo laikotarpiu yra siekiama trijų uždavinių: 1)
tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje; 2)
gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą; 3)
gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui.3 2013 m. kovo 4
d. duomenimis, ŽIPVP 4 prioriteto projektams skirtas finansavimas jau siekė 87% viso bendro
prioritetui numatyto finansavimo.
Vertinimo metu nustatytos šių 4 prioriteto rezultato rodiklių kiekybinės reikšmės:
 1 uždavinio rezultato rodiklis „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai
po mokymų pabaigos)“;
 2 uždavinio rezultato rodiklis „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose
14 ministerijų, dalis (proc)“;
 3 uždavinio rezultato rodiklis „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos
sistemos, dalis (proc.)“.
Taip pat įvertinta vieno iš 2 uždavinio produkto rodiklių kokybinė pažanga:
 „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų
(skaičius/proc.)“.
Pirmame ataskaitos skyriuje pateikiamas vertinimo tikslų, uždavinių ir klausimų sąrašas ir aprašomi
vertinimo metu panaudoti tyrimo metodai. Antrame, trečiame ir ketvirtame skyriuose pateikiamos
rezultato rodiklių kiekybinės reikšmės. Šiuose skyriuose taip pat įvertinamas analizuojamų 4
prioriteto rodiklių rezultatų poveikis viešajam sektoriui, pateikiamos rekomendacijos rodiklių

2
3

Išsamus vertinimo uždavinių, klausimų ir veiklų sąrašas pateikiamas pirmame ataskaitos skyriuje.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Vilnius, 2007 m. liepos 30 d.
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įgyvendinimo procesui patobulinti ir prognozuojamos rodiklių reikšmės 2015-iems metams. Trečiame
skyriuje, šalia nustatytos 2 uždavinio rezultato rodiklio kiekybinės reikšmės, pateikiamas ir produkto
rodiklio įgyvendinimo kokybinės pažangos įvertinimas. Penktoje dalyje teikiami pasiūlymai dėl
Europos Tarybos (ET) ir Europos Parlamento (EP) reglamente dėl Bendrosios strateginės programos
(BSP) iškelto teminio tikslo „Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas“ rezultato ir produkto lygmenų rodiklių 2014–2020 m. Šeštame skyriuje aprašomi
2007-2012 m. viešojo administravimo politikų srityje vykę procesai, kurių fone buvo įgyvendinamas
ŽIPVP 4 prioritetas. Septintame skyriuje apžvelgiamas 4 prioriteto veiklų finansavimas ir
atskleidžiamos projektų sąsajos su viešojo administravimo tendencijomis. Paskutiniame skyriuje
įvertinamas 4 prioriteto poveikis horizontaliesiems prioritetams.

17

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

1 VERTINIMO KLAUSIMAI IR METODAI
Toliau pateikiamas išsamus vertinimo uždavinių, klausimų ir veiklų sąrašas:
1 lentelė. Vertinimo uždaviniai, klausimai ir veiklos.
Vertinimo uždaviniai

Vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos ir metodai

Įvertinti 4 prioriteto rodiklių
„Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas
žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)“,
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų,
kurias apima kokybės vadybos
sistemos, dalis (proc.)“, pasiektas
kiekybines reikšmes

1.1 Kokios yra pasiektos kiekybinės 4
prioriteto rodiklių reikšmės nuo
programavimo periodo pradžios iki
2012 m. gruodžio 31 d.

1. Rodiklių kiekybinių reikšmių
pasiekimo vertinimas

1.1.1 Nustatyti veiksmų programos
rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc., 6 mėnesiai po mokymų
pabaigos)“ pasiekimą kiekybine
išraiška, įgyvendinant priemonių VP14.1-VRM-02-V, VP1-4.1-VRM-03-V, VP14.1-VRM-04-R, VP1-4.1-VRM-06-V
projektus, apklausiant projekto
dalyvius

Metodai: apklausa, antrinių
šaltinių analizė.

1.1.2 Nustatyti programos rodiklio
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų,
kurias apima kokybės vadybos
sistemos, dalis (proc.)“ pasiekimą
kiekybine išraiška.
Įvertinti 4 prioriteto rodiklio
„Valstybės išlaidos, kurias apima
veiklos valdymo sistemos visose
(14) ministerijų, dalis (proc.)“
pasiekimo kiekybinę reikšmę ir
programos rodiklio „Lietuvos
ministerijose įdiegtų veiklos
valdymo sistemų skaičius ir dalis
nuo visų ministerijų
(skaičius/proc.)“ įgyvendinimo
kokybinę pažangą

2.1 Kokios yra pasiektos
kiekybinės/kokybinės rodiklių
reikšmės ar įvykusi pažanga (lyginant
su nustatytomis ŽIPVP pradinėmis
reikšmėmis) nuo programavimo
periodo pradžios iki 2012 m. gruodžio
31 d.
2.1.1 Nustatyti programos rodiklio
„Valstybės išlaidos, kurias apima
veiklos valdymo sistemos visose (14)
ministerijų, dalis (proc.)“ pasiekimą
kiekybine išraiška.
2.1.2 Įvertinti programos rodiklio
„Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos
valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo
visų ministerijų (skaičius/proc.)“
įgyvendinimo kokybinę pažangą,
siekiant įvertinti Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko tarnybos
įgyvendinamo projekto „Valdymo,
orientuoto į rezultatus, tobulinimas

2. Rodiklio kokybinės pažangos
vertinimas
Metodai: apklausa, interviu,
antrinių šaltinių analizė.
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Vertinimo uždaviniai

Vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos ir metodai

(VORT)“ įtaką viešojo administravimo
institucijų veiklos efektyvumo
didinimui, apklausiant projekto
vykdytoją (Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko tarnybą) ir
ministerijas (14)
Parengti šiuo vertinimu tiriamų 4
prioriteto rodiklių įžvalgas dėl
rodiklių įgyvendinimo
efektyvumo, rezultatyvumo,
įvertinti rodiklių rezultatų poveikį
2007-2013 m. ES struktūrinės
paramos įsisavinimo laikotarpiu
pateikiant rekomendacijas,
perspektyvines prognozes 2015
m., siekiant tobulinti stebėsenos
rodiklių sistemą ateinančiam
programavimo periodui

3.1 Ar yra numatyta pakankamai lėšų 4
prioriteto rodiklių reikšmėms pasiekti?
3.2 Kokios priemonės užtikrintų
nustatytų 4 prioriteto rodiklių reikšmių
optimaliausią/efektyviausią pasiekimą
2015 m.?
3.4 Koks poveikis/rezultatas
prognozuojamas viešajam sektoriui
ministerijose įdiegus veiklos valdymo
sistemas?
3.5 Koks poveikis/rezultatas
prognozuojamas viešajam sektoriui,
diegiant kokybės vadybos sistemas?
3.3 Ką reikėtų tobulinti 4 prioriteto
rodiklių įgyvendinimo procese?
3.6 Kokios galimos veiklos valdymo
sistemų tobulinimo, kokybės vadybos
sistemos diegimo/taikymo
perspektyvos viešajame sektoriuje?
3.7 Kokios rodiklių įgyvendinimo
perspektyvos 2015 m. ir rodiklių
aktualumas ateinančiam programavimo
periodui?

Parengti informaciją ir kitas
įžvalgas 4 prioriteto metinės
ataskaitos už 2012 m. Europos
Komisijai parengimui

4.1 Kaip 4 prioriteto įgyvendinimą
įtakoja socio-ekonominiai pokyčiai:
4.1.1 Parengti analizę per 2007-2012 m.
vykusio pokyčio socio-ekonominio
konteksto viešojo administravimo
politikų srityje, akcentuojant ES
struktūrinių fondų panaudojimo
poveikį minėtos srities plėtrai.
Informacija turėtų apimti aspektus,
kurie tiesiogiai nėra susiję su ES
struktūrine parama, tačiau turi
tiesioginę įtaką jos įgyvendinimui:
pasikeitimus teisinėje bazėje,
nenumatytus socialinius ir ekonominius
pokyčius ir pan.
4.2 Kaip 4 prioritetui skirta ES parama
paskirstoma pagal tikslines grupes?

3. Rodiklių pasiekimo
efektyvumo vertinimas
Metodai: apklausa, interviu,
statistinė analizė, antrinių
šaltinių analizė.
4. Rodiklių pasiekimo
rezultatyvumo ir poveikio
vertinimas
Metodai: apklausa, interviu,
antrinių šaltinių analizė.
5. Rodiklių tobulinimo galimybių
ir tinkamumo ateinančiam
programavimo periodui
vertinimas
Metodai: apklausa, interviu,
statistinė analizė, antrinių
šaltinių analizė.

6. Socio-ekonominių pokyčių
poveikio 4 prioriteto
įgyvendinimui vertinimas
Metodai: antrinių šaltinių
analizė.

7. 4 prioriteto įgyvendinimo
efektyvumo ir poveikio
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Vertinimo uždaviniai

Vertinimo klausimai

Vertinimo veiklos ir metodai

4.3 Kaip 4 prioritetas prisideda prie
novatoriškos veiklos įgyvendinimo?

vertinimas

4.4 Koks 4 prioriteto įgyvendinimo
poveikis informacinės visuomenės
plėtrai?

Metodai: antrinių šaltinių
analizė.

4.5 Koks 4 prioriteto įgyvendinimo
poveikis regioninei plėtrai?

Vertinimo metu buvo naudojami įvairūs duomenys ir metodai, tokiu būdu suteikiant vertinimo
rezultatams daugiau patikimumo. Toliau glaustai apžvelgti svarbiausi ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių
rezultatų vertinimo metodai.
Apklausos. Visų trijų 4 prioriteto rezultato rodiklių, kuriuos apima šis vertinimas, kiekybinės
reikšmės buvo nustatytos apklausų būdu. Duomenys, reikalingi 1 uždavinio rezultato rodiklio reikšmei
nustatyti, buvo surinkti internetinės apklausos metu. Elektroniniai laiškai su internetine nuoroda į
apklausą4 ir Vidaus reikalų ministerijos prašymu joje dalyvauti buvo išsiųsti 2008 m. gegužės 1d –
2012 m. rugpjūčio 31 d. sėkmingai ES lėšomis finansuotus mokymus baigusiems asmenims. 2
uždavinio rezultato rodiklio reikšmė nustatyta elektroniniu būdu apklausus 14 ministerijų. Visos
ministerijos iš VšĮ „ESTEP“ gavo klausimynus (Word dokumento formatu), kuriais buvo siekiama
įvertinti veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygį įstaigoje ir sužinoti ministerijų nuomonę šiam
vertinimui aktualiais klausimais. Kiekvienos ministerijos buvo prašoma atsiųsti apklausos vykdytojui
užpildytą klausimyną. Siekiant apskaičiuoti 3 uždavinio rezultato rodiklio kiekybinę reikšmę, atlikta
biudžeto asignavimų valdytojų, kuriems suteikta viešojo administravimo funkcija, apklausa.
Klausimynai (Excel dokumento formatu), kaip ir anksčiau aprašytos apklausos dėl veiklos valdymo
sistemų metu, valstybės ir savivaldybių institucijoms buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Visos trys
apklausos buvo vykdomos 2013 m. balandžio-gegužės mėn. Apklausų metu surinkti duomenys buvo
panaudoti 1-5 vertinimo veiklose (žr. 1 lentelę).
Interviu. Vertinimo metu buvo atlikti trys interviu:
 interviu LR Vyriausybės kanceliarijoje (LRVK), kuriame dalyvavo LRVK Viešojo valdymo ir
socialinės aplinkos departamento Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja Eglė
Rimkutė ir šio skyriaus patarėjos Lina Lajauskienė, Daiva Žaromskytė ir Inga Kirstukaitė.
Interviu LR Vyriausybės kanceliarijoje padėjo įvertinti produkto rodiklio „Lietuvos
ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų
(skaičius/proc.)“ įgyvendinimo kokybinę pažangą (2 vertinimo veikla) bei buvo naudingas 4 ir
5 vertinimo veiklose;
 su Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo
administravimo politikos skyriaus patarėja Gitana Jurjonienė. Telefoninio pokalbio metu buvo

4

Apklausa buvo patalpinta tinklapyje www.publika.lt.
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nagrinėjami trečio vertinimo uždavinio klausimai, susiję su kokybės vadybos sistemomis.
Interviu buvo naudingas 3, 4 ir 5 vertinimo veiklose;
 su Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorės pavaduotoju Dariumi Sadecku.
Telefoninio pokalbio metu buvo įvertintas veiklos valdymo sistemų (VVS) poveikis viešajam
sektoriui ir aptartos VVS diegimo perspektyvos. Pateikti atsakymai buvo panaudoti 3, 4 ir 5
vertinimo veiklose.
Statistinė analizė. Statistinė analizė, atlikta naudojantis kompiuterine programa SPSS, buvo
naudojama 3 ir 5 vertinimo veiklose.
Antrinių šaltinių analizė. Vertinimo metu buvo analizuojami teisės aktai, nacionaliniai strateginiai
dokumentai, ŽIPVP 4 prioriteto finansavimo duomenys, rodiklių apskaičiavimo metodikos, 4 prioriteto
projektų aprašymai. Antrinių šaltinių analizė buvo naudojama visose septyniose vertinimo veiklose.
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2 ŽIPVP 4 PRIORITETO 1 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO
VERTINIMAS
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 1 uždavinio „tobulinti žmogiškųjų
išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“ vienas iš rezultato
rodiklių yra „sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti
darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“. 2010 m.
Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) parengė rodiklio skaičiavimo metodiką. Remiantis ja,
rodiklio reikšmė nustatoma apskaičiuojant, kokią procentinę dalį nuo visų sėkmingai mokymus
baigusių asmenų sudaro asmenys, įgytas žinias taikantys kartą per savaitę arba dažniau5 bent vienu iš
trijų būdų (galimi žinių taikymo būdai nurodyti 2 lentelėje). Jei mokymus sėkmingai baigęs asmuo
stipriai pritaria (7 balų intensyvumo skalėje pasirenka 6 arba 7) bent vienam iš žemiau pateiktų
teiginių6, laikoma, kad jis taiko įgytas žinias bent vienu iš galimų būdų.
2 lentelė. Mokymuose įgytų žinių taikymo būdai
1

2

3

4

5

6 7

Projekto mokymai padėjo man geriau suprasti sritį, kurioje dirbu, todėl
dirbdamas/dirbdama priimu geresnius sprendimus
Mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius naudoju atlikdamas įprastines savo
užduotis darbe
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia spręsti naujas problemas, naujus
klausimus, iškylančius darbe

5

Šioje ataskaitoje toks įgytų žinių taikymo dažnis yra vadinamas „reguliariu“.

6

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 1
uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaita“. Vilnius, 2010, p. 48.
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2.1 TYRIMO EIGA
3 lentelė. Generalinė populiacija ir imties dydis
Iš viso ES lėšomis finansuotus mokymus sėkmingai baigusių asmenų 2008 gegužės 1 d. – 2012 m. rugpjūčio
7
31 d. : 23681
8

Valstybės tarnautojų registre surasti asmenys:
17897

Valstybės tarnautojų registre nerasti asmenys :
5784
Asmenys,
kuriems
kvietimus
dalyvauti
Asmenys, kuriems kvietimus dalyvauti apklausoje
apklausoje išsiuntė VTD: 13923
išsiuntė VšĮ „ESTEP“: 5500
Iš viso išsiųsta kvietimų: 19423 (82,02% nuo visų sėkmingai mokymus baigusių asmenų)
Respondentų: 3489 (17,96% nuo tų asmenų, kuriems buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti apklausoje)

Tarp 23681 (pagal ESFA duomenis) 2008 – 2012 m. sėkmingai ES lėšomis finansuotus mokymus
baigusių asmenų yra 12245 valstybės tarnautojai (51,7%), 6978 statutiniai tarnautojai (29,5%) ir
4458 kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai (18,8%). Apie 17910 asmenų, kurie
buvo rasti valstybės tarnautojų registre, priklausymą vienai ar kitai tarnautojų grupei tikslius
duomenis pateikė VTD. Išskirstant likusius 5771 asmenis teko remtis ESFA pateiktais duomenimis, o
jie nėra pakankamai tvarkingi ir išsamūs, kad būtų galima nustatyti tikslų asmenų pasiskirstymą pagal
pareigybių grupes. Dėl prastos ESFA pateiktos informacijos kokybės, duomenys apie valstybės
tarnautojų registre nerastų asmenų priklausymą vienai ar kitai tarnautojų grupei yra apytikriai:
suskaičiuoti 3864 statutiniai tarnautojai, o likusieji 1907 asmenys buvo priskirti valstybės tarnautojų
ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų tarnautojų grupėms tokiu santykiu, koks buvo užfiksuotos
išanalizavus VTD pateiktus duomenis. Verta pastebėti, kad 21,8% valstybės tarnautojų registre
surastų asmenų šiuo metu nebedirba valstybės tarnyboje. Tai leidžia teigti, kad apie penktadalio
sėkmingai mokymus baigusių asmenų įgytos žinios išvis nėra pritaikomos viešajame sektoriuje.
4 lentelė. Sėkmingai mokymus baigusių asmenų pasiskirstymas pagal pareigybių grupes
Visi 2008 – 2012 m. sėkmingai ES lėšomis finansuotus mokymus baigę asmenys (23681)
Valstybės tarnautojai

Statutiniai tarnautojai

Kiti
valstybės
ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojai

12245 (51,7%)

6978 (29,5%)

4458 (18,8%)

Apklausos dalyviams buvo pateiktas mokymų rūšių sąrašas, sudarytas pagal valstybės tarnyboje
planuojamas taikyti kompetencijų grupes. Respondento buvo prašoma identifikuoti tas mokymų rūšis,

7

Nors projekto užsakovui aktuali rodiklio reikšmė nuo programavimo periodo pradžios iki 2012 m. gruodžio
31 d., viso šio laikotarpio apimti neleido rodiklio apibrėžimas. Pažymėtina, kad vertinamas mokymų metu
įgytų žinių taikymas „6 mėnesiai po mokymų pabaigos“. Dėl šios priežasties skirtumas tarp apklausos
atlikimo datos ir paskutinių į tyrimą įtrauktų mokymų datos turėjo būti mažiausiai 6 mėnesiai. ESFA
pateiktais duomenimis, iki 2008 m. gegužės 1 d. nebuvo pasibaigę nė vieni pagal einamąjį programavimo
laikotarpį ES lėšomis finansuoti mokymai, todėl buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki
2012 m. rugpjūčio 31 d.
8

Kodėl valstybės tarnautojų registre nepavyko rasti duomenų apie dalį sėkmingai mokymus baigusių
asmenų, paaiškinta 2.3. dalyje.
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kurioms yra priskiriami jo sėkmingai baigti mokymai, ir įvertinti, kaip dažnai taiko konkrečios rūšies
mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius. Siekiant aiškiau apibrėžti, kurie mokymai patenka į kiekvieną
mokymų rūšį, kartu su kvietimu dalyvauti apklausoje buvo išsiųstas ir Excel dokumentas, kuriame
mokymų rūšys buvo išskleistos į grupes (Priedas Nr. 2). Taip pat apklausos dalyviai buvo informuoti
apie galimybę prisijungti prie VATARAS sistemos ir pasitikrinti, kuriuos ES lėšomis finansuotus
mokymus jie yra sėkmingai baigę. Apskaičiuotas rodiklis apima tuos asmenis, kurie bent vieneriuose
mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius taiko reguliariai (kartą per savaitę arba dažniau) bent vienu iš
trijų būdų (žr. 2 lentelę). Apklausos anketa ir dalyviams pateikta informacinė medžiaga yra pateikiama
Priede Nr. 1 prie šios ataskaitos.
5 lentelė. Apklausos dėl mokymų vykdymo tvarkaraštis
Data
Balandžio 12 d.
Balandžio 18 d.

Balandžio 25 d.
Balandžio 29 d.
Gegužės 24 d.

Birželio 3 d.

Įvykis
VTD išsiuntė kvietimus dalyvauti apklausoje 13923
asmenims
VTD išsiuntė priminimus dalyvauti apklausoje 13923
asmenims; VšĮ „ESTEP“ išsiuntė kvietimus dalyvauti
apklausoje 1386 asmenims, apie kuriuos nėra duomenų
valstybės tarnautojų registre
VšĮ „ESTEP“ išsiuntė priminimus dalyvauti apklausoje
13923 asmenims, kurie buvo gavę kvietimus iš VTD
Skaičiuojama preliminari rodiklio reikšmė
VšĮ „ESTEP“ išsiuntė kvietimus dalyvauti apklausoje
4114 asmenų, apie kuriuos nėra duomenų valstybės
tarnautojų registre
Skaičiuojama galutinė rodiklio reikšmė

2.2 RODIKLIO REIKŠMĖ
Žemiau pateikiami apklausos rezultatai. Apskaičiuota rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių asmenų
(valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ reikšmė yra 58,52%. Kadangi pagal imties dydį nustatyta
paklaida yra lygi 1,53%, tikroji rodiklio reikšmė yra intervale nuo 56,99% iki 60,05%. Verta pastebėti,
kad reguliariai žinias taiko 73,02% apklaustųjų. 72,99% apklaustųjų taiko mokymuose įgytas žinias
bent vienu iš trijų 2 lentelėje nurodytų būdų (žr. 6 lentelę).
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6 lentelė. Apklausos rezultatų apibendrinimas

Taiky
mo
tipas

Nepritaikė
nė vienu
būdu
Pritaikė
bent vienu
būdu

Iš viso:

Dažnis
Proc. nuo
visų
atsakymų
Dažnis
Proc. nuo
visų
atsakymų
Dažnis
Proc. nuo
visų
atsakymų

Taikymo intensyvumas
Netaiko, taiko
Taiko
nereguliariai
reguliariai
436
505

Iš viso:

12,51

14,50

27,01

504

2039

2543

14,47

58,52

72,99

940

2544

3484

26,98

73,02

100

941

9

Palyginimui pateikiame 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) lėšomis
finansuotų mokymų, skirtų asmenų, dirbančių viešojo administravimo sektoriuje, kvalifikacijos
tobulinimui, pagrindu apskaičiuotą pradinę rodiklio reikšmę (34,9%). Atsižvelgiant į paklaidą (6,5
proc.), tikrasis rodiklis buvo šiame intervale: 28,4 – 41,4%.
7 lentelė. Pradinė ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio rezultato rodiklio reikšmė

Taiky
mo
tipas

Nepritaikė
nė
vienu
būdu
Pritaikė
bent vienu
būdu

Iš viso:

Dažnis
Proc.
nuo
visų
atsakymų
Dažnis
Proc.
nuo
visų
atsakymų
Dažnis
Proc.
nuo
visų
atsakymų

Taikymo intensyvumas
Netaiko, taiko
Taiko
nereguliariai
reguliariai
62
25

Iš viso:

31,8

12,8

44,6

40

68

108

20,5

34,9

55,4

102

93

195

52,3

47,7

100,0

87

Šaltinis: VšĮ VPVI, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo
rodiklių vertinimo ataskaita“. Vilnius, 2010.

9

Iš viso apklausoje dalyvavo 3489 asmenys. Penki respondentai nebuvo įtraukti į analizę, nes dėl didelio
duomenų srauto ne visi jų pateikti atsakymai buvo užfiksuoti internetinių apklausų tinklalapyje.
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Lyginant su pradine rodiklio reikšme, pastebimas ryškus mokymuose įgytų žinių taikymo
suintensyvėjimas (rodiklis padidėjo 23,62%). Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad prie aukštesnės rodiklio
reikšmės galėjo prisidėti ir atskirų mokymų rūšių išskyrimas klausimyne (žr. anketos klausimą Nr. 1
Priede Nr. 1). Kai respondentų prašoma įvertinti skirtinguose mokymuose įgytų žinių taikymo
intensyvumą, yra didelė tikimybė, kad bent vieneriuose mokymuose įgytas žinias respondentas taiko
reguliariai. Tuo tarpu pradinės rodiklio reikšmės nustatymo apklausoje (2010 m.) respondentų buvo
prašoma apibendrinti visuose sėkmingai baigtuose mokymuose įgytų žinių taikymo intensyvumą.
Taigi, 2010 m., skaičiuojant pradinę rodiklio reikšmę, tie asmenys, kurie yra sėkmingai baigę daugelį
mokymų, bet reguliariai taiko tik vieneriuose ar dvejuose mokymuose įgytas žinias ir apibendrindami
savo patirtį nurodė žemą mokymuose įgytų žinių taikymo intensyvumą, buvo priskirti prie žinių
netaikančių asmenų. Tuo tarpu šio tyrimo metu minėti asmenys patenka tarp tų 58,52%, kurie
reguliariai taiko mokymuose įgytas žinias (su sąlyga, kad tai daro vienu iš trijų būdų).
Apklaustų asmenų pasiskirstymas į pareigybių grupes skiriasi nuo generalinės visumos parametrų.
72,3% visų apklaustųjų yra valstybės tarnautojai, 12% - statutiniai tarnautojai, 11,2% - kiti valstybės
ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojai (likę 4,5% pasirinko variantą „kita“). Tai, kad
statutinių tarnautojų ir kitų valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų dalys nuo visų
apklaustųjų yra mažesnės nei nuo visų sėkmingai mokymus baigusių asmenų, galėjo padaryti tik
nežymią įtaką skaičiuojamo rodiklio reikšmei. Tokią išvadą leidžia daryti atlikta turimų duomenų
analizė, rodanti, kad rodiklio reikšmės kiekvienoje iš pareigybių grupių stipriai nesiskiria. 60,79%
apklausoje dalyvavusių valstybės tarnautojų reguliariai taiko mokymuose įgytas žinias nors vienu iš
būdų. Tarp statutinių tarnautojų tokių asmenų yra 54,76%, o tarp kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų – 55,70%. Tuo remiantis galima teigti, kad jei apklaustųjų
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes atitiktų tą pasiskirstymą, kuris užfiksuotas tarp visų
sėkmingai mokymus baigusių asmenų, rezultato rodiklio reikšmė būtų šiek tiek mažesnė.
97,6% atsakiusiųjų į anketos klausimus dirba toje pačioje institucijoje, kurioje dirbo tuo metu, kai
dalyvavo mokymuose. Paklausti, kokioje institucijoje šiuo metu dirba, 3,5% apklaustųjų nurodė
Ministro pirmininko tarnybą ar Vyriausybei atskaitingą įstaigą, 4,3% - Seimo kanceliariją ar įstaigą,
atskaitingą Seimui, 6,8% - ministeriją, 35,1% - ministerijai pavaldžią įstaigą, 31,9% - savivaldybę, o
18,3% pasirinko variantą „kita“. 26% anketas užpildžiusių asmenų yra vadovai(-ės) arba vadovo(-ės)
pavaduotojai, 61,7% - specialistai, 12,2% pasirinko atsakymo variantą „kita“. Apklaustųjų
pasiskirstymas pagal valstybės tarnyboje sukauptą stažą yra toks: mažesnis negu 3 metai – 5,5%; 3-5
metai – 13,8%; 6-10 metų – 24,4%; 11-15 metų – 21,8%; daugiau negu 16 metų – 34.4%. 9,8%
respondentų nurodė, kad jų amžius yra nuo 22 iki 30 metų, 23,7% - nuo 31 iki 40 metų, 31,3% - nuo
41 iki 50 metų, 31,6% - nuo 51 iki 60 metų, 3,6% - daugiau nei 60 metų. 0,1% teigė, kad jiems yra
mažiau nei 22 metai. 25,9% apklaustųjų yra vyrai, 74,1% - moterys.
Toliau pateikiamos rezultato rodiklio reikšmės pagal mokymų rūšis (žr. 8 lentelę). Nurodytos
procentinės reikšmės žymi asmenų, kurie reguliariai taiko konkrečiuose mokymuose įgytas žinias bent
vienu iš trijų būdų, dalį nuo visų tos rūšies mokymus sėkmingai baigusių apklaustųjų.
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8 lentelė. Rezultato rodiklio reikšmės pagal mokymų rūšis (procentas skaičiuojamas nuo visų
dalyvavusių konkrečios rūšies mokymuose, tęsinys kitame puslapyje)
Mokymų rūšis

Mokymus
sėkmingai
baigusių
apklaustųjų
skaičius

Mokymuose įgytas
žinias bent vienu iš
trijų būdų reguliariai
taikantys asmenys

Rezultato rodiklio
reikšmė

Informacinių ir
komunikacinių technologijų
valdymas

1342

906

67,51%

Dokumentų valdymas ir
administravimas

979

622

63,53%

Etika, vertybės

637

371

58,24%

Asmenybės ugdymas

802

445

55,49%

Vadybinės kompetencijos

508

258

50,79%

Analitinės kompetencijos

358

181

50,56%

Veiklos planavimas

1059

504

47,59%

Teisė

732

342

46,72%

Specializuoti mokymai

790

356

45,06%

Personalo valdymas

731

298

40,77%

Finansų valdymas

737

298

40,43%

Socialinė apsauga ir darbo
santykiai

289

289

38,41%

Kalbos

1297

492

37,93%

Teisingumas

228

85

37,28%

Viešieji ryšiai

581

204

35,11%

Ekonomika ir finansai

301

103

34,22%

ES lėšų administravimas

341

112

33,84%

Žemės ūkis

235

77

32,77%

241

71

29,46%

Projektų valdymas

674

194

28,78%

Aplinka

309

88

28,71%

Turto priežiūra ir valdymas

331

95

28,70%

Viešieji pirkimai

624

172

28,48%

Mokslas,
švietimas

technologijos

ir
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Mokymų rūšis

Mokymus
sėkmingai
baigusių
apklaustųjų
skaičius

Mokymuose įgytas
žinias bent vienu iš
trijų būdų reguliariai
taikantys asmenys

Rezultato rodiklio
reikšmė

Vidaus reikalai/politika

212

59

27,83%

Stažuotės ir mokomieji vizitai

322

81

25,16%

Sveikatos apsauga

263

65

24,71%

Susisiekimas/transportas

181

42

23,20%

Vidaus auditas

306

68

22,22%

Ūkis

164

31

18,90%

Kultūra, sportas

193

33

17,09%

Tarptautiniai ryšiai

307

50

16,29%

Energetika

183

28

15,30%

Plėtra ir užsienio reikalai

175

16

9,14%

Krašto apsauga

138

10

7,25%

Remiantis šiais rezultatais darytina išvada, kad sėkmingai mokymus baigę asmenys intensyviausiai
taiko tų mokymų metu įgytas žinias, kurie yra orientuoti į techninių kompetencijų gerinimą. Prie tokių
mokymų priskirtini informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo bei dokumentų valdymo ir
administravimo kursai. Taip pat verta pastebėti, kad horizontalias kompetencijas10 tobulinančių
mokymų (etikos, asmenybės ugdymo, vadybinių kompetencijų) metu įgytų žinių taikymo
intensyvumas yra žymiai aukštesnis nei sektorinių mokymo rūšių (žemės ūkio, ekonomikos ir kt.).

10

Horizontaliomis kompetencijomis vadinamos tos kompetencijos, kurios gali būti panaudojamos įvairiose
srityse. Tuo jos skiriasi nuo sektorinių arba specialiųjų kompetencijų, kurios yra pritaikomos tik konkrečioje
veiklos srityje, pavyzdžiui, žemės ūkyje, krašto apsaugoje, sveikatos apsaugoje ir kt.
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2.3 PAAIŠKINIMAS DĖL KVIETIMUS DALYVAUTI APKLAUSOJE DĖL MOKYMŲ
GAVUSIŲ IR ANKETĄ UŽPILDŽIUSIŲ ASMENŲ SKAIČIAUS
Dėl apklaustųjų skaičiaus:
VšĮ „ESTEP“ pagal Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) pateiktas mokymų dalyvių lankomumo
suvestines sudarė nuo 2008 m. gegužės 1 d.11 iki 2012 m. rugsėjo 1 d. sėkmingai ES lėšomis
finansuotus mokymus baigusių asmenų sąrašą (23681 unikalūs asmenys) ir pateikė jį Valstybės
tarnybos departamentui (VTD). Departamento buvo prašoma valstybės tarnautojų registre
(VATARAS) surasti nurodytų asmenų elektroninio pašto adresus ir išsiųsti kvietimus dalyvauti
apklausoje dėl mokymų. Iš 23681 asmenų sąrašo VATARAS sistemoje buvo surasti 17897. Kadangi
valstybės tarnautojų registre nekaupiami duomenys apie Vidaus reikalų ministerijos (VRM)
pavaldumo sričiai priklausančius statutinius tarnautojus ir dalį asmenų, kurie vykdo operatyvinę
veiklą, darant prielaidą, kad VATARAS sistemoje yra suvesti visų valstybės tarnautojų ir pareigūnų
duomenys, manytina, kad nerastieji (5784) yra a) VRM pavaldumo sričiai priklausančių institucijų
statutiniai darbuotojai ir b) dėl projektų vykdytojų pateiktų ataskaitų ESFAi klaidų (pvz., neteisingai
suvestų vardų ar pavardžių) nerastieji asmenys.
5500 iš 5784 VATARAS sistemoje nerastų asmenų kvietimus dalyvauti išsiuntė VšĮ „ESTEP“. Didžiąją
jų dalį sudarė statutiniai pareigūnai - sėkmingai mokymus baigę asmenys iš Generalinės prokuratūros,
Muitinės departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos,
Vadovybės apsaugos departamento, Viešojo saugumo tarnybos, priešgaisrinio gelbėjimo valdybų.
Likusi dalis iš VšĮ „ESTEP“ kvietimus dalyvauti apklausoje gavusių asmenų yra tie valstybės tarnautojai
ir kiti asmenys, kurių vardai ar pavardės projektų vykdytojų pateiktose dalyvių suvestinėse buvo įvesti
su klaidomis. Tais atvejais, kai klaidos buvo akivaizdžios, apklausos vykdytojas jas ištaisė ir
elektroninio pašto adresus sudarė pagal pakoreguotus asmens duomenis. 284 iš 5784 valstybės
tarnautojų registre nerastiems asmenims kvietimai dalyvauti apklausoje nebuvo išsiųsti, nes dėl ESFA
pateiktuose duomenyse esančių spragų nebuvo įmanoma sudaryti šių asmenų elektroninio pašto
adresų (nenurodytas žmogaus vardas arba neaiški institucinė priklausomybė).
Iš VATARAS sistemoje surastų 17897 asmenų 13923 elektroninio pašto adresai buvo įvesti sistemoje.
Šiems asmenims VTD išsiuntė kvietimus dalyvauti apklausoje. Kartu su VŠĮ „ESTEP“ išsiųstais
kvietimais iš viso buvo išsiųsti 19423 kvietimai dalyvauti apklausoje dėl mokymų (iš viso 82,02%
unikalių mokymų dalyvių). Tai, kad atliekant tyrimą dalis asmenų buvo nepasiekiami, yra panašaus
masto apklausose nuolatos iškylanti problema. Kita vertus, tai nepadarė didelės įtakos skaičiuojamo
rodiklio tikslumui – jis pateikiamas su nedidele 1,53% paklaida.

11

Pagal ESFA pateiktus duomenis, pirmieji mokymai pagal 2007-2013 m. ES biudžeto įgyvendinimo
laikotarpį buvo baigti 2008 m. gegužės mėn.
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Dėl apklausoje dalyvavusių asmenų skaičiaus:
Iš viso sulaukta 3489 užpildytų anketų. Į anketos klausimus atsakius 3489 asmenims (arba 17,89%
asmenų, kuriems buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti apklausoje), tyrimo statistinė paklaida yra 1,53%.
Palyginimui, 2010 m. VšĮ VPVI pradinę rodiklio reikšmę apskaičiavo su 6,5% paklaida. Tai, kad anketą
užpildė 17,89% visų asmenų, kuriems buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti apklausoje, yra normalus,
internetinių apklausų praktikoje dažnai pasitaikantis rodiklis. Šiuo atveju atsakiusiųjų procento
dydžiui neigiamai atsiliepė keli veiksniai: 1) apie penktadalis asmenų, kuriems kvietimus dalyvauti
apklausoje išsiuntė VTD, nebedirba valstybės tarnyboje. Dauguma šių asmenų kvietimų negavo, nes
VATARAS sistemoje buvo įvesti jų darbiniai elektroninio pašto adresai; 2) žymi dalis statutinių
pareigūnų, kurių elektroninio pašto adresus pagal institucinę priklausomybę sudarė ir kvietimus
dalyvauti apklausoje išsiuntė VšĮ „ESTEP“, elektroniniu paštu nesinaudoja arba turi tik ribotą interneto
prieigą, neleidžiančią užpildyti anketos; 3) dalis VATARAS sistemoje nerastų nestatutinių tarnautojų,
kuriems kvietimus dalyvauti apklausoje išsiuntė VšĮ „ESTEP“, negavo kvietimų dėl klaidingai įvestų
(pagal ESFA pateiktus duomenis) elektroninio pašto adresų.
Statistiniu požiūriu tai būtų problema, jei turėtume priežasčių įtarti esant sisteminę klaidą. Šios
apklausos atveju ji būtų susijusi su tuo, pavyzdžiui, ar apklausa vykdoma ne atostogų metu arba nuo
ugniasienės nustatymų (ar kvietimas dalyvauti apklausoje nenukeliauja į šiukšliadėžę (angl. – „spam“).
Pagal pirmąjį aspektą apklaustųjų skaičius neturėjo mažėti, o apsaugos priemonių respondentų
serveriuose paslaugų teikėjas kontroliuoti negalėjo.

2.4 1 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO PASIEKIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ
PAKANKAMUMO ĮVERTINIMAS
1 uždavinio rezultato rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po
mokymų pabaigos)“ įgyvendinimas, skirtingai nuo produkto rodiklio „mokymuose dalyvavusių
asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų) skaičius“ įgyvendinimo, nepriklauso nuo mokymų organizavimui skirtų lėšų apimties.
Didesnis surengtų mokymų ar apmokytų dalyvių skaičius nepadėtų siekti užsibrėžtos rezultato
rodiklio reikšmės, nes rodiklio reikšmė yra lygi ne reguliariai žinias taikančių asmenų skaičiui, o jų
procentinei daliai nuo visų sėkmingai mokymus baigusių asmenų. Rezultato rodiklis pagal apibrėžimą
nėra kaupiamasis: apmokius daugiau asmenų, rodiklio reikšmė nebūtinai padidėja. Dėl šios
priežasties, siekiant didinti rezultato rodiklio reikšmę lėšų apimties klausimas nėra esminis.

2.5 PRIEMONĖS, SKIRTOS INTENSYVESNIAM MOKYMUOSE ĮGYTŲ ŽINIŲ
TAIKYMUI UŽTIKRINTI
Norint įvardinti priemones, skirtas intensyvesniam mokymuose įgytų žinių taikymui užtikrinti, būtina
rasti esamas žinių netaikymo priežastis. Apklausos dalyvių buvo prašoma nurodyti kliūtis, kurios
trukdo taikyti mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius. Respondentai išreiškė savo pritarimą arba
nepritarimą kiekvienam iš 9 teiginių, žyminčių galimas žinių netaikymo priežastis. Kintamųjų
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matavimui buvo pasitelkta intensyvumo skalė nuo 1 iki 7, kai 1 reiškia visišką teiginio atmetimą, o 7 –
besąlyginį priėmimą.
9 lentelė. Galimos žinių netaikymo priežastys
Vidurkis
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai neatitinka poreikių
Darbe neturiu visų reikalingų priemonių tam, kad galėčiau dirbti taip,
kaip buvo mokoma
Bandymai taikyti naujas žinias darbe reikalauja daug pastangų ir
atima pernelyg daug laiko
Mano vadovas/vadovė reikalauja iš manęs dirbti kitaip negu
mokėmės
Mano darbovietėje nėra atlyginama darbuotojams, kurie naudoja
naujai įgytas žinias
Mokymų metu lektoriai nepaaiškino, kaip praktiškai įgyvendinti tai,
ko mokėmės
Mano darbovietėje linkstama naudoti nusistovėjusius darbo metodus,
o ne taikyti naujai išmoktus mokymuose
Po mokymų pakeičiau darbovietę ir įgytos žinios tapo nebeaktualios
Nuo mokymų praėjo pernelyg daug laiko, žinios paseno

2,81
3,24

Standartinis
12
nuokrypis
1,79
1,85

2,94

1,72

2,18

1,63

4,47

2,28

2,84

1,77

3,11

1,92

1,46
2,46

1,31
1,70

Apklausos rezultatai rodo, kad sėkmingai baigę ES lėšomis finansuotus mokymus asmenys nemato
didelių kliūčių įgytų žinių taikymui. 8 atvejais iš 9 atsakymų vidurkis yra žemesnis nei vidurinė
intensyvumo skalės reikšmė (4). Vienintelis teiginys, kuriam linkstama pritarti, yra „Mano
darbovietėje nėra atlyginama darbuotojams, kurie naudoja naujai įgytas žinias“ (vidurkis siekia 4,47).
Didesnė apklaustųjų pusė teigė, kad jiems nėra atlyginama už mokymuose įgytų žinių taikymą.
Bent vieneriuose mokymuose įgytas žinias bent vienu iš trijų būdų reguliariai taikantys asmenys
vertina mokymuose įgytų žinių atitikimą poreikiams geriau nei likusieji (žr. 10 lentelę).
10 lentelė. Mokymuose įgytų žinių atitikimo poreikiams vertinimas

Mokymuose įgytos
žinios ir įgūdžiai
neatitinka poreikių
(vidurkis)

Bent vieneriuose mokymuose įgytas
žinias bent vienu iš trijų būdų
reguliariai taikantys asmenys
(N=2039)

Visi likusieji asmenys (N=1446)

2,42

3,29

12

Standartinis nuokrypis parodo, kaip stipriai atskirų respondentų atsakymai nutolsta nuo vidurkio. Kuo
didesnis standartinis nuokrypis, tuo stipriau respondentų nuomonės išsiskiria vertinant konkretų teiginį. Iš
pateiktos lentelės matyti, kad respondentų vertinimai labiausiai skiriasi tuomet, kai klausiama apie
atlyginimą už naujai įgytų žinių taikymą (stand. nuokrypis lygus 2,28).
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Viena iš mokymų atitikimą poreikiams užtikrinančių priemonių yra išankstinės konsultacijos su
mokymų dalyviais (vienas iš būdų tai padaryti būtų metinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, kai
vadovai kalbasi su darbuotojais ir apie jiems reikalingus mokymus). Darbuotojas ir jo vadovas
geriausiai žino, kokių žinių reikalauja konkrečios pareigos ir kokie mokymai galėtų praversti
darbovietėje. Atlikus duomenų analizę užfiksuotas statistinis ryšys tarp išankstinių konsultacijų ir
žinių taikymo. Tarp tų, kurie reguliariai taiko bent vieneriuose mokymuose įgytas žinias bent vienu
būdu, tik 18,5% mokymosi poreikiai nebuvo nustatyti. Tuo tarpu tarp likusių asmenų mokymo
poreikio nustatymo nebuvimą teigiančių buvo 30,9%. Atitinkamai prieš parenkant konkrečius
mokymus tik kartais buvo konsultuojamasi arba iš viso nesikonsultuojama su 38,3% bent vienu iš
būdų reguliariai žinias taikančiaisiais ir su 58,6% į minėtą asmenų grupę nepatenkančiais asmenimis.
Šio rodiklio reikšmė tarp visų apklaustųjų taip pat yra aukšta – 46,7%.
11 lentelė. Išankstinės konsultacijos su mokymų dalyviais

Procentas asmenų, kurių
mokymosi poreikiai nebuvo
nustatomi
Procentas asmenų, su kuriais
prieš parenkant konkrečius
mokymus buvo
konsultuojamasi tik kartais
arba nebuvo konsultuojamasi

Bent vieneriuose
mokymuose įgytas žinias
bent vienu iš trijų būdų
reguliariai taikantys
asmenys (N=2039)

Visi likusieji asmenys (N=1446)

18,5

30,9

38,3

58,6

Apklausos dalyvių buvo prašoma nurodyti, ką jie laiko didžiausiu mokymų privalumu. Tik 60,1% teigė,
kad jie labiausiai vertina galimybę pritaikyti mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius darbe. 26%
pirmenybę teikė mokymų indėliui į asmenybės vystymąsi, o likusias alternatyvas rinkosi mažesnis
apklaustųjų skaičius (žr. 12 lentelę).
12 lentelė. Mokymų privalumai

Mokymai suteikia žinių ir įgūdžių, kurie prisideda
prie asmenybės vystymosi
Mokymai leidžia bent trumpam pailsėti nuo
tiesioginių pareigų
Mokymai yra galimybė pabendrauti su kolegomis
ir susipažinti su naujais žmonėmis
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padeda geriau
atlikti užduotis darbe
Mokymai motyvuoja dirbti valstybės tarnyboje
Mokymai padeda siekti karjeros

Mokymų privalumą svarbiausiu
procentas nuo visų apklaustųjų
26,3

laikančių

1,6
3,7
59,8
4,5
4

32

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

Atlikta duomenų analizė leido nustatyti dvi mokymuose įgytų žinių netaikymo priežastis: 1)
mokymuose įgytos žinios ne visada atitinka dalyvių poreikius. Tikėtina, kad mokymuose įgytų žinių
taikymą darbe kai kuriais atvejais apsunkina ir mokymų turinio neatitikimas institucijos tikslams bei
uždaviniams.; 2) didelė dalis sėkmingai baigusiųjų mokymus (40,2%) nelaiko galimybės mokymuose
įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti darbe svarbiausiu mokymų privalumu.
Atsižvelgiant į tai, mokymų vertinimo anketas siūloma papildyti šiuo klausimu: Ar metinio tarnybinės
veiklos vertinimo metu ar kitokiu būdu nustatytų jūsų kvalifikacijos kėlimo poreikio temų sąraše buvo
numatyti mokymai šia (jūsų dabar vertinamų mokymų) tema? (Atsakymai: Taip; Ne; Nežinau). Tai leistų
įvertinti atskirus mokymų projektus pagal tai, kiek juose organizuojamų mokymų temos atitinka
mokymosi poreikius, o esant reikalui, valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų mokymų politiką
koordinuojančiai ir už ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą atsakingoms institucijoms įsikišti į
projektų įgyvendinimą (kadangi numatoma, kad mokymų kokybė bus vertinama per VATARAS
sistemą).

2.6 1 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO TOBULINIMAS
Tam, kad ateityje būtų lengviau įvertinti valstybės tarnautojų ir kitų asmenų mokymų naudą, siūlome
sukurti vieningą duomenų sistemą, kurioje būtų kaupiami duomenys apie sėkmingai ES lėšomis
finansuotus mokymus baigusius asmenis. Siūlome šį duomenų kaupimo modelį: 1) VTD VATARAS
sistemoje sukuria atskirą posistemę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie asmenis, sėkmingai
baigusius ES lėšomis finansuotus mokymus; 2) šioje posistemėje mokymai turėtų būti klasifikuojami
pagal valstybės tarnyboje planuojamas taikyti kompetencijų grupes. Šios grupės VATARAS
posistemėje turėtų būti išskleistos į siauresnius pogrupius (vienu arba dviem lygiais); 3) projektų
vykdytojai yra atsakingi už lankomumo suvestinėse pateiktų duomenų suvedimą į VATARAS sistemą.
Lankomumo suvestinės šablonas yra pateiktas VRM užsakymu parengtos ŽIPVP 4 prioriteto 1
uždavinio įgyvendinimo rodiklių vertinimo ataskaitos 2 priede. Įvesdami duomenis projektų
vykdytojai turėtų nurodyti mokymų rūšį ir iš sąrašo pasirinkti šią rūšį detalizuojantį pogrupį. Projektų
vykdytojai į VATARAS posistemę turėtų suvesti visus duomenis apie asmenis, kurie sėkmingai baigė
ES lėšomis finansuotus mokymus 2007-2013 m. ES finansinės paramos įgyvendinimo laikotarpiu.

2.7 1 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO PERSPEKTYVOS 2015
M. IR RODIKLIO AKTUALUMAS ATEINANČIAM PROGRAMAVIMO PERIODUI
Šiuo metu naudojamas 1 uždavinio rezultato rodiklis nėra tinkamas, nes: 1) mokymų nauda
neapsiriboja įgytų žinių pritaikymu darbe. Ketvirtadalis apklaustųjų vertina mokymuose įgytas žinias
pirmiausiai dėl to, kad jos prisideda prie asmenybės vystymosi, o ne dėl galimybės pritaikyti jas darbe.
Ne mažiau svarbu tai, kad galimybė kelti kvalifikaciją gerina valstybės tarnybos įvaizdį ir yra vienas iš
veiksnių, motyvuojančių dirbti viešajame sektoriuje; 2) tai, ar įgytos žinios yra pritaikomos darbe,
priklauso nuo daugelio veiksnių, tai yra ne vien nuo organizuojamų mokymų kokybės. Dėl šių
priežasčių rezultato rodiklis laikytinas nepakankamai išsamiu, kad būtų naudojamas uždavinio
lygmenyje. 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu rodiklis galėtų būti taikomas priemonės ar
priemonių grupės lygmenyje.
Kadangi rodiklis nėra kaupiamasis, tikėtina, kad jo reikšmė 2007-2013 m. finansinės paramos
įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje nesieks 75%. Atsižvelgdami į tai, siūlome vieną iš šių sprendimų:
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1) iš rodiklio skaičiavimo metodologijos pašalinti žinių taikymo dažnumo aspektą, t.y. vertinti tik tai,
ar mokymuose įgytos žinios buvo pritaikytos darbe nors vieną kartą. Esama tokių mokymų, kuriuose
įgytų žinių nuolat (t.y. kartą per savaitę arba dažniau) taikyti darbe nėra galimybės (pavyzdžiui, krašto
apsaugos ar tarptautinių ryšių). Nors per šiuos mokymus įgytos žinios yra pritaikomos rečiau, tai
nebūtinai reiškia, kad jie yra mažiau naudingi; 2) nustatant siektiną rodiklio reikšmę 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiui atsižvelgti į šio vertinimo metu apskaičiuotą rodiklio reikšmę.
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3 ŽIPVP 4 PRIORITETO 2 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO
VERTINIMAS
Tyrimo metu apskaičiuota ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias
apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijų, dalis (proc.)“ reikšmė. Nustatant rezultato
rodiklio reikšmę buvo remiamasi 2009 m. parengta skaičiavimo metodika13. Veiklos valdymo sistema
(VVS) suskirstoma į 7 etapus, kiekvienam iš jų parenkant atitinkamą svorį, apibrėžiantį etapo reikšmę
galutiniam rodikliui: analizė ir planavimas – 20%, organizavimas – 15%, koordinavimas – 15%,
įgyvendinimas – 10%, stebėsena – 10%, vertinimas – 20%, kontrolė – 10%. Apklausus visas 14
ministerijų nustatoma, kokiu mastu ministerijoje yra įdiegtas kiekvienas iš VVS etapų ir, sudėjus
gautuosius atskirų etapų įverčius, apskaičiuojamas VVS įdiegtumo lygis. Jis gali būti intervale nuo 0 iki
100%. Ministerijos išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistema, apskaičiuojamos VVS įdiegtumo
lygį padalinus iš 100 ir gautą skaičių padauginus iš ministerijos išlaidų (be dotacijų savivaldybėms).
Rezultato rodiklio reikšmė gaunama apskaičiavus, kokią procentinę dalį visų ministerijų išlaidų (be
dotacijų savivaldybėms) sudaro išlaidos, kurias apima VVS. Toliau pateikiama rodiklio skaičiavimo
formulė:
Skaičiuojamas rezultato rodiklis = 100 x (B1 x VVS1/100 + B2 x VVS2 /100 + B3 x VVS3 /100 + B4 x
VVS4 / 100 + B5 x VVS5 / 100 + B6 x VVS6 / 100+ B7 x VVS7 / 100+ B8 x VVS8 /100+ B9 x VVS9 /
100+ B10 x VVS10 / 100+ B11 x VVS11 / 100+ B12 x VVS12 / 100+ B13 x VVS13 / 100+ B14 x VVS14
/ 100) / (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 +B9 +B10 +B11+B12 + B13 +B14), kur:
B1, B2, … B14 - valstybės išlaidos, kurias apima tam tikros ministerijos veiklos valdymo sistema, Lt;
VVS1, VVS2, ... VVS14 – veiklos valdymo sistemos tam tikroje ministerijoje įdiegtumo lygis.

3.1 TYRIMO EIGA
2013 m. balandžio 4 d. VšĮ „ESTEP“ visoms 14 ministerijų išsiuntė klausimynus, skirtus veiklos
valdymo sistemų diegimo būklei nustatyti. Kai kuriems klausimynus pildžiusiems asmenims buvo
neaiški „veiklos valdymo sistemos“ sąvoka. Minimi respondentai teigė, kad VVS jų ministerijoje nebuvo
atskirai diegiama (specialiu projektu), nors dalis klausimyne išvardintų VVS savybių ir yra būdingos jų
ministerijoms. Tokiu atveju respondentams buvo siūloma orientuotis į atskiras VVS savybes ir
nurodyti, ar jos yra būdingos jų ministerijai. Gegužės 6 d. (tarpinės ataskaitos pateikimo dieną)
paslaugų teikėjas nebuvo gavęs užpildytų klausimynų iš trijų ministerijų – Energetikos, Švietimo ir
mokslo bei Užsienio reikalų. Gegužės 15 d. klausimynus dėl VVS jau buvo atsiuntusios visos
ministerijos.

13

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2
ir 3 uždavinių rezultato rodiklių įgyvendinimo vertinimo galutinė ataskaita“. Vilnius, 2009 m. gruodis.

35

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

3.2 RODIKLIO REIKŠMĖS
Toliau pateikiamos rezultato rodiklio reikšmės 2006–2015 m. 2006–2009 m. rodiklio reikšmes
nustatė bei prognozes dėl 2010 ir 2011 m. pateikė UAB „EKT“. 2012 ir 2013 m. rodiklio reikšmės buvo
nustatytos šio vertinimo metu. 2014 ir 2015 m. rodiklio reikšmių skaičiavimas buvo paremtas
prielaida, kad tų metų ministerijų išlaidų dydžiai atitiks 2013 m. lygį. Esamo ministerijų išlaidų lygio
perkėlimo į ateinančius metus alternatyvą rinkosi ir 2009 m. studijos rengėjai. Tokia tyrimo taktika
neigiamai atsilieptų pateikiamų prognozių tikslumui tik tuo atveju, jei 2014 ir 2015 m. ryškiai
pasikeistų atskirų ministerijų disponuojamų finansinių išteklių dalis nuo visų ministerijų išlaidų.
1 paveikslas. Valstybės išlaidų, kurias apima VVS visose 14 ministerijų, dalis (proc.)
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2012 m. rezultato rodiklio reikšmė yra 61,35%. Tai yra 13,35% daugiau nei ŽIPVP numatytas
tikslas (48%) ir 19,35% daugiau nei 2009 m. nustatyta rodiklio reikšmė (42%). 2013 m. rezultato
rodiklio reikšmė – 61,49%, 2014 ir 2015 m. prognozuojamos reikšmės – 61,15%. Tai, kad 2012 m.
rodiklio reikšmė buvo ryškiai didesnė nei 2009 m., yra stipriai susiję su rodiklio skaičiavimo metodika.
Rodiklio reikšmė visų pirma priklauso nuo VVS diegimo būklės tose ministerijose, kurioms tenka
didžiausi asignavimai iš valstybės biudžeto. 2 paveiksle parodyta, kurių ministerijų išlaidos sudaro
didžiausią dalį nuo visų ministerijų išlaidų.
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2 paveikslas. Atskirų ministerijų išlaidų dalys visų ministerijų išlaidose (proc.)
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Iš penkių didžiausią finansinį svorį turinčių ministerijų tik Susisiekimo ministerijos (SM) VVS
įdiegtumo lygis 2012 m. buvo mažesnis nei 2009 m. Veiklos valdymas likusiose keturiose
stambiausiose ministerijose pažengė į priekį. Ypač ryškūs teigiami pokyčiai įvyko Žemės ūkio (ŽŪM),
Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) bei Sveikatos apsaugos ministerijose (SAM) (žr. 13 lentelę).
Stipriai suintensyvėjęs veiklos valdymas šiose ministerijose yra pagrindinė priežastis, kodėl jau 2012
m. rodiklio reikšmė (61,35%) buvo didesnė nei ŽIPVP numatytas tikslas (48%).
13 lentelė. VVS įdiegtumo lygis penkiose didžiausius asignavimus iš valstybės biudžeto gavusiose
ministerijose 2012 m.
Ministerija

VVS
įdiegtumo
lygis 2009 m.

VVS įdiegtumo lygis
2012 m.

Pokyčio dydis

Finansų

25

30

5

Žemės ūkio

43

75

32

Socialinės apsaugos ir darbo

26

61

35

Susisiekimo

52

48

-4

Sveikatos apsaugos

47

90

43
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Toliau pateikiame ministerijų rikiuotę pagal VVS įdiegtumo lygį 2012 m.
3 paveikslas. 2012 m. VVS įdiegtumo lygis 14-oje ministerijų
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Šiuo metu veiklos valdymo sistema yra labiausiai išvystyta Energetikos, Vidaus reikalų ir Sveikatos
apsaugos ministerijose, mažiausiai – Finansų ministerijoje. Atskirą dėmesį reikėtų skirti Aplinkos
ministerijos (AM) VVS įdiegtumo rodikliui (38%), nes jis yra ryškiai mažesnis už 2009 m. tos pačios
ministerijos pasiektą lygį (58%). Ministerijos pavyzdys rodo, kad pasiekto VVS įdiegtumo lygio
palaikymas yra iššūkius keliantis ir ne visuomet sėkmingai besiklostantis procesas. 4 paveiksle
parodyta, kaip 2012 m. VVS įdiegtumo lygiai skiriasi nuo tų, kuriuos ministerijos prognozuoja 2015iems metams.
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4 paveikslas. VVS įdiegtumo lygiai ministerijose 2012 ir 2015 m.
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Tik Aplinkos ministerija prognozuoja pokyčius veiklos valdymo srityje. Ministerijos atstovai teigė, kad
2015 m. jų institucijoje bus mažiau VVS sistemos elementų nei buvo 2012 m. Visos kitos ministerijos
planuoja išlaikyti tą patį VVS įdiegtumo lygį iki 2015 m.

3.3 KOKYBINĖ RODIKLIO „LIETUVOS MINISTERIJOSE ĮDIEGTŲ VEIKLOS
VALDYMO SISTEMŲ SKAIČIUS IR DALIS NUO VISŲ MINISTERIJŲ
(SKAIČIUS/PROCENTAS)“ ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
Energetikos ministerijos (EM) užpildytas klausimynas rodo, kad šioje ministerijoje veiklos valdymas
yra išvystytas labiausiai. Nors 2009 m. EM VVS įdiegtumo lygis siekė 63% ir kitų ministerijų rodiklių
kontekste nebuvo išskirtinis, 2012 m. jis jau buvo didžiausias tarp visų ministerijų – 95%. Ministerija
žada išlaikyti tą patį įdiegtumą iki 2015 m.
5 paveikslas. LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Gilesnė ministerijos pateiktų atsakymų analizė leidžia teigti, kad ryškiausi teigiami poslinkiai įvyko
organizavimo ir kontrolės etapuose. Skirtingai nei 2009 m., 2012 m. EM jau buvo priskyrusi
atsakomybę už visų veiklos rodiklių įgyvendinimą konkretiems padaliniams bei nustačiusi
priklausomybę tarp darbuotojų atlyginimų ir veiklos rodiklių įgyvendinimo. 2012 m. EM buvo
vykdomi finansinis, veiklos ir vidinis auditai, nors 2009 m. tokia praktika dar nebuvo įvesta.
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14 lentelė. LR Energetikos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.

VVS etapai

Būdingų
požymių
svoris
2012
m.,
proc.
(faktinis/
maksimalus)
19 / 20
15 / 15
15 / 15
9 / 10
10 / 10
17 / 20
10 / 10
95 / 100

Svoris
, proc.

14

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

2012
m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009
m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

VVS
įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose

95 %
100 %

55 %
27 %

40%
73%

100 %
90 %
100 %
85 %
100 %
95 %

80 %
90 %
100 %
85 %
0%
63 %

20%
0%
0%
0%
100%
32%

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) VVS įdiegtumo lygis 2012 m. siekė 92% ir 7% viršijo 2009 m.
rodiklį. Šioje ministerijoje pastebimas nuoseklus veiklos valdymo plėtojimas (žr. 6 paveikslą). Per
ateinančius trejus metus ministerija neplanuoja įdiegti trūkstamų VVS elementų.
6 paveikslas. LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika
2006–2015 m., proc.
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Nuo 2009 iki 2012 m. VRM pastebimai pažengė į priekį dviejuose veiklos valdymo sistemos etapuose –
analizės ir planavimo bei kontrolės. Visiems veiklos rodikliams buvo nustatytos nuokrypių reikšmės,
sudarant kitų metų biudžetą nustota remtis praėjusių metų išlaidomis, sumažinta rezervinių atidėjimų
ir kitų nenumatytų išlaidų dalis visame ministerijos biudžete, pradėtas vykdyti veiklos auditas.

14

Detalią informaciją apie tai, kokie veiklos valdymo požymiai patenka į kiekvieną VVS etapą, galite rasti šios
ataskaitos 13 priede.
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15 lentelė. LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

Būdingų
požymių svoris
2012 m., proc.
(faktinis
/
maksimalus)
19 / 20
12 / 15
12 / 15
9 / 10
10 / 10
20 / 20
10 / 10
92 / 100

2012 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus
95 %
80 %
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
92 %

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus
80 %
80 %
73 %
100 %
100 %
100 %
60 %
85 %

VVS
įdiegtumo
lygio
pokytis
skirtinguose
etapuose
15%
0%
7%
-10%
0%
0%
40%
7%

Atlikta užpildytų klausimynų analizė rodo, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) per pastaruosius
kelis metus diegdama veiklos valdymo elementus padarė didžiausią pažangą tarp visų 14 ministerijų.
Jei 2009 m. ministerijai buvo būdinga mažesnė pusė visų veiklos valdymo sistemos požymių, tai 2012
m. VVS įdiegtumo lygis jau siekė 90%. SAM nurodė, kad per ateinančius metus veiklos valdymo
elementų įdiegtumas bus palaikomas tame pačiame aukštame lygyje.
7 paveikslas. LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika
2006–2015 m., proc.
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Ministerijos pateikti atsakymai leidžia teigti, kad SAM pasistūmėjo į priekį visuose VVS etapuose ir
ryškiausią proveržį įvykdė kontrolės bei stebėsenos srityse. Kontrolės etape pradėti vykdyti finansinis
ir veiklos auditai, o stebėsenos rodiklio pagerėjimas sietinas su tuo, kad ministerijoje faktinės rodiklių
reikšmės nustatytu periodiškumu imtos lyginti su planinėmis reikšmėmis bei faktinėmis išlaidomis.
Žvelgiant į perspektyvą verta pastebėti, kad SAM dar turi VVS tobulinimo galimybių ankstyvuosiuose
veiklos valdymo etapuose (analizės, organizavimo ir koordinavimo).
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16 lentelė. LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija
pagal etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

Būdingų
požymių
svoris
2012
m.,
proc.
(faktinis
/
maksimalus)
16 / 20
12 / 15
12 / 15
10 / 10
10 / 10
20 / 20
10 / 10
90 / 100

2012 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

VVS
įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose

80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %

50 %
53 %
27 %
60 %
30 %
70 %
10 %
47 %

30%
27%
53%
40%
70%
30%
90%
43%

2012 m. Užsienio reikalų ministerija (URM) buvo viena iš labiausiai veiklos valdymo elementų
įdiegtumą išvysčiusių ministerijų. Jis šioje ministerijoje siekė 83%. Kita vertus, 2012 m. URM
nebetaikė kai kurių 2009 m. funkcionavusių veiklos valdymo elementų. Dėl šios priežasties 2012 m.
nustatytas 7% VVS įdiegtumo lygio sumažėjimas (lyginant su 2009 m. lygiu). Kaip ir dauguma kitų
ministerijų, 2013-2015 m. URM neplanuoja jokių pokyčių veiklos valdymo srityje.
8 paveikslas. LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika
2006–2015 m., proc.
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URM yra įsidiegusi visus veiklos valdymo elementus organizavimo, koordinavimo, įgyvendinimo ir
stebėsenos etapuose. Vis dėlto, remiantis skirtingais metais ministerijos atstovų pateiktais atsakymais,
galima teigti, kad 2012 m., skirtingai nuo 2009 m., ministerijoje nebuvo vykdomas visų programų
pasekmių (ex-post) vertinimas. Taip pat nustatytas veiklos valdymo elementų sumažėjimas kontrolės
etape. Vertinimas ir kontrolė yra dvi veiklos valdymo stadijos, kurioms URM turėtų skirti didžiausią
dėmesį ateityje.
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17 lentelė. LR Užsienio reikalų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija
pagal etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

Būdingų
požymių
svoris 2012
m.,
proc.
(faktinis
/
maksimalus)
15 / 20
15 / 15
15 / 15
10 / 10
10 / 10
11 / 20
7 / 10
83 / 100

2012
m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

VVS įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose

75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
55 %
70 %
83 %

75 %
80 %
100 %
90 %
100 %
100 %
90 %
90 %

0%
20%
0%
10%
0%
-45%
-20%
-7%

2012 m. Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) VVS įdiegtumo lygis buvo 79% - tai yra 3% mažiau nei
2009 m. Per artimiausius 3 metus ministerija planuoja išlaikyti tą pati VVS įdiegtumo lygį.
9 paveikslas. LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika
2006–2015 m., proc.
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Detalesnė ministerijos pateiktų atsakymų analizė rodo, kad ŠMM veiklos valdymas koordinavimo ir
kontrolės etapuose yra išvystytas mažiau nei kituose etapuose. Veiklos valdymo pagerinimas
minėtuose etapuose turėtų būti ŠMM prioritetas per artimiausius kelerius metus.

43

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

18 lentelė. LR Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija
pagal etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

Būdingų
požymių
svoris
2012
m.,
proc.
(faktinis
/
maksimalus)
17 / 20
12 / 15
8 / 15
9 / 10
10 / 10
17 / 20
6 / 10
79 / 100

2012 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

VVS
įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose

85 %
80 %
53 %
90 %
100 %
85 %
60 %
79 %

80 %
80 %
80 %
90 %
100 %
70 %
90 %
82 %

5%
0%
-27%
0%
0%
15%
-30%
-3%

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) VVS įdiegtumo lygis nuo 2009 iki 2012 m. pakilo 32% ir 2012 m. siekė
75%. Tai vienas iš didžiausių rodiklio prieaugių tarp visų ministerijų. Ministerijos atstovų pateikti
atsakymai rodo, kad 2013-2015 m. įstaigai bus būdingi tie patys VVS požymiai kaip ir 2012 m., o naujų
veiklos valdymo elementų diegti neplanuojama.
10 paveikslas. LR Žemės ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Per trejus metus ŽŪM veiklos valdymą daugiausiai pagerino vertinimo, įgyvendinimo ir analizės
etapuose. Skirtingai nei 2009m., 2012 m. ministerijoje jau buvo sudaryta ir patvirtinta veiklos rodiklių
sistema, nustatytos siektinos rodiklių reikšmės ir rodiklių apskaičiavimo formulės, užtikrintas rodiklių
faktinių reikšmių matavimas ir prieinamumas atsakingiems asmenims. Taip pat pažymėtina, kad buvo
sukurtas veiklos rodiklių reikšmių koregavimo mechanizmas. Nepaisant paminėtų teigiamų poslinkių,
sumažėjo veiklos valdymo elementų kontrolės etape. Ministerijos atstovai teigė, kad ŽŪM nėra
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vykdomi nepriklausomi finansinis ir veiklos auditai. Būtent veiklos valdymo gerinimas kontrolės etape
turėtų būti svarbiausias už strateginį valdymą atsakingų ministerijos pareigūnų rūpestis.
19 lentelė. LR Žemės ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

Būdingų
požymių
svoris 2012
m.,
proc.
(faktinis
/
maksimalus)
17 / 20
12 / 15
8 / 15
7 / 10
6 / 10
20 / 20
5 / 10
75 / 100

2012
m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009 m. VVS
įdiegtumo
lygis
pagal
etapus

VVS įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose

85 %
80 %
53 %
70 %
60 %
100 %
50 %
75 %

45 %
53 %
53 %
20 %
30 %
30 %
70 %
43 %

40%
27%
0%
50%
30%
70%
-20%
32%

Krašto apsaugos ministerija (KAM) yra dar viena institucija, per laikotarpį nuo 2009 iki 2012 m.
sugebėjusi stipriai pagerinti veiklos valdymo kokybę. Nors 2009 m. VVS įdiegtumo lygis šioje
ministerijoje buvo žemas (38%), 2012 m. jis jau siekė 72% ir tarp visų ministerijų leido užimti 7 vietą.
2013-2015 m. ministerija nenumato jokių pokyčių veiklos valdymo srityje.
11 paveikslas. LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika
2006–2015 m., proc.
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Verta pažymėti, kad 2009 m. KAM nebuvo taikomas nė vienas viduriniesiems VVS etapams –
koordinavimui, įgyvendinimui ir stebėsenai - priskiriamas veiklos valdymo elementas. Tuo tarpu 2012
m. ministerija jau vykdė veiklos valdymą visuose minėtuose etapuose: už programos įgyvendinimą
atsakingas ministerijos padalinys buvo įgaliotas savarankiškai koordinuoti veiklos rodiklio pasiekimą,
veiklos rodiklių faktinės reikšmės tapo matomos ir prieinamos atsakingiems asmenims, be to, imta jas
periodiškai lyginti su planinėmis reikšmėmis. Kita vertus, atsisakyta programų pasekmių ex-post
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vertinimo. Vertinimas tapo silpniausia KAM veiklos valdymo grandimi, todėl ateinančiais metais
reikėtų jam skirti didesnį dėmesį.
20 lentelė. LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija
pagal etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Būdingų požymių
svoris 2012 m.,
proc. (faktinis /
maksimalus)

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:

20
15
15
10
10
20
10
100

18 / 20
12 / 15
8 / 15
6 / 10
10 / 10
8 / 20
10 / 10
72 / 100

2012 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus

90 %
80 %
53 %
60 %
100 %
40 %
100 %
72 %

45 %
53 %
0%
0%
0%
70 %
70 %
38 %

VVS
įdiegtumo
lygio
pokytis
skirtinguose
etapuose
45%
27%
53%
60%
100%
-30%
30%
34%

VVS įdiegtumo lygis Kultūros ministerijoje (KM) kinta labai lėtai: 2009 m. jis siekė 65%, 2012 m. –
66%. Kitose ministerijose nustatytų rodiklių kontekste tai yra vidutinio dydžio VVS įdiegtumo lygis.
Ministerijos atstovai neplanuoja per artimiausius trejus metus įdiegti naujų veiklos valdymo elementų.
12 paveikslas. LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Pastebimi teigiami veiklos valdymo poslinkiai įgyvendinimo etape. 2012 m., priešingai nei 2009 m.,
veiklos rodiklių faktinės reikšmės buvo matomos ir prieinamos atsakingiems asmenims. Atvirkštinis
procesas vyko vertinimo etape – nustatytas veiklos valdymo elementų sumažėjimas. Nuo 2009 iki
2012 m buvo atsisakyta veiklos rodiklių reikšmių ir biudžeto koregavimo mechanizmų bei programų
ex-post vertinimo. 2012 m. KM veiklos valdymas buvo silpniausiai išvystytas būtent vertinimo etape.
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21 lentelė. LR Kultūros ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Būdingų požymių
svoris 2012 m.,
proc. (faktinis /
maksimalus)

Analizė
Organizavimas
Koordinavimas
Įgyvendinimas
Stebėsena
Vertinimas
Kontrolė
VISO:
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15
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10
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13 / 20
12 / 15
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2012 m.
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įdiegtumo
lygis pagal
etapus
65 %
80 %
80 %
60 %
70 %
40 %
80 %
66 %

2009 m.
VVS
įdiegtumo
lygis pagal
etapus
70 %
80 %
53 %
0%
60 %
100 %
50 %
65 %

VVS
įdiegtumo
lygio pokytis
skirtinguose
etapuose
-5%
0%
27%
60%
10%
-60%
30%
1%

Nors 2012 m. Teisingumo ministerija (TM) pagal VVS įdiegtumo lygį tarp visų ministerijų buvo tik
devinta, lyginant su 2009 m. pastebima ryški veiklos valdymo elementų diegimo pažanga. Per trejus
metus VVS įdiegtumo lygis paaugo nuo 39% iki 64%. Ministerijos atstovų teigimu, šiame lygyje veiklos
valdymas išsilaikys artimiausius trejus metus.
13 paveikslas. LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Ministerijos atstovų pateikti atsakymai rodo, kad TM veiklos valdymas pažengė į priekį penkiuose iš
septynių VVS etapų, o daugiausia naujų veiklos valdymo elementų įdiegta įgyvendinimo etape.
Ministerija pradėjo matuoti ir fiksuoti veiklos rodiklių faktines reikšmes veiklos valdymo sistemoje,
padarė šias reikšmes prieinamas atsakingiems asmenims, ėmė nustatytu periodiškumu lyginti faktines
rodiklių reikšmes su planinėmis. Norint padidinti TM VVS įdiegtumo lygį, būtina plačiau vykdyti
veiklos valdymą vėlyvuosiuose VVS etapuose, ypač vertinimo ir kontrolės.
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22 lentelė. LR Teisingumo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.
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2009 m.
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55 %
27 %
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VVS
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30%
53%
20%
70%
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10%
25%

2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VVS įdiegtumo lygis buvo 61%. Lyginant su 2009 m.
rodikliu (26%), pastebima aiški veiklos valdymo gerinimo tendencija. Tokiame pačiame lygyje
ketinama veiklos valdymą palaikyti ir 2013-2015 m.
14 paveikslas. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio
dinamika 2006–2015 m., proc.
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Lyginant su 2009 m., 2012 m. SADM veiklos valdymo elementų diegimas buvo pagerintas visuose
etapuose. Verta išskirti ryškius teigiamus pokyčius stebėsenos ir kontrolės etapuose. Ministerija ėmė
periodiškai lyginti faktines veiklos rodiklių reikšmes su planinėmis, pradėjo vykdyti nepriklausomą
finansinį ir veiklos auditus. Kita vertus, SADM veiklos valdymo sistema yra santykinai menkai išvystyta
įgyvendinimo ir vertinimo etapuose.
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23 lentelė. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio
detalizacija pagal etapus 2012 m.
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35 %
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15%
27%
26%
20%
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70%
35%

Ūkio ministerijoje (ŪM), kaip ir KM, veiklos valdymo būklė beveik nesikeičia. 2009 m. VVS įdiegtumo
lygis ministerijoje siekė 57%, 2012 m. – 59%. Klausimyną pildę asmenys prognozuoja, kad ŪM 20132015 m. išliks toks pats VVS įdiegtumo lygis.
15 paveikslas. LR Ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–2015
m., proc.
100

80

60

57

57

57

57

57

2006

2007

2008

2009

2010

60

59

59

59

59

2011

2012

2013

2014

2015

40

20

0

Žvelgiant į ŪM VVS pokyčius atskiruose etapuose, susidaro nevienareikšmiškas vaizdas. Iš vienos
pusės, nuo 2009 iki 2012 m. atsirado žymiai daugiau veiklos valdymo bruožų įgyvendinimo etape. Kita
vertus, suprastėjo veiklos valdymas koordinavimo ir vertinimo etapuose. Pažymėtina, kad vertinimo
etape ŪM iš viso neturi jokių veiklos valdymui reikalingų priemonių.
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24 lentelė. LR Ūkio ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus
2012 m.

VVS etapai

Svoris,
proc.

Būdingų požymių
svoris 2012 m.,
proc. (faktinis /
maksimalus)
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20%
0%
-27%
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0%
-40%
30%
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Susisiekimo ministerija (SM) nuo daugumos kitų skiriasi tuo, kad jos VVS įdiegtumo lygis 2012 m.
buvo mažesnis nei 2009 m. Per trejus metus veiklos valdymo būklę žymintis rodiklis sumažėjo nuo
52% iki 48%. Anot ministerijos atstovų, toks VVS įdiegtumo lygis išsilaikys iki 2015 m.
16 paveikslas. LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Nuo 2009 iki 2012 m. sumažėjo SM veiklos valdymo elementų skaičius koordinavimo ir įgyvendinimo
etapuose. Priešingai nei 2009 m., 2012 m. ministerijoje nebuvo už programų įgyvendinimą atsakingų
padalinių, kurie būtų įgalioti savarankiškai koordinuoti veiklos rodiklio pasiekimą. Taip pat
pažymėtina, kad veiklos rodiklių, pajamų ir išlaidų faktinės reikšmės nebuvo matomos ir prieinamos
atsakingiems asmenims. Siekiant tobulinti veiklos valdymo procesą, būtina didesnį dėmesį skirti
veiklos valdymui VVS koordinavimo ir įgyvendinimo etapuose.

50

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

25 lentelė. LR Susisiekimo ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.

VVS etapai
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0%
-26%
-60%
0%
0%
50%
-4%

Aplinkos ministerijos (AM) atstovų pateikti atsakymai į klausimus rodo, kad nuo 2009 m. veiklos
valdymo būklė ministerijoje ėmė blogėti. Jei 2009 m. AM VVS įdiegtumo lygis buvo 58%, tai 2012 m. jis
sumažėjo iki 38%. AM yra vienintelė ministerija, 2013-2015 m. prognozuojanti VVS įdiegtumo lygio
sumažėjimą.
17 paveikslas. LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Nuo 2009 iki 2012 m. didžiausi neigiami pokyčiai palietė AM veiklos valdymą vertinimo etape. Pateikti
atsakymai rodo, kad ministerija nustojo taikyti veiklos rodiklių, strateginio veiklos plano ir biudžeto
koregavimo mechanizmus bei nebevykdo visų programų pasekmių (ex-post) vertinimo. Už AM
strateginį valdymą atsakingi asmenys turėtų gerinti veiklos valdymą ne tik vertinimo, bet ir
organizavimo, koordinavimo, kontrolės ir kituose VVS etapuose.
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26 lentelė. LR Aplinkos ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal
etapus 2012 m.
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27 %
27 %
30 %
60 %
25 %
20 %
38%

35 %
80 %
53 %
40 %
60 %
85 %
40 %
58%

VVS
įdiegtumo
lygio
pokytis
skirtinguose
etapuose
35%
-53%
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Nors 2012 m. Finansų ministerijos (FM) VVS įdiegtumo lygis buvo didesnis nei 2009 m., teigiamas
pokytis buvo pernelyg nežymus, kad veiklos valdymo būklė šioje ministerijoje ryškiai pagerėtų. FM
nustatytas 30% VVS įdiegtumo lygis buvo mažiausias tarp visų ministerijų. Nepaisant šio fakto,
ministerijos atstovai artimiausioje perspektyvoje nenumato jokių poslinkių veiklos valdymo srityje.
18 paveikslas. LR Finansų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio dinamika 2006–
2015 m., proc.
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Verta pažymėti, kad nuo 2009 iki 2012 m. FM pagerėjo veiklos valdymas ankstyvuosiuose VVS
etapuose – analizės, organizavimo ir koordinavimo, bet sumažėjo veiklos valdymo požymių
įgyvendinimo ir kontrolės etapuose. Net trijuose VVS etapuose – įgyvendinimo, stebėsenos ir
vertinimo – FM iš viso nevykdo veiklos valdymui būdingų priemonių. Nuo to, ar bus imtasi priemonių
šiai padėčiai ištaisyti, priklausys ir FM VVS įdiegtumo rodiklis ateinančiais metais.
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27 lentelė. LR Finansų ministerijos veiklos valdymo sistemos įdiegtumo lygio detalizacija pagal etapus
2012 m.
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Kadangi 10 iš 14 ministerijų 2012 m. turėjo įsidiegusios daugiau veiklos valdymo sistemos elementų
nei 2009 m., rodiklio „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų
ministerijų (skaičius/procentas)” įgyvendinimo pažanga vertintina teigiamai.

3.4 VEIKLOS VALDYMO KOKYBĖS MINISTERIJOSE VERTINIMAS
Anksčiau pateikta ministerijų įsivertinimo rezultatų analizė rodo, kad veiklos valdymas kaip sistema
(atskirų elementų visuma) skirtingose ministerijose yra išvystytas labai nevienodai. Kita vertus, savęs
vertinimas buvo paremtas veiklos valdymo elementų formaliu įdiegimu, o ne VVS rezultatais. Dėl to
interviu LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriuje metu15 buvo
siekiama išsiaiškinti, ar tyrimo metu nustatyti VVS įdiegtumo lygiai ministerijose atitinka realią padėtį,
kokios yra tarp skirtingų ministerijų užfiksuotų skirtumų diegiant veiklos valdymo elementus
priežastys ir ar yra ryšys tarp VVS įdiegtumo lygio ir ministerijų darbo kokybės.
Manytina, kad aukštą Energetikos ir Vidaus reikalų ministerijų įdiegtumo lygį greičiausiai nulėmė
tikslus atskirų VVS elementų reglamentavimas ir elementų aprašai. Tačiau vertinant ministerijų darbo
kokybę LR Vyriausybės kanceliarijai aktualiais pjūviais (t.y. informacijos ir dokumentų projektų
kokybę, prioritetų „strategiškumą“, nustatytų terminų laikymąsi ir kt.) nei EM, nei VRM nebūtų
pirmaujančios ministerijos. Pavyzdžiui, Energetikos ministerijai kyla sunkumų laiku pateikiant
metinius teisėkūros planus.
Sveikatos apsaugos ministerija rūpinasi visų su veiklos valdymu susijusių dokumentų projektų
savalaikiu pateikimu ministerijos vadovybei ir jos tinkamu įtraukimu, tačiau LR Vyriausybei teikiamų
strateginių veiklos planų projektų kokybė kol kas negerėja, todėl jos vieta pagal VVS įdiegtumo lygį
neatitiktų ministerijų rikiuotės pagal strateginių dokumentų ir jų įgyvendinimo stebėsenos rezultatų

15

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento
Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja Eglė Rimkutė, šio skyriaus patarėjos Lina Lajauskienė,
Daiva Žaromskytė ir Inga Kirstukaitė, LR Vyriausybės kanceliarija, 2013 m. gegužės 17 d.
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kokybę (būtų žemesnė). Vis dėlto tai yra viena iš dviejų ministerijų, įsidiegusių vidinę veiklos valdymo
sistemą (IT pagrindu). Užsienio reikalų ministerija disciplinuotai pateikia strateginius veiklos planus,
nors dėl jų turinio ir kokybės kyla diskusijų. Ši ministerija aktyviai imasi koordinatoriaus vaidmens
rengiant tarpinstitucinius veiklos planus. Žemės ūkio ministerijoje strateginio planavimo procesas dar
stiprintinas, tačiau labai gerai išvystyta veiklos vertinimo dalis (manytina, kad ES paramos
panaudojimui keliamų reikalavimų dėka).
Kultūros ministerijai reikėtų stiprinti administracinius gebėjimus veiklos valdymo vystymui, bet
ministerijoje numatoma diegti vidinę veiklos valdymo sistemą (IT). Teisingumo ministerijai kyla
sunkumų laiku parengiant ir pateikiant metinius teisėkūros planus.
Aplinkos ministerija yra viena iš silpnesnių plėtojant įrodymais grįstą valdymą. Strateginio planavimo
padalinys ministerijos struktūroje yra toli nuo vadovybės ir neveikia kaip įrodymais grįsto valdymo
iniciatyvų ir instrumentų koordinatorius ministerijos viduje. Ministerija neatlieka sprendimų projektų
poveikio vertinimo.
Finansų ministerijos požiūris į planavimą dažnai yra gana formalus, o požiūris į naujoves –
konservatyvus. Tačiau ministerija yra sektinas pavyzdys dėl ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos
koordinavimo, turi gerą IT departamentą ir atitinkamus instrumentus. Per VVS sukurta informacija
yra gerai panaudojama pavaldžių įstaigų veiklos koordinavimui, tačiau ryšys su ministerijos
strateginiais dokumentais yra gana silpnas. Ministerijai kyla problemų laiku parengiant ir pateikiant
metinius teisėkūros planus.
Trijų ministerijų (SADM, ŪM ir SM) veiklos valdymo rezultatai yra geresni, nei šių ministerijų vieta
pagal VVS įdiegtumo lygį. SADM gerai rengia strateginius veiklos planus. ŪM į veiklos valdymą žiūri
labai rimtai, ministerijų rikiuotėje turėtų būti pirmose gretose. Ministerija turi stiprų planavimo
skyrių, kuris nuolat bendradarbiauja su LRVK. Ministerijos vadovybė yra labai stipriai įsijungusi į
veiklos valdymo procesą. Ministerija yra viena iš pirmųjų viešojo administravimo institucijų Lietuvoje,
įdiegusi projektinio valdymo principus. Žemesnę nei derėtų šios ministerijos užimamą vietą VVS
įdiegtumo skalėje matyt nulėmė nepakankamas VVS elementų formalizavimas, bet turinio
(informacijos sukūrimo, jos kokybės ir panaudojimo) požiūriu tai viena iš pirmaujančių ministerijų.
Strateginiai veiklos planai parengiami gerai. SM tradiciškai labai stipri planavimo srityje. Ji daug
dėmesio skiria veiklos valdymo klausimams, o ypač susijusiems su ES paramos panaudojimo
programavimu ir panaudojimu. Pateikia gerai parengtus strateginius planus. Pagal veiklos valdymą
tarp ministerijų neabejotinai turėtų užimti aukštesnę vietą nei ta, kuri tenka pagal VVS įdiegtumą.
LR Vyriausybės kanceliarija rengia kasmetines veiklos valdymo rezultatų vidines ataskaitas
(apžvalgas). VVS poveikio darbo kokybei įvertinimui reikėtų šiek tiek ilgesnio laikotarpio, nes kol kas
yra pasibaigę tik du pilni viešosios politikos planavimo ir įgyvendinimo metiniai ciklai. Ligšioliniai
vidiniai LRVK vertinimai rodo, kad, nors pažanga atskirose ministerijose yra įvairi, bendras prioritetų
„strategiškumas“ didėja.

3.5 VORT“ PROJEKTO VEIKLOS IR JŲ POVEIKIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
INSTITUCIJŲ EFEKTYVUMO DIDINIMUI
VORT1 rėmuose diegta Stebėsenos informacinė sistema (SIS) yra svarbi tuo, kad ji „apnuogina“
nustatytų procedūrų nesilaikymą. Šiuo metu diskutuojama, kaip ją išplėtoti ir pritaikyti (institucijų
nuožiūra) metiniam atskirų institucijų vidaus veiklos planavimui ir jų įgyvendinimo stebėsenai, galbūt
net funkcionalumą išplėtojant iki galimybės atskirų darbuotojų veiklos rezultatus susieti su institucijos
veiklos rezultatais. Kitos su veiklos valdymo gerinimu susijusios veiklos (VVS elementai) yra
sprendimų poveikio vertinimas ir biudžeto programų vertinimas. 2009-2012 m. šių veiklų diegimui
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(biudžeto programų vertinimo) ir tobulinimui (poveikio vertinimas) buvo įgyvendintos „Valdymo,
orientuoto į rezultatus tobulinimo“ (VORT) projekto atskiri paprojekčiai (atitinkamai VORT 2 ir VORT
3).
Pavyzdžiui, 2012 m. buvo atlikti devyni biudžeto programų vertinimai. Jų atlikimo plano rengimą
koordinuoja Finansų ministerija (dalyvaujant LR Vyriausybės kanceliarijai), pradinius pasiūlymus
teikia pačios institucijos, o planas yra įforminamas LR Vyriausybės pasitarimo sprendimu. Vienas iš
vertinimų (žemės ūkio srityje) buvo apsvarstytas Valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydžio)
komisijoje. 2013 m. yra planuojami keturi biudžeto programų vertinimai - dėl valstybės valdomų
įmonių pertvarkos, paramos veislininkystei, Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos
procesų valdymo ir piniginės socialinės paramos teikimo, vykdant savarankiškąją savivaldybių
funkciją, įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą (atitinkamą LR Vyriausybės nutarimo projektą yra parengusi ir pateikusi
Finansų ministerija). Atsižvelgdama į tarpinstitucinių derybų (tarp sektorinės ministerijos ministro,
Finansų ministro ir Ministro pirmininko) rezultatus 2012 m., LRVK šiemet numato pasiūlyti
Vyriausybei įvertinti dar penkių biudžeto programų poveikį.
Sprendimų projektų išankstinis išplėstinis poveikio vertinimas nuo 2012 m. yra siejamas su LR
Vyriausybės rengiamų įstatymų ir svarbiausių Vyriausybės nutarimų projektų sąrašu, kurio rengimą
koordinuoja Ministro pirmininko tarnyba (nuo 2013 m. gegužės 1 d. vėl tapusi LR Vyriausybės
kanceliarija). 2012 m. šiame sąraše buvo numatyta atlikti 19 išplėstinių poveikio vertinimų (realiai
buvo atlikta 11, kai kurių vertinimų sprendimo rengimo eigoje buvo atsisakyta). 2013 m. yra numatyta
atlikti 14 vertinimų, apimančių penkių ministerijų (Aplinkos, Energetikos, Kultūros, Krašto apsaugos,
Socialinės apsaugos ir darbo) kompetenciją . Sprendimų projektų poveikio vertinimai yra skelbiami
kartu su sprendimų projektus lydinčia medžiaga, tačiau išplėstiniai vertinimai paprastai pristatomi
Vyriausybei apsisprendimui dėl galimų alternatyvų dar prieš rengiant konkretų sprendimą (paprastai
– teisės aktą).
Teigiama yra tai, kad VORT projekto inicijuotos geresnio sprendimų pagrindimo veiklos tęsiasi, tačiau
tai nėra vienareikšmis ir jau įtvirtintas procesas. Ministerijos siūlymus teikia vangiai, didžiąją dalį
iniciatyvų ir pasiūlymų teikia šiuos procesus koordinuojančios institucijos. Finansų ministerijos
nuomone, taip yra todėl, kad sprendimus priimantys pareigūnai dar nejaučia didelio poreikio
kokybiškiau ir labiau argumentuotai parengtiems projektams, o tai ilgainiui demotyvuoja poveikio ar
biudžeto programų vertinimą atliekančius bei koordinuojančius valstybės tarnautojus.
Dar viena veikla, kurią skatino VORT projektas, yra funkcijų peržiūra. Funkcijų peržiūra (VORT 2
paprojekčio veikla) yra planuojama centralizuotai (koordinuoja VRM), nors įgyvendinimas, kaip ir kitų
minėtų geresnio reglamentavimo veiklų (biudžeto programų vertinimo ir sprendimų projektų
poveikio vertinimo), yra decentralizuotas. Pavyzdžiui, 2012 m. buvo suplanuota 16 funkcijų peržiūrų ,
nors kelių iš jų buvo atsisakyta. Informacija apie atliktas funkcijų peržiūras yra skelbiama viešojo
administravimo kokybės iniciatyvų tinklapyje (http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=489) ir
institucijų tinklapiuose.
Projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (VORT) tuometinė LR Ministro pirmininko
tarnyba (dabar – LR Vyriausybės kanceliarija) vykdė nuo 2009 m. kovo 16 iki 2012 m. kovo 16 d.
Žinant šias projekto įgyvendinimo datas, „VORT“ projekto poveikio vertinimui tampa labai aktualus
ankstesniame skyriuje pristatytas veiklos valdymo sistemų raidos atskirose ministerijose tyrimas, nes
jo metu buvo lyginami VVS įdiegtumo lygiai 2009 m. ir 2012 m. Tai, kad 10 iš 14 ministerijų 2012 m.
turėjo įsidiegusios daugiau veiklos valdymo sistemos elementų nei 2009 m., yra geras didelio „VORT“
projekto rezultatyvumo rodiklis. Apie „VORT“ projekto naudą byloja ir 2 uždavinio rezultato rodiklio
„Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijų, dalis (proc)“
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reikšmės pokytis. 2012 m. rezultato rodiklio reikšmė siekė 61% ir 19% viršijo 2009 m. rodiklio
reikšmę.
Kitas būdas įvertinti „VORT“ projekto poveikį viešojo administravimo institucijų efektyvumui yra
institucijų pateiktų atsakymų analizė. Ministerijų buvo paprašyta įvertinti projekto „VORT“ įtaką
institucijos veiklos efektyvumo ir kokybės didinimui. Iš 11 atsakymus pateikusių ministerijų 2 (VRM ir
ŽŪM) nurodė, kad „VORT“ projektas turėjo ženklų teigiamą poveikį. Dar 7 ministerijos (ŪM, TM, SADM,
KAM, EM, URM ir ŠMM) pažymėjo, kad minimas projektas prie institucijos veiklos efektyvumo ir
kokybės didinimo prisidėjo iš dalies. Tuo tarpu prie veiklos valdymo tobulinimo Susisiekimo
ministerijoje projektas „VORT“ neprisidėjo, o Kultūros ministerijoje tik sukėlė papildomą
administracinę naštą. Apibendrinant turimus atsakymus, reikėtų daryti išvadą, kad „VORT“ projektas
teigiamai atsiliepė veiklos valdymo sistemų diegimo procesui.
Gilesnė respondentų pateiktų atsakymų analizė leidžia teigti, kad projekto „VORT“ įtaka veiklos
valdymo procesams ministerijose įgauna gana įvairias, skirtingas formas. Kaip vienas iš svarbiausių
„VORT“ projekto rezultatyvumo įrodymų buvo minimas Stebėsenos informacinės sistemos (SIS),
skirtos Vyriausybės programos, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo ir Vyriausybei
atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėsenai vykdyti, diegimas. Taip pat buvo akcentuojamas
projekto „VORT“ indėlis į institucijos strateginio planavimo tobulinimą. Pavyzdžiui, ŠMM akcentavo
kritinio dialogo su LRVK dėl strateginių planų kokybės naudą bei „VORT“ projekto indėlį į rodiklių
aprašų tobulinimą. Funkcijų peržiūros sistema taip pat buvo paminėta kaip vienas iš teigiamų „VORT“
projekto rezultatų. Nepamiršta ir informacinė „VORT“ projekto nauda - pažymėta, kad projektas
padėjo ministerijos padalinių vadovams suprasti VVS reikšmę.
2012 m. Finansų ministerijos surengtame vertinimo proceso aptarime konstatuota, kad biudžeto
programų poveikio vertinimo srityje institucijos kol kas yra mokymosi vertinti stadijoje. Finansų
ministerija pasisako už iš apačios į viršų (t.y. iniciatyva iš apačios) grįstą modelį, besiremiantį
suinteresuotų ministerijų vykdomais poveikių vertinimais. Kol kas ministerijų suinteresuotumo
vertinti biudžeto programas nėra, nemažą dalį vertinimų pasiūlo LRVK (iki 2013 m. gegužės 1 d. –
Ministro pirmininko tarnyba). Nėra ir akivaizdaus jau atliktų vertinimų panaudojimo – pavyzdžiui,
2012 m. II ketv.16 buvo įvertintas Pasienio kontrolės punktų plėtros (PKPP) strategijos ir Pasienio
kontrolės punktų direkcijos (PKPD) vykdomos programos dalies („Susisiekimo valstybinės ir vietinės
reikšmės keliais užtikrinimo“ programoje) tinkamumas, efektyvumas ir rezultatyvumas, tačiau 2013
m. gegužės 9 d. Susisiekimo ministerijos tarpinstituciniam derinimui teikiamam Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros 2013–2020 m. programos patvirtinimo“
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 ,,Dėl Pasienio kontrolės
punktų plėtros strateginio plano“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiu galios“ projekte17
informacija apie šį vertinimą neatsispindi.

16

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-04-04 nutarimas Nr. 358 „Dėl 2012 metų programų vertinimo
plano patvirtinimo“. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421685&p_query=&p_tr2=2
17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros 2013–2020 m.
programos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 ,,Dėl
Pasienio kontrolės punktų plėtros strateginio plano“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiu galios“
projektas. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=212550
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3.6 VEIKLOS VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ
PAKANKAMUMO ĮVERTINIMAS
Besibaigiančiame ES finansinio programavimo laikotarpyje pagal ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio
priemonę „veiklos valdymo tobulinimas“ buvo įgyvendintas vienas projektas (VORT), kurio veikloms
iš viso išmokėta 6,3 mln. Lt. (iš jų 5,3 mln. Lt– ES lėšos). Nacionalinio lygmens strateginiuose
dokumentuose numatyta ir toliau finansuoti veiklos valdymo sistemų plėtrą. 2014-2020 m.
Nacionalinėje pažangos programoje (NPP) rašoma, kad „valstybės investicijos turėtų būti skirtos
viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimui, įrodymais grįsto ir į rezultatus orientuoto valdymo
kultūros plėtrai, profesionaliai valstybės tarnybai kurti“18. Būsimos investicijos į veiklos valdymą
sietinos su 5 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 1 tikslo
„stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos
valdymą“ 1 uždaviniu „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“. Šiam uždaviniui
ketinama skirti 0,29% visos ES struktūrinės paramos, kurią šalis gaus 2014-2020 m. programiniu
laikotarpiu. Kad ateityje veiklos valdymo sistemų plėtojimui bus skiriamas finansavimas, neleidžia
suabejoti ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programa19, kurios trečiasis tikslas yra
“stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą”. Tuo
remiantis galima teigti, kad artimiausiais metais su lėšų trūkumu veiklos valdymo tobulinimo srityje
susidurta nebus.

3.7 PRIEMONĖS, SKIRTOS OPTIMALIAM IR EFEKTYVIAM VEIKLOS VALDYMO
SISTEMŲ DIEGIMUI UŽTIKRINTI
Siūlome priemones, kurios padėtų optimizuoti VVS diegimą ministerijose:
 Supažindinti ministerijų vadovybes su galimybėmis pasinaudoti veiklos valdymo sistemos
duomenimis, priimant valdymo sprendimus. Ši rekomendacija visų pirma aktuali dėl to, kad
kelios ministerijos vadovybės poziciją nurodė kaip esminį veiksnį, nulemiantį veiklos valdymo
sistemos diegimo rezultatą. Akivaizdu, kad be aiškaus signalo iš ministerijos vadovybės veiklos
valdymo plėtojimas ministerijose yra sunkiai įmanomas. Dėl šios priežasties būtina informuoti
ministerijų vadovybes apie tai, ką naudingo institucijos veiklai gali duoti VVS tobulinimas
kiekviename iš jos etapų;
 Kiekvieną kartą prieš tvirtinant vidinės veiklos valdymo sistemos diegimą numatantį projektą
įvertinti jo santykį su SIS. Šį vertinimą turėtų atlikti LRVK, gavusi užklausą iš VRM. Finansuoti
tik tuos projektus, kurie plėtoja kitokius nei SIS funkcionalumus.

18

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės
pažangos programos patvirtinimo“.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/ES_paramos_ateitis/NPP_aptarimas/NPP_FINA
L_Nr._1482.doc>
19

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-07 nutarimas Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos patvirtinimo“.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418407&p_query=vie%F0ojo%20valdymo%20t
obulinimo%20programa&p_tr2=2>
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3.8 2 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO TOBULINIMAS
Norint pagerinti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio reikšmę, būtina patobulinti veiklos
valdymą dviejose pagal VVS įdiegtumo lygį atsiliekančiose ministerijose – Finansų ir Aplinkos. Verta
pabrėžti, kad Finansų ministerijos VVS įdiegtumo lygis daro didžiausią įtaką rezultato rodikliui, nes
šios ministerijos išlaidų dalis visų ministerijų išlaidose yra didžiausia. Atsižvelgiant į tai, kad daugelio
ministerijų veiklos valdymas stringa vertinimo etape, 2014-2020 m. finansinio programavimo
laikotarpiu tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas tiems veiklos valdymo vystymą numatantiems
projektams, kurie skatina įrodymais grįstą valdymą (pavyzdžiui, biudžeto programų ir sprendimų
poveikio vertinimui).

3.9 PROGNOZUOJAMAS VEIKLOS VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMO POVEIKIS
VIEŠAJAM SEKTORIUI
Ministerijos pasidalino savo įžvalgomis apie tai, kokią įtaką viešajam sektoriui turi VVS diegimas. Visos
ministerijos šią įtaką įvertino teigiamai, dažniausiai pabrėždamos veiklos procesų optimizaciją ir
didėjantį viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumą. VVS diegimas įnešė į viešąjį sektorių
daugiau skaidrumo ir valstybės tarnautojų atsakomybės už veiklą. Visi šie teigiami pokyčiai prisidėjo
prie kokybiškesnio piliečių aptarnavimo ir gerėjančio viešojo sektoriaus įvaizdžio. Taip pat buvo
pastebėta, kad VVS diegimas atveria galimybes lyginti skirtingų viešojo sektoriaus institucijų veiklos
efektyvumo rezultatus. Tokiu būdu viešajame sektoriuje atsiranda konkurencinio mechanizmo
užuomazgos. Šiame kontekste verta paminėti Krašto apsaugos ministerijos pastebėjimą, kad
„viešajame sektoriuje VVS pasiteisins tik tuo atveju, jeigu visoms ministerijoms bus nustatyti vienodi
privalomi diegimo reikalavimai ir vienodi kontrolės ir vertinimo kriterijai“.
Finansų ministerija veiklos valdymo sistemos (VVS) ir ją lydinčios stebėsenos informacinės sistemos
(SIS) diegimo naudą mato tą, kad įvairūs planavimo ir stebėsenos procedūros buvo perkeltos iš
popierinių dokumentų į elektroninę terpę, atsirado galimybė kontroliuoti pateikiamų duomenų
kokybę, juos palyginti ir susieti su įvairių kitų dokumentų įgyvendinimo metu generuojamais
stebėsenos duomenimis20. Galima sakyti, kad atsirado tam tikra planavimo, įgyvendinimo ir
stebėsenos procedūrų masto ekonomija. Kita vertus, kaip viena iš pagrindinių VVS (SIS) sistemos
duomenų vartotojų ir strateginio planavimo proceso dalyvių, Finansų ministerija dar nepastebi, kad
teikiamų duomenų kokybė būtų itin pagerėjusi (buvo minimas tarpinstitucinių derybų dėl biudžeto
tarp sektorinės ministerijos, Finansų ministerijos ir Ministro pirmininko pavyzdys). Nėra aišku, ar
geresnės, kokybiškesnės informacijos ir įrodymais grįstų sprendimų projektų tikrai reikia sprendimus
priimantiems pareigūnams. Esant tokiai situacijai, motyvacijos sprendimų projektus rengiantiems
valstybės tarnautojams parengti įrodymais grįstus sprendimų projektus nėra, nes tai traktuojama kaip
nereikalinga administracinė našta.
Verta priminti, kad VVS (SIS) buvo sumanyta tik kaip strateginių veiklos planų įgyvendinimo
stebėsenos rezultatų priemonė (įrankis), t.y. tam tikra „rodiklių biblioteka“, kuri diegimo etape buvo
išplėsta, apimant ir tiems rezultatams pasiekti reikalingas (biudžeto) lėšas, sudarant galimybę VVS
(SIS) rengti ir patį strateginės veiklos planą, o taip pat ir jo sąsajas su kitais svarbiais ilgalaikiais ir
vidutinės trukmės planavimo dokumentais bei jų stebėsenos rodikliais. Be vieningų tam tikrų rodiklių
apibrėžčių, ši rodiklių biblioteka leidžia palyginti tam tikrų veiklų įgyvendinimą tarp įvairių įstaigų.

20

Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorės pavaduotojas Darius Sadeckas, interviu telefonu,
2013 m. gegužės 30 d.
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Tuo tikslu Finansų ministerija nuo 2010 m. lygina Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų
įstaigų taip vadinamų bendrųjų (t.y. įstaigų administravimo) funkcijų įgyvendinimo efektyvumą. Nors
strateginiuose įstaigų veiklos planuose ši funkcija paprastai yra išskiriama kaip kontekstinė ir daugelis
įstaigų numato ją efektyvinti, kol kas šis siekis formuluojamas abstrakčiai, o pats efektyvinimas buvo
chaotiškas. Finansų ministerija 2010 m. ir 2011 m. duomenis leido įstaigoms pateikti Excel
skaičiuoklėje, o į SIS sistemą jie buvo sukelti centralizuotai. 2013 m. šiuos duomenis pačios įstaigos
pirmą kartą savarankiškai įkels į sistemą. Po to Finansų ministerija (2011 m. ir 2012 m. centralizuotai
su konsultantų pagalba) parengė duomenų ataskaitą įvairiais lyginimo pjūviais. 2013 m. analizės
procesas bus kiek decentralizuotas – įvairiais aspektais (pvz., personalo valdymo, viešųjų pirkimų ir
kt.) įstaigų veiklos efektyvumą palygins už šių funkcijų įgyvendinimą arba koordinavimą atsakingos
institucijos (pvz., VTD, ŪM ir kt.). Metinė ataskaita yra teikiama svarstyti Valstybės valdymo
tobulinimo (Saulėlydžio) komisijoje, o po to svarstoma LR Vyriausybės pasitarime.
Svarbu pažymėti tai, kad 2012 m. pirmą kartą Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė sau
pavaldžioms įstaigoms siektinas bendrųjų funkcijų įgyvendinimo reikšmes (pvz., rekomendaciją dėl
vadovų ir specialistų santykio). Informaciją apie pažangą dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo
numatoma surinkti ir teikti Vyriausybei svarstyti 2014 m. (nes pusė metų buvo per trumpas
laikotarpis rekomendacijos įgyvenimui tam, kad būtų galima svarstyti 2013 m. kartus su ataskaita už
2012 m.).

3.10 VEIKLOS VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMO VIEŠAJAME SEKTORIUJE
PERSPEKTYVOS
Kaip jau buvo minėta 2.6. skyriuje, NPP ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programoje yra
įtvirtintas siekis stiprinti veiklos valdymą viešajame sektoriuje. Kalbant apie konkrečias VVS
tolimesnio tobulinimo iniciatyvas, minėtini ketinimai VVS SIS susieti su ES struktūrinės paramos
panaudojimo informacine sistema (SFMIS). Tiesa, tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei su Europos
Komisija suderėta 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvoje veiksmų programa
turinio (tikslų, uždavinių, siekiamų rezultatų) požiūriu bus labai panaši NPP.
Antra svarbi susijusi iniciatyva yra VRM jau pradėta įgyvendinti viešojo administravimo subjektų
stebėsenos sistema (išplaukianti iš Viešojo administravimo įstatymo įgyvendinimo), apimanti ir
savivaldos institucijas. Planuojama stebėsenos sistema būtų „skėtinė“, t.y. kiek įmanoma įvairius
Viešojo administravimo įstatymo įgyvendinimui stebėti reikalingus duomenis „imanti“ iš jau esamų
sistemų. Šiuo metu kaip tik ir yra analizuojamas stebėsenai reikalingų rodiklių sąrašas. Trečia, atskirų
institucijų veiklos vidaus valdymui reikalingų stebėsenos sistemų plėtra. LR Vyriausybės kanceliarija
minėjo, kad numatoma šiuo funkcionalumu išplėsti VVS (SIS). Naudojimasis šia galimybe institucijoms
nebus privalomas. Kita vertus, kai kurios institucijos, nelaukdamos šio funkcionalumo sukūrimo,
pačios nusipirko vidaus stebėsenos sistemos sukūrimo paslaugas (pvz., Sveikatos apsaugos
ministerija).
Pasibaigus VORT veikloms, valstybės institucijos tęsia projekto metu inicijuotas įrodymais grįstų
sprendimų ir geresnio reglamentavimo veiklas. Pavyzdžiui, 2013 m. yra planuojami keturi biudžeto
programų vertinimai (buvusi VORT 2 paprojekčio veikla) - valstybės valdomų įmonių pertvarkos,
paramos verslininkystei, Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo ir
piniginės socialinės paramos teikimo, vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą
(atitinkamą LR Vyriausybės nutarimo projektą yra parengusi ir pateikusi Finansų ministerija). Kaip
jau buvo minėta, sprendimų projektų išankstinis išplėstinis poveikio vertinimas (VORT 3 paprojekčio
veikla) nuo 2012 m. yra siejamas su LR Vyriausybės rengiamų įstatymų ir svarbiausių Vyriausybės
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nutarimų projektų sąrašu, kurio rengimą koordinuoja Ministro pirmininko tarnyba (nuo 2013 m.
gegužės 1 d. vėl tapusi LR Vyriausybės kanceliarija). Pagal šį sąrašą 2013 m. numatyta atlikti 14
išplėstinių poveikio vertinimų, apimančių penkių ministerijų (Aplinkos, Energetikos, Kultūros, Krašto
apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo) kompetenciją21.

3.11 2 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO PERSPEKTYVOS
2015M. IR RODIKLIO AKTUALUMAS ATEINANČIAM PROGRAMAVIMO
PERIODUI
Nors 2012 m. rezultato rodiklio reikšmė siekė 61% ir 13% viršijo 2015-iems metams nustatytą
planinę reikšmę, tai dar negarantuoja, kad 2015 m. rodiklis bus įgyvendintas. Atlikta ministerijų
apklausa rodo, kad veiklos valdymo sistema gali ne tik progresuoti, bet ir regresuoti – institucija gali
palaipsniui atsisakyti kai kurių veiklos valdymo elementų. Dėl šios priežasties negalima atmesti ir
rodiklio sumažėjimo scenarijaus. Vis dėlto nacionalinio lygmens strateginiai dokumentai (NPP ir
Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programa) bei kai kurios konkrečios VVS tobulinimo
iniciatyvos skatina manyti, kad planinė rodiklio reikšmė 2015 m. bus pasiekta. Svarbu pabrėžti, kad
2015 m. rodiklio reikšmė labai stipriai priklausys nuo ministerijų vadovybės požiūrio į veiklos
valdymą ir nuo to, ar bus įgyvendinamos VVS plėtrą skatinančios priemonės. Nors rezultato rodiklis
bus aktualus ir ateinančiu finansinio programavimo laikotarpiu, siūlome jį naudoti priemonės ar
priemonių grupės, o ne uždavinio lygmenyje. Kiekybinio veiklos valdymo sistemų plėtros įvertinimo
nepakanka – reikalinga kokybinių veiklos valdymo pokyčių stebėsena. Kaip galimą veiklos valdymo
kokybės rodiklį siūlome sprendimų projektų kokybės pokyčio vertinimą (žr. 5 skyrių).

21

Įforminta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 10 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr.
23, 2 klausimas)
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4 ŽIPVP 4 PRIORITETO 3 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO
VERTINIMAS

4.1 TYRIMO EIGA
ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio „gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui“ vienas iš rezultato rodiklių yra „valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima
kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“. Pagal 2009 m. UAB „EKT“ pateiktą metodiką22 rodiklio
reikšmė nustatoma atliekant valstybės ir savivaldybių institucijų, kurios yra savarankiški biudžeto
asignavimų valdytojai ir vykdo viešojo administravimo funkcijas, apklausą. Į parengtą metodiką buvo
įtrauktas ir klausimynas, skirtas nuolatinei rodiklio reikšmių stebėsenai. 2013 m. balandžio 4 d.
paslaugų teikėjas išsiuntė pagal šio tyrimo reikmes papildytus klausimynus 117 valstybės ir 60
savivaldybių institucijoms. Dėl ryškiai sumažėjusio biudžeto asignavimų valdytojų skaičiaus (yra daug
panaikintų arba savarankiško asignavimų valdytojo statuso netekusių institucijų), klausimynai buvo
išsiųsti mažesniam valstybės institucijų skaičiui nei 2009 m. atlikto tyrimo metu (tąkart klausimynai
buvo išsiųsti 167 valstybės institucijoms). 62 klausimynų neužpildžiusioms institucijoms birželio 14 d.
buvo išsiųsti pakartotiniai kvietimai dalyvauti apklausoje.
Respondentų buvo prašoma nurodyti, ar 2010, 2011 ir 2012 m. jų institucijoje buvo pilnai įdiegta nors
viena kokybės vadybos sistema (KVS) ir ar planuojama nors vieną KVS instrumentą pilnai įdiegti 2013,
2014 ir 2015 m. Prie kiekvienų metų respondentai pateikė biudžeto vykdymą (2010, 2011 ir 2012 m.)
ir biudžeto išlaidų planą (2013, 2014 ir 2015 m.). Jei anketą pildantis asmuo pažymėjo, kad
konkrečiais metais jo institucijoje buvo (bus) pilnai įdiegta nors viena KVS, jo buvo prašoma įvardinti
to KVS instrumento (-ų) pavadinimą (-us) (pasirenkant iš sąrašo arba nurodant tuščiame laukelyje).
Institucijos išlaidų dalis, kurią apima kokybės vadybos sistemos, apskaičiuojama įstaigos metinių
biudžeto išlaidų dydį padauginus iš toje įstaigoje įdiegtam KVS instrumentui priskirto koeficiento (žr.
28 lentelę). Tuo atveju, jei įstaigoje yra įdiegti du ar daugiau KVS instrumentai, koeficientai yra
sumuojami. Jei įstaigoje nėra įdiegta nė viena KVS, laikoma, kad institucijos išlaidų dalis, kurią apima
kokybės vadybos sistemos, lygi nuliui. Visų užpildytus klausimynus atsiuntusių valstybės ir
savivaldybių institucijų išlaidų dalys, kurias apima KVS, yra susumuojamos. Rodiklio reikšmė yra lygi
procentinei daliai, kurią ši išlaidų suma sudaro nuo bendro valstybės (be dotacijų savivaldybėms) ir
savivaldybių biudžeto.

22

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2
ir 3 uždavinių rezultato rodiklių įgyvendinimo vertinimo galutinė ataskaita“. Vilnius, 2009 m. gruodis.

61

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

28 lentelė. KVS instrumentams priskirti koeficientai
Kokybės vadybos sistema/ instrumentas

Koeficientas

Bendrojo vertinimo modelis (BVM)
Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (angl. EFQM)
ISO 9000
Subalansuotų rodiklių metodas (angl. BSC)
„Liekna“ organizacija (angl. LEAN)
6 Sigma
ISO 14001
Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)
ISO 20000
ISO 27001
Vieno langelio principas (VLP)
Sisteminiai darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimai
ISO 17020
ISO 17025
Sisteminiai piliečių lūkesčių dėl paslaugų kokybės ir pasitenkinimo kokybe tyrimai
Investors in People

0,3
0,3
1
1
1
1
0,3
0,3
1
0,3
0.3
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1

Šaltinis. UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2
ir 3 uždavinių rezultato rodiklių įgyvendinimo vertinimo galutinė ataskaita“. Vilnius, 2009 m. gruodis.

Paslaugų teikėjas gavo užpildytus klausimynus arba paaiškinimus dėl KVS diegimo būklės iš 76
valstybės ir 47 savivaldybių institucijų (iš viso 123). Daugeliui anketą pildžiusių asmenų prireikė
papildomų konsultacijų su apklausos vykdytojais. Respondentams dažniausiai buvo neaišku, ką įrašyti
į „biudžeto vykdymo“ laukelį (ar visas įstaigos išlaidas, ar tik tas, kurios buvo skirtos KVS diegimui) bei
ar reikia pildyti klausimyną tuo atveju, jei įstaigoje nėra įdiegta nė viena KVS. Taip pat buvo
teiraujamasi, ar konkretūs įstaigoje įgyvendinti projektai yra priskirtini prie kokybės vadybos sistemų.
Kai kurios įstaigos (daugiausia ministerijos, turėjusios pateikti duomenis ir apie pavaldžias
institucijas) skundėsi didele administracine našta, kurią sukelia klausimyno pildymas.
Nepaisant konsultacijų gausos, didelė dalis atsiųstų klausimynų buvo užpildyti neišsamiai ir netiksliai.
Gauta daug klausimynų su neįvestais biudžeto dydžiais. Didžioji dalis savivaldybių administracijų
nurodė tik savo, o ne visos savivaldybės biudžeto vykdymą arba planus. Šiuos duomenis teko įvesti
arba patikslinti apklausos vykdytojui. Svarbu pažymėti, kad atsiųsti klausimynai neleido sužinoti
tikros KVS diegimo būklės, nes dauguma respondentų nurodė tik 2010 – 2015 m. įdiegtus KVS
instrumentus. Kadangi daugelis institucijų diegė KVS anksčiau, skaičiuojant išlaidų, kurias apima KVS,
dalį, buvo atsižvelgta ir į 2009 m. duomenis, pateiktus minėtoje UAB „EKT“ studijoje. 2010 – 2015 m.
konkrečioje institucijoje įdiegtų KVS instrumentų koeficientai buvo pridėti prie to koeficiento, kuris
buvo priskirtas tai institucijai 2009 m. (atsižvelgiant į tais metais įstaigoje veikusių KVS skaičių ir tipą).
Nepaisant to, kad klausimynai valstybės ir savivaldybių institucijoms buvo išsiųsti su VRM lydraščiu
(žr. Priedą Nr. 17), 54 įstaigos savo atsakymų nepateikė. Apie KVS įdiegtumo būklę šiose institucijose
buvo sprendžiama pagal minėtoje UAB „EKT“ studijoje pateiktus 2009 m. duomenis. Tik dviejose iš 54
užpildytų klausimynų nepateikusių institucijų 2009 m. buvo įdiegtos kokybės vadybos sistemos –
Druskininkų miesto savivaldybės administracijoje („Vieno langelio“ principas) ir Alytaus rajono
savivaldybės administracijoje („Vieno langelio“ principas). Į šiuos duomenis buvo atsižvelgta
skaičiuojant 3 uždavinio rezultato rodiklio reikšmes. Kadangi likusių 52 institucijų dalis galėjo įdiegti
KVS 2010-2012 m., svarbu pabrėžti, kad tikroji rezultato rodiklio reikšmė gali būti didesnė.
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4.2 RODIKLIO REIKŠMĖS
Toliau pateikiame rodiklio „valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos,
dalis (proc.)“, reikšmes. 2012 m. rezultato rodiklio reikšmė buvo 31,5% ir 6,5% viršijo ŽIPVP
iškeltą tikslą (25%). Kadangi Finansų ministerija nepateikė Vidaus reikalų ministerijai duomenų dėl
2014 ir 2015 m. planuojamų valstybės ir savivaldybių išlaidų dydžių, daroma prielaida, kad šie dydžiai
nesiskirs nuo 2013 m. valstybės (be dotacijų savivaldybėms) ir savivaldybių biudžetų apimčių.
29 lentelė. Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos 2010-2012 m.,
dalys bendrame valstybės ir savivaldybių biudžete
2010
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Savivaldybės
Iš viso

13.774.890.800,00
173.790.000,00
7.876.518.900,00
6.806.865.600,00
28.632.065.300,00

Valstybės
išlaidos,
apima KVS
Lt
2.219.612.901,89
2.332.200,00
135.908.767,33
1.748.480.800,15
4.106.334.669,37

kurias
proc.
16,1%
1,3%
1,7%
25,7%
14,3%

2011
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Savivaldybės
Iš viso

16.737.416.400,00
179.459.000,00
4.804.610.600,00
7.371.662.900,00
29.093.148.900,00

Valstybės
išlaidos,
apima KVS
Lt
2.732.381.532,49
11.584.760,00
174.605.853,26
2.861.928.336,10
5.780.500.211,85

kurias
proc.
16,3%
6,5%
3,6%
38,8%
19,9%

2012
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Savivaldybės
Iš viso

18.692.993.000,00
176.192.000,00
2.301.041.800,00
6.443.804.000,00
27.614.030.800,00

Valstybės išlaidos,
apima KVS
Lt
5.353.310.055,88
23.433.220,00
184.545.862,92
3.124.932.631,10
8.686.221.769,90

kurias
proc.
28,6%
13,3%
8,0%
48,5%
31,5%

2012 m. valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos, dalis valstybės
biudžete (be dotacijų savivaldybėms) lyginant su 2011 m. išaugo nuo 19,9% iki 31,5%. Tokį ryškų
prieaugį reikėtų aiškinti tuo, kad 2012 m. 2,7 milijardų biudžeto vykdymą deklaravusi Žemės ūkio
ministerija įsidiegė ISO 9000 kokybės vadybos sistemą. Taigi dėl skaičiavimo metodikos specifiškumo
rezultato rodiklis labai stipriai priklauso nuo KVS diegimo tose institucijose, kurios gauna didžiausius
asignavimus iš valstybės biudžeto. Taip pat verta pastebėti, kad, pagal turimus duomenis, 2013, 2014
ir 2015 m. rodiklio reikšmės augimas nėra numatomas (žr. 30 lentelę).
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30 lentelė. Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apims kokybės vadybos sistemos 2013-2015 m.,
dalys bendrame valstybės ir savivaldybių biudžete
2013
Pavadinimas
Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Savivaldybės
Iš viso

20.873.414.000,00
175.597.000,00
2.255.642.000,00
6.565.479.000,00

Valstybės išlaidos, kurias apima
KVS
Lt
proc.
5.745.932.850,00
27,5%
18.262.900,00
10,4%
207.736.259,75
9,2%
2.900.196.966,00
44,2%

29.870.132.000,00

8.872.128.975,75

Metinis
biudžetas
(Vykdymas)

29,7%

2014
Pavadinimas
Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Savivaldybės
Iš viso

20.873.414.000,00
175.597.000,00

Valstybės išlaidos, kurias apima
KVS
Lt
proc.
5.830.699.410,00
27,9%
18.234.900,00
10,4%

2.255.642.000,00
6.565.479.000,00
29.870.132.000,00

185.083.398,20
3.143.338.219,00
9.177.355.927,20

Metinis
biudžetas
(Vykdymas)

8,2%
47,9%
30,7%

2015

Savivaldybės

20.873.414.000,00
175.597.000,00
2.255.642.000,00
6.565.479.000,00

Valstybės išlaidos, kurias apima
KVS
Lt
proc.
5.451.513.810,00
26,1%
18.234.900,00
10,4%
348.934.696,40
15,5%
3.530.580.246,00
53,8%

Iš viso

29.870.132.000,00

9.349.263.652,40

Pavadinimas
Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

Metinis
biudžetas
(Vykdymas)

31,3%

Iš 30 lentelės matyti, kad absoliutūs valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apims KVS, dydžiai 20132015 m. augs. Tai reiškia, kad viešojo administravimo funkcijas vykdančios institucijos diegs naujas
KVS. Vis dėlto procentinės šių išlaidų dalys bendrosiose valstybės ir savivaldybių išlaidose šiek tiek
sumažės. Tokias prognozes pateikiame dėl to, kad 2013 m. planuojamas bendrųjų valstybės ir
savivaldybių išlaidų išaugimas, o rezultato rodiklio reikšmė skaičiuojama būtent nuo bendrųjų išlaidų.
Prognozuojame, kad rezultato rodiklio reikšmė 2013-2015 m. svyruos apie 30% ir viršys ŽIPVP
numatytą tikslą (25%). Toliau pateikiame duomenis apie valstybės išlaidų, kurias apima ir apims KVS,
dalis valstybės biudžete (be dotacijų savivaldybėms).
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31 lentelė. Valstybės išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos, dalys valstybės biudžete (be
dotacijų savivaldybėms) 2010 – 2012 m.
2010
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Valstybės išlaidos, kurias
apima KVS
Lt

proc.

Ministerijos (su pavaldžiom)

13.774.890.800,00

2.219.612.901,89

16,1%

Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

173.790.000,00
7.876.518.900,00

2.332.200,00
135.908.767,33

1,3%
1,7%

Iš viso

21.825.199.700,00

2.357.853.869,22

10,8%

2011
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Ministerijos (su pavaldžiom)

16.737.416.400,00

Valstybės išlaidos, kurias
apima KVS
Lt
proc.
2.732.381.532,49
16,3%

Teismai

179.459.000,00

11.584.760,00

6,5%

Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Iš viso

4.804.610.600,00
21.721.486.000,00

174.605.583,26
2.918.571.875,75

3,6%
13,4%

Valstybės išlaidos,
apima KVS
Lt
5.353.310.055,88
23.433.220,00
184.545.862,92
5.561.289.138,80

kurias

2012
Pavadinimas
Ministerijos (su pavaldžiom)
Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Iš viso

Metinis biudžetas
(Vykdymas)
18.692.993.000,00
176.192.000,00
2.301.041.800,00
21.170.226.800,00

proc.
28,6%
13,3%
8,0%
26,3%
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32 lentelė. Valstybės išlaidų, kurias apims kokybės vadybos sistemos, dalys valstybės biudžete (be
dotacijų savivaldybėms) 2013 - 2015 m.
2013
Pavadinimas

Metinis biudžetas (skirti
asignavimai)

Valstybės išlaidos,
apima KVS

kurias

Lt

proc.

Ministerijos (su pavaldžiom)

20.873.414.000,00

5.745.932.850,00

27,5%

Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

175.597.000,00
2.255.642.000,00

18.262.900,00
207.736.259,75

10,4%
9,2%

Iš viso

23.304.653.000,00

5.971.932.009,75

25,6%

Valstybės išlaidos,
apima KVS

kurias

Lt

proc.

2014
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(planas)

Ministerijos (su pavaldžiom)

20.873.414.000,00

5.830.699.410,00

27,9%

Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Iš viso

175.597.000,00
2.255.642.000,00
23.304.653.000,00

18.234.900,00
185.083.398,20
6.034.017.708,20

10,4%
8,2%
25,9%

Valstybės išlaidos,
apima KVS

kurias

Lt

proc.

2015
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(planas)

Ministerijos (su pavaldžiom)

20.873.414.000,00

5.451.513.810,00

26,1%

Teismai
Kitos valstybės institucijos ir įstaigos
Iš viso

175.597.000,00
2.255.642.000,00
23.304.653.000,00

18.234.900,00
348.934.696,40
5.818.683.406,40

10,4%
15,5%
25,0%

Toliau pateikiame duomenis apie savivaldybių išlaidų, kurias apima ir apims KVS, dalis bendrame
savivaldybių biudžete.
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33 lentelė. Savivaldybių išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos, dalys savivaldybių biudžete
2010 – 2012 m.
2010
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Savivaldybės

6.806.865.600,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
1.748.480.800,15

proc.
25,7%

2011
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(Vykdymas)

Savivaldybės

7.371.662.900,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
2.861.928.336,10

proc.
38,8%

2012
Pavadinimas

Savivaldybės

Metinis biudžetas
(Vykdymas)
6.443.804.000,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
3.124.932.631,10

proc.
48,5%

Nustatytos savivaldybių išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos, dalys savivaldybių biudžete
yra žymiai didesnės nei užfiksuota 2008 m. (UAB “EKT” atliktoje studijoje). Tuomet šis dydis tesiekė
2,8%, tuo tarpu 2012 m. – jau 48,2%. Toks ryškus apskaičiuotų savivaldybių rodiklio reikšmių
skirtumas atsirado dėl to, kad pirminių rodiklio reikšmių nustatymo tyrimas apėmė tik dalį Kauno
miesto savivaldybės administracijos išlaidų ir neapėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos,
kuriai tenka žymi visų savivaldybių išlaidų dalis. Pagal toliau pateikiamas rodiklio prognozes 2015 m.
savivaldybių išlaidos, kurias apims kokybės vadybos sistemos, sudarys net 53% nuo visų savivaldybių
biudžeto (žr. 34 lentelę).
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34 lentelė. Savivaldybių išlaidos, kurias apims kokybės vadybos sistemos, nuo savivaldybių biudžeto
2013 - 2015 m.
2013
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(išlaidų planas)

Savivaldybės

6.565.479.000,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
2.900.196.966,00

proc.
44,2%

2014
Pavadinimas

Metinis biudžetas
(planas)

Savivaldybės

6.565.479.000,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
3.143.338.219,00

proc.
47,9%

2015
Pavadinimas

Savivaldybės

Metinis biudžetas
(planas)
6.565.479.000,00

Savivaldybių išlaidos, kurias apima KVS
Lt
3.530.580.246,00

proc.
53,8%

4.3 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ PAKANKAMUMO
ĮVERTINIMAS
Didelė dalis viešojo administravimo institucijų lėšų trūkumą nurodo kaip vieną iš pagrindinių kliūčių
KVS diegimui. Tai rodo tiek šio vertinimo metu atlikta asignavimų valdytojų apklausa, tiek UAB „EKT“
parengta 2012 m. ataskaita „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose/įstaigose stebėsena“23. Vis dėlto, KVS finansavimą koordinuojančios Vidaus reikalų
ministerijos atstovų vertinimu, lėšos KVS diegimui yra skiriamos visoms paraiškas pateikusioms
institucijoms24. Labai tikėtina, kad viešojo sektoriaus institucijos nežino arba nesidomi galimybėmis
gauti europinį finansavimą kokybės vadybos sistemų diegimui. Tiesa, pradėjus dengti kokybės
vadybos sistemų diegimą Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis, diegiančiųjų KVS ryškiai padaugėjo.
Kita vertus, lieka neaišku, ar visos europinius pinigus kokybės sistemų diegimui panaudojančios
institucijos pasižymi rimtu ir atsakingu požiūriu į kokybės valdymą, ar kokybės vadybos sistema
veikiau yra suprantama kaip patraukliam institucijos įvaizdžiui būtinas patrauklus elementas.

23

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo
administravimo ir kitose institucijose/įstaigose stebėsena“. 2012 m. lapkričio 20 d.
24

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos
skyriaus patarėja Gitana Jurjonienė, interviu telefonu, 2013 m. gegužės 30 d.
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Kokybės vadybos sistemos viešajame sektoriuje diegiamos pagal ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio
priemonę „Viešųjų paslaugų teikimo iniciatyvos“. Pagal šią priemonę yra įgyvendinti 37 projektai,
kuriems iš viso skirta 20,8 mln. Lt. Šiuo metu ES struktūrinių fondų lėšomis yra finansuojamas 25
projektų, numatančių KVS įdiegimą viešojo sektoriaus institucijose, diegimas. Iš viso šiems projektams
skirta 28,4 mln. Lt (iš jų 25 mln. Lt – ES lėšos)25. 2014–2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje
(NPP) ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programoje KVS diegimas yra įvardijamas kaip
viena iš finansuotinų veiklų, skatinančių į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą (plačiau
apie tai, ką minėti dokumentai numato kokybės vadybos srityje, žr. 3.7. skyrių). Remiantis šiais faktais
bei atsižvelgiant į gana aukštą 2012 m. rodiklio reikšmę, galima teigti, kad 4 prioriteto 3 uždavinio
rezultato rodiklio siektinos reikšmės pasiekimui yra skiriama pakankamai lėšų.

4.4 PRIEMONĖS, SKIRTOS OPTIMALIAM IR EFEKTYVIAM KVS DIEGIMUI
UŽTIKRINTI
Prieš pereinant prie konkrečių rekomendacijų, kaip pagerinti KVS diegimą viešajame sektoriuje,
svarbu išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria kokybės vadybos instrumentus diegiančios
institucijos. Anketą pildžiusių asmenų buvo prašoma nurodyti svarbiausias kliūtis sklandžiam KVS
diegimui. Dauguma respondentų pabrėžė specialistų, galinčių diegti ir palaikyti KVS, trūkumą. Mažą
personalą turinčiose institucijose nėra pakankamai žmonių, kurių funkcijos būtų susijusios su įstaigos
veiklos kokybės gerinimu. Taip pat pastebimas KVS diegimui reikalingos kompetencijos stygius ir
didelis darbo krūvis. Anketas pildžiusieji asmenys buvo linkę akcentuoti ir finansinių išteklių
nebuvimą. Kai kurios institucijos diegė KVS savo lėšomis.
Kitas veiksnys, apsunkinantis KVS diegimą viešajame sektoriuje, yra skeptiškas darbuotojų
nusistatymas, kuris atsiranda dėl KVS diegimą lydinčių griežtesnių veiklos standartų ir kontrolės
mechanizmų taikymo ir dėl natūralaus žmonių polinkio neigiamai vertinti bet kokias naujoves.
Darbuotojai neturi pakankamai informacijos apie KVS naudą ir nėra asmeniškai suinteresuoti KVS
diegimu. Kai kurie respondentai kaip kliūtį KVS diegimui nurodė palaikymo iš institucijos vadovybės
stoką.
Didelė anketas užpildžiusių institucijų dalis išreiškė išsamesnės informacijos apie KVS, jų diegimą ir
naudą poreikį. Iš pateiktų atsakymų galima daryti išvadą, kad viešojo administravimo subjektai nėra
supažindinami su gerosios praktikos pavyzdžiais, kurie galėtų paskatinti diegti KVS. Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi nėra pakankamai išvystyti – tai trukdo KVS plėtrai
viešajame sektoriuje. Pavienės institucijos kaip kliūtis KVS diegimui įvardino administracinę naštą
(reikalingų dokumentų parengimą) ir konsultuojančių bendrovių nepatyrimą dirbant su viešojo
administravimo subjektais.
Respondentai teigė, kad efektyvesnį ir optimalesnį KVS diegimą būtų galima pasiekti šiomis
priemonėmis: 1) KVS diegiančioje institucijoje steigiant papildomą etatą (jei reikia, etatus) sistemos
diegimui ir palaikymui; 2) didinant KVS diegimui skiriamą finansavimą; 3) organizuojant mokymus
viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims, kurių metu jie būtų supažindinti su KVS principais ir
nauda; 4) teikiant viešojo administravimo subjektams informaciją apie KVS, plečiant dalijimąsi
gerosios praktikos pavyzdžiais. Taip pat verta paminėti, kad kai kurios savivaldybės siūlė pereiti prie
centralizuoto KVS diegimo.

25

Pagal www.esparama.lt pateikiamus duomenis (žiūrėta 2013 m. birželio 20 d.).
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Respondentų atsakymai dėl kliūčių KVS diegimui ir būdų joms šalinti yra panašūs į tuos, kurie buvo
pateikti 2012 m. ataskaitos „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose/įstaigose stebėsena“ rengėjams. Paprašytos nurodyti, kokią įtaką KVS įdiegimui
turėjo (turi) įvairūs išvardinti veiksniai, 68 iš 85 į šį anketos klausimą atsakiusių institucijų teigė, kad
KVS įdiegimui trukdo labai padidėjęs darbo krūvis26. 66 viešojo administravimo funkcijas vykdančios
įstaigos KVS diegimo kliūtimi įvardijo lėšų trūkumą, 64 – darbuotojų palaikymo/motyvacijos stoką, 56
– informacijos apie įvairių kokybės vadybos modelių privalumus ir trūkumus stoką. Iš 27 institucijų,
savo veikloje netaikančių jokių kokybės vadybos modelių, 23 pažymėjo, kad viena iš pagrindinių
priežasčių, paaiškinančių įstaigos pasyvumą KVS diegimo srityje, yra finansinių išteklių trūkumas. 22
buvo linkusios akcentuoti žinių ir įgūdžių taikant kokybės vadybos modelius stoką27.
Kaip buvo pastebėta ankstesniame skyriuje, yra požymių, rodančių, kad lėšų KVS diegimui stygius
neretai deklaruojamas norint paslėpti įstaigos neveiklumą ar nepakankamą domėjimąsi kokybės
valdymu. Padidėjęs darbo krūvis, nors ir yra natūrali KVS diegimo pasekmė, nesutrukdo kokybės
vadybos modelių nauda tikinčioms institucijoms sėkmingai įsidiegti ir palaikyti kokybės vadybos
instrumentus. Realiu KVS diegimo trikdžiu reikėtų laikyti adekvačios informacijos apie KVS ir
specializuotų mokymų nepakankamumą. Minėtoje 2012 m. ataskaitoje pateikti viešojo administravimo
subjektų apklausos rezultatai rodo, kad institucijoms reikalinga ne tiek bendra informacija apie
kokybės vadybą (nors ir ši informacijos rūšis yra paklausi), kiek labiau specializuota informacija apie
kokybės vadybos modeliams pritaikytus IT įrankius, skirtingų kokybės vadybos modelių privalumus ir
trūkumus, skirtingų KVS etapų diegimą bei gerosios praktikos pavyzdžius taikant kokybės vadybos
modelius Lietuvoje28.
Atsižvelgdami į aukščiau pateiktą informaciją, siūlome priemones, skirtas optimaliam ir efektyviam
KVS diegimui užtikrinti:
 Rengti daugiau konferencijų, seminarų ir kitų informacijos sklaidos renginių, orientuotų į
viešojo administravimo funkciją vykdančių institucijų vadovus ir kokybės vadybos
specialistus. Renginių metu turėtų būti siekiama atskleisti kokybės vadybos modelių naudą
ir pateikti aktualią informaciją apie kokybės vadybos modeliams pritaikytus IT įrankius,
skirtingų kokybės vadybos modelių privalumus ir trūkumus bei skirtingų KVS etapų
diegimą. Skatinant dalinimąsi patirtimi, į renginius turėtų būti pakviesti ir tų institucijų,
kurios sėkmingai įsidiegė ir taiko kokybės vadybos sistemas, vadovai ir kokybės vadybos
specialistai;
 Sukurti pozityvias sistemines paskatas KVS diegimui viešojo administravimo institucijose.
Pavyzdžiui, viešojo administravimo institucijoms galėtų būti sudarytos sąlygos institucijos
plėtros reikmėms panaudoti dėl KVS įdiegimo sutaupytas lėšas ir tai viešai deklaruoti. Kita
galima paskata – simbolinių žymėjimų, įrodančių, kad institucija yra įsidiegusi konkrečią
KVS, sukūrimas ir taikymas.

26

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo
administravimo ir kitose institucijose/įstaigose stebėsena“, p. 35.
27

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, p. 36.

28

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, p. 40.
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4.5 3 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO TOBULINIMAS
3 uždavinio rezultato rodiklio reikšmės didėjimą turėtų užtikrinti aukščiau nurodytų priemonių
taikymas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti komunikacijai su vadovais ir specialistais iš tų institucijų,
kurios dar nėra įsidiegusios nė vienos KVS ir kurių gaunami asignavimai iš valstybės biudžeto yra
dideli. Šiame kontekste yra aktualūs ne tik informaciniai renginiai, bet ir specialūs leidiniai, kurie leistų
viešojo administravimo subjektams susipažinti su ES finansinės paramos teikimo kokybės vadybos
srityje galimybėmis ir suprasti KVS diegimo naudą bei proceso specifiką.

4.6 PROGNOZUOJAMAS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMO POVEIKIS
VIEŠAJAM SEKTORIUI
Asignavimų valdytojų, atliekančių viešojo administravimo funkciją, apklausos metu respondentų buvo
klausiama, kokį poveikį KVS diegimas turi viešajam sektoriui. Dalis atsakiusiųjų teigė, kad KVS gerina
viešajame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę ir didina viešojo sektoriaus efektyvumą. Kiti pažymėjo,
kad KVS instrumento įdiegimas padeda įgyti daugiau žinių apie institucijos veiklos procesus ir įgalina
palaipsniui juos tobulinti. Didesnis dėmesys piliečių poreikiams ir sumažėjusi administracinė našta
taip pat buvo priskiriami prie teigiamų KVS pasekmių. Pastebėta ir tai, kad kartu su KVS įdiegimu
gerėja valstybės tarnybos administraciniai gebėjimai ir auga valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal
darbo sutartis pasitenkinimas užimamomis pareigomis. Kai kurie respondentai paminėjo ir teigiamą
KVS diegimo poveikį viešojo sektoriaus įvaizdžiui.
2012 m. pabaigoje UAB “EKT” atliko viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (savivaldybių
administracijų) bendrųjų veiklos rodiklių tyrimą29. Tyrimo metu buvo lyginamos KVS įsidiegusios ir
neįsidiegusios savivaldybių administracijos, siekiant įvertinti kokybės vadybos sistemų įtaką
savivaldybių administracijų bendriesiems veiklos rodikliams. Nustatyta, kad KVS įsidiegusios
savivaldybių administracijos: 1) įstaigos išlaikymui skiria mažesnę visų savivaldybės išlaidų dalį; 2)
didesnę biudžeto išlaidų finansuoja iš alternatyvių (kitų nei valstybės ir savivaldybės biudžetas)
finansavimo šaltinių – ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; 3) yra pasiekusios aukštesnį
asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį – tam, kad būtų aptarnautas tūkstantis gyventojų, šiose
savivaldybių administracijose reikia mažiau darbuotojų, nei tose, kuriose nėra įdiegtų KVS; 4) yra
labiau išvysčiusios e-paslaugas; 5) yra pasiekusios didesnį asmenų aptarnavimo skaidrumą – Seimo
kontrolierių įstaigoje registruojama santykinai mažiau pagrįstų skundų; 6) priima mažiau sprendimų,
prieštaraujančių ar pažeidžiančių šalies teisės aktus.
Apibendrinant šio vertinimo ir 2012 m. tyrimo rezultatus, reikia pažymėti, kad tolimesnis KVS
diegimas didins viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, skaidrumą, inovatyvumą, gerins jų veiklos
kokybę.

29

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (savivaldybių
administracijų) bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas“. 2012 m. lapkričio 20 d.
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4.7 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMO PERSPEKTYVOS VIEŠAJAME
SEKTORIUJE
Kaip jau buvo minėta, šiuo metu pagal ŽIPVP 4 prioritetą yra įgyvendinami 24 projektai, numatantys
KVS įdiegimą viešojo sektoriaus institucijose. Atliktos metu biudžeto asignavimų valdytojų pateiktos
prognozės dėl KVS diegimo leidžia teigti, kad 2013-2015 m. KVS apimamos valstybės ir savivaldybių
išlaidos augs (žr. į absoliučius KVS apimamų valstybės ir savivaldybės išlaidų dydžius 2013-2015 m.
34 lentelėje). KVS diegimo perspektyvas teigiamai vertinti skatina faktas, kad tik trečdalis iš 27 2012
m. apklaustų institucijų, netaikančių nė vieno kokybės vadybos modelio, abejoja šių modelių nauda30.
Tai teikia vilties, kad, kryptingai vystant informacijos sklaidos ir mokymų veiklą, ateityje viešajame
sektoriuje bus įdiegta daugiau KVS.
Geras KVS diegimo perspektyvas numato 2012 m. Vyriausybės priimti esminiai programiniai
dokumentai – Nacionalinė pažangos programa (NPP) ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų
programa. NPP 5 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” 1
tikslas yra „stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų
veiklos valdymą“. Šio tikslo pirmo uždavinio „diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą
valdymą“ (uždaviniui planuojama skirti 0,29% visos ES struktūrinės paramos) viena iš įgyvendinimo
krypčių yra „gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą ir užtikrinti viešojo valdymo
institucijų veiklos kokybės vertinimą: diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas ir
metodus, kitas veiklos valdymo gerinimo priemones ir kita“. Viešojo valdymo tobulinimo programoje
taip pat numatyta „diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“, ir toliau skatinant
viešojo sektoriaus institucijas taikyti kokybės vadybos metodus bei skleidžiant nacionalinę ir
tarptautinę šios srities patirtis. Taip pat verta pastebėti, kad VRM nuo 2014 m. planuoja rūpintis
Bendrojo vertinimo modelio (BVM) sklaida Lietuvos viešajame sektoriuje.
Atsižvelgiant į pateiktus faktus reikia pažymėti, kad KVS diegimo viešajame sektoriuje perspektyvos
yra geros.

4.8 3 UŽDAVINIO REZULTATO RODIKLIO ĮGYVENDINIMO PERSPEKTYVOS 2015
M. IR RODIKLIO AKTUALUMAS ATEINANČIAM PROGRAMAVIMO PERIODUI
Atlikti skaičiavimai rodo, kad 2015 m. 3 uždavinio rezultato rodiklio reikšmė bus lygi 31,1% ir 6,1%
viršys ŽIPVP numatytą tikslą (25%). Tai leidžia tikėtis, kad 2015 metams užsibrėžta rezultato rodiklio
reikšmė bus pasiekta.
Kalbant apie rodiklio aktualumą ateinančiam programavimo periodui, siūlome taikyti rezultato rodiklį
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“ priemonės
arba priemonių grupės lygmenyje. Teikiame dvi rekomendacijas dėl rodiklio skaičiavimo metodikos
2014-2020 m. ES finansinio programavimo laikotarpiu:
1) Skaičiuojant valstybės išlaidų, kurias apima KVS, dalį į analizę neįtraukti VLP. Ateinančiu finansinio
programavimo laikotarpiu tai galėtų būti naujas rodiklis, priemonės ar priemonių grupės lygmenyje
taikomas šalia dabartinio ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio (apimančio ir VLP);

30

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo
administravimo ir kitose institucijose/įstaigose stebėsena“, p. 36.
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2) matuojant rodiklio reikšmes reikėtų atsisakyti klausimynų, reikalingą informaciją surenkant kitais
būdais. VRM kaupia visą su KVS diegimu susijusią informaciją, o duomenis apie valstybės ir
savivaldybių institucijų išlaidų dydžius turėtų pateikti FM.
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5 PASIŪLYMAI DĖL TEMINIO TIKSLO „INSTITUCINIŲ PAJĖGUMŲ
STIPRINIMAS IR VEIKSMINGAS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS“
REZULTATO IR PRODUKTO LYGMENŲ RODIKLIŲ 2014–2020 M.
Pažymėtina, kad Tarybos ir Parlamento reglamento dėl Bendros strateginės programos (BSP)
vienuoliktojo teminio tikslo „Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas“31 turinys (kiek jį atspindi tikslo bei jį realizuojančio investicinio prioriteto
formuluotė) gerai atspindi Nacionalinės pažangos programos (NPP) penktojo prioriteto („Visuomenės
poreikius atitinkantis viešasis valdymas“) tikslus.
Jei vis tik vadovaujamasi ne NPP sudarymo logika, o Europos Komisijos pasiūlymo dėl BSP logika,
kalbant apie atitiktį uždavinių lygmeniu, NPP 5 prioriteto 5.1.4 ( „Užtikrinti saugios, patikimos,
sąveikios valstybės informacinių išteklių ir bendro naudojimo informacinių technologijų
infrastruktūros plėtrą ir optimizuotą valdymą“) ir 5.3.3 („Kurti ir plėtoti visuomenei aktualias
elektronines paslaugas bei sprendimus sveikatos, transporto, erdvinių duomenų tvarkymo ir kitose
srityse“) uždaviniai labiau dera prie BSP antrojo teminio tikslo. Visi kiti NPP penktojo prioriteto
uždaviniai ir juos realizuojančios veiklos gerai atitinka BSP vienuoliktąjį teminį tikslą;
Rekomendacijoms dėl rezultato ir produkto lygmens rodiklių yra svarbūs Europos Komisijos
Regioninės politikos generalinio direktorato 2014–2020 m. laikotarpiui pasiūlyti32 vertinimo ir
stebėsenos sampratos ir vaidmens pakeitimai, kurių esmė yra: a) didesnė orientacija į pokyčius
viešosios politikos srityje ir su jais siejamus rezultato rodiklius bei b) kitokia poveikio interpretacija.
Naujuoju programavimo laikotarpiu siūloma atsisakyti netiesioginio poveikio (bendresniems viešosios
politikos pokyčiams) stebėsenos, o vertinimo metu matuoti tik tiesioginį priemonių poveikį,
apibrėžiamą kaip tiesioginį intervencijos indėlį į pokyčius.

5.1 VEIKLŲ GRUPAVIMAS
Išnagrinėję VRM projektą33, siūlome numatomas veiklas įgyvendinančius uždavinius grupuoti į tris
grupes ir formuluoti ne du uždavinius (dėl paslaugų ir suvestinį uždavinį dėl gebėjimų ir įrodymais
grįsto valdymo), o tris:
1) Sprendimų kokybės gerinimo uždavinys - ir atitinkamai veiklų grupės 1.1-1.2, 1.10-1.11
(Įrodymais grįstas valdymas) bei 1.3-1.5 (viešojo administravimo institucijų veiklos
efektyvumas);

31

Europos Komisijos 2013 m. balandžio 22 d. pakeistas pasiūlymas 2011/0276(COD) dėl Europos
Parlamento ir Europos Tarybos reglamento, 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.
32

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas, „The Programming Period 20142020: Guidance document on monitoring and evaluation“. 2013 m. balandis.
33

Paslaugų teikėjo įvertinimui pateiktą 2013 m. kovo mėnesį.
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2) Institucinių gebėjimų stiprinimo uždavinys – atitinkamai veiklų grupė (1.6-1.9, t.y. sisteminės
valstybės tarnybos stiprinimo/pokyčių priemonės (1.6 ir 1.7) ir kompetencijų stiprinimas
(mokymai – 1.8 ir 1.9));
3) Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo, paslaugų kokybės prieinamumo uždavinys
– atitinkamai veiklų grupė 2.1-2.3 (t.y. kaip VRM projekte).

5.2 PASIŪLYMAI DĖL RODIKLIŲ (LENTELĖJE) IR KOMENTARAI
2014-2020 m. finansinio programavimo laikotarpiu siūlome atskirti uždavinio ir priemonių lygmens
produkto ir rezultato rodiklius. Vertinimo metu analizuoti rodikliai galėtų būti taikomi priemonės arba
priemonių grupės lygmenyje. Žemiau pateikiami pasiūlymai dėl produkto ir rezultato rodiklių 20142020 m. ES finansinio programavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į artėjančioje finansinėje perspektyvoje
planuojamas veiklas. Pažymėtina, kad šioje dalyje yra siūlomi uždavinio lygmens rodikliai.
35 lentelė. Pasiūlymai dėl rodiklių (tęsinys kitame puslapyje)
Konkretūs uždaviniai

Produkto rodiklis

Sprendimų kokybės
gerinimas

Į intervenciją
(projektą)
įsitraukusių
institucijų
skaičius/procentas
nuo visų, tam tikros
viešosios politikos
srities ar patiriančių
problemą institucijų

Rezultato rodiklis
(bendras, atskirai
matuotinas
konkrečiose
intervencijų srityse)
Sprendimų
projektų kokybės
pokyčio vertinimas
(trijose grupėse:
politikai, valstybės
tarnautojai,
nevyriausybinio
sektoriaus
ekspertiniai
atstovai)
Visuomenės
dalyvavimo masto
svarstant sprendimų
35
projektus pokytis
Viešųjų išlaidų,
kurias apima

34

Poveikio rodiklis

34

Pasaulio banko
valdymo
efektyvumo
indeksas
Pasaulio
banko
reglamentavimo
kokybės indeksas
Gyventojų
pasitenkinimo
demokratijos
funkcionavimu
36
valstybėje pokytis
Gyventojų,
manančių, kad
viešojo valdymo

Aktualesnis NPP ir ilgesnei perspektyvai (t.y. LT 2030), nei 2014-2020 m.

35

Aktualus 1.10 veiklai; yra IVPK 2011 m. viešosios nuomonės apklausos duomenys ir yra duomenys dėl
pasiūlymų paskelbtiems sprendimų projektams teikimo per lrs.lt. Būtų galima panaudoti ir VRM kasmetinės
apklausos duomenis.
36

Matuoja kasmet Baltijos tyrimai arba Vilmorus.
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Institucinių gebėjimų
stiprinimas

Dalyvavusių
mokymuose ir/ar
juos sėkmingai
baigusių tarnautojų ir
aukštųjų vadovų
skaičius
Kompetencijomis
grįsto žmogiškųjų
išteklių valdymo
modelį įsidiegusių
institucijų skaičius
(nuo visų institucijų)

Administracinių
paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės
gerinimas

Projektų skaičius bei į
projektą įsitraukusių
institucijų (tam
tikroje paslaugų
grupėje)
skaičius/dalis nuo
visų institucijų)

asignavimų valdytojų
programų vertinimas
ir funkcijų peržiūra,
dalis
Valstybės
tarnautojų
pasitenkinimo
darbu valstybės
tarnyboje pokytis

institucijų veikla
37
gerėja, pokytis
Piliečių savęs
vertinimas dėl
gebėjimo daryti įtaką
priimamiems
38
sprendimams

Rotacijos viešojo
administravimo
institucijų
vadovybėse pokyčio
rodiklis

Naudojimosi
paslaugomis lygio
pokytis (intervencijos
srityse)
Pasitenkinimo
paslaugų teikimu
pokytis
(intervencijos
srityse)

Pastaba: paryškinti pagrindiniai siūlomi rodikliai (alternatyva: rezultato rodiklius daryti daugianariais).

Pateikiame komentarus dėl atskirų siūlomų rodiklių:
Sprendimų projektų kokybės pokyčio vertinimas (trijose grupėse: politikai, valstybės
tarnautojai, nevyriausybinio sektoriaus ekspertiniai atstovai). Sprendimų kokybei pamatuoti yra
ir objektyvių kriterijų, tačiau juos gali būti sunku susieti su planuojamomis intervencijomis. Pavyzdžiui
– 1) Vyriausybės ir savivaldos institucijoms iškeltų administracinių bylų skaičius ir pralaimėtų teisme
bylų skaičius, 2) priimamų sprendimų skaičiaus pokytis (sumažėjimas rodytų tam tikrą, iš dalies
geresnės kokybės nulemtą poreikio dažnai keisti reglamentavimą sumažėjimą), 3) ES teisės
įgyvendinimo švieslentė ir bylų skaičius prieš Lietuvą Europos teisingumo teisme.
Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu valstybės tarnyboje pokytis. Daroma prielaida, kad
siekiamo pokyčio tikslas yra valstybės tarnybos patrauklumo didinimas, norint sumažinti tarnautojų
37

VRM kasmetinė viešosios nuomonės apklausa.

38

Matuoja Civitas (Pilietinės visuomenės institutas) kasmetinėje Lietuvos viešosios nuomonės apklausoje
pilietinės galios indeksui apskaičiuoti.
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skaičiaus nubyrėjimą, ypač pasiekus vidutinės grandies vadovo lygį (kuriame valstybės tarnyba,
palyginti su privačiu sektoriumi, dabar nėra konkurencinga), bei paskatinti vadovų rotaciją valstybės
tarnybos viduje.
Projektų skaičius bei į projektą įsitraukusių institucijų (tam tikroje paslaugų grupėje)
skaičius/dalis nuo visų institucijų). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien tik projektų skaičius nėra
tinkamiausias produkto rodiklis, nes išlieka fragmentacijos (t.y. lėšų išbarstymo smulkesniems
projektams) rizika. Tokiu atveju svarbesnis būtų mažesnis skaičius integralių (visas institucijas tam
tikroje probleminėje srityje) apimančių projektų skaičius. Šalutinė (neesminė) pastaba/pasiūlymas
produktų struktūravimui: produktus būtų galima skirstyti pagal finansuojamų veiklų tipus: pvz.,
paslaugų sisteminimo/standartizavimo priemonės, aprūpinimo paslaugų suteikimui reikalingomis
darbo priemonėmis, mokymais tarnautojams, paslaugos populiarinimo priemonės ir pan.
Naudojimosi paslaugomis lygio pokytis (intervencijos srityse). Darant prielaidą, kad naudojimasis
administracinėmis paslaugomis yra neišvengiamas ir todėl naudojimosi (masto) arba aprėpties
pokytis nebūtų intervencijos tikslas, galima svarstyti naštos gyventojams ir įmonėms pokytį (pagal
Europos Komisijos suteikimo laiko sutrumpinimą, žinomumo/prieinamumo pagerinimą (bendro arba,
jei yra reikšmingų geografinių skirtumų, teritoriniu (pvz., miesto/kaimo) pagrindu.
Pasitenkinimo paslaugų teikimu pokytis (intervencijos srityse). Matuojant reprezentatyvios
viešosios nuomonės apklausos būdu (skaičiuojant nuo tų, kurie naudojosi administracinėmis
paslaugomis per paskutinius, pvz., 12 mėn.), o visiškai susiejant su intervencija, matuojant pokytį ne
bendrai dėl visų paslaugų, o tik intervencijos srityse. Alternatyva būtų ne viešosios nuomonės
apklausos, bet sistemingas pasitenkinimo paslaugomis matavimas apklausiant jomis pasinaudojusius
gyventojus standartizuoto klausimyno pagalba.
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6 SOCIOEKONOMINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO POLITIKŲ
KONTEKSTAS 2007-2012 M.
Viešąjį administravimą Lietuvoje šiame laikotarpyje labiausiai veikė trys faktorių grupės. Pirmiausia,
tai buvo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti administracinių gebėjimų stiprinimo projektai. Apie
šį konteksto elementą plačiau aptariama toliau. Investicijų pagrindas buvo Viešojo administravimo
plėtros iki 2010 metų strategija parengta kartu su Pasaulio banku39. Ši programa pagrindinį dėmesį
skyrė 1) geresniam valdymui (angl. Better Regulation); 2) žmogiškųjų išteklių valdymui (angl. Human
Resource Management); 3) naujovėms teikiant viešąsias paslaugas (angl. Innovative Public Services); 4)
elektroninei valdžiai (toliau vadinama – e. valdžia) (angl. e-Government).
Dauguma suplanuotų projektų buvo gana maži, susiję su mokymais ir veiklos valdymo sistemų
diegimu atskirose institucijoje. Tai atspindėjo atskirų institucijų gebėjimų didinimo poreikius.
Sisteminių projektų buvo gana nedaug ir jų tinkamumo lygis pripažintas kaip labai aukštas40. Nebuvo
projektų, kurie būtų iniciavę ar palaikę struktūrines viešojo sektoriaus reformas.
Atitinkamai akivaizdžiausias tiesioginis ES struktūrinių lėšų viešajam administravimui poveikis –
mokymų pasiūlos padidėjimas viešajame sektoriuje.
Antras esminis konteksto elementas buvo politiniai pokyčiai, ir ypatingai 2008 metų rinkimai. Po jų
atėjusi nauja Vyriausybė siekė iš pagrindų pakeisti viešąjį valdymą Lietuvoje. Projektuojami pokyčiai
daugiausia buvo susiję su vadinamosios Naujojo viešojo valdymo (NVV) doktrinos įgyvendinimu. Buvo
siekiama padidinti viešojo sektoriaus lankstumą, jį pajungti politinių prioritetų įgyvendinimui,
sustiprinti orientaciją į rezultatus. Visi šie tikslai buvo lydimi viešojo sektoriaus mažinimo retorikos.
Vienas žymesnių formalių pokyčių šiuo laikotarpiu – 2009 m. priimtos Valstybės tarnybos įstatymo
pataisos41, kurios ministerijos sekretorius karjeros valstybės tarnautojus pakeitė viceministrais
politinio pasitikėjimo pareigūnais ir taip politizavo visą valstybės tarnybos sistemą. Nauja Vyriausybė,
pradėjusi darbą 2012 m. pabaigoje, kol kas neketina įstatymo keisti.
Tarp paskutiniųjų formalių pokyčių paminėti 2012 m. priimti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai,
kurie įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., ir kurie keičia valstybės tarnautojų ir ypač aukštesniųjų vadovų
atrankos sistemą. Jie numato, kad bus tikrinami asmenų, pretenduojančių eiti valstybės tarnautojo
pareigas, bendrieji gebėjimai, o pretenduojančių eiti vadovaujančias pareigas – vadovavimo institucijai
ar jos padaliniui gebėjimai.
NVV doktrina Lietuvoje nebuvo aiškiai suformuluota, nepasižymėjo ir aiškiomis įgyvendinimo
priemonėmis. Realiems pokyčiams didesnę įtaką turėjo finansinė ir ekonominė krizė, kuri privertė
karpyti biudžeto išlaidas, ir struktūrinių fondų lėšomis finansuoti projektai, kurie ideologiškai siejosi
su NVV idėjomis ir suteikė resursų pokyčių įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386132&p_query=&p_tr2=>
40 ECORYS, „Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs
in the context of European Social Fund”. Final Report. Rotterdam/Brussels, 28 April 2011; VšĮ Viešosios
politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimas“. Vilnius, 2011 m. rugsėjo mėn.
41 Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442298.
39
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Taigi trečias esminis faktorius, kuris ir motyvavo, ir koregavo politinę reformų programą, buvo
ekonominė ir finansinė krizė. Ji skatino mažinti ir racionalizuoti viešąjį sektorių. Iš pradžių daugiausia
dėmesio buvo skiriama mažinimui, vėliau – racionalizavimui. Saulėlydžio komisijos inicijuotos viešojo
valdymo sektoriaus ataskaitos parodo, kad viešasis sektorius krizės metu iš tiesų buvo sumažintas –
sumažėjo valstybės tarnautojų skaičius, jų atlyginimai ir viešųjų organizacijų skaičius.
Vyriausybei atskaitingose įstaigose dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų (užimtų pareigybių)
skaičius sumažėjo 12,4 proc. (2008 m. pabaigoje buvo 59 913,55 užimtų pareigybių, o 2011 m. – 52
474,67). Valstybės biudžeto išlaidos, skirtos darbo užmokesčiui, nuo 2008 m. sumažėjo 17 proc. arba
beveik 700 mln. Lt (2008 m. buvo 3 958,1 mln. Lt, o 2011 m. – 3 269,7 mln. Lt). 32 proc. sumažintas
Vyriausybei atskaitingų įstaigų skaičius (2008 m. pabaigoje buvo 521 įstaiga, o 2012 m. – 355 įstaigos,
t. y. neliko 166 įstaigų).42
Šis sumažinimas parodė Vyriausybės sugebėjimus atlikti vidinę devalvaciją ir negali būti neįvertintas.
Tačiau jis daugiausia vyko visoms institucijoms ir valstybės tarnautojams darbo užmokestį ir įstaigų
biudžetus mažinant daugmaž vienodai, neatsižvelgiant į tarnautojų ir įstaigų veiklos efektyvumo
rodiklius. Kita vertus, tai taip pat reiškė, kad kai kurios SF investicijos į valstybės tarnautojų
kvalifikacijos kėlimą ir organizacijų veiklos efektyvumą nepasiteisino, nes po mažinimo nebeliko nei
kai kurių įstaigų, nei valstybės tarnautojų.
Į viešojo sektoriaus efektyvumą orientuotoms viešojo valdymo reformoms buvo svarbus atnaujintos
Saulėlydžio komisijos darbas. Po 2008 m. suformuota Saulėlydžio komisija43 pirmiausia orientavosi į
greitą viešojo sektoriaus mažinimą tiek valstybės tarnautojų skaičiaus, tiek atlyginimų mažinimo
kryptimis ir į Vyriausybei tiesiogiai atskaitingų įstaigų reformą. Pastaroji turėjo ilgesnę istoriją. Tikslas
sumažinti tokių „niekieno“ įstaigų skaičių perduodant jas ministrų ir ministerijų žinion jau buvo
fiksuotas Viešojo administravimo strategijoje iki 2010 m. Saulėlydžio komisija peržiūrėjo visų tokių
„beglobių“ įstaigų darbą siūlydama jas atiduoti atskiroms ministerijoms arba panaikinti. Panaikinta
buvo tik viena įstaiga – Kvalifikacijų tarnyba. Kiti sprendimai dėl naikinimo, mažinimo ar perdavimo
užstrigo Seime. Tačiau daugelis buvusių Vyriausybei atskaitingų institucijų iš tiesų pateko ministrų
valdymo žinion44.
2010 m. Saulėlydžio komisija buvo atnaujinta. Vietoj Seimo narių joje pradėjo dirbti ekspertai iš
akademinių ir verslo institucijų. Atitinkamai, Komisija didesnį dėmesį pradėjo skirti viešojo sektoriaus
racionalizavimo ir efektyvumo tikslams. Atitinkamai, padidėjo analize, įrodymais apskritai pagrįstų
sprendimų reikšmė. Tuomet atsirado tinkama terpė panaudoti sisteminių SF lėšomis finansuotų
projektų indėlį, ypač VORT projektą, kuriuo buvo sukurti nauji viešojo valdymo instrumentai –
stebėsenos sistema, funkcijų ir biudžeto programų peržiūros, poveikio vertinimas. Nors nė vienas
instrumentas nebuvo visiškai naujas – pavyzdžiui, poveikio vertinimo sistema Lietuvoje veikė nuo
2003 m. – šie instrumentai buvo naudojami fragmentiškai ir formaliai. VORT projekto metu buvo

Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) 2009-2012 metų veiklos ataskaita
<http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklos-ataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
43 Pirmoji Saulėlydžio Komisija buvo suformuota A. Kubiliaus Vyriausybės 1999 metais (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999-12-03 nutarimas Nr. 1361 „Dėl Valstybės valdymo sistemos tolesnės struktūrinės
reformos“). Vėliau jos veikla buvo atnaujinta G. Kirkilo Vyriausybės 2006 metais (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-12-18. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijos
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“).
44 Išskyrus kai kurias institucijas, kurių nepriklausomybė ir autonomija reikalavo išlaikyti tokį statusą. Taip
savo statusą išlaikė, pvz, Statistikos departamentas. Plačiau apie šiuos pokyčius žr. Saulėlydžio komisijos
ataskaitoje.
42
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pateikti pasiūlymai, kaip pakeisti sistemą ir koreguoti pačius instrumentus, o Ministro Pirmininko
tarnyba ir Saulėlydžio komisija realiai įgyvendino pokyčius ir prižiūrėjo reformos įgyvendinimą.
Centralizavimas, stambinimas išliko esminėmis struktūrinių reformų gairėmis – buvo skatinama
apjungti įstaigas, atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio subjektiškumo. Tačiau be žmonių ir organizacijų
skaičiaus vyko ir strateginių planų, strategijų, biudžeto programų skaičiaus mažinimo ir optimizavimo
procesas, kuris taip pat gerai atsispindi Saulėlydžio ataskaitose. Veiklos efektyvinimo srityje nauju
svarbiu uždaviniu tapo bendrųjų funkcijų centralizavimas ir efektyvinimas. Buvo nustatyti
pagrindiniai bendrųjų funkcijų efektyvumo rodikliai, jų pagrindu vykdoma įstaigų stebėsena ir
skatinami atitinkami pokyčiai. Atitinkamai, daug įstaigų centralizavo tokios bendrąsias funkcijas kaip
buhalterinė apskaita, informacinių išteklių valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir kitos.
SF finansuotos administracinių gebėjimų stiprinimo priemonės buvo gana fragmentiškos, mažai siejosi
tarpusavyje. Valstybės valdymo reforma, kurią iniciavo LR Vyriausybė po 2008 m. rinkimų, nebuvo
lydima SF finansuojamų priemonių peržiūros, kaip kad kituose sektoriuose, tokiuose, kaip švietimas.
Tiesa, tam tikrų korekcijų vyko ir vienoje, ir kitose pusėje. Kaip minėta anksčiau, SF finansuojami nauji
viešojo valdymo instrumentai – tokie kaip funkcijų peržiūros, poveikio vertinimai, biudžeto programų
vertinimai – buvo panaudoti viešojo valdymo sektoriaus racionalizavimo ir efektyvinimo programai,
kuri gerai derėjo su krizės metu aktualiomis taupymo ir efektyvumo temomis. Daugiausia VORT
projekto rėmuose buvo sukurta administracinė naujų instrumentų panaudojimo sistema.
Kuo prie viešojo sektoriaus pokyčių tendencijų prisidėjo struktūriniai fondai? Struktūrinėms viešojo
sektoriaus charakteristikoms, aptartoms anksčiau – tokioms kaip organizacijų dydis, skaičius,
bendrųjų funkcijų vykdymo efektyvumas SF beveik neturėjo jokios įtakos. Tai suprantama, nes SF
panaudojimo strategija buvo patvirtinta prieš rinkimus ir struktūrinių pokyčių nenumatė. Tačiau SF
panaudojimas horizontalioms viešojo sektoriaus reformoms atsispindi pokyčiuose atskiruose
sektoriuose, pvz.: švietimo ir sveikatos. Ten struktūrinės tinklo optimizavimo reformos, tokios, kaip
ligoninių stambinimas, aukštojo mokslo įstaigų jungimas – buvo finansuojamos SF lėšomis.
Administracinių gebėjimų stiprinimo projektai dažniausiai tenkino atskirų organizacijų poreikius ir
turėjo pasireikšti gerėjančia viešųjų paslaugų kokybe. Paradoksalu tai, kad faktiškai į tai nukreipus
pagrindines lėšas, nebuvo sukurta universali viešųjų paslaugų kokybės matavimo sistema ir nebuvo
nustatytas atspirties taškas. Dėl to kiekybiškai įvertinti SF poveikį administraciniams gebėjimas
sudėtinga.
Akivaizdu tai, kad viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacija įgyvendintų projektų pasekoje padidėjo.
Tačiau neaišku, kiek ir kokiu mastu padidėjusi kvalifikacija virsta geresnės kokybės paslaugomis.
Strategine prasme 2012 m. buvo svarbūs dėl patvirtintos 2014–2020 m. nacionalinės pažangos
strategijos (NPP). NPP laikytina 2007–2014 m. programavimo periodo tikslų įgyvendinimo tęstinumo
elementu, apjungia pagrindines Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos
strategijos „Europa 2020“ nuostatas. Strategijoje pateikiami ilgalaikių valstybės prioritetų
įgyvendinimo uždaviniai ir kryptys bei numatomos ES finansinės paramos proporcijos. Atskira NPP
dalis yra skirta viešajam valdymui – ji atspindi esmines 2012 m. priimtos naujos Viešojo valdymo
programos nuostatas. Pastarojoje numatoma toliau tobulinti viešąjį valdymą, skatinant vyriausybės
atvirumą ir skaidrumą, užtikrinant visuomenei teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir gerinant strateginį
mąstymą bei veiklos valdymą. Be tikslų ir uždavinių programoje taip pat minimi kai kurie pagrindiniai
projektai – tokie, kaip viešųjų paslaugų centrų steigimas – kurie sukonkretina pokyčių kryptis.
Naujajame dokumente taip pat didelis dėmesys skiriamas ne tik ir ne tiek investicinėms, kiek
reguliacinėms ir institucinėms priemonėms – tokioms, kaip aukštesniosios valstybės tarnybos
kūrimas, valstybės tarnybos darbo užmokesčio reforma – kurios gali sudaryti prielaidas investicinių
priemonių veiksmingumui. To trūko dabartinėje finansinėje perspektyvoje.

80

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

2012 m. rinkimai ir jų pasekoje pasikeitusi Vyriausybė kol kas esminių pokyčių viešajam valdymui
neįnešė. Valstybės valdymo ir vietos savivaldos sistemos veikimo efektyvumo, skaidrumo ir
visuomenės poreikių atitikimo užtikrinimas numatytas kaip viena iš septynių pagrindinių Vyriausybės
veiklos krypčių. Vyriausybės programoje45 numatyta perskirstyti valstybės institucijų funkcijas,
šalinant jų dubliavimą, sustabdyti valstybės tarnautojų skaičiaus didėjimą ir valdymo sąnaudų augimą,
didinti vietos savivaldos savarankiškumą. Siekiant valstybės valdymą nuosekliai artinti prie piliečių
poreikių tenkinimo, numatoma plėtoti e-demokratijos sprendimus, paprastinti administracines
taisykles ir procedūras. Planuojama įgyvendinti valstybės tarnybos pertvarką – diegti iš dalies
centralizuotą atrankos į valstybės tarnybą sistemą, sudaryti palankesnes sąlygas jauniems ir gabiems
asmenis nuosekliai daryti karjerą viešajame sektoriuje. Įvertinus žmogiškųjų išteklių valdymo
problema ketinama tobulinti Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) ir valstybės tarnybos
informacinę sistemą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą bus siekiama nukreipti į praktinių
ir analitinių įgūdžių lavinimą, tuo pačiu užtikrinant įgytų žinių realų taikymą. Vyriausybės programoje
taip pat pažymima tarpžinybiškumo, kaip valdymo efektyvumo didinimo priemonės, plėtojimo svarba.
Pradėtas valstybės valdymo reformų nuoseklumas ir tęstinumas užtikrinamas ilgalaikių projektų
įgyvendinimu. Siekiant tobulinti valstybės valdymo sistemą bei didinti jos veiklos efektyvumą,
pasitelkiant SF lėšas, viešojo sektoriaus institucijose diegiamos vadybos ir audito sistemos 46,
informacijos, dokumentų ir duomenų valdymo sistemos47, plėtojamas elektroninės paslaugos
piliečiams48, diegiamos unifikuotos tam tikrų veiklų valdymo sistemos49. Kadangi didžioji dalis
projektų tebėra įgyvendinama arba projektai buvo baigti įgyvendinti 2012 m., tinkamai įvertinti jų
poveikį valstybės valdymo sistemos reformai būtų sudėtinga, tačiau atsižvelgus į projektų veiklų
specifiką (kietosios priemonės) galima pagrįstai tikėtis pozityvaus ilgalaikio poveikio.
2012 m. valstybės valdymui buvo svarbūs ir dėl aktyvaus pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES
Tarybai (antrasis 2013 m. pusmetis). Pirmininkavimas ES vertintinas tiek kaip didelis iššūkis, tiek kaip
didelė galimybės valstybei pademonstruoti savo valstybės valdymo ir viešojo administravimo
gebėjimus. Pirmininkaudama Lietuva turės pademonstruoti gebėjimą efektyviai organizuoti Tarybos
darbą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Lietuvos galimybės sustiprinti savo pozicijas ES priklausys nuo
jos turimų administracinių, valdymo, derybinių gebėjimų. Šių įgūdžių tobulinimas suteiks Lietuvai
galimybę užtikrinti sklandų ES dienotvarkės, kurioje numatoma daugiau nei 500 klausimų (115 iš jų –
prioritetiniai), sprendimų priėmimą.
Pagal ŽIPVP 4 prioritetą priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos
reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ aktyviai įgyvendinamas projektas „Lietuvos valstybės tarnautojų,
atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“, kurio tikslas –

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta LR Seimo 2012-12-13 nutarimu Nr. XII-51 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761>
46 Atitinkamais pavyzdžiais laikytini 2012 m. baigti įgyvendinti projektai: „Aplinkos ministerijos, įstaigų prie
ministerijos bendros elektroninių dokumentų valdymo sistemos sukūrimas“ , „Aplinkos apsaugos vadybos ir
audito sistemos (EMAS) ir Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) įdiegimas Aplinkos ministerijoje“
47 Pavyzdžiui, 2010–2014 m. įgyvendinamas projektas „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) kūrimas ir diegimas“
48 Pavyzdžiui, 2012 m. baigtas įgyvendinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Socialinės
paramos šeimai informacinės sistemos duomenų vitrinų modulio sukūrimas ir įdiegimas“
49 Pavyzdžiui, 2014 m. turintis pasibaigti projektas „Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų
viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“
45
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patobulinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikaciją ir kompetenciją
nuo asmens specializacijos nepriklausančiose srityse. Šis projektas ypač aktualus dėl kelių priežasčių:
-

Valstybės tarnautojų mokymo strategijoje50 valstybės tarnautojų pasirengimas pirmininkauti
ES 2013 m., darbinių ES kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimo stiprinimas bei gebėjimų
dalyvauti ES sprendimų priėmime bei įgyvendinime stiprinimas įvardinami kaip prioritetinė
sritys;

-

Lietuvos interesams ES atstovaujantys valstybės tarnautojai įvardijami kaip prioritetinė
valstybės tarnautojų grupė;

-

Prieš šio projekto įgyvendinimą (2008 m.) kvalifikaciją ES srityje tobulinusių valstybės
tarnautojų skaičius sumažėjo beveik perpus, todėl artėjant pirmininkavimui šios tikslinės
grupės kvalifikacijos ir kompetencijos stiprinimas tapo ypač aktualus.

Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011-01-12 nutarimu Nr. 20 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2011-2013 metų strategijos patvirtinimo“ ir
2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-11-22 nutarimu Nr. 1163 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos
patvirtinimo“.
50
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7 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4
PRIORITETO FINANSAVIMAS 2007-2012 M. IR 2012 M. VEIKLŲ
SĄSAJA SU VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TENDENCIJOMIS
7.1 ŽIPVP 4 PRIORITETO FINANSAVIMAS 2007-2012 M.
Kaip matoma 36 lentelėje, 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis ŽIPVP 4 prioriteto projektams skirtas
finansavimas jau siekė 85% viso bendro prioritetui numatyto finansavimo. Projektams išmokėtų lėšų
rodiklis perkopė 53% numatyto ir 62% skirto finansavimo. Baigti įgyvendinti 44% visų projektų.
Atsižvelgiant į 2007–2013 m. numatytos ir skirtos paramos sumas, galima daryti prielaidą, kad
paramos administravimo procedūros įgyvendinamos ir lėšų išmokėjimo procesas vyksta tinkamai.
Paraiškose prašomos paramos suma 2007–2013 m. laikotarpiui 2012 m. gruodžio mėn. sudarė 96%
prioritetui numatyto finansavimo todėl galima teigti, kad paramos pasiūla ir paklausa yra tinkamai
subalansuota.
Remiantis šiais rodikliais teigtina, kad atliekant tarpinį prioriteto rezultatų vertinimą bus galima
pateikti pagrįstas prognozes dėl prioriteto tikslų/rodiklių pasiekimo 2007-2013 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpio pabaigai (finansuojami projektai turi būti užbaigti iki 2015 m.).
36 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto apžvalga
Bendras
prioritetui
numatytas
finansavimas
2007–2013 m.
(ES dalis), Lt

Paraiškų
skaičius (iš
kurių
patvirtintų
paraiškų
skaičius)

Projektų
skaičius (iš
kurių baigtų
įgyvendinti
projektų
skaičius)

Prašomos
lėšos, Lt

652 188 872
(554 360 541)

846 (750)

734 (326)

623 007 171,04

Projektams
skirtas
finansavimas
2007–2012 m.
(ES dalis), Lt

Projektams
išmokėtos
lėšos 2007–
2012 m. (ES
dalis), Lt

557 414 263,15
(511 153
348,74)

346 045 538,74
(319 533
108,46)

Šaltinis: parengta ESTEP, remiantis SFMIS duomenimis (2012 12 31)

ŽIPVP 4 prioriteto uždaviniams įgyvendinti yra numatyta 15 priemonių. Iš jų 7 priemonės 1
uždaviniui, 5 priemonės 2 uždaviniui ir 3 priemonės 3 uždaviniui. Visų šio prioriteto priemonių
apžvalga pateikiama 37 lentelėje.
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37 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto priemonės
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Numatytas
priemonės
biudžetas (Lt)

Dalis (%)
nuo bendro
priemonių
biudžeto

Finansuojami
projektai

1 uždavinys. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje

VP1-4.1-VRM01-V
VP1-4.1-VRM02-V
VP1-4.1-VRM03-V
VP1-4.1-VRM04-R
VP1-4.1-VRM06-V
VP1-4.1-VRM07-V
VP1-4.1-VRM08-V

Valstybės tarnybos sistemos
stiprinimas
Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse
Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas
Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas
Viešojo ir privataus sektorių
partnerystė
Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas
Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė

20 878 386

3,17

5

24 508 936

3,72

1

83 467 682

12,67

64

25 882 353

3,93

77

5 882 353

0,89

1

12 235 933

1,86

2

6 470 588

0,98

0

2 uždavinys. Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą

VP1-4.2-VRM01-V
VP1-4.2-VRM02-R
VP1-4.2-VRM03-V
VP1-4.2-VRM04-R
VP1-4.2-VRM05-V

Veiklos valdymo tobulinimas

7 991 555

1,21

1

Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/ trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai
Viešojo administravimo subjektų
sistemos tobulinimas
Teritorijų planavimas

23 227 412

3,53

139

194 800 212

29,58

90

85 007 882

12,91

273

Geresnis Europos Sąjungos politikų
įgyvendinimas

30 213 669

4,59

7

3 uždavinys. Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui

VP1-4.3-VRM01-V
VP1-4.3-VRM02-V
VP1-4.3-VRM03-V

Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos

62 437 939

9,48

55

Viešųjų politikų reformų skatinimas

69 821 415

10,60

15

Ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka

5 833 145

0,89

4

VISO:

658 659 460

100

734

Šaltinis: parengta ESTEP, remiantis SFMIS duomenimis (2012 12 31)

Daugiausiai lėšų numatyta projektams, kuriais siekiama įgyvendinti antrąjį prioriteto uždavinį –
gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą. Šio
uždavinio priemonėms tenka beveik 52% viso prioritetui numatyto finansavimo.
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ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimui aktualios yra 6 priemonės. Detalesnė jų apžvalga
pateikiama 38 lentelėje.

38 lentelė. Vertinimui aktualių ŽIPVP 4 prioriteto priemonių apžvalga

Bendras
priemonei
numatytas
finansavimas
2007–
2013 m. (ES
dalis), Lt

Paraiškų
skaičius (iš
kurių
patvirtintų
paraiškų
skaičius)

Projektų
skaičius (iš
kurių baigtų
įgyvendinti
projektų
skaičius)

Prašomos
lėšos, Lt

Projektams
skirtas
finansavimas
2007–2012 m.
(ES dalis), Lt

Projektams
išmokėtos lėšos
2007–2012 m. (ES
dalis), Lt

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

24 508 936
(20 832 595)

3 (1)

1 (0)

35 508 488

19 596 258,16
(16 656
819,44))

18 904 223,97 (16
068 590,38)

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

83 467 682
(70 947 530)

69 (66)

64 (37)

75 142 341,49

69 661 449,35
(69 661 449,35)

56 977 553,93 (56
977 553,93)

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

25 882 353
(22 000 000)

98 (84)

77 (48)

16 885 137,73
(16 885 137,73)

10 443 505,35 (10
443 505,35)

5 882 353

5 882 353 (5
000 000)

2 861 702,7 (2 432
447,27)

7 999 915

7 973 624,89 (6
777 581,16)

6 277 083,34 (5 335
520,85)

51 087 932,24
(45 673 301,17)

32 873 026,81 (29
619 891,01)

21 523 601,9

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

5 882 353 (5
000 000)

1 (1)

1 (0)

VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo tobulinimas

7 991 555 (6
792 822)

1 (1)

1 (1)

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

62 437 939
(53 072 248)

66 (58)

55 (30)

56 868 184,66

Šioms priemonėms numatyta beveik 32% viso ŽIPVP 4 prioritetui numatyto finansavimo ir jose
įgyvendinami 27% visų prioriteto finansuojamų projektų.
Didžiausias priemonės projektams skirtų lėšų, lyginant su numatytu finansavimu, rodiklis yra VP1-4.1VRM-06-V priemonės – jis siekia 100%. Tačiau lėšų išmokėjimas pagal šią priemonę yra lėčiausias –
48,7%. Ši tendencija sietina su tuo, kad pagal priemonę įgyvendinamos vienas didelės apimties
projektas ir lėšų išmokėjimas jam priklauso nuo pastarojo projekto pažangos. Priemonės VP1-4.2VRM-01-V projektams yra skirta 99,8% viso numatyto finansavimo ir šios priemonės projektams
išmokėtų lėšų rodiklis yra gerokai aukštesnis už pirmosios – siekia 78,7%. Trečioje vietoje pagal nuo
bendro numatyto finansavimo projektams skirtų lėšų dalį yra priemonė VP1-4.1-VRM-03-V su rodikliu
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83,5%. Ši priemonė taip pat pasižymi aukštu išmokėtų lėšų rodikliu, kuris siekia 81,8% nuo numatyto
finansavimo.
Mažiausiai lėšų (nuo numatyto bendro finansavimo) yra skirta VP1-4.1-VRM-04-R priemonės
projektams – 65,2%. Išmokėtų lėšų rodiklis čia irgi nėra labai aukštas ir siekia 61,9% viso numatyto
finansavimo.
Apibendrintai galima teigti, kad paramos administravimo procedūros įgyvendinamos ir lėšų
išmokėjimo procesas vyksta tinkamai.
Kalbant apie finansavimo pasiūlos ir paklausos subalansuotumą pažymėtina, kad tik dviejų priemonių,
VP1-4.1-VRM-02-V ir VP1-4.2-VRM-01-V, atveju paraiškose prašomos paramos suma viršijo priemonei
numatytą finansavimą, todėl galima teigti, kad numatytas finansavimas yra optimalus. Finansavimo
paklausa labiausiai viršija pasiūlą priemonės VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (skirtumas siekia beveik 11 mln. litų) atveju.

7.2 ŽIPVP 4 PRIORITETO 2012 M. VEIKLŲ SĄSAJA SU VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO TENDENCIJOMIS
2012 m. Lietuvos viešajam administravimui (Vyriausybei pavaldžioms institucijoms) buvo
pasiruošimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai metai. Pirmininkavimui ES Taryboje buvo
rengiamasi pagal LR Vyriausybės 2010 m. patvirtintas Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos
Sąjungos Tarybai 2013 m. gaires (LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. pasitarimo protokolo Nr. 38)
ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. tarpinstitucinį veiklos planą (pirmasis
toks buvo patvirtintas 2011 m. liepos 7 d. Vyriausybės pasitarime (protokolas Nr. 48), atnaujinamas
kasmet, o pasirengimas pirmininkauti Vyriausybės lygmeniu buvo planuojamas nuo 2005 m.). Greta
kitų pasirengimo pirmininkavimui ES veiklų tarpinstituciniame veiklos plane buvo numatytas
valstybės pareigūnų (politikų) ir valstybės tarnautojų – būsimųjų ES Tarybos darbo grupių
pirmininkų, nacionalinių atstovų ir jų padėjėjų apmokymas51 (projekto aprašyme – taip vadinamos
tikslinės grupės TG1 (politikai) ir TG2 (tarnautojai).52 Šis projektas 2011-2012 m. buvo centralizuotai
įgyvendintas per Užsienio reikalų ministeriją. Jo aprašymas yra pateikiamas žemiau:
Projektas „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikacijos
tobulinimas“
Projekto trukmė: 2011 m. gegužės - 2012 m. gegužės mėn. Mokymai skirti trims tikslinėms grupėms:
TG2.1. – 300 asmenų; TG2.2. – 405 asmenys; TG2.3 – 495 asmenys. Planuota, kad pirmininkavimo ES
mokymuose dalyvaus 1200 „unikalių“ valstybės tarnautojų.

Aktualus pirmajam šio prioriteto uždaviniui „Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti
administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“.
52
Buvo numatyta apmokyti 1200 ‚unikalių‘ valstybės tarnautojų (TG2). TG2 grupė buvo suskirstyta į tris
pogrupius, pasižyminčius tam tikra specifika: a) TG2.1 – būsimieji ES Tarybos darbo grupių pirmininkai, jų
pavaduotojai; ES koordinacinių padalinių vadovai (iš viso 300 asmenų); b) TG2.2 – kiti atstovai, dalyvaujantys ES
institucijų veikloje, įtraukti į URM rengiamus sąrašus (iš viso 405 asmenys); c) TG2.3 – asmenys, dalyvaujantys
rengiant LR pozicijas (tarp jų - dirbantys ES koordinavimo padaliniuose) (iš viso 495 asmenys).
51
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Mokymų temos ir rezultatai:
 Lietuvos Europos politikos formavimas ir Lietuvos Europos politikos prioritetai TG2.1 (8
akademinės val.) – apmokytas 301 asmuo;
 Lietuvos Europos politikos formavimas ir Lietuvos Europos politikos prioritetai TG2.2 (8
akademinės val.) – apmokyti 404 asmenys;
 ES teisės aktų poveikio vertinimas TG2.1. (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyti 278
asmenys;
 ES teisės aktų poveikio vertinimas TG2.2. (lietuvių kalba) (8 akademinės val.) – apmokyti 405
asmenys;
 ES sprendimų priėmimas, politika, poveikio vertinimas derybos TG2.3 (24 akademinės val.) apmokyti 495 asmenys.
Iš viso šiame projekte mokėsi 1883 dalyviai (pasikartojantis unikalių darbuotojų dalyvavimas).
Rezultatų vertinimas mokymo dalyvių nuomone (suvestiniai vertinimo duomenys po kiekvienų
mokymų):
 1362 – visiškai sutiko, kad mokymai buvo kokybiški (75 proc.);
 347 - sutiko, kad mokymai buvo kokybiški (19 proc.);
 94 – nei sutiko, nei nesutiko, kad mokymai buvo kokybiški (5 proc.);
 14 – nesutiko, kad mokymai buvo kokybiški (0,007 proc.);
 4- visiškai nesutiko, kad mokymai buvo kokybiški (0,002 proc.).
Projektas „Lietuvių ir anglų kalba vykdomi mokymai, skirti patobulinti Lietuvos Respublikos
valstybės tarnautojų, politikų atstovavimo ES bei pirmininkavimo ES veiklai gebėjimus“53
Projekto trukmė: 2012 m. sausio - rugsėjo mėn. Mokymai buvo skirti trims tikslinėms grupėms: TG1 –
60 asmenų (NB: mokymai TG1 (politikams) neįvyko)54; TG2.1. – 300 asmenų; TG2.2. – 405 asmenys.
Planuota, kad pirmininkavimo ES mokymuose dalyvaus 765 „unikalūs“ valstybės tarnautojai.
Mokymų temos ir rezultatai:
 ES teisinė ir institucinė sistema TG2.1. (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 270
asmenų;
 ES teisinė ir institucinė sistema TG2.2. (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 291
asmuo;
 Sprendimų priėmimas ES TG2.1 (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 270 asmenų;

53

Šis projektas atskiru viešuoju pirkimu yra pratęstas 2012 m.gruodžio – 2013 m. gegužės mėn. Jis orientuojasi į tą
pačią ‚unikalių‘ dalyvių tikslinę auditoriją TG2.1. (skaičius skiriasi kiekvienai temai); TG2.2. (skaičius skiriasi
kiekvienai temai); TG2.3 (45 dalyviai).
54
Planuojami 2013 m. gegužės-birželio mėn.
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 Sprendimų priėmimas ES TG2.2 (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 334 asmenys;
 ES sektorinės politikos TG2.1. (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 196 asmenys;
 ES sektorinės politikos TG2.2. (16 akademinių val.) (anglų kalba) – apmokyta 335 asmenys;
 Derybos ir tarpkultūrinė komunikacija TG2.1. (24 akademinės val.) (anglų kalba) – apmokyta
252 asmenys;
 Derybos ir tarpkultūrinė komunikacija TG2.2. (24 akademinės val.) (lietuvių kalba) – apmokyta
389 asmenys.
Iš viso šiame projekte mokėsi 2337 dalyviai (pasikartojantis unikalių darbuotojų dalyvavimas).
Taip pat verta pažymėti, kad pirmininkavimui ES tarybai buvo rengiami Lietuvos Respublikos
Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje darbuotojai. Duomenų apie temas ir apmokytų darbuotojų
skaičių neturime. Atskiros sektorinės ministerijos taip pat organizavo mokymus dėl specifinių jų
kompetencijos sričiai tenkančios veiklos žinių ir įgūdžių suteikimo.
Su pasirengimu pirmininkauti ES, tačiau taip pat su Lietuvos dalyvavimu ES tarybos veikloje, o taip pat
ES teisės įgyvendinimu Lietuvoje yra susiję šio prioriteto 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau
įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą“ ES struktūrinės paramos lėšomis
bendrai finansuoti projektai. Iš jų minėtini du:
1) Ministro pirmininko tarnybos (nuo 2013 m. gegužės 1 d. vėl LR Vyriausybės
kanceliarijos koordinuojamas) kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija ir Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos nuo 2010 m. įgyvendinamas projektas „Lietuvos Europos Sąjungos reikalų
sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“. Projektas prisidės prie sklandesnio ES
reikalų sistemos funkcionavimo ir Lietuvos ES politikos kokybės bei nuoseklumo
užtikrinimo, tam kad padidėtų Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos
efektyvumas tarpžinybiniu ir instituciniu lygiais. Iki 2012 m. pabaigos buvo atlikti 37
įvairūs poveikio vertinimo tyrimai. ir apie 20 įvairių renginių – diskusijų ES politikos
temomis (http://www.lrv.lt/lt/veikla/lessed-projektas/lessed-projektas1/);
2) Užsienio reikalų ministerijos įgyvendinamas projektas „Lietuvos dalyvavimo ES
iniciatyvose įvertinimas“. Jo metu buvo atliktos aštuonių ES strateginių iniciatyvų
tyrimai, kurie padėjo geriau įvertinti Lietuvos dalyvavimo jose tikslingumą ir galimo
įgyvendinimo Lietuvoje poveikį. Keturi iš šių tyrimų tiesiogiai susiję su Lietuvos
pasirengimo pirmininkauti ES taryboje prioritetais:
 „Studija dėl instrumentų, stiprinančių ES išorinę energetikos politiką bei koordinavimą tarp ES
valstybių narių santykiuose su trečiosiomis šalimis energetikos srityje“.
 „Galimybių studija dėl Lietuvos vaidmens stiprinimo formuojant ir įgyvendinant ES plėtros
strategiją“.
 „ES Baltijos jūros regiono strategijos poveikio Lietuvos bendradarbiavimui su Baltijos jūros
regiono valstybėmis vertinimas“.
 „Veiksminga ES išorės sienų apsauga kaip Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetas ES
iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste“.
Jie buvo plačiai pristatyti ir viešai aptarti (http://www.urm.lt/index.php?3399196704).
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8 4 PRIORITETO ĮGYVENDINIMO POVEIKIS HORIZONTALIOMS
POLITIKOMS
8.1 INOVACIJOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
2012 m. rudenį pasirodė Europos Komisijos užsakytas ir tarptautinės konsultacinės kompanijos
„Technopolis Group“ atliktas tyrimas apie inovacijas viešajame sektoriuje (angl. – Public Sector
Innovation (PSI)). Remiantis viešajame sektoriuje dirbančių asmenų ir ekspertų iš visų ES šalių
įžvalgomis, buvo suformuluotas viešojo sektoriaus inovacijų apibrėžimas. Viešojo sektoriaus
inovacijomis reikėtų laikyti priemones, didinančias viešojo administravimo efektyvumą ir
tobulinančias paslaugų teikimą55. Inovacijos gali būti taikomos visose viešojo sektoriaus srityse,
siekiant įvesti naujas praktikas arba pagerinti, pagreitinti ar atpiginti senąsias. Tyrime pateikiami
inovacijų viešajame sektoriuje taikymo pavyzdžiai, išskiriant 7 sritis: e-valdžia, administracinių
procedūrų supaprastinimas, viešieji pirkimai, sveikata ir e-sveikata, visuomenės įsitraukimas į
valdymą ir atvira valdžia, švietimas, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.
Daugelis iš 4 prioriteto lėšų finansuojamų valstybės tarnautojų mokymų prisideda prie inovacijų
taikymo viešajame sektoriuje. Kaip skatinančius inovatyvų požiūrį į procesus viešajame sektoriuje
verta paminėti strateginio planavimo, veiklos optimizavimo, projektų valdymo (viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės projektų rengimas), kokybės vadybos ir viešųjų pirkimų mokymus.
Novatoriškai veiklai reikėtų priskirti gerai suplanuotus bei kokybiškai įgyvendintus pirmininkavimo
ES mokymus, skirtus pasiruošti Lietuvos viešojo administravimo institucijoms tenkančiam naujam
iššūkiui – pirmininkavimui ES Tarybai. Tai, kad du 4 prioriteto įgyvendinimo rodikliai, kurių reikšmės
buvo nustatytos šio vertinimo metu (dėl veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemų), pasiekė ŽIPVP
numatytus tikslus 2012 m., rodo, kad viešojo administravimo institucijų efektyvumą didinančios
inovacijos Lietuvoje yra plačiai taikomos.
Galima išskirti dvi iš 4 prioriteto lėšų finansuojamų veiklų rūšis, kurios labiausiai prisideda prie
inovacijų taikymo viešajame sektoriuje: informacinių dokumentų, duomenų, finansų ir veiklos
valdymo sistemų diegimas (2012 m. pabaigta 20 projektų, kuriems išmokėta 36 741 357,24 Lt) bei
kokybės vadybos sistemų diegimas (2012 m. pabaigta 16 projektų, išmokėta 8 601 169,78 Lt). Abi šios
veiklų rūšys skatina naujų procesų, didinančių viešojo administravimo efektyvumą ir tobulinančių
paslaugų teikimą, atsiradimą viešojo administravimo institucijose. Toliau pateikiame 2012 m. pabaigtų
projektų, priskirtinų prie novatoriškos veiklos, pavyzdžius56.
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.
Projekto pavadinimas: „Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo
gerinimas“.
Projektas buvo vykdomas reaguojant į tris Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbe
pastebėtus reiškinius: naujų finansų apskaitos ir atskaitomybės standartų įdiegimo poreikį, strateginio

55

Technopolis Group, „Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe“. 2012 m. gruodžio 3d.

56

Pabrėžtina, kad čia ir toliau teikiami duomenys apie konkrečius projektus parengti pagal projekto
aprašymus, kurie buvo patvirtinti kartu su projekto administravimo ir finansavimo sutartimis. Kita
informacija paslaugų teikėjas nedisponavo.
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valdymo sistemos nebuvimą ir bendros dokumentų duomenų bazės poreikį. Projekto metu buvo
įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo sistema (FVAS), strateginio planavimo bei priežiūros ir
programinio biudžeto sistema (SPS) bei vieninga dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistema
(DVS). Taip pat buvo organizuojami darbuotojų mokymai, supažindinę savivaldybėje dirbančius
asmenis su naujai įdiegtų sistemų naudojimu. Sistemų diegėjai akcentavo, kad tipinės įstaigos
darbuotojas sugaišta 80 proc. savo laiko tam, kad padarytų 20 proc. suplanuotų darbų, todėl įdiegus
vieningas minėtas sistemas turėtų išaugti darbo sparta, sumažėti kaštai, pagerėti savivaldybės
administracijos vidaus administravimas ir veiklos valdymas, teikiamų paslaugų kokybė57. Įgyvendintas
projektas buvo inovatyvus, nes skatino naujų, efektyvesnių praktikų ir procesų atsiradimą Šilutės
rajono savivaldybės administracijoje. Programiniai sprendiniai buvo pritaikyti konkretiems Šilutės
rajono savivaldybės poreikiams. Pagrindinė projekto pridėtinė vertė – nuolatinis tobulinimas ir
lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją.
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.
Projekto pavadinimas: „Kokybės vadybos modelio diegimas ir sertifikavimas Teisingumo
ministerijoje (santrumpa – ISO 9001 standarto diegimas ir sertifikavimas ministerijoje)“.
Projekto metu Teisingumo ministerijoje sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008
standartą. Atlikta Teisingumo ministerijos veiklos atitikties kokybės vadybos sistemos reikalavimams
analizė, nustatyti ir aprašyti veiklos procesai, sudaryta veiklos rezultatyvumo matavimo sistema,
darbuotojai išmokyti dalyvauti diegiant kokybės vadybos sistemą, sukurta ir įdiegta vidaus kokybės
audito sistema. Projektu buvo siekiama tobulinti Teisingumo ministerijos veiklą bei prisidėti prie
viešojo administravimo efektyvumo didinimo, sukuriant skaidrią, veiksmingą, nukreiptą į rezultatus ir
tinkamą asmenų aptarnavimą viešojo administravimo sistemą, veikiančią pasitelkiant informacines
technologijas58. Projektą reikėtų laikyti inovatyviu, nes jo metu buvo diegiamos naujos praktikos ir
procesai, didinantys institucijos veiklos efektyvumą.

8.2 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
Informacinės visuomenės plėtra viešajame sektoriuje neįsivaizduojama be tikslingo informacinių
technologijų taikymo viešojo administravimo funkciją atliekančių institucijų veikloje. Didžioji
dauguma ankstesniame poskyryje įvardintų novatoriškų veiklų (informacinių dokumentų, duomenų,
finansų ir veiklos valdymo sistemų diegimas ir kokybės vadybos sistemų diegimas) apima ir
informacinių technologijų taikymą bei tokiu būdu prisideda prie informacinės visuomenės plėtros.
Speciali programinė įranga palengvina ir daro efektyvesnį viešojo administravimo institucijų funkcijų
atlikimą. Į elektroninę erdvę perkeliant įvairias veiklas – pradedant dokumentų ir baigiant veiklos
valdymu – didėja ir viešąjį administravimą vykdančiose institucijose dirbančių asmenų kompiuterinis
raštingumas.
Iš 4 prioriteto lėšų finansuojami valstybės tarnautojų ir kitų asmenų mokymai taip pat stipriai
prisideda prie informacinės visuomenės plėtros. Kaip matyti 8 lentelėje, informacinių ir
komunikacinių technologijų valdymo mokymai yra vieni iš populiariausių – juos sėkmingai baigė 1342
apklausti asmenys (tai sudaro 38,46 procentus nuo visų apklaustųjų). Dar svarbiau tai, kad 4 prioriteto
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Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos gerinimas.
<http://www.silute.lt/publ/laikini/veiklos_gerinimas.pdf>. 2011 m. lapkričio 18 d.
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Teisingumo ministerija, „Projektas „Kokybės vadybos modelio diegimas ir sertifikavimas Teisingumo
ministerijoje“. http://www.tm.lt/dok/viesinimas_20100517.pdf 2010 m. gegužės 17 d.
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1 uždavinio įgyvendinimo rodiklis („sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po
mokymų pabaigos)“) įgyja didžiausią reikšmę tuomet, kai yra skaičiuojamas informacinių ir
komunikacinių technologijų mokymus sėkmingai baigusių asmenų grupėje (67,51%). Taigi šių
mokymų metu įgytos žinios yra taikomos intensyviausiai. Toliau pateikiami prie informacinės
visuomenės plėtros prisidėjusių projektų pavyzdžiai (abu projektai buvo baigti 2012 m.).
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).
Projekto pavadinimas: „Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų vitrinų modulio
sukūrimas ir įdiegimas (Santrumpa – SPIS duomenų vitrinų sukūrimas ir įdiegimas)“.
Savivaldybės padeda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti šeimos, jaunimo, vaiko
teisių apsaugos ir socialinės paramos šeimoms politiką bei atlikti kitas ministerijai priskirtas funkcijas.
Socialinės ir užimtumo politikos rezultatus savivaldybių administracijos registruoja SPIS, kuri
informaciniu tinklu apjungia savivaldybių socialinės paramos skyrius. Siekiant sudaryti galimybę
pagerinti administravimą ir planavimą, pateikiant socialinės paramos teikimo savivaldybėse
statistinius duomenis tikslinei vartotojų grupei (SADM specialistams, valstybės ir savivaldos institucijų
darbuotojams), sukurtas ir įdiegtas ataskaitų pateikimo vartotojams internetu modulis. Modulis
leidžia realiame laike (3-10 sek.) gauti standartizuotas (pagal pasirenkamus parametrus) duomenų
ataskaitas. Prie duomenų vitrinų vartotojai gali prisijungti internetu. Tai sudaro galimybes gauti
patikimą ir dinamiškai atnaujinamą informaciją apie socialinės paramos teikimą 60 savivaldybėse,
kuri gali būti panaudojama rengiant teisės aktų projektus, atliekant socialinės paramos teikimo
monitoringą įvairiais pjūviais: pagal savivaldybes, gavėjų šeimų sudėtį, gavėjų šeimų pajamas ir t.t.
Projektas leidžia panaudoti informacines technologijas socialinės politikos rezultatų stebėsenai ir
sudaro sąlygas geresniam socialinės politikos koordinavimui.
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (VMSA).
Projekto pavadinimas: „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimų
tobulinimas diegiant ir plėtojant informacinių technologijų panaudojimą viešajame sektoriuje“.
Projekto metu įvyko 15 mokymų, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų
informacinių technologijų žinių tobulinimui. Mokymuose dalyvavo 456 Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojai, kurie gilino operacinių sistemų ir duomenų bazių administravimo žinias,
mokinosi elektroninių dokumentų valdymo ir saugumo, patobulino ArcGis naudojimosi įgūdžius.
VMSA ITS darbuotojų kvalifikacijos kėlimas „Oracle" informacinių technologijų sprendimų srityje
pagerino VMSA darbo našumą. VMSA darbuotojų kvalifikacijos kėlimas nuotolinio kompiuterių
valdymo srityje naudojant Microsoft modulius užtikrino efektyvų Vilniaus m. savivaldybės
infrastruktūros valdymą ir operatyvų gedimų šalinimą. Projektas skatino platesnį ir kokybiškesnį
informacinių technologijų panaudojimą VMSA.

8.3 REGIONINĖ PLĖTRA
Šiai horizontaliai politikai yra aktualus yra ES paramos dekoncentravimas, tai yra tolygus arba net
preferencinis lėšų paskirstymas labiau atsilikusių regionų plėtrai. 4 prioriteto įgyvendinimas stipriai ir
įvairiomis formomis prisideda prie regioninės plėtros. Verta išskirti keturias iš 4 prioriteto lėšų
finansuojamų veiklų, labiausiai skatinančių regionų plėtrą, rūšis: savivaldybių administracijų
darbuotojų mokymus, savivaldybių strateginių planų rengimą, savivaldybių teritorijų planavimą ir
kokybės vadybos sistemų diegimą savivaldybių administracijose. Visos šios veiklos prisideda prie
regionų vystymosi ilguoju laikotarpiu. Kokybės vadybos sistemų diegimo savivaldybėse mastą leidžia
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įvertinti nustatytos 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio („valstybės ir savivaldybių išlaidų,
kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“ 2012 m. reikšmės gilesnė analizė. Tyrimo
rezultatai rodo, kad 2012 m. kokybės vadybos sistemos apėmė net 48,2% visų savivaldybių išlaidų - tai
yra ryškiai daugiau nei valstybės išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis valstybės
biudžete (be dotacijų savivaldybėms, 26,3%). Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad į analizę neįtraukus
Vilniaus ir Kauno savivaldybių rodiklio reikšmė būtų gerokai mažesnė. Toliau pateikiami 2012 m.
pabaigtų projektų, prisidėjusių prie regioninės plėtros, pavyzdžiai.
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Projekto pavadinimas: „Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų
parengimas“.
Siekiant užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės valdymo efektyvumą, parengtas strateginis plėtros
planas iki 2020 metų. Rengiant planą buvo atlikta išsami esamos situacijos, ekonominės ir socialinės
būklės analizė, patikslinta rajono plėtros vizija, nustatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai planuojamam
laikotarpiui bei parengtas plano įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat buvo parengta plano
priežiūros sistema bei suorganizuotas plano pristatymas visuomenei. Viena iš projekto veiklų buvo
studijos ,,Verslo plėtra Kėdainių rajone" parengimas, kurioje buvo išanalizuota esama situacija, verslo
vystymosi galimybes Kėdainių rajone, detalizuotos perspektyvios verslo vystymo šakos, ypatinga
dėmesį skiriant Kėdainių miesto pramoniniam rajonui ir jame besikuriančiam pramoniniam parkui.
Taip pat studijoje buvo išanalizuotos papildomos investicijų skatinimo ir pritraukimo galimybės į
Kėdainių rajoną ir Kėdainių pramoninį parką. Projektas padidino Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų gebėjimus regioninės plėtros planavimo srityje. Projekto rezultatai turėtų
teigiamai atsiliepti Kėdainių rajono raidai.
Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija.
Projekto pavadinimas: „Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“.
Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas yra labai svarbus siekiant tenkinti vartotojų šilumos
poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Plungės
rajono savivaldybės administracija iki šio projekto pradžios dėl lėšų trūkumo negalėjo parengti
minimo plano. Specialusis šilumos ūkio planas buvo reikalingas, kad būtų išlaikytos esamų ir
planuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos, nustatytos šalia kelių/gatvių teritorijos naujiems
komunikaciniams koridoriams ir jų apsaugos zonoms, jei būtų tankinami ar plečiami šilumos tiekimo
tinklai. Projekto įgyvendinimo metu parengtas šilumos ūkio specialusis planas skatino tinkamą
teritorijos tvarkymą, gyventojų pasitenkinimą, gyvenimo kokybės ir ekologinės situacijos gerėjimą.

8.4 4 PRIORITETO LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TIKSLINES GRUPES
Dauguma ŽIPVP 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų nėra orientuoti į konkrečios tikslinės
grupės gyvenimo sąlygų pagerinimą. Išimtis yra Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kuris turi
aiškiai apibrėžtą naudos gavėjų grupę – jaunimą. Kitiems 4 prioriteto projektams skirtų lėšų
pasiskirstymas pagal tikslines grupes yra atsitiktinis.
Verta pažymėti, kad 13,8% asmenų, pradėjusių dalyvauti projektų veiklose per ataskaitinį laikotarpį,
yra vyresni nei 55 m. Didžioji 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų naudos gavėjų dalis yra
valstybės tarnautojų ir kitų asmenų mokymų dalyviai. Minėtas procentas rodo, kad kvalifikaciją kelia
ne tik jauni ar vidutinio amžiaus viešojo sektoriaus darbuotojai, bet ir vyresni asmenys. Tokiu būdu
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užtikrinama, kad didelę darbo viešajame sektoriuje patirtį sukaupę asmenys prisitaiko prie naujų
reikalavimų, tuo pat metu suteikiant pozityvų postūmį viešojo sektoriaus efektyvumo didinimui.
Galimybė įgyti naujų žinių ir tobulinti įgūdžius nepriklausomai nuo amžiaus yra vienas iš veiksnių,
didinančių valstybės tarnybos patrauklumą.
Šalčininkų rajono pavyzdys parodo, kaip prie regiono, kuriame gyventojų daugumą sudaro tautinė
mažuma, raidos prisideda iš 4 prioritetui skirtų lėšų finansuojamos veiklos. Iš viso per einamąjį ES
finansinio programavimo laikotarpį buvo baigti arba šiuo metu yra įgyvendinami 11 projektų, kurių
vykdytojas yra Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Projektų vykdytojams jau išmokėta 3
400 908,68 Lt. 2012 m. baigti įgyvendinti du projektai - „Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Šalčininkų rajono miestų/miestelių bendrųjų planų
rengimas“ (išmokėta 1 238 125,39 Lt). Taigi 4 prioriteto veiklos prisideda prie tautinių mažumų
gyvenimo sąlygų gerinimo. Toliau trumpai pristatomas vienas iš 2012 m. baigtų vykdyti projektų.
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.
Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono miestų/miestelių bendrųjų planų rengimas“.
Projektu buvo siekiama užtikrinti sistemingą Eišiškių, Jašiūnų, Baltosios Vokės miestų/miestelių darnų
vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo ir poįstatyminių aktų reikalavimus parengti Šalčininkų rajono teritorijos Eišiškių,
Jašiūnų, Vokės miestų/miestelių bendrieji planai, sudarantys visos Šalčininkų rajono teritorijos
darnaus vystymosi pagrindą. Miestų/miestelių bendrieji planai yra skirti savivaldybės priskirtoms
funkcijoms vykdyti, planuoti savivaldybės socialinę, susisiekimo, inžinerinę infrastruktūrą,
gyvenviečių sistemą, subalansuotai plėtoti įvairios ūkinės veiklos teritorijas, apibrėžti saugomų
teritorijų naudojimą bei priežiūrą.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Valstybės tarnautojų ir kitų asmenų mokymuose įgytų žinių taikymo analizė
 ŽIPVP 1 uždavinio rezultato rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“ reikšmė 2012 m. buvo 58,52%. ŽIPVP yra iškeltas
tikslas, kad 2015 m. mokymuose įgytas žinias darbe taikytų 75% sėkmingai mokymus baigusių
asmenų. Kadangi šis rezultato rodiklis nėra kaupiamasis (augant sėkmingai mokymus baigusių
asmenų skaičiui rodiklio kiekybinė reikšmė nebūtinai didėja), manytina, kad ŽIPVP numatyta
rodiklio reikšmė 2015 m. nebus pasiekta (jei bus remiamasi 2010 m. parengta rodiklio
skaičiavimo metodika);
 Sėkmingai mokymus baigę asmenys intensyviausiai taiko tų mokymų, kurie yra orientuoti į
techninių kompetencijų gerinimą, metu įgytas žinias. Iš visų apklaustųjų, kurie sėkmingai baigė
informacinių ir komunikacinių technologijų mokymus, 67,51% taiko mokymuose įgytas žinias
reguliariai bent vienu būdu. Tarp sėkmingai baigusių dokumentų valdymo ir administravimo
kursus tokių asmenų yra 63,53%. Tai yra didesnis procentas, nei 2012-iems metams
nustatytas rezultato rodiklis (58,52%). Taip pat verta pastebėti, kad horizontalias
kompetencijas ugdančių mokymų (etikos (58,24%), asmenybės ugdymo (55,49%), vadybinių
kompetencijų (50.79%)) metu įgytų žinių taikymo intensyvumas yra žymiai aukštesnis nei
sektorinių mokymo rūšių (žemės ūkio (32,77%), ekonomikos (34,22%) ir kt.);
 Valstybės tarnautojų ir kitų asmenų apklausos metu surinkti duomenys leido nustatyti dvi
mokymuose įgytų žinių netaikymo priežastis: 1) mokymuose įgytos žinios ne visada atitinka
poreikius. Atlikta apklausa parodė, kad iš tų respondentų, kurie reguliariai taiko bent
vieneriuose mokymuose įgytas žinias bent vienu iš būdų, tik 18,5% mokymosi poreikiai
nebuvo nustatomi. Tuo tarpu tarp likusių respondentų mokymo poreikio nustatymo nebuvimą
teigiančių buvo 30,9%. Atitinkamai prieš parenkant konkrečius mokymus tik kartais buvo
konsultuojamasi arba iš viso nesikonsultuojama su 38,3% bent vienu iš būdų reguliariai žinias
taikančiaisiais ir su 58,6% į minėtą asmenų grupę nepatenkančiais asmenimis; 2) didelė
sėkmingai mokymus baigusiųjų dalis (40,2%) nelaiko svarbiausiu mokymų privalumu
galimybės mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti darbe;
 Šiuo metu Lietuvoje trūksta vieningos ir išsamios duomenų sistemos, kurioje būtų kaupiama
informacija apie ES lėšomis finansuotus mokymus sėkmingai baigusius asmenis. ESFA iš
atskirų projektų vykdytojų renkami duomenys yra fragmentiški ir ne visuomet atitinka
kokybės reikalavimus. Kaupiant informaciją apie ES lėšomis finansuotus mokymus sėkmingai
baigusius asmenis nėra pakankamai išnaudojamos valstybės tarnautojų registro teikiamos
galimybės.
Veiklos valdymo sistemų diegimo ministerijose analizė
 ŽIPVP 2 uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos
visose 14 ministerijų, dalis (proc.)“ reikšmė 2012 m. buvo 61,35%. Tai yra 19,35% daugiau nei
2009 m. nustatyta pradinė rodiklio reikšmė (42%) ir 13,35% daugiau nei ŽIPVP 2015-iems
metams iškeltas tikslas (48%). Kadangi dauguma ministerijų artimiausiais metais planuoja
išlaikyti tuos pačius VVS įdiegtumo lygius, kurie buvo nustatyti 2012-iems metams, manytina,
kad 2015 m. rodiklis viršys užsibrėžtą tikslą (rodiklio reikšmė bus 61,15%);
 Respondentų pateikti atsakymai į klausimyne pateiktus klausimus leido sudaryti ministerijų
rikiuotę pagal VVS įdiegtumo lygį. Ji pateikta žemiau:

94

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

Energetikos ministerija (EM) (95%);
Vidaus reikalų ministerija (VRM) (92%);
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) (90%);
Užsienio reikalų ministerija (URM)(83%);
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)(79%);
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) (75%);
Krašto apsaugos ministerija (KAM) (72%);
Kultūros ministerija (KM) (66%);
Teisingumo ministerija (TM) (64%);
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) (61%);
Ūkio ministerija (ŪM) (59%);
Susisiekimo ministerija (SM) (48%);
Aplinkos ministerija (AM) (38%);
Finansų ministerija (FM) (30%).
 Kadangi 10 iš 14 ministerijų 2012 m. turėjo įsidiegusios daugiau veiklos valdymo sistemos
elementų nei 2009 m., rodiklio „Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valdymo sistemų
skaičius ir dalis nuo visų ministerijų (skaičius/proc.)” įgyvendinimo pažanga vertintina
teigiamai. Tokie rezultatai taip pat rodo, kad tuometinės LR Ministro pirmininko tarnybos
įgyvendintas projektas „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (VORT) paskatino
veiklos valdymo sistemų vystymą ministerijose. 9 iš 11 VORT projekto poveikį įvertinusių
ministerijų teigė, kad projektas prisidėjo prie institucijos veiklos efektyvumo ir kokybės
didinimo;
 Interviu LRVK parodė, kad tyrimo metu nustatyti VVS įdiegtumo lygiai ne visada atitinka realią
veiklos valdymo padėtį ministerijose. Vertinant veiklos valdymo kokybę iš LRVK perspektyvos,
pagal veiklos valdymo rezultatus pirmaujančios ministerijos būtų ne EM ir VRM, o SADM, ŪM ir
SM;
 Paprašytos nurodyti, kaip konkrečiai VVS diegimas pasitarnavo institucijos efektyvumo ir
kokybės didinimui, ministerijos įvardino šias VVS diegimo pasekmes: 1) padidėjęs veiklos
efektyvumas; 2) padidėjęs veiklos skaidrumas; 3) padidėjusi valstybės tarnautojų atsakomybė
už savo veiklą; 4) kokybiškesnis piliečių aptarnavimas; 5) pagerėjęs viešojo sektoriaus įvaizdis;
6) atsiradusi galimybė lyginti skirtingų ministerijų veiklos rezultatus;
 Finansų ministerijos teigimu, SIS, kaip pagrindinis VVS diegimo ministerijose instrumentas,
leido perkelti planavimo ir stebėsenos procedūras į elektroninę erdvę ir kontroliuoti
pateikiamų duomenų kokybę. Taip pat atsirado galimybė lyginti į SIS suvedamus duomenis su
kitų dokumentų įgyvendinimo metu generuojamais stebėsenos duomenimis. LR Vyriausybės
kanceliarijos vidiniai vertinimai rodo, kad nors pažanga atskirose ministerijose yra įvairi,
bendras formuluojamų prioritetų „strategiškumas“ didėja. Paprojekčiais VORT2 ir VORT3 buvo
siekiama skatinti biudžeto programų ir sprendimų poveikio vertinimą. Ministerijoms nerodant
iniciatyvos, minėtos veiklos daugiausiai yra palaikomos LRVK ir Finansų ministerijos
pastangomis;
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 Šiuo metu yra planuojamos arba įgyvendinamos trys iniciatyvos, kurios turėtų pagerinti
veiklos valdymo kokybę Lietuvos viešajame sektoriuje: 1) VRM pradėjo kurti viešojo
administravimo subjektų veiklos stebėsenos sistemą, apimsiančią ir savivaldybes. Šiuo metu
yra sudaromas stebėsenai reikalingų rodiklių sąrašas; 2) LRVK svarsto SIS panaudojimo
galimybes institucijų vidaus veiklos valdymo procesuose; 3) ketinama susieti SIS su ES
struktūrinės paramos panaudojimo informacine sistema (SFMIS). NPP ir Viešojo valdymo
tobulinimo 2012-2020 m. programoje yra įtvirtintas siekis stiprinti veiklos valdymą viešajame
sektoriuje. Visa tai leidžia teigiamai vertinti VVS tobulinimo perspektyvas Lietuvos viešajame
sektoriuje.
Kokybės vadybos sistemų diegimo viešajame sektoriuje analizė
 ŽIPVP 3 uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės
vadybos sistemos, dalis (proc.)“ reikšmė 2012 m. buvo 31,5%. Tai yra 6,5% daugiau nei ŽIPVP
2015-iems metams iškeltas rodiklio įgyvendinimo tikslas (25%). Atlikta biudžeto asignavimų
valdytojų apklausa rodo, kad 2015 m. šis tikslas bus pasiektas (rodiklio reikšmė sieks 31,1%);
 Užpildytus klausimynus atsiuntusios viešojo sektoriaus institucijos įvardino šiuos KVS diegimo
rezultatus: 1) pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė; 2) padidėjęs viešojo sektoriaus institucijų
veiklos efektyvumas; 3) atsiradusi galimybė įgyti daugiau žinių apie institucijos veiklos
procesus; 4) pagerėję darbuotojų administraciniai gebėjimai; 5) pagerėjęs viešojo sektoriaus
įvaizdis;
 Respondentų atsakymai rodo, kad absoliutus valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apims
KVS, dydis artimiausiais metais augs. NPP ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m.
programoje numatyta ir toliau diegti KVS viešajame sektoriuje. Tai leidžia teigti, kad KVS
diegimo viešajame sektoriuje perspektyvos yra geros.
Pasiūlymai dėl produkto ir rezultato rodiklių
 Šiuo metu naudojamas ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio rezultato rodiklis nėra tinkamas, nes: 1)
mokymų nauda neapsiriboja įgytų žinių pritaikymu darbe; 2) tai, ar įgytos žinios yra
pritaikomos darbe, priklauso ne tik nuo organizuojamų mokymų kokybės. Dėl šių priežasčių
rezultato rodiklis laikytinas nepakankamai išsamiu, kad būtų naudojamas uždavinio
lygmenyje. 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu rodiklis galėtų būti taikomas priemonės
ar priemonių grupės lygmenyje. Tame pačiame lygmenyje galėtų būti naudojami 2 ir 3
uždavinio rezultato rodikliai;
 Toliau pateikiami pasiūlymai dėl produkto ir rezultato rodiklių 2014-2020 m. ES finansinio
programavimo laikotarpiu. Pažymėtina, kad šioje dalyje yra siūlomi uždavinio lygmens
rodikliai.
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Sprendimų kokybės
gerinimas
• Produkto rodiklis: į
intervenciją (projektą)
įsitraukusių institucijų
skaičius/dalis nuo visų,
tam tikros viešosios
politikos srities ar
patiriančių problemą
institucijų;
• Rezultato rodikliai: 1)
sprendimų projektų
kokybės pokyčio
vertinimas (trijose
grupėse: politikai,
valstybės tarnautojai,
nevyriausybinio
sektoriaus ekspertiniai
atstovai); 2) visuomenės
dalyvavimo masto
svarstant sprendimų
projektus pokytis; 3)
viešųjų išlaidų, kurias
apima asignavimų
valdytojų programų
vertinimas ir funkcijų
peržiūra, dalis.

Institucinių gebėjimų
stiprinimas
• Produkto rodikliai: 1)
dalyvavusių mokymuose
ir/ar juos sėkmingai
baigusių tarnautojų ir
aukštųjų vadovų skaičius;
2) kompetencijomis
grįsto žmogiškųjų išteklių
valdymo modelį
įsidiegusių institucijų
skaičius (nuo visų
institucijų).
• Rezultato rodikliai: 1)
valstybės tarnautojų
pasitenkinimo darbu
valstybės tarnyboje
pokytis; 2) rotacijos
aukštesniojoje valstybės
tarnyboje pokyčio
rodiklis.

Administracinių paslaugų
ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas
• Produkto rodiklis:
projektų skaičius bei į
projektą įsitraukusių
institucijų (tam tikroje
paslaugų grupėje)
skaičius/dalis nuo visų
institucijų);
• Rezultato rodikliai: 1)
naudojimosi paslaugomis
lygio pokytis
(intervencijos srityse); 2)
pasitenkinimo paslaugų
teikimu pokytis
(intervencijos srityse).

4 prioriteto poveikis horizontalioms politikoms
 ŽIPVP 4 prioritetas prisideda prie novatoriškos veiklos įgyvendinimo. Remiantis pagal Europos
Komisijos užsakymą „Technopolis Group“ atliktu tyrimu, viešojo sektoriaus inovacijomis (angl.
Public Sector Innovations – PSI) reikėtų laikyti priemones, didinančias viešojo administravimo
efektyvumą ir tobulinančias paslaugų teikimą. Prie inovacijų taikymo labiausiai prisideda tie 4
prioriteto projektai, kuriais yra diegiamos informacinės dokumentų, duomenų, finansų, veiklos
valdymo ir kokybės vadybos sistemos;
 Didžioji dauguma novatoriškų veiklų (informacinių dokumentų, duomenų, finansų, veiklos
valdymo ir kokybės vadybos sistemų diegimas) apima ir informacinių technologijų taikymą bei
tokiu būdu prisideda prie informacinės visuomenės plėtros. Pažymėtina, kad informacinių ir
komunikacinių technologijų valdymo mokymų metu įgytos žinios yra taikomos intensyviausiai;
 4 prioriteto įgyvendinimas apima savivaldybių administracijų darbuotojų mokymus,
savivaldybių strateginių planų rengimą, savivaldybių teritorijų planavimą ir kokybės vadybos
sistemų diegimą savivaldybių administracijose. Visos šios veiklos skatina regionų plėtrą;
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 Dauguma ŽIPVP 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų nėra orientuoti į konkrečios
tikslinės grupės gyvenimo sąlygų pagerinimą. Išimtis yra Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas projektas „Integruotos jaunimo politikos
plėtra“, kuris turi aiškiai apibrėžtą naudos gavėjų grupę – jaunimą. Kitiems 4 prioriteto
projektams skirtų lėšų pasiskirstymas pagal tikslines grupes yra atsitiktinis
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Vertinimo rekomendacijos
Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija ir siūlomos
priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Atsakinga institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo terminas

1.

Vertinimo metu atlikta statistinė analizė
rodo, kad ne visų sėkmingai mokymus
baigusių asmenų mokymosi poreikiai
buvo nustatomi. Taip pat pastebėtas
konsultacijų su mokymų dalyviais prieš
parenkant konkrečius mokymus
trūkumas. Mokymosi poreikių nustatymo
ir išankstinių konsultacijų retumą arba
nebuvimą dažniau pažymėjo tie asmenys,
kurie mokymuose įgytas žinias taiko
nereguliariai arba iš viso netaiko, nei tie,
kurie žinias taiko reguliariai. Todėl
galima teigti, kad mokymosi poreikių
nustatymo ir išankstinių konsultacijų
trūkumas yra viena iš mokymuose įgytų
žinių netaikymo priežasčių. Tikėtina, kad
mokymuose įgytų žinių taikymą darbe
kai kuriais atvejais apsunkina ir mokymų
turinio neatitikimas institucijos tikslams

Mokymų vertinimo anketas
siūloma papildyti šiuo
klausimu: Ar metinio
tarnybinės veiklos vertinimo
metu ar kitokiu būdu
nustatytų jūsų kvalifikacijos
kėlimo poreikio temų sąraše
buvo numatyti mokymai šia
(jūsų dabar vertinamų
mokymų) tema? (Atsakymai:
Taip; Ne; Nežinau). Tai leistų
įvertinti atskirus mokymų
projektus pagal tai, kiek
juose organizuojamų
mokymų temos atitinka
mokymosi poreikius, o esant
reikalui, valstybės tarnautojų
ir kitų pareigūnų mokymų
politiką koordinuojančiai ir

VTD ir ESFA dėl mokymų
vertinimo anketų
papildymo.
VTD ir VRM dėl surinktų
naujų duomenų stebėsenos.

Aktualu 2007-2013 m.
ES finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.
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bei uždaviniams.

2.

Dėl finansinės krizės metu sumažintų
biudžetų dalis valstybės ir savivaldybių
institucijų negali finansuoti darbuotojų
mokymų savo lėšomis. Dėl šios
priežasties ne visi viešojo
administravimo institucijų darbuotojai
turi galimybę kelti kvalifikaciją.

3.

Ne visuomet aišku, kaip būtų galima
nustatyti su viešojo administravimo
vykdomomis iniciatyvomis (pavyzdžiui,
aukštesniųjų vadovų rotacijos didinimu

už ES struktūrinės paramos
lėšų panaudojimą
atsakingoms institucijoms
įsikišti į projektų
įgyvendinimą (kadangi
numatoma, kad mokymų
kokybė bus vertinama per
VATARAS sistemą).
Siūloma daugiau mokymų
inicijuoti centralizuotu būdu.
Geras tokios praktikos
pavyzdys būtų Užsienio
reikalų ministerijos inicijuoti
mokymai, skirti pasiruošti
Lietuvos pirmininkavimui
Europos Sąjungos Tarybai.
Tokiu būdu inicijuojant
mokymus ne tik išplečiamas
naudos gavėjų sąrašas, bet ir
sumažinamas skirtingus
pavadinimus turinčių
mokymų skaičius.
Siūloma rezultato rodiklio
„Sėkmingai mokymus
baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai

VRM.

Aktualu 2014-2020 m.
ES finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.

VRM.

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
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arba strateginio planavimo skatinimu
savivaldybėse) susijusios ES finansinės
paramos panaudojimo rezultatyvumą.

tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias
darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų
pabaigos)“ reikšmes
skaičiuoti atskiroms
tikslinėms grupėms, o ne
visiems sėkmingai mokymus
baigusiems asmenims.
Tikslinė grupė turėtų būti
apibrėžiama pagal viešajame
administravime vykdomas
iniciatyvas (pavyzdžiui,
aukštesnieji vadovai).
Aukštas mokymuose įgytų
žinių taikymo intensyvumas
būtų vienas iš rodiklių,
bylojančių apie ES
struktūrinės paramos lėšų
sėkmingą panaudojimą
vykdomos iniciatyvos
tikslams pasiekti.

laikotarpiais.
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4.

Rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko
įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)“
skaičiavimo metodologija patvirtinta
2010 m., kai 2007-2013 m. finansinio
programavimo laikotarpis jau buvo
įsibėgėjęs. Be to, rodiklio siektina
reikšmė (75%) buvo nustatyta nežinant
pradinio žinių taikymo masto. Tai
apsunkino ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio
įgyvendinimo stebėseną.

Kadangi rodiklis nėra
kaupiamasis, tikėtina, kad
rodiklio reikšmė 2007-2013
m. finansinės paramos
įgyvendinimo laikotarpio
pabaigoje nesieks 75%.
Atsižvelgdami į tai, siūlome
vieną iš šių sprendimų:1) iš
rodiklio skaičiavimo
metodologijos pašalinti žinių
taikymo dažnumo aspektą,
t.y. vertinti tik tai, ar
mokymuose įgytos žinios
buvo pritaikytos darbe nors
vieną kartą. Esama tokių
mokymų, kuriuose įgytų
žinių nuolat (t.y. kartą per
savaitę arba dažniau) taikyti
darbe nėra galimybės
(pavyzdžiui, krašto apsaugos
ar tarptautinių ryšių). Nors
per šiuos mokymus įgytos
žinios yra pritaikomos
rečiau, tai nebūtinai reiškia,
kad jie yra mažiau naudingi;
2) nustatant siektiną rodiklio

VRM.

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiais.
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reikšmę 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiui
atsižvelgti į šio vertinimo
metu apskaičiuotą rodiklio
reikšmę.
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5.

Šiuo metu Lietuvoje trūksta vieningos ir
išsamios duomenų sistemos, kurioje būtų
kaupiama informacija apie ES lėšomis
finansuotus mokymus sėkmingai
baigusius asmenis. Dabartinėmis
sąlygomis valstybė neturi svarbios
apibendrintos informacijos apie mokymų
dalyvius (pavyzdžiui, kiek vidutiniškai
valandų praleidžiama mokymuose, kiek
asmenų yra baigę įvairių rūšių mokymus,
kaip mokymų dalyviai yra pasiskirstę
pagal pareigybių grupes ir kt.). ESFA iš
atskirų projektų vykdytojų renkami
duomenys yra fragmentiški ir ne
visuomet atitinka kokybės reikalavimus.
Nesant vieningos duomenų sistemos,
sunkiau atlikti patikimą ir operatyvią
analizę.
Pažymėtina, kad ES lėšomis finansuojami
mokymai VATARAS sistemoje yra
klasifikuojami pagal valstybės tarnautojų
mokymo strategijoje įtvirtintus mokymo
prioritetus. Šie prioritetai dėl savo
plačios apimties nėra tinkamas mokymų
rūšiavimo pagrindas. Norint daryti
svarbius apibendrinimus apie skirtingų

Siūlome sukurti vieningą
duomenų sistemą, taikant šį
duomenų kaupimo modelį:
1) VTD VATARAS sistemoje
sukuria atskirą posistemę,
kurioje būtų kaupiami
duomenys apie asmenis,
sėkmingai baigusius ES
lėšomis finansuotus
mokymus;2) Šioje
posistemėje mokymai turėtų
būti klasifikuojami pagal
valstybės tarnyboje
planuojamas taikyti
kompetencijų grupes. Šios
grupės VATARAS
posistemėje turėtų būti
išskleistos į siauresnius
pogrupius (vienu arba dviem
lygiais); 3) projektų
vykdytojai yra atsakingi už
lankomumo suvestinėse
pateiktų duomenų suvedimą
į VATARAS sistemą.
Lankomumo suvestinės
šablonas yra pateiktas VRM

1.VRM;
2.VTD;
3.Projektų vykdytojai.

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiais.
Pabrėžtina, kad
rekomendacijos
įgyvendinimas labai
palengvintų galutinės
rezultato rodiklio
reikšmės nustatymą
2015 m.
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mokymų rengimo dažnumą ir
naudingumą, būtina taikyti išsamesnę
klasifikaciją, apimančią žymiai daugiau
mokymo rūšių.

užsakymu parengtos ŽIPVP 4
prioriteto 1 uždavinio
įgyvendinimo rodiklių
vertinimo ataskaitos 2
priede. Įvesdami duomenis
projektų vykdytojai turėtų
nurodyti mokymų rūšį ir iš
sąrašo pasirinkti šią rūšį
detalizuojantį pogrupį.
Projektų vykdytojai į
VATARAS posistemę turėtų
suvesti visus duomenis apie
asmenis, kurie sėkmingai
baigė ES lėšomis finansuotus
mokymus 2007-2013 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo laikotarpiu.
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6.

Ministerijų pateikti atsakymai rodo, kad
veiklos valdymo sistemos tobulinimo ir
panaudojimo perspektyvos didele dalimi
priklauso nuo įstaigos vadovybės
pozicijos.

Supažindinti ministerijų
vadovybes su galimybėmis
pasinaudoti veiklos valdymo
sistemos duomenimis,
priimant valdymo
sprendimus. Ši
rekomendacija visų pirma
aktuali dėl to, kad kelios
ministerijos vadovybės
poziciją nurodė kaip esminį
veiksnį, nulemiantį veiklos
valdymo sistemos diegimo
rezultatą. Akivaizdu, kad be
aiškaus signalo iš
ministerijos vadovybės
veiklos valdymo plėtojimas
ministerijose yra sunkiai
įmanomas. Dėl šios
priežasties būtina informuoti
ministerijų vadovybes apie
tai, ką naudingo institucijos
veiklai gali duoti VVS
tobulinimas kiekviename iš
jos etapų.

LRVK.

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiais.
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7.

Ministerijoms diegiantis vidines veiklos
valdymo sistemas, yra tikimybė, kad bus
diegiami tie patys veiklos valdymo
elementai, kurie jau dabar yra privalomi
pagal SIS reikalavimus arba bus
privalomi išplėtus SIS funkcionalumus.
Tokiu atveju vidinės veiklos valdymo
sistemos diegimas būtų neefektyvus.

Kiekvieną kartą prieš
tvirtinant vidinės veiklos
valdymo sistemos diegimą
numatantį projektą įvertinti
jo santykį su SIS. Šį vertinimą
turėtų atlikti LRVK, gavusi
užklausą iš VRM. Finansuoti
tik tuos projektus, kurie
plėtoja kitokius nei SIS
funkcionalumus.

VRM, bendradarbiaudama
su LRVK.

2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.
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8.

Atlikta apklausa parodė, kad
ministerijoms daugiausia problemų kyla
plėtojant veiklos valdymą vertinimo
etape.

2014-2020 m. finansinio
programavimo laikotarpiu
tinkamas dėmesys turėtų
būti skiriamas tiems veiklos
valdymo vystymą
numatantiems projektams,
kurie skatina įrodymais
grįstą valdymą (pavyzdžiui,
biudžeto programų ir
sprendimų poveikio
vertinimui).

LRVK ir VRM.

2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.

108

2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas.
Galutinė vertinimo ataskaita

9.

Atlikta biudžeto asignavimų valdytojų
apklausa parodė, kad viešojo
administravimo funkcijas vykdančioms
institucijoms stinga informacijos apie
kokybės vadybos sistemas (KVS), jų
diegimo procesą ir naudą. Respondentai
taip pat pažymėjo gerosios KVS diegimo
praktikos pavyzdžių trūkumą.
Reikalingos informacijos stoka yra vienas
iš veiksnių, stabdančių kokybės vadybos
modelių sklaidą Lietuvos viešajame
sektoriuje.

Rengti daugiau konferencijų,
seminarų ir kitų informacijos
sklaidos renginių, orientuotų
į viešojo administravimo
funkciją vykdančių
institucijų vadovus ir
kokybės vadybos
specialistus. Renginių metu
turėtų būti siekiama
atskleisti kokybės vadybos
modelių naudą ir pateikti
aktualią informaciją apie
kokybės vadybos modeliams
pritaikytus IT įrankius,
skirtingų kokybės vadybos
modelių privalumus ir
trūkumus bei skirtingų KVS
etapų diegimą. Skatinant
dalinimąsi patirtimi, į
renginius turėtų būti
pakviesti ir tų institucijų,
kurios sėkmingai įsidiegė ir
taiko kokybės vadybos
sistemas, vadovai ir kokybės
vadybos specialistai.

VRM.

2007-2013 ir 20142020 m. ES finansinės
paramos įgyvendinimo
laikotarpiais.
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10.

Šiuo metu Lietuvoje trūksta pozityvių
paskatų KVS diegimui. Esant tokiai
situacijai KVS plėtra viešajame sektoriuje
gali būti ribota.

11.

Atliktas tyrimas rodo, kad viešojo
administravimo institucijos diegiasi
skirtingus kokybės vadybos
instrumentus. Dėl šios priežasties
susiduriama su sunkumais lyginant
kokybės valdymo procesus ir rezultatus
skirtingose viešojo administravimo
institucijose.

Sukurti pozityvias sistemines
paskatas KVS diegimui
viešojo administravimo
institucijose. Pavyzdžiui,
viešojo administravimo
institucijoms galėtų būti
sudarytos sąlygos
institucijos plėtros reikmėms
panaudoti dėl KVS įdiegimo
sutaupytas lėšas ir tai viešai
deklaruoti. Kita galima
paskata – simbolinių
žymėjimų, įrodančių, kad
institucija yra įsidiegusi
konkrečią KVS, sukūrimas ir
taikymas.
Rekomenduojama
propaguoti vieno kokybės
vadybos modelio diegimą.
Tai galėtų būti Bendrojo
vertinimo modelis (BVM).

VRM (kaip už kokybės
vadybos politikos
viešajame administravime
formavimą atsakinga
institucija).
Finansų ministerija (FM).

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiais.

VRM.

Aktualu 2007-2013 ir
2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiais.
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12.

13.

Pagal šiuo metu naudojamą ŽIPVP 4
prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklio
skaičiavimo metodiką „Vieno langelio“
principas (VLP) yra priskiriamas prie
KVS. Nuo tikrų kokybės vadybos sistemų
VLP skiriasi tuo, kad juo siekiama
patobulinti tik vieną institucijos veiklos
aspektą – piliečių aptarnavimą. Be to,
VLP paplitimą viešojo sektoriaus
institucijose didžiąja dalimi sąlygoja
Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintas įpareigojimas viešojo
administravimo įstaigoms taikyti šį
instrumentą.
Pagal 2009 m. metodiką ŽIPVP 4
prioriteto 3 uždavinio rezultato rodiklis
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias
apima kokybės vadybos sistemos, dalis
(proc.)“ yra apskaičiuojamas siunčiant
valstybės ir savivaldybių institucijoms
klausimynus, nors reikalingus duomenis
rodiklio reikšmės gana tiksliam
įvertinimui galima surinkti ir kitais
būdais. Klausimynų pildymas sukelia
viešojo administravimo įstaigoms
administracinę naštą.

Skaičiuojant valstybės
išlaidų, kurias apima KVS,
dalį į analizę neįtraukti VLP.
Ateinančiu finansinio
programavimo laikotarpiu
tai galėtų būti naujas
rodiklis, priemonės ar
priemonių grupės lygmenyje
taikomas šalia dabartinio
ŽIPVP 4 prioriteto 3
uždavinio rezultato rodiklio
(apimančio ir VLP).

VRM (kaip už ŽIPVP
stebėseną atsakinga
institucija).

2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.

Atsisakyti klausimynų,
reikalingą informaciją
surenkant kitais būdais. VRM
kaupia visą su KVS diegimu
susijusią informaciją, o
duomenis apie valstybės ir
savivaldybių institucijų
išlaidų dydžius turėtų
pateikti FM.

VRM.

2007-2013 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu. Pabrėžtina,
kad rekomendacijos
įgyvendinimas labai
palengvintų galutinės
rezultato rodiklio
reikšmės nustatymą
2015 m.
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14.

15.

ŽIPVP 4 prioriteto rezultato rodikliai,
„Sėkmingai mokymus baigusių asmenų
(valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko
įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)“,
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias
apima kokybės vadybos sistemos, dalis
(proc.)“ ir „Valstybės išlaidų kurias
apima veiklos valdymo sistemos visose
(14) ministerijų, dalis (proc.)“ yra
nepakankamai platūs, kad galėtų būti
taikomi uždavinio lygmenyje.
Nėra galimybių deramai įvertinti ŽIPVP 4
prioriteto poveikį horizontaliųjų
prioritetų (HP) įgyvendinimui, nes
neaišku, kurie prioriteto lėšomis
finansuojami projektai turi būti
vertinami.

Atskirti uždavinio ir
priemonių lygmens rodiklius.
Visi trys vertinimo metu
analizuoti rodikliai galėtų
būti taikomi priemonės arba
priemonių grupės lygmenyje.

VRM.

Aktualu 2014-2020 m.
ES finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.

Rekomenduojama praplėsti
SFMIS funkcionalumus, kad
būtų galima sudaryti ir
nuolatos atnaujinti projektų,
darančių įtaką HP
įgyvendinimui, sąrašą. Į
sąrašą turėtų patekti: a)
projektai, finansuojami pagal
horizontaliųjų prioriteto
įgyvendinimui skirtą
priemonę (-es); b) kiti
projektai, vertikaliuoju būdu
įgyvendinantys HP (t.y. tie,

FM, VRM, ESFA.

2014-2020 m. ES
finansinės paramos
įgyvendinimo
laikotarpiu.
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kurių vienas iš tikslų yra
prisidėti prie HP
įgyvendinimo). Kad būtų
galima identifikuoti
pastaruosius projektus,
būtina papildyti projekto
paraiškos formą. Projekto
vykdytojas paraiškoje turėtų
nurodyti, kaip konkrečiai
projektas prisidės ar
neprisidės (neutralus) prie
HP. Taip pat pažymėtina, kad
paraiškoje turėtų būti
suteikiama galimybė
nurodyti teigiamą projekto
poveikį ne tik lyčių lygybei
bei darniam vystymuisi, bet
ir regioninei plėtrai bei
informacinei visuomenei.
Tokios informacijos
kaupimas palengvintų
ataskaitų parengimą
Europos Komisijai.
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NUSTATYTOS 2012 M. REZULTATO RODIKLIŲ REIKŠMĖS
39 lentelė. 4 prioriteto rezultato rodiklių reikšmės 2012 m

4 prioriteto rezultato rodiklis

„Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai
po mokymų pabaigos)“
„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės
vadybos sistemos, dalis (proc.)“
„Valstybės išlaidų kurias apima veiklos valdymo
sistemos visose (14) ministerijų, dalis (proc.)“

Rodiklio
2012 m.

reikšmė

ŽIPVP
nustatyta
siektina
reikšmė 2015
m.

58,52%

75%

31,5%

25%

61,35%

48%
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ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
Teisės aktai
Europos Komisijos 2013 m. balandžio 22 d. pakeistas pasiūlymas 2011/0276(COD) dėl Europos
Parlamento ir Europos Tarybos reglamento, 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.
Lietuvos Respublikos Seimo 2012-12-13 nutarimas Nr. XII-51 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos“;
Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130);
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija”.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-28 nutarimu Nr. 488.;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-12-03 nutarimas Nr. 1361 „Dėl Valstybės valdymo sistemos
tolesnės struktūrinės reformos“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-12-18. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Valstybės valdymo sistemos
tobulinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 pasitarimo protokolas Nr. 38;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-07 pasitarimo protokolas Nr. 48;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-07 nutarimas Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-07 pasitarimo sprendimas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-04-04 nutarimas Nr. 358 „Dėl 2012 metų programų vertinimo
plano patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės
pažangos programos patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-10 pasitarimo sprendimas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl „Pasienio kontrolės punktų plėtros 2013–2020 m.
programos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176
,,Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strateginio plano“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo
netekusiu galios“ projektas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta LR Seimo 2012-12-13 nutarimu Nr. XII-51
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;
Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006-11-22 nutarimu Nr. 1163 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos
patvirtinimo“;
Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011-01-12 nutarimu Nr. 20 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2011-2013 metų
strategijos patvirtinimo“.
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UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
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administracijų) bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas“. 2012 m. lapkričio 20 d.;
Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos) 2009-2012 metų veiklos ataskaita.
Knygos, straipsniai ir kiti šaltiniai
ECORYS, „Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future
needs in the context of European Social Fund”. Final Report, Rotterdam/Brussels, 2011-04-28;
Parry, S. B., Evaluating the Impact of Training: A Collection of Tools and Techniques. American Society
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Technopolis Group, „Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe“. 2012 m. gruodžio
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Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorės pavaduotojas Darius Sadeckas, interviu
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Priedas Nr. 7 Valstybės tarnautojų ir kitų asmenų apklausos duomenys;
Priedas Nr. 8 Klausimynas ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio rezultato rodikliui nustatyti;
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Priedas Nr. 11 Tyrimo dėl KVS rezultatai pagal institucijas;
Priedas Nr. 12 Tyrimo dėl KVS rezultatai;
Priedas Nr. 13 Klausimynas ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodikliui nustatyti;
Priedas Nr. 14 Apklausos dėl VVS respondentų sąrašas;
Priedas Nr. 15 Užpildyti klausimynai dėl VVS;
Priedas Nr. 16 Tyrimo dėl VVS rezultatų suvestinė;
Priedas Nr. 17 VRM raštas dėl KVS klausimyno užpildymo;
Priedas Nr. 18 VRM raštas dėl VVS klausimyno užpildymo;
Priedas Nr. 19 Kvietimų dalyvauti apklausoje dėl mokymų išsiuntimo patvirtinimai;
Priedas Nr. 20 Kvietimų dalyvauti apklausoje dėl VVS išsiuntimo patvirtinimas;
Priedas Nr. 21 Kvietimų dalyvauti apklausoje dėl KVS išsiuntimo patvirtinimas.
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