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Įvadinis žodis
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, gauna ES struktūrinių
fondų paramą. Vienas iš reikalavimų paramą gaunančioms valstybėms yra reikalavimas atlikti ES finansuojamų programų vertinimą.
Pirmųjų paramos įsisavinimo metų patirtis rodo, kad ES finansuojamų
programų vertinimo kaip valdymo priemonės paskirtis ir nauda Lietuvoje dar
nėra pakankamai aiški. Vertinimas dažnai laikomas iš Briuselio atėjusia naujove,
nors akivaizdu, kad panašios priemonės Lietuvoje jau naudojamos kitose viešojo administravimo srityse.
Šiame leidinyje glaustai pristatomi pagrindiniai ES finansuojamų programų (visų pirma, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento ir
veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti) vertinimo aspektai, aiškinamas ES finansuojamų programų vertinimo ryšys su kitomis panašiomis priemonėmis, pateikiama glausta
informacija apie kitas Lietuvoje taikomas viešosios politikos ar atskirų jos dalių
ir procesų vertinimo priemones (susijusias ir nesusijusias su valstybės biudžeto
procesu).
Pagrindiniai leidinio tikslai:
■ suteikti bendrą informaciją apie vertinimo paskirtį ir naudą, vertinimo
kriterijus ir metodus;
■ pristatyti ES finansuojamų programų vertinimo principus ir kitas viešosios politikos procese taikomas vertinimo priemones;
■ stiprinti ES finansuojamų programų vertinimo gebėjimus ir galimybes,
ugdyti vertinimo kultūrą Lietuvoje.
Leidinys visų pirma skiriamas Lietuvos institucijoms, atsakingoms už programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, administravimą. Tačiau jis
taip pat gali būti naudingas esamiems ir būsimiems vertinimo paslaugų teikėjams (privatiems konsultantams, mokslininkams, studentams ir pan.).
Leidinyje glaustai pristatomi svarbiausi vertinimo klausimai, pateikiami
atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie vertinimą, nurodomi išsamesni vertinimo informacijos šaltiniai, kuriuos rekomenduojama naudoti spendžiant konkrečius praktinius ES finansuojamų programų vertinimo klausimus.
Tikimės, kad šis leidinys padės skaitytojams suprasti ES finansuojamų
programų vertinimo esmę ir surasti atsakymus į svarbiausius vertinimo klausimus.
Rengėjai
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1. Vertinimo samprata

1.1. Vertinimo apibrėžimas, kriterijai ir paskirtis
Vertinimu laikoma viešosios politikos ar jos dalies vertės analizė, skirta
viešajai politikai ar jos daliai tobulinti ir už ją atsiskaityti. Vertinimo objektas yra
viešoji politika ar jos dalis (programos, prioriteto, priemonės, projekto, sprendimo ar pan.). Vertinimas padeda nustatyti viešosios politikos vertę pagal tam
tikrus kriterijus (žr. 1 pav.):
■ tinkamumą (relevance);
■ efektyvumą (efficiency);
■ rezultatyvumą (effectiveness);
■ tvarumą (sustainability);
■ poveikį (impact);
■ naudingumą (utility).
Vertinimo kriterijai – žr. Vertinimo terminų žodyne.
Dėl programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, vertinimo pažymėtina, kad gali būti atliekamas ne tik programos, bet ir jos dalies (prioriteto,
priemonės ar projekto) vertinimas. Vertinimo metu dažniausiai nagrinėjamas
programos (ar jos dalies) tikslų ir uždavinių pasiekimo laipsnis arba jos produktai (outputs), rezultatai (results), poveikis (impact) (žr. 1 pav.). Produktams, rezultatams ir poveikiui įvertinti nustatomi atitinkami stebėsenos rodikliai, o tikslai ir
uždaviniai išreiškiami skaičiais (quantified objectives) (taip pat žr. 3.3. dalį).
Programos, jos aplinkos ir vertinimo ryšys parodytas 1 pav.
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1 pav. Programa, jos aplinka ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

Šaltinis: European Commission. Working Document No. 2 Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Monitoring and Evaluation Indicators, 2006 August, p. 7.

Vertinimas atlieka dvi pagrindines funkcijas:
■ atskaitomybės funkcija: vertinimas padeda atsiskaityti užsienio šalių donorams, įstatymų leidžiamajai valdžiai ir piliečiams už tam tikros paramos
ar kitų lėšų panaudojimą ir tam tikrų tikslų pasiekimą;
■ viešosios politikos ir jos dalies tobulinimo funkcija: vertinimas padeda
tobulinti viešąją politiką ar jos dalį bei patį viešosios politikos procesą, gerinant esamas ar būsimas programas.

1.2. Viešosios politikos, programos ir vertinimo ciklai
Siekiant užtikrint, kad vertinimo rezultatai būtų integruoti į atitinkamus
viešosios politikos ar programos etapus, vertinimą reikia derinti su viešosios politikos ir (arba) programos ciklais. Viešosios politikos ciklas gali būti skirstomas
į politikos formulavimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, o programos ciklas – į programos sudarymą, vykdymą ir užbaigimą (žr. 2 pav.).
VERTINIMO SAMPRATA
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2 pav. Viešosios politikos, programos ir vertinimo ciklai

Šaltinis: Evaluation of Socio-Economic Development – the Guide. December, 2003. Internete http: //
www.evalsed.info/downloads/the_guide.zip
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Vertinimas gali būti skirstomas pagal jo atlikimo laiką viešosios politikos
ir (arba) programos cikle. Priklausomai nuo viešosios politikos ar programos
etapo, atliekamas (žr. 2 pav.):
■ išankstinis (ex ante);
■ einamasis (on going), tarpinis (interim) arba vidurinis (mid term) bei
■ baigiamasis (ex post) vertinimas.
Teminį (thematic) vertinimą galima atlikti bet kuriuo viešosios politikos ar
programos etapu.
Vertinimo tipai – žr. Vertinimo terminų žodyne.
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1.3. Vertinimo ryšys su kitomis panašiomis priemonėmis
Vertinimas yra panašus į kai kurias kitas priemones, kurios remiasi empiriniais duomenimis ir taiko grįžtamojo ryšio mechanizmus. Svarbiausi vertinimo
ir kitų priemonių panašumai ir skirtumai apibendrinti 1 lentelėje.
1 lentelė. Svarbiausieji vertinimo ir kitų priemonių panašumai ir skirtumai
Priemonės, panašios į vertinimą
Strateginis planavimas.
Tai yra formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio
metu nustatomos veiklos kryptys
ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus
gauti finansinius, materialinius
ir žmogiškuosius išteklius misijai
vykdyti, numatytiems tikslams
pasiekti, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.
Priežiūra (stebėsena).
Tai yra nuolatinis informacijos
apie viešąją politiką ar jos dalį
rinkimo, kaupimo ir apibendrinimo procesas.

Panašumai

Skirtumai

Atliekant išankstinį vertinimą, kaip ir rengiant
strateginį planą, dažniausiai
nagrinėjami ankstesnių
programų įgyvendinimo
rezultatai bei naujų programų turinio ir įgyvendinimo
klausimai.

Strateginis planavimas yra atsakingų institucijų atliekama
funkcija.

Vertinimas, kaip ir stebėsena, remiasi rodikliais. Tiek
vertinimui, tiek stebėsenai
atlikti naudojama empirinė
informacija.

Priežiūra yra reguliarus vidinis procesas, o vertinimas yra
nereguliarus, atliekamas tam
tikru metu, priklausomai nuo
poreikių, dažniausiai samdant
išorės ekspertus.

Vertinimas apima rekomendacijas sprendimų priėmėjams
dėl viešosios politikos ar jos
dalies.

Priežiūra kitaip nei vertinimas
neapima papildomos empirinės informacijos rinkimo ir jos
analizės (ypač siekiant nustatyti programos poveikį). Be to,
atlikus vertinimą pateikiamos
rekomendacijos sprendimų
priėmėjams.
Veiklos auditas.
Tai yra veiklos ekonomiškumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo
vertinimas.
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Vertinimo kaip ir veiklos
audito metu įvertinamas
viešosios politikos ar jos dalies ekonomiškumas1, efektyvumas ir rezultatyvumas.
Vertinimu siekiama tobulinti viešąją politiką ar jos
dalį. Jis gali būti atliekamas
programos įgyvendinimo
metu (einamasis vertinimas)
arba programai pasibaigus
(baigiamasis vertinimas).

Veiklos auditą pagal iš anksto
sudarytus planus atlieka auditoriai. Veiklos auditas (ypač
išorės) daugiau atliekamas
siekiant atsiskaityti, mažiau
dėmesio teikiama tinkamumo
vertinimui, retai atliekamas išankstinis vertinimas. Tuo tarpu
vertinimas daugiau atliekamas
pagal poreikį, jame gali dalyvauti įvairių sričių specialistai.

1
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės taikomas ekonomiškumo kriterijus reiškia taupymą arba
sąnaudų mažinimą, ES finansuojamų programų vertinimo sistemoje ekonomiškumas yra efektyvumo
kriterijaus dalis. Efektyvumo ir rezultatyvumo kriterijų samprata sutampa.
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Priemonės, panašios į vertinimą
Moksliniai tyrimai.
Moksliniai tyrimai, skirstomi į fundamentaliuosius ir taikomuosius
mokslinius tyrimus. Taikomieji
moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo
darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

Panašumai

Skirtumai

Vertinimas panašus į
taikomuosius mokslinius
tyrimus socialinių mokslų
srityje. Vertinimas apima
tam tikrų klausimų nagrinėjimą, naudojant empirinius duomenis.

Vertinimas atliekamas viešosios politikos aplinkoje
dalyvaujant įvairioms suinteresuotoms grupėms, o ne
akademinėje aplinkoje kaip
moksliniai tyrimai. Vertinimas
yra labiau vertybinis: juo siekiama įvertinti viešąją politiką
pagal tam tikrus kriterijus, be
to, vertinimu siekiama tobulinti viešąją politiką teikiant
praktines rekomendacijas
sprendimų priėmėjams, o
moksliniu tyrimu gali būti siekiama sukurti daugiau žinių
tam tikroje srityje.

Šaltinis: sudaryta autorių.

1.4. Vertinimo galimybės ir jų stiprinimas
Svarbi išankstinė efektyvaus vertinimo sąlyga yra gebėjimas atlikti vertinimą. Tam iš pradžių būtina suformuoti, o vėliau nuolat stiprinti vertinimo
gebėjimus. Vertinimo gebėjimai (evaluation capacity) siaurąja prasme suprantami
kaip vertinimui atlikti reikalingos žinios ir įgūdžiai, tačiau tam, kad vertinimas
būtų atliekamas, o jo rezultatai būtų naudojami sprendimų priėmimo procese
vien žinių ir įgūdžių neužtenka, todėl naudojamas platesnis terminas – vertinimo galimybės, kurios apima ne tik žinias ir įgūdžius, bet ir aplinką, kurioje
atliekamas vertinimas.
Vertinimo galimybės suprantamos kaip žmogiškųjų ir kitų išteklių, žinių,
įgūdžių, taisyklių, procedūrų, normų ir tradicijų pagrindas viešosios politikos
ar programos vertinimui atlikti. Vertinimo galimybės gali būti analizuojamos
skirtinguose lygiuose:
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■ asmeninės (individual) galimybės arba gebėjimai – vertinimui atlikti būtinos žinios ir įgūdžiai;
■ organizacijų (organizational) galimybės – vertinimui atlikti būtini ištekliai,
valdymo organizavimo ir struktūrų ypatumai, taisyklės ir procedūros;
■ tarp-organizacinės (inter-organizational) galimybės – viešojo ir privataus
sektoriaus institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklai ir partnerystė vertinimo tikslais (bendradarbiavimo formos, taisyklės,
procedūros, tradicijos ir pan.);
■ visuomenės (societal) galimybės – vertinamąjį požiūrį visuomenėje, profesinėse organizacijose, viešajame sektoriuje įtvirtinančios normos ir tradicijos, nepriklausomi vertintojai.
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Kalbant apie vertinimo galimybes paprastai nagrinėjama vertinimo paklausa ir vertinimo pasiūla. Vertinimo paklausa suprantama kaip nuolatinis poreikis atlikti vertinimą ir naudoti jo rezultatus priimant sprendimus. Vertinimo
pasiūla suprantama kaip tam tikrus įgūdžius turintys žmonės ir institucijos,
galintys atlikti vertinimą (patenkinti vertinimo paklausą). Vertinimo paklausa
ir vertinimo pasiūla yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Siekiant užtikrinti vertinimo pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, būtina stiprinti vertinimo galimybes
visais lygiais.
Vertinimas gali būti laikomas efektyvia viešosios politikos ar programos
tobulinimo priemone tik tuomet, kai jo rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese. ES šalių praktika rodo, kad vertinimo rezultatų integravimas į
sprendimų priėmimo procesą yra tiesiogiai susijęs su valstybėje esančia vertinimo kultūra.
Vertinimo kultūra suprantama kaip vertinimo veiklą skatinanti ir palaikanti aplinka. Vertinimo kultūrą formuoja įvairūs faktoriai: vertinimo įtvirtinimo institucijose laipsnis, pakankamas vertinimo finansavimas, nepriklausomų
ekspertų vertinimo patirtis, vertinimo informacijos sklaida ir pan.
Vertinimo paklausos, vertinimo pasiūlos ir vertinimo kultūros sąsaja parodyta 3 paveiksle.
3 pav. Vertinimo paklausos, vertinimo pasiūlos ir vertinimo kultūros ryšys
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Šaltinis: Benchmarking Evaluation Capacity in the New Member States. - Centre for Strategy &
Evaluation Services, 2004.
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Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse (Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje,
Švedijoje) vertinimo gebėjimai per ilgą laiką susiformavo natūraliai. Tačiau daugumoje šalių vertinimo gebėjimus reikėjo suformuoti per trumpą laiką.
Formuojant ir stiprinant vertinimo gebėjimus, svarbu numatyti tinkamą
organizacinę struktūrą vertinimo funkcijai vykdyti ir koordinuoti, užtikrinti
efektyvų ir valdomą vertinimo poreikį (paklausą), numatyti, kokiais būdais
(vidinis ar išorinis vertinimas) bus tenkinama vertinimo paklausa, ir atitinkamai
stiprinti reikalingus įgūdžius, o taip pat tinkamai integruoti vertinimo rezultatus į sprendimų priėmimo ir politikos formavimo procesus.

VERTINIMO SAMPRATA
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2. ES finansuojamų programų
vertinimas Lietuvoje
2.1. PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų
plėtros priemonės vertinimas
Įgyvendinant ES PHARE programą ir Pereinamojo laikotarpio institucijų
plėtros priemonę, atliekamas jos tarpinis vertinimas. Tarpinio vertinimo paskirtis yra pateikti PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros
priemonės įgyvendinimo vertinimus Europos Komisijai ir institucijoms, kurios
koordinuoja paramą nacionaliniu lygiu (Lietuvoje – Finansų ministerija), kad
būtų galima tobulinti esamų programų įgyvendinimą bei būsimųjų programų
sąrangą. Tarpinis vertinimas atliekamas atskirų sektorių pagrindu pagal tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio ir tvarumo kriterijus. Be to, rengiamos šalies suvestinės ataskaitos, kuriose apibendrinamos sektorių vertinimo
ataskaitos. Decentralizavus tarpinį vertinimą nuo 2003 m. jį atlieka Lietuvoje
konkurso būdu samdomi nepriklausomi vertintojai.
Be to, atliekamas PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės baigiamasis vertinimas, kurį organizuoja Europos Komisija.
Baigiamasis vertinimas siekia išanalizuoti ES finansinės paramos ilgalaikius padarinius, atsiskaityti ES institucijoms ir piliečiams už lėšų naudojimą.

2.2. 2004–2006 m. programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų
lėšų, vertinimas
ES FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS LIETUVOJE
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Vadovaujantis Tarybos reglamento Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų, 40 straipsniu, siekiant padidinti Bendrijos
struktūrinės pagalbos veiksmingumą, turi būti atliekamas išankstinis, vidurinis
ir baigiamasis 2000–2006 m. programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų
lėšų, vertinimas. Vertinimas atliekamas visose ES valstybėse ir regionuose, kurie
gauna ES struktūrinių fondų paramą. Pagrindinis dokumentas (programa), kuriuo vadovaujantis Lietuvoje įsisavinamos 2004–2006 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšos, yra Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas (toliau vadinama – BPD). Pažymėtina, kad vertinimas apima ne tik nacionalines programas, bet ir Bendrijų iniciatyvų (įskaitant EQUAL
ir INTERREG) programas.

www.esparama.lt

Išankstinis vertinimas
Vadovaujantis reglamento Nr. 1260/1999 41 straipsniu, išankstinio vertinimo paskirtis – suteikti pagrindą, kuriuo remiantis būtų rengiami plėtros planai/
programos. Lietuvoje buvo parengtas BPD ir jo priedas. Už vertinimą ir jo organizavimą atsako plėtros planą rengianti institucija (Lietuvoje – Finansų ministerija). Išankstinio vertinimo išvada yra privaloma sudėtinė Europos Komisijai teikiamo plėtros plano dalis. Lietuvoje buvo atliktas visų iš ES struktūrinių fondų
lėšų finansuojamų programų (BPD, Bendrijų iniciatyvų INTERREG ir EQUAL
programų) išankstinis vertinimas.
Vidurinis vertinimas ir teminiai vertinimai

ES FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS LIETUVOJE
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Tarybos reglamentas Nr. 1260/1999 nustato privalomą 2000–2006 m. programavimo laikotarpio programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų,
vidurinį vertinimą. Vidurinis vertinimas nebuvo privalomas Lietuvai, kurioje
buvo finansuojamos trumpesnio laikotarpio (2004–2006 m.) programos. Tačiau
institucijos, atsakingos už ES struktūrinių fondų paramą, siekdamos pagerinti
ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą, inicijavo teminius vertinimus: Finansų
ministerija organizavo BPD įgyvendinimo sistemos, būsimųjų ES struktūrinių
fondų paramos sričių, viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų
paramą sistemos, horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo, ES struktūrinių fondų paramos poveikio užimtumui vertinimus; tarpinės institucijos (Švietimo ir
mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija ir kt.) organizavo vertinimus, kurių metu buvo analizuojama ES struktūrinių fondų įtaka
atitinkamų sektorių būklei, BPD įgyvendinimo patirtis, stebėsenos rodikliai ir
kiti klausimai.
Baigiamasis vertinimas
Baigiamasis vertinimas yra privalomas. Jį organizuoja Europos Komisija
pasibaigus programų įgyvendinimui. Valstybės narės savo iniciatyva taip pat
gali organizuoti baigiamuosius vertinimus, kurių metu pagrindinis dėmesys
skiriamas ES struktūrinių fondų investicijų poveikiui nustatyti ir jų padarinių
tvarumui įvertinti. Lietuvoje sprendimas dėl baigiamojo vertinimo atlikimo dar
nėra priimtas. BPD baigiamasis vertinimas būtų atliekamas pasibaigus pagal
BPD finansuojamų projektų įgyvendinimui (po 2008 m. gruodžio 31 d.).
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2.3. 2007–2013 m. veiksmų programų vertinimas
Remiantis Bendrijos sanglaudos politikos strateginėmis gairėmis, Lietuva,
kaip ir kitos ES valstybės narės, parengė Nacionalinę bendrąją strategiją –
Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir keturias veiksmų programas (Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo,
Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos), skirtas strategijai įgyvendinti.
2006 m. liepos 11 d. ES Taryba priėmė reglamentą Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Jame apibrėžiamos bendrosios 2007–2013 metų
veiksmų programų vertinimo nuostatos, valstybių narių ir Europos Komisijos
atsakomybė. Reglamento Nr. 1083/2006 47 straipsnyje nurodyta, kad:
„Vertinimais siekiama pagerinti fondų skiriamos paramos kokybę, veiksmingumą ir
nuoseklumą bei veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į konkrečias
struktūrines problemas, su kuriomis susiduria atitinkamos valstybės narės ir regionai, tuo
pačiu atsižvelgiant į tvaraus vystymosi tikslą bei atitinkamus Bendrijos teisės aktus dėl poveikio
aplinkai ir strateginio aplinkos įvertinimo.“

Kaip ir ankstesniu laikotarpiu vertinama prieš programavimo laikotarpį, jo
metu ir jam pasibaigus.
2007–2013 m. veiksmų programų išankstinis vertinimas
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2006 m. Lietuvoje buvo atliktas 2007–2013 m. veiksmų programų išankstinis vertinimas, kuris iš dalies apėmė ir Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos vertinimą. Be to, buvo atliktas
atskiras Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų
veiksmų programų (Ekonomikos augimo bei Sanglaudos skatinimo) strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas. Išankstinį vertinimą Finansų ministerijos užsakymu atliko nepriklausomų vertintojų konsorciumas. Atsižvelgiant į vertintojų rekomendacijas, buvo patobulintas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų turinys ir jų įgyvendinimo nuostatos. Informacija apie išankstinį
vertinimą buvo pateikta Europos Komisijai, ji buvo naudojama techninių konsultacijų ir derybų su Europos Komisija metu.
2007–2013 m. veiksmų programų einamasis vertinimas
Vadovaujantis reglamento Nr. 1083/2006 nuostatomis ir atsižvelgiant į
veiksmų programų įgyvendinime dalyvaujančių institucijų poreikius, 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu bus atliekamas einamasis vertinimas.
Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnyje nurodyta, kad:
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„Programavimo laikotarpiu valstybės narės turi atlikti vertinimus, susijusius su veiksmų
programų stebėsena, visų pirma tais atvejais, kai stebėsena parodo, kad buvo gerokai nutolta nuo
pirminių tikslų arba kai siūloma peržiūrėti veiksmų programas, kaip nurodyta 33 straipsnyje.
Rezultatai siunčiami veiksmų programos stebėsenos komitetui ir Komisijai“.

Skirtingai nuo vidurinio (mid term) vertinimo, einamasis (on going) vertinimas yra lankstesnis, pagrįstas veiklos ir strateginiais poreikiais. Einamojo veiklos (operational) vertinimo metu analizuojama veiksmų programų įgyvendinimo
eiga, veiksmų programų (ar jų dalių) produktai ir rezultatai, siekiant papildyti
programų stebėseną. Einamasis strateginis (strategic) vertinimas labiau susijęs
su viešąja politika, jis gali apimti vienos ar kelių veiksmų programų tikslus, siekiant nustatyti veiksmų programų ryšį su Bendrijos ir nacionalinėmis strategijomis ir įvertinti jų indėlį siekiant minėtų strategijų tikslų. Einamasis strateginis
vertinimas nėra privalomas, jis gali būti atliekamas valstybės narės ar Europos
Komisijos iniciatyva.
2007–2013 m. veiksmų programų baigiamasis vertinimas
Reglamentas Nr. 1083/2006 numato privalomą kiekvieno tikslo baigiamąjį
vertinimą, kurį atlieka Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybe nare
ir vadovaujančiosiomis institucijomis. Kaip numatyta reglamento 1083/2006 49
straipsnyje:
„Ex post vertinimas apima kiekvieno tikslo visas veiksmų programas; jo metu nagrinėjama
lėšų naudojimo mastas, fondo programavimo efektyvumas ir veiksmingumas ir socialinis bei
ekonominis poveikis.“
ES FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS LIETUVOJE

Privalomas baigiamasis vertinimas atliekamas pagal kiekvieną tikslą ir juo
siekiama parengti išvadas dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos politikos.
Vertinant taip pat nustatomi veiksniai, prisidėję prie sėkmingo arba nesėkmingo
veiksmų programų įgyvendinimo, ir tinkama praktika. Baigiamasis vertinimas
užbaigiamas iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Apibendrinta informacija apie 2007–2013 m. veiksmų programų vertinimus pateikta 2 lentelėje. Lietuvoje neplanuojama atlikti vidurinio vertinimo,
kaip numatyta reglamento Nr. 1083/2006 50 straipsnyje, nes nebus taikomas nacionalinis įgyvendinimo rezervas (3 proc. bendros asignavimų sumos). Tačiau
numatoma atlikti panašų vertinimą 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
viduryje, apibendrinant einamųjų veiklos vertinimų rezultatus.
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Vertinimo tipai – žr. Vertinimo terminų žodyne.

2 lentelė. 2007-2013 m. veiksmų programų vertinimas
Nr.

Vertinimo tipas

Statusas

Atsakinga institucija

1.

Išankstinis vertinimas

Privalomas

Valstybės narės

2.

Einamasis vertinimas
(strateginis ir veiklos)

Einamasis veiklos vertinimas privalomas esant tam tikroms sąlygoms
(kai nutolstama nuo pirminių tikslų
arba kai siūloma peržiūrėti programas).

Valstybės narės,
Europos Komisija

Einamasis strateginis vertinimas
nėra privalomas
3.

Vidurinis vertinimas, susijęs
su nacionaliniu įgyvendinimo rezervu

Privalomas, jeigu taikomas nacionalinis įgyvendinimo rezervas

Valstybės narės

4.

Baigiamasis veiksmų programų ar jų grupių vertinimas

Privalomas

Europos Komisija

Šaltinis: sudaryta autorių.

Vertinimo planas
Reglamentas Nr. 1083/2006 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu
Konvergencijos tikslo regionams rekomenduoja parengti vertinimo planą.
Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnis teigia:
„Pagal Konvergencijos tikslą ir laikydamosi 13 straipsnyje nustatyto proporcingumo
principo jos (aut. – valstybės narės) taip pat tam tikrais atvejais gali parengti vertinimo planą,
kuriame nurodoma orientacinė vertinimo veikla, kurią valstybė ketina vykdyti skirtingais
įgyvendinimo etapais“.
ES FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS LIETUVOJE
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Siekiant geriau planuoti ir koordinuoti vertinimo veiklą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, Lietuvoje nuspręsta rengti vertinimo planą. Vertinimo
plane nustatyti ES struktūrinės paramos vertinimo Lietuvoje tikslai ir uždaviniai
2007–2013 m., suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai jiems įgyvendinti.
Vertinimo plano nuostatos taikomos visiems pagal Techninės paramos
veiksmų programą ir teminių veiksmų programų techninės paramos prioritetus
planuojamiems finansuoti 2007–2013 m. veiksmų programų vertinimo ir vertinimo gebėjimų stiprinimo projektams, taip pat vertinimo projektams, susijusiems
su BPD įgyvendinimo poveikio vertinimu. Vertinimo planui įgyvendinti bus sudaromi metiniai vertinimo planai.
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3. ES finansuojamų programų
vertinimo metodika
3.1 Vertinimo uždavinių ir klausimų nustatymas
Kiekvienas vertinimas turi padėti spręsti tam tikrą problemą ir atsakyti į
tam tikrus klausimus. Dažniausiai vertinimo uždaviniai ir klausimai nustatomi
pagal vertinimo tipą (išankstinis, einamasis, vidurinis, teminis ar baigiamasis) ir
taikomus vertinimo kriterijus (tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio, naudingumo, tvarumo). Jeigu tinkamumo kriterijus aktualesnis išankstinio
vertinimo metu, tai tvarumo, naudingumo ir poveikio – baigiamojo vertinimo
metu. Efektyvumo ir rezultatyvumo kriterijų aktualumas panašus visiems vertinimams.
Daugiau informacijos apie vertinimo klausimų formulavimą žr. 1 priede
„Dažniausiai užduodami klausimai apie vertinimą“(7 klausimas).
Paprastai nustatomi kiekvieno vertinimo uždaviniai ir vertinimo klausimai. Pavyzdžiui, Finansų ministerijos 2007 m. inicijuoto horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimo
techninėje specifikacijoje buvo nustatyti 3 vertinimo uždaviniai daugiausia susiję su rezultatyvumo ir efektyvumo kriterijais (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Vertinimo uždavinių pavyzdys
ES FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKA
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Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą
vertinimo uždaviniai:
■ Įvertinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo rezultatyvumą 2004–2006 m. programavimo
laikotarpiu;
■ Identifikuoti geros ir blogos praktikos projektų pavyzdžius horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo srityje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu;
■ Įvertinti pasirengimą (administravimo struktūra, priežiūros rodikliai, projektų atrankos kriterijai ir pan.) veiksmingai įgyvendinti horizontaliuosius prioritetus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl veiksmingesnio horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo.
Šaltinis: Finansų ministerija, Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę
paramą vertinimo techninė specifikacija.

Norint pasiekti vertinimo uždavinius, naudinga pateikti vertinimo klausimus. Pavyzdžiui, norint pasiekti paskutinį minėtame pavyzdyje nurodytą uždavinį, buvo pateikti šie vertinimo klausimai (žr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Vertinimo klausimų pavyzdys
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą
vertinimo klausimai:
Vertinimo uždavinys: Įvertinti pasirengimą (administravimo struktūra, priežiūros rodikliai, projektų atrankos kriterijai ir pan.) veiksmingai įgyvendinti horizontaliuosius prioritetus 2007–2013
m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl veiksmingesnio horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo.
Vertinimo klausimai:
■ Ar numatyti tinkami ir aiškūs tikslai horizontaliųjų prioritetų srityje? Ar numatyti tikslai yra
pasiekiami atsižvelgiant į finansinių išteklių pasiskirstymą tarp veiksmų programų, prioritetų
ir priemonių (tiesiogiai/netiesiogiai su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu susijusių finansinių išteklių dalis)?
■ Kokie rodikliai ir priemonės galėtų būti taikomi horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo stebėsenai? Kokie galėtų būti bendri horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo produktai, rezultatai
ir poveikis?
■ Ar ES struktūrinės paramos administravimo sistema pajėgi užtikrinti veiksmingą horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą? Kaip užtikrinti tinkamą horizontaliųjų prioritetų taikymą projektų lygiu?
■ Kokiais būdais ir priemonėmis ES struktūrinės paramos administravimo sistema gali užtikrinti tinkamą horizontaliųjų prioritetų taikymą projektų lygiu ir veiksmingą jų įgyvendinimą?
■ Kokiu būdu partnerystės principas gali prisidėti prie veiksmingesnio horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą?
Šaltinis: Finansų ministerija, Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę
paramą vertinimo techninė specifikacija.
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Vertinimo paslaugų techninėse specifikacijose dažnai pateikiamos kelios
vertinimo klausimų, detalizuojančių vertinimo uždavinius, grupės. Įvadiniame
vertinimo paslaugų teikimo etape vertinimo klausimai pagal poreikį gali būti
tikslinami, atsižvelgiant į konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymus.
Vertinimo uždaviniai ir klausimai skiriasi priklausomai nuo viešosios politikos prioritetų (pavyzdžiui, tvarios plėtros, administracinių gebėjimų, lygių
galimybių, regioninės plėtros, socialinės aprėpties, informacinės visuomenės) ir
sričių (pavyzdžiui, kaimo plėtros ir žuvininkystės, įmonių ir inovacijų politikos,
transporto, užimtumo ir žmogiškųjų išteklių, aplinkos, energetikos, mokslinių
tyrimų).
Daugiau informacijos apie įvairių viešosios politikos sričių vertinimą žr.
Ekonominės ir socialinės plėtros vertinimo vadove (toliau – EVALSED vadovas)
(2 šaltinių knyga).
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3.2. Vertinimo metodai
Atliekant vertinimą paprastai derinami skirtingi tyrimo metodai, t. y. būdai, kaip rinkti ir analizuoti informaciją. Paprastai išskiriami duomenų rinkimo ir duomenų analizės metodai. Duomenų rinkimas yra procesas, apimantis
kiekybinės ir kokybinės informacijos, reikalingos vertinimui atlikti, surinkimą
iš pirminių ir antrinių informacijos šaltinių. Duomenų analizė yra šios informacijos apdorojimas.
Vertinimo metodai – žr. Vertinimo terminų žodyne.
Galima išskirti šiuos duomenų surinkimo metodus:
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■ Turimos (arba kartais vadinama antrinės) informacijos analizė (desk research) – informacijos iš įvairių antrinių šaltinių rinkimas ir analizė. Turimos
informacijos analizė dažniausiai atliekama pradiniame vertinimo etape,
pavyzdžiui, analizuojant kitų vertinimų ataskaitas ir (arba) programos
priežiūros duomenis.
■ Anketinė apklausa (questionnaire survey) – kiekybinis tyrimo metodas,
taikomas tam tikros situacijos, socialinio požiūrio ar elgesio reprezentatyviam supratimui pasiekti, naudojant iš anksto paruoštą klausimyną.
Vertinimo metu gali būti atliekamos įvairių institucijų, programos naudos
gavėjų, kitų tikslinių grupių apklausos. Priklausomai nuo tikslinės grupės
narių skaičiaus, pasirenkamas tam tikras apklausos dalyvių skaičius, siekiant reprezentatyvios imties visos tikslinės grupės atžvilgiu.
■ Interviu (interview) – kokybinis tyrimo metodas, naudojamas informacijai iš vieno ar kelių respondentų rinkti dažniausiai tiesioginio pokalbio
metu, telefonu ar elektroniniu paštu. Interviu paprastai atliekami su svarbiausiomis suinteresuotomis grupėmis įvairiais vertinimo etapais (pavyzdžiui, pradiniai interviu – įvadiniu vertinimo etapu, išsamūs (giluminiai)
interviu – pagrindiniu vertinimo etapu).
■ Atvejo analizė (case study) – išsamus pavienio pavyzdžio ar įvykio (atvejo) nagrinėjimas. Vertinimo metu gali būti naudinga išnagrinėti keletą
konkrečių atvejų, kurie turi būti tinkamai pasirenkami ir reprezentatyvūs.
■ Ekspertų nuomonė (expert opinion, expert panel) – tam tikrų ekspertų nuomonės, kaip duomenų šaltinio, nagrinėjimas. Ekspertų pasirenkami pagal
jų kvalifikaciją, žinias ir patirtį tam tikroje srityje. Jie gali būti apklausiami
vertinimo metu, siekiant atsakyti į vertinimo klausimus.
Galima išskirti šiuos duomenų analizės būdus:
■ Statistinė analizė (statistical analysis) – duomenų analizės būdas, taikant
įvairius matematinės statistikos metodus (pavyzdžiui, tokius, kaip korelia-
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cinė, regresinė, dispersinė, faktorinė ar klasterinė analizė). Statistinė analizė gali būti svarbi aiškinant ryšius tarp įvairių kintamųjų vertinimo metu.
■ Matematinis modeliavimas (modelling) – duomenų analizės būdas, kurį
taikant nagrinėjami formalūs matematiniai ryšiai tarp įvairių kintamųjų.
Ekonometrinė analizė paremta ekonomine teorija ir atliekama naudojant
statistinius ir matematinius metodus. Vertinimo metu gali būti nagrinėjamas programos poveikis ūkio plėtrai ar įvairiems ūkio sektoriams.
Vertintojai dažniausiai naudoja įvairius duomenų rinkimo ir analizės metodus. Jų pasirinkimas priklauso nuo vertinimo apimties, tipo, klausimų ir pan.
Plačiau apie galimus vertinimo metodus žr. EVALSED vadove (3 šaltinių
knyga) ir Finansų ministerijos „ES programų Lietuvoje vertinimo gairėse“.

3.3. Stebėsenos ir vertinimo ryšys
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Vertinimas yra glaudžiai susijęs su programos stebėsena. Rengiant programą nustatomi stebėsenos rodikliai, kuriais remiantis matuojamas programos
tikslų ir uždavinių pasiekimo laipsnis.
Programos įgyvendinimo pradžioje nustatomos pradinės ir planuojamos
(kiekybiniai tikslai ir uždaviniai) rodiklių reikšmės, o programos įgyvendinimo
metu renkama stebėsenos informacija ir lyginamos faktinės rodiklių reikšmės su
pradinėmis ir planuotomis reikšmėmis.
Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnyje numatyta, kad „programavimo laikotarpiu valstybės narės turi atlikti vertinimus, susijusius su veiksmų programų stebėsena, visų pirma tais atvejais, kai stebėsena parodo, kad
buvo gerokai nutolta nuo pirminių tikslų arba kai siūloma peržiūrėti veiksmų
programas“. Tai rodo glaudų vertinimo ir stebėsenos ryšį. Kiekybinę informaciją
apie programos įgyvendinimą pateikia programos stebėsenos sistema, tuo tarpu
kokybiniai paaiškinimai gaunami atlikus vertinimą.
Kaip numato Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 66 straipsnis, įgyvendinant veiksmų programas atliekama stebėsena, remiantis finansiniais ir veiklos
rodikliais. Pagal to paties reglamento 37 straipsnį tikslai ir uždaviniai ES struktūrinės paramos veiksmų programose išreiškiami skaičiais, naudojant ribotą
rodiklių skaičių.
Rodiklių paskirtis. Rodikliai atlieka keletą svarbių funkcijų vertinime:
■ tam tikrų rodiklių analizė leidžia pagrįsti programos intervencijos logiką
ir išteklių paskirstymą;
■ rodikliai naudojami sąnaudoms (inputs) ir produktui (outputs) palyginti
vertinant programos efektyvumą;
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■ rodikliai naudojami planuotiems ir realiems programos padariniams
(rezultatams ir poveikiui) palyginti vertinant programos rezultatyvumą;
■ rodikliai naudojami siekiant nustatyti sąnaudas, kurios susijusios su programos poveikiu, ir taip įvertinti programos pridėtinę vertę;
■ rodikliai gali būti naudojami teoriškai modeliuojant situaciją, kuri būtų
susidariusi, jei programa nebūtų įgyvendinama.
Stebėsenos rodiklių sistema svarbi viso programos ciklo metu. Rengiant
programą rodikliai padeda nustatyti poreikius ir problemas, į kuriuos turi būti
orientuota programa. Antrasis etapas programavimo cikle yra programos strategijos, kiekybinių programos tikslų ir uždavinių nustatymas. Programos įgyvendinimo metu vadovaujantis rodikliais atliekama nuolatinė programos stebėsena
ir vertinimas. Šiame etape rodikliai yra būtini siekiant įvertinti ir apibendrinti
programos pasiekimus. Programavimo ciklo pabaigoje atliekamas baigiamasis
vertinimas. Rodiklių naudojimas šiame etape padeda įvertinti programos rezultatus ir tikslų pasiekimo laipsnį, aiškiai ir suprantamai informuoti visuomenę
apie programos rezultatus.
Visi programų rodikliai skirstomi į konteksto (context indicators) ir veiklos
(performance indicators) arba programos (programme indicators) rodiklius. Jeigu
konteksto rodikliai apibūdina programos socialinę ir ekonominę aplinką ir jos
pokyčius, tai veiklos rodikliai apibūdina programos produktus, rezultatus, poveikį. Veiklos rodikliai skirstomi į (žr. 4 pav.):
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■ finansinius rodiklius: jie apibūdina finansinius išteklius (įsipareigojimus
ir išlaidas), skirtus programai įgyvendinti;
■ fizinius rodiklius: jie apibūdina fizinius programos produktus, rezultatus
ir poveikį.
Fiziniai rodikliai skirstomi į šiuos rodiklių lygius (žr. 4 pav.):
■ poveikio rodiklius (impact indicators), kurie matuoja programos tikslų
pasiekimo laipsnį ir rodo ilgo laikotarpio padarinius (naudą/žalą) visoms
tikslinėms grupėms, susijusioms su finansuojama programa (pavyzdžiui,
mokymasis visą gyvenimą, jaunimo užimtumo lygis);
■ rezultato rodiklius (result indicators), kurie matuoja programos specifinių
uždavinių pasiekimo laipsnį ir rodo tarpinius padarinius (naudą/žalą) vidutiniu laikotarpiu, kuriuos patiria tikslinė grupė dėl programos produktų
(pavyzdžiui, po mokymų įsidarbinę, įgiję kvalifikaciją asmenys);
■ produkto rodiklius (product indicators), kurie matuoja programos veiklos
uždavinių pasiekimo laipsnį ir rodo tiesioginę naudą/žalą tikslinei grupei
trumpuoju laikotarpiu, kuri atsiranda įgyvendinus finansuojamus veiksmus ar jų metu (pavyzdžiui, parengtos mokymo programos, išmokyti
dalyviai).
www.esparama.lt

4 pav. ES struktūrinių fondų programų rodikliai ir jų ryšiai

Šaltinis: sudaryta autorių.

Stebėsenos rodikliai – žr. Vertinimo terminų žodyne.
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Kadangi 2007–2013 m. veiksmų programose bus pateiktas tik ribotas rodiklių skaičius, nacionaliniu lygiu naudinga nustatyti papildomus rodiklius, pagal
kuriuos būtų atliekama veiksmų programų stebėsena ir (arba) vertinimas. 2007–
2013 m. laikotarpiu stebėsenos rodikliai ir jų pagrindu renkama ir kaupiama informacija bus ypač aktuali atliekant einamąjį veiklos vertinimą (žr. 2.3 skyrių).
Remiantis rodikliais vertinimo metu galima nustatyti programos (ar jos
dalies) tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą, poveikį, naudingumą ir tvarumą. Pavyzdžiui, finansinių ir fizinių (produkto, rezultato) rodiklių santykis
leidžia įvertinti programos efektyvumą, o planuotų ir pasiektų fizinių rodiklių
(produkto, rezultatų, poveikio) santykis – programos rezultatyvumą ir poveikį.
Jeigu buvo išleistos visos lėšos ir pasiekta tik 50 proc. kiekybinių uždavinių, vadinasi, programos lėšos buvo panaudotos neefektyviai ir nerezultatyviai.
Stebėsenos metu turi būti teikiami duomenys apie programos lėšų įsisavinimą (finansiniai rodikliai) ir programos žemesnio lygio padarinius (produkto ir
rezultato rodikliai). Jeigu gerokai nutolstama nuo pradinių tikslų, galima atlikti
vertinimą ir nustatyti problemų priežastis bei pasiūlyti reikiamus programos
pakeitimus. Be to, vertinimo metu gali būti renkami ir analizuojami papildomi
duomenys, kurie leistų įvertinti programos aukštesnio lygio padarinius (rezultato ir poveikio rodikliai).
Plačiau apie stebėsenos ir vertinimo ryšį žr. Europos Komisijos metodiniame
dokumente „Einamojo vertinimo metodinės rekomendacijos“.
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4. Kitos vertinimo priemonės
Lietuvoje
Lietuvoje atliekamas ne tik ES finansuojamų programų vertinimas.
Vertinimą, kaip priemonę, savo veikloje taiko įvairios Lietuvos viešojo administravimo institucijos, atlikdamos strateginių veiklos planų ir biudžeto programų
vertinimą, individualių Vyriausybės sprendimų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir pan.
Apibendrinta informacija apie vertinimo naudojimą kitose Lietuvos viešojo administravimo srityse (ne ES struktūrinių fondų paramos administravime)
pateikiama 5 lentelėje.
5 lentelė. Vertinimo naudojimas Lietuvos viešajame administravime
Institucija

Vertinimo priemonė

Vertinimo tikslai

Strateginių veiklos planų ir biudžeto programų vertinimas
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Asignavimų valdytojai

Biudžeto programų peržiūra

Vertinti programų ir jų priemonių tikslingumą.

Finansų ministerija

Finansinių rodiklių vertinimas, valstybės biudžeto
programų vertinimas

Vertinti institucijų programų
ir priemonių lėšų poreikį;
papildomas lėšas, skirtinas
Vyriausybės prioritetams įgyvendinti; lėšas, kurias institucijos gali sutaupyti.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija

Asignavimų valdytojų
strateginių veiklos planų
projektų vertinimas

Vertinti, ar institucijos siekia
strateginių tikslų, fiskalinių
rodiklių.

Valstybės kontrolė

Biudžeto programų vertinimas (išorės veiklos auditas)

Įvertinti audituojamo subjekto
viešojo ir vidaus administravimo veiklą ekonomiškumo,
efektyvumo rezultatyvumo
požiūriu.

Vidaus audito padaliniai

Biudžeto programų vertinimas (vidaus veiklos
auditas)

Strateginių arba kitų veiklos
planų, programų vykdymo bei
valstybės ir savivaldybės turto
naudojimo vertinimas

Sprendimų poveikio ir poveikio aplinkai vertinimas
Valstybės institucijos ir įstaigos
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Sprendimų projektų poveikio vertinimas

Priimant sprendimus atsižvelgti į galimas jų įgyvendinimo
pasekmes, kad gerėtų sprendimų kokybė.

Institucija

Vertinimo priemonė

Vertinimo tikslai

Sprendimų poveikio ir poveikio aplinkai vertinimas
Planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriai, Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
bei regionų aplinkos apsaugos
departamentai

Poveikio aplinkai vertinimas

Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės
veiklos poveikį2; sumažinti
planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį arba jo išvengti;
nustatyti, ar planuojama ūkinė
veikla, įvertinus jos pobūdį ir
poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje.

Valstybės tarnautojų vertinimas
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas

Įvertinti įstaigos vadovo, karjeros valstybės tarnautojo ar
pakaitinio valstybės tarnautojo,
priimto į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas, tarnybinės
veiklos rezultatus bei kvalifikaciją.

Šaltinis: sudaryta autorių.
2
Visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui,
klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros
vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Valstybės žinios, 2005-07-12, Nr. 84-3105).

4.1. Strateginių veiklos planų ir biudžeto programų vertinimas
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Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimą Nr.
194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr.
827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo” biudžeto
programų koordinatoriai arba kiti atsakingi asmenys „privalo reguliariai organizuoti programų peržiūrą (vertinti programos ir jos priemonių tikslingumą,
atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti
įtakos programų įgyvendinimui bei jų tikslų pasiekimui)“. Šioje metodikoje
planuojama apibrėžti biudžeto programų išankstinio, tarpinio ir baigiamojo
vertinimo sąvokas.
Vertinant strateginius veiklos planus ir biudžeto programas dalyvauja Finansų ministerija bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.
Remdamasi minėtu nutarimu dėl Strateginio planavimo metodikos, Finansų
ministerija vertina finansinius minėtų dokumentų klausimus: institucijų programų ir priemonių lėšų poreikį, atsižvelgdama į fiskalinius rodiklius; papildomas
lėšas, skirtinas Vyriausybės prioritetiniams strateginiams tikslams (Vyriausybės
prioritetams) įgyvendinti; lėšas, kurias institucijos gali sutaupyti. 2007 m.
Finansų ministerija užsakė valstybės biudžeto programų išankstinį ir baigiamąjį
vertinimus.
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Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje vertinami asignavimų valdytojų strateginių veiklos planų projektai, kaip institucijose siekiama
strateginių tikslų. Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas, analizuodamas
informaciją dėl papildomų asignavimų Vyriausybės prioritetams įgyvendinti,
gali siūlyti institucijoms keisti įgyvendinamų programų prioritetus, riboti lėšas,
skatinti jas racionaliau naudoti.
Valstybės kontrolė, valstybės ir savivaldybių institucijų vidaus audito
padaliniai atlieka biudžeto programų vertinimą (veiklos auditą). Remiantis
Valstybės kontrolės įstatymu, veiklos auditas – audituojamo subjekto viešojo ir
vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Valstybės kontrolė atlieka dalies valstybės biudžeto programų vertinimus (išorinius veiklos auditus), taip pat kitus susijusius vertinimus
(pavyzdžiui, 2003 m. „Programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, kriterijų
vertinimas“ ar 2007 m. valstybinis auditas „Programinio biudžeto sistema“).
Valstybės ir savivaldybių institucijų vidaus audito padaliniai atlieka biudžeto programų vertinimą (vidaus veiklos auditą). Remiantis Vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymo 5 straipsniu, vidaus audito pagrindiniai uždaviniai
vertinimo srityje apima viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos
planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais.

4.2. Sprendimų poveikio ir poveikio aplinkai vertinimas
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Sprendimų poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų
projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo”. Pagal jį
atliekamas sprendimų (norminių teisės aktų projektų, norminių teisės aktų koncepcijų projektų, strateginių sprendimų, strategijų, programų, sutarčių, derybinių pozicijų projektų) poveikio bazinis arba išplėstinis vertinimas. Jeigu bazinis
vertinimas yra bendro pobūdžio, tai išplėstinis vertinimas yra išsamus ir įvairiapusiškas.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Poveikio aplinkai vertinimas yra
konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
ir regionų aplinkos apsaugos departamentai), priimanti sprendimą dėl veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą
tos veiklos poveikį aplinkai ir neigiamo poveikio sumažinimo galimybes bei
būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.
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4.3. Valstybės tarnautojų vertinimas
Valstybės tarnautojų vertinimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo
nuostatos bei Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės
tarnautojų vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių
klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų”. Pagal šias taisykles valstybės ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose atliekamas valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimas ir suteikiamos kvalifikacinės klasės.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1106
pakeitė 2002 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių bei
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ ir išdėstė jį nauja
redakcija.
Naujojoje nutarimo redakcijoje numatyti skirtingi vertinimo kriterijai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei pakaitinių valstybės tarnautojų
tarnybinei veiklai vertinti. Įstaigų vadovų tarnybinei veiklai vertinti nustatyti
šie vertinimo kriterijai: įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimas, vadovavimas,
lyderiavimas. Karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų
tarnybinė veikla bus vertinama pagal kitus kriterijus: produktyvumas, kompetencija, veiklos kokybė. Naująja nutarimo redakcija taip pat išplėsta vertinimo
skalė: vietoje anksčiau taikytų 3 nustatyti 4 vertinimo rodikliai: labai gerai, gerai,
patenkinamai ir nepatenkinamai.
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5. Vertinimas užsienyje ir
Europos Komisijoje
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Vertinimas, kaip atskira veiklos sritis, atsirado Šiaurės Amerikoje pokario
laikotarpiu. Tuo metu buvo aktualūs trys vertinimo tipai: švietimo naujovių vertinimas (pavyzdžiui, naujų mokymo programų efektyvumo vertinimas); vertinimas, susijęs su išteklių paskirstymu (pavyzdžiui, planavimo, programavimo ir
biudžeto rengimo metu) ir skurdo mažinimo programų vertinimas. Būtent šiose
srityse pradėjo formuotis skirtingos vertinimo tradicijos: kiekybinė analizė ir
eksperimentavimas naudojant kontrolines grupes (švietimo srityje); kaštų–naudos ir ekonominės analizės metodai, taip pat dalyvavimu pagrįsti ir kokybiniai
metodai įtraukiant į vertinimo procesą numatomus programų naudos gavėjus.
Nors vertinimas atsirado Šiaurės Amerikoje, tam tikros vertinimo (plačiąja
prasme – socialinių ir ekonominių tyrimų praktinio pritaikymo) apraiškos egzistavo ir kitose Europos ir pasaulio šalyse. Stipriausiai vertinimas buvo išvystytas Šiaurės Europoje ir tose Europos šalyse, kurios palaikė glaudžius ryšius su
Šiaurės Amerika ir Kanada. Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio vertinimas pradėjo įsitvirtinti įvairiose Europos šalyse, tačiau tradicijos ir akcentai
dažnai skyrėsi. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse vertinimas buvo glaudžiai susijęs su demokratinio valdymo įsipareigojimais, Prancūzijoje vertinimas atskleidė tam tikras valstybės ypatybes: pasižymėjo formalumu ir aiškia struktūra centrinės valdžios lygiu bei įvairesne ir dinamiškesne praktika regioninės ir vietos
valdžios lygiu. Pažymėtina ir tai, kad vertinimas nėra statiškas. Daugelyje šalių
vertinimo veiklos dėmesio centras ir apimtis keičiasi priklausomai nuo besikeičiančios vyriausybių politikos. Pavyzdžiui, Prancūzijos vertinimo praktika keitėsi atsižvelgiant į 2000 m. atliktos biudžeto reformos reikalavimus, Jungtinėje
Karalystėje vertinimas ypač sustiprėjo 1997 m. pasikeitus vyriausybei.
Pagrindine varomąja jėga skleidžiant vertinimo praktiką Europos Sąjungos
šalyse tapo struktūriniai fondai. Pavyzdžiui, vertinimo atsiradimas daugelyje
Pietų Europos šalių siejamas būtent su struktūrinių fondų reglamentų reikalavimų įgyvendinimu. Struktūrinių fondų vertinimo sistema pradėta kurti dar
1988 m. Šiuo metu struktūrinių fondų vertinimas yra aiškiai reglamentuotas, susietas su programų rengimo ir įgyvendinimo etapais, nustatyti aiškūs vertinimo
tikslai ir atsakomybė kiekviename etape.
Plačiau apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų vertinimą ir vertinimą
Europos Komisijoje žr. 2 ir 5.2 dalyse.
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5.1. Vertinimas kitose pasaulio šalyse
Viešosios politikos vertinimas atliekamas daugelyje pasaulio šalių.
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD)
2005 m. duomenimis, vertinimas atliekamas biudžeto proceso metu arba atskirai
nuo jo (žr. 6 lentelę). Dažniausiai vertinimą atlieka tam tikros atsakingos institucijos, finansų ministerijos ar nacionalinės audito institucijos.
6 lentelė. Vertinimas biudžeto ir ne biudžeto proceso metu
Pasaulio šalys

Vertinimas biudžeto proceso metu

Vertinimas ne biudžeto proceso metu

Australija, Belgija, Kanada, Danija,
Suomija, Vokietija, Vengrija, Airija,
Italija, Japonija, Korėja, Meksika,
Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija,
Slovakija, Ispanija, Švedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, Čilė, Izraelis

Australija, Austrija, Belgija, Kanada,
Danija, Prancūzija, Suomija, Vokietija,
Vengrija, Islandija, Airija, Italija,
Japonija, Korėja, Meksika, Naujoji
Zelandija, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Slovakija, Ispanija, Švedija,
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV, Čilė,
Izraelis

Šaltinis: OECD. „Towards Better Measurement of Government“, OECD Working Papers on Public
Governance, 2007, No. 2007/1, OECD Publishing.

Atsakingos institucijos vertinimą dažniausiai atlieka ne biudžeto proceso
metu, o strategijai formuluoti bei siekiamiems tikslams nustatyti. Dauguma vertinimų, kuriuos organizuoja finansų ministerijos, yra atsitiktiniai: jie atliekami
esant tam tikrai problemai, bet nėra planuojami. Išimtis yra biudžeto išlaidų peržiūros (budget/spending reviews), kurios atliekamos labiau sisteminiu būdu.
7 lentelė. Išlaidų peržiūra Airijoje
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Airijoje atliekamas ne tik iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamų programų vertinimas, bet ir
išlaidų peržiūra. Išlaidų peržiūros iniciatyvos, kuri buvo pradėta 1997 m., tikslai buvo:
■ pateikti sisteminę analizę, kas pasiekta įgyvendinant kiekvieną programą pagal padarytas
išlaidas;
■ suteikti pagrindą labiau pagrįstiems sprendimams priimti dėl išlaidų prioritetų tarp programų ir programų viduje.
Šaltinis: Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 3: Capacity Building. The case of the Republic of Ireland. Prieiga per internetą: http://www.evalsed.info/downloads/sb3_ireland.doc

Daugiau informacijos apie vertinimo naudojimą skirtingose šalyse galima rasti
šiuose šaltiniuose:
■ pasaulio šalyse – OECD. Public Governance and Management
■ Airijoje: http://www.evalsed.info/downloads/sb3_ireland.doc
■ Italijoje: http://www.evalsed.info/downloads/sb3_italy.doc
■ Olandijoje: http://www.evalsed.info/downloads/sb3_netherlands.doc
www.esparama.lt

5.2. Vertinimas Europos Komisijoje
Europos Komisijoje atliekamas programų ir veiklos vertinimas remiantis
Tarybos reglamentu Nr. 1605/2002 dėl finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (ir jo vėlesniais pataisymais 2005 m. ir 2006 m.),
bei kitais vertinimo dokumentais. Pagal finansinio reglamento 27 straipsniu,
„siekiant tobulinti sprendimų priėmimą, institucijos turi imtis ir išankstinio, ir
baigiamojo vertinimo pagal Komisijos pateiktas gaires“.
Vertinimai taikomi visoms Europos Komisijos programoms ir veiklos sritims, kuriose daromos didelės išlaidos. Vertinimų apimtis, dažnumas ir laikas
nustatomas atsižvelgiant į sprendimų priėmimo poreikius, kiekvienos programos ar veiklos srities ciklą ir prigimtį bei turimus išteklius. Daugumai (2005 m.
duomenimis apie 90 proc.) vertinimų atlikti Europos Komisija samdo išorės ekspertus. Vertinimo paslaugas Europos Komisijai teikia ir Lietuvos vertintojai.
Europos Komisijos Biudžeto generalinis direktoratas skatina geros vertinimo praktikos plėtrą Europos Komisijoje ir atstovauja vertinimą biudžeto
sudarymo ir vykdymo bei strateginio planavimo procesuose. Kituose Europos
Komisijos generaliniuose direktoratuose ir tarnybose taip pat veikia vertinimo
padaliniai arba yra paskirti darbuotojai, atsakingi už vertinimą. Jie sudaro vertinimo planus, atlieka įvairius vertinimus, rengia vertinimo metodinius dokumentus ir kt.
Bendrąją informacija apie vertinimą Europos Komisijoje galima rasti specialioje Europos Komisijos vertinimo interneto svetainėje.
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Atliekant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamų programų vertinimą, Lietuvos institucijoms tenka bendradarbiauti su Europos
Komisijos generalinių direktoratų (visų pirma Regioninės politikos generalinio
direktorato bei Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato) padaliniais, atsakingais už vertinimą. Vertinimo klausimams aptarti
organizuojami specialūs susitikimai, kuriuose dalyvauja visų Europos Sąjungos
valstybių atstovai, atsakingi už ES finansuojamų programų vertinimą.
Europos Komisija rengia įvairius metodinius dokumentus dėl Europos
Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos vertinimo (išankstinio,
einamojo, baigiamojo ir kt.), stebėsenos ir vertinimo rodiklių, vertinimo metodų
ir kitų klausimų.
Europos Komisijos metodiniai dokumentai dėl Europos Sąjungos sanglaudos
politikos ir struktūrinės paramos vertinimo (išankstinio, einamojo, baigiamojo
ir kt.), stebėsenos ir vertinimo rodiklių, vertinimo metodų ir kitų klausimų.

www.esparama.lt

1 priedas

Dažniausiai užduodami
klausimai apie vertinimą
1. Ką galima vertinti?
Vertinti galima įvairius viešosios politikos klausimus sisteminiu, programų ar institucjų lygiu. Atliekant vertinimą, gali būti vertinamas viešosios politikos ar jos dalies turinys (ypač siekiami tikslai ir uždaviniai) ir viešosios politikos
procesas (pavyzdžiui, programos rengimas ir įgyvendinimas). Vertinimo objektas dažniausiai apima viešosios politikos programas, jų grupes ar dalis (prioritetus, priemones, projektus, sprendimus ir pan.). Tačiau dažnai gali būti vertinami
ir horizontalieji klausimai (pavyzdžiui, administravimo sistema, horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimas ir pan.).
ES finansuojamų programų vertinimo nereikėtų painioti su projektų paraiškų, teikiamų siekiant gauti finansavimą pagal tam tikrą programą, vertinimu.
Projektų paraiškų vertinimą Lietuvoje atlieka įgyvendinančiosios institucijos. Šį
vertinimą sudaro administracinės atitikties vertinimas, tinkamumo vertinimas
bei techninis, ekonominis ir finansinis vertinimas (2004-2006 m. programavimo
laikotarpio duomenimis).
2. Ar vertinimas yra geriausias viešosios politikos tobulinimo būdas?
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Vertinimas yra vienas iš geriausių būdų tobulinti viešąją politiką dėl dviejų
svarbiausių priežasčių:
■ Pirma, skirtingai nuo politinių programų, interesų grupių įtakos, žiniasklaidos pranešimų ar kitų informacijos šaltinių, vertinimas remiasi
objektyviomis žiniomis (stebėsenos informacija, apklausų, interviu duomenimis, kitais informacijos šaltiniais) apie tam tikrus viešosios politikos
klausimus.
■ Antra, skirtingai nuo mokslinių tyrimų, kurie irgi pagrįsti objektyviomis žiniomis, vertinimas leidžia įtraukti įvairias suinteresuotas grupes į
viešosios politikos procesą ir pateikti praktinių rekomendacijų sprendimų
priėmėjams. Taigi vertinimas leidžia suderinti mokslinį žinių objektyvumą
ir praktinį jų pritaikymą priimant sprendimus.
3. Kiek rinkoje kainuoja vertinimo paslaugos?
Lietuvoje dažniausiai atliekamas išorinis ES finansuojamų programų vertinimas rinkoje perkant vertinimo paslaugas, kurias teikia mokslo institucijos ar
konsultacinės įmonės. Vertinimo paslaugų kaina priklauso nuo vertinimo objekwww.esparama.lt

to apimties, metodikos, vertintojų kvalifikacijos, kitų veiksnių. Paprastai vertinimo kaina nustatoma atsižvelgiant į vertinimo trukmę (darbo dienų skaičius),
ekspertų skaičių vertinimui atlikti ir jų darbo dienos įkainį.
Vertinimo paslaugos perkamos organizuojant viešojo pirkimo konkursą.
Perkant vertinimo paslaugas, pasiūlymus rekomenduojama vertinti taikant
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, kad užsakovas (perkančioji organizacija) galėtų atsižvelgti į perkamų paslaugų kokybę, efektyvumą ir kitas
charakteristikas (ne tik kainą).
Plačiau apie vertinimo paslaugų viešuosius žr. Finansų ministerijos „ES programų Lietuvoje vertinimo gairėse“.
4. Kaip organizuojamas ir atliekamas ES finansuojamų programų vertinimas?
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Iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamų programų vertinimas planuojamas nacionaliniame vertinimo plane, kur nurodomi svarbiausieji vertinimo
tikslai, uždaviniai, finansiniai ištekliai ir priemonės jiems įgyvendinti. Be to, turi
būti planuojamas kiekvienas vertinimo projektas, kad jo rezultatai būtų gauti
laiku ir galėtų būti panaudoti priimant sprendimus ir tobulinant programų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į privalomų viešųjų pirkimų procedūrų terminus, pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą būtina laiku pradėti vertinimo paslaugų viešuosius
pirkimus. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo pasirinkto pirkimo būdo (atviras konkursas, supaprastintas pirkimas ar įprasta komercinė praktika) priklauso pirkimo procedūrų trukmė. Pavyzdžiui, atviro konkurso atveju vertinimo paslaugų
pirkimo procedūros (nuo išankstinio skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iki pirkimo sutarties pasirašymo) gali užtrukti apie 4 mėnesius.
Be to, reikia numatyti pakankamai laiko vertinimo paslaugų pirkimo sutarčiai vykdyti: priklausomai nuo vertinimo objekto ir apimties vertinimo trukmė
gali svyruoti nuo kelių iki keliolikos mėnesių. Paprastai kiekvieną vertinimą sudaro keli etapai: įvadinis etapas (1–2 mėnesiai vertinimo darbo planui parengti
ir suderinti), pagrindinis vertinimo etapas (keli mėnesiai vertinimo rezultatams
nustatyti) ir baigiamasis etapas (1–3 mėnesiai vertinimo ataskaitoms parengti ir
joms pristatyti). Vertinimo metu atliekama vertinimo priežiūra ir kokybės kontrolė (plačiau žr. 5 klausimą). Be to, gali būti sudaromas vertinimo priežiūros komitetas, kuriame dalyvauja įvairių suinteresuotų grupių atstovai.
Plačiau apie vertinimo organizavimą žr. Finansų ministerijos „ES programų
Lietuvoje vertinimo gairėse“.
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5. Kaip užtikrinti vertinimo kokybę?
Kad vertinimas būtų kokybiškas visų pirma, reikia kruopščiai parengti
techninę užduotį, pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir suderinti
vertinimo darbo planą/paslaugų pristatymo tvarkaraštį įvadinio vertinimo etapo metu. Antra, vertinimo metu reikia stebėti vertinimo eigą. Tai dažniausiai
atliekama analizuojant vertintojų teikiamas sutarties vykdymo ataskaitas ir bendraujant su vertintojais. Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi
stebėti, kad teikiamos paslaugos atitiktų vertinimo objektą.
Jeigu vertinimas bus nekokybiškas, tikėtina, kad jo rezultatai nebus naudojami. Vertinimo kokybė užtikrinama atliekant vertinimo proceso ir ataskaitų
kokybės kontrolę. Remiantis EVALSED vadovu dažniausiai taikomi kokybės
vertinimo kriterijai yra šie:
■ produktų kriterijai: atitiktis techninei specifikacijai; tinkama apimtis; aiškūs vertinimo metodai; naudojami patikimi duomenys; tinkama analizė;
patikimi rezultatai; nešališkos išvados; aiški vertinimo ataskaita su santrauka ir papildomais duomenimis prieduose.
■ proceso kriterijai: nuoseklūs ir įvertinami uždaviniai; gerai sudaryta techninė specifikacija; tinkamas pasiūlymų atrankos procesas; veiksmingas
dialogas ir grįžtamasis ryšys vertinimo proceso metu; tinkami informacijos
šaltiniai; geras vertinimo komandos valdymas ir koordinavimas; veiksminga rezultatų skaida suinteresuotoms grupėms.
Plačiau apie vertinimo kokybės kontrolę žr. Finansų ministerijos „ES programų Lietuvoje vertinimo gairėse“ ir EVALSED vadove.
Dažniausiai užduodami klausimai apie vertinimą
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6. Kas yra vertinimo rezultatai? Kur juos rasti ir kaip naudoti?
Dažniausiai vertinimo rezultatais laikomos vertinimo ataskaitos, išvados ir
rekomendacijos (remiantis ankstyvuoju vertinimo požiūriu). Tačiau vertinimo
metu suinteresuotosios grupės gali įgyti daugiau žinių ir įgūdžių (remiantis vėlesniuoju vertinimo požiūriu, žr. R. Vilpišauskas, V. Nakrošis. Ko verta politika?
Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Eugrimas, 2005.).
Vertinimo rezultatai gali būti naudojami instrumentiniu būdu, t. y. tam tikrai tikslinei grupei pristatant vertinimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas,
kurios pateikiamos vertinimo ataskaitose. Tai dažniausiai pasitaikantis vertinimo rezultatų naudojimo būdas Lietuvoje. Tačiau vertinimo rezultatai gali būti
naudojami gerinant žinias ir įgūdžius apie tam tikrą viešosios politikos klausimą ar net siekiant sutarimo tarp įvairių suinteresuotų grupių viešosios politikos
procese.
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Reikia pažymėti, kad vertinimo rezultatų naudojimas neturi būti vienkartinis ir nutrūkti įgyvendinus vertinimo projektą. Vertinimo ataskaitos, vertinimo metu sukurtos žinios gali būti ir toliau taikomos viešosios politikos procese,
svarstant tam tikrus klausimus. Tačiau tam reikalingas vertinimo padalinys ar
už vertinimą atsakingas asmuo, kuris galėtų užtikrinti vertinimo rezultatų naudojimą.
Vertinimo ataskaitos ir kita vertinimo informacija skelbiama ES struktūrinės
paramos svetainės (www.esparama.lt) vertinimo informacijos skiltyse, skirtose Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento vertinimui ir
2007-2013 m. veiksmų programų vertinimui. Su vertinimo ataskaitomis taip
pat galima susipažinti ir vairių ministerijų interneto svetainėse.
7. Kas yra vertinimo klausimai? Kaip jie nustatomi?
Vertinimo klausimai yra klausimai, į kuriuos turi atsakyti vertintojai. Tai
svarbiausia vertinimo paslaugų techninės užduoties dalis. Vertinimo klausimus
nustato vertinimo užsakovas, atsižvelgdamas į vertinimo objektą, apimtį, trukmę, žmonių išteklių poreikį, informaciją, reikalingą vertinimui atlikti, ir kitus
veiksnius, nuo kurių priklauso galimybės gauti patikimus ir pagrįstus atsakymus. Kokybiški vertinimo klausimai turi tenkinti tam tikrus reikalavimus:
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■ Vertinimo klausimai turi būti susiję su realiais informacijos poreikiais,
t. y. vertinimo metu gauta informacija turi būti reikalinga ir aktuali priimant sprendimus. Jei vertinimo klausimai keliami tik norint įgyti daugiau
žinių, be realaus jų indėlio į sprendimų priėmimo procesą, tokiu atveju
reikėtų atlikti mokslinį tyrimą, o ne vertinimą.
■ Vertinimo klausimai turi būti susiję su programos „išore“, t. y. su programos padariniais, naudos gavėjais, socialine ir ekonomine aplinka, kurioje įgyvendinama programa. Jei klausimas susijęs tik su vidinių institucijos išteklių valdymu ir pasiektais rezultatais, tokiu atveju geriau atlikti
veiklos auditą.
■ Vertinimo klausimai turi būti nustatomi vadovaujantis vertinimo kriterijais. Nors kartais sudėtinga užtikrinti vertinimo klausimų ir kriterijų ryšį,
praktika rodo, kad būtent vertinimo klausimų ryšys su vertinimo kriterijais yra esminis faktorius, nuo kurio priklauso vertinimo rezultatų nauda.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai, kuriais remiantis nustatomi vertinimo
klausimai yra tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas, naudingumas, poveikis ir tvarumas. Atsižvelgiant į vertinimo tikslą, gali būti taikomi ir kiti vertinimo kriterijai. Pagrindiniai vertinimo kriterijai apibūdinti ir vertinimo klausimų
pavyzdžiai pateikti 8 lentelėje.
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8 lentelė. Vertinimo kriterijai ir vertinimo klausimų pavyzdžiai
Vertinimo
kriterijus
Tinkamumas

Rezultatyvumas

Efektyvumas
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Poveikis

Naudingumas
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Vertinimo esmė

Vertinimo klausimų pavyzdžiai

Vertinama programos tikslų ir tikslinių grupių poreikių atitiktis ir tinkamumas sprendžiant socialines ir ekonomines problemas. Tinkamumas gali
būti vertinamas rengiant (pradinis
tinkamumas) ir įgyvendinant (tęstinis
tinkamumas) programą. Tinkamumo
vertinimo metu papildomai gali būti
vertinamas programos nuoseklumas
– prioritetų ir priemonių tarpusavio
ryšys ir jų indėlis siekiant bendrų programos tikslų.

■ Ar pagrįsti programos (ar jos
dalies) tikslai, atsižvelgiant į šalies
socialines ir ekonomines problemas
bei poreikius?

Vertinant rezultatyvumą dažniausiai
analizuojami programos (ar jos dalies)
produkto ir rezultato rodikliai, lyginant planuotus rodiklius su faktiniais.
Rezultatyvumas gali būti matuojamas
programai pasibaigus arba programos
įgyvendinimo metu (rezultatyvumo
tikimybė). Siekiant įvertinti programos rezultatyvumą gali būti renkami
papildomi duomenys rodikliams apskaičiuoti.

■ Koks yra programos tikslų pasiekimo laipsnis?

Vertinant programos (ar jos dalies)
efektyvumą analizuojamas finansinių
ir kitų (personalo, laiko ir pan.) sąnaudų ir rezultatų (produkto bei rezultato
rodiklių) santykis. Kokybinis efektyvumo vertinimas gali apimti ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistemos (ar jos dalių) efektyvumo
vertinimą.

■ Ar programos tikslai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis?

Vertinimo metu nustatomi tiesioginiai
ir netiesioginiai programos padariniai
(nauda arba žala). Paprastai poveikis
vertinamas pasibaigus programos
įgyvendinimui. Įgyvendinant programą gali būti vertinama poveikio tikimybė. Teigiamą programos poveikį
parodo naudingumo kriterijus.

■ Kokie yra (bus) ilgalaikiai programos įgyvendinimo socialiniai ir
ekonominiai padariniai?

Vertinama, kiek programos padariniai prisidėjo prie tikslinių grupių
poreikių tenkinimo bei socialinių ir
ekonominių problemų sprendimo.
Programos naudingumas vertinamas
neatsižvelgiant į programos tikslus,
todėl šį kriterijų naudinga taikyti tada,
kai programos tikslai nėra aiškiai apibrėžti arba kai pasireiškia daug neplanuotų padarinių.

■ Ar programos padariniai padeda
spręsti socialines ir ekonomines
problemas bei tenkinti visuomenės
poreikius?

■ Ar nustatyti tikslai atitinka nacionalinius ir Bendrijos prioritetus?

■ Kas planuota ir kas pasiekta? Kodėl
(problemos ir jų sprendimo būdai,
sėkmės pavyzdžiai, išorės faktorių
įtaka ir kt.)?
■ Ar buvo galima pasiekti geresnių
rezultatų kitomis priemonėmis?

■ Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tomis pačiomis sąnaudomis?

■ Ar šie padariniai atitinka visuomenės poreikius?

Vertinimo
kriterijus
Tvarumas
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Vertinimo esmė

Vertinimo klausimų pavyzdžiai

Vertinama programos padarinių tęstinumo tikimybė pasibaigus programos
finansavimui. Programos padarinių
tvarumas yra susijęs su darnaus vystymosi koncepcija: programos poveikis turi būti subalansuotas aplinkos,
socialiniu ir ekonominiu požiūriu.

■ Ar programos rezultatai ir poveikis
išliks ateityje?
■ Kiek tęsis teigiami programos padariniai, pasibaigus finansavimui?

2 priedas

Vertinimo terminų
žodynas
Bendrieji terminai
Viešoji politika (public policy) – ilgalaikiai strateginiai įvairių viešojo sektoriaus institucijų sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama tam tikrų tikslų.
Programa (programme) – strateginio planavimo dokumentas, kuriame
numatoma įvairi organizuota veikla, skirta viešosios politikos tikslams
įgyvendinti.
Europos Sąjungos finansuojama programa (EU financed programme) –
programa, kurios įgyvendinimas visiškai arba iš dalies finansuojamas iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų Europos Sąjungos lėšų.
Europos Sąjungos finansuojamos programos vertinimas (evaluation of EU
financed programme) – Europos Sąjungos finansuojamos programos ar jos
dalies (prioriteto, priemonės ar pan.) analizė, atliekama remiantis specialiai
tam tikslui surinkta informacija, siekiant atsiskaityti už Europos Sąjungos
paramą ar pagerinti Europos Sąjungos paramos kokybę, veiksmingumą,
nuoseklumą, programos strategiją ir įgyvendinimą. Vertinimas atliekamas
pagal vertinimo kriterijus (tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio, naudingumo, tvarumo ir kt.).
Programos stebėsena (programme monitoring) – sistemingas ir reguliarus
kiekybinių duomenų apie programos išteklius, produktus ir rezultatus
rinkimas, kaupimas ir apibendrinimas programos įgyvendinimo metu.
Stebėsenos informacija neapima kokybinių duomenų ir duomenų apie
programos poveikį.
Vertinimo terminų žodynas
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Vertinimo klausimai (evaluative questions) – pagal vertinimo tipą ir vertinimo kriterijus vertinimo užsakovo suformuluoti klausimai, į kuriuos turi
atsakyti vertintojas, vertindamas programą. Vertinimo klausimai gali būti
trijų tipų: aprašomieji (kas atsitiko?), priežastiniai (ar tai, kas atsitiko yra
programos rezultatas?) ir normatyviniai (ar rezultatas yra pakankamas?).
Vertinimo metodai (evaluation methods) – visuma veiksmų, operacijų, būtinų atsakymams į programos vertinimo klausimus gauti. Vieni metodai
taikomi duomenims surinkti, kiti – duomenims analizuoti. Vertinimo mewww.esparama.lt

todai gali būti skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Vertinimo metodų pasirinkimą lemia vertinimo klausimų pobūdis. Skirtingų vertinimo metodų
taikymas užtikrina vertinimo sistemiškumą ir nuoseklumą.
Vertinimo planas (evaluation plan) – planavimo dokumentas, kuriame nustatyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamų programų vertinimo tikslai ir uždaviniai, numatytos priemonės ir finansiniai ištekliai vertinimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Vertinimo plane taip
pat gali būti numatyti vertinimo tipai, apimtis, vertinimo rezultatų sklaidos ir panaudojimo būdai, vertinimo organizavimo ir valdymo klausimai,
vertinimo kokybės standartai ir kontrolės procedūros.
Išorinis vertinimas (external evaluation) – vertinimas, kurį atlieka asmenys,
nepriklausantys už Europos Sąjungos finansuojamą programą atsakingai
institucijai.
Vidinis vertinimas (in house evaluation, internal evaluation) – vertinimas, kurį
atlieka už Europos Sąjungos finansuojamą programą atsakingos institucijos darbuotojai.
Formuojamasis vertinimas (formative evaluation) – įgyvendinant programą
atliekamas vertinimas (einamasis, tarpinis ar vidurinis), siekiant pagerinti
programos valdymą ir įgyvendinimą.
Apibendrinamasis vertinimas (summative evaluation) – įgyvendinus programą atliekamas vertinimas, siekiant įvertinti programos rezultatus ir
poveikį, atsiskaityti už lėšų panaudojimą ir nustatyti, ar programa buvo
naudinga.
Vertinimo koordinavimo grupė (evaluation coordination group) – Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu sudaryta tarpžinybinė darbo grupė
Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo veiklai koordinuoti.
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Vertinimo užsakovas (evaluation commissioner) – asmuo ar organizacija,
kurie priima sprendimą atlikti vertinimą.
Vertintojas (evaluator) – asmuo ar organizacija, atliekantys vertinimą.
Paprastai vertinimą atlieka keletas asmenų, turinčių vertinimui atlikti
reikalingų žinių ir patirties. Vertintojai renka pirminių ir antrinių šaltinių
duomenis, juos analizuoja, apibendrina ir parengia vertinimo ataskaitą.
Vertintojai gali būti vidaus (dirbantys vertinimo užsakovo institucijoje) ir
išorės (nedirbantys vertinimo užsakovo institucijoje).
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Vertinimo galimybės (evaluation capacity) – vertinimui atlikti reikalingų
žmonių ir kitų išteklių, žinių, įgūdžių, taisyklių, procedūrų, normų ir tradicijų derinys. Skiriamos asmeninės, institucinės, tarp-institucinės ir visuomenės vertinimo galimybės. Asmeninės vertinimo galimybės suprantamos
kaip gebėjimas atlikti vertinimą – reikalingų žinių, įgūdžių ir patirties turėjimas.
Vertinimo paklausa (evaluation demand) – už Europos Sąjungos finansuojamą programą atsakingų institucijų poreikis atlikti vertinimą.
Vertinimo pasiūla (evaluation supply) – nepriklausomų konsultantų siūlomos Europos Sąjungos finansuojamų programų vertinimo paslaugos.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai
Europos Sąjungos finansuojamos programos vertinimo kriterijai (evaluation
criteria) – Europos Sąjungos finansuojamos programos požymiai, ypatybės
ar padariniai, pagal kuriuos sudaromi vertinimo klausimai ir vertinama
programa. Pagrindinai vertinimo kriterijai yra tinkamumas, efektyvumas,
rezultatyvumas, poveikis, naudingumas ir tvarumas.
Tinkamumo kriterijus (relevance criterion) – programos vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas programos tikslų, uždavinių ir tikslinių grupių
poreikių atitikimas, tinkamumas siekiant spręsti socialines ir ekonomines
regiono problemas. Vertinimas pagal tinkamumo kriterijų gali būti atliekamas programos rengimo (pradinis tinkamumas) ir programos įgyvendinimo metu (tęstinis tinkamumas).
Efektyvumo kriterijus (efficiency criterion) – programos vertinimo kriterijus,
pagal kurį vertinamas programos ar jos dalies finansinių ir kitų (personalo, laiko ir pan.) sąnaudų (inputs) ir produktų (outputs) ar rezultatų (results)
santykis.
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Rezultatyvumo kriterijus (effectiveness criterion) – programos vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas numatytų ir įgyvendintų programos ar jos
dalies tikslų ir uždavinių santykis, t. y. jų pasiekimo laipsnis. Programos
rezultatyvumas gali būti matuojamas ne tik pasibaigus programos įgyvendinimui, bet ir programos įgyvendinimo metu (rezultatyvumo tikimybė).
Pagal rezultatyvumo kriterijų dažniausiai vertinami programos produktai
ir rezultatai, bet ne poveikis. Aukštesnio lygio tikslų pasiekimo laipsnis
arba jo tikimybė matuojama poveikio kriterijumi.
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Poveikio kriterijus (impact criterion) – programos vertinimo kriterijus, pagal
kurį nustatomi tiesioginiai ir netiesioginiai programos padariniai (nauda
arba žala). Programos poveikis pasireiškia po tam tikro laiko užbaigus
programą. Galima skirti konkretųjį (specific) ir bendrąjį (global) programos
poveikį. Konkretusis programos poveikis yra tiesiogiai susijęs su įgyvendintais veiksmais ir pasireiškia tiesioginiams naudos gavėjams praėjus keletui mėnesių po programos įgyvendinimo. Bendrasis programos poveikis
yra ilgalaikio pobūdžio, jis pasireiškia vėliau platesniu makroekonominiu
lygmeniu ir didesnei gyventojų daliai. Poveikis gali būti teigiamas ir neigiamas, planuotas ir neplanuotas.
Naudingumo kriterijus (utility criterion) – programos vertinimo kriterijus,
pagal kurį nustatomas programos ar jos dalies poveikio naudingumas tenkinant tikslinių gupių poreikius ir sprendžiant socialines ir ekonomines
problemas. Programos naudingumas vertinamas neatsižvelgiant į programos tikslus, todėl šį vertinimo kriterijų naudinga taikyti tada, kai programos tikslai nėra aiškiai apibrėžti arba kai pasireiškia daug neplanuotų
padarinių.
Tvarumo kriterijus (sustainability criterion) – programos vertinimo kriterijus,
pagal kurį nustatoma programos ar jos dalies teigiamų padarinių (rezultatų ir poveikio) tęstinumo tikimybė pasibaigus programos įgyvendinimui
ir finansavimui (vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu). Programos padariniai
yra tvarūs, jei jie išlieka pasibaigus programos finansavimui. Programos
rezultatų ir poveikio tęstinumas priklauso nuo įvairių vidinių ir išorinių
veiksnių.

Programos uždaviniai ir stebėsenos rodikliai
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Veiklos uždaviniai (operational objectives = priority objectives) – programos
vertinimo pagrindas, atsižvelgiant į trumpalaikius produktus tikslinei
grupei. 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje veiklos uždavinius atitinka
veiksmų programų, skirtų Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategijai įgyvendinti, prioritetų uždaviniai.
Konkretūs uždaviniai (specific objectives = operational programme objectives)
– programos vertinimo pagrindas, atsižvelgiant į vidutinio laikotarpio
rezultatus tikslinei grupei. 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje konkrečius
uždavinius atitinka veiksmų programų, skirtų Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti, tikslai.
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Bendrieji tikslai (general objectives arba goals, aims) – programos vertinimo
pagrindas, atsižvelgiant į ilgalaikį ir platesnį programos poveikį. Galima
skirti tarpinius tikslus (intermediate objectives) ir bendruosius tikslus (global objectives). 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje bendruosius uždavinius
arba tikslus atitinka Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos tikslai.
Kiekybiniai uždaviniai (quantified objectives, targets, quantification of targets)
– programos uždaviniai, išreikšti skaičiais, kurie leidžia nustatyti uždavinių pasiekimo laipsnį remiantis rodikliais programos įgyvendinimo metu
ar jai pasibaigus.
Konteksto rodikliai (context indicators) – rodikliai, kuriais apibūdinama
programos socialinė ir ekonominė aplinka ir jos pokyčiai valstybėse narėse, gaunančiose Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Šie rodikliai
dažniausiai yra makroekonominiai ir strateginės veiklos rodikliai, kurie
mažai priklauso nuo programos poveikio trumpuoju laikotarpiu.
Programos rodikliai (programme indicators) – rodikliai, kuriais apibūdinami
programos įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai. Programos
rodikliai skirstomi į fizinius (produkto, rezultato, poveikio) ir finansinius
rodiklius.
Finansiniai programos rodikliai (financial indicators) – programos rodikliai,
kuriais kiekybiškai apibūdinama programos įgyvendinimo eiga, atsižvelgiant į programai ar jos daliai numatytų ir faktiškai išmokėtų lėšų santykį.
Produkto rodikliai (output indicators) – fiziniai programos rodikliai, kuriais
apibūdinamas veiklos uždavinių pasiekimo laipsnis ir tikslinės grupės
trumpuoju laikotarpiu tiesiogiai gaunama nauda ar patiriama žala, kuri
atsiranda įgyvendinant ar įgyvendinus finansuojamus veiksmus.
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Rezultato rodikliai (result indicators) – fiziniai programos rodikliai, kuriais
apibūdinamas konkrečių uždavinių pasiekimo laipsnis ir vidutiniu laikotarpiu tikslinės grupės gaunama nauda ar patiriama žala, kuri atsiranda
dėl programos įgyvendinimo metu sukurtų produktų. Šie rodikliai apskaičiuojami tik užbaigus finansuojamus veiksmus.
Poveikio rodikliai (impact indicators) – fiziniai programos rodikliai, kuriais
apibūdinamas bendrųjų tikslų pasiekimo laipsnis ir visų programos tikslinių grupių ilguoju laikotarpiu gaunama nauda ar patiriama žala. Poveikio
rodikliai leidžia įvertinti, kiek programa prisidėjo prie konteksto rodiklių
kitimo. Tarpinius poveikio rodiklius galima apskaičiuoti po tam tikro laiko
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užbaigus programą. Bendruosius poveikio rodiklius galima stebėti įgyvendinant programą, remiantis išoriniais informacijos šaltiniais (dažniausiai
statistikos duomenimis), o ne programos stebėsenos informacija.
Pradiniai rodikliai (baseline indicators) – rodikliai, kuriais apibūdinama situacija programos įgyvendinimo pradžioje; atskaitos taškas, kuris leidžia
įvertinti pokyčius programos įgyvendinimo metu ar jai pasibaigus.
Pagrindiniai rodikliai (core indicators) – programos rodikliai, kuriais apibūdinami programos ar jos dalies produktai ir rezultatai. Šie rodikliai naudojami svarbiausių programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai. Atskirų
programos dalių (prioritetų, priemonių ir pan.) pagrindinių rodiklių
reikšmės gali būti sumuojamos. Pagrindiniai rodikliai naudojami panašių
programų ar jų dalių produktams ir rezultatams palyginti.

Vertinimo tipai
Išankstinis vertinimas (ex ante evaluation) – programos planavimo etape
atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama tobulinti programą ir optimizuoti
lėšų paskirstymą, – nustatomi ir įvertinami skirtumai, spragos ir vystymosi galimybės, įvertinama programos atitiktis Bendrijos bei nacionalinėms
strategijoms, programos nuoseklumas ir loginis pagrindimas, tikslų ir uždavinių kiekybinė išraiška, įgyvendinimo mechanizmo tinkamumas.
Einamasis vertinimas (on going evaluation) – įgyvendinant programą atliekamas strateginis ar veiklos vertinimas.
Veiklos vertinimas (evaluation of operational nature) – vertinimas, kurio metu
analizuojama programos ar jos dalies įgyvendinimo eiga, siekiant papildyti programos stebėseną ir tobulinti programos įgyvendinimą ir valdymą.
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Strateginis vertinimas (evaluation of strategic nature) – vertinimas, kurio
metu analizuojamas programos ar kelių programų ryšys su Bendrijos ir
nacionalinėmis strategijomis ir vertinamas jų indėlis siekiant minėtų strategijų tikslų.
Tarpinis vertinimas (interim, intermediate evaluation) – įgyvendinanat programą atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti programos tikslų
pasiekimo tikimybę ir prireikus padaryti tam tikrų programos pakeitimų.
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Vidurinis vertinimas (mid term evaluation) – įpusėjus programos įgyvendinimui atliekamas tarpinis vertinimas, kurio metu nagrinėjami pradiniai
programos produktai ir rezultatai, tikslų pasiekimo laipsnis ir jų tinkamumas, finansinių išteklių naudojimas, įgyvendinimo ir stebėsenos sistemos
veikimas.
Baigiamasis vertinimas (ex post evaluation) – pasibaigus programos įgyvendinimui atliekamas vertinimas, kurio metu analizuojamas programos
lėšų panaudojimas, nustatomi planuoti ir neplanuoti programos padariniai, programos veiksmingumas, naudingumas, socialinis ir ekonominis
poveikis. Atlikus baigiamąjį vertinimą pateikiamos išvados dėl Europos
Sąjungos ekonominės ir socialinės sanglaudos politikos.
Teminis vertinimas (thematic evaluation) – vertinimas, kurio metu analizuojamas konkretus klausimas ar tema, siekiant tobulinti programą ar įvertinti
patirtį, rengiant naujas programas. Teminis vertinimas gali būti atliekamas
bet kuriuo programos etapu.

Vertinimo metodai
Pirminių šaltinių duomenys (primary data) – vertinimo metu apklausos, stebėjimo ar eksperimento būdu surinkti duomenys siekiant atsakyti į vertinimo klausimus. Pirminių šaltinių duomenys renkami, kai atsakyti į vertinimo klausimus neužtenka antrinių šaltinių duomenų. Atliekant vertinimą
pirminių šaltinių duomenys yra ypač svarbūs.
Antrinių šaltinių duomenys (secondary data) – vertinimo metu analizuojami įvairių šaltinių duomenys siekiant atsakyti į vertinimo klausimus.
Pagrindiniai antrinių duomenų šaltiniai atliekant vertinimą yra statistinė
ir programos stebėsenos informacija, ankstesnių tyrimų ir vertinimų duomenys ir pan.
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Turimos informacijos analizė (desk research) – įvairių antrinių šaltinių informacijos nagrinėjimas ir apibendrinimas.
Anketinė apklausa (questionnaire survey) – kiekybinis tyrimo metodas, naudojamas tam tikros situacijos, socialinio požiūrio ar elgesio reprezantatyviam supratimui pasiekti naudojant iš anksto paruoštą klausimyną (anketą). Anketinė apklausa gali būti atliekama tiesiogiai, telefonu arba elektroniniu paštu. Klausimyną paprastai sudaro tam tikras skaičius uždarų ir
atvirų klausimų. Naudojant uždarus klausimus respondentai pasirenka
tinkantį atsakymą iš keleto pateiktų atsakymų variantų. Naudojant atviwww.esparama.lt

rus klausimus sudaroma galimybė respondentui pateikti atsakymus savo
nuožiūra.
Interviu (interview) – kokybinis tyrimo metodas, naudojamas informacijai
rinkti iš vieno ar kelių respondentų dažniausiai tiesioginio pokalbio metu.
Interviu gali būti įvairių tipų: laisvas pokalbis, pusiau struktūriškai apibrėžtas interviu ar struktūriškai apibrėžtas interviu. Laisvo pokalbio metu
respondentai gali laisvai dėstyti savo nuomonę. Pusiau struktūriškai apibrėžto interviu metu siekiama sužinoti respondento nuomonę tam tikrais iš
anksto numatytais klausimais leidžiant respondentui laisvai interpretuoti
ir performuluoti užduodamus klausimus. Struktūriškai apibrėžtas interviu
yra mažiau lankstus, anketinės apklausos tipo interviu. Atliekant vertinimą dažniausiai naudojamas pusiau struktūruotas interviu.
Atvejo analizė (case study) – išsamus pavienio pavyzdžio ar įvykio (atvejo)
nagrinėjimas ir aprašymas.
Ekspertų grupės metodas (expert panel) – kokybinis tyrimo metodas, kurį
naudojant specialiai vertinimo tikslais sudaroma nepriklausomų tam tikros srities specialistų darbo grupė, kuri susitikimų metu išsako nuomonę
nagrinėjamais klausimais.
Statistinė analizė (statistical analysis) – duomenų analizės būdas, taikant
įvairius matematinės statistikos metodus (koreliaciją, regresiją ir pan.).
Matematinis modeliavimas (modelling) – duomenų analizės metodas,
naudojamas formaliems matematiniams ryšiams tarp įvairių kintamųjų
nagrinėti.
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