


Leidinys finansuojamas ES Europos socialinio fondo lėšomis pagal Techninės paramos veiksmų 
programą, įgyvendinant projektą „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas 
Lietuvoje 3“.

Leidinį parengė

LR finansų ministerija kartu su

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu ir

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP)

Redaktorė Rūta Krasnovaitė.  
Dizainerė-maketuotoja Daiva Jackevičienė

Tiražas 110 egzempliorių
Išleido UAB „S Logistika“
info@s-reklama.lt, www.s-reklama.lt

ISBN 978-609-95531-1-5



3

Turinys

ĮŽANGOS  ŽODIS................................................................................................................................5

1. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMO LIETUVOJE SISTEMA..................................................6

2.  2007–2013 M. VERTINIMŲ APŽVALGA ...........................................................................................7

3. VERTINIMO GALIMYBIŲ STIPRINIMAS.........................................................................................9
3.1. Metodiniai dokumentai............................................................................................................10
3.2. Mokymai ir pažintiniai vizitai....................................................................................................11
3.3.  Konferencijos............................................................................................................................14
3.4. Vertinimo viešinimo priemonės................................................................................................16
3.5. Priemonės bendradarbiavimui ir dialogui vertinimo bendruomenėje skatinti.........................17

4. VERTINIMO GALIMYBIŲ STIPRINIMO NAUDA...........................................................................19
4.1. Vertinimo bendruomenė ir rinka...............................................................................................19
4.2. Vertinimų kokybė ir rezultatų panaudojimas............................................................................20

PAMOKOS IR IŠŠŪKIAI ATEIČIAI......................................................................................................22





5

Praėjo dešimt metų nuo to laiko, kai rengiant Lietuvos bendrąjį 
programavimo dokumentą, skirtą 2004–2006 m. ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpiui, Finansų ministerija 
įgyvendino pirmąjį vertinimo projektą. Pradėjus naudoti ES 
struktūrinę paramą, buvo iškeltas tikslas, kad vertinimas turėtų 
prisidėti prie veiksmingesnio lėšų panaudojimo, ES finansuojami 
projektai turėtų ilgalaikį poveikį ir būtų naudingi plėtojant 
Lietuvos ūkį.

Pradėjus plėtoti vertinimo veiklą, buvo daug nerimo ir 
nežinomybės: ar Lietuvoje bus pakankamai aukštos kvalifikacijos 
ekspertų, norinčių ir galinčių dirbti šioje specifinėje srityje, ar sugebėsime užtikrinti vertinimų 
kokybę, ar vertinimo rezultatai bus naudojami tobulinant programas ir priimant įrodymais grįstus 
sprendimus.

Mokėmės ir augome kartu – ir vertinimų užsakovai, ir vertinimo paslaugų teikėjai. Finansų 
ministerija  inicijavo ir įgyvendino vertinimo galimybių stiprinimo projektus, per kuriuos buvo 
vykdomi mokymai  ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovams ir potencialiems 
vertintojams, rengiami metodiniai dokumentai ir leidiniai vertinimo klausimais, organizuojamos 
viešos diskusijos ir vertinimo rezultatų viešinimo renginiai.

Jau galima pasakyti, kad šiandien Lietuvoje ES struktūrinės paramos vertinimo kultūra yra 
pakankamai susiformavusi. Efektyviai veikia vertinimo planavimo ir koordinavimo  sistema,  turime 
nors nedidelę, bet gana kvalifikuotą patyrusių vertintojų rinką, vertinimo rezultatai prieinami 
plačiajai visuomenei. 

Tačiau tebėra ir nemažai iššūkių: geriau skleisti vertinimo rezultatus ir gerinti supratimą apie ES 
struktūrinės paramos  vertinimo naudą, skatinti vertinimo rezultatų panaudojimą sprendimų 
priėmimo procese, plėtoti vertinimo pajėgumus ir geriau išnaudoti vertinimo potencialą. Tai 
įgyvendinti turėtų padėti toliau vykdoma vertinimo galimybių stiprinimo veikla. 

Šis nedidelis leidinys yra žvilgsnis į praeitį, siekiant tobulėti ateityje.

Loreta Maskaliovienė
LR finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė

ĮŽANGOS ŽODIS 
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1. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMO LIETUVOJE SISTEMA

Nuo 2007 m. Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos vertinimo sistema paremta 
centralizuotu vertinimo planavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstu koordinavimu.

Vertinimas – tai viešosios politikos analizė, kuria siekiama gerinti intervencijų įgyvendinimą ir 
poveikį. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (toliau – ES parama) vertinimu siekiama gerinti 
skiriamos paramos panaudojimo kokybę, nuosekliau ir veiksmingiau įgyvendinti ES paramos 
strategijas ir veiksmų programas. Vertinimų rezultatai padeda tobulinti skiriamos paramos 
administravimą, programas ir lėšų paskirstymą, peržiūrėti paramos teikimo prioritetus ir poreikius, 
užtikrinti, kad parama bus tinkamai panaudota.

ES paramos vertinimas Lietuvoje pradėtas vykdyti 2003 m. ruošiantis Lietuvos narystei ES ir rengiant 
Lietuvos 2004−2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD). Atlikti tokių ES paramos 
priemonių kaip PHARE ir SAPARD vertinimai, tačiau tuo metu vertinimas kaip viena iš ES paramos 
koordinavimo veiklų dar nebuvo institucionalizuotas. ES paramos vertinimo sistema buvo sukurta  
2007−2013 m. programavimo laikotarpio pradžioje. Ji remiasi centralizuotu vertinimų planavimu ir 
tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstu koordinavimu.

Bendra atsakomybė už vertinimo planavimą ir įgyvendinimą tenka Finansų ministerijai 
(vadovaujančioji institucija). Tarpinės institucijos (kitos ministerijos ir valstybės institucijos) atsako 
už vertinimų, susijusių su konkrečių veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimu, 
planavimą ir atlikimą. Svarbus vaidmuo tenka tarpinstitucinei struktūrai – Vertinimo koordinavimo 
grupei, kuri svarsto vertinimo planus ir jų įgyvendinimo eigą, konkrečių vertinimo projektų technines 
specifikacijas ir rezultatus, vertinime dalyvaujančioms institucijoms teikia rekomendacijas dėl 
vertinimo planavimo ir įgyvendinimo.

1 paveikslas. ES struktūrinės paramos vertinimo Lietuvoje sistema

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis 2007–2013 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimų planu.
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2.  2007–2013 M. VERTINIMŲ APŽVALGA 

2007–2013 m. Lietuvoje buvo atlikti 47 ES paramos vertinimai. Juose pateikta vertingos 
informacijos apie paramos rezultatus, naudą ir poveikį įvairiose viešosios politikos srityse. Šie 
vertinimai prisidėjo prie tinkamo paramos administravimo ir panaudojimo.

2 paveikslas. Suplanuotų ir įvykdytų vertinimų pasiskirstymas pagal atsakingas institucijas (iki 2013 m.  
I pusm. pabaigos)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ES struktūrinės paramos vertinimų planais, Finansų ministerijos 
informacija ir www.esparama.lt pateiktomis vertinimų ataskaitomis.

Per šį programavimo laikotarpį suplanuota atlikti 64 ES paramos vertinimus. Iki 2013 m. pirmojo 
pusmečio pabaigos jau įgyvendinti 47 vertinimai. Visų jų ataskaitos prieinamos ES struktūrinės 
paramos interneto svetainėje vertinimui skirtoje skiltyje (www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos). 
Finansų ministerija kaip ES struktūrinės paramos vertinimą Lietuvoje koordinuojanti institucija 
įgyvendino 26 vertinimus (41 proc. visų planuotų vertinimų ir 55 proc. visų atliktų vertinimų). 
Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija taip pat aktyviai planavo 
ir vykdė vertinimus (žr. 2 paveikslą).

2007–2013 m. laikotarpiui buvo parengtas ES struktūrinės paramos vertinimo planas. Jame 
nustatyti  viso programavimo laikotarpio struktūrinės paramos vertinimo Lietuvoje tikslai ir 
uždaviniai, suplanuotos jų įgyvendinimo priemonės ir finansiniai ištekliai. Konkretūs vertinimai 
planuojami ir vykdomi pagal kasmet rengiamus metinius vertinimo planus. 
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Atliktais vertinimais siekta nustatyti ES paramą pasiektus rezultatus, įvertinti paramos poveikį ir 
naudą konkrečiose srityse, regioniniu bei nacionaliniu mastu. Atliktuose įvairių tipų vertinimuose 
(žr. 3 paveikslą) išnagrinėta 2007–2013 m. ES paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių 
veiksmų programų tęstinis tinkamumas bei nuoseklumas, ES strateginių prioritetų įgyvendinimas. 
Taip pat analizuotos Lietuvos ūkio plėtros po 2013 metų tendencijos, veiksmų programų 
įgyvendinimo problemos, veiksmų programų ir prioritetų įgyvendinimo pokyčiai, paramos 
administravimo sistemos tobulinimo klausimai.

3 paveikslas. Atliktų vertinimų pasiskirstymas pagal tipus

Šaltinis: Finansų ministerijos informacija (2013 m. birželio mėn.).
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4 paveikslas. Vertinimo galimybių lygmenys

Šaltinis: Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimų planas.

3. VERTINIMO GALIMYBIŲ STIPRINIMAS

Be tinkamo institucinio pagrindo, sėkmingai veikiančios vertinimo sistemos prielaidos yra geros 
atsakingų institucijų ir vertintojų žinios bei gebėjimai vertinimo srityje, palanki nuomonė apie 
vertinimo naudą politiniu ir visuomeniniu lygmeniu. Šioms prielaidoms užtikrinti Lietuvoje buvo 
imtasi įgyvendinti vertinimo galimybių stiprinimo veiklas.

Vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje pradėtas vykdyti kartu su pirmaisiais ES paramos 
vertinimais, tačiau sistemingas stiprinimas pradėtas kiek vėliau, jau sukaupus vertinimo patirties ir 
žinant, kokiomis kryptimis reikėtų aktyviausiai veikti. 

Rengiant Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimo planą 2007–2013 metams, daug dėmesio buvo 
skiriama vertinimo galimybėms stiprinti. Numatyta įgyvendinti vertinimo veiksmingumo, kokybės 
ir naudos didinimo priemones, kurios būtų aktualios ir vertinimo paklausai, ir jo pasiūlai. Siekiant 
sistemingo vertinimo galimybių stiprinimo, buvo pasirinktos priemonės, kuriomis atsižvelgiama į 
skirtingus vertinimo galimybių lygmenis: (1) asmeninį, (2) institucinį, (3) tarpinstitucinį ir (4) visuo-
menės.

Planuojant vertinimo galimybių stiprinimo priemones buvo parengta vertinimo galimybių 
stiprinimo galimybių studija (2008–2009 m.). Joje pateiktos keturios galimybių stiprinimo kryptys.

Geresnio vertinimo rezultatų naudojimo skatinimas: vertinimų, pagrįstų nacionaliniais 
poreikiais, atlikimas; ryšių su Stebėsenos komitetu stiprinimas; glaudesnių ryšių su nacionaline 
vertinimo sistema siekimas; informavimas ir komunikavimas, informacijos pateikimo 
patrauklumo didinimas.
Vertinimų kokybės didinimas: dažnesnis „grynųjų“ vertinimų vykdymas; kokybiškų techninių 
specifikacijų rengimas; ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus taikymas perkant 
vertinimo paslaugas; vertinimų kokybės vertinimas; vidinių vertinimų vykdymas.
Žmogiškųjų išteklių stiprinimas: darbuotojų darbo krūvio mažinimas; nuolatinis kvalifikacijos 
kėlimas; išorinių ekspertų pasitelkimas.
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Paskatos pasiūlos šaliai: proporcingų, pirkimo objektą ir sutarties įgyvendinimo poreikius 
atitinkančių kvalifikacinių reikalavimų paslaugų teikėjams ir ekspertams nustatymas; 
informavimas ir komunikavimas su akademinėmis institucijomis; tinkloveikos tarp vertintojų 
skatinimas. 

Pagal galimybių studijoje nustatytas kryptis buvo parengtas vertinimo galimybių stiprinimo 
priemonių planas 2009–2013 metams. Šiame plane buvo numatyta 21 priemonė vertinimo 
galimybėms visais lygmenimis stiprinti. Maždaug du trečdaliai priemonių yra jau įgyvendinta arba 
įgyvendinama. Kai kurios 2009 m. pasiūlytos priemonės dabar nebeaktualios, taigi galima teigti, 
jog apskritai suplanuotų vertinimo galimybių stiprinimo priemonių įgyvendinimas vyko sėkmingai. 

Daugiausia priemonių įgyvendinta asmeniniu, instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis. Daugelis iš 
jų vykdytos įgyvendinant vertinimo galimybių stiprinimo projektus, finansuotus techninės paramos 
lėšomis. Iki 2007 m. buvo įvykdytas vienas vertinimo gebėjimų stiprinimo projektas (2005−2006 m.). 
Vėliau, patvirtinus Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimo planą, buvo vykdomi dvejų metų 
trukmės vertinimo galimybių stiprinimo projektai: 2008−2009 m., 2010−2011 m. ir 2012–2013 m. 
(įgyvendinimas turėtų baigtis iki 2013 m. spalio mėn.). Įgyvendinant šiuos projektus buvo rengiami 
metodiniai dokumentai, nagrinėjama geroji užsienio šalių praktika, organizuoti mokymai, renginiai 
Lietuvos ir užsienio šalių vertinimo bendruomenei, vykdytos vertinimo sklaidos ir kitos veiklos. Šių 
projektų veiklos ir kitos Finansų ministerijos iniciatyvos toliau aptariamos detaliau.

3.1. METODINIAI DOKUMENTAI 

Nuo ES paramos vertinimo veiklos įgyvendinimo pradžios Lietuvoje parengta 11 metodinių 
dokumentų, kuriuose susistemintai pateikiama išsami informacija apie vertinimą, organizacinius 
ir metodologinius jo aspektus (žr. 1 lentelę). Dokumentai apima tiek vertinimo planavimo, tiek 
įgyvendinimo klausimus. Juose detaliau aprašomi vertinimo metodai, taigi jie aktualūs ir už 
vertinimą atsakingiems ES paramą administruojančių institucijų darbuotojams bei vertintojams.

1 lentelė. Metodinių dokumentų suvestinė
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Rengdama kai kuriuos metodinius dokumentus Finansų ministerija konsultavosi ir bendradarbiavo 
su kitomis vertinimą koordinuojančiomis institucijomis ir vertintojais, analizavo jų poreikius. 
Todėl dokumentų turinys iš esmės atitinka vertinimo bendruomenės poreikius ir atsako į daugelį 
su vertinimu susijusių klausimų. Parengti dokumentai viešinami ES paramos interneto svetainėje 
www.esparama.lt. Visai vertinimo bendruomenei naudingiausi leidiniai yra išspausdinti ir išplatinti 
bendruomenės nariams. Ir už vertinimą atsakingi institucijų darbuotojai, ir vertintojai sutinka, 
jog šie patogiu skaitytojui formatu parengti dokumentai – pirmoji pagalba sudvejojus dėl įvairių 
vertinimo planavimo ir vykdymo aspektų.

„Rengdami dvi iš trijų vertinimų technines specifikacijas, užsakovai naudojosi Finansų 
ministerijos parengtais metodiniais dokumentais.“

Vertinimo užsakovų apklausos (2012) rezultatai 

Pastaruoju metu Finansų ministerija daug dėmesio skyrė ES paramos vertinimo standartams, kurių 
projektas taip pat buvo pristatytas ir aptartas su vertinimo bendruomene. Galima pasidžiaugti, 
kad Lietuva naująjį programavimo laikotarpį pradeda jau sutarusi dėl vertinimo standartų ir 
netgi išleidusi atskirą ES paramos vertinimo standartų leidinį. Tikimasi, kad jis ne tik bus svarbus 
vertinimo kokybę stiprinantis pagalbininkas, bet ir pakylės vertinimo procesą į aukštesnį lygmenį.

3.2.  MOKYMAI IR PAŽINTINIAI VIZITAI

Stiprinant asmeninius gebėjimus, įgūdžius ir žinias vertinimo srityje ypač naudingi mokymai, per 
kuriuos klausytojai gali sukaupti teorinių ir praktinių žinių. Už vertinimą atsakingiems ES paramą 
administruojančių institucijų darbuotojams ir kitiems Lietuvos vertinimo bendruomenės nariams 
buvo organizuoti 28 mokymo renginiai (25 mokymo seminarai ir trys pažintiniai vizitai į užsienio 
valstybes). Mokymus vedė Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai bei patyrę vertintojai.
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2 lentelė. Mokymo renginių suvestinė

Mokymų 2005 m. akimirka
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Dauguma pirmųjų mokymo seminarų buvo skirta organizaciniams vertinimo klausimams. Juose 
institucijų atstovai gerokai patobulino savo vertinimo projekto valdymo įgūdžius, tačiau vis dar 
yra kur tobulėti norint parengti kokybiškas technines specifikacijas, vykdyti viešuosius pirkimus ir 
kt. Todėl, siekiant gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, taip pat dėl natūralios darbuotojų kaitos aktualu 
ir toliau rengti mokymo seminarus, ypač tokiais klausimais kaip tinkamas techninių specifikacijų 
formulavimas, metodologinė vertinimo prieiga, konkretūs vertinimo metodai, nes juos išmanyti 
reikalinga ir planuojant vertinimus, ir vykdant jų įgyvendinimo kontrolę.

„Informacija apie kontrafaktinę analizę buvo nauja ir aktuali, rekomenduotina pristatyti 
daugiau naujų tendencijų, naujos informacijos.“

Mokymų seminaro „ES struktūrinės paramos vertinimo metodų  
žinių gilinimas – 2 dalis“ (2011) dalyvis 

„Mokymai buvo labai naudingi, nes žinios buvo taikomos praktikoje, t. y. organizuojant 
vertinimo projekto įgyvendinimą.“

Vertinimo koordinavimo grupės narys apie mokymų ciklą 2008–2009 m.  

„Labai patiko dėstytojas, nes sugebėjo rimtus dalykus pateikti su humoru ir „nesausai“, 
mokymai nebuvo nuobodūs.“

Mokymų „Kontrafaktinis ir eksperimentinis vertinimo metodai 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos programavimo kontekste“  (2013) dalyvis  

Gerąja Lietuvos praktika galima laikyti mokymo seminarų kokybės vertinimą. Tai padeda mokymo 
organizatoriams išsiaiškinti vertinimo bendruomenės lūkesčius ir nuomonę dėl mokymų turinio ir 
lektorių. Kaip rodo įvykusių seminarų kokybės vertinimo duomenys, dauguma mokymo seminarų 
įvertinti itin teigiamai.

Mokymų „Kiekybinių metodų (statistinės analizės, tinklų analizės, kaštų–naudos analizės) taikymo viešosios 
politikos analizėje ir ES struktūrinės paramos vertinime galimybės“ 2013 m. akimirka
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3.3. KONFERENCIJOS

Lietuvoje nuo ES paramos vertinimo pradžios organizuotos jau keturios tarptautinės vertinimo 
konferencijos – 2005 m., 2007 m., 2009 m. ir 2011 m. Penktoji konferencija vyks 2013 m. liepos 
4−5 d.

2009 m. tarptautinės vertinimo konferencijos „ES struktūrinės paramos vertinimas: siekiant kokybės ir 
rezultatų naudojimo“ akimirka

3 lentelė. Tarptautinių vertinimo konferencijų suvestinė

Visose konferencijose buvo skiriamas dėmesys horizontaliesiems vertinimo proceso klausimams: 
vertinimo organizavimui, kokybei, gebėjimų stiprinimui, rezultatų naudojimui. 2009 m. ir 2011 m.  
konferencijose taip pat diskutuota ir dėl konkrečiose intervencijos srityse vykdytų vertinimų 
rezultatų ir pamokų naujajam programavimo laikotarpiui. Programa paskutinėse konferencijose 
buvo intensyvesnė, pristatymus rengė daugiau pranešėjų, organizuotos paralelinės sesijos.

„Labai gerai vertinu konferencijos darbotvarkės sudarymą, pranešėjus ir atitinkamus 
pranešimus.“

Konferencijos „ES struktūrinės paramos vertinimas:  
siekiant kokybės ir rezultatų naudojimo“ (2009) dalyviai 

Konferencijos sutraukė daug dalyvių iš Lietuvos ir kitų ES valstybių. Jose dalyvavo už ES struktūrinės 
paramos vertinimą atsakingi Lietuvos ir kitų ES šalių narių valstybės institucijų darbuotojai, Europos 
Komisijos atstovai, vertintojai ir akademikai. Dalyvių skaičius nuolat augo – nuo 88 dalyvių 2005 m. 
konferencijoje iki 190 dalyvių (planuojama) 2013 m. konferencijoje. Džiugu, jog visos konferencijos 
sulaukė nemažo užsienio dalyvių dėmesio. Pavyzdžiui, 2011 m. konferencijoje dalyvavo svečiai iš 24 
valstybių, jie sudarė 35 proc. bendro dalyvių skaičiaus. 2013 m. konferencijoje planuoja dalyvauti 
25 valstybių atstovai ir jie sudarys beveik pusę bendro dalyvių skaičiaus.
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2011 m. tarptautinės vertinimo konferencijos „Vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves: 
atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ akimirka

Pasiteisinusia Lietuvoje rengiamų vertinimo konferencijų organizacine praktika galima laikyti 
kvietimo skaityti pranešimus platinimą. Galimybių visiems norintiems Lietuvos ir kitų ES šalių narių 
ekspertams pateikti savo siūlymus konferencijos programai sudarymas teigiamai prisideda prie jos 
turinio ir pranešimų kokybės, skatina tinklaveiką tarp Lietuvos ir užsienio ekspertų. Tai padeda 
atrasti vertintojus ir vertinimus, apie kuriuos savarankiškai rengiant konferencijos programą 
nebūtų galima sužinoti ir jais papildyti programos. Pavyzdžiui, 2013 m. konferencijai buvo pasiūlyta 
dvigubai daugiau pranešimų negu planuota įtraukti į konferenciją, taigi sudarant konferencijos 
programą organizatoriai turi plačias galimybes atrinkti kokybiškiausius ir įdomiausius pranešimus, 
su kuriais verta supažindinti Lietuvos ir visos Europos šios srities atstovus.

„Puiki pati idėja, buvo gerų pranešimų – tiek patirties apžvalgų, tiek iššūkių ir pamąstymų 
ateičiai.“

„Drąsus ir naujas požiūris į vertinimą, į Sanglaudos politiką apskritai, išsakytos ir įvardytos 
realios problemos, apie kurias ilgai net nebuvo kalbama ar diskutuojama, tačiau jos egzistavo. 
Kai kurie pranešimai specialiai buvo „užaštrinti“, siekiantys sukelti diskusiją, taip nueinant nuo 
„paskaitos“ tipo pranešimų. Labai daug gerų pranešėjų, su originaliomis idėjomis, nuomone, 
nagrinėta esmė, nesileidžiant į smulkmenas ar procedūrinius dalykus.“
„Draugiška atmosfera, dalykiškumas.“

Konferencijos „Vertinant 2007–2013 m.  
ES struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ (2011) dalyviai 

Lietuvoje surengtos tarptautinės vertinimo konferencijos turėjo neabejotiną naudą stiprinant 
vertinimo galimybes. Atsiliepimai po konferencijų buvo itin teigiami, dalyviai ir pranešėjai gerai 
įvertino konferencijos tematiką ir organizavimą. Konferencijos tema ir klausimai respondentams 
buvo aktualūs, o skaityti pranešimai pateisino daugumos lūkesčius. Konferencijos dalyviai 
džiaugėsi galimybe susitikti su įvairių valstybių atstovais, sužinoti Europos Komisijos nuomonę 
ir išgirsti pranešėjų iš įvairių Europos šalių mintis apie įgyvendinamas ES paramos intervencijas. 
Konferencijos taip pat prisidėjo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo srityje gerinimo tarptautiniu 
mastu.
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Tarptautinių vertinimo konferencijų dalyvių nuomonė atskleidžia, jog konferencijos prisideda prie 
vertinimo gebėjimų stiprinimo Lietuvoje, todėl naudinga ir toliau skatinti diskusijas, dalijimąsi 
patirtimi ir žiniomis, bendradarbiavimą šioje srityje.

3.4. VERTINIMO VIEŠINIMO PRIEMONĖS
Vykdant ES paramos vertinimus ir plėtojant vertinimo galimybes buvo skiriamas dėmesys ir 
vertinimo rezultatų viešinimui. Tai ypač aktualu stiprinant vertinimo galimybes visuomenės 
lygmeniu – informuojant visuomenę ir viešąjį sektorių apie vertinimo naudą, skatinant teigiamą 
požiūrį į vertinimą kaip politikos ir ypač ES paramos intervencijų tobulinimo įrankį. Nuo ES paramos 
vertinimo veiklos pradžios buvo rengiami vieši vertinimo rezultatų pristatymai ir įgyvendinamos 
kitos vertinimo sklaidos priemonės: rengiamos publikacijos žiniasklaidos priemonėse, vertinimo 
apžvalgos, pristatoma Lietuvos vertinimo patirtis ir rezultatai užsienio šalyse ir kt.

4 lentelė. Vertinimo viešinimo priemonių suvestinė

Finansų ministerijos atstovė Danutė Burakienė skaito pranešimą Atėnuose (Graikija) Vertinimo partnerystės 
susitikime tema „ESF 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu: Vertinimo vaidmuo ES valstybėse narėse – 
patirties dalybos“ (2008)
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Vertinimo viešinimo priemonės padeda stiprinti visuomenės suinteresuotumą vertinimu ir 
aktyvinti vertinimo paslaugų pasiūlą, į ES paramos vertinimo sritį skatina įsitraukti nepriklausomus 
ekspertus ir aukštąsias mokyklas, vertinimo rezultatais padeda sudominti politinio lygmens 
valstybės institucijų atstovus. 

„Lietuva daro neabejotiną pažangą. Prisimenu, kai čia lankiausi 2005 m., tik keletas žmonių 
kalbėjo apie vertinimus. Tačiau dabar įvykusiame seminare išvydau 20 žmonių, dirbančių 
įvairiose ministerijose [...]. Mano nuomone, vertinimų srityje pereita nuo kalbų prie darbų. [...] 
Lietuvoje akivaizdžiai pagerėjo vertinimų padėtis.“

David Hegarty, ekonomistas, vertinimo ekspertas, Airija (2010) 

„Mums kaip vertinimų vykdytojams naudinga dalyvauti vertinimo bendruomenei skirtuose 
renginiuose. Juose turime progą išsakyti savo nuomonę ir diskutuoti klausimais, kuriems 
neatsiranda laiko su institucijomis bendraujant tik dėl konkretaus vertinimo.“

Klaudijus Maniokas, vertinimo ekspertas 

3.5. PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMUI IR DIALOGUI VERTINIMO BENDRUOMENĖJE 
SKATINTI

Siekiant stiprinti Lietuvos vertinimo bendruomenę ir skatinti jos narių bendradarbiavimą, dalijimąsi 
nuomonėmis, organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose vertinimą užsakančių institucijų atstovai ir 
vertintojai diskutuoja aktualiomis temomis. Šiuose renginiuose už vertinimą atsakingų institucijų 
atstovai, vertintojai, akademinės visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys turi galimybę 
keistis nuomonėmis apie ES paramos vertinimą ir jo organizavimą Lietuvoje, pasidalyti kylančiomis 
problemomis ir kartu ieškoti jų sprendimo būdų.

5 lentelė. Lietuvos vertinimo bendruomenei skirti renginiai, organizuoti įgyvendinant vertinimo galimybių 
stiprinimo projektus

Be to, jau tapo tradicija į atliktų ES paramos vertinimų rezultatų pristatymus kviesti ne tik 
su vertinimu susijusias institucijas, bet ir vertinimu besidominčius socialinius ir ekonominius 
partnerius. Šiuose pristatymuose aptariami ne tik konkretaus vertinimo rezultatai, bet ir praktinio 
atskirų metodų taikymo, duomenų rinkimo ir kiti su vertinimų vykdymu susiję aktualūs klausimai. 
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Teigiama praktika laikytinas Finansų ministerijos kasmet skelbiamas viešas kvietimas teikti 
pasiūlymus dėl naujų vertinimo temų, kurios galėtų būti įtrauktos į metinį ES struktūrinės paramos 
vertinimo planą. Gautos temos yra apsvarstomos Vertinimo koordinavimo grupėje, tinkamiausios 
ir aktualiausios iš jų įtraukiamos į metinį planą. 
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4. VERTINIMO GALIMYBIŲ STIPRINIMO NAUDA

ES paramos vertinimo patirtis, atėjusi iš pirmojo Lietuvai programavimo laikotarpio  
(2004−2006 m.), buvo gana ribota. Todėl per 2007−2013 m. reikėjo daug nuveikti tiek tobulinant 
vertinimo organizavimo procesus, tiek gilinant vertinimų turinį ir gerinant jų kokybę.

Baigiantis esamam programavimo laikotarpiui galima apibendrinti, jog Lietuvoje vertinimo 
galimybių stiprinimo srityje nuveikta išties daug. Vykdytos veiklos prisidėjo prie vertinimo kultūros, 
vertinimo bendruomenės ir rinkos formavimosi, pagerėjo vertinimų kokybė, o jų rezultatai prisidėjo 
tobulinant ES paramos panaudojimą.

4.1. VERTINIMO BENDRUOMENĖ IR RINKA

Kai Lietuvoje atsirado poreikis vykdyti ES paramos vertinimus, mūsų šalyje vertinimo rinka ir 
vertinimo bendruomenė dar nebuvo susiformavusios. Tik nedaugelis valstybės institucijų suprato 
vertinimo reikšmę ir tai, kaip organizuoti šią veiklą. Vertintojų, kurie galėtų atlikti kokybiškus 
vertinimus, taip pat buvo nedaug. Tačiau žinios, praktika ir patirtis padėjo tobulėti ir sukurti aktyvią 
vertinimo rinką.

Šiuo metu į ES paramos vertinimo organizavimą yra įsitraukę dešimt valstybės institucijų, kuriose 
įsteigtos atitinkamos pareigybės arba atskiriems darbuotojams pavestos vertinimo organizavimo 
funkcijos. Vadovaujančioje institucijoje – Finansų ministerijoje – ES struktūrinės paramos valdymo 
departamente įsteigtas atskiras Vertinimo skyrius. Jame šiuo metu dirba keturi darbuotojai. 
Daugumoje tarpinių institucijų yra paskirta vienas ar du darbuotojai, atsakingi už ES struktūrinės 
paramos vertinimą ar turintys susijusių funkcijų. Keliose ministerijose yra įsteigti atskiri į 
Vertinimo skyrių Finansų ministerijoje panašūs padaliniai. Darbuotojų žinios ir gebėjimai vertinimo 
organizavimo srityje stiprėja, tačiau dėl natūralios darbuotojų kaitos ir toliau prireikia stiprinti 
gebėjimus ir dalytis patirtimi.

„Džiaugiamės bendrais institucijų darbo rezultatais, kurie rodo, jog sukurta ir pakankamai 
efektyviai veikia ES struktūrinės paramos vertinimo sistema, yra nors nedidelė, bet aktyvi 
vertinimo bendruomenė.“

Loreta Maskaliovienė, Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos  
valdymo departamento direktorė 

Pagrindiniai vertinimo paslaugų teikėjai – konsultacinės įmonės, audito įmonės ir tyrimų institutai. 
Per praėjusįjį dešimtmetį jie taip pat sustiprėjo. Šiuo metu jų yra maždaug 15, tačiau daugiausia 
vertinimo konkursų laimi ir paslaugas teikia 5−6 paslaugų teikėjai. Tarp šių aktyviausių vertintojų 
patenka ir vietinės konsultacinės įmonės, tyrimų institutai, ir tarptautinių kompanijų padaliniai. 
Kai kuriais atvejais teikdami paslaugas vietiniai vertintojai bendradarbiauja ir su užsienio šalių 
vertintojais. 

Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kai vertinimo paslaugų pirkimo konkursams būdavo pateikiama 
vienas ar du pasiūlymai. Vėliau vertintojų daugėjo, tad pastaruosius kelerius metus konkursuose 
vertinimui atlikti paprastai varžosi 3–5 paslaugų teikėjai. Didėjanti konkurencija teigiamai paveikė 
pasiūlymų kokybę. Juose dabar itin detaliai pristatomos siūlomos paslaugos, todėl vertinimo 
užsakovai turi platesnes galimybes atsirinkti geriausią paslaugų teikėją konkrečiam vertinimui 
atlikti. 
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4.2. VERTINIMŲ KOKYBĖ IR REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Siekiant įvertinti besibaigiančio programavimo laikotarpio vertinimų rezultatus ir rengiantis 
naujajam laikotarpiui, 2012 m. nuspręsta išanalizuoti 2008−2012 m. Lietuvoje atliktų ES paramos 
vertinimų kokybę ir rezultatų panaudojimą. Finansų ministerijos užsakymu atlikti du teminiai 
vertinimai, kurių apklausos rezultatai rodo, kad vertinimų užsakovai atliktų vertinimų kokybę 
vertina gerai. Beveik 90 proc. respondentų jų institucijų užsakytus vertinimus įvertino kaip aukštos 
arba aukščiausios kokybės.

5 paveikslas. Vertinimo užsakovų nuomonė apie 2008–2012 m. atliktų vertinimų kokybę

Šaltinis: Vertinimo užsakovų apklausa (2012 m. lapkričio mėn.).

Atlikus vertinimų metaanalizę buvo apskaičiuotas nuosaikesnis vertinimų kokybės indekso vidur-
kis – 0,81 (vertinant nuo 0 iki 1). Tačiau vertinimo kokybė išlieka nevienoda: remiantis metaanalizės 
rezultatais, bendras pavienių projektų kokybės indeksas svyruoja nuo 0,39 iki 0,96 balo. Nustatyta, 
kad vertinimo ataskaitų, kurių užsakovas buvo Finansų ministerija, kokybė yra santykinai geresnė 
už kitų ministerijų ir valstybės institucijų užsakytus vertinimus. Tai rodo, kad specializuoto šios 
ministerijos vertinimo padalinio veikla (tiek organizuojant vertinimą, tiek užtikrinant jo kokybę) 
prisideda prie vertinimo ataskaitų kokybės didinimo. 

Vis dėlto buvo nustatyta ir tam tikrų ES paramos vertinimų kokybės problemų, susijusių su techninių 
specifikacijų rengimu, intervencijų logikos trūkumu vertinimo ataskaitose, retu „griežtųjų“ ir 
kiekybinių vertinimo metodų taikymu, nepakankamai aukšta vertinimo išvadų ir rekomendacijų 
kokybe, paslaugų teikėjų kvalifikacija. Kokybiškai parengta techninė specifikacija yra labai 
svarbi sąlyga kokybiškam vertinimui atlikti, tačiau minėtu laikotarpiu kai kurioms techninėms 
specifikacijoms pritrūko aiškumo ir konkretumo. Ne visose nagrinėtose vertinimo ataskaitose buvo 
tinkamai suformuluota intervencijų logika, ne visuomet taikyti priežastinius ryšius padedantys 

Gebėjimai, žinios ir patirtis padėjo sustiprinti vertinimo paklausą ir pasiūlą, tobulėti tiek 
vertintojams, tiek už vertinimą atsakingiems valstybės institucijų darbuotojams. Lietuvos vertinimo 
patirtį institucijų atstovai pristato užsienio šalyse, vertintojai konkuruoja ir laimi konkursus dėl 
vertinimų, atliekamų ne tik nacionaliniu mastu, bet ir Europos Komisijos, kitų valstybių užsakymu. 
Visa tai rodo, jog Lietuvoje susiformavusi vertinimo bendruomenė yra aktyvi ir pajėgi patenkinti ES 
paramos vertinimo poreikius.
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6 paveikslas. 2008–2012 m. atliktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo situacija

Šaltinis: parengta VšĮ ESTEP pagal atliktų vertinimų užsakovų pateiktą informaciją apie faktinę rekomendacijų 
įgyvendinimo situaciją.

atskleisti sudėtingesni vertinimo metodai. Taip pat pasitaikė atvejų, kai dėl nepakankamos paslaugų 
teikėjų kvalifikacijos keli vertinimai buvo nutraukti. Vis dėlto šie atvejai buvo vienetiniai, o dauguma 
apklaustų vertinimų užsakovų mano, kad vertinimus atlikusių ekspertų kvalifikacija buvo tinkama.

Analizuojant, kaip buvo naudojami vertinimų rezultatai, užsakovai patvirtino, jog vertinimai kaip 
išorinės ekspertizės šaltinis yra naudingi tuo, kad dažnai padeda nustatyti esamas problemas ir, 
remiantis juose atlikta gilesne analize, pasiūlo atitinkamus būdus ir priemones joms spręsti. Didžioji 
dalis atliktų vertinimų taip pat yra naudingi dėl naujų žinių sukūrimo, kadangi yra surenkama 
aktuali pirminių ir antrinių šaltinių informacija, susisteminami duomenys, atliekami ekonominiai 
skaičiavimai, parengiami metodiniai dokumentai, t. y. sukuriamos naujos žinios. Naujos įžvalgos 
ir analizės rezultatai naudojami vertinimus užsakiusių institucijų ar kitų institucijų, rengiant 
strateginius dokumentus, programų įgyvendinimo pažangos ataskaitas, atsiskaitant už ES paramos 
lėšų panaudojimą. 

Neabejotinai svarbi vertinimo dalis yra rekomendacijos, kurių buvo pateikta kiekviename atliktame 
ES paramos vertinime. Iš visų 2008–2012 m. atliktuose 38 vertinimuose pasiūlytų 478 rekomendacijų 
buvo priimta įgyvendinti apie 90 proc., iš kurių 63 proc. buvo įgyvendinta. Kai kurių rekomendacijų 
įgyvendinimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs arba jos skirtos ateinančiam programavimo laikotarpiui, 
todėl į pateiktus pasiūlymus planuojama atsižvelgti vėliau. 

Daugiausia įgyvendintų rekomendacijų buvo skirta tobulinti ES paramos administravimo sistemą, 
lėšų paskirstymą, stebėsenos sistemą, įgyvendinamas veiksmų programų priemones, projektų 
atranką, taip pat stiprinti administravimo gebėjimus, skatinti gilesnius tyrimus ir vertinimus.

Analizuotuose vertinimuose priimtų, bet neįgyvendintų rekomendacijų dalis buvo maža (11 proc.).  
Pasiūlymų neįgyvendinimą kai kuriais atvejais lėmė nepakankama rekomendacijų kokybė. 
Kaip esminės kokybės problemos buvo išskirta abejotinas rekomendacijų įgyvendinamumas ir 
veiksmingumas. Kitos pasiūlymų neįgyvendinimo priežastys buvo susijusios su politinės paramos 
trūkumu, rekomendacijų „užmaršties“ problema ir nepakankama rekomendacijų įgyvendinimo 
stebėsena.
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Apibendrinant ES paramos vertinimų kokybės ir rezultatų panaudojimo vertinimų įžvalgas, galima 
teigti, kad vertinimo patirtis, darbuotojų kompetencija, projektų vadybos kokybė yra vienos 
iš svarbiausių prielaidų tinkamai atlikti vertinimus. Kiti svarbiausi kokybę lemiantys veiksniai – 
tinkamai parengtos techninės specifikacijos, pakankami laiko ištekliai, priėjimas prie informacijos, 
veiksmingas vertinimų užsakovų ir vertintojų bendradarbiavimas. Kokybiškos vertinimo ataskaitos 
ir jose suformuluotos rekomendacijos prisideda prie aktyvesnio vertinimų rezultatų naudojimo. 
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PAMOKOS IR IŠŠŪKIAI ATEIČIAI

Formuojantis ES paramos vertinimo kultūrai Lietuvoje daug įtakos turėjo vertinimo galimybių 
stiprinimas. Įgyvendinus institucinio ir tarpinstitucinio lygmens vertinimo galimybių stiprinimo 
priemones, galima teigti, jog organizaciniu požiūriu vertinimo procesas yra išplėtotas ir tinkamai 
įgyvendinamas. Gana efektyviai veikia vertinimo planavimo ir koordinavimo sistema.

Be abejo, šis programavimo laikotarpis parodė, jog kai kuriose valstybės institucijose dar trūksta 
supratimo apie vertinimo poreikį ir naudą. Ne visuomet vertinimų rezultatai ir rekomendacijos 
visapusiškai panaudojami tobulinant įgyvendinamas intervencijas ir priimant susijusius sprendimus. 
Taip pat kai kuriose institucijose aktualus klausimas tebėra su vertinimo organizavimu susijusių 
funkcijų ir pareigybių nustatymas bei darbuotojų vertinimo srityje kaitos problema. Siekiant spręsti 
šiuos klausimus būtų tikslinga ir toliau stiprinti vertinimo galimybes asmeniniu lygmeniu. Tai padėtų 
ir kelti tarnautojų kvalifikaciją, ir didinti motyvaciją dirbti šioje srityje. 

Vertinimo pasiūla, palyginti su ES paramos vertinimo Lietuvoje veiklos pradžia, išaugusi. Vertintojų 
skaičius ir tarpusavio konkurencija padidėję. Daugelis jų turi patirties ir žinių, reikalingų tinkamai 
atlikti ES paramos vertinimus. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad ateityje vertinimai ir jų rezultatai būtų 
kokybiški ir patikimi, vertintojams būtina kaupti „griežtesnių“ vertinimo metodus taikymo patirtį ir 
toliau domėtis vertinimo naujovėmis.

Ateinančiuoju programavimo laikotarpiu Lietuvai bus svarbu naujus su vertinimu susijusius 
reikalavimus ne tik integruoti į teisės aktų nuostatas, bet ir praktiškai juos įgyvendinti. ES šalys 
narės sutarė, jog 2014−2020 m. sieks patikimiau vertinti intervencijų ir programų rezultatyvumą 
bei poveikį. Todėl numatytam platesniam tokių metodų kaip kontrafaktinis poveikio vertinimas, 
kaitos teorija grįstas vertinimas ar ekonometrinis modeliavimas taikymui bus reikalinga pasirengti 
ir vertinimus užsakančioms institucijoms, ir vertintojams. Nors Lietuva jau pradėjo pasirengimą šia 
linkme, įgyvendindama vertinimo galimybių stiprinimo priemones, tačiau tai bus reikalinga tęsti ir 
ateityje.

Suprantama, jog vien tik metodinio pasirengimo tam nepakaks. Svarbu pasirinkti tinkamus 
rodiklius ir patobulinti ES paramos stebėsenos sistemą, kuri leistų kaupti duomenis, tinkamesnius 
minėtiems vertinimo metodams taikyti. Tai bus artimiausio laikotarpio uždavinys už ES paramos 
programavimą ir vertinimą atsakingoms Lietuvos institucijoms.

Vertinimo bendruomenės mokymasis, patirtis ir tarpusavio bendradarbiavimas padės užtikrinti, jog 
ES paramos vertinimas Lietuvoje ir toliau būtų atliekamas tinkamai ir taip prisidėtų prie efektyvaus 
ES paramos panaudojimo.




